
İR “İşçi Bayramı yasası çıkmalı”
Halk Partisi İlçe Örgütü, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs’ın en kısa zamanda “İşçi Bayramı” “Alınterinm Bayramı' 

atlanmasını isteyerek, gerekli yasanın bir an önce çıkarılmasını İLO sözleşmesine uyum sağlanması istedi. Syf 3’de

Mayış şyında 
döviz alımı yok 
Çerkez Bankası tarafından Mayıs

‘AR AFSIZ SİYASİ GAZETE
yıs 2004 Cumartesi FİYATI : 200.000- TL. bildirildi.

yi için döviz alım ihaleleri 
üzenlemelerinin planlanmadığı

Haberi sayfa 8rde

ıc tarafından sponsorluğu üstlenen ve yapımı devam eden Umurbey’in tarihi binası tamamlanıyor

rti fa Bayat in do fa fafa ye W
Güne Bakış

Umurbey Belediyesi’ne kazandırılan tarihi bina, 60 milyar liraya tamamlanacak. Başkan 
lık Binası olarak kullanılacak olan binada, bayanlar için bir irtibat bürosu açılacak.

İLİ Kadri GÜLER
_ v I kadri_guler@hotmail.com

Türkçüler Gemlik’te
lik ilginç bir kent oldu.
ıs açısından bölgemizin İnegöl ile bir- 
en çok büyüyen bir kenti...
sa, Ankara, İstanbul gibi metropollere 
’ığı nedeniyle de bu gelişme kaçınılmaz 
r.
aomik yaşamı kadar siyasi yaşamı da 
.etli olan Gemlik’te her zaman ilginç bir 
ne ile karşılaşmak kaçınılmaz olabiliy-

4 lideri Abdullah Öcalan’ın İmrah 
«rda cezasını çekmesi nedeniyle, bir 

sunuz, kurt kökenli siyasi partiler
2 miting yapmak isti yor.
>ayorsunuz basın toplantısı burada

»erden bire olağanüstü hal alı yor.. 
.ıin gündemine oturuyor.
veni ilginç bir gelişmeye tanık ola-

Tfirk Ocakları Demeği organizasy- 
800 Türkçü, “Türkçüler Günü”nü

<k İçin ilçemizde toplanıp, sazlı sözlü 
’örlü bir deniz gezisi düzenliyorlar.
KK lideri Apo’ya naziye olurcasına 
I
lük akımın uzun bir geçmişi var. 
iökalp'ten, Alpaslan Türkeş’e ve 
ftaOğuz Türkan’a uzanan bir çizgi..
her çeşit hareketliliği yaşıyor ve 

m devam edecek.
iyoruz.

Umurbey Belediyesinin 
karşısında satın alınan ve 
restorasyon sponsorluğu 
Sollac tarafından yapılan 
tarihi bina bitiriliyor.
3. Cumhurbaşkanı Merhum 
Celal Bayar’ın doğum 
günü olan 14 Mayıs’a 
yetiştirilecek olan 
binanın açılışı da aynı 
gün yapılacak.
60 milyar liraya yaptırılan 
inşaatın iç dekorasyonu da 
tamamlanmak üzere.
Aslının aynı olarak yeniden 
yapılan binada, Başkanlık 
makamı ve bayanlar irtibat 
bürosu bulunacak.

Haberi sayfa 4’de

Gemft bu/uşuyor
3 Mayıs Türkçülük günü nedeniyle 800 Türk Ocaklı, 
yarın Gemlik’te buluşup, Körfez de gemi ile gezecek

Bursa Türk Ocaktan
Derneği tarafından 3 Mayıs 
Türkçüler Günü nedeniyle 
organize edilen Körfez

turunda, ün îü Türkçüler
Gemlik'te biraraya gedecek
Istanbul dan kiralanan bir 
gezi He körfez turu yapiacak

Gearte «mMbt tatara. 
ûRtücû ses sarıatplar da 
buknacak

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yaşamı algılayabilmek....

Toplumsal bir sorunumuz var.
Elimize geçen fırsatları doğru değerlendi

remiyoruz.
Plan program hak getire...
Daha da kötüsü yaşam tercihlerimizi 

doğru dürüst belirleyemiyoruz.
Zaten birey olarak ne istediğimizi bilsek, 

bir çok toplumsal sorunun da üstesinden 
geleceğiz.

Kuşkusuz bu sonuç, yanlış yönetim ve 
eğitim sistemlerinden kaynaklanıyordur.

Ne var ki insanı insan yapan çok önemli 
bir özellik var.

O da akıl...
Akıllı ve akılcı düşünce doğru sonuçlan 

da getirir.
Bilinen bir öyküdür.
“Bir gün hızır, yaşlı bir karı-kocanın 

karşısına çıkıp “Benden üç dilek dileme 
hakkınız var” demiş.

Bunun üzerine karı-koca düşünmeye 
başlamışlar.

“Para iyi, şöhret iyi, gençlik iyi, sağlık iyi, 
acaba ne istesek” diye tartışılırlarken elin
deki maşayla mangalı karıştırmakta olan 
kadın içini çekerek “ah bir kangal sucuğu
muz olsaydı şöyle bir güzel kızartırdır” 
demiş.

Bunun üzerine gökten bir kangal sucuk 
mangalın ortasına düşmez mi?

Üç dilek haklarından birisinin gittiğini 
gören koca müthiş bir öfkeye kapılmış ve 
karısına:

- Dilerim bu sucuk senin burnuna yapışır.
Ve sucuk o anda kadının burnuna 

yapışmış.
Böylece ikinci dilek de harcanmış.
Karı koca yine düşünmeye başlamışlar.
Koca karısına:
- Hızır’dan para isteyelim, burnuna altın

dan bir kutu yaptırırız demiş ama nafile...
Kadıncağız:
- Ben bu kusurla nasıl yaşayayım diye 

dövünüp dururmuş.
Sonuçta Hızır'dan sucuğun kadının bur

nundan düşmesini istemişler. Böylece 
üçüncü dileklerini de harcamışlar.

Bir süre kırgın, pişman bir biçimde otur
duktan sonra kalkıp ellerinde kalan bir kan
gal sucuğu yemişler.”

Hikayeden de anlaşılacağı gibi karı-koca 
karşılarına çıkan fırsatı iyi değerlendire
memişlerdir.

Düşünmeden, planlamadan, geleceği 
kestirmeden verilen kararlar doğru sonuçlar 
getirmiyor.

Onun için;
Plan, program, akıl her zaman lazım.
Olur da bir gün sizin de karşınıza Hızır 

çıkarsa hazırlıkla olmanız için.

Nurettin Avcı II Daimi 
Encümen Üyesi oldu

Seyfettin SEKERSÖZ

28 Mart 2004 
günü yapılan 
yerel seçimlerde 
Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi’nden 
İl Genel Meclis 
üyesi seçilen 
eski Gemlik 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı 
İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
Üyeliği’ne 
seçildi.
5 Daimi 
Encümen 
üyesi’nden biri 
olan Nurettin 
Avcı, gazetemize 
yaptığı 
açıklamada, 
Bursa Merkez

Osmangazi ilçesi 
ile Gemlik ve 
Mudanya’dan 
sorumlu ola
cağını bildirdi.
"Sorumlu 
bulunduğum

köylerin devlet 
yatırımlarından 
faydalanmaları 
konusunda 
elimden
ne gelirse 
yapacağım "

diyen Nurettin 
Avcı, muhtarlarla 
yakın diyalog 
içinde 
çalışmalarını 
yürüteceğini . 
söyledi.

® METRO
Türkiye’nin yollarında..

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 
Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 
girmiştir.

Tel: (0.224) 513 12 12

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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CHP, “İşçi Bayramı 
yasası çıkmalı’’

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs’ın en kısa 
zamanda "İşçi Bayramı” “Alınterinin Bayramı” olarak kutlanmasını isteyerek, 
gerekli yasanın bir an önce çıkarılmasını İLO sözleşmesine uyum sağlanması istedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik 
İlçe Örgütü, 
işçi sınıfının 
Uluslararası Birlik, 
Dayanışma ve 
Mücadele günü 
olan 1 Mayıs’ın 

A çalışanlara kutlu 
olmasını diledi, 
ilçe Teşkilatı

' yolarak, dileklerinin 
1 Mayıs’ın en 
kısa zamanda "İşçi 
Bayramı" "Alın 
terinin Bayramı" 
olarak kutlanması 
olduğu belirtilen 
basın açıklamasın
da, "Bu nedenle 
gerekli yasa bir 
an önce çıkarıl
malı, yürürlükte 
bulunan yasa, 
tüzük, yönetmelik 

TAŞI 
GEDİĞİNE

Olsan varsın...
İlçemizde MEB’ lığına bağlı 
yedi okulda müdür yokmuş.
Vekillerle yönetiliyormuş.
Millet, vekillerle yönetildiğine göre..
Ha asil olmuş, ha vekil 
olsun, varsın 
Kimsenin adamı olmasın 
Adam gibi adam olsun yeter!

ve kararnameler 
de İLO sözleşme 
leri ile uyumlu 
duruma, getiril 
melidir" denildi. 
CHP İlçe 
Örgütü’nün 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında 
şu görüşlere 
yer verildi: 
"Anayasamız 
devleti, çalışan
larının yaşam 
düzeyini yükselt
mek, onları 
korumak, çalış
mayı desteklemek 
ve işsizliği 
önlemeye elverişli 
ekonomik bir 
ortam yaratmak 
için gerekli 
önlemleri almakla 
görevlendirmiştir.

■

Ne yazık ki 1 
Mayıs’ı kutlarken 
hükümetin bu 
anayasa buyruk
larına gerekli ilgiyi 
göstermediği 
gözlenmektedir. 
İşçilerimizin, 
çalışanlarımızın 
milyonların 
sorunları görmez
den gelinmektedir. 
İşçilerimizi 
özelleştirme 
uygulamaları, 
uluslar arası 
tahkimi ve 
sosyal güvenlik 
sisteminin yarat
tığı sıkıntıları, 
IMF dayatmaları 
zor durumda 
bırakmıştır. 
1957 yılında 
yayımladığı ilk 
beyanname ile 
işçi haklarını 
savunan CHP, 
1963 yılında da 
Toplu sözleşme,

Yardımsevenler 
Derneği’nden 
GAP gezisi

Gemlik Yardunse- 
venler Demeği 
tarafından GAP 
gezisi düzenledi. 
Pazartesi günü 
saat 20.30’da 
İskele Meydanı*n 
dan hareket 
edilecek olan 
GAP gezisi, 
bir hafta sürecek. 
Gemlik

Grev ve lokavt 
yasası *nm 
TBMM’de çıkan 
larak yürürlüğe 
konmasını sağla 
mıştır. Bugün de 
işçi ve çalışanların 
halkın daha 
yüksek bir yaşam 
düzeyine ulaş
maları için 
çabalarını aynı 
kararlılık ve eksik-j 
siz sürdürecektir. 
Enflasyonu 
yenmiş, demokra 
siyi tam sağlamış, 
sosyal adaleti 
gerçekleştirmiş 
ve her alanda 
çağdaş bir ülke 
görünümünü 
sağlamış bir 
Türkiye özlemi 
içinde, işçileri 
mizin, çalışan
larımızın ve halkı 
mızın 1 Mayıs 
İşçi Bayramını 
kutluyoruz."

Yardımsevenler 
Derneğinin 
geleneksel 
gezilerinin 
sürdürüldüğünü 
söyleyen Demek 
Başkanı Dr. 
Nimet Ataoğuz. 
“Bu geziler ile 
güzel kurdumuzu 
tanıma fırsatı 
buluyoruz" dedi.
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Sollac tarafından sporsorluğu üstlenen ve yapımı devam eoee Jmurbey’tn tarihi binası tama niamycr ı

M to Bayartn doğum ğm yefeecei ।
Umurbey Belediyesine kazandırılan tarihi bina 60 milyar 
liraya mal olacak. Başkanlık Binası olarak kullanılacak 
olan binada, bayanlar için bir irtibat bürosu açılacak.

sponsorluğunda 
banlattığı tarihi 
ev restorasyonu 
bitmek üzere.

Styffttln ŞLKLR8ÖZ
Umurbey 
Belediyesi’nln 
Sollac'in

Mulk»yeti ah- 
narak, Umurbey 
Belediyesi’ne 
kazandanlan tarihi 
bina, Sollac 
firmasının 
sponsorluğunda 
yıkılarak, aslına 
uygun yen iden 
yapımına 
haslanılan bina 
Türkiye’nin 
üçüncü 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar tn 
doğum gunu olan 
16 Mayıs tarihine 
yetiştirilerek açılısı 
yapılacak

Bitiminden sonra. yaklaşık 60
Umurbey Betediyesi mıh,'ar lira
Başkanlık Binası harcandı
olarak kullanılması Tarihi Umurbey
planlanan binay a »sindi belediye

^DANIŞ
TECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ

ISITMAM ŞOK KAMPANYA 
18 AVA VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OlMADIGINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ. V
Güneş enerjileri. Klimalar. Kombiler, Katı > akıllı kat Kahinlerim sum um 

seçeceğiniz uzun vadelerde. J
TERMODİNAMİK ve FERROUEİ kah yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. ı» wn^<ı

> ► Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşadan.
► Bay mak katı yakıtlı kanalarda K.D.V. ödemiyununu.
► Bay mak güneş enerjilerinde K.D.V bizden ayna un «ideler.
!► İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için $xak sata smiemier.
> Panel radyatörlerde ekonomikle»adeli fiyatlar.
> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme Uşallan.
► Amerikan kapı ve çelik kapılarda ustun kalite nygna nde ve fiyatlar
> Msiding dış cepbe kaplama sistemi ile yüksek ta tısamfc ve wyp_ - f- —

ödeme seçenekleri ve yakıttıa yüksek orâadatasanü. —
> laminat parkede kalite ve sağhğıa yanı s«a orip vadtter.
► Yüksek basınçlı ve çak kademeli tataafor mtatmhn. —*

GELİN GÖRÜŞELİM. ANAHTAR TESLİMİ
AYANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (MigrosYanı) GEMLİK IH: 0224.51337 89 • 513 34 23
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Gen çalı Kumsaz Mevkii’ne Bursa Valiliği’nin katkılarıyla 
Gençali Köyü Muhtarı Mejdi Nalcı tarafından 

Çocuk Parkı yaptırıldı. 250 metrekare alan üzerine yapılan 
çocuk parkında çocuklar eğlence gruplarında oynayacak.

Seyfettin SEKERSOZ

Gemlik'in denize 
girilebilecek en 
güzel yerlerinden 
biri olan Gençali 
Kumsaz Mevkiine 
çocuk parkı 
yapıldı.
Bursa Valiliği’nin 
3 milyar lira 
yardım 
katkılarıyla 
başlatılan

çocuk parkının 
yapımı 
tamamlandı. 
Bursa Valiliğinin 
katkılarına 
kendi imkanlarını 
da ekleyen 
Gençali Köyü 
Muhtarı Mejdi 
Nalcı, "Bursa 
Valiliği 80, Yıl 
Çocuk Parkı" 
ismi verilen

parkın yaz 
ayında çocuklara 
hizmet vereceğini 
söyledi.
Sahil kenarında 
toplam 250 
metrekare alan 
üzerine yapılan 
çocuk parkında 
değişik eğlence 
gruplan 
bulunuyor.

Gençali Köyü Muhtan Mejdi NMcu VteMk 
tarafından yapılan katkıya kendi imkanlarını da 

ekleyerek, çocuk parkını tamamiadı.

Fen-Edebiyat’lılara ek süre tanındı
’ Kamu kurum ve kuru- 
Iuslarında çalışmak 

“■r isteyen adaylann girebile
ceği 2004-Kamu 
Personeli Seçme Sınavı’na 
(KPSS) başvurular, dün 
mesai saati bitiminde 
sona erdi. Ancak, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 
formasyonu bulunmayan 
fen-edebiyat fakültesi 
mezunlarının öğretmen
liğe başvurabileceğine 
ilişkin karan sonrasında, 
bu durumdaki adaylann 
KPSS’ye başvuru süresi, 
3 Mayıs Pazartesi gününe 
uzatıldı. KPSS’nin eğitim 

bilimleri oturumuna katıl
mayacak adaylar için 
başvuru süresi, 
daha önce açıklandığı gibi 
bugün mesai saati biti
minde sona erecek.
HANGİ OKUL 
MEZUNLARI 
BAŞVURABİLECEK 
2004-KPSS’ye, ortaöğre
tim (lise ve dengi meslek 
liseleri) kuramlarından, 
ön lisans (iki yıllık meslek 
yüksekokullan veya iki 
yıllık açıköğretim pro
gramlan) programların
dan ve lisans (4 veya 
daha fazla yıllık yük-

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 1051
C-Savcilığl 513 1053
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 51310 28

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MllllEğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 1057
KarayoUan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 1095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 513 1507
Tapu Sld. Mûd. 513 14 14
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 1042
Ver. Dairesi Md. 513 1092
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
bçeSeç Md 5137773

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
EsMhisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

ŞehMerarae 26154 00
Otobüs Terminal (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞmCtLARI
Uludağ TUrtan 513 12 12
Aydın Turtan 513 20 77

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5131068

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Takıl 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Takıl 514 35 50

Ayçae 5131295
Telogaz 5131637
Ocaagcr 5131637
E^ce 513«43
faagca 5132259
HdbaıgcK 51345 46
YenilM^ce 5136500
BPGce 5145981
KHûntef Jk*ycc 5158000

BELEDİYE
Santral 5134521-83
Bc^anNı 5134520
2abrta 5132432
Otobüs Iştet. 513 4521-122
Su İşlet. 51345 21-115
İtfaiye 513 2325
Muhasebe MckS13 45 21 -182
Yan İşi. Md. 5134521-111
Su Aına YaC« 185

AIOCAN FETOOİ. 513 M) 79
PETROL 513 3C 33

TUNCA\ OK? 513 M 35

seköğretim programlan) 
programlarından mezun 
veya mezun olabilecek 
dürümdakiler başvurabile
cekler. Sınava ilköğretim 
(ortaokul) mezunlan 
giremeyecek.

BAŞVURULAR 
Adaylar, 2004-KPSS 
kılavuzunda belirtilen 
kurallara göre doldurduk
ları başvurma belgesi Üe 
sınav ücretini yatırdık
larını belgeleyen banka 
dekontunu, mesai saati 
bitimine kadar aldıkları 
yerlere 
teslim edecekler.
Sınav ücreti. kılavuzda 
yer alan bankalardan 
birine sınavın adı w T.C 
kimlik numarası verdrrek 
yarini arak Sadece 
cum arteri sabah oturumu
na girmek isteyen adaylar 
35 nrilvon lira. cumartesi 
sabah oturumuna ek 
olarak diğer ohmaabr 
dan en az birine de 
girmek isteyen adaylar ise 
cumartesi sabah otunmm 
dahi 45 mftyon fira 
ödeyecekler. Başvuru 
frhmim» iadece ÖSYM 
sınav merkezi yâaetkSk-

FEN-EDBBİYAT 
FAKÜLTESİ 
MEZUMARNN 
DURUMU 
MÜ Eğirim Bakanhğı um 

karan çerçrvrımdr for
masyonu bukmmayacı fim 
- edebiyat fakültesi 
mezunlan da dğmtmoaOı 
başvurusu için KPSS ye 
girebilecek. Bu durumda
ki adaylardan daha emre 
2004-KPSS başvuru brit* 
gaami testim edenler. 
ÖSYM ama* merkezi 
yoneticMdartm giderek. 
10 Temmuz 2004 
Cumartesi gafau dğfadm 
sonra oturumdaki eğitim 
bdinden smamna gtrtarik 
istediklerine ihskm bir 
dilekçe vereodder. 
Adaylar. önceki fammma- 
larmda bankaya 35 mİ 
yon hra yamrumlarva. !• 
nûfaou hratik harika 
dekontınm da chfahçe 
terine
Dlefcceier. 3 Mayes 
Pazartesi grimme kadar 
ÖSYM mma maahari

eddrcvk 2004-KPSS ye 
famamna adaylar im 
ÖSYM umut merken 
mamiEMMatndaı 
hfam. bam— fadğeri 
w KPSS som ûrmdderi 
kdamkp aâamMnt Bu 
adarihr da bmdmm 4-5 
«rihmn hra yutiracrik w 
başvurma befaeterim 
doldurarak. defamda 
bûrtikm 3 Mam Pararteri 
ganine kadar testim ede- 
«rihhr. Adaşlar hamama 
bârofarmm adreslerim 
OSYM'vna hfapc aana. 
osem. gov.tr sitesmden 
ÛJı inekle r ılfa

I
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Çocukları bekleyen 
en büyük tehlike

Hacettepe Üniver
sitesi (HÜ) Çocuk 
Cerrahisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Cahit 
Tanyel, çocukluk 
çağında ciddi 
sonuçları olan yan
lışlıkla yakıcı madde 
içiminin yaygın
laştığına dikkat çek
erek, "Son 5 yılda 
yemek borusunda 
ciddi büzüşme olan 
çocukların yüzde 
60'tndan fazlasının 
yağ çözücü içtiği 
saptanmıştır” dedi. 
Prof. Dr. Tanyel, 
yakıcı maddelerin 
yanlışlıkla 
içilmesinin çocukluk 
çağında sık 
karşılaşılan kazalar
dan olduğunu vur
guladı. Bunun zarar
lı etkilerinin en sık 
yemek borusunda 
meydana geldiğine 
işaret eden Prof. 
Dr. Tanyel, "Son 5 
yılda yemek 
borusunda ciddi 
büzüşme olan 
çocukların yüzde

ÖATII11/ L'SE CADDESİNDE ÖZEN APARTMANI
SATILIK ZEMİN KATTA SAHİBİNDEN
hAİDC SATILIK DAİRE
l/MIKC TEL : 0.532. 583 53 78

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

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

l|clp1(?Tplplİ?y]

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

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

60’mdan fazlasının 
yağ çözücü içtiği 
saptanmıştır. Bu 
maddelerin, özellik
le orijinal ambalaj 
dışındaki kaplardan 
içildiği görülmekte
dir” diye konuştu. 
Bazen bu büzüş
menin tükürüğün 
dahi geçişini 
engelleyecek kadar 
ileri derece ola
bildiğini anlatan 
Prof. Dr. Tanyel, 
bazen de ölüme 
kadar varan 
sonuçlara yol 
açtığını bildirdi.
Prof. Dr. Tanyel, 
son yıllarda ülkede 
yoğun asit veya baz 
içeren yeni temizlik 
ürünlerinin yaygın
laşmasıyla ciddi 
sonuçtan otan yan
lışlıkla yakıcı madde 
içiminin arttığına 
işaret ederek, bu 
ürünlerin satış şekli 
Ve ambalajlarının da 
sorunun yaygınlaş
masında önemli rol 
oynadığını savundu. 
Türkiye’de son yıl

HBBKBMHHM

larda açık olarak 
temizlik maddesi 
satan dükkanlann 
yaygınlaştığına 
işaret eden Prof. 
Dr. Tanyel, şunlan 
kaydetti:
"Bu dükkanlara 
herhangi bir kap 
ile gidilmekte, sıvı 
haldeki temizlik 
maddesi bu kaba 
konularak eve 
getirilmektedir. 
Eğer gazoz şişesi

S

gibi bir içecek kabı 
kullanıldıysa, 
çocuğun bu 
maddeyi yanlışlıkla 
içmesine zemin 
hazırlanmış olun

makta. Yanlışlıkla 
yakıcı madde içen 
çocukların yüzde 
76’sı, 0- 4 yaş 
grubundadır.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ RRZETESİ VE E4 Q flC Oö
KÖRFEZ RFSET Ol O SD OO

EVİNİZİ-ÇîERİNİZÎ- ÎAZUGNIZI HIZLI VE DENGELİ ISTIR
ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA 
EKİM TESLİMİ 1+8 AY
KASIM TESLİMİ 1+3 AY
ARALIK TESLİMİ 1+10 AY

SICACIK BİR MEKAN

TOTO TİCARET
TFİCVÖOAAJİMİN KEYFÎMİ _
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Bu yaşlardaki 
çocukların yansı 
yakıcı maddeyi oriji
nal ambalajından, 
yansı da orijinal 
ambalaj dısında 
konulmus kaptan 
içmektedir. Bes yas 
ve üzerindeki çocuk
ların büyük çoğun
luğu ise orijinal 
ambalajı dışında 
bulundurulan 
yakıcı maddeleri 
içmektedir.” 
ÖNLEMLER 
Önleyici tedbirler 
almada ailelere 
büyük görevler 
düştüğünü dile 
getiren Prof. Dr. 
Cahit Tanyel, 
toplumun, bunun 
doğuracağı 
sonuçlar hakkında 

bilgilendirilmesi 
gerektiğini 
ifade etti.
Prof. Dr. Tanyel, 
Türkiye’de temizlik 
maddelerinin

bu tür acık satısuun 
yasal olmadığını 
ve söz kon usu 
işyerlerinin 
denetlenmelerinin 
önemini vurguladı. 
Bunun yanı sıra 
orijinal ambalaj» 
özellikle 4 yaş ve 
altmdakilerin 
kolaylıkla 
açım ayacağı 
şekilde düzenlen
mesinin zorunki 
hale getirilmesini 
isteyen Prof. Dr. 
Tanyel.
“ Aynca yağ 
çözücüler ve diğer 
yeni temizlik 
maddelerindeki 
baz veya asit 
içeriklerinin 
mümkün olan 
en düsuk düzey- de 

sınırlandırılması, 
sorunun çözümüne 
ek katkılar 
sağlayacaktır” 
dedi.
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^Otomobillerde yakıt tasarrufu için
• Eskişehir

• Osmangazi 
Üniversitesi 
(OGÜ) Teknoloji 
Araştırma 
Merkezi 
(TEKAM) 
Müdürü Prof. Dr. 
Muammer Kaya, 
düzenli bakım 
yapılmayan 
araçlarda yakıt 
tüketiminin 
yüzde 20 art
tığını söyledi. 
Gereğinden fazla 
boşta çalıştırılan 
motorun fazla yakıt 
tükettiğini belirten 
Kaya, "Uzun süre 
motoru ısıtmak için 
çalıştırmayınız. 
Motorun ısınması 
için 30 saniye 
yeterlidir. Motorlar 
gerçekte hareket 
halinde daha iyi 
ısınmaktadır. Ani
hızlanma ve fren, 
motoru yıpratır ve 

J yakıt tüketimini 
' ua artırır. Otomobili 

, Vkötü kullanmak

çeşitli sistemlere 
zarar verir. 
Ekonomik araç 
kullanımı için 
düzenli bakım çok 
önemlidir. Fren, 
ateşleme, kar
büratör, yağlama ve 
termostat sistemleri 
bakımsız araçların 
yakıt tüketimi 
yüzde 20 artar. 
Sadece hava 
filtresinin tıkalı 
olması bile yakıt 
tüketiminin yüzde 
10 artmasına yol 
açar. Araç kullanım 

kılavuzundaki 
periyodik bakımlara 
uyulmalı, olağan 
dışı ses, koku ve 
sarsıntı tespit 
edildiğinde araç 
mutlaka yetkili 
servisine 
bakıma götü 
rülmelidir" dedi. 
Kaya, araçların 
içinde ve baga
jlarında taşınan 
gereksiz yüklerin 
de yakıt tüketiminin 
artmasına yol 
açtığını kaydetti. 
Otomobillerdeki

klimaların
motorun gücünden 
yararlanarak 
çalıştığını 
hatırlatan Kaya, 
şunları söyledi: 
" Otomobillerde 
klimaların gereksiz 
kullanımı motorun 
gücünün bir kıs
mını çalar ve yakıt 
tüketiminin art
masına sebep olur. 
Bu yüzden 
gerekmedikçe kli

malar kullanılma
malıdır. Araçtaki 
elektrikli aygıtlarda 
mümkün olduğunca 
az kullanılmalı. 
Pencereleri kapalı 
tutmak önemli 
ölçüde yakıt tasar
rufu sağlamaktadır. 
Sık sık kısa seya
hatlere çıkmak yer
ine yolculukların 
birleştirilip 
program dahilinde 
yapılması da yakıt 
tasarrufuna direkt 
etki etmektedir. 
Uzun süreli

duruşlarda kontak 
kapatmak, trafiğin 
yoğun olmadığı 

ta daha ekonomi 
olacaktır”.
Kay a. a raca ve 
motora uygun yakıt 
seçilmesinin tasar
ruf sağladığını vur - 
gularken. daha 
kaliteli yakıt, 
ekonomik ve iyi 
yakıttır’ 
düşüncesinin yanlış 
olduğunun altını 
çizdi. Yakıtın güve
nilir akaryakıt ista
syonlarından alın
masının önemine 
de değinen TEKAM 
Müdürü Muammer 
Kaya, "Araçların 
kullanma kılavu
zlarında belirtilen 
yakıt kullanıl
malıdır. Ayrıca, 
aracın türüne, ağır
lığına ve yapısına 
uygun lastikler 
seçilerek daha 
ekonomik sürüş

İm t dileri ayda en 
az bir defa kontrol 
ettirilmeli Lastik 
hav alanmn araç 
kullanma kdavsmm 
dakı basmc değer 
lerine göre 
şişirilmesi gerek- 
mektedir” dîye 
konuştu.
Kaya, motor. 
ateşleme, kar
büratör, yağlama, 
fren, hava filtresi, 
termostat sistemim 
bakımının ihmal 
edilmemesi 
gerektiğini 
sözlerine ekledi

BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ PÜ&ÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK »
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN S O INI 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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Doğalgazda Serbest Piyasaya Doğru
Deprem bölgesine y 

kariyer fırsatı
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, doğal
gazda serbest 
piyasaya geçme 
noktasında ithalatı 
serbest bırakmayı 
düşündüklerini 
söyledi.
Ankara’da, gazete
cilerin konuya 
ilişkin sorularını 
yanıtlayan 
Hilmi Güler 
şunları 
söyledi:

Mayıs'ta döviz alımı yok
Merkez Bankası, 
Mayıs ayı için döviz 
alım ihaleleri 
düzenlemeyi plan
lamadığını bildirdi. 
Merkez Bankası, 
yaptığı yazılı açık
lamada, Mayıs 
ayında uygulaya

cağı Türk Lirası 
depo alım İhale 
programı ve döviz 
alım ihalelerine 
açıklık getirdi. 
Buna göre, Merkez 
Bankası daha önce

'‘Devreye 
sadece Rusya 
ile İran değil, 
aynı zamanda 
diğer 
ülkelerin de 
girmesini arzu 
ediyoruz. Bu 
Mısır olabilir, 
Irak olabilir, 
Türkmenistan 
olabilir... Bu 
arada da eğer 
BOTAŞ gibi kuram
ların da bu reka
bete ayak uydura

3 Mayıs 2004 tari
hine kadar ara ver
ildiğini duyurduğu 
döviz alım ihaleler
ine Mayıs ayında 
devam etmeyecek. 
Açıklamada, 27 
Nisan tarihinden

maması durumu 
olursa, bu tabloyu 
da daha iyi 
görmüş oluruz.” 

başlamak üzere 
döviz alim ihaleler
ine ara verildiği 
hatırlatılırken, 
"aynı tarihli 
Merkez Bankası 
duyurusunda belir
tilen gerekçeler

Hilmi Güler, 
sanayi abonelerine 
elektrik tar
ifelerinde indirim 
yapılıp yapılma 
y acağı şe İdindeki 
bir başka soru 
üzerine, şu anki 
enflasyon 
ortamında fiyat
ların sa bit t utul
masın ın da bir 
tür indirim 
olduğunu 
ifade etti.

çerçevesinde,Mayıs 
ayı için döviz alım 
ihalesi düzenlen
mesi planlanma- 
maktadır” denildi. 
Açıklamada, döviz 
arz fazlasındaki 
gelişmelere bağlı 
döviz alım ihaleler
ine tekrar başlan
masına karar veril 
mesi halinde, ihale 
programının her 
zaman olduğu gibi 
önceden duyurula
cağı ifade edildi.

toplantısında
"Sakarya'dan eğitim

Microsoft çözüm 
ortağı i-con ve 
Sakarca Üniversitesi 
Vakfı İşbirliği île 
başiatdan seıtifihaty- 
on eğitimleri. deprem 
bölgelindeki gençler

Kerem Ozsi'aüa

lerimizm de katılabfie

Ystildal Caddesi No: 17 GEMLYK Tel: (UM15*3 99

imkanı TTğfrrynrTİr 
Microsoft IT Academy 
eğitim programına 
katılacak öğrenciler 4 
aylık program ile 
Microsoft’ un dâzen- 
lediği sertifikası on 
sınavlarına girecekler. 
Sınav da basa n 
gösteren öğrenciler 
alacaktan sertifika le 
de bilişim srirtörânaa 
gelecekteki yönetici 
adayları araşma gire
cekler.
Sakarya Üniversitesi 
Vakıf Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Çallı, 
üniversite yönetimi ve 
i-con Genel Müdürü

Kerem Ozsâ ise

ettiğimiz îde büjrift
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Bankalar sahiplerine İade ediliyor
Danıştay’ın, 
Kentbank ve 
Demirbank’a 
İlişkin kararından 
sonra, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonu’na (TMSF) 
devredilen 
bankaların eski 
sahiplerinin 
önünde üç 
seçenek olduğu 
ifade ediliyor. 
Banka sahiplerinin 
bankalarını 
tekrar isteme, 
tazminat davası 
açabilme 

ya da yeniden 
bankacılık yapa
bilme talebinde 
bulunabilecekler. 
Demirbank’ın eski 
sahibi Halit 
Cmgılhoğlu ’nun 
yeniden bankacılık 
yapma yetkisini 
talep ettiği 
belirtilirken, 
Kentbank’tn 
eski sahibi 
Mustafa Süzer ‘in 
bugüne kadar 
yetkililerle 
görüşmediği, dava 
sonucunu bek

kararından sorara.

İtrine iade edilir

Denet leme Kurulu 
(BDDK) Başkanı 
Tevfik Bilgin.
Danıştay m 
Kentbank ve

sahipleri bankayı

lediği kaydediftyor. 
YetkiMer. sonuçta 
karart Bankacshk

(BDDK) vereceğini 
befcrtivoeUr
SON KARARI 
BDDK VERECEK

Bdgin. 
Basbakanhk tan 
ayrılırken. konuya 
ftskin sora üzer- 

BDDKdhr.
Yargmai asama

Bî
karardhr Bu asa-

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

NOT ALINIZ
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Yaygın hastalıklara genetik çözüm Gözlükçü
Türkiye’de yaygın 
olan ve genetik 
tanısını konulan 5 
hastalığın, teşhis ve 
tedavisinin kolay* 
taştırması 
hedefleniyor.
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
Moleküler Tıp 
Laboratuvarı yöneti*

lann genetik 
özellikleridir. Biz 
genetik tanı koy
duğumuz bu 
hastalıkla nn kimde 
hangi yaşta, ne şek
ilde ortaya çıktığını 
da kesin olarak 
görebiliyoruz. Bu 
bilgiler teşhis ve 
tedavide hayati

optisyen 
olacak

Gözlükçü yerine bundan boyte 
"Optisyen" ifadesi kokarulacak

cisi Prof. Dr. Afig 
Berdeli, konuya 
ilişkin bir 
açıklama yaptı. 
Berdeli, Türkiye’de 
yaygın 5 hastalığa 
genetik tanı konul
duğunu, bir 
hastalığın da 5 farklı 
gen mutasyonunun 
bulunduğunu, 5 
hastalığın genetik 
tanısı üzerinde ise 
yoğun çalışmaları 
bulunduğunu anlattı. 
Berdeli, Türkiye’de 
ilk kez ailesel
Akdeniz ateşi, 
Akdeniz anemisi,

. vron hastalığı ve 
I '«f d kanserleri ile 

Bili genetik tanı 
Konulduğunu, ayrıca 
nefrotik sendrom il<>

ilgili 5 farklı gen 
mutasyonu 
belirlediklerini 
bildirdi.
Berdeli, laboratu- 
vann nakil sonrası 
organların korun
ması ve böylece has
tanın ömür boyu 
nakledilen organı 
kullanması, Behçet 
hastalığı, obezite 
(şişmanlık), alerji ve 
diyabet hastalık
larının genetik 
tanıları ile ilgili 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
belirtti.
Genetik Tanı 
Hastalıklara yatkın
lık ve genetik çalış
maları kullanarak.

kronik hastaların 
yaşam kalitesini yük
seltmeyi ve teşhis ve 
tedaviyi kolaylaştır
mayı hedeflediklerini 
bildiren Berdeli, 
şöyle konuştu: 
"Türkiye’de sıklıkla 
görülen hastalıkların 
genetik tamlarını 
koyarak, bu 
hastalıkların hem 
hasta hem de hekim 
bakımından teşhis 
ve tedavisini kolay
laştırmaya çalışıy
oruz. Yaygın olan 
bazı hastalıkların 
kişilere göre farklı 
şekilde ortaya çık
tığını ve geliştiğini 
görüyoruz. Bunun 
nedeni bu hastalık-

öneme sahiptir" 
dedi.
Prof. Dr. Berdeli, 
genetik tanı 
konusunda tüm 
Türkiye’ye hizmet 
veren tek merkez 
olduklarım dile 
getirdi. Anemisi 
(Talasemi), infla- 
matuvar barsak 
hastalığı (kron) ve 
troid kanserlerinin 
genetik tanısını koy
duklarını da 
belirterek, bu 
hastalıkların yaygın 
olmasına rağmen 
farklı gelişim ve 
belirtilerle ortaya 
çıktığını bunun 
genetik olmasından 
kaynaklandığını 
belirtti. __

ABD’de 26 milyon kişi, düşük karbonhidrat diyeti yapıyor

Gözlükçü yerine 
"Optisyen" 
ifadesinin kullanıl
masına ilişkin 
tasan Meclis 
Sağlık 
Komisyonunda 
kabul edildi.
Yeni düzenleme, 
optisyenler için en 
az önl isans 
seviyesinde, mesle
ki eğitim ve öğre
tim veren yük
sekokul mezunu 
olma şartı 
getiriyor.

Göz hastakkian 
uzmanı doktorlar 
optisyenkk 
yapabilecek, 
ancak bu kişâer 
optasvmkk 
yaptddan sure 
içinde doktorluk 
yapamayacak. 
OptisyenJer. 
işletmelerini 
muayenehane 
gibi koflandıra 
mayacak w göe 
doktorları k aynı 
işyerinde cakşn 
mayacak.

k

»ski 
3 
se 
na

Fazla kilolar ve 
obezlikle başı 
dertte bulunan 
Amerikalılar, 
giderek "diyet 
ulusu" haline 
geliyor.
ABD’de şu anda 26 
milyon kişi "düşük 
karbonhidrat 
diyeti" yaparken, 
70 milyon kişi de 
karbonhidrat atımı
na dikkate ediyor. 
Time dergisinin 
haberine göre, 
"düşük karbon
hidrat" kavramı
giderek bir kültür 
haline gelirken, 
Whoopi 
Goldberg'den 
tem i fer Aniston’a 
। Bili Clİnton’a 
Rflar birçok ünlü 

de bu yöntemle 
besleniyor.
ABD’de düşük kar
bonhidratlı gıda 
sektörü de son yıl
larda büyük bir

gelişme gösteriyor. 
Bu tip ürünlerin 
2004 yılında 
satışının 30 milyar 
dolan bulacağı, 
bunun da Coca- 
Cola firmasının 
tüm dünyadaki 
satışlarından fazla 
bir miktar olduğu 
belirtiliyor.
Düşük karbon
hidratlı ürünlerin 
market raflarında 
giderek daha fazla 
boy göstermeye 
başladığı ABD’de 
son iki yılda bu tip 
1558 yeni ürün

piyasaya çıkarken, 
bu gıdalardan satın 
alan bilinçli tüketici 
de ayda ortalama 
85 dolar düşük 
karbonhidratlı yiye
cek ve içeceğe har
cıyor.
ABD’de insanlar 
karbonhidrat atımı
na dikkat etmeye 
başladıkça, obe- 
zliğe yol açmakla 
suçlanan fast-food 
zincirleri de düşük 
karbonlu ürünler 
ve mönüler çıkar
maya başlıyor.
Ülkede 2002 ve

2003 yıllan arasın
da fast-food lokan
talarda salata 
siparişini de yüzde 
12 arttığı 
belirtiliyor. 
Öte yandan, 
ABD’de 1999 da 
15 olan düşük kar
bonhidrat tüke
timiyle ilgili kitap 
sayısı da bu yıl 
sonunda 194 e 
ulaşacak.
Hemen hemen her 
markanın bir de 
karbonhidratı 
azaltılmış ürününün 
bulunduğu ABD’de 
ünlü Dr Atkms 
diyetinin dışında. 
South Beach.
Protein Power. 
Schwarzbein 
Principle. Fat Rnsk 
Plan ve 
Neanderthin gibi az 
karbonhidrat 
tüketmeye dayak 
rejimler büyük 
ilgi görüyor.

NÖBETÇİ ECZANE
1 Mayıs 2004 Caearteıl 

ONUR ECZANESİ
2 Mapa 2004 Pazar 
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Türkçüler Gemlik te 
buluşuyor

Bursa Türk Ocakları Derneği tarafından 3 Mayıs 
Türkçüler Günü nedeniyle organize edilen Körfez turun* 
da, ünlü Türkçüler Gemlik’te biraraya gelecek.
3 Mayıs 
Türkçüler Günü 
nedeniyle, 
Türkçüler, yarın 
Gemlik’te 
buluşacaklar. 
Bursa Türk 
Ocakları Derneği 
tarafından 
organize edilen 
3 Mayıs 
Türkçüler Günü 
kutlamaları kap
samında, ünlü 
yaşayan 
Türkçülerden 
Prof. Reha Oğuz 
Türkkan, 
Prof. Orhan

Türkdoğan, 
Prof. Turhan 
Yazgan, Şair 
Yavuz Bülent 
Bakiler’in de 
katılacağı 800 
kişi Gemlik’te 
biraraya gelerek, 
Körfez turu 
yapacaklar. 
Bursa Türk 
Ocakları Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyesi Zeki Saral, 
gazetemize 
yaptığı 
açıklamada, 
İstanbul’dan 
kiralanan bir

gemi ile Gemlik 
İskelesi’nden 
saat 13.oo’de 
hareket edilerek, 
Küçük Kumla, 
Mudanya, 
Armutlu arasında 
Körfez turu 
düzenlediklerini, 
bu tura mehteran 
takımı ile folklor 
ekiplerinin de 
katılacağını, 
aynca sanatçılar 
Bora Gencer, 
Sami Aksu’nun 
da katılımıyla 
gezinin 
renklendirile

ceğini söyledi. 
Saral, Mehter 
Takımı nın İskele 
Meydanı’nda 
konser vere 
ceğini, 
Gemliklilerin bu 
konsere davetli 
olduğunu belirtti. 
Ünlü Türkçülerin 
buluşacağı 3 
Mayıs Türkçüler 
Günü Körfez 
gezisi saat 
13.oo’de 
başlayıp, gün 
batımı Gemlik 
İskelesi’nde sona 
erecek.

Seyfettin SEKERSÛZ edilecek. Ağn ve
1-2 Mayıs 31 Nisan ve Osmaniye il
tarihinde 1-2 Mayıs temsilcileri
Bursa’da tarihlerinde ise
Atatürk Kapalı ilçemizde Kampında
Spor olması misafir
Salonu’nda beklenen edilecekler.
yapılacak ekiplerden Daha önce
İlköğretim Kahramanmar erken gelerek
Kurumlan aş, Artvin, İskele
Yıldızlar Antalya Meydanında
Kategorisi ve Amasya folklor goste
Sahnelemeli il temsilcileri risi yapaçal
Halk Oyunları Hasanağa la n açıManan
Final kampında ekiplerin
Yanşması’na misafir programlanma
katılacak edilecek. aksamaması
ekiplerden Diğer dört için gosterinir
8 il temsilcisi ekip ise iptal edile- •
Gemlik’te Bingöl, bileceği
misafir Samsun, öğrenildi.

MANASTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düğün, Nişan 

Sünnet cemiyetleriniz 

özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 
İrtibat Bürosu: 

MERT JIİL£ 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 
IEI TİILÎ MATBU İŞLIBİRİZ

İÇİN BİZİ AIAYIR

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBMCLİK-YAYINCIUK-REKLAMCIUK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3 B GEMİ*

Tel:(1224)513 96 83 Fax:(0124)513 35 95
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Türkçüler Körfez’de buluştu
Bursa Türk Ocakları Derneği’nin 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle, düzenlediği Körfez gezisi dûn yapridt Btne 
yakın kişinin katıldığı Körfez gezisinde, Mudanya, Armutlu sahilleri gezildi. Türkçüler Mehter Takım* ve Ses 
Sanatçıları Sami Aksu ile Bora Gencer’in müziğiyle güzel bir gün geçirdi. Seyfettin ŞEKERSÖZ ün haberi sayfa 4 ce

10 Katlı Uğur Apartmanı’nın yıkılma tehlikesi üzerine boşaltılması istendi

Manastır’da tehlike çanları çalıyor
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmall.com

Manastırın geleceği
Yandaki sütunlarda ve üçüncü sayfamızda okuyacağınız 

haber, Manastır gerçeğini ortaya koyuyor.
Manastır’ın bitiminde bulunan 10 katlı Uğur Apartmanı, 

bir ayda 104 santimetre sol tarafa doğru yatmış.
Eğer, İnşaat sağlam yapılmamış olsaydı, Konya’daki 

Zümrüt Apartmanı’nın basına gelenler, mutlaka Uğur 
Apartmanı’nın da başına gelebilirdi.

18 dairenin bulunduğu bu apartman neden yana yatıyor.. 
Nedeni basit. Kontrolsüzlük, ihmalcilik, çok katlı yapılaş

manın sakıncaları, ucuza mal etme çabalan...
Uğur Apartmanı’nın arkasında inşaatı devam eden S.S. 

Ev-Ko Yapı Sitesi, eski başkanlanndan Hakkı Çakır ve 
Nurettin Ava zamanında Belediye Fen İşleri Müdürlüğü 
yapan Erol Şener ile yine aynı zamanlarda Harita 
Mühendisliği yapan bir kişi tarafından kuruldu.

Yani iki teknik adam..
0 kooperatifinin kuruluş hikayesi ise, başka bir yan 

konusu..
Apartman sakinleri, Gemlik Belediyesi’nden şikayetçiler. 
İlgililerin gerekli ilgiyi göstermediklerinden yakınıyorlar. 
Bursa İnşaat Mühendisleri Odası tarafından üç kez 

yapılan inceleme ve hazırlanan bilirkişi raporlarında. Uğur 
Apartmanının sağlam olduğu, ancak, arkada inşaa edilen 
Ev-Ko Yapı Kooperatifi nin önlem almadan inşaat yap
masının toprak kaymasına neden olduğu ve 10 katlı apart
manın zemininde oynama meydana geldiğini ortaya koyu 
Cpr. Manastır’da yıkılan duvarlar, devrilen voüardan sonra 

ğur Apartmanı’nın başına gelenler, gelecekte birçok 
apartmanın da başına gelebilir.

L Belediye, Mimar ve Mühendisler Odası, site yönetimleri 
işi ciddiye alıp, zemin İncelemeleri yapılmalı.

Yüksek yapılarla doldurulan bu bölgede uygulanan imar 
planlarının sonuçlan zaman içinde ortaya çıkıyor.

Daha da akacak.
İsteriz ki bir fada yaşanmasın.

Manastır Bölgesi’nde yüksek ve denetimsiz yapılaşmanın fatu
raları çıkmaya başladı. S.S. EV-KO Yapı Kooperatifi nin ağırlığı. 
Uğur Apartmanı’nın zeminini oynattı. 10 katlı apartman bir ayda 
104 santimetre yana yattı. Apartmanın acilen tahliyesi isteniyor.
Manastır’da 1997 
yılında tamamla
narak, oturmaya 
başlanan 10 katlı 
18 daireli Uğur 
Apartmanı’nın 
arkasında inşaa 
edilen S.S. EV-KO 
adlı yapı koopera
tifinin ve önündeki 
yığma toprağın 
basıncı nedeniyle, 
inşaatın 104 
santimetre 
yana eğilmesine 
neden oldu. 
Bursa İnşaat 
Mühendisleri 
Odaası’nın yaptığı 
inceleme sonucu 
verdiği raporda, 
inşaat zemininde 
kayma sonucu Uğur 
Apartmanının hızlı 
bir şekilde sola 
doğru yatmakta 
olduğu, binanın mal 
ve can güvenliği 
açıs/ndan acilen 
bo$a/t»/mas/ 
gerektiği be/irtî/di> 
Kadri GÜLER'in 
haberi sayfa 3’de

ması nedenryte oftfçfurctağu basoçla topraft kaynaş. sonucu 
yrftrfma tefttifcesr karşı karşıya kaML

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Değişim Rüzgarı
il Bilal SUSAM

İşçi Bayramı “Kendi önünüzden çekilin!”
Emek en kutsal değer.
Emeğe ve emekçiye saygı göstermek de bir 

gelişmişlik ölçütü.
Çünkü büyüme ve gelişme ve de değişme 

emekçinin alın teriyle sağlanıyor.
Onların sendikal haklardan doğan kazamat

larına ve bayramlarına engel olmaya çalışmak 
“emek-değer”kavramlarıyla çelişmek demek.

İşçi Bayramı.
Dünyada gelenek haline gelmiş.
120 yıla yakın süredir kutlanıyor.
Ben bugüne dek dünyada yapılan kutlamalar 

öncesinde ve sonrasında -ilk yıllarhariç- bir 
tartışma duymadım.

Ancak;
Bizim ülkemizde, ne hikmetse her yıl başka 

bir fırtına kopuyor.
Oysa ; tarafların olaylara sağduyuyla yaklaş

ması olası bir çok sorunu da ortadan kaldıra
cak.

Ama biz, sanayi devrimi yapmamış bir ülke 
olarak çalışanların “bayram” kutlamalarını çok 
görüyoruz.

İçimize sindiremiyoruz.
Özellikle 2004 kutlamaları öncesinde İstan

bul’da ve Diyarbakır’da yoğun tartışmalar oldu..
Orada mı kutlansın burada mı?
Çok mu önemli nerede kutlanacağı..
Asıl olan böyle bir bayramın varlığının kabul 

edilebilmesi ve kutlanması.
Sendikalarla devlet karşı karşıya geliyor.
Sendikalar kendi aralarında birbirine düşüyor.
Bayram bayramlıktan çıkıyor, güçler savaşına 

dönüyor.
Dolayısıyla “işçi bayramının”kutlanacağı güne 

kadar ipler geriliyor.
O gün de genellikle kopuyor.
Ve kargaşa başlıyor.
Bu sonuç tümüyle sosyolojik .
Psikolojik boyutları da var.
Çözümü üretecek olanlar taraflar..
Bana göre olayı kaşımaya da gerek yok.
Öyle polisiye önlemler,güzergah belirlemeler 

filan.
Korkulacak ne var ki? İşçi bizim işçimiz.
Onların söyleyeceklerinden mi çekiniyoruz?
Niye?
Dikkat edilmesi gerekenler ortalığı karıştıran

lar. Kargaşadan beslenenler.
Onlara fırsat vermemek için de “bayramı” 

doğallaştırmak gerekiyor.
Aslında ;
İşçi hakkına saygılı olmak, işçilere “bayram” 

yapabilme özgürlüğünü tanımak yönetici olmanın 
gereklerinden biri..

Bugüne dek yapılan “kavgalann”kime yaran 
olduğu ortada..

Kaybedeni ise ülkemiz.
Bir bayram kutlaması için bunca gürültü 

koparma ya değer mi?
Önceki gün kutlandı.. Ne oldu?
On binlerin bir araya gelip adalet ve eşitlik 

istemesi çok mu anlamsız?
Savaşa karşı duruşlarını tek ses tek yürek 

halinde haykırması “fasarya mı?”
Bir gün el ele,coşkuvh,sevinçle kutlamak 

dileğiyle : 1 Mayıs işçi Bayramı Kutlu Olsun.

Büyük olmak, büyük sonuçlara 
ulaşmakla değil; büyük düşünmek, 
büyük hissetmek ve büyük davran
maktır.

Başkalarının bize ideal kazandır
masını umarsak kıyamete kadar bek
leriz. Düşüncelerimizi sınırlarsak, 
eylemlerimizi de sınırlamış oluruz. 
Hayallerinizi küçültmeyin aksi 
takdirde hayatınızın küçüldüğünü 
göreceğiz.

Tırmandığımız merdivene 
bakarak, sonunda nereye yüksele
ceğimizi anlayabiliriz. Büyük gele
ceğe giden yol büyük düşünceden 
başlar. Şimdiye kadar hiç yap
madığınız ölçüde büyük düşünmeye 
başlamalısınız.

Bizler, genelde bir işe başlamadan 
o işin hep negatif yanlarını görürüz 
maalesef daha başlamadan kaybe 
deriz. Beynimize gönderdiğimiz her 
olumsuz düşünce potansiyelimizi ve 
eylemimizi kısıtlıyor.

Kendimizi o kadar küçümsüyoruz 
ki, yola yüksekten başlamaya cesaret 
edemiyoruz.

KARTALLAR BİZDEN DAHA MI 
YÜKSEK?

Büyük arayışlarımız yoksa büyük 
eylemlerimizde olmayacaktır. Yazar

olmak istiyorsanız yazar ohırrı—T. 
mutlu olmak istiyorsanız mutlu olur
sunuz, simit satmayı düşünüyorsanız 
simit satarsınız.

- İŞTE SİZE ÇÖZÜM ?
- Hayatı bir kamera gibi çekin, 

izleyin.
- Israrlı sorulan sorun. İyi bir 

niç inleri olmayanlar daima kaybet 
meye mahkumdur.

- Kendinizi keşfedin
Unutmayın yaptıklarımız, yapa

bileceklerimizden daha küçüktür.
- İmkanlarınızı algılayın
Geçmişteki imkansızlığa odakla

narak. geleceğinizi mahvetmeyin.
- Hedeflerinizi yükseltin
Hayat aşağıdan başlar eğer siz 

hala oradaysanız birileri size yukan- 
dan selam gönderir.

Hayal gücünüzü, hayal dünyanızı 
daraltmayın, başkaları yapabiliy orsa 
siz de yapabilirsiniz. İçinizde o 
müthiş potansiyeli keşfedin!

Hayatınızın terkedilmiş bir salon
da unutulmuş bir idare lambasının 
fitili gibi tüt e tüt e erimesine izin v er
meyin!

Unutmayın! “Hayatatta herkese 
isteyebileceği kadarı verilecektir"

Kaynakça : Düşün w Başar (M. Bozda$)
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10 Katlı Uğur Apartmanında yıkılma tehlikesi görüldü

Manastır’da tehlike
çanları çalıyor

Manastır Bölgesi’nde yüksek ve denetimsiz yapılaşmanın fatu
raları çıkmaya başladı. S.S.EV-KO Yapı Kooperatifi’nin ağırlığı, 
Uğur Apartmanının zeminini oynattı. 10 katlı apartman bir ayda 
104 santimetre yana yattı. Apartmanın acilen tahliyesi isteniyor.
Manastır Bölgesi’nde 
eski belediye meclisi- 
lerince, imar plan
larında yapılan 
değişikliklerle, yük
sek yapılaşmaya izin 
verilmesi nedeniyle, 
arazideki toprak 
kaymaları tehlikeli 
boyutlara ulaştı. 
Atamer Otel yoluna 
dönerken, Kumla 
asfaltının üzerinde 
bulunan 10 katlı 
Uğur Apartmanı, 
üzerinde yapımı 
devam eden
S.S. EV-KO Yapı 
Kooperatifi’ne ait 
11 katlı inşaatın ve 
istinat duvarlarının 
üzerindeki yığıma 
toprağın ağırlığı, 
alttaki toprağın sıkı 
şarak oynamasına ve 
Uğur Apartmanı’nın 
bir ayda 104 san
timetre yana yat
masına neden oldu. 
İLGİLENEN YOK 
Uğur Sitesi Yöneticisi 
Emine Araş, binaları 
nın yanındaki parke 
taşların üstten gelen 
basınçla patlaması 

üzerine tehlikeyi 
sezdiklerini ve 
Belediye’ye başvu
rarak önlem alın
masını istediklerini 
söyledi.
Araş, Belediye 
Başkanı ve Fen İşleri 
yetkililerinin Apart 
mana gelerek, bele 
diyenin bu durumda 
bir şey yapamaya
cağını bildirdiklerini 
belirterek şunları 
söyledi: “- Belediye 
Başkanlığından bize 
Valiliğe ve Bayındır 
lık Müdürlüğüne 
başvurmamız isten
di. Biz de başvur
duk. Ancak, 
Bayındırlık Müdür
lüğü bu konuda 
Gemlik Belediye 
si’nin yetkili oldu 
ğunu bildirdi.
T.M.M.O. Bursa 
İnşaat Mühendisleri 
Odası’na yaptığımız 
başvuru üzerine, 
gelen heyetin yap
tığı inceleme sonu
cunda bir rapor 
hazırladı. Bu rapora 
göre S.S. Ev-Ko

birayda^lOAcrnsoladbğnryşttL
Bi nşntn boşaltılması isteniyor.;'”’

Koopera ti fi ’nin 
istinat duvarlarının 
gereği gibi yapılma
ması nedeniyle 
binamızın zeminine

Apartmanı yöne
timine gönderdiği 
30 Nisan 2004 
tarihli yazıda, 
“29 Nisan 2004

10 katli l&daireliÜğufApartmanL.

zarar verdiği belir
tilmiştir. Bu durum
da, binamız yıkılma 
tehlikesi ile karşı 
karşıya olup bir 
ayda 104 cm 
eğilmiştir. 18 daireli 
binanın yansından 
çoğu daireleri 
boşaltıp binayı 
terk ettiler. Biz, 
bina içinde ölümü 
bekliyoruz.
Apartmanın 
dibinden sesler 
geliyor. Ben 
apartmanı en 
son terk eden 
olacağım. ” dedi. 
HEYET GELDİ 
Uğur Apartman yöne
timin ikinci kez 
Bursa İnşaat 
Mühendisleri 
Odasına yaptığı 
başvuru üzerine, 
cuma günü Bursa 
dan gelen bir teknik 
heyet yeniden 
incelemede bulundu. 
Bursa İnşaat 
Mühendisler Odası 
Şube Müdürü 
Ahmet Şener. Uğur 

tarihinde yapılan 
son tetkikte eğilme 
104 cm’ye ulaştığı 
görülmüştür.
Tesbit edilen bilgiler 
ışığında binanızda 
meydana gelan 
eğilme hareket
lerinin devam ettiği 
kanaatine varılmış 
tır. Vahim bir olaya 
meydan verilmeme
si için binanınız 
acilen tahliye 
edilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz ” 
denildi.
TEHLİKE BÜYÜK 
Manastırda 
tehlikeli kaymaların 
devam ettiği, 
yüksek yapıların 
zamanla büyük 
tehlikeler 
oluşturabileceği 
belirtildi.
Öte yandan S.S. 
Ev-Ko Kooperatif 
kurucu Başkanı 
Erol Şener aramalara 
karşın ilçede 
bulunamadığı Uğur 
Apartmanı yönetici 
lerince açıklandı.

Kıymete Bindik

Son aylarda kıymete bandüı 
Bize destek vermekle yanetdar 
Amerika Kıbrıs konusunda ama

lığını koydu.
(AB) ise, artık askeman teme 

sindirdi.
Peki. Neden böyle oklu.
Çünkü Ortadoğuya komşuyuz
Ortadoğuda etkiliyiz
Amerika bir ara bin defterden 

silmişti.
İsrail var, dedi
K. Irak kurtleri var. dedi
Bir ara ili | kile rimû 

limonileş misti
Ama. Baktı Oıtadufra proyesa 

bunlarla yürümüyor.
Yine. Bize döndü.
Direkt desteğimizi almasa bdr. 

bizle takıntılı olmak istemedi,
Gelelim (AB) kınadı».
Başlangıçta bizi içlerinde görmek 

istememişlerdi.
Ama. Ortadoğuya komşu 

olmaları gerektiğini anladılar
Bu da ancak Türkiye'yi uye yap

mak ile olacaktı.
Üye yapmak ile olacaktı
Ve. Birden hepsi sevecen davran

maya başladılar.
Eksiklerimizi başımıza vurmadan, 
tatlılıkla söylemeye başladılar

Çünkü her Ski gücün de. hem 
Ortadoğu da ve hem de Kıbrıs ta 
büyük çıkarları vardı.

Bunun anahtarı da Turknvrün 
elindeydi.

Türkiye bu iki süper gücü de 
denge de tutmalıdır.

Nato nedeniyle. Amerika üie 
dostluk sürmelidir.

(AB) üyeliği nedeniyie tan 
Avrupü He iyi grcmmehAr

Yani Türkiye her dü süper gücü 
de idare etmefafcr

Bu güçlerden kaçarak degd. 
içkrine girerek benden kabul 
ettirmelidir

Türkiye nin başka baysak ürtaiıkk 
kara, ihtiyacı yoktur.

Ademin hayvaniyeti 
yemekli.

İnsaniyeti okumakla 
kaimdir. Namık Kemal"
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3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle, Bursa Türk Ocakları Demeği Yaşar Ağa adalı gemi ile Gemlik Körfezi n i dolaştılar

Türkçüler Körfez’de buluştu
Seyfettin SEKERSÖZ

3 Mayıs Türkçülük 
Günü nedeniyle, 
Bursa Türk

gemisi’nin güvertesi 
konuklarla tama
men doldu.
Sabah erken

Ocağı’nın düzen
lediği Körfez gezisi 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik’te ilk kez 
düzenlenen Türk 
ocağı Körfez 
gezisinde, İstanbul 
limanına kayıtlı 
Yaşar Ağa

saatlerden itibaren 
balon ve bayraklar
la süslenen gemiye 
yaklaşık bin kişilik 
yiyecek getirildi.
Saat 13.00 te 
Atatürk Anıtına 
çelenk koyan Prof. 
Dr. Zeki Palalı ve

Türkocağı üyeleri 
Ata’nın huzurunda 
saygı duruşunda 
bulunup, İstiklal 
Marşı okudular. 
Bursa ve değişik 
yerlerden gelen 
Türkçülere İnegöl 
Mehter Takımı’nın 
yanı sıra sanatçılar 
Sami Aksu ve Bora 
Gencer, gemi içinde 
kurulan sahnede 
eğlenceli dakikalar 
yaşattılar.
Türkocağı Körfez 
gezisine katılanlar 
denizden Mudan 
ya’ya gitti. Burada 
mola verildikten 
sonra Mütareke 
binasını gezdiler. 
Daha sonra 
Armutlu ilçesine 
geçen Türkocağı 
mensuplan,

Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin düzenlediği Körfez gezisine bine 
yakın davetli katıldı. Türkçüler, gün boyu Gemlik Körfez'inde gezdi

buradan Küçük 
Kumla'ya doğru 
kıyıdan gezerek 
geldiler.
3 Mayıs Türkçülük 
günü ilk kez Körfez 
gezisiyle kut

lanırken, geziye 
katılanlar güzel bir 
gün geçerdiklerini 
söylediler.
Türkçüler, akşam 
saatlerinde
Gemlik** döndüler.

İnegöl Mehter 
Takımı, Gemlik
İskele Meydanı nda ' 
kurulan sahnede 
vatandaşlara 
mehter müziği ile 
eğlendirdiler

t

! \3HDANIS $ok kampanya
| TECRÜBE VE KALİTENİN ADRES^^ 18 AYA VARAN VADELER
I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
I KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
I Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 

I seçeceğiniz uzun vadelerde.
' TERMODİNAMİK ve FERROUÜ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 

■ cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Kombi

Sıvı ve in
Mtrkui Si

► 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 uygun 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
> Lamina t parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadekr.
► 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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Erol Kundura
Gemlikle açıldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa’nın ünlü 
ayakkabı mağazası 
Erol Saçmacının 
yeni şubesi 
Gemlik’te açıldı. 
1935 yılından bu 
yana bayan ve erkek 
ayakkabılarında 
kalite olan Erol 
Saçmacı mağazaları 
bundan sonra 
Gemlik’li bayanlara 
da hizmet verecek. 
Şirin Plaza altında 
dekora edilen 
mağazanın açılışını 
Kaymakam Sadettin 
Genç yaptı.

Eski kfaaye

naa 2 Nota 
Sağkk Oca 
ğı nat karsa** 
na eczane 
aokk Goooflk

talar Hastane 
sinden emek 
■ CİM Eczacı

2 Nohı Sağlık 
Ocağı yanına 
eczane açıldı

Bombo flsonck 
Nsft» Loca

ladM Itata

Özgür Şahin ve Görkem 
Kaygın’ın işletmeciliğini 
yaptığı Erol Saçmacı

bayan ayakkabı mağaza 
sının açılısına çok sayıda 
vatandaş katıldı.

ABONE OLDUNUZ MU?
A ü OM f Ol MM 

OK M W M OK M T MM

Kışın soğuk günleri 
yavaş yavaş yerini 
baharın neşesine 
bırakırken birçok kişide 
halsizlik, yorgunluk, 
eklem ağrıları, uyku 
isteği gibi ortak 
şikayetler gözleniyor.

Bahar yorgunluğu 
konusunda vatandaşları 
uyaran uzmanlar, bu 
yorgunluğa bağlı olarak 
kalp ve romatizma 
hastalarında yakın
maların arttığını 
kaydediyor. Uzmanlara

göre, bahar yorgunluğu 
önlem alınmazsa kronik 
yorgunluk sendromuna 
da dönüşebiliyor.
Erzurum SSK Bölge 
Hastanesi Asabiye 
Servisi Şefi Dr. Mehmet 
Yavuz, "Bahar
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WWi etate is!1 Sasser «saldırıyor
Akdeniz Üniver
sitesi (A.Ü.) Tıp 
Fakültesi Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Semih Gür, yaz 
aylarında yaşanan 
basınç değişiklik
lerinin eklem aşın
malarına neden 
olabileceğini 
belirterek, "Kişi 
ne kadar sağlıklı 
olursa olsun, sıcak 
havalarda eklemleri
ni fazla yormamalı" 
dedi.
Prof. Dr. Semih 
Gür, özellikle yaz 
aylarında görülen 
basınç değişiklik
lerinin eklem aşın
malarına neden ola
bileceğini bildirdi. 
Basınç değişiklik
lerinin

eklem ağrılarından 
ev egzersizleri ve 
spor yaparak kur
tulmak mümkün. 
Kas dengesi en 
kolay, düzenli 
yapılan egzersizler 
ve yüzerek sağlan
abilir” diye konuş
tu. Prof. Dr. Gür, 
eklemlerdeki basınç 
değişikliklerinden 
kaynaklanacak 
rahatsızlıkların,

Prof.Dr. Semih Gür, 
diz eklemlerinde 
aşınma oluşmaması 
için vücut dengesini 
düzenleyecek 
sporların yapılması 
önerisinde bulundu. 
Diz eklemlerinde 
rahatsızlık yaşayan 
kişilere daha çok 
yaz mevsiminde 
rastladıklarına 
dikkati çeken Prof. 
Dr. Gür, "Eklem

her yaşta 
görülebileceğini 
kaydeden Prof. Dr. 
Gür, "Kişi ne kadar 
sağlıklı olursa 
olsun, sıcak 
havalarda eklemleri
ni fazla yormamak. 
Yaz. aylarında artan

rahatsızlığın 
yaşandığı bölgeye 
buz yardımıyla 
masaj yaparak 
giderilebileceğini de 
kaydetti.
Dizlerin insan 
vücudunun tüm 
yükünü taşıdığına 
dikkati çeken

aşınmaları, romatiz
ma ve kireçlenme 
gibi rahatsızlıklar, 
vücudun dengesini 
düzenleyen yüzme 
gibi sporlar 
yapılarak bir ölçüde 
azaltılabilir” diye 
konuştu.

Gazete dajıtımı 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 tranıyır
KÖRFEZ İFRİT

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

î

İnternette Sasser 
adında yeni bir 
virüsün yayılmaya 
başladığı ve 
kısa sürede 
milyonlarca 
bilgisayarı 
etkilediği bildirildi. 
Antivirüs 
yazılımı üreten Fin 
firması F-Secure 
yetkililerinden 
Mikko Hyppoenen, 
yaptığı açıklamada, 
”worm" türü Sasser 
virüsünün diğer 
birçok virüsün 
aksine elektronik 
posta yoluyla bulaş
madığını, "kurban
larını rastgele 
seçtiğini” söyledi. 
Virüsün bulaştığı 
bilgisayarı kapattığı, 
yeniden açtığı ve 
bunu birçok kez 
tekrarladığını 
belirten Hyppoenen, 
bilgisayarı kullan
mayı engellese de 
virüsün zararsız 
olduğunu ifade etti. 
"Blaster” virüsünün 
geçen yıl ağustos 
ayında milyonlarca 
bilgisayarı etk
ilediğini belirten 
Hyppoenen, 
Sasser’in daha fazla

bilgisayara bulaşa
bileceğini söyledi. 
Antivirüs üreticisi 
Amerikan firması 
Symantec’e göre, 
15.872 byte boyu
tundaki virüs, 
Windows 2000, 
Windows Server 
2003 ve Windows 
XP işletim sistemi 
kullanılan bilgisa
yarlara " 
saldırıyor”.
Sasser virüsü, 
Linux. Mclntosh, 
Novell Netware, 
OS/2, UNIX, 
Windows 95, 
Windows 98, 
Windows Me ve 
Windows NT sistem
leri kullanılan 
bilgisayarları 
etkilemiyor.
Sasser’in Microfost 
yazılımlarındaki bir 
güvenlik açığından

faydalandığını 
belirten uzmanlar, 
yirmin bu açığı 
tespit ettiği 
bilgisayarlara 
rartgek saldırdığını i 
söylediler.
Amerikan Panda 
Softu ar e firmasına 
göre, virüsten en 
çok etkilenen 
ülkeler arasında 
Est onya. 1srail, 
Tayvan, İspanya 
ve Fransa 
bulunuyor.
Sasser’in ilk 
olarak dün sabaha 
karşı, 
Microsoft un 18 
gün önce 
çıkardığı son 
yamayı sistemlerine i 
kurmayan kul
lanıcılann bilgisa
yarlarında 
görüldüğü 
bcMByor.

JAPON SOBAIAAI

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

1+R AT

FAKILLI ISITICI

uzu
HEU VE DENGELİ

«TIS&S3TS
Gunâsnisi

EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ANALIK TESLİMİ

S*CAOK BU? mekan

TOYO TİCARET
ıra kömojImİm w e rrömö 

YAŞAYIM

te cşa sn w» abtsfc

u

»rtSAltalMGMk HUŞU 71 I7L
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E-Bildirge 
dönemi başladı 
İşverenlere kolaylık sağlayacak olan proje hayata geçirildi

İşverenlerin, her ay 
SSK’da kuyruğa 
girmelerine son 
verecek (e-bildirge) 
projesi 1 Mayıs 
2004 tarihinde 
başladı. 
Türkiye, dünyada 
sistemi uygulayacak 
4. ülke olacak. 
Ancak, çoğu 
işletmenin 
altyapısı henüz 
hazır bulunmuyor. 
Sisteme geçmek 
için ilgili bankalara 
giderek şifre ile kod 
ahmak ve bunu 
SSK’ya bildirmek 
yeterli olacak. 
E-bildirgenin, 
7'den fazla 
eleman çalıştıran 
İşyerlerinde 
zorunlu tutulması, 
aksi halde

ceza getirilmesi de 
işverenleri zorluyor. 
İşverenler, 
SSK ile işbirliği 
yaparak bu 
süreci atlatmak 
istiyor.
İşverenler süre 
istiyor ancak ilk 
bildirimlerin 1 
Mayıs’tan Haziran 
sonuna kadar 
yapılması gerekiyor. 
E-bildirge projesiyle

işverenler, 
bildirimlerini ve 
prim ödemelerini 
internet 
üzerinden 
yapabilecekler. 
Böylelikle zaman
dan ve işgücünden 
tasarruf 
sağlanacak, 
kayıtdışına karşı da 
tedbir alınmış 
olacak.

Eurovision’da
geri sayım

Konuklar bugünden itibaren Istanbufda
36 ülkenin 
katılacağı 
Eurovision Şarkı 
Ya mm a sı' nda 
hazırlıklar son 
aşamada ve artık 
konuklar 
bekleniyor...
Yarışmaya sayılı 
günler kala. 
Devlet Bakanı 
Beşir Atalay ve 
TRT Genel 
Müdürü Şenol 
Demiröz, İstan
bul'da düzenledik

leri basan tnpftsn* 
tısında, hazırhk- 
lara ve pnnsaMpa 
tlısk m MM biigder 
venldı
Yamamaya kasa bir 
sure kala heyecan 
yükselirken, günde 
yaklaşık 400 
kişinin görev 
aldığı c absmalar 
da, sahne ve 
dekor taaaranı 
neredeyse 
tamamlandı
Bin 500

gaarseom S 
ddde bunar! 
»rnlrtri 
npgantMaunMMb 
Um «Meheaanâr

hcdayM. «inun» 
ama nü MmM 
bnfianMb b# 
gavas ar hane bnir 
grbrdkb
>amaud* İZ 
Meşas ta yon fenal 
ve IS Maşv* ta dte 
bnai InşnUHB 
ynsaancah

ABONE OLDUNUZ MU?
uJ21X^ta4 abone olun
— . ■. ... — OKUYUN OKUTUN

M COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

Eiıel«A|(rrmu

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

■I

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

r^ness

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

Tel: (0.224) 513 11 69 ■ 513 12 25
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Kaçak sigara üretime darbe vurdu
Türkiye’de sigara 
üretimi 2003 yılın
da, önceki yıla göre 
yüzde 14.8 oranın
da azalırken, üre
tim rakamı 131.3 
bin tondan 111.8 
bin tona geriledi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) ver
ilerine göre özel 
sektör ve TEKEL’in 
ürettiği sigara mik
tarı 1999 yılından 
bu yana ilk kez 
geçtiğimiz yıl düşüş 
gösterdi.
1999 yılında 119.2 
bin ton olan sigara 
üretimi, 2000 yılın
da 122.9 bin tona, 
2001 yılında da 
126 bin tona çıktı. 
2002 yılında 131.3 
bin ton seviyesinde 
bulunan üretim

İhracattaki artış sürüyor
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine göre, 
ihracat yılın ilk dört 
ayında yüzde 37'lik 
artışla 19 milyar 
doları geçti.
Nisan ayında ihracat 
önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 43 artarak 
5 milyar 315 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.

rakamı geçtiğimiz 
yıl ise 111.8 bin 
tona düştü.
Böylelikle geçen 
yil bir önceki yıla 
göre sigara 
üretiminde yüzde 
14.8’lik bir 
düşüş yaşanmış 
oldu.
ÜRETİM 
DÜŞÜŞÜNÜN 
SEBEPLERİ
Sektör yetkilileri, 
üretim düşüşünde 
en büyük rolü 
kaçak ve sahte 
sigaranın oynadığı 
kanısını taşıyor. 
Türkiye’de 
geçtiğimiz yıl bir 
Önceki yıla göre 
sigarayı bırakanlar 
olabileceğini, ancak 
bunun bu ölçüde 
dramatik bir

Böylece yılın ilk dört 
ayındaki ihracat da, 
yüzde 37’lik artışla 
19 milyar doları 
geçti.
Geçen yılın Nisan ayı 
ile bu yılın Nisan 
ayları arasındaki bir 
yıllık dönemdeki 
ihracat tutarı ise 
53 milyar 28 milyon 
dolara ulaştı.

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Afi Baydar

İTİRAF
Uykudar fcafiamş gözleri mahmur
Zenginin dediği her zaman dur
Fakiri yıkan bir tatlı gurur
Hafine şükret sen de arkadaş

Yatanla dolanla işi yürütür
Elinle olmazsa ayağında götürür

düşüşe yol açmaya
cağını belirten yetk
ililer, kaçak ve 
sahte sigaranın 
sektördeki payının 
yüzde 5’leri bul
duğunu ifade 
ediyor.
Kaçak sigara ilgili 
çok başarılı bir 
mücadele yapıla
madığının altı 
çizilirken, denizyolu 
ya da karayolu ile 
çok sayıda kaçak

HM GEMLİK'TE İLK ULUSLARARAS! SALAH SAR

w ntet pM wmm w*
IsttlCaddesi No: Î7GEUKV:|2N)51J99

ve sahte sigaranın 
Türkiye’ye girdiği 
ifade ediliyor. 
TEKEL ya da özel 
sektör tarafından 
üretilsin, kaçak 
ve sahte sigarada 
en büyük kaybın 
devlete ait olduğu 
vurgulanırken, 
kamunun bu 
yolla önemli bir 
vergi kaybı 
yaşadığına dikkat 
çekiliyor.

Haram helal demez hemen götürür 
Hafin» şükret tende artı adaş

Yalan sözlere yemin ederler
İşleri nedenae tersine gider 
Hafine bakmaz bir de naz eder 
Hafine şükret sen de arkadaş

Doğrulan kimseler sevmez 
Doğruluktan zarar gelmez 
Yalan yere söz verilmez 
Hafine şükret sen de arkadaş

ı 
m

is
 naili 1111

Türkiye’nin görünümü pozitif
İtalyan finans 
grubu Uni Credlto 
Italiano Grubu, 
Avrupa’nın gelişen 
piyasaları arasında 
yer alan, Türkiye 
ve Romanya’nın, 
makro ekonomik 
istikrar ve kısa 
vadeli büyüme 
açısından pozitif 
bir ekonomik 
performans 
sergilediklerini 
bildirdi.
Rapora göre 
Türkiye, 
Avrupa’nın gelişen 
piyasalarında, 
özellikle 2004 yılı 
başındaki makro 
ekonomik perfor
mansı açısından ön 
sırada yer alıyor. 
Enflasyondaki 

düşüşün devam 
ettiğinin vurgu
landığı raporda, 
Türkiye’de 
enflasyonun 
istikrarlı bir şek
ilde seyretmesinin 
beklendiği 
belirtildi.
Merkez 
Bankası’nm artan 
kredibilitvsinin ve 
başarılı enflasyon 
politikasının, reel 
faizlerin de inme
sine katkıda bulun
duğu ifade edilen 
raporda, reel faiz
lerin düşüş nok
tasında bir 
direncin oluş
tuğunu, ancak 
enflasyondaki 
düşüşün sürmesi 
halinde bu

direncin de kırıla
cağı kaydedildi. Bu 
arada. Türk 
l İrasının. yıl 
sonuna kadar hafif 
bir değer kazan
masının beklendiği 
de vurgulandı 
IMF İLİŞKİLERİ 
Raporda.
Türkiye'nin. Şubat 
2OO5'te bitecek 
IMF programa*

yenilemesinin 
olumlu olacağı 
belirtilirken.
’AB.

Türkiye'ye 
mü rehar e tari
hi vermeden 
önce st and- 
by’m yenilen
mesinde ısrar

denildi.
Raporda. IMF de 
Program Sonrası 
İzleme 
Aıdaşması'ıun da 
vapalabdeceği 
belirtilirken, («fiğer 
anlaşma fidhna*- 
leri. program son
rası iriemt. ihtiyati 
stand-bv •» mev
cut stand-bvl ama 
Program 
Sonrası trieme

Anlaşması’nm. 
finansman sağla - 
tnadbğı için 
Türkiye'nin IMF ye 
olan borç geri 
ödemelerine katkı
da buhmmavacağı 
vurgutamh. 
EKONOMİK 
GORLNiLM 
POZİTİF 
Raporda.
Türkiye ’nm. Kıbrıs

devam ettiği Sade 
edM. Raporda. 
Türkiye ekin ona

sine ih »km bazı 
projeksiygedar 
yapddi- Buna 
göre. bu yd. 
reel Gayri Safi 
Yurtiçi Hasdada 
(GSYIH) yüzde 5

«dhMgun yüzde 
11.8. ortalama 
faiz oram yüzde 
19 A. borçlara# 
GSYTH'ye oram 
yüzde 74. ûsiriBk 
oram ise yüzde 
9.5 olarak 
öagörüHyor.
Enfimmmur* 
2005 te yüede 
10.9. 2006 da 
cüzde 9.1. 
2007 de süzde 
4^ ıhtı i 
tahaam «fifiror.
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Kansızlık belirtisi ve tedavisi
M İnsanların vücudunun 

sürekli oksijene ihtiy
acı vardır. Kanda 
bulunan alyuvar 
sayısının ya da alyu
vardaki oksijen 
taşıyan hemoglobin 
molekülünün azalması 
halinde kansızlık 
ortaya çıkar. 
Dokulara olması 
gereken ölçüde oksi
jen gidemediği için 
kansızlık sorunu 
bazen kötü sonuçlar 
ortaya çıkarabilir. 
Vücutta kan kaybının 
çok olması halinde ya 
da alyuvar yapımının 
azalması ve yıkımının 
artışına neden olan 
bir durum ortaya çık- 

_ | ması durumunda 
anemi oluşur.
Alyuvarların ana mad
desi Hemoglobindir 
ve oksijen taşır. 
Hemoglobin mik
tarının yetersiz 
kalması ya da yapısın
da bir bozukluk 

r . olduğundan yapması 
t *0^rekeni yapamaması 

[ £ inde anemi mey- 
, ^Jsana gelir.
4 Aneminin çok fazla

çeşidi vardır ama 
büyük bir kısmı da 
fazla görülmez. 
Hemoglobin kon
santrasyonunun 
erkekler için 
14gr/dl’nin, kadınlar 
için ise 12gr/dl’nin 
altına inmesi anemi 
olarak kabul edilir. 
Belirtiler
-Tırnak dibindeki 
etlerin, göz kapak
larının içinin, dişet
lerinin ve de avuç 
içinde bulunan 
çizgilernin renksiz 
olması,
-Vücut renginin 
olması gerekenden 
daha renksiz olması 
ya da dudakların mor 
bir renk alması, 
-Vücut direncinin az 
olması ve kendini 
sürekli yorgun his
setmesi,
-Efor sarfedilen işler 
yapıldığında çarpıntı 
olması ve nefes dar
lığı çekme, 
-Kulaklarda sürekli 
çınlama ve uğultu 
oluşumu,
-Uyuşma ve karın
calanma hissini en

çok da bacaklarda 
duyma, 
-Beslenirken yutmak
ta zorluk çekmek, 
-Tırnakların 
görünüşünde farklılık
lar olması, 
-Kadınlarda regli 
düzensizlikleri, 
-Bacaklarda sık sık 
açık yaraların 
meydana gelmesi, 
-Dalak da 
büyüme olması, 
-Kalp atışlarında 
düzensizlik olması ve 
kalp sesinin değişiklik 
göstermesi, 
TEŞHİS 
Hastalığınızın anemi 
olduğu belirlendiyse 
bunun hangi çeşit 
anemi olduğu ve 
nedeni araştırıl
malıdır. Kan testleri 
yaptırdığınızda anemi
nin sebebinin kan 
bozukluğundan mı ya 

da başka sebeplerden 
dolayı mı oluştuğunu 
öğrenebilirsiniz.
TEDAVİ
Aneminin sebebi 
demir eksikliği ise; 
vücudun neden sürek
li kan kaybettiği ince- 
lenmelidir. Kanama 
olabilecek bütün yer
ler kontrol edilmeli ve 
gizli bir kanama olup 
olmadığı konusunda 
araştırmalar yapıl
malıdır.
Kan kaybı söz 
konusuysa nedeni 
belirlenerek tedavi 
yapılır.
Demir emilim kusuru, 
sindirim sisteminde 
bir bozukluk yoksa 
ve ağızdan alman 
demire karşı bir 
sorun yoksa demir 
tabletler verilir.
Demir tabletler ağız
dan alınamıyorsa 
demir enjekte edilir. 
Vitamin B12 ve Folik 
asit eksikliğine bağlı 
anemi görüldüğünde 
ise eksikliği gidermek 
için doktorunuz 
istediği şekilde 
takviye yapar.

Çin'de 
vine Sars

Çin’de yine akut 
solunum yetme
zliği sendromu 
(SARS) baş 
gösterdi. 
Çin Sağlık 
Bakanlığı, 2 
kişide daha SARS 
hastalığının tespit 
edildiğini bildirdi.

Çin'in başkenti 
Pekin'de, 
600 den fazla 
kişinin SARS 
yüzünden karanti- 
na atanda 
t—t--- < -DuıunotMjıı rw n 
sürülmüştü.
SARS gecen yd 
Pekin de 193

k

Bebek bakımında pratik önemli
Anne olmadan önce herhangi bir bebeğe bakan anneler daha başarılı.

Uzmanlar, 'Gebelik 
öncesinde herhangi 
bir bebeğe bakan 
annelerin özgüvenleri, 
daha önce bebeğe 
bakmayan annelerin 
özgüvenlerinden yük
sektir" dedi.
Uzmanlar, 182 kadın 
üzerinde, "ilk kez 
anne olan kadınların 
annelik rolü başanmı 
nı etkileyen etmen
leri" belirlemek

| amacıyla çalışma yap
tıklarını söyledi.

I Annelerin yüzde 
62.6'sınm 20-25 yaş, 
yüzde 73.6‘sımn ev 
hanımı, yüzde 78’inin 
herhangi bir işte 
çalışmadığı, yüzde 
61.5’İnin de 1-3 yıllık 
evli olduğu, yüzde 
53.8’inin orta gelir 
düzeyine, yüzde 

^|^0.2'sinin sağlık har- 
p)amalannı karşılamak 
Hpn sosyal güvenceye 

'oahip olduğunun sap
tandığını belirten uz 
manlar, şöyle konuş
tu: "Annelerin
doğumdan sonraki 
bebeklerini ve anne

olarak kendilerini 
algılamaları 4-6 hafta 
arasında değişmiştir. 
Araştırmaya katılan 
annelerden, ev dışın
da bir işte çalışan
ların, çalışmayan 
annelere göre özgü 
venleri daha yüksek
tir. Ayrıca sosyal 
güvencesi olan anne 
lerin özgüvenleri, 
sosyal güvencesi ola
mayan annelere göre 
daha yüksektir. 
Gebelik öncesinde 
herhangi bîr bebeğe 
bakan annelerin 
özgüvenleri ise daha 
önce herhangi bebeğe 
bakmayan annelerin 
özgüvenlerinden daha 
yüksektir. Doğumdan 

sonraki dönemde aile 
yardımının derecesi 
annelerin kendilerini, 
’anne’ olarak algıla
malarını etkilemiştir. 
Aile yardımının dere
cesi annelerin bebek 
bakımı konusunda 
özgüvenlerini de 
etkilemiştir." 
Uzmanlar, annelerin, 
annelik rolü başanm- 
lannı etkileyen etmen 
lerin erken belirlen
mesi için anne ve 
baba adaylarının 
doğum öncesi ve 
sonrasında düzenli 
olarak izlenmesi 
gerektiğini belirtti. 
Uzmanlar, hemşireler 
tarafından doğum 
öncesi dönemde

annelere, gebelik, 
doğum, doğum 
sonrası problemlerin 
önlenmesi, bebeğin 
bakım ve beslenmesi 
konusunda yeterli 
bilgilerin verilmesi 
gerektiğini belirtti. 
UZmanlar, şöyle 
devam etti: 
"Hemşireler doğum 
sonrası erken 
dönemde yeni bebeğe 
sahip olan ailenin 
sağlık gereksinimleri
ni belirlemeli ve 
gereksinimlerinin 
karşılanması için 
kapsamlı bakım 
vermelidir. Doğum 
sonrası erken 
dönemde anne ile 
bebek arasında etk
ileşim desteklen
melidir. Doğum 
sonrası dönemde 
annenin bebek 
bakımı konusunda 
özgüvenini, bebeği 
ve kendisiyle ilgili 
algısını olumlu 
yönde geliştirmek 
için yeterli profes 
yönel destek 
sağlanmalıdır.

Bakanlık, hasta
lardan birinin 
durumunun ağır 
olduğunu belirtti. 
Bakanlığın bu 
yeni açıklamasıyla 
SARS vakalarının 
sayısı 4’e, şüpheli 
görülenlerin sayısı 
da 5’e yükseldi.

can almıştı. 
Başkentte 
2500 kişi de 
SARS tan 
etkilenmişti. 
Ülkede gecen yd 
SARS nedeniyle 
349 kişi hw% f 
kaybetmişti
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Gemlik El finalde oynayacak
Liseler arası ikinci küme futbol karşılaşmalarının sonunda, Gemlik Osmangazi 

ile berabere kalınca, final karşılaşmasında oynama hakkını elde etti.
Okullu Gençler 2. 
Küme Futbol 11 
Birinciliği grup 
maçlarında büyük 
basan gösteren 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
futbol takımı 
ikinci tura yükseldi. 
Bursa Hipodrom 
2 Sahası’nda 
oynanan D Grubu 
mücadelesinde, 
gruptan çıkmak 
için beraberliğin 
yeterli olduğu 
Bursa Osmangazi 
ÇPL ile Gemlik 
EML, 2-2'İlk 
skorun ardından

(Sabri *) Emre (***] 
Cemal (***) Ömral 
(**) Metin (***)
Orhan (***)

&

Ahmet ('*) (Mevlüt
*) Hüseyin (**) 
GEMLİK EML :
Salih (**) Erkan

(*♦*) Burak (•*•) 
Cihan (**) Çetin
(*•*) Sedat (••) 
Emrah (**) (Engin *)

P) Fatih (~) 
Mustafa (***) 
Erol (••*) 
Dinçer (**)

kol kola ikinci tura 
yükseldi. Büyük 
çekişmeye sahne 
olan karşılaşmada 
Osmangazi ÇPL’nin 
gollerini Çetin, 
Gemlik TEML’nin 
gollerini Emre 
kaydetti.
Takımlar karşılaş 
maya şu kadro 
ile çıktı:
Saha : Hipodrom 
Hakemler : 
Erhan Sargın (***) 
Alper Özcan (***) 
Hamdi Güngör (***) 
OSMANGAZİ ÇPL : 
Ahmet (**) Erdal (♦*) 
Yılmaz (**) Onur

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 TURLU MATRAH İÇLERİNİZ

İÇİN RİZİ ARAYIN
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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



İç İşleri Bakanlığının düzenlediği eğitim programına, Gemlik, Umurbey, Kurşunlu ve Küçük Kumb Belediye Başkadan da katılacak

i Belediye başkanları eğitilecek
f» 3elediye Başkanlan'nın görevlerini etkin, verimli ve çağdaş yönetim esaslarına göre, mevzuata uygun bir şekilde yapmalarının önem

V aşıdığı gerekçesiyle, Belediye Başkanlarına rehberlik etmek amacıyla, İçişleri Bakanlığı’nca eğitim program» gerçeMeşbrbecob 
ı Büyükşehir Belediye Başkanlan'nın katılmayacağı Antalya'daki eğitim programı toplantısına tüm yurttan toplam 3 ban 409 B&edrye 
I Başkanı katılacak. Belediye Başkanlan'nın zorunlu katılacağı eğitim programı 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçek leştirdocek Bursa Um 
I den katılacak belediye başkanı sayısının 54 olduğu belirlenirken, Gemlik'ten Belediye Başkanı Mehmet Turgut Umurbey Belediye Başkam

Fatih Mehmet Güler, Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir ile Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Gûre'nin de katibemi bekleniyor.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

4 Mayıs 2004 Sah FİYATI : 200.000- TL.

Kafkas oyunlu 
şergi açıldı

Zübeyde Hanım Atmoktdu 4 44 yaş 
grubu öğrencilerinin yıl boyunca yap
tıkları resim ve el işi faaliyetten dûn 
Belediye Sergi Salon u nda sergilendi. 
Sergi açılışında miniklerin serg&ethğ» 
Kafkas oyunları izleyenleri büyüledi

Haberi sayfa 4'de

Üretici zeytin Haline gelen küçük taneli zeytinler alıcı bulamıyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

J kadri_gulor@hotmail.com

Zeytin üreticisi yanmış..
Dün, Üretici Zeytin Hali’ni gezdik.
Zeytin üreticileriyle yaptığımız konuşmalarda üreticinin 

halinin perişan olduğunu gördük.
Geçen sezon bol ürün uman zeytin üreticisi, umduğunu 

bulamadı.
Rahmetli babam, “zeytini kaba koymak yetmez, satıp 

parasını cebe koymak lazım” derdi.
1 Cidden Öyle..

Zeytincilikle Uğraşanlar, bu ürünün he meşakatll bir ürün 
olduğunu bilirler.

İşte zeytinin parası daha cebe girmeden, masraflar 
l başladı, sürüyor.

Bu yıl, havaların uygunsuz gitmesi ürünün bolluğuna 
karşın, kaliteyi düşürdü. Soğuklar nedeniyle, küçük taneli 
zeytin beklenenden çok oldu.

450 tanenin üzerindeki zeytini Marmarabirlik almadı. 
Bu zeytin yağlığa ayrıldı.

Sezonda ürününü yağlığa vermeyen üretici, küçük de 
olsa zeytinin havuza konmasıyla biraz daha para edeceği
ni sandı. Ama evdeki hesap pazara uymadı.

Dün Hal’de küçük taneli zeytinin kamyonları doldur
duğunu gördük.

Hem de sezondaki fiyattan.
Kaybeden yine köylü oldu, üretici oldu.
Çocukluğumdan beri zeytin ile peynir fiyatlarının atbaşı 

gittiğini gözlerdim.
Dün, halde 230 taneli eski zeytinin 3 milyon 500 binfBİ

F B^Uraya alıcı beklediğini gördüm.
■j Bu zeytin market raflarında 8 milyon liradan satıbyor.
| Kaybeden hep üretenler, kazananlar ise aracılar.

Bu dün de böyleydi, bugün de böyle.
Zeytin köylüsünün işi dün de bozuktu, bugün de.. 
Değişen blrşey yok.

V V

2003-2004 yılı ürünü zeytinlerini kaptan çıkararak, Zeytin Hali ne 
getiren üreticiler, küçük taneli zeytinlere alıcı bulamayınca, 
yağlık olarak kilosunu 800 bin liradan yağhanecilere satıyorlar
Dün Gemlik Zeytin 
Hali, yine kalabalık 
günlerinden birini 
yaşarken, geçtiği 
miz sezon küçük 
taneli zeytinlerini 
yağhanelere 
vermeyerek, havuz 
larına atan üretici 
ler, umduklarını 
bulamadılar. 
400-450 taneli 
zeytini Üretici 
Zeytin Hali'nde 
satışa sunan 
köylüler, saatlerce 
beklemelerine 
karşın zeytinlerine 
alıcı bulamayınca, 
Hal'de bekleyen 
yağ fabrikası 
sahiplerine kap 
zeytinin kilosunu 
800-850 bin liradan 
yağlık fiyatına 
sattılar.
Zeytin üreticisi 
ürünlerinin 
değerinde 
satamamasından 
şikayetçiler.

KadriGÜLER ve 
Seytettrn ŞEKERSÖZ un 

haberi sayfa 3 ete
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Gürhan ÇETİNKAYA

Her şeye rağmen AB
Delinin biri kuyuya bir taş atıyor.
Kırk akıllı çıkaramıyor.
Bizim Avrupa Birliği’ne giriş sürecimizde o 

hesap.
Yetkili yetkisiz kişilerin verdikleri ödünler, 

kuru vaatler Türkiye Cumhuriyetİ’ni içinden çıkıl
maz sorunlara garkediyor.

Adamlar bizi almamak için kırk dereden kırk 
su getiriyorlar.

Olmadık yokuşlara sürüyorlar.
Biz de onların dediklerini yerine getirmek için 

elimizde olan olmayan ne varsa yapmaya gayret 
ediyoruz.

Neymiş AB’ye girecekmişiz.
Yaşadığımız tüm sorunlar çözülecekmiş.
Türkiye Cumhuriyeti çağ atlayacakmış.
Geçiniz efendim.
Ne bahasına olursa olsun AB’ye girilir mi?
Bizi oyalıyorlar, ketenpereye getiriyorlar.
Biz de geliyoruz.
Uyanamıyoruz.
Ya da ne bileyim ben.
Avrupa Birliği’ne girelim.
İtiraz edecek halimiz yok.
Ama duruşumuzu da ortaya koyalım.
Doğaldır kİ, ulusların bir dış politikası vardır.
Ulusal çıkarları planlanmıştır.
Çerçevesi kırmızıyla çizilmiştir.
Bu çizginin içerisine girilmesi ulusal menfaat

leri zedeler.
Ne yazık ki;
Son dönemde uygulanan dış politika bu çizgi

lerin ciddi bir biçimde zorlanmasına neden oluy
or.

kuzey Kıbrıs'da yaşananlar bu çizgilerin zor
landığının somut kanıtları...

Onun için;
Geleceğimizi planlamadan, ileriye dönük hede

flerimizi saptamadan, toplumsal yapımızı 
güçlendirmeden AB’ye girmenin mantığı yok.

Anlamı da...
Yoksa;
Bizi AB sınırlarının çevresinde gezdirecekler.
Toprak kaybına varıncaya kadar ödünü 

koparacaklar.
Canlan istediği zaman daha doğrusu çalıştıra

cak genç İnsanlar bulmadıktan zaman da aralan* 
na kabul edeceklere

Değer mi?

Rüştiyesi mn

2004

qın^tnkrdt 
buliman Hacı

tekrar 
kadanamyo

Okulu 
bahceslndr 
«hı/rnienrcek 
kutUmAhrda

SMayuMOl

Uınurbr, kin

7e/: (0.224) 513 12 12

BURSA HAKİMİYET VE 
I KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR " 
| KÖRFEZ REKLAM | | 

TEL: (0.22<) 513 96 8? fe: $8 3$ 95 -

[Umurbey’li Hacı Ethem
Ağa yarın anılıyor

düzenlenecek 
Pilav gunu ile 
anılacak.
1865 yılında 
Bursa bölgesin in 
ikinci Rüştiyesi 
olan okulun 
yapılması iç in 
girişimlerde 
bulu nan ve 
okulun Öğretime 
geçmesinde 
büyük rol 
oynayan Ha o 
Etem Ağa, 5 
May» 1865 
tarihinden bu 
yana düzenlenen 
geleneksel pilav

R>bd^e«İ*«faı

Metkk lAmı r»

belirterek, 
Umurbev’in

Gemlik'ten 
feribotla 
İstanbul 
Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 
girmiştir.
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Üretici zeytin Haline gelen küçük taneli zeytinler alıcı bulamıyor

Havuzdan çıkan 
zeytin yağlığa Türkiye - Belçika

2003-2004 yılı ürünü zeytinlerini kaptan çıkararak, Zeytin Hali’ne 
getiren üreticiler, küçük taneli zeytinlere alıcı bulamayınca, 
yağlık olarak kilosunu 800 bin liradan yağhanecilere satıyorlar
2003-2004 yılı zeytin 
lerini havuzundan 
çıkaran üreticiler, dün 
satmak için Üretici 
Pazan Zeytin Hali’ne 
getirdikleri zeytinleri 
ne alıcı bulamayınca, 
ürünlerini yağhane 
sahiplerine sattılar. 
Türkiye’nin tek zeytin 
Hali’nin bulunduğu 
ilçemizde dün sabah 
erken saatlerden

> itibaren hareketlilik 
başladı.

1 Yurdun dört bir 
»yanından gelen 

alıcılar, alışverişlerini 
yaparken, geçtiğimiz 
sezon havaların bozuk 
gitmesi nedeniyle, 
kaliteli ve taneli 
zeytin toplayamayan 
üreticinin, havuzuna 
koyduğu zeytini 
pazara getirdi. 
400-450 taneli zey- 
tininine alıcı bula
mayan üreticiler, 
saatlerce beklemeleri 
ne karşın ürünlerini 
satamayınca, Hal’de 
kamyonlarıyla 
bekleyen yağhaneci 
lere zeytinlerini

Zeytin Hali’ne gelen zeytin üreticisi, küçük taneli zeytine alıcı bulamayınca, yağlık olarak veriyor.
yağlık oratak satmak 
zorunda kaldılar.
2003-2004 kampan 
ya döneminde yağlık 
zeytini 750 bin lira 
dan satın alan Marma 
rabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi’ne 
ürününü vermeyen 
üreticiler, daha iyi 
para edeceğini 
sandıklarını zeytinleri
ni seçip tuzlayarak, 
havuza koyup bek

TAŞI M*
GEDİĞİNE .<*

Helal okun!
Şike haram
Teşvik primi helal 
Diyanet böyle fatura vermiş 
Helal olsun!

letip satışa sununca, 
hayal kırıklığıyla 
karşılaştılar.
PİYASASI BU 
Bağcı Yağpınan 
Zeytin Yağı Fabrikası 
sahibi Şerafettin 
Bağcı, geçtiğimiz 
sezon mahsulün bol 
olmasına karşın, hava 
şartlarının uygunsuz 
luğu nedeniyle küçük 
taneli zeytinin bol 
olduğunu, yağlık 
zeytinin yağhane 
çiler tarafından 700 
ile 800 bin lira 
arasında alındığını 
hatırlatarak, 
şunları söyledi: 
“Bu yıl küçük taneli 
zeytini kabına koyan 
üretici yanlış yaptı. 
Bu tanede zeytinin 
Çokluğundan alıcı

bulunmuyor. Köylü 
kabından çıkardığı 
zeytini Hale getiri 
yor, satamazsa geri 
götürüp yeniden 
kabına koymak 
zorunda kalıyor. 
Üretici bu zeytinlere 
bir milyon 100 bin 
veya bir milyon 200 
bin lira istiyor ama 
bu fiyatlara alıcı 
bulunmayınca 
800-850 bin liradan 
zeytinini yağlık 
vermek zorunda 
kalıyor.” 
FİYATLAR DÜŞÜK 
Dün, zeytin halinde 
2002-2003 vdı ürünü 
220-230 tanefi zeytin 
3 milyon 500 bin fcr> 
ile 3 milyon 750 bm 
lira arasmda aha 
buknakta zorlandı

Hazırhk maçmda Briçdka p O 
2) yendik.

Bu maç yeni hocmmam da flk 
maçıydı

Tempolu bir maç oynaddk
Tam saha presle Belçika'yı 

bozduk.
Dunku oyun, sahi
Galatasaray'ı hatvlattı
Hasa n Şas iv» o$n»cfa
Çabuk oynadı.
Ama. Yine bir iki. daçükk 

yaptı.
Hakem ile uğraştı
Rakibi ile didişti
Yıldıray çok İyiydi
Son zamanlardaki m M oya* 

nunun sergiledi.
Emre olgunlaşmıştı.
Sadece içine baktı.
Uzun süre oyunda kaldı 
Deniz 'de iyi idi.
Bu oyuncu, çok uzva süre 

milli takımda görev ahr
Ilı pimiz i memnun eden oyun 

cu kaleci Volkan 'dı.
Top tutuşları çok eaaadi
Hepimize güven verdi
Artık Rüştü ahşhaahpmdan, 

vazgeçileceği atdaşabym.
Ru şt u fizik olarak. hazar de£A
Moral olarak, hk hazır drğd.
Ersim Yenal, mflB anaçta 20 

oyuncu denedi
Hem fut bolodan daamdL
Hem de fazla yarmadı.
Halka sona oyrmammk, Of 

maçlarım da dummda
Artık Holüm ŞüAmr w BAhaat 

Korkmazdan da veepncmemar 
lazım.

Bu takım bepamoe üasrit verdi..
UsteOk be taftama Nhe

Kahveci'de fârvreh 
Bu yem neefte. bir aftpbe*

aftabrdbft» İrim Imbadaerih.

Bâref
*> efcfe.
Yüzü yftsr.

"John Aorio
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Zübeyde Hanım Anaokulu minikleri yıl boyunca yaptıkları resim ve elişi faaliyetlerini sergilediler.

Kafkas oyunlu sergi açılışı
Sl&ttiiL$£K£&SâZ
Zübeyde Hanım 
Anaokulu 4-5-6 yaş 
gruplarının resim 
ve elişi faaliyetleri 
sergisi güzel 
görüntülerle açıldı. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda açılışı 
Kaymakam Sadettin 
Genç ile Belediye 
Başkan vekili

Nurettin Bay birlik
te yaparlarken, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman, okul 
müdürleri ve 
miniklerin aileleri

katıldı.
Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nda görev 
yapan 1 müdür ve 
8 öğretmenin yıl 
içinde öğrettiği el 
işi becerilerinin 
sergilendiği açılışta, 
miniklerin Kafkas 
folklor gösterisi ise 
misafirlerden 
büyük beğeni aldı. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Pervin Onurlu, 
sergilenen resim ve 
el işleri’nin öğrenci
lerinin evlerinden 
getirdiği tamamen 
artık malzemeler
den yapıldığına 
dikkat çekerek 
"Okul öncesi 
öğrencilerimize 
beceri kazandır-

! DA NIS is,tmma $ok kampanya !
| TECRÜBE VE KALİTENİN ABRES^* 18 AYA VARAN VADELER
I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
I KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
I Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
| seçeceğiniz uzun vadelerde.

TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
I cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.

Sm vt Ik)jıl{iı Yakıtlı
Mcrkcıi Sistem Katan

KotnN

> 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 kademdi hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 - 513 34 23



4 Mayıs 2004 Salı

Kumsaz sahası kaderine Mildi
Eski valilerden Orhan Taşanlar’ın direktifiyle 

başlayan Kumsaz futbol sahası yaklaşık 6 yıldır 
tamamlanması için bekleniyor.

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Eski Bursa Valisi 
Orhan Taşanlar’ın 
isteğiyle yapımı 
gerçekleştirilen 
Kumsaz Futbol 
sahası kaderine 
terk edilerek atıl 
durumda bekliyor. 
Yaklaşık 6 yıl önce 
Özel İdare 
Müdürlüğü tarafın* 
dan zeminin de 
düzeltildiği sahaya 
hakem odası, fut* 
bolculann odası, 
duş ve tuvaletlerin 

yapımının ardından 
saha zeminin de 
yükseltilerek biti 
rilen hizmete 
açılması beklenen 
sahanın kazandırıl* 
masını isteyen 
Gençali Köyü 
Muhtarı Mejdi 
Nalcı, "Saha için 
her türlü yardıma 
hazırız, çok güzel 
bir zemine sahip 
saha yağmurlu 
havalarda dahi 
çamur tutmuyor, 
burayı kazanalım"

çağrısında 
bulundu. 
Bir ilçenin 
sahip olmak için 
mücadele verdiği 
sahanın neden 
kazanılmak 
istenmediğine 
anlam vereme 
diğini söyleyen 
Muhtar Nalcı, 
Beden Terbiye 
si’nin sahayı 
biran önce alarak 
amatör maçlara 
açılmasını 
istedi.

Araştırma görevlisi sıkıntısına son
Üniversitelerin araştır
ma görevlisi kadro* 
larının kullanımı 
konusunda yaşadığı 
sıkıntı AKP iktidarıyla 
had safaya ulaşırken, 
hükümetin bu ay içinde 
boşalan araştırma 
görevlisi kadrolarının 
kullanımı konusunda 
üniversitelere yetki

vereceği bildirildi. 
Geçen hafta, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan 
ile aralarında ODTÜ, 
Ankara, Gazi, Kocaeli, 
İTÜ ve Yıldız Teknik 
üniversitesi rektör
lerinin bulunduğu ve 
4 saate yakın süren 
görüşmede üniver
sitelerin en önemli

sorunları arasında 
yer alan araştırma 
görevlisi kadrolarının 
kullanımına ilişkin sıkın
tının aşıldığı kaydedildi. 
Görüşmede, rektörlerin 
"üniversitelerdeki 
bilimsel çalışmalar 
durdu" şeklinde ilettiği 
sorun üzerine Başbakan 
Erdoğan’ın devreye

girdiği kaydedildi. 
Erdoğan'ın toplantıya 
katılan Devlet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin e 
çözüm bulunması 
yönünde talimat 
verdiği kaydedildi. 
Şahin’in, araştırma 
göre vl isi kadr olannın 
serbest hale getirilmesi 
yönündeki düzenleme 
üzerindeki çalışmaların 
sürdüğünü ve en geç 
bu ay sonunda sorunun 
çözüme ulaştırılacağını 
söylediği öğrenildi 
Şahin'in. "Mayıs aymda 
sorununuz çözülecek” 
dediği toplantıda. 
rektörlerin özeüâde 
Maliye Bakanhğı'nm 
el koyduğu ar aştırma 
fonlarındaki paraların 
geri alınması konusu de

vakıflara getirim 
yeni düzenleme 
nedeniyle yasandan 
sorunlara dikkat 
çektiği. Başbakan 
Erdoğan m da not 
alarak sormdarm 
çözüme ulastırüacağma 
ifade ettiği fc R iıâta 
Üniversitelerin aras^ 
ma gorcs feierine dfejhm 
yaşadağı «duntı 
yükseköğretim bmm 
kumda geçen bir ydhh 
süreçte ciddi «onuda? 
doğurdu Araştırma 
görevfiri taodruurndau 
tez vererek Mr dal 
kadrova ataaımdarm 
yerme vendermm 
admumumtua mdmsr-* 
sitelerin arastama 
s açmmamanma neden 
ofcmtjta.
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Giyim eşyası alırken dikkat edilmesi gerekenler
e

1- Giyim Eşyası Satın 
Alma Karan 
Vermeden Önce Şu 
Hususlara Dikkat 
Ediniz : İlk adımda 
"Neye” ihtiyacınız 
olduğunu doğru 
olarak saptayabilmek 
için hali hazırda sahip 
olduğunuz giyim 
eşyalannm bir listesini 
çıkannız. Daha sonra 
bu listedeki giyim eşya 
lannı; günün şartlan- 
na uygunluk ve giy
ilebilme açısından göz
den geçirerek, küçük 
düzeltmelerle günün 
şartlanna uydurabile
ceklerinizi ayırınız. 
Bütün bunlardan 
sonra ne tip giyim 
eşyalarınızın eksik 
olduğunu düşünüp 
gerçek ihtiyaçlannızı

saptayınız. Sapta 
dığınız ihtiyaçlarınızı 
önem ve öncelik 
sırasına koyarak 
listeleyiniz.
Daha sonra ihtiyaç 
olarak saptadığınız 
giyim eşyalarının renk, 
model, kumaş cinsi 
vb. özelliklerini 
belirleyiniz.
Satın alacağınız giyim 
eşyasının sitilini ve 
modelini saptamada 
yaşantı biçiminizi ve 
en sık giydiğiniz giye* 
çekleri düşünmek size 
yardımcı olabilir.
Daima sade ve çeşitli 
faaliyetler için kolayca 
kullanabileceğiniz 
giyim eşyalarının 
seçilmesi, aşın dere
cede modaya bağlı 
giyim eşyalannm_____

tercih edilmemesi 
daha doğru bir 
davranıştır.
Satın alınacak giyim 
eşyalarının renk kom
binasyonlarına dikkat 
edilerek her türlü ren
kle kolayca uyum 
sağlayabilecek 
renkleri tercih ediniz. 
Satın almayı 
düşündüğünüz giyim 
eşyalarının 
kumaşlarının farklı 
mevsimlerde ve uzun 
süre giyilebilen, 
kolayca yıkanabilen, 
dayanıklı ve buruş
mayan bir kumaş 
olmasına özellikle 
dikkat ediniz.
Giyim eşyalannm 
maliyetinin onlann 
bakımı ve temizlen
meleri için harcanacak

lenmes i ihth- teriniz. Ölçü ve beden
yönünden kesin bil
gilere sahip değilseniz 
satm alacağınız giyim 
eşyasını mutlaka 
deneyiniz.
Birlikte alışverişe ak
tığınız kimselerin veya 
satış elemanlarının 
kararınızı etkileme 
lerine izin vermeyiniz. 
Satın alacağınız giyim 
eşyalannm yan ürün
lerini, örneğin; 
düğme, fermuar, 
astar vb. dikkatle 
kontrol ediniz.
Satın alacağınız 
giyim eşyalarının 
kumaş cinsini, 
uygulanacak bakım 
ve temizlik 
yöntemlerini, satm 
almadan önce mutlaka 
öğrenip, bakım ve 
temizlenmeleri 
konusunda bilgi 
verici etiketleri olan 
giyim eşyalarını 
tercih ediniz.
Herhangi bir nedenle 
değiştirme söz hammı 
olduğunda kuliaıu k 
üzere mutlaka w t n 
fişi alınız ve 
saklayınız.

KAYIP
etmeleri ilan olunur. 27.04.2004 Basın : 2004/ 39

ELEMAN ARANIYOR

'rpi[?r[?w?jg

t
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&Z Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 97 yılında
R/lTli aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

GÖKHAN AYDIN

|Z Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus
IMlTIr cüzdanımı, sigorta kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. SİBEL DEMİRAL

a|

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2004 / 561
Davacı Gülşen Ay tarafından davalı maliye hazînesi ve Engürücük 

Köyü Muhtarlığı aleyhine açılan senetsizden tesçil davasının yapılan 
tensibi sırasında;

Davacı Gülşen Ay Gemlik ilçesi Engürücük Köyü Bayırbağlar 
mevkiinde bulunan doğusu Ilhami Ay zeytinliği batısı Cemal Demir 
zeytinliği Ercan Erdoğan bahçesi kuzeyi yol güneyi 1427 nolu 
kadastro parseli ile çevrili taşınmazın davacı Gülşen Ay tarafından 
senetsizden tesçili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkın
da hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay 
içersinde mahkememizin 2004/561 esas sayılı dosyasına müracaat

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

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

Matbaamızda çırak olarak 
yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdvo Prestij va m 
No : 3/B Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

para ile giderek arta
cağını unutmayınız. 
Alışverişe çıkmadan 
önce bir harcama 
planı yaparak kaç 
liralık bir giyim eşyası 
satın alabileceğinize 
karar veriniz.
Planlamayı gerçekçi 
yapabilmek için 
piyasada bulunan 
giyim eşyalannm fiyat 
ve kalitesini değişik 
yerlerden kontrol 

. ediniz. Tüm bu planla
maların ailedeki her 
fert için ayn ayn 
yapılması, bir yıllık 
veya son bir kaç aylık 
giyim ihtiyacının belir-

acınız olmayan 
ya da çok 
seyrek giyilebi 
lecek bir giyim 
eşyasını satm 
almanızı önley
erek alışverişe 
bilinçli bir yön 
verir. Ayrıca 
mevsim sonu 
ucuz satışlardan 
yararlanmayı 
kolaylaştırarak 
harcamalarınızı 
kontrol altına

almanızı sağlar.
2- Giyim alırken şu 
noktalan dikkat edin 
Alışverişi daha 
önce planladığınız 
ihtiyaçlara göre 
organize ediniz.
Alışverişi hiçbir zaman 
aceleye getirmeyiniz 
ve daima mağazalann 
rahat ve tenha olduğu 
zamanlan tercih edi
niz. Kesin karannızı 
vermeden önce 
mağazalan dolaşarak 
fiyat, kalite, çeşit ve 
model açısından 
karşılaştırma ya parak 
en uygun yerden satın 
almaya çaba gös-

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür 

ABDULLAH ÜSKÜP

YAZLIĞINIZI
HIZLI VE DENGELİ

JAPOM SOBALARŞ । 

MERKEZİ
SAT1S&SERVİS I

BÜYÜ----MU

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA 
EKİM TESLİMİ 1+811 
KASIM TESLİMİ 1+9 AY
ARALIK TESLİMİ 1+11 AY

TOYO TİCARET
StCACtK BİR MEKAN 

TEKHOL.OJİHİN KEYFİHİ
VASAV1H 

KOKMNrviM 
«CSEE TOE WT » i

Yert Pazar Cad. ___TEL:513 71171
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Konuşsak da konuşmasak da ödüyoruz
Türk Telekom sant 
rallannın özelliğin* 
den dolayı aboneler, 
süresini tamamla* 
madıklan kontör 
parasım da tam 
ödemek durumunda 
kalıyor. Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldınm’ın, CHP 
Adana Milletvekili 
Atilla Başoğlu’nun 
sorularına verdiği 
yanıtlara göre, 
Türk Telekom 
santrallannda kontör 
artış periyodu esası* 
na dayalı 
ücretlendirme 
yapılıyor.
Şehir iç i, şehirler
arası, uluslararası, 
internet, GSM ara
maları gibi arama 
tiplerinin belirlenmiş 
bir kontör artış 
periyodu bulunuyor 
ve bu periyotlardaki 
sürelere göre 
kontör atıyor.

KARŞI TARAF 
AHİZEYİ KALDIRSIN 
YETER
Türk Telekom 
santrallannda kontör 
artışı, karşı taraf 
telefona cevap ver
mek için ahizeyi 
kaldırdığı anda 
başlıyor. Karşı taraf 
ahizeyi açtığı anda 
bir kontör ücreti 
almıyor. Bu ücretlen 
dirme, kontör süresi 
60 saniye olan şehir* 
içi görüşmede şöyle 
işliyor: Karşı taraf 
ahizeyi kaldırdığında 
bir kontör ücreti 
almıyor ve 59’uncu 

saniye bitip 60’mcı 
saniyenin başla
masıyla birlikte 
ikinci kontör atıyor. 
Kontör attıktan 
sonra hiç görüşme 
yapılmasa bile abona 
iki kontör ücreti 
ödüyor.
Ulaştırma Bakanı 
Yıldınm, Türk 
Telekom santral
lannda teknik 
donanım yapısı 
itibanyla ücrettendir* 
menin kontör artış 
esasına göre 
yapıldığını belirte 
rek, abonenin 
konuştuğu süre baz 

alınarak ücrettendir 
me yapılmasının, 
mevcut santrallarm 
teknik donanımı 
itibanyia mümkün 
olmadığını bildirdi. 
Yıldınm. abonenin 
konuştuğu süre baz 
alınarak ücretlen 
dirme yapılabilme 
sinin ancak santrai- 
lann büyük bir kıs
mında donanım ve 
yazdım ilavesi y a pd- 
ması ile mümkün 
olacağını kaydetti.
11 BİN 
SANTRAL VAR 
Türk Telekom 
şebekesinde yaklaşık 
11 bin santral 
bulunduğunu ve 
bunlardan bin 
kadannın büyük tip 
santral olarak 
çoğunlukla il merke
zlerindeki abonelere 
hizmet verdiğini 
anlatan Yıldınm. 
geri kalan 10 bin 

doiay-mdakı santrada 
kırsal atam Mama! 
gocur düğümü aynca 
buyuk tip ve ImfmI 
saatraBmrm da apn 
t>P ve versipaalan

Yddmm. koator arta 
periyoduna göre 
üc ı afaadteumaia 
birçok ülkede yeygm 
olarak kuBaaddfam 
bildirerek. abonemn 
konuşma suresine 
göre ücretlendirme 
ya pılmasınm daha 
esnek Hr 
ücretlendirme 
olanağı sağladığına 
işaret etti. Yıldınm, 
Türk Telekom un da 
bu yapıya geçiş için 
çalışmalar yaptığını 
kaydetti.
TELEKOMUN 
TARİFELERİ 
Türk Telekom’un 
internet sitesindeki 
verilere göre, 72 bin 
lira olan bir kon

tuma sfaaaL bufaa» 
tj tipine göre 
değnBpoe Terk 
TetekcMB. hakta 
06 00-20 00 saafan 
anamda ~ aormal 
tarfa aggpdapat.
Hafta içi O 7 .OO* 
08 00 w 20 00- 
22 30 «aafan fa 
camaataat gfadm* 
07.00-2X30 saafan 
amamda "Üacft 
iadMm tarifaaT'ae 
geçfaym.
Büaa mfaua 

tarfaa İm emme 
22 30dmı beafe 
yarak cumartesi 
07 00’ye. emaartee» 
22.30 dan pamutes» 
07 00 ye kadar «dm

İdari tatifarfa halt» 
içi turfam. maaaft 
tatifarfa fa pmm 
günü tarifaai 
geçeri efapae. 
ladhriadesfa Imatfa

BİLİŞİM HİZMETLERİ

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

7mdMıe4y»

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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Turizmcilerin gündemi risk ve kriz
Turizmciler, sektördeki risk ve krizlerin yönetimini tartışıyor.

Dünyada yılda 800 
milyon insan seya
hat ediyor ve 
500 milyar dolar 
harcıyor. Turizme 
en büyük tehdit 
ise savaş ve 
terörizm.
Dünyanın turizm 
eğitimcileri. 
Turizmde Risk ve 
Kriz Yönetimi’ni 
değerlendirmek 
üzere Antalya’da 
toplandı.
Dünya Turizm 
Örgütü verilerine 
göre, 2020 yılında 

dünyada 1.5 milyar 
turist seyahat 
ederek 2 trilyon 
dolar harcayacak. 
Bu rakam, turizmin 
21. yüzyılın en 
büyük endüstrisi 
olacağının 
habercisi.
19 ülkeden 100 
katılımcı, dünya ve 
Türkiye’de gün
demde olan iki 
konuyu, turizmde 
risk ve krizleri 
atlatmanın yöntem
lerini Antalya’da 
tartışıyor.

Konuya ilişkin açık
lama yapan Dünya 
Konaklama ve 
Turizm Eğitim 
Birliği AMFORT 
Başkanı Jan 
Michael Hornour, 
"Ekonomik kriz 
lerle, 11 Eylül 
terörü ve Irak 
savaşı dünya ve 
bölge turizmini 
olumsuz etkilendi. 
Bu da risk ve kriz
leri de kapsayan 
turizme yeni bir 
j/ön verecek tur- 
izminoloji denilen 

bir bilime kapı 
açtı" dedi. 
Antalya Valisi 
Alaadin Yüksel de, 
Antalya ve 
Türkiye’nin Irak 
krizini, başardı bir 
planlamayla, 
vazgeçilmesi 
düşünülen Dünya 
Ralli Şampiyonası 
ve Çocuk Şenliğini 
yaparak güvenli 
kent-ülke imajım 
koruyarak aştığım 
söyledi.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Dünya

Turizm Örgütü, 
Akdeniz Üniversite
si işbirliğiyle düzen
lenen Turizmde

Risk ve Kriz 
Yönetimi 
toplantısı iki 
gün sürecek.

u

Yabancı ziyaretçi sayısı arttıI d

il 
k 
R
u

Mart ayında 
Türkiye’ye giriş 
yapan yabancı 
ziyaretçilerde bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
58.3 artış gerçek-

leşti. Devlet 
İstatistik Enstitüsü 
(DİE) 2004 yılı 
Mart ayı içinde 
Türkiye’ye giriş ve 
çıkıp yapan 
ziyaretçilerin ista-

tistiki sonuçlarını 
yayınladı. Mart 
ayında Türkiye’ye 
giriş yapan vatan
daşların sayısında 
da yüzde 37 .6 
oldu. DİE’den

yapılan açıklamaya 
göre Ocak-Mart 
döneminde 
yabancı ziyaretçi 
sayısında yüzde 
44.2 artış 
meydana geldi.

JEMIİKTE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ut itin, lapt »MİMİf i!ı kyKtutyltfj 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Caddesi No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 ü

Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı arttı
Türkiye genelinde 
2004 yılının Mart 
ayında, bir önceki 
aya göre, finans 
kurumlanna ferdi 
kredi ve kredi kartı 
borcunu ödemeyen
lerin toplam sayısı 
yaklaşık yüzde 22 
arttı. Merkez 
Bankası verilerine 
göre, finans kurum
lanna ferdi kredi ve 
kredi kartında bor
cunu gecikmeli 
olarak ödeyenler 
ile borcunu öde
meyenlerin sayısı 
Mart ayında Şubat 
ayma göre yüzde 
16 artarak 9 bin 
419 dan 10 bin 
925’e çıktı. 
Borcunu gecikmeli 
olarak ödeyenlerin 

sayısı Mart ayında, 
bir önceki aya göre 
yaklaşık yüzde 
38.2 oranında 
azalarak 1,032’den 
638’e inerken, 
borcunu ödemeyen
lerin sayısı ise 
yüzde 22.6 
yükselerek, 8 bin 
387’den 10 bin 
287’ye çıktı.
FERDİ KREDİLER 
Bu arada, Şubat 
ayında 1,032 olan 
ferdi kredi kap
samında borcunu 
ödemeyen ile gecik
meli olarak ödeyen
lerin toplam sayısı 
Mart ayında yak
laşık yüzde 110.4 
artarak 2,171'e 
yükseldi. Bu 
çerçevede Mart

ayında, bankalara 
borcunu ödemeyen
lerin sayısı 765 den 
1,599’a, borcunu 
gecikmeli olarak 
ödeyenlerin
sayısı 267’den 
572’ye çıktı. 
KREDİ KARTLARI 
Kredi kartlan kap
samında bankalara 
borcunu ödemeyen
lerin sayısı ile bor

cunu gecikmeli 
olarak ödeyenlerin 
toplam sayısı Mart 
ayanda, bir önceki 
aya göre yüzde 4.4 
artarak. 8 bin 
387’den 8 bin 
754’e yükseldi.
Aynı dönemde 
borcunu ödemeyen
lerin sayası 7 bin 
622’den 8 bin 
688’e çıkarken.

borcunu gecikmeli 
olarak ödeyenlerin 
sayısı ise
765’den 66'va indi. 
Böylelikle, 2004 de 
ferdi kredi ve kredi 
kartlan kapsamında 
borcunu ödemeyen 
ve borcunu gecik
meli olarak ödeyen
lerin toplam sayısı 
28 bin 772 olarak 
belirlendi. Bunun 
26 bin 187’si bor
cunu ödemeyenler
den. 2,585’i bor
cunu gecikmeli 
ödeyenlerden oluş
tu. Verilere göre, 
1999 yılından bu 
yana ferdi kredi ve 
kredi kartlan kap
samında borcunu 
ödemeyen ve 
borcunu gecikmeli 

ödeyenlerin toplam 
sayısı 460 
bin 868 oldu. 
Türkiye genelinde 
2003 yılında, 
finans kurumlanna 
ferdi kredi ve 
kredi kartı borcunu 
gecikmeli 
olarak ödeyenler 
ile borcunu 
ödemeyenlerin 
toplamı 72 
bin 638 
olmuştu.
Bildirimler, kayıt 
sayısı bazmda 
olup, bir kişinin 
birden fazla kaydı 
bulunabiliyor.
2004 yıh asgari 
bildirim limit ana 
para tutan 
250 milyon lira 
olarak uygulanıyor.
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Uykusuzluğa dikkat!
Uykusuzluk depresyon ve şizofren gibi hastalıklara neden olabiliyor.

Anne sütü

ıl

.m

e

na 

nu

Süleyman Demirel 
Üniversitesi 
Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ramazan 
Özcankaya, 
uykusuzluğun 
depresyon ve 
şizofreni gibi 
hastalıklara neden 
olabileceğini 
bildirdi.
Özcankaya, yaptığı 
açıklamada, uykusu
zluğun, "fazla 
uyuma", "uykusu
zluk" ve "uyku için
deki bozukluklar" 
olmak üzere üç şek
ilde değer
lendirildiğini belirtti. 
Rahat bir uyku için, 
uyunan yerle oturu

lan yerlerin farklı 
olması gerektiğine 
dikkati çeken 
Özcankaya, "Ayrıca 
uyunan ortam loş 
ışıkla aydınlatılmalı, 
televizyon, radyo 
gibi uyarıcı araçlar 
kapalı olmalıdır. 
İnsanlar özellikle 
uyuma ve uyanma 
saatlerine dikkat 
etmelidirler" dedi. 
Uyumadan önce 
kahve, kola gibi 
kafein içeren içecek
lerin içilmemesi 
gerektiğini dile 
getiren Ramazan 
Özcankaya, yat
madan önce alınan 
ılık bir duşun kişiyi 
bedenen dinlendire
ceğini belirtti. 
Özcankaya, "İnsan

lar bunların aksi 
şekilde davranırlarsa 
uyku bozuklukları 
beraberinde başka 
hastalıklara da dav
etiye çıkarır" diye 
konuştu. Uykusuzlu 
ğun insanlar 
üzerinde depresyon

ve şizofreni gibi 
rahatsızlıklara 
neden olabileceği 
uyarısında bulunan 
Özcankaya, uykusu
zluk çeken kişilerin 
mutlaka bir uzmana 
başvurmaları gerek
tiğini vurguladı.

Kök hücre yardımıyla yetişkinlerde yeni dişler çıkabilecek.

İngiliz bilim 
adamları, kök 
hücre teknolojisi 
sayesinde, 
kaybedilen dişlerin 
yerine yenilerinin 
çıkabileceğini 
kanıtladılar.
King’s College’c 
bağlı diş hekimliği 
okulunda görevli 
Prof. Paul Sharpe 
ve ekibi, fareden 
aldığı kök 
hücreleri 
laboratuvar 
ortamında 
farklılaştırdıktan 
sonra, dişe 
dönüşebilecek bu 
hücreleri diş etine 
açılan bir boşluğa 
yerleştirdi. Bilim 
adamlan, 
23 haftada yeni 
bir dişin çıktığını 
kaydettiler.
Bilim adamları.
kok hücreleri 
laboîatııvarda

normal diş 
hücresine 
dönüştürürken, ne 
tür bir diş çıka
cağını da 
belirlediklerini 
belirttiler. Buna 
göre* yeni dişin, 
azı, köpek ya da 
kesici diş olup 
olmadığı Önceden 
tespit ediliyor.
IngılIzlerİn 50

, şyaşmd^ Irzındaki 
32 dişten ortalamı

12'sini kaybetmiş 
olduğunu hatırla
tan Sharp, dişini 
kaybeden herkesin, 
kök hücreyle 
yeniden "orijinal" 
dişe kavuşabilmeyi 
tercih edeceğine 
inandıklarım 
söyledi.
İşlemin lokal 
anesteziyle yapıla
bildiğini belirten 
Sharp, diş 
büyüdükçe sal

gıladığı kimyasallar 
sayesinde sinir ve 
damarların 
geliştiğini kaydetti. 
Farelerde olumlu 
sonuç veren 
tekniğin insanlarda 
başarılı olmaması 
için bir neden 
bulunmadığını 
belirten Sharpe. 
"Aynı prensip 
insanda da geçerli 
olacaktır" dedi. 
Bu arada, araştır
mayı yapan ekip 
tarafından kurulan 
Odontis adlı bilim
sel araştırma kuru
luşunun. bu buluş 
sayesinde, bilimsel 
araştırmaları 
destekleyen çeşitli 
kuruluşlardan 
araştırmalarını 
derinleştirmek için 
400 bin sterindik 
yardım aldığı 
açıklandı.

^1

gibisi yok
Anne sütüyle 
beslenen 
bebeklerin, 
ilerde fazla 
kilolu olma 
riskinin neden 
azaldığı bulun
du. Anne 
sütündeki bir 
proteinin bu 
riski 
düşürdüğü 
belirtildi.
ABD’deki 
Cincinnati Üniver- 
sitesi’ne bağlı 
çocuk has
tanesinde görevli 
uzmanlar, anne 
sütünde bulunan 
"adiponektin" 
isimli proteinin, 
vücudun yağ 
metabolizmasına 
etki yaptığını 
tespit ettiler. 
BBC'de yayım
lanan haberde, 
araştırmanın, anne 
sütü ve metaboliz
ma arasındaki 
bağlantıların ince
lendiği ilk araştır-

belirt ikk
Yağ hücreleri 
tarafından sal-

tin p rot cini.

yağ içeren mad-

" işlediğine" 
etki edftyor.
Bilim ■d—dan 
bebekken abamı

yaşlarda bu
hastalıklardan

buaır
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Sayfa İŞ

19 Mayıs provaları başladı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
85. yıldönümü törenleri için 

öğrencilerin okullarda gösteri 
provaları yoğunlaştırıldı.

Seyfettin SEKERSÖZ bahçesinde
19 Mayıs çalışmalara
Atatürk’ü Anma başladılar.
Gençlik ve 19 Mayıs
Spor Bayramı Çarşamba
provaları okul günü İlçe
bahçelerinde stadında
yapılıyor. kutlanacak
Şehir merkezin Bayram ve
deki Lise öğren gösterileri için
cilerinin katıla okullar değişik
cağı 19 Mayıs figürlerde gös
Bayram gösteri teriler ortaya
leri için değişik koyacaklar.
okul öğrencileri Provaların 19
öğretmenleri Mayıs Çarşam
nezaretinde ba gününe iki
Atatürk gün kalana
İlköğretim devam edeceği
Okulu öğrenildi.

KONGRE İLANI 
GEMLİK FEVZİYE KÖYÜ 

KALKINDIRMA 
ve GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kund 

toplantısı 22 Mayıs 2004 Cumartesi günâ 
saat 17.oo de Gemlik Fevziye Koyu dernek 
lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
toplantı 29 Mayıs 2004 Cumartesi günâ 
aynı yer ve saatte çoğunluk ar a nmaksoa 
yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı durusu
3- Yönetim kurulu çalışma raporuma 

okunması
4- Denetim kurulu çalışma raporuma 

okunması
5- Raporlar hakkında görüşülüp, ayn 

ayrı oy la nması
6- Yönetim ve denetim kurulla» | 

aklanması
7- Yeni yönetim ve denetim kurullaraa 

seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

ABONE OLDUNUZ MU? 
rciöi.uj *bome ou»* sp—OKUYUN OKUTUN

neden YEŞİLIRMAK?

Yeşihrmak ÖZVERİDİR Yeşihrmak uzmandir 
öğretmen ve personeli öğrencinin başarı e^3F***\ Hepsi kendi alanında "en iyiler" olarak b< 
ve mutluluğu İçin çalışır. Bunun İçin A araya öğretmenlerdir Tecrübe ve
mesai anlayışı tam hizmet verebilme birikimiyle birlikte hareket edip, gün geçtikçe
anlayışına dönüşür. kendilerini daha da geliştirip yenilerler

Yeşihrmak 
SEVGİDİR

Sevgi her şeyin başında gelir. 
Başarımızın kaynağının Sevgi 
olduğunu itiraf edebiliriz.

Yeşihrmak 
TEKNOLOJİDİR
Bilgi işlem ve baskı merkeziyle, 
teknolojinin gereği son sistem 
bilgisayar ve makineler 
kullanarak kaliteli, modem 
dokümanları kendisi üretir.

Yeşihrmak
MORALDİR

Ders yoğunluğu ve stresi, dürentaını n 
piknik ve gecelerle morale dönüşür. 
Bundan sonrası kolaydır artık.

Yeşihrmak DİSİPLİNDİR
Klasik anlamda kuralcılık ve katı disiplin anlayışı 
yoktur. Ancak eğitimi aksatacak, başıboş ve 
disiplinsizliğe meydan verilmez.

Yeşihrmak TERCİH SEBEBİDİR
Eğitimiyle, başarısıyla, dokümanlarıyla, Yeşimmak: 

çocuğunun geleceği n i düşünen veliler için tercih sebebkfir.

Erken kayıt avantajlarından faydalanın
• ÜCRETSİZ ZİRVE DERGİSİ ABONELİĞİ • ERKEN KAYIT İNDİRİMİ

• UZUN VADEDE ÖDEME KOLAYLIĞI • KİTAP SETİ HEDİYESİ

ÖSS ŞUBESİ : 514 47 87 - 513 09 57 İLKÖĞRETİM ŞUBESİ: 514 21 40 - 514 21 41



Baharın müjdecisi olan hıdrellez, bugün kırlara çıkılarak, çeşitli eğlenceler ve oyunlarla kutlanacak. I

'5 bin yıljık gelenek HıMez
Baharın gelmesini müjdeleyen ve 5 bin yıldır kutlanan Hıdrellez, bugün bütün yurtta kutlanacak. Tarih boyunca İbran iler Sunyefder. MırMır. esfo 

rai Yunanlılar ve Anadolu’da yaşayan ulusların asırlar boyu kutladığı baharın gelmesinin müjdecisi olan hıdrellez geleneği, yurdumuzda da sardundu 
“*» yor Hıdrellez nedeniyle, halk kırlara çıkarak, kırlarda baharın gelişini çeşitli eğlencelerle ve oyunlarla kutlayarak, hıdrellez ateşi yakarlar. Sayfa 7 de 
Mİ

m TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
5 Mayıs 2004 Çarşamba FİYATI : 200.000- TL.

inin

Abon&Net 
projesi hayata 

geçiriliyor
Elektrik kayıp ve kaçağım en aza vvkr 
meyi amaçlayan Abone-Net pro/m ha 
yata geçiriliyor. Sistem, fatura yjtormj 
abone olma gibi konularda da çevtfr 
kolaylıklar sağlayacak. Haberi syf 8 de

Manastır’da bir ayda 104 cm. yana yatan 10 katlı apartmanın tehlikesi sürüyor

;Uqur Sitesi boşaltılıyor
M
UN

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Manastır’da bulunan Uğur Sitesi üzerindeki 13 katlı S.S. EV-KO Yapı 
Kooperatifi nedeniyle, zemin kaymasından Pizza kulesi gibi eğilmeye 
başlayınca, dün Belediye Fen İşleri binada yeniden ölçümleme yaptı 
Belediye, Kaymakamlığa yazdığı yazıda binanın boşaltılmasını istedi

Uğur Apartmanı gerçeği..
| Uğur Apartmanı haberimizi dün Bursa Hakimiyet 
Gazeteleri birinci sayfalanndan “Can almadan önlem 
ahn", Kent Gazetesi ise, “ Pizza Apartmanı” başbklanyla 
vererek, dikkatleri Manastır daki çok katlı yapılaşmaya 
çektiler.

Aynca, dün Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uğur 
Apartmanı nda inceleme yaparak, bir rapor hazırladılar.

i Raporun sonucunu öğrenemedim ancak, Belediye apart
man sakinlerine binanın tehlikeli olduğunu bildiren ve 
boşaltılması gerektiğini içeren bir yazı gönderildiğini 
öğrendim.

Belediye, Uğur Apartmanı nın durumunu Kaymakamlığa 
da bildirerek, binanın boşaltılmasını istemiş.

Bugün, polis, binada kalan birkaç daire sakinlerine 
durum bildirilecek.

Bir tehlike karşısında can kaybının olmaması için çabala
mak doğal olanı.

Uğur Apartmanı nda bulunan her dairenin değeri 30 mil
yar lira olsa 18 daire, 540 milyar eder.

Büyük bir milli servet heba olmak üzere..
Birçok aile yıllarını vererek biriktirdiği tasarrufu ile 

edindiği evlerinden olmak üzereler, belki de bir daha ev 
sahibi olamayacaklar.

Bunun sorumlusu kim?
Sanırım yıllar sürecek bir hukuk mücadelesi başlayacak.
Kimileri Manastır da yüksek yapılaşmaya izin veren 

belediyeyi, kimileri Ev-Ko Kooperatifini, kimileri de 
müteahhitlerde suç arayacak.

Olan Uğur Apartmanı nda dairesi olan dar gelirli vatan
daşlara olacak.

Yıllarca Gemlik'in birinci derecede deprem kuşağında 
olduğunu unuttuk.

Ama, Manastır daki toprak kayması gerçeğini unutma 
yalım ve gerekli önlemleri almak İçin kollan sıvayalım.

Manastır’da bulu
nan 18 dairelik 
Uğur Apartmanı’nın 
toprak kayması 
nedeniyle, 104 cm. 
eğilmesi sonucunda 
yıkılma tehlikesinin 
baş göstermesi 
üzerine, dün 
Belediye teknik 
heyeti apartmanda 
incelemeler yaptı 
ve apartmanın 
boşaltılması için 
Kaymakamlığa ve 
apartman sakin
lerine yazı yazıldı.

Haberi sayfa 3’de

Engellilere okuma | Küçük İlkem 
yazma kursu açılıyor ucuz kurtuldu 
İlköğretim çağını geçmiş ve okuma yaz IstSdal Caddem G^ie İş U^rkezi ömjnd^ı
ma bilmeyen, çok az bilen, göre, işitme i ge birlikte karşıdan karşrya geç 
ve ortopedik engelli bireylerin Açık rrf^ isteyen Küçük fekem. karşı yönden
İlköğretim Okulu’na devam edebilmeleri ZN araç çarptı Kü
için kurs açılııyor. Haberi sayfa 4fde | j çûk Ökem, kazap ucuz atfen?. Sayfe2*de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yarınlar kimin?
Ali Rıza Binboğa diye bir şarkıcı vardı, bizim genç

lik dönemimizde.
Yüksek oktavh sesiyle üzerine basa basa şöyle 

derdi, bir şarkısında:
“Özgürlük ve banş tüm insanların özlemi olacak 

yarınlardı”
Sonra şöyle sürdürürdü:
“Yarınlar bizim, yarınlar bizim, yarınlar, yarınlar 

bizim...”
Adamı da, kimse kale almazdı ama bayağı 

öngürülüymüş.
Bugünü dünden bildi.
O şarkının şimdi tam zamanı.
Dünya coğrafyası üzerinde yaşayan irili ufaklı 

ülkelerin bir çoğunda özgürlükler ve barış.
Bugün özlem duyulur kavramlar halini aldı.
Savaşın acımasız koşulları dünyanın pek çok böl

gesinde insanın canına kıyıyor.
Ortalığı yerle bir ediyor.
AB ile ABD’nin “hepsi benim olsun” düşüncesiyle 

yarıştığı kaynaklar savaşı özgürlüğü de, banşı da, 
sağlığı da tehdit ediyor.

Tehdit etmiyor, eziyor geçiyor.
Adına çeşitli kavramlar yerleştirerek, düşünceye 

değişik değişik kılıflar giydrirerek ortaya konulmak 
istenen bir tek hedef vra.

“Dünyanın patronu olmak”
Yeşil hat, Büyük Ortadoğu projesi bu tanımlamalar

dan en yenileri.
Bu iki kavram da, kaynaklara “daha kolay ulaşa

bilmek için ortaya atılan” düşünce sisteminin postu.
Dünya insanının geleceğini düşünüyorum aldat

macasıyla önümüze sürülen bir parmak bala içeriden 
dışarıdan bir sürü sinek üşüştü.

Daha da ötesi sinekler bal bitince birbirini yiyecek.
Oh ne ala....
Ancak bu insan denilen “yaratık” ne menem bir 

ucube ki;
Kendi kendini yok etmek için türlü çeşit oyunlar icat 

ediyor.
Galiba bir otomobil lastiği şirketinin “masum slo

ganıydı:
"Hayat bir oyun alanıdır”
Gerçekten de yaşam bir oyun, dünyadaki ülkeler de 

oyuncak...
Ülkeleri oyuncağa çeviren de adına ekonomi denilen 

kavramlar bütünü.
Bize üniversite "ekonomiye giriş" kitabının ilk say

fasında şöyle öğretmişlerdi ekonomiyi:
"Ekonomi kıt kaynakların rasyonel yönetilme 

biçimidir."
Aradan 20 yıldan çok süre geçti...
Doğal olarak ekonominin tanımı da değişti.
"Ekonomi kıt kaynakların tümünü güçlü devletlerin 

eline geçirme savaşıdır" biçimini aldı.
Bugün dünya coğrafyası üzerinde yaşananlar, içinde 

kan İhtiras gözyaşı olan ve inanın insana kırdıran bu 
senaryonun uygulanması değil mi?

Ali Rıza Binboğa'nın şarkısının üzerinden de 20 yılı 
aşkın bir süre geçti.

"özgürlük ve banş özlemimiz oldu bugünlerde" 
yarınlar kimin, yanıtlar kimin, yanıtlar yanıtlar kimin"

İnsana yakışır onurlu bit yaşam sürdürmek isteyen
lerin olmadığı kesin.

Gerçi “İnsan” denilen yaratığın da ne olduğu bilin
miyor ya... İn midiç? Cin midir?

Yoksa genleriyle oynanmış "garibe midir?"
Bu kadar kötülük bir araya gelince. yapan da insan 

olunca "akıl" karışıyor,

Küçük
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Dün saat 13.oo 
sıralarında 
Gürle İş Merkezi 
önünde meydana 
gelen kazada, 
4 yaşındaki 
İlkem Arzum’a 
araba çarptı. 
Minibüs garajı 
tarafından 
gelerek, yoldan 
karşıya geçmek 
üzereyken yolun 
tam ortasında 
Murat Akın’m 
kullandığı 
16 ZN 317 
plakalı aracın 
çarpmasıyla 
bir anda 
yere yuvarlanan 
küçük İlkem, 
babası Zeki 
Arzum’un 
kucağında 
polis aracıyla 
SSK
Hastanesi’ne 
götürüldü. 
İstiklal

istiklal Caddesi nde karşıdan karşıya geçerken 4 yaşındaki İlkem e araba çarptı

kem ucuz kurtuldu

Küçük İlkem’in yapılan kontrol sinin bulun-
hastanede dc haVati madiği öğrenildi

METRO
Türkiye’nin yollarında...

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 

Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 

girmiştir.

Tel: (0.224) 513 1212
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Manastır’da bir ayda 104 cm. yana yatan 10 katlı apartmanın tehlikesi sürüyor

Uğur Sitesi 
boşaltılıyor

TATCf
erer

1

Manastır’da bulunan Uğur Sitesi üzerindeki 13 katlı S.S. EV-KOYapı 
Kooperatifi nedeniyle, zemin kaymasından Pizza kulesi gibi eğilmeye 
başlayınca, dün Belediye Fen İşleri binada yeniden ölçümleme yaptı. 
Belediye, Kaymakamlığa yazdığı yazıda binanın boşaltılmasını istedi.
Manastır’da toprak 
kayması nedeniyle 
104 santimetre 
yana eğilen Uğur 
Apartmanı’nın can 
ve mal kaybının 
önlenmesi amacıyla 
boşaltılması bu kez 
Belediye’ce istendi. 
Dün, Gemlik 
Belediyesi Fen 
İşleri’ne bağlı 
teknik elemanlar, 
Uğur Sitesi’nde 
incelemeler yaptı. 
Eğim ölçümlemesi 
yapan teknik heyet, 
bina ile ilgili rapor 
hazırlarken, Fen 
İşleri Müdürlüğü 
binadaki tehlikenin 
devam ettiğini, 
bu nedenle can ve 
mal güvenliği açısın
dan binada oturan
ların binayı ter- 
ketmesini istedi. 
Belediye zabıta

vasıtasıyla, binada 
oturanlara dün 
resmi yazı 
gönderilirken, 
bir taraftan da 
Kaymakamlığa 
yazdığı resmi 
yazıyla tehlikeyi 
bildirdi ve binanın 
boşaltılmasını 
istedi.
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü’nden 
aldığımız bilgilere 
göre, belediye 
yönelik eleştirilerin 
haksız olduğu 
belirtilirken, 
belediyenin teknik 
donanım açısından 
ve teknik eleman 
açıdan yeterli 
olmaması nede 
niyle. Bayındırlık 
Müdürlüğü 
Afet İşleri Şube 
Müdürlüğü’nden 
konu ile ilgili

TAŞI 
GEDİĞİNE

Bu kış doğalgaz 
ile ısınacakmışız • ••
Gemlikli bu kış doğalgaz ile ısınacakmış.
Nasıl olacak ki...

' Henüz bir kazma vurulmuş değil.
Yedi ay sonra kış...
Doğalgaz, doğalgaz diye diye 
lafı ile ısınacağız herhalde. . .

teknik yardım 
istendiği bildirildi. 
İlgililer, Gemlik 
Belediyesi ’nde 
Harita Mühendisi, 
Jeolog’un bulun
madığını, bina ile 
ilgili verecekleri 
raporların sağlıklı 
olamayacağını 
söylediler.
Bunun için konuyu 
İl Bayındırlık 
Müdürlüğü’ne 
havale ettiklerini 
bildirdiler.
NE OLACAK 
Kaymakamlık 
tarafından Uğur 
Apartmanı 
sakinlerine yanlan 
yazıda, binanın 
can w mal 
güvenliği açısından 
boşaltılması 
gerektiği bildirildi. 
Apartmanda kalan 
8 aileden bir

bölümünün daha 
apartmanı terkettiği 
dün görüldü.
Uğur Apartmanının 
boşaltılmasından 
sonra, apartmanın 
durumunun ancak 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi veya 
Bursa’da bulunan 
özel kuruluşların 
yapacağı bilimsel 
incelemeler 
sonucunda ortaya 
çıkacağı açıklandı. 
Eğer, to pr ak kay
ması nedeniyle, 
eğilen binan m 
yıkılması konusunda 
karar çıktığı 
takdirde, üstünde 
bulunan 13 
katlı S.S. EV-KO 
Yapı Koopera 
tifi’nin durumunun 
da tehlikeye 
gireceği ügüderve 
belirtiliyor.

Erol GÛRÇAY

Laiklik ....

Laıkhk Batı da da sdamöh donemler 
yasadı

1535 ydaoda her türlü bMbm 
basımında. KAarirr Btoftği adem Mm 
almak gerekiyordu.

1177 yılında aforoz edüem Kral 
Papanın önünde diz çökerek arf drireuek 
zorunda kaalrmstı

1572’de Fransa'da buçuk bâr tadttmmı 
oldu.

Binlerce protestom öldürüldü.
Bu katliamdan. Papa çok naeiMnamn 

kalmıştı.
Coşku gösterileri düzenletmişti
Biz de K. Maras ve Sn m otaylarusd» 

benzerini yaşamıştık.
Aslında bu laik lık neydi.
Vazgeçilme.» bir şartnuydb
Her zaman önem verihmsnüydı
Yoksa zamana ve mekana göre 

değişiyor muydu.
(1970) ve (1980) li L * f astoym 

alınmıştı.
Çünkü o zaman Türk-İslam nmMİ 

geçerliydi.
Devlet kadroları, bu gorasâeiu 

bürokratlarla donanmıştı
Komünizmle mücadele bahanesidir 

laiklik askıya alınmıştı.
Bugün laikliğe gösteriler» hmoMmigat. 

o günlerde dine gosteribyuvdu
“Din elden gidiyor’ slogana, akae» 

suyu durdururdu
Ne zaman İran’da. dbu drslreı hmrul- 

du.
O zaman aklımız. baannara gHA 
Laiklik in önemi hatırlandı 
Ama. Tarifi humma aniamdamMüh 
Aslında tarifi de o kadar amr değMk 
Türk toplumu, din dauhrtl uaamumur

du.

«/AVA <Ö?V
BârdMn Mrii ohmast jçM, 
AMa. teme, üme ve ntanûğa 
uygun o&nast lazımda

Atatürk"
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Engellilere okuma
yazma kursu acılıyor

tara yaz Mim
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlköğretim 
çağım geçmiş 
okuma-yazma 
bilmeyen veya 
çok az bilen 
görme, işitme 
ve ortopedik 
engelli birey* 
lerin Açık 
ilköğretim 
Okulu’na 
devam ede
bilmeleri için 
kurs açılıyor. 
Yetişkinler için 
2. kademe 
Eğitim Başarı 
Belgesi ala
bilmeleri, 
öğrenimleri 
esnasında 
görme özürlü 
duruma gelen

bireylerin 
Braille okuma- 
yazma öğrene 
bilmeleri için 
28 Haziran- 
27 Ağustos 
2004 tarihleri 
arasında 
İstanbul Türkan 
Sabancı ve 
Kahramanmara 
ş Ertuğrul 
Gazi Görme 
Engelliler 
İlköğretim 
Okullarında; 
işitme engel 
liler için 
Ankara Yahya 
Özsoy İşitme 
Engelliler 
İlköğretim 
Okulu’nda ve 
Ortopedik

engelliler için 
de Doğan 
Çağlar 
Ortopedik 
Engelliler 
İlköğretim 
Okulu ve 
Meslek Lisesi 
nde temel ya 
şam becerileri
ni geliştirme, 
öğrenme 
ihtiyaçlarını 
karşılamak 
amacıyla, kurs 
düzenleneceği 
açıklandı. 
Kursa katılan 
kursiyerlerin 
yeme, yatma 
ve benzeri 
ihtiyaç lannın 
okulla nnca 
karşılanacağı

bildiri lirken, 
müracaat 
sayısının en 
az 10 kişi 
olması 
isteniyor. 
Daha önce 
bu kurslara 
katılarak 
2. kadem» 
başan belgesi 
alanların 
tekrar katıla
mayacakları 
belirtilirken 
kursa müra- 
caatlann 
25 Haziran 
2004 tarihine 
kadar adı 
geçen okullara 
doğrudan 
yapılabileceği 
bildirildi.

Yaz mevsî- 
mânm gefane-

I şişte bvfltte
I sebze 

fiyatlarında 
■obMi 
başladı.
Seralarda 
yetişen her 
çeşit sebzenin 
bolca 
getirildiği 
pazarda 
geçtiğimiz 
günlere göre 
fiyatlarda 
düşmeler 
başladı 
Sabah 
saatlerinde 
kilosu 1 
milyon 250 
Üe 2 milyon 
araamda olan 
Erik, akşam
saatlerinde
1 milyona 
kadar düşerek.

sevindirdi.
Yine pazarm 
kırmızı rengi

ı ■rfh »n hm la 
tezgahlan 
süsledi.

! lîİMİ NIS ,sitmam mmpanya| ncnüas vs kaUysnIn adrss^^ 18 AYA VARAN VAOELBl
I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
। KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
■ Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Kah Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için
■ seçeceğiniz uzun vadelerde.

। TERMODİNAMİK ve FERROULİ kah yakıtlı kat kaloriferlerinde w radyalorkrde 

I cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

- - Baynıak klimalarda KJkVbttdenn uzun âdeme koşdhn.

SlVI Vt 1>
Merimi I

Baymak kah yakıtlı kanatada K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş eneıj ilerinde K.D.V. bizden ayna uzun vadeler. 
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sata sistemler. 
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullın.
Amerikan kapın'çelik kapılarda üstün kalite uygun nde nfiyıdw 
Pak siding dı§ ft'phe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasara^ ve uygk- 
odeme seçenekleri ve yakıttan yüksek «randa taaamt 
Laminat parkede kalite ve sağtiğm yanı sn oap vudeter.

> Yüksek basınçlı ve çak kademeitadrıfcrsm»fmteri. 
GELİN GÖRÜŞELİM. ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIİZİMİ]AN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Misros ta) GEMUK Tek 0224.513 37 89 - 513 34 23
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Enflasyon Nisan ayında şaşırttı
Devlet İstatistik Enstitüsü 
(DİE), Nisan ayı itibariyle 
aylık enflasyonun toptan 
eşya fiyatlarında 
(TEFE)yüzde 2,65, 
tüketici fiyatlarında 
(TÜFE) yüzde 0,59 
olduğunu açıkladı. - 
Bu yılın Nisan ayında 
yıllık bazda TEFE yüzde 
8,91, TÜFE ise yüzde 
10,18 oranında arttı.
Yılın dört ayında enflasy
on oranı, toptan eşyada 
yüzde 9,33, tüketici 
fiyatlarında ise yüzde 
2,79 oldu.
Bu arada Nisan ayı 
itibarıyla 12 aylık 
ortalamalara göre yıllık 

enflasyon ise toptan 
eşyada yüzde 17,03, 
tüketici fiyatlarında yüzde 
20,01 olarak hesaplandı. 
Çekirdek enflasyon 
olarak adlandırılan özel 
sektör imalat sanayinde 
fiyat artışı ise Nisan ayın
da yüzde 1,5 
düzeyinde gerçekleşti. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün (DİE) açık
ladığı rakamlara göre, 
2004 yılı Nisan ayı 
itibarıyla yıllık enflasyon, 
toptan eşyada yüzde 
8.91, tüketici fiyatlarında 
yüzde 10.18 oldu.
Geçen yıl Nisan ayı 
itibarıyla, yıllık enflasyon, 

toptan eşyada yüzde 
35.08, tüketici fiyatların
da ise yüzde 29.45 
düzeyindeydi.
2004 yılı Nisan ayı 
itibarıyla yıllık enflasyon, 
2003 yılı Nisan ayı 
itibarıyla yıllık enflasyon 
rakamlarının, toptan 
eşyada 26.17 puan, 
tüketici fiyatlarında 
ise 19.27 puan altında 
gerçekleşti.
Nisan ayındaki enflasyon 
oranlan, bir önceki aya 
göre, toptan eşya fiyat
tan yüzde 2.65, tüketici 
fiyatlan yüzde 0.59 arttı. 
Geçen yıl Nisan ayında, 
toptan eşya fiyatlan

yüzde 1,76 tüketici fiyat
lan yüzde 2.09 artmıştı. 
Nisan ayı itibariyle 12 
aylık ortalamalara 
göre yıllık enflasyon, top
tan eşyada yüzde 
17.03, tüketici 
fiyatlarında ise yüzde

20.01 olarak hrs aplaadı 
2003 yılı Nlaaa aşsnda. 
12 aylık ortalamalara 
göre yıllık enflasyon, 
toptan eşyada yüzde 
37.82, tüketici 
fiyat lannda da yuadr 
33.76 ahaaşbı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

TEK Ama
TCK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.

513 20 66
513 4503
514 00 95
513 12 86

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

Polis Karakolu 
Gpr. Kom.

513 18 79
513 12 06

MIHI Eğt. Md.
Halk Kütüphane

513 11 74
ı 513 13 53 VAPUR- FERİBOT

513 1057
513 13 08

Yalova (226)814 10 20
(226)363 43 19KAYMAKAMLIK Karayolları Topçular

Kaymakamlık 513 1051
Uman Baş.
Mal Mûd.
Nüfus Md.

513 11 33
513 10 95
513 37 42

Esklhlsar (262)6656031

C.Savcılıöı 513 1053 OTOBÜS

C.Savcı Yrd, 
Emniyet Mûd.

513 2954
513 10 28

Özel İd. Md.
Tapu Std. Mûd. 
Müftülük

513 1507
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Termtacf (18 Hat)

ULAŞIM Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanen Mûd.

524 85 86
513 1042
513 1092
5131186

TÖP DAĞITICILARI
Uludağ Tuıtzm
Aydın Tuıtzm

513 12 12
513 20 77

Aygar
Tekgaz

5131295
5131637

HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 73 Ocakgaz 5131637

Devlet Hastanesi 513 9200
BELEDİYE________ Bgo 5138843

SSK Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağî

513 23 29
513 10 68

Santral
Başkentte

5134521 -23
5134520
5132432

513 4521-122

kragat
Hafcato®
YenlUkffgaı 
BPGaz

513 2259
5134545

TAKSİLER Zabıta
Otobüs Met.
Su Met. 5
İtfaiye

5136600 
tunu

Körfez Taksi
Çınar Taksi

513 18 21
513 24 67

134521-115
513 23 25

KüûnterUMgcc 513 8000

Güven Taksi
Gömük Taksi
Manastır Taksi

513 32 40
513 23 24
514 3550

Muhasebe Md.513 45 21 -182
YUa^Md. 5134521-İH
Su Ama *** 185

AMCAN FETROt 513 K) 79
'»ERlbVRTLAR FÇTRd 513 30 35
TUNCAY O*O GAZ 5’3’4 25

İnternet güvenliği firması 
F-aacura'e göre dünya 
çapında 6 milyon bilgisa
yar. ilk kez geçen hafta 
farkedilen ’Sasser sohr- 
canı’ndan etkilenmiş öle
bilir. F S0CW firmasmda 
snti rtrite araşteması 
yürüten Mkko 
Hçppoenen. rina baklan
da şanlar stştodk 
’Tahariaiariae göm dHaye 
çapada adyoaterca Mb 
gtoayar. bu aohaaadan

fadriaşaMb* 
Hyppcenen e gör». Semer 
solucanı düava çapada 
bir çök büyük burabga 
vurdu. Fakat Hyppocnen. 
müşteri gâttği Oseteri 
nedeniyle bu firmalara 

isâmiermı romdan» 
kaçmck. Semer salmam, 
flk hm geçen hafta fceHhe 
dMI w tüm hafta beşmem 
hata yugftft. Mşmar

e-eml w bafleah lamerb- 
•eoat) suhsşte emdtamşm 
Defte da bMam bu uahr- 
can. kcvuaakea w tmur- 

bağb herhangi bh bft-
gbaşara beieyiMb g*oe 
MBşm Sahamı mı mm 
Mkreeeft Wtaftmm pru- 
ymmAmree «Mftmr w hft- 
gisavura bertmeği bir 
«hep dadsuntaşm 
mmme we be chnm püh 
cok hm üknrhmam 
neden dmerFakat. mtar 
cama blgiımme haftaMr 
zarar vermediği sambyor
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Imarbank bonozedelerine ödeme yok
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 

a (TMSF) Başkanı
,» Ahmet Ertürk, kap*
i atılan İmar
ı Bankası nın yetkisi
t olmadığı halde ve
< kayıt dışı biçimde
ı| ' sattığı yaklaşık
ı 1 katrilyon lira
ı dolayındaki
ı Hazine bonosu ve
a Devlet tahvillerini 

satın alanlara 
herhangi bir 
ödeme yapılmaya
cağını açıkladı. 
İstanbul
Bağımsız Milletvekili 
Emin Şirin’in 
İmar Bankası’na 
ilişkin olarak 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener’e 
yönelttiği yazılı soru 
önergesini TMSF 
Başkanı Ahmet 
Ertürk yanıtladı. 
Bankalar Yasası'na 
göre Hazine bonosu 
ve Devlet tahvili 

ELEMAN
MEKAN

1

ELEMAN ARANIYOR

SSK sigorta sağlık karnemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

FATMA ATA
KAYIP

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

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

Matbaamızda çırak olarak 
yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

HIZLI VE DENGELİ

KİIFEZ IFSET 
İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No: 3/BTei :(0.224)5139683GEMLİK

TOYO TİCARET

bedellerinin tasarruf 
mevduatı niteliği 
taşımadığını belirten 
Ertürk, "Bu nedenle 
tasarruf mevduatı 
niteliği bulunmayan 
Hazine bonosu veya 
Devlet tahvili 
bedellerinin, 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu’ndan 
talep edilmesi ve
Fon tarafından 
bu kapsam dışı 
bedellerin 
ödenmesi 
mümkün 
değildir" dedi. 
Ahmet Ertürk, 
Bakanlar 
Kurulu’nun 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
tarafından 
ödenecek mevduatın 
sınırlarını 
belirlediğini, bu 
kapsam dışında 
kalan Hazine bono
su hedeflerinin 
TMSF tarafından 
ödenemeyeceğinin

kesin bir durum 
olduğunu ifade etti. 
UZANLAR TÜMÜNÜ 
ÖDEMELİ
Ertürk, Uzanlar’dan, 
İmarbank’ın 
topladığı mevduat
tan yetkili mercilere 
bildirdiği sigortaya 
tabi kısım ile gerçek 
tutar arasındaki 
farktan kaynaklanan 
Fon alacağı, Hazine 
bonolarından kay
naklanan alacaklar, 
off shore mudi- 
lerinin alacakları ve 
Banka znın Uzan 
Grubu’na kul
landırdığı krediler

den doğan alacaklar 
toplamının birlikte 
tahsil edilmesi 
gerektiğini 
ifade etti.
DÜNYA 
BANKACILIK 
LİTERATÜRÜNE 
GİRDİ
Ertürk, İmar 
Bankası ’mn devir 
tarihi itibariyle öde
mekle yükümlü 
olduğu tasarruf 
mevduatı tutarının. 
Banka tarafından 
verilen bilgiler 
doğrultusunda 
resmi kayıtlarda 
7 trilyon lira 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

görüldüğünü, ancak 
kayıt dışı tutulan ve 
Fon tarafından öde
nen tutarın 7 katri
lyon 926 trilyon 
iiraya ulastiğini vur
guladı. Ahmet 
Ertürk, "İmar 
Bankası nda 
yaşanan yolsuzluk 
ve kayıt dişilik 
örneği gerek büyük
lük, gerek yöntem 
açısından dünya 
bankacılık liter
atürüne girmiştir" 
dedi.
Ertürk, hak sahip
lerine yapılacak 
ödemenin büyük

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA
EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ANALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

lüğü dolayısıyla 
makroekonomik 
göstergeler ve 
para piyasalarını 
doğrudan ve 
olumsuz bir şekilde 
etkileyebilecek 
boyutta olduğunu 
belirtti. Bu 
durum göz önüne 
alınarak 
ödemelerin.
TMSF. Merkez 
Bankası.
Hazine ve ödemeye 
aracılık eden 
Ziraat Bankası 
arasında yapılan 
protokolle, 
hem kamu yaran 
hem de mevduat 
sahiplerinin 
haklannı birlikte 
gözeten bir 
ödeme planına 
bağlandığını 
belirten Ertürk. 
ödemelerin bu 
plana göre 
devam edeceğini 
kaydetti.

■abtp/ Komin
JAPON SOBALARI

MERKEZİ 
SAT1S & SER 

GAZ YAĞI SEMİH

1+1 AY
1+9 W
1+19 AY

3 İ

TEKNOLOJİNİN KEYFİMİ 
YAŞAYIN

l* <Şh STT ^SE?KSC
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5 bin yıllık gelenek: Hıdrellez
Baharın gelmesi, 
doğanın yeniden 
canlanması ve bol- 
luk-bereket olması 
için yaklaşık 5 bin 
yıldır kutlandığı 
bilinen Hıdrellez 
geleneğinin, 
İbraniler aracılığıyla 
Suriye Suriye ve 
Mısır üzerinden 
Eski Yunanistan’a, 
buradan da 
Anadolu’ya geçtiği 
biliniyor.
Kültür Bakanlığı 
verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, ilkçağlardan 
itibaren 
Mezopotamya, 
Anadolu, İran, 
Yunanistan ve Doğu 
Akdeniz çevresindeki 
ülkelerde bahar veya 
yazın gelmesi 
nedeniyle çeşitli 
törenler yapılıyor. 
Hıdrellez inanışının 
özelliklerini taşıyan 
ilk törenler M.Ö 3 
binin sonlarında 
Mezopotamya’da, 
Fırat ve Dicle 
nehirlerinin etrafına

bolluk ve bereket 
getirmesi için 
Tommuz .veya 
Dumuzi adı verilen 
tanrı adına yapılıyor
du. İbraniler kanalıy
la Suriye ve Mısır 
üzerinden eski 
Yunanistan’a ve 
Anadolu’ya geçen bu 
inanç, doğanın can
lanmasını ve yeniden 
yaşamaya başla

masını simgeliyor. 
ANADOLU’DA 
HIDRELLEZ 
GELENEĞİ 
Anadolu’da 
Hıdrellez, yaygın 
inanışa göre, 
Hızır ile Ilyas 
peygamberlerin 
biraraya geldiği 
günün anısına, 5-6 
Mayıs’ta kutlanıyor. 
Hıdrellez günü (Rüz-ı

Hızır), eski 
Türklerdeki halk 
takvimine göre 6 
Mayıs-8 Kasım (Hızır 
Günleri) tarihleri 
arasında kalan ve 
yaz mevsimi dönemi
nin başlangıcı 
kabul ediliyor. 
Hıdrellez etrafında 
oluşan gelenekler, 
inançlar, törenler 
Sult an Nevruz ve 
diğer bahan 
karşılama gelenek 
ve törenleri ile 
kanştınlıyor.
Gerek Anadolu'da ve 
gerekse Anadolu 
dışındaki Türk 
topluluklannda 
Hıdrellez'in yaklaş
ması ile çeşitli hazır
lıklar yapılıyor. Hızır 
peygamberin eve 
uğramasını sağlamak 
için evler, ev 
eşyaları, mutfak 
eşyaları, kıyafetler 
temizleniyor.
Hıdrellez günü kuzu 
veya oğlak kesilip, 
çeşitli yemekler 
hazırlanıyor.
Bazı bölgelerde ise 

bir gün önrerindea 
oruç tutularak 
karşılanan Hadrelez 
gününde, Hıdırhfc 
adı verilen —erire 
yerlerine gidderek 
çeşitli eğlenceler 
düzenleniyor.
NİYET OYUNU VE 
MAYASIZ YOĞURT 
ÇALMA
Yörelere göre 
“niyet çekme, baht 
çömleği, bahtiyar, 
bahtıbar” gibi isim
lerle anılan niyet 
oyunu. Hıdrellez de 
gerçekleştirilen 
yaygın etk inliklerden 
biri... Oyunda, bir 
testi ile getirilen su 
çömleğe kon ur. Su 
dolu çömleğin içine 
ç eşiti i t akıla r konu ia- 
bileceği gibi, fes
leğen. nane veya 
mantuvar çiçeği de 
konulabilir. Çömlek 
arife günü (5 Mayıs) 
üstü bir örtü ile 
örtülerek bir gul 
ağacının dibine 
bırakılır. Küpün 
üzerine bir asma 
kilit koyulur ve 

kifidemr. Ertesi 9—— I 
tekrar bâraraya gelen 
kızlar gui ağaon— 
dânndeıı cöndeğî 
ahrlar. KKr aafar w 
bir kişi, niyetleri 
çekmeye aşlar 
Niyetler cekdrke» 
bir taraftan da 
maniler okunur.
Her mam çömleğe 
bıraktığı nisam 
çıkaran bahtına 
kabala*.
Oyun işaretler bit
inceye kadar dm— 
eder. Oyunda . I 
neşe, metanet, aşk.
sevgi, şefkat. ıySk. 
kardeşft. gurbet. 
vatan sevgi*» gün 
konulan içeren 
minder söylenir.
H »dr eller gününe ait 
yaygm inançlardan 
biri de yoğurt çalma 
geleneğinde bandtari 
gösteriyor
H »dr eller gunu 
maya kuBanmadan 
yoğurt çabaar. .
Yoğurdun tutması 
halinde eve
Hızır m uğradana 
inanılır.

AAClİVE W«JdlWm 
__ 1 COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
geleceği IcIn t
PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK ’
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EM SOM TEKİMİ O LO J İ EM İVİ FİYAT 
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

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

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

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Abone-Net Projesi hayata geçiriliyor j
TEDAŞ, Elektrik dağıtımı tüketimi, kaçakları bilgisayardan izleyebilecek

Elektrik kayıp ve 
kaçağını en aza 
indirmeyi 
amaçlayan Abone 
net projesi hızla 
hayata geçiriliyor. 
Yıl sonuna kadar 
Türkiye’nin yüzde 
80'inde elektrik 
dağıtım ve tüketi
mi bilgisayar 
ortamından 
izlenir hale 
gelecek.
Kaçak elektrik 
kullanımı her

Çiftçiler organize oluyor
Tarımsal Üretici 
Birlikleri Yasa 
Tasarısı Meclis 
Başkanlığı ’na 
sunuldu.
Tasarıya göre, her 
türlü su ürünleri, 
bitkisel ve hay
vansal ürünler için 

yıl bir buçuk mil
yar dolarlık zarara 
yol açıyor.
Başka bir deyişle 
Türkiye sadece 
elektrik kayıp 
kaçağını önleşe 
binlerce kişiye 
iş olanağı 
sağlayabilir.
Tedaş da bu yüz
den sıkı denetim
lerle elektrik 
kaçağını önlemeye 
çalışıyor.
Ancak abone net

üretici birliği 
kurulabilecek. 
Üretici birlikleri 
üyelerine teknik 
bilgi sağlayacak, 
eğitim hizmeti vere
cek, pazar bilgisi 
sunacak ve girdi 
teminine yardımcı 

projesi bu 
mücadelede yeni 
bir dönüm noktası. 
Merkezi Ankara’da 
olan bilgisayar 
ağıyla, Türkiye’nin 
herhangi bir nok
tasındaki elektrik 
tüketimi 
bilgilerine, 
bir tuşa basılarak 
ulaşılabilecek. 
Yani bir bölgedeki 
tüketim ile fatura 
edilen miktar 
arasında fark

olacak. Birlikler, 
pazar koşullan 
çerçevesinde 
üretim planlaması 
yapacak.
Çiftçilerin organize 
hareket edebilmesi
ni sağlayacak 
düzenlemeyle, bazı 

varsa anında 
kacak olan 
bölgede önlem 
alınabilecek. 
Sistem fatura 
yatırma, abone 
olma gibi konular
da da çeşitli 
kolaylıklar sağlay
acak.
İlk olarak 
Kastamonu ’da 
daha sonra da 
Corum’da uygula
maya konulan 
Abone-Net Projesi,

bu ay içinde ise Türkiye'nin 4
Ankara’da hayata yüzde 80'ine

tanm ürünlerinde 
arz fazlası, 
bazılarında ise arz 
yetersizliğinin 
önlenmesi ve 
dolayısıyla çiftçi
lerin mağdur olma
masının sağlanması 
hedefleniyor.

geçecek, yayılacak,
yıl sonuna kadar

îw sun M»
W

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAM I

Jmr i failin
tytıt fabl k 7<M fûttfaı i•Af

işyeri ve evlere paket servisimi vardıt
İstiklal Caddesi No: 17 GEMLİK Tel: (0224> 513 SSI
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Petrol fiyallan tırmanıyor

Dünyanın bir 
numaralı ihra
catçısı Suudi 
Arabistan'da 
Cumartesi günü 
petrol tesislerine 
yapılan silahlı 
saldırının ardından 
ham petrol fiyatları 
Körfez Savaşı 
düzeylerine ulaştı. 
Londra piyasasında 
Brent petrolünün 
değeri 67 sent tır
manışla 35.15 
dolara yükselirken 
Neıv York hafif 
petrolünün fiyatı 
83 sent artışla 
38.21 dolara 
sıçradı. Boylere 
Neıv York petrolü 
16 I kim 1990 tari

hinde gördüğü 
seviyeyi yakalamış 
oldu.
Uzmanlar, değer 
artışlarının büyük 
olmasında Londra 
piyasasının 
Pazartesi güü 
kapalı olmasının 
önemli bir etken 
olduğunu söyledil
er. Uzmanlar temel 
neden olarak fiyat
ların yakın 
dönemde tır
manışını Cumartesi 
günü Suudi 
Arabistan'ın 
Killideniz kıyısında 
yer alan Yanbu 
limanı petrol tesis
lerine yapılan 
silahlı saldırıya 

dayandırdı. Söz 
konusu saldırıda 
ABB mühendislik 
firmasının 5 ele
manı ve 1 Suudi 
güvenlik görevlisi 
öldürülmüştü 
Analistlere göre 
saldın İrak çatış- 
malan nedeniyle 
tehdit altında olan 
Ortadoğu petrol 
sevkıyatı için yeni 
bir alarm anlamı 
taşıyor. Yatırımcılar 
için bir başka 
endişe kaynağı da 
yaklaşan yaz 
mevsiminde özellik
le Amerika'da 
benzin stoklarının 
seviyesi 
gösteriliyor

; İnternette üç boyutlu 
arama motoru

İnternette, gerçek 
bilgi çağı aşaması 
olarak gösterilen 
üç boyutlu bir 
arama motorunun 
geliştirildiği 
bildirildi.
ABD'de Purduc

j Üniversitesi pro
fesörlerinden

I hart lük Ramani. üc 
| boyutta bir arama 
■ motoru geliştirdi.
: İnternette, sözcuk-
I terin yanı sıra bun

dan böyle uc 
boyutta nesnelerin 
de aranmarma 
imkan Hirctk yeni 
sistem. öeriKkle

sanayide, bilgisa
yar tasarımı nes
nelerin kıy as lan- 
masmda büyük 
kullanım alanı 
bulacağı ifade 
ediliyor.
Yeni arama
motorunun.
Bdgûayat Destekli

Tasarımların f< AD) 
daha çabuk bulu- $ 
narak kıyaslan
abilmesi nedeniyle- 
sanayideki 
bu l us 1 an daha da 
hızlandırması 
bekleniyor.
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Güne nasıl zinde başlanır?

\RI
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Güne zinde başla
mak için en etkili 
yol, sabah sporu. 
Geceleri tüketilen 
karbonhidrat depo
lan, varolan ener
jinizi de harcıyor. 
Sabah kalktığınızda 
önce güzel ama hafif 
bir kahvaltı yapın. 
Enerjinizi tekrar 
kazanmak için önce 
sağlıklı bir şeyler 
yiyin. Aksi takdirde 
vücudunuz, yağ 
depolanna saldıra
caktır. Dolayısıyla 
kahvaltı yapmadan 
egzersize başlayan, 
hele bir de işe gitm
eye kalkışan kişiler 
bütün bir gün 
boyunca istediği 
başarıyı elde ede
mez. İşinize kon
santre olmada zor
lanmamak ve daha 
zinde bir gün 
geçirmek için güzel 
bir kahvaltıdan daha 
kolay ne olabilir ki? 
Güne, uyuşuk 
başlamayın! 
Sabahlan 
yapacağınız egzersi- 

î zler, kalp ve dolaşım 
* sisteminizi aktive 
ederken metaboliz
manızı da

i güçlendiriyor. Aynca 
i egzersiz yapmak,

-Astım küresel bir sorun
DSO:"Dünyada 100-150 milyon kışı astım

4 Mayıs Dünya 
Astım Hastalığı 
Günü, dolayısıyla
yurdun çeşitli yer
lerinde etkinlikler 
düzenleniyor.
Atatürk Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Metin Görgüner, 
astımın dünyada 
en sık karşılaşılan 
kronik hastalıklar
dan biri olduğunu 
belirtti.
Prof. Dr.
Görgüner, astım 
hastalığına dikkat 
çekmek amacıyla 
her yıl 4 Mayıs ‘ta 
çeşitli etkinlik 
düzenlendiğini 
İfade ederek, yurt 
genelinde astımlı 
hastanın teşhis, 
düzenli takip ve 
tedavi İmkanlarına 

günün zorluklanna 
karşı daha da hazır
lıklı olmanızı 
sağlıyor.
Özellikle uyuşukluk
tan ya da çok yat
maktan dolayı 
oluşan sırt ağnlann- 
dan şikayetçi olan
lar, sabah jimnas
tiğiyle daha dinamik 
olacak ve şikayet
lerinden kurtulacak
lar. Çünkü sabah 
jimnastiği aynı 
zamanda kas ve 
eklemleri de 
harekete geçiriyor. 
Sabahları düşük bir 
moralle evden 
çıkarsanız, büyük 
ihtimalle bütün bir 
gün çatık kaşlarla 
etrafınızı 
süzeceksiniz.
Susuzluğunuzu 
dindirin!
En ideal kahvaltı, 
karbonhidrat açısın
dan zengini olanıdır. 
Örneğin mısır 
gevreği, yulaf, 
meyve ya da kepek 
ekmeğiyle yapılmış 
bir sandviç yiye
bilirsiniz.
Bu arada yeterince 
sıvı tüketmeyi de 
unutmayın. Gerçi 
bilimsel olarak 
nedeni açıklanamasa 

kavuşmasını 
sağlayacak bir 
sağlık sisteminin 
kurulması gerek
tiğini savundu. 
Dünya Sağlık 
Örgütü rakamları
na göre, dünyada 
100-150 milyon 
kişinin astım has
tası olduğu, bu 
sayının da giderek 
arttığına işaret 
eden Görgüner, 
”Astım, küresel 
halk sağlığı 
sorunudur*’ dedi.

da, sabahlan su 
ihtiyacımız, günün 
diğer saatleri kadar 
fazla olmuyor.
Ancak vücut, 
sabahlan beyine, 
suya ihtiyaç duy
duğu sinyalini gön
dermediği için yeter
ince sıvı tüketmiy
oruz. ’Sıvı’dan 
kastımız sadece 
kahve ya da çay 
değil. Ayılmak için 
bir bardak çaya ya 
da bir fincan kahv
eye hayır demeyiz, 
ama tüm sıvı ihtiy
acınızı da bunlardan 
karşılamaya kalk
mayın. Bu tür içe
cekler yerine meyve 
sulan ya da soda 
için. Bitkisel çaylar 
da önerebileceğimiz 
içecekler arasında 
yer alıyor.
Ya uykuya çok 
düşkünseniz?
Peki uykunuzdan bir

Astımın korkulacak 
bir hastalık 
olmadığını anlatan 
Görgüner, önlem 
ve tedavi ile 
hastalığın tama
men kontrol altına 
alınabileceğini kay
detti.
Her Yıl 180 Bin 
Kişi Ölüyor” 
Toraks Derneği 
Diyarbakır Şube 
Başkanı Prof. Dr. 
Recep Işık, astım 
hastalığı nedeniyle 
her yıl 180 bin 

türlü vazgeçemiyor 
ve sabah aktiviteler- 
ine sıcak bakamıyor- 
sanız? Önceleri 
davranış 
psikologlan, uykuya 
düşkünlüğü kişisel 
bir davranış gelişimi 
ya da alışkanlık 
olarak yorumluyor
lardı. Ama 
günümüzde, insan- 
lann genlerinde 
programlı olan 
belirli ritmlerin 
varlığını inkar 
etmiyorlar.
Bunun anlamı şu; 
siz ya gece ya da 
sabah kuşu olarak 
doğdunuz. Ama bu 
yine de sizin sabah 
sporundan 
vazgeçmeniz gerek
tiği anlamına 
gelmiyor. Biraz 
çabayla her şeyi 
başarabilirsiniz. 
Sabahlan spor 
yapmayı bile...

hastası." 
kişinin öldüğünü 
söyledi.
Prof. Dr. Işık, 
astımın tüm 
yaşlarda ortaya 
çıkabilen bir 
hastalık olduğunu 
belirterek, 
görülme sıklığının 
da gittikçe 
artığını 
bildirdi.
Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine 
göre, dünyada 
100-150 milyon 
arasında astım 
hastasının bulun
duğunu kaydeden 
Işık, "Astım 
nedeniyle her yıl 
ISO bin kişi 
ölüyor" dedi.
Işık, sigara bağım
lısı anne babaların 
bebeklerde astım 
hastalığının fazla 
görüldüğünü 
söyledi.

Gözlükçüler 
"Optisyen" 

olacak
Optisyen olmadığı halde bu işi 

yapanların işletmesi kapatılacak

Gözlükler artık 
"optisyen” adını 
alacak ve hepsi de 
en az 2 yıllık 
eğitim almış ola
cak.
Meclis Sağlık 
Komisyonu’nda 
kabul edilen 
tasarıya göre 
optisyenler, 
koruyucu gözlük
leri, güneş gözlük
leri ve göz 
hastalıkları dok
toru tarafından 
verilen reçetel
erde yazılı numar
alı gözlük cam
larını, her türlü 
lens ve gözlük

NÖBETÇİ ECZANE
5 Mips 2004 Çırııabt 

SEDA ECZANESİ

: 31 SAM: 1818
FİYATI : 200 000 TL (KDV DaM 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yan İşleri Müdürü : Sevap GIAJER 

Müdarü : SeyfaMa SEKERSÖZ 
jstüdai Cad- Beea Sök. Met3 W 

Td : 513 88 83 Faa : 513 35 ^5 GEMLİK 
KÛKtLZ OFŞİLİ

Tesis
MM Cad Bere Sekeri «GEMLİK 
M ümm» Mb» w pafrr «MriHacd

çerçevelerini 
satabilecek.
Tasarının 
yasalaşmasıyla 
optisyen olmadığı 
halde bu işi 
yapanların 
işletmesi kapatıla
cak ve 30 milyar 
lira para cezası 
verilecek.
Eğitimi olmayan 
gözlükçüler ise 
kendilerine de 
bir imkan 
tanınması için 
Sağlık 
Bakanlığı'na bir 
dilekçeyle 
başvu r ma yolun ■ 
dalar...
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15 kiloluk torikler 10 milyon
Seyfettin. SEKE RSQZ
Marmara denizinde 
başlayan balık av 
yasaklarıyla birlikte 
Çanakkale ’ den 
gelen torikler 
balıkçı tezgahlarını 
süslemeye başladı. 
İthal Uskumrularla 
birlikte tezgahlarda 
boy gösteren Torik 
balıklarının tanesi 
12 milyon 500 bin 
liraya ile 10 milyon 
lira arasında satıh 
yor. Öte yandan 
ithal Uskumruların 
ise çifti 2.5 milyon 
liradan alıcıya 
sunuluyor.
Yaklaşık 3 ile 5 
kilo ağırlığında 
olan torikler kala
balık aileler tarafın
dan tercih ediliyor. 
Balıkçılar, Marmara 
Denizinde balık

yasaklarının başla
masıyla balık sıkın
tısının çekilmeye 
başladığını, bu 
sezon ilk toriklerin 
Marmara Bölge 
si'nde satışa çıkar 
dıklarını söylediler.

KONGRE İLANI
GEMLİK CEAL BAYAR ANADOLU 

LİSESİ KORUMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağanüstü genel ktuul 
toplantısı 22 Mayıs 2004 Cumartesi gunu 
saat ll.oode aşağıdaki gündem mad 
delerini görüşmek üzere toplanacaktır

Çoğunluğun sağlanmadığı takdirde Z'i 
Mayıs 2004 Cumartesi günü aynı yerdi- ır 
aynı saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURLU
GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı durusu
2- Kongre divanının teşkili
3- Yönetim kurulu faaliyet raporununT 

okunması
4- Denetleme kurulu raporunun okun 

ması
5- Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
6- Derneğin fesih için karar alınması ■
7- Kapanış.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR

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

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ

Fatura & Gider Makbuzu 
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
HER TURLU MATBAA İŞLERİMİZ

İÇİN BİZİ ARAYIN
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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



12-13 Haziran 2004 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Türkiye finallerine girecek sporcular belli oldu

Türkiye spor starını arıyor
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Türk gençliğine spor kültürünü vermek ve sporcu kişiliği kazandırmak amacıyla hazırlanan “Türkiye spor starını arıyor" adlı proje, GemSk 
Atatürk Statyumu’nda ilköğretim okulları arasında düzenlenen atma, atlama ve koşu olmak üzere 3 ayn dalda yapıldı. Dereceye giren öğren
ciler, 12-13 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Türkiye finallerinde ilçemizi temsil edecekler. Seyfettin ŞEKERSÖZ ün haberi syf4'de

6 Mayıs 2004 Perşembe FİYATI : 200.000- TL.

Aydın Erenoğlu 
2005 yılı için çağrı yaptı 
Doğru Yol Partisi İl Genel Meclis üyesi 
Aydın Erenoğlu, 2005 yılı programma 
alınması gereken işler konusunda 
çağrıda bulundu. Haberi sayfa 2’de

Uğur Apartmanı dün öğle saatlerinde can ve mal güvenliği açısından tamamen boşaltıldı

ı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Toprak kayması nedeniyle, 104 santimetre eğilen 
Manastır’daki 10 katlı Uğur Apartmanındaki 18 daire 
can güvenliği açısından dün tamamen boşaltıldı.

Adım adım
AKP Hükümetinin iktidara gelmesini bazı kesimler içine sindireme

di.
Nedeni İse, bu partiyi kuranların tümünün İslamcı ideoloji ile 

yetişmiş kişilerden olmasından..
AKP'ye genel başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, 

kapatılan Refah Partisi kadrolarından geldiler.
Çocukluklarından beri, İslamcı ideolojiyi benimseyen Necmettin 

Erbakan'ın “ Milli Görüş" doktrini ile büyüdüler.
Bu doktrinin uygulama kaleleri İse, İmara Hatip Okullarıydı.

Merkez sağ siyasetçiler, dindar kesimden oy alabilmek için 
Demokrat Parti iktidarından başlayarak, tarikatlara, cemaatlara, hep 
ödün verdiler. Cumhuriyetin temel ilkelerini çiğnediler.

Atatürk'ün silah arkadaşları, Atatürk'ün kemiklerini sızlatırcasma 
o'nun "Türkiye Cumhuriyeti şehler, dervişler, müridler Cumhuriyeti 
olmayacak" sözünü, oy avcılığı ile duymamazhktan geldiler.

Çağdaş din adamı yetiştirmek için kurulan İmam Hatip Üstleri, o 

kadar çoğaltıldı kİ, imanı ve hatip yetiştirmek yerine, Milli Selamet 
Partlsl'ne, Refah Partisine ve onun uzantısı partilere militan yetiştirdi.

İmam Hatipler, bu partilerin arka bahçesi oldu.

Ben, öğretmen okulundan menin oldum, 
öğretmen okuluna öğretmen olmak için gittim. 

Bir mesleği tercihi ederek, o mesleği öğreten okula girdim. 
İmam Hatip Okulları da aynı düzeyde okullardı.
Bu okulların düz liselerle bir tutulmasının ardındaki gerçek. İmam 

Hatip kökenlileri devletin her kademesine yerleştirmekten öte bltşey 
değildir.

Üniversite sınavlarında, meslek liseleri ile diğer liseler ataşımla tabii 
fîhk olacak.

Meslek Okulu nun yükseğine olanak sağlayacak durenlemekre bir 
diyecek yok. Ama, İmam Hatiplinin hukuk, mimarlık, güzel sauatUr, 

•Ifaaal vb. gibi okullara alınmasındaki getçtk farklıdır.
Bu konuda meclisteki çoğunluğuna güvenen AKPliler, amaçhnm 

ulaşıyorlar.
AKP'nln gerçek yüzünü yaşadıkça daha içi göreceğiz.
Toplumu germemek İçin İdeolojilerini yaşaş yavaş gevçehleştlriw> 

te Sonuçhn hep birlikte yaşayacağı!.

Manastır’da toprak 
kayması nedeniyle, 
104 santimetre 
eğilen Uğur 
Apartmanı iyice 
tehlike yaratmaya 
başlayınca, Beledi 
ye ve Kaymakam 
lığın uyarıları 
üzerine, apartman 
sakinleri tarafından 
boşaltıldı.
Dün, apartmanı 
son olarak Naim 
Onsekiz boşaltarak, 
Küçük Kumla’ya 
yerleşti. Site kade 
rine terkedildi.

Haberi sayfa 3’de

Umurbey Rüştiyesinin kunAnasmda emeği geçen Umurbey 1 Hacı Eten Ağı xyrr afc» ra. it «te

Hacı Etem Ağa anıldı
1865 yılında Sursa 
//çeten nete tçıten 
ifk mektep oton 
Umurbey Rüş^e

tatibten oton
Utew₺tyWltecı
Etem Utetor

JHeste* Lisesi

sinin Auru/masmcte >tev günü ite antedi

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Hırs
Amerikalı büyük teknesiyle Akdeniz’de 

gezinirken bir kıyı kasabasına uğrar.
Bir balıkçıya rastlar.
Sorar;
- Bu teknede ne yapıyorsun?
- Balık tutuyorum.
- Sonra?
• Bir kısmını satıyorum, bir kısmını da pişirip 

yiyorum.
* Sonra?
- Çocuklarımla oynuyorum.
- Sonra?
- Yarım saat uyuyorum.
- Sonra?
- Uyanıp gitar çalıyorum.
• Sonra?
- Eşimle bir yere gidip eğleniyorum.
- Sonra ?
- Gece olunca da yatıyorum.
- Günlerin hep böyle mi geçiyor?
- Evet.
Peki demiş Amerikalı gitmiş.
Aradan bir süre geçmiş Amerikalının yolu o 

kıyı kasabasına yine düşmüş.
Tesadüf bu ya aynı balıkçıya yine rastlamış.
- Günler yine hep aynı mı geçiyor?

_ - Evet.
~ - Sana bir önerim var.
- Dinliyorum.
• Biraz para vereyim.

Bu kayığı at yerine, büyük bir balıkçı teknesi 
af.

• Sonra ?
• Çok para kazanıp, zaman için bir tekne daha 

alırsın.
- Sonra ?
• Tuttuğun balıklan işlemek için büyük bir fab

rika kurarsın.
• Sonra?
- İhracat yaparsın.
• Sonra?
• İşlerini çocuklarına devredersin.
- Sonra?
- Emekli olursun.
* Sonra?
• öğleden sonra yanm saat uyursun.
- Bu dedikleri yapmam için en az kaç yıl çalış

manı gerekir?
• Nereden baksan 15*20 yıl.
- O kadar beklememe gerek var mı?

Ben şimdi de o dediklerini yapıyorum.
Amerikalı kös kös gitmiş, 
önemli olan severek yapılan bir iş. 
Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam.
Hırs ve öfke insanı yaşamdan, yaşamın güzel

liklerinden uzaklaştırıyor.
Onun için siz siz olun yoldan geçerken size 

vaatlerde bulunan yabancılara kanmayın.
- Ne olur?
- Keyfiniz kaçar?

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

B İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

Aydın Erenoğlu 
2005 yılı için çağrı yapi
Ssyhttln 8EKER8ÖZ 

Doğru Yol Partisi 
İl Genel Meclis 
Üyesi Aydm 
Erenoğlu, 2005 
yılı programına 
alınması gerekli 
işler için çağrıda 
bulundu.
AKP’den Nuret 
tin Avcı’mn İl
Daime Encümen 
Üyesi olmasıyla
birlikte diğer 
Meclis üyeleri de 
değişik görevlere 
seçildiler. 
DYP’den Aydın
Erenoğlu’nun 
Turizm, Kültür

- ve Spor. Oktay
Kahveci’nin 
Sağlık, İbrahim 
Uslu’nun Köy 
Hizmetleri, İlhan 
Başaran’ın İdari

İşler Komisyon 
lanna seçilme 
teriyle gözler 
2005 yılı için 
yapılacak yatırım 
lara döndürüldü. 
Gemlik hudutları 
içinde 2005 
tarihi programı
na dahil edilmesi 
gerekli olan her 
türlü, hizmetin 
iyi bir şekilde 
belirlenmesi ve 
yapımından yarar 
elde edilmesi için 
Kaymakamlık ve 
Muhtarlar 
Derneği’ne birer 
aydınlatıcı yazı 
gönderen Aydın 
Erenoğlu, birlikte 
çalışmanın 
yararlı olacağını 
belirtti.
"Gemlik ve köy

lerinin en iyi 
şekilde hizmete 
ka vuşturulması 
hepimizin 
görevidir" 
diyen Erenoğlu, 
Kaymakamlık ve 
Muhtarlar 
Derneği ile bağlı 
birimlerin

buluşacağı 
toplantıda 
Gemlik ve 
bölgesinin nasıl 
hizmet alması 
gerektiği 
şeklinde toplan
tılar yapıl ma sı 
çağrısında 
bulundu.
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Sayfa 3

Uğur Apartmanı dün öğle saatlerinde tamamen boşaltıldı

Uğur Apartmanı
kaderine terkedildi

Toprak kayması nedeniyle, 104 santimetre eğilen 
Manastır’daki 10 katlı Uğur Apartmanındaki 18 daire 
can güvenliği açısından dün tamamen boşaltıldı.

■ Manastır Kumla yolu 
I üzerinde bulunan 
I 10 katlı 18 daireli 
■ Uğur Apartmanının 

H üzerinde bulunan
■ Sınırlı Sorumlu 
J EV-KO Yapı 

Kooperatifi’nin 
basma nedeniyle, 
altındaki toprak 
kitlesinin harekete 

mü geçmesi sonucu 
»ı bina, bir ay içinde 

tam 104 santimetre 
an-.eğilince, apartmanın 
sı İçinde yaşayanların 

can güvenliği 
açısından bina 

— dün tamamen
■ boşaltıldı. 

| önceki gün, 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri tarafından
Uğur Apartmanında 
bir kez daha 
inceleme yapan 

f teknik heyet, 
| gelişmeler hakkında 
i Belediye Başkanı 
| Mehmet Turgut'u

bilgilendirdi. 
Belediye Başkanlığı, 
binanın can ve mal 
güvenliği açısından 
boşaltılması için 
zabıta memurları 
vasıtasıyla, binada

TAŞI 
GEDİĞİNE

Kıbrıs....
1950'li yıllarda “Kıbrıs Türktür!
Türk kâlâcâk’"
196O’b yıllarda “Ya TAKSİM, ya ÖLÜM!
20 Temmuz 1974’de Kıbrıs’ı
kuzey güney diye bölüm
24 Nisan 2004'de Kuzey Kıbns'a ölüm!
Ne güzel, yükten kurtulduk
Değil mi Gül’üm. . .

oturanlara tebligat 
yaparken, bir yan 
dan da İlçe Kayma 
kandığına yazı yaza 
rak, durumun 
önemini bildirdi. 
Dün, Kaymakam 
lığın yazısı, emniyet 
vasıtasıyla daire 
sakinlerine iletildi. 
8 ailenin kaldığı 
Uğur Apartmanında 
en son olarak, 
Naim Onsekiz adlı 
kişi de dün öğle 
saatlerinde, apart

manı boşaltarak, 
Küçük Kumla ya 
taşındı. Apartman 
sakinlerinden Ferruh 
Topbaş adlı şahıs 
İse, Ankara'ya 
göç etti.
Uğur Apartman! 
sakinleri, kayıp 
lannın büyük 
okluklarını 
belirterek, sorun 
larla ilgili dava 
açacaklarını belir
tirken, bina şimdilik 
kaderine terkedildi.
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Türkiye spor starını arıyor
§§YfetilQ_SEK£RSÖZ 
Türk gençliğine spor 
kültürünü vermek ve 
sporcu kişiliği kazan 
dırmak amacıyla 
hazırlanan "Türkiye 
Spor Stannı arıyor" 
adlı proje kapsamın
da ilçe stadında 
ilköğretim okulları 
arasında yarışmalar 
yapıldı.
Yarışmaya katılan 
küçük sporcular, 
atma, atlama ve koşu 
olmak üzere 3 ayrı 
dalda yarıştılar.
Yapılan yarışmalarda 
"en hızlı koşan" "en 
uzağa atlayan" ve 
"en uzağa atan" 
katagorilerinde 
derece alan sporcu

lar, 13 Mayıs tari
hinde Bursa'da 
yapılacak il birinci 
liğine katılacaklar. 
Burada ilk sıralan 
alacak olan sporcular 
ise 12-13 Haziran 
tarihlerinde 
Ankara’da yapılacak 
Türkiye finallerine 
katılacaklar.
3 kategoride kız ve 
erkekler olarak 
yapılan yanşmalarda 
ilk olarak 30 metre 
koşusu yapıldı. 
90-91 yaş grubu 
kızlarda 1- Halime 
Derya Vurmaz 
Şükrü Şenol 
2- Bahar Türkan 
Şehit Etem 
3- Deniz Tutum

Borusan 
İlköğretim okulu. 
90-91 erkekler 
1- Ceyhan Eskarik 
Şehit Etem 2- Gürkan 
Dal Ali Kütahya 
3 - Okan Ülker Gazi 
İlköğretim Okulu. 
92-93 yaş grubu 
kızlar 1- Çiğdem 
San Şehit Etem 
2- Fevziye San 
Lale-Kemal 3- Sinem 
Başak Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu. 
92-93 yaş grubu 
erkekler Serkan 
Uçar Ali Kütahya 
2- Serkan Güleç 
Lale-Kemal 3- Ufuk 
Karaca Şehit Etem 
ilköğretim okulu. 
94-95 yaş grubu 
kızlar Derya 
Yel Cumhuriyet 
2- Munise Uçar Ali 
Kütahya 3- Nefiye 
Yıldız Borusan 
ilköğretim Okulu. 
94-95 yaş grubu 
erkekler Şenol Acar, 
Gazi 2- Emre Akıt, 
Atatürk 3- Emre 
Özbağ, Şehit Etem 
ilköğretim okulu.
Durarak atlamada: 
94-95 yaş grubu 
1- Tülay Kaplan,

Borusan 2- Burçin 
Pik, Gazi 3- Sinem 
Başak, Şükrü Şenol 
ilköğretim okulu. 
94-95 yaş grubu 
erkekler İ- Serkan 
Uçar. Ali Kütühya. 
2-Melih Alyüz, 
Cumhuriyet. 3- Bilal 
Çalışkan, Gazi 
ilköğretim Okulu. 
92-93 yaş grubu 
kızlar 1- Deniz 
Tutum, Borusan. 2- 
Sezen Akceylan, Ali 
Kütahya. 3- Halime 
Derya, Şükrü Şenol 
ilköğretim Okulu. 
92-93 yaş grubu 
erkekler 1- İsmail 
Güleç, 11 Eylül.
2* Ahmet Yiğit, Gazi.

3- Gürkan Dal, 
Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu.
1 kiloluk top atma: 
94-95 yaş grubu 
kızlar: 1- Ezgi Cağbir, 
Atatürk. 2- Özge Bir 
lik. Cumhuriyet. 3- 
Elif Hoynar. 11 Eylül 
ilköğretim okulu. 
94-95 yaş grubu 
erkekler: 1- Burak 
Özmen, Cumhuriyet. 
2- Erhan Şafak, 
11 Eylül. 3- Enes 
Örnek, Gazi 
İlköğretim Okulu. 
92-93 yaş grubu 
kızlar: Gizem Güre, 
Cumhuriyet. 2- Elif 
Atmaca, Gazi. 3- Hay 
riye Çevik, Borusan 

ilköğretim okulu. 
92-93 yas grubu
erkekler: 1- S erk— 
Uçar, Ali Kut abva
2- İsmail Emeç, GmL 
3- Serkan Güler.
Lale-Kemal İlköğre
tim Okul u.
90-91 yaş grubu 2 
kiloluk top atma 
kızlan Aybüke Sabin. I
Gazi. 2- Özlem
Yılmaz, Gazi. 3- Lale I 
Başkay, Borusan 
ilkoğr et ün Okulu 
90-91 yaş grubu 
erkekler: 1- Orhan
Okur. 11 Eylül 
2- Mehmet Özkan.
Gazi. 3- F a t »h
Sey+var» Atatürk 
İlköğretim Okulu

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK ■
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ ■

EN UYGUN FİYATLARLA ... |
Fatura & Gider Makbuzu

Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi
İrsaliyelî Fatura & El İlanı & Broşür

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
HER TÜRLÜ MATRAH İŞLERİNİZ ■

İÇİN RİZİ ARAYIN I
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK 

htHkM Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK 
Tel : (0İ224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Şube Kirleri Haşana ğa 
kampında buluşacak

“Dinin Dünya Barışına 
Kafa” konulu konferans

Seyfettin SEKERSÖZ

81 ilin Milli Eğitim 
Müdür yardımcıları 
ile Şube Müdürleri 
Gemlik Hasanağa 
kampında semi
nere katılacaklar. 
24-26 Mayıs 
tarihleri arasında

gerçekleşecek 
seminerde 
Beden Eğitimi 
Spor ve izcilik 
faaliyetlerinden 
sorumlu müdür 
yardımcıları ve 
şube müdürleri 
buluşacaklar.

Beden Eğitimi 
Spor ve 
İzcilik faaliyetlerini 
yaygınlaştırma 
faaliyetleri 
konularında 
yapılacak 
seminer 2 gün 
sürecek.

Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
“Dinin Dünya 
Barışına Katkısı” 
konulu konferans 
düzenlendi.
İlçe Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet 
Vakfı Gemlik

Şubesi tarafından 
düzenlenen konfe 
rans, bugün saat 
17.30 başlayacak. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda verile
cek olan konfe 
ransa konuşmacı 
olarak Bursa İl

M uftusu A. Zeki 
Ehuran kaökacak. 
ilce M uf ft usu 
Yusuf Şahin in 
açılış k on u smasmı 
yapacağı konfe 
ransta. Kur anı 
Kerim ve ilahiler 
okunacak.

LMn ^sayıları yeniden be/irîem'yor
"Düz liseler ile meslek liselerinin katsayıları yeniden düzenleniyor."

Üniversiteye girişte 
liselerin katsayıları 
yeniden belirleniyor. 
Meclis Milli Eğitim 
Komisyonunda 
önümüzdeki günlerde 
görüşülecek olan yasa 
tasarısı ile meslek 
liseleri ile normal 
liseler arasındaki kat
sayı farklılığı büyük 
oranda kaldırılıyor. 
Hükümet, meslek 
liseleri ile düz liselerin 
katsayılarını uzun 
tartışmaların ardından 

ÖZKAYA OTOMOTİV DE KAMPANYA

12 R 22.5 
KAMYON LASTİĞİ 

4HİO.O TL
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

YAPI KREDİ - VVORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKHYH OTOMOTİV
İIRELLI

GEMLİK BAYİİ
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel : (0.224) 5İ 3 73 93 Fax : 514 40 44

yeniden düzenliyor. 
Düz liseler ile meslek 
liseleri; sözel, sayısal 
veya eşit ağırlık 
alanlarında yeniden 
belirlenecek.
Bu yıl sınava girecek 
yaklaşık 1 milyon 900 
bin öğrencinin kat
sayıları, üniversi 
telerde seçecekleri 
bölümlere göre 
ortaya çıkacak. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik yaptığı 
açıklamada:

"Kişiler kendi alan
larında, sözel mezunu 
öğrenciler sözel 
alanında, sözel yüksek 
öğretim kurumunu ter
cih ettiği zaman 0.8 
katsayısıyla çarpılacak, 
sayısal olduğu zaman 
bu katsayılar küçüle
cek. Sayısal için yine 
aynı durumeşit ağırlıklı 
için aynı durum 
geçerlidir" dedi. 
Hükümet ile üniver
siteler arasında tartış
malara yol açan kat-

sayı düzenlemesi 
önümüzdeki 
günlerde Meclis’te 
ele alınacak.
AKP İstanbul 
Milletvekili Nusret 
Bayraktar konuyla 
ilgili yaptığı 
açıklamada: 
"Yapılacak iş 
Türkiye’nin ve genç
lerin önünü açmaktır 
Toplumsal mutabakat
la halkın ihtiyaç duy
duğu ve gererkten hak 
ettiği bütün eğitim hak 
ve hukukunun, özgür
lüklerin yaygınlaş 
masına yönelik 
çalışmalardı dedi. 
CHP Hatay Milletvekili 
Fuat Cay ise 
"Buradaki tek amaç 
imam hatip okulu 
mezun lann ı birinci 
derecede bütün 
okullara göndermek, 
üniversiteleri taÜban 
taştırmak ve buradan

mezun olanlarla 
birlikte kadrolaşmak' 
diye konuştu.
Milli Eğitim Bakam 
Hüseyin ÇeMk. duam 
lemenin hazır anda 
yapılacak seçme 
sınavına yetişeceği 
görüşünde...
Konunun taraflarmdaaı 
Yüksek Öğretim 
Kuruhı Başkam 
Profesör Erdoğan 
Tezic ise konuya 
ilişkin son »okla - 
masmı önceki gün 
yaparak, düzenle 
menin bu hmu 
kermesi dı ı romunda 
karmasa yaşana 
cağını belirtmişti.
I rmanlar ise
-mİ* •CJUe r'T »RP 11 R1 İR I 
meslek liselerine 
avantajlar getirdiğini 
ancak duz H veleı w» 
uygulamadan zarar 
günceğini 
beHrtkorlar.



6 Mayıs 2004 Perşembe Sayfa €J Kardeş sendromunun yaşanmaması için
Her doğumda anne, Alantar, kıskançlığın yasına uygun, kısa kardeşinin doğumu- EHer doğumda anne.
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baba ve çocuk 
arasında özel bir 
bağ kurulur. Aile 
bireylerinin ilişkisi 
yeni bir boyut 
kazanın 
Yeni bebek hastane
den gelir gelmez 
kardeşler arası rek
abet ortaya çıkar ve 
bazen uzun yıllar 
süregelin Yeni 
kardeşten kurtul
mak istemesi 
çocuğun kötü kalpli 
olduğunu göster
mez. Kıskançlık 
doğaldır ve çok acı 
verin Ancak 
dinamiktir ve 
çocuğun geleceğe 
doğru ilerlemesini 
sağlar. Kardeşler 
arası rekabet gerçek 
yaşamın bir 
yansımasıdır. 
Memorial Hastanesi 
Çocuk Hastalıkları 
Merkezi’nden 
Pedagog Dr.Melda

Alantar, kıskançlığın
yıkıcı hale dönüşüp, 
çocuğun hayatını 
engellememesi için 
yeni bebeğin aileye 
katılımıyla ilgili bazı 
öneriler verdi : 
-Bebeğin ve diğer 
kardeşin yatak 
odaları ayrılmalı, 
mekanın düzenlen
mesinde çocuğun 
tercihlerine de 
önem verilmelidir. 
-Yeni bebeğe takıla
cak İsim konusunda 
diğer kardeşlere 
fırsat tanınmalıdır. 
-Kardeş ultrasono- 
grafi muayenesinde 
bulunabilir ya da 
elde edilen görün
tüler ona da 
gösterilebilir.
-Bazı çocuklar 
doğum sırasında 
annenin zarar göre
ceği endişesini taşır
lar. Bebeğin oluşu
mu ve dünyaya 
gelmesine ilişkin

yaşına uygun, kısa

>e|

ve doğru bilgi anne- 
baba tarafından 
çocuğa verilmelidir. 
-Aileye yeni bir 
bebeğin katılmasını 
konu alan hika yeleri 
ebeveynler çocuk
larıyla birlikte oku
yarak tartışabilirler. 
-Okul öncesi çağ 
çocuğu anne- 
babanın da 
katılımıyla oyuncak 
bebekle oynayarak, 
onu yıkayıp 
giydirerek 
dünyaya gelecek 
bebeğin günlük 
yaşamlarını nasıl 
değiştireceği 
konusunda deneyim 
kazanabilir.
-Yakın aile ve 
arkadaş çevresinde 
yeni doğan bebek 
varsa ziyaret 
edilmesi, anne- 
babanın bebeği 
kucaklayarak 
sevmeleri çocuğu

kardeşinin doğumu-

Bitlis Tatvan ilçesine kayıtlı nüfus cüzdanımı, İT AYIP sigorta kartı ve şoför ticari taşıt belgesi ve 
vergi kimlik kartı kaybettim. Hükümsüzdür.

_______  8UAHMET ÇAM_______

|Z Beko Casio 108 SR nolu yazar kasamın vergi
R/lTİM levhasını kayboldu. Hükümsüzdür.

ALİ HAYDAR HAN

ELEMAN ARANIYOR
Gazete Artımı 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

na hazırlar.
-Doğumun ne 
zaman olacağı 
hakkında çocuğun 
bilgilendirilmesi, 
yapılan hazırlıklarda 
çocuktan yaşına 
uygun yardım isten
mesi ve doğum son
rasında çocuğun 
annesini ve bebeği 
hastanede 
ziyaret etmesi 
önerilmektedir. 
-Anne-babanın 
çocuğa kendisini 
sevdikleri gibi, 
bebeği de sevecek
lerini açıklamaları 
önemlidir.
-Bebeğin bakımında 
çocuğa yaşma 
uygun sorumluluk 
verilmelidir.
-Yeni doğanın res
imlerinin yanı sıra 
kardeşin de bebek
lik fotoğrafları ev 
ortamında sergilen
melidir.
-Anne-baba çocuğa 
yeni doğanla birlikte 
aile içinde sahip 
olduğu yeri kaybet
meyeceğini, yeni 
haklar elde edeceği
ni hissettirmeleri 
önemlidir. Örneğin

"Kardeşin 
küçük olduğu 
için evde kala
cak ama sen 
bizimle birlikte 
sinemaya 
gelebilirsin.” 
-Kardeşler 
arasındaki 
kıskançlığı 
körükleyen en 
yaygın anne- 
baba tutumlan 
; ailede bir gözbe
beği belirleme, 
çocukları birbir- 
leriyle kıyaslama, 
cinsiyet ayrımı 
yaparak taraf tut
madır.
-Her çocuk özeldir. 
Kişilik özellikleri, 
ilgi ve becerileri 
farklıdır. Anne 
babalar çocuklarını 
birbir le riyle kıyasla
mamak, kendilerine 
özgü niteliklerini 
ortaya koyabilmeleri

için onlara fırsatlar 
hazırlamalıdırlar.
-Çocuklarınızın kav- 
galanna karışmayın. 
Sorunu kend ileri nin 
çözebileceğine 
güvendiğinizi 
gösterin ve 
odayı terk edin.
-Kardeşler arası 
kıskançlık karşısın • 
da —w baba olarak 
kendinizi çaresiz 
hissediyorsanız aÜe 
terapisine 
başvurabilirsiniz

EVİNİZİ -ÎŞYERÎNÎZİ

HEU VI DENGELİS

una

SfCACRK BİM? MCVCAM 
TEKHOLO JİHW KEYFÎNİ 

YASAYIM
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areısms 
tu nam
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KAMI TESLİMİ IH W
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KÖRFEZ IFSET
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Çiftçiye prim desteği
Arz açığı olan 
tanın ürün
lerinin üretimi
ni teşvik 
etmek üzere • 
uygulanan, 
ancak tasaruf 
tedbirleri 
nedeniyle 
yüzde 13'lük 
kesintiye 
uğrayan prim
ler yeniden 
artırıldı. 
Tanm ve 
Köyişleri 
Bakanlığının 
2003 Yılı 
Ürünü 
Zeytinyağı, 
Yağlık 
Ayçiçeği, Soya 
Fasulyesi, 
Kanola ve 
Kütlü 
Pamuğun 
Tanm Satış 
Kooperatifleri 
ve Birlikleri ile 
Diğer Alıcılara 
Satışında 
Üreticilere 
Destekleme 
Primi Ödenme
sine İlişkin 
tebliğleri, 
Resmi 
Gazete’de

yayımlandı. 
Tasarruf ted
birleri 
nedeniyle 
bütçeden 
yapılan yüzde 
13 lük kesinti, 
prim ödemesi 
için ayrılan 
kaynakta da 
bir azalmaya 
neden oldu. 
Bunun üzerine 
prim 
ödemelerinin 
yararını 
dikkate alan 
Tanm ve 
Köyişleri 
Bakanlığı ek 
kaynak buldu. 
Primler için 
ayrılan 
ödeneğe ilave 
olarak 
sağlanan 21 

trilyon lira ile 
birlikte bu 
yolla çiftçilere 
283 trilyon 
lira destek 
sağlanacak.
2003 yılı 
ürünü kanola 
için 120 bin 
TL/kg, 
ayçiçeği için 
110 bin 
TL/kg, soya 
fasulyesi için 
115 bin 
TL/kg, 
zeytinyağı için 
200 bin 
TL/kg, pamuk 
için ise 90 bin 
TL/kg destek 
primi 
verilecek.
Haksız yere 
destekleme 
primi ödenme

sine neden 
olanlar ile 
haksız yere 
destekleme 
priminden 
yararlanmak 
üzere sahte 
veya içeriği 
itibariyle 
gerçek dışı 
belge 
düzenleyen 
ve kullananlar 
hakkında 
Türk Ceza 
Kanunu'nun 
ve Vergi

Usul, 
Kanunu’nun 
ilgili maddeleri 
uyarınca ceza 
kovuşturması 
ve diğer 
kanuni 
işlemler 
yapılacak.

Otomotiv yan sanayi ihracatı
Bu yılın ilk 4 
ayında 2003 
yılının aynı 
dönemine 
oranla yüzde 
25 oranında 
artış gösteren 
otomotiv yan 
sanayi ihra
catı, yaklaşık 
925 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti, 
ilk kez yüzde 
100 kapasit
eye ulaşan 
ihracat amaçlı 
araç üreten 
firmalara 
parça veren 
yan sanayi 
kuruluşları, 3 
vardiya çalış
malarına 
karşın mal 
yetiştire- 
memeleri 
nedeniyle 
yeni yatırıma 
hazırlanıyor. 
Edinilen bil
giye göre, 
185’i yabancı 
sermaye 
ortaklı yak

laşık 700 
firmanın 
faaliyet 
gösterdiği 
otomotiv
yan 
sanayi, 
son yıl
ların en 
hareketli 
dönemini 
yaşıyor.
Son yıllarda 
yasanan 
ekonomik kri
zlerde kapa
sitelerini 
oldukça 
düşüren oto
motiv sek
töründeki çok 
sayıda firma, 
aldıkları derin 
yaralara 
karşın zor da 
olsa ayakta 
kalmayı 
başardı. 
Üretim kapa
sitesi, ürün 
çeşitliliği ve 
ulaştığı stan
dartlar 
itibariyle 
Türkiye'de

imal edilen 
taşıt araçları 
için gerekli 
parça ve 
komponent- 
lerin en az 
yüzde 80 ini 
karşılayabile
cek düzeye 
ulaşan Türk 
otomotiv yan 
sanayi, 
teknolojik 
açıdan geldiği 
nokta ile yurt 
dışında reka
bet edebile
cek kalitede 
üretim yapa
bilme 
başarısını 
elde etti.
Taşıt Araçları 
Yan

Derneği 
(TAYSAD) 
Genel 
Sekreteri 
Barbaros 
Demirci, 
otomotn 
yan sana 
çinin, Turkî 
ye deki 
otomotiv 
imalat sek
törünün 
yüzde 60 
oranında yerli 
parça kullan 
ması duru
munda 9 
milyar dolar
lık üretim 
değeri v ar at a- 
bileceğini 
söyledi.

AACÜİVe 
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

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 11 69-51312 25



Orman yangınları için önlem
Orman yangınlarının 
en yoğun olduğu 1 
Haziran-31 Ekim 
2004 tarihleri arasın
da konuna altına alı* 
nan orman ve ağaç
landırma sahalanna 
giriş-çıkış yapılmasını, 
ateş yakılmasını ve 
ateşli maddeler ile 
dolaşılmasını yasak
ladı. Orman yangın
larının önlenmesi 
amacıyla aldığı karar* 
lar, Resmi Gazete’nin 
dünkü sayısında 
yayınlandı. Buna 
göre, valilik, muhte 
mel orman yangın
larının önlenmesi 
amacıyla 1 Haziran - 
31 Ekim tarihleri 
arasında "koruma 
altına alman ve herke 

sin görebileceği 
şekilde tabela ve 
levhalarla İşaretlen
miş, etrafı dikenli 
tel ile ihata edilmiş 
(çevrilmiş) orman ve 
ağaçlandırma 
sahalanna ne mak 
şatla olursa olsun 
giriş-çıkış yapılmasını, 
ateş yakılmasını ve 
ateşli maddeler ile 
dolaşılmasını” 
yasakladı. 
Orman sınırlan 
içinden geçen 
devlet karayolu, köy 
yolu ve orman yollan 
kenarla nnda piknik 
yapılmasını da yasak
layan valilik karanna 
göre, vatandaşlar yal
nızca kendilerine tah
sis edilmiş piknik

alanlanndan gerekli 
tedbirleri alarak 
faydala nacaklar, 
bu piknik alanlarında 
yakılan ateşler 
tamamen 
söndürüldükten ve 
yara tılan çevre 
kirliliği ortadan 
kaldırılıp kullanılan 
alan temiz lendikten 
sonra piknik yerini 
terk edecekler.

ANIZ VE BİTKİ 
ÖRTÜSÜ YAKILMASI 
DA YASAK 
Orman Kanunu'nun 
31 ve 32. maddeleri 
kapsamında kalan 
orman içi köyler ile 
orman bitişiği köyler 
ve orman ile ilişiği 
bulunmayan diğer 
köylerde anız ve her 
türlü bitki örtüsü 
yakılmasını da yasak

ladı. Karara göre, 
piknik yerleri ve 
orman alanı civarın
daki konaklama yer
leri ile sanayi tesis
leri, ormanı etkileye
bilecek yangın riskine 
karşı gerekli tedbir* 
leri alacak, kendi 
söndürme ve koruma 
ekiplerini kuracak ve 
orman İle aralarında 
koruma bandı oluştu
racaklar. TEDAŞ ve 
BEDAŞ, yüksek geri 
lim hatlarının bakı 
mini sürekli yapacak 
ve nakil hattı altında
ki ölü ve diri bitki 
örtüsünün temizliğini 
gerçekleştirecek.
Belediyeler ve köy 
tüzel kişilikleri orman 
içi, orman kenarı ve

bitişiğinde bulunan
çöp toplama alanlan I 
çevresinde koruma 
bandı oluşturacak ve 
yangın riskine karşı iş ' 
makinelerini hazır 
bulunduracak. Yangın 
tehlikesi olan orman 
içi ve bitişiği orman 
köylerindeki vatan
daşlar, muhtarlıkça 
düzenlenecek nöbet 
çizelgesine göre en az 
3 kişi olarak gözetim 
ve devriye hizmeti 
yürütecek. 
Görevlendirilecek 
kişilerce, orman 
sürekli kontrol altın
da tutulacak ve 
yabancı kişilerin kim
likleri tespit edilerek 
ormandan çıkarıl- 
malan sağlanacak

Açılan şirket sayısı arttı
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) Ticaret sicil 
verilerine göre, bu 
yılın ilk 4 ayında 
açılan şirket sayısın
da geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 14.85’lik bir 
artış meydana 
gelirken, kapanan 
şirket sayısında ise 

yüzde 4.40’lık 
bir artış oldu. 
TOBB’dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, 2004 yılı 
Nisan ayında, 2003 
yılı Nisan ayma 
göre açılan şirket 
sayısında yüzde 
43.93’lik bir artış 
olduğu, kapanan şir
ketlerde ise yüzde

12.21 bir azalış 
görüldü.
filer bazında 
açılan kapanan şir
ket sayılarına 
bakıldığında İse , 
İstanbul yüzde 
36.49’luk artış İle 
birinci sırada, yüzde 
10’luk artışla 
Ankara İkinci sırada, 
İzmir yüzde 23.08 

ile üçüncü sırada 
yer alıyor. Bunun 
dışında Adıyaman, 
Gaziantep.
Kars, Kastamonu 
gibi iller geçen 
yılın ilk 4 ayına 
göre açılan şirket 
sayısında yüzde 
100’ün üstünde 
artış gösterdi.

Turizm gelirleri yüzde 42.16 arttı
Turizm gelirleri 
2004 yılı ilk 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 42.6 
oranında artış 
göstererek 1.7 mil
yar dolar oldu. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 
Başkanlığı, 2004 yılı 
Ocak-Mart dönemi 
"Çıkış Yapan 
Ziyaretçiler Anketi" 
sonuçlarını açıkladı. 
DİE, Merkez 
Bankası ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
İşbirliği çerçevesinde 
yapılan çalışma son
rasında söz konusu 
dönemde yabancı 
ziyaretçilerden 1 
milyar 23 milyon 
631.8 bin dolar, 
yurt dışında ikamet 

eden vatandaş 
ziyaretçilerinden 
478.3 milyon dolar 
turizm geliri hesap
landı. Toplamdaki 
1.7 milyar doların 
1.5 milyar dolan 
kişisel harcamalar
dan, 162.8 milyon 
dolarlık kısmı ise 
paket tur harca
malarından oluştu. 
2004 yılı I. dönem 
Turizm Gelirinde bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
toplamda yüzde 
42.6’lık, yabancı 
ziyaretçi harca
malarında yüzde 
53.9’hık, vatandaş 
ziyaretçi harca
malarında da yüzde 
19.8’lik artış oldu. 
Alt harcama gruplan 
toplamı itibariyle, 

paket tur harca- 
malannda ise 
40.9’kık, kişisel har
camalarda ise yüzde 
42.8’lik artış 
yaşandı.
Ziyaretçilerin kaldık
ları süre içinde satın 
aldıktan bazı mal ve 
hizmetler ince
lendiğinde, yeme- 
içme harcamalarının 
yüzde 20.7, kon
aklama harca
malannm yüzde 
19.3, Diğer mal ve 
hizmetler harca
malannm ise yüzde 
48.1 oranında 
olduğu görüldü. 
Aylık bazda 
bakıldığında turizm 
gelirleri. Ocak 
2004’te 602 milyon 
dolar. Şubat 
2004 te 502.8 mily

on dolar ve 2004 
Mart ayında 608 
milyon dolar oldu. 
2004 yılı I. döne
minde (Ocak - Şubat 
- Mart) çıkış yapan 2 
milyon 298.5 bin 
ziyaretçiden,! mily
on 867.3 bini 
yabancı, 431 bin 
130’u yurtdışmda 
ikamet eden vatan
daşlardan oluştu. 1 
milyon 867.3 bin 
yabancı ziyaretçiden 
83 bin 248 kişi 
beraberinde giden 
ziyaretçiler, 431 bin 
130 vatandaş 
ziyaretçinin 33 bin 
244 kişi 
beraberinde giden 
vatandaş ziyaretçiler 
oMu. 1 milyon 
867.3 bin yabancı 
ziyaretçinin 24 bin

754’ü günübirlikçi 
ziyaretçilerden 
oluştu.
Öte yandan, DİE. 
Merkez Bankası ve 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı işbirliği 
çerçevesinde yapılan 
bu çalışma ile yurt- 
dışmı ziyaret edip 
ülkemize giriş yapan 
ve yurtiçinde ikamet 
eden T.C. pasaportu 
taşıyan vatan
daşların profili, gezi 
karekteristikleri ve 
turizm giderlerine 
bakıldığında ise 555 
milyon 381.2 bin 
dolar turizm gideri 
hesaplandı.
2004 Yılı I. dönem 
''Vatandaş Giriş 
Anketi" çalışması 
sonuçlarına göre 
555 milyon 381.2 

bin dolar turizm 
giderinin 549.4 
milyon dolan kişisel I 
harcamalardan.
5.9 milyon dolan 
ise paket tur 
harca mala ondan 
elde edildi.
Yurtdışmdan toptan I 
alınarak Türkiye'ye I 
getirilen mallar için I 
yapılan harcamalar I 
ise 9.6 milyon dolar I 
olarak hesaplandı. 
2004 yılı I. dönem 
Turizm Giderinin bir I 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
toplamda yüzde 
13.2'Iik, kişisel 
harcamalarda 
yüzde 13.7’fik 
artış, paket tur 
harcamalarında 
ise yüzde 19.5lik 
azalış oldu.
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Güneş gozlugu gözünüzden etmesin
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Muhittin 
Kızılarslan, tez
gahlarda ucuz diye 
•atılan güneş 
gözlüklerinin 
insanın göz sağlığını 
tehlikeye attığını 
belirtti.
İnsan vücudundaki 
en önemli organlar
dan biri olan gözün 
kıymetinin bilinmesi 
gerektiğini belirten 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Muhittin 
Kızılarslan, özellikle 
işportada satılan 
güneş gözlüklerinin 
göz sağlığını önemli 
ölçüde tehdit ettiğini 
vurguladı.
Dr. Kızılarslan, 
"Güneşten etkilen
memek için alman 
gözlük, güneş ışın
larının zararlı kısmı 
olan ultraviyole ışın
larını emmelidir. 
Seyyar satıcılarda 
satılan gözlüklerin 
üzerinde bu yönde 
etiket bile olsa bu 
özelliğe sahip 
değildir; hatta ultra

Kalp hastalığı salgın düzeyde
Kalp hastalığı, bir 
zamanlar yağlı yiye
ceklerin, hareketsiz 
liğin ve sigara alış 
kanlığının yaygın 
olduğu zengin sana 
yileşmiş ülkelere has 
bir sorun olarak 
bilinirdi. Ancak, New 
York'ta Columbla 
Üniversitesi’ne bağlı 
Dünya Enstitüsü'nün 
bir raporuna göre, 
kalp hastalıktan, 
dünyanın diğer böl
gelerinde de benzer 
sebeplerden dolayı 
aynı ölçüde yaygın. 
Raporda, dünyada 
her yıl kalp hastalığı 
ve kalp krizinden 
kaynaklanan yaklaşık 
17 milyon ölümün 
yüzde 80'inln, 
gelişmekte otan 
ülkelerde meydana 
geldiği belirtiliyor. 
Bu rakam, bir yıl 
İçinde AIDS'in sebep 
olduğu ölümlerin 
yaklaşık altı katı 
büyüklüğünde.
Ne w York'tâki 
Columbla Üniverslte- 
sl'nde geçici görevle 
çalışan Sydney 

viyole ışınlarını 
direkt göze verir. 
Güneş ışınlan sahte 
gözlüklerde göz 
bebeğinin daha 
fazla büyümesine 
neden olduğu için, 
bu körlükle biten 
hastalıklara da 
sebep olabilir" diye 
konuştu. 
Sahte gözlüklerin 
zarannın, yavaş 
yavaş ortaya çık
tığının altını çizen 
Kızılarslan, "Sürekli 
baş ağnsı ve gözde
ki görme oranının 
azalması bu etkilerin 
ilk belirtileridir.
Birçok rahatsızlığı 
beraberinde getire
cek kalitesiz ve 
standartlara uygun 
olmayan sahte 
güneş gözlükleri iki 
göz arasındaki 
İlişkiyi de 
bozabilir" dedi. 
Eczacı Ali Osman 
Islak ise, seyyar 
satıcılardaki gözlük
lerin ucuzluğuna 
aldanılmaması 
gerektiğini

Üniversitesi Halk 
Sağlığı Uzmanı 
Stephen Leeder’in 
başkanlığındaki ekip, 
yaygın kalp hastalık
larıyla İlgili bulgu
larını Brezilya, Çin, 
Hindistan, Güney 
Afrika ve Rusya 
özerk Tataristan 
Cumhuriyeti’ndeki 
ayrıntılı araştır
malarına dayandırıy
or. Buna göre, 
örneğin Güney 
Afrika’da, kalp 
hastalıklarından ölen 
34 ita 65 yaş arası 
erkeklerin oranı, 
Amerika’dakİnden 
yüzde 75 daha 
fazla. Aynı oran 
Hindistan’da yüzde 
44, Brezilya’da 
yüzde 27, Rusya’da 
İse yüzde 460 
oranında daha fazla. 
Sadece, Çin’deki 
kalp hastalıkları 
oranı Amerika’da 
kinden daha düşük. 
Araştırma 
sonuçlanın kaleme 
alan Leeder, kalp 
hastalıklarındaki 
artışın dünya çapın

belirterek, üzerinde 
ultraviyole etiketli 
ürünlerin birçoğu
nun sahte olduğunu 
söyledi.
Islak, şunlan 
kaydetti: 
"Seyyar satıcılardaki 
sahte güneş gözlük
leri birçok kişi 
tarafından aksesuar 
olarak takılıyor. Bu 
gözlükler kişiyi 
güneşten koru
madığı gibi daha 
çok güneşten et 
kilenmesine sebep 
oluyor. 1-1,5 milyon 
liralık gözlüklerin 
ucuzluğuna aldanıp, 
en değerli organını 
tehlikeye atanlar, 
ileride daha büyük 

da kentleşme ve 
refahın artışıyla 
bağlantılı olduğunu 
belirterek, "Büyük 
şehirler, ekonomik 
olarak daha verimli, 
ama insanlann belki 
de ihtiyaç duyduk- 
lanndan daha fazla 
yemelerine yol açan, 
ucuz yiyeceklerin 
bulunduğu, sigara 
alışkanlığının daha 
yaygın olduğu bir 
ortam. Ve her şey 
birbirine yakın 
olduğu için, insanlar 
o kadar da çok 
hareket etmiyor, 
yürümek veya 
bisiklete binmek 
yerine araba 
kullanıyor" diyor. 
Leeder, kalkınmakta 
olan ülkelerdeki 
kurbanların çalışma 
çağında olduklarına 
dikkat çekerek, 
bunun da verimliliği 
olumsuz etkilediğini 
kaydediyor. Leeder, 
buna karşıhk. 
zengin sanayileşmiş 
ülkelerde, önleyici 
tedbirler ve tedavi 
sayesinde. kalp 

paralarla tedavi 
olmak zorunda 
kalıyorlar." 
Islak ayrıca güneş 
gözlüğü alırken, ren
klere de dikkat 
edilmesi uyarısında 
bulunarak, 
"Kahverengi ya da 
yeşil tonlan dışında, 
kırmızı, eflatun ya 
da mavi renkli camı 
otan gözlükler güneş 
gözlüğü değildir. 
Bazı kaliteli gözlük
ler de dışarıdan kır
mızı, eflatun ya da 
mavi görünenbilir. 
Bu gözlükler, dışarı
dan böyle görünme
sine rağmen İçeri
den bu renkleri 
İçermiyor" dedi.

hastalıklarına 
genellikle yaşlı 
insanlarda 
rastlandığını 
vurguluyor.
Columbla Üniversİte- 
si'nin raporuna göre, 
dünya nüfusunun 
yaşlanması göz 
önüne alındığında, 
sorun Önümüzdeki 
yıllarda daha da 
büyüyecek.
Raporda, ülkelerin 
kalp hastalıklarını 
bir sağlık sorunu 
olarak görmenin 
yanı sıra ekonomik 
bir sorun olarak 
da algılamaları ve 
siyasi gündemin 
üst sıralarına taşı
maları öneriliyor. 
Rapordaki öneriler 
arsamda, sigara 
kullanımının 
denetlenmesi, 
şehirlerin daha 
sağhkh bir hayat 
biçimine uygun 
plankuunası ve 
mahalle kMderinde 
nispi olarak daha 
ucuz tıbbi müda
haleler sağlanması 
da yer ahyor

I İyileşmenin 
yolu umut 

etmek
* Dünyanın an 
•aygın üniver- 
siteleri arasında 
yer alan 
Harvard’ın pro
fesörlerinden 
Jerome 
Groopman. yaptığı 
bir İstatistik! 
araştırmanın 
sonucunda, umut
lu olmakla hisli 
tedavi arasında 
doğrudan bir 
bağ bulunduğu 
hükmüne vardı. 
Prof. Groopman. 
umut beslemenin, 
vücut ve beyinde 
olumlu reaksiyon
lara yol açtığını 
belirterek.
"Beynimizdeki 
bazı salgılar, 
acıyı daha az 
hissetmemize 
sebep olur.

NÖBETÇİ ECZANE
6 Mipl 1004 htpah 
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Bazen aa veya 
acıy a dayanmak, 
hastaların 
tedavisindeki en 
büyük engellerden 
biridir. Aynca 
kastarın İşteşi de 
önemli burada 
Efter bir Paridneon 
hastası umidM 
kaybetmemişse, 
beyni. kaslarının 
har ekerini 
kolaylaştıracak 
kimyasal 
maddeleri sal- 
miavabiMr 
Aynı şeküde. 
kalp hsstakhhna 
da iyileşeceğine 
dair daha çok 
u mut besleyen 
hastalar, 
diğerlerine orasüa 
bu sorunu tasta 
geride tamim 
bdiyor dedi
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Um ur bey Rüştiyesi’nin kurulmasında emeği geçen Umurbey’li Hacı Etem Ağa düzenlenen pilav günü ile anıldı

Hacı Etem Ağa anıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

1865 yılında Bursa 
ilçelerinde açılan 
ilk mektep olan 
Umurbey Rüştiye 
si’nin kurulmasında 
büyük katkıları 
olan Umurbey’li 
Hacı Etem Ağa, 
düzenlenen pilav 
günü ile anıldı. 
Anma töreni ile 
Pilav gününe 
Kaymakam Sadettin

Genç, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, İlçe Jandar 
ma Bölük Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri 
Veysel Özmen ile 
Ali Osman Cura ve 
Okul Müdürleri ile

Hacı Etem Ağa nın 
vasiyeti üzerine 
öğrenciler katıldı. 
Anma günü 
nedeniyle, bir 
dakikalık saygı 
duruşunun ardından 
İstiklal Marşı 
okunurken, Şükrüye 
Köyünden taşımalı 
sistemle Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu’na 
gelen Emrah Koksal, 
biranda yere yığıldı.

Bir süre baygın 
kalan öğrenci, 
daha sonra yapılan 
müdahale sonucu 
kendine geldi.
1863 yılında
Sultan Abdülaziz’in 
emriyle Bursa 
İlçelerinde 
kurulması 
emredilen Rüştiye 
Okulu için hiçbir 
ilçeden talep 
gelmeyince 
Gemlik’te ticaretle 
uğraşan Hacı Etem 
Ağa tarafından 
kendisine ait 
bugünkü belediye 
binasının olduğu 
yere köylünün tepki
sine rağmen okulun 
açılması sağlandı. 
Bursa ilçelerinde ilk 
olarak kurulan 
Umurbey Rüştiye 
si’nin mezunlarından 
binde Türkiye’nin 
üçüncü

Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar oldu. 
Celal Bayar’m 
babası Abdullah 
Fehmi’nin de müdür 
olarak görev yaptığı 
Rüştiye mektebi, 
1865 yılından 
1912 yılma kadar 

öğrenci yetiştirdi. 
Bugünün ortaokulu 
düzeyinde eğitim 
veren Umurbey 
Rüştiyesi’nde 
Farsça, Fransızca 
ve Arapça 
derslerinin de 
verildiği biliniyor

neden YEŞİLIRMAK?
Yeşihrmak ÖZVERİDİR 
öğretmen ve personeli öğrencinin başarı 
ve mutluluğu için çalışır. Bunun için 
mesai anlayışı tam hizmet verebilme 
anlayışına dönüşür.

Yeşihrmak UZMANDIR
Hepsi kendi alanında "en iyiler" olarak bir 
araya gelmiş öğretmenlerdir Tecrübe ve 
birikimiyle birlikte hareket edip, gün geçtikçe 
kendilerini daha da geliştirip yenilerler

Yeşihrmak 
SEVGİDİR

Sevgi her şeyin başında gelir. 
Başarımızın kaynağının Sevgi 
olduğunu itiraf edebiliriz.

Yeşihrmak 
TEKNOLOJİDİR
Bilgi işlem ve baskı merkeziyle, 
teknolojinin gereği son sistem 
bilgisayar ve makineler 
kullanarak kaliteli, modem 
dokümanları kendisi üretir.

Yeşihrmak
MORALDİR

yoktur. Ancak eğitimi aksatacak, başıboş ve 
disiplinsizliğe meydan verilmez.

Ders yoğunluğu ve stresi, dOıentanr n 
piknik ve gecelerle morale dönüşür 
Bundan sonrası kolaj thr artık.

Yeşihrmak DİSİPLİNDİR Yeşihrmak TERCİH SEBEBİDİR
Klasik anlamda kuralcılık ve katı disiplin anlayışı

Eğitîmiyte, başarısıyla, dokümanlarıyla. Yeşihrmak: 
çocuğunun geleceğini düşünen veSer için tercih ecbebidh

• ÜCRETSİZ ZİRVE DERGİSİ ABONELİĞİ • ERKEN KAYIT İNDİRİMİ
• UZUN VADEDE ÖDEME KOLAYLIĞI • KİTAP SETİ HEDİYESİ

ÖSS ŞUBESİ : 514 47 87 - 513 09 57 İLKÖĞRETİM ŞUBESİ: 514 21 40 - 514 21 41



| Öğrenciler, bugün yapılacak olan OSS deneme sınav cevap anahtarını yann Gemlik Körfez’de Almayı unutmayın

t Haydi hayırlısı
Gemlik'i doğalgaza kavuşturacak olan özelleştirme ihalesini kazanan Anadolu Doğ al gaz firması yetkilileri, dûn belediyeye gelerek hari
ta üzerinde ilk çalışmaları başlattı. Belediye Başkan ly la tanışan teknik heyet, en kısa zamanda çalışmaların başlayacağını söyledi.3’de

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK ÖSS ikinci deneme 

sınavı bugün
Bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Doğuş Fen Dershanesi işbirliği ile 
ilçemizde ÖSS deneme sınavının İkin
cisi yapılacak. ÖSS sınavlannının 
aynısının yapılacağını bildiren ilgililer, 
binden fazla öğrencinin bugün sınava 
girmesini beklediklerini söylediler.

Körfez
7 Mayıs 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut lokantalara yaptığı denetimde gördüklerine sinirlendi

“Sağlıkla oynayanı affetmem”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.conn

Güne Bakış

Güzel bir gün..
Gemlik dûn çok hareketli bir gün yaşadı.

; Belediyeye doğalgazı alan firmanın yetkilileri gelerek 
Başkan Turgut ile görüştüler ve başkana çalışmalar hakkında 
bilgi verdiler.

Yafanda teknik heyet büro çalışmalarım başlatarak, yasa 
gereği kurulacak şirket ile çalışmalar hız kazanacak.

Bir yandan da, Belediye ile Genel İş Sendikası arasında dün 

sürdürülen toplu görüşmelerde önemli maddelerde anlaşma 
sağlandığı, fasa süre sonra olumlu sona erişileceği açıklandı.

Dün, Hz. Muhammedin, doğum günü “Kutlu Doğum 
Haftası” etkinlikleriyle kutlandı.

Belediye ve sağbk ekipleri ilçedeki lokantaları denetledi.
Arkadaşımızın haberinde de okuyacağınız gibi, lokantaların 

imalathaneleri gezen heyet hayal kırıklığına uğramış.
Gemlik halfana hizmet eden bundan para kazanan esnaf, 

işyerlerini ve imalathanelerini sağlık kurallarına uygun hale 
getirmek zorunda.

Bu denetimlerin sıkça yapılması halk açısından önemli.
Yılda birkaç kez salt iş olsun diye denetim yerine, ani ve sık 

denetimlerle bu tür işyerleri Gemlik'e yakışır bir hale getİ 
rilmeli.

Gemlik Körfez olarak Manastır gerçeğini üç gün manşe- 
timize taşıdık.

Manastır gerçeği hafife alınmamalı..
Tüm bölgenin jeolojik yapısı yeniden incelenmeli, heyelan 

bölgelere yapılan inşaatlar için önlem alınmalı.
Yoksa yeni Uğur apartmanları gerçeği ile karşı karşı kala

biliriz.
120 daireli S.S, Ev Ko Yapı Kooperatifi nin zemini de mut

laka teknik kişilerce gözden geçirilmeli.
Manastır Bölgesi Gemlik'in gözdesi olurken, kimseye mezar 

olmamalı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ve denetim heyeti, dün ilçede
ki lokantaları denetledi. Lokantaları hijyenik bulmayan Başkan 
Turgut, işletmecilere sinirlendi. 70 kilo bozuk ete el kondu, 
hijyenik olmayan işyerlerine tutanak tutuldu. Haberi sayfa 3’de

Seyfettin ŞEKERSÖZ

I

Gemlik Belediyesi 
ile Genel İş Şendi 
kası arasında 182 
işçiyi kapsayan 
toplu iş sözleşme 
görüşmelerinin 
5. nci oturumu 
dün gerçekleşti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Genel İş Sendikası 
Bursa Şube 
Başkanı Cengiz 
Durmuş’un yanı 
sıra İşyeri Temsil 
çileri Haşan Hoca 
oğlu ile Kerim 
Pınar’ın katıldığı 
toplantının iyi 
geçtiği öğrenildi. 
1 Ocak 2004 den 
itibaren geçerli ola-

Belediye ile Genel Iş Sendikası arasında 
sürdürülen topla sözleşme görüşmeleri 
iyiye doğru gidiyor. Mada ata yakmda.

cak toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
şimdiye kadar 89 
maddeden 39’u 
imza altına alındı.

Dün yapılan 
toplantının iki taraf 
içinde iyi ve yak 
laşımlı geçtiği öğre
nilirken. tarafların

önümüzdeki 
Cumartesi ya da 
Pazar günü tekrar 
bir araya gelecek
leri Öğrenildi.
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Trafik Haftası
Arabalar “vmnnn” gidiyor...
Trafik kuurallan bize “vız” geliyor.
Bu keşmekeş içinde “trafik haftası” kutlanıyor.
Günün “mana” ve “önemini” belirten konuş

malar yapılıyor.
Salonlarda seminerler veriliyor, sergiler açılı 

yor.
Görünen yerlere afişler, pankartlar asılıyor.
Bu arada bir araç trafik kurallarını darmadağın 

ederek yoluna devam ediyor.
Arka camında da Trafik Haftası Kutlu Olsun 

yazıyor.
İşte biz trafik terörüylü mücadeleyi teröristlerle 

yaşıyoruz.
Sonra?
Sonrası malum.
Her gün yüzlerce trafik kazası....
Onlarca ölü.
Trilyonlarla anlatılan maddi hasar.
Yazık değil mi?
Demek ki trafiği yeterince düzenli hale 

getiremiyoruz.
Konulan kuralları yeterince uygulayamıyoruz.
Bizde ki “İdare etme” mantığı toplumu sanmış 

sarmalamış.
Tüm uzuvlarımıza kadar işlemiş.
Yolda seyrederken gördüğümüz trafik ihlalleri

ni yutuyoruz.
Bana ne deyip yolumuza devam ediyoruz.
Oysa en yakın polise ya da jandarmaya şikâyet 

etmek gerekiyor.
Ama biz de delikanlılık var ya...
İşte o yapı şikayet etmeyi “müzevirlilik” olarak 

algılıyor.
Onun İçin;
Ya kendimiz ceza vermeye kalkıyoruz, ya da 

görmezden geliyoruz.
Aslında trafik insanlardan, yasa koyuculardan, 

kural uygulayıcılardan oluşan bir bütün....
Konulan kurallar da ancak bu bütünün ortak 

aklıyla uygulanır.
Yurttaş kurallara uyacak.
Yasa düzenleyici mantıklı kurallar ve caydırıcı 

cezalar koyacak.
Uygulayıcı duygularından arınarak cezada 

ısrarlı olacak.
Trafikte seyreden sürücü kurallara uymama 

durumunda mutlaka ceza ödeyeceğini bilecek.
Bu sorumluluğun hissettirilme»! şart.
Yoksa, şu anda hakim olan “bana bir şey 

olmaz** düşüncesi her geçen gün çığ gibi büyür.
Trafiği alt üst eder.
İçinden çıkılmaz kılar.
Doğaldır ki eğitim düzeyi yüksek olan ülke 

lerde “trafik kurallarına uyum” yüksek.
Ancak;
Cezaları çok sert olan ve “adam ayırt etmek

sizin uygulanan” ilkelerde “trafik kurallarına 
uyum” daha da yüksek.

Devrilen çöp aracı 
faciaya neden oluyordu

Cargill’den aldığı çöpleri Bursa’ya götüren çöp aracının 
lastiğinin patlaması üzerine, karşı yola geçen araç sürüklenerek, 

alev aldı ve yandı. Facia ucuz atlatıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Orhangazi 
Cargill Mısır 
İşleme 
Tesislerinden 
aldığı çöpleri 
Bursa’ya götüren 
ORTEM Temizlik 
İşlerine ait araç 
Aytaç zeytin 
depolan 
önünde takla 
atarak yandı. 
Önceki akşam 
saat 19.30 
sıralannda 
meydana gelen 
kazada Cargill 
firmasından 
aldığı çöpleri 
Bursa’ya 
götürmek üzere 
hareket eden 
Şoför Oktay

Dursun ve 
işçi Bünyamin 
Gürbüz’ün bulun
duğu 16J9405 
plakalı aracın 
lastiğinin patla 
masıyla kaza 
meydana geldi.

Araç, karşı yola 
geçirek, takla 
atarak, 
sürüklenirken 
alev aldı.
Olay yerine gelen 
itfaiye ekiplerinin 
zamanında

müdahalesiyle 
söndürülen 
çöp aracında 
maddi hasar 
meydana gelir 
ken yol yaklaşık 
bir saat trafiğe 
kapandı.

METRO
Türkiye’nin yollarında..

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 
Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir
â

I- BURSA HAK^YET VE H
_ KENT GAZETELERİNE _ 
■ İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM

servisleriyle 
hizmetinize 
girmiştir.

METRO

0.224) 513 96 83 Ftx : 513 35 95
Tel: (0.224) 513 12 12
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Gemlik’in doğalgaz ihalesini alan Anadolu Doğalgaz firması çalışmalara başladı

“Haydi hayırlısı Ekonomide son durum

Gemlik’i doğalgaza kavuşturacak ihaleyi alan Anadolu 
Doğalgaz yetkilileri dün Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u
makamında ziyaret edip harita üzerinde ilk çalışmayı başlattı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Doğalgaz 
hat ihalesini alan 
Anadolu Doğalgaz 
şirketi teknik ele
manları ilçemize 
gelerek çalışmalara 
başladılar.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
makamında bir 
araya gelen firmanın 
İşletme Müdürü 
Hamit Özdemir, 
Proje Müdürü 
Kemalettin Peşken 
ve İşletme Müdür 
Yardımcısı Ali 
Sezer, Belediye
Başkam Mehmet 
Turgut’la birlikte 
harita üzerinde
incelemeler 
yaptılar.
ALT YAPI 
OLUŞTURULACAK 
Gemlik’te çalışmaları 
yürütmek ve alt 
yapıyı oluşturmak ,

22 Nisan 2004 günü Enerji Piyasası Yüksek Kurulu tarafından yapılan 
özelleştirmede, Gemlik doğalgaz ihalesi kazanan Anadolu Doğalgaz 
firması teknik elemanları, ilçemize gelerek çalışmalara başladı

için belediyenin de 
yüzde 10’luk 
katılımıyla bir 
şirket kurulacağını 
bildiren şirket' 
yetkilileri, ilk

TAŞI M»
GEDİĞİNE

çalışmaların 
harita üzerinde 
belirlenerek 
Belediye’den gerekli 
bilgileri almak için 
geldiklerini 
söylediler.
Yapılacak projenin 
ardından, yer tespit
lerinin yapılacağı 
ve çalışmalara 
kısa süre içinde 
başlanacağı 
bildirildi.
“Doğalgaz sözümüzü

Mehmet Turgut, 
firma yetkililerinin
Mühr .slik 
C" lalan yaptık- 
1 atını söyledi.
Gemlik halkının 
önümüzdeki kış için 
doğalgaz kullanması 
için çalışmaların 
sürdüğünü hatırla
tan Mehmet Turgut, 
"Gemlik Belediyesi 
en aşılmaz 
denilen projelerini 
kısa zamanda

Unutma!
"Ben Türk değilim. Kıbnslıyını”

Vay ada çocuğu vay!
Unutma!
Türk kurtarmıştı Rumun
zulmünden babanı, ananı, ayradını....
Soydaş diye...
Seni sovsuz seni!

tuttuk” diyen
Belediye Başkanı

tamamlıyor”
şeklinde konuştu.

Ekonomide durum iç açaa değil.
Enflasyon düşmesi iyi ama kafi 

değil.
Başka parametreler var.
Me sala ödemeler dengesi.
Yani ithalat ve ihracat durumu.
Geçen yıl ihracat, 50 milyar dolar 

olarak gerçekleşti.
Bu bir rekordu.
Ama. İthalatta patlama olmuştu.
İthalat 70 milyar dolara tırmandı.
Yani. Ödemeler dengesinde makas 

açıldı.
20 milyar dolar döviz açığı vardı.
Böyle bir durumda, en büyük 

tehlike neydi.
Dövizin devamlı değer kay- 

betmesiydi.
Nitekim, öyle de oluyordu.
Böyle olunca, ithalat ucuzluyordu.
Sanayiciler ve tüccarlar dış 

piyasayı tercih ediyordu.
Ve. Makas ithalat lehine açılıyor

du.
Bunu sezon bazı dış yatırımcılar, 

son partiyi vurup kaçtılar.
Ve. Dövizin neredeyse 100 bin 

(TL) artmasına neden oldular.
Bir bakıma, kötü oldu.
Ülkemizden 2 milyor dolar uçtu 

gitti.
Bir bakıma iyi oldu.
Döviz, olması gereken yere otur

du.
İthalatın hızı kesildi.
Artık ekonomi bu hükümetin kap

sam alanına girdi.
Artık günah da, sevap da bu 

hükümete ait olacak.
Nisan enflasyonunda toptan eşya 

fiyatları yüksek çıktı.
Büyük imalatçılar ve toptanolur. 

zamları patlattı.
Yani. Enflasyon Lobisi, dişkriı» 

göstermece başladı
0

1
İ
I

BURSA HAKİMİYET VE KEHT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

TEL: 515 96 85 Fa 515 55 95

<(/A/(/A/ COZV

Bir ulusun tarihi,
O ulusun gözlerinde okunur.

Tohams Gray"
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—_____ ' ____ _____________________________________İf^B^pşlöıni Mehmet Turgut lokantalara yaptığı denetimde gördüklerine sinirlendi

W oynayanı affetmem”
mriıöin-SflKEKSÛZ sağlıktan uzak,

Ofelediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
(flto yaptığı lokanta 
denetimlerinde 
sağlıksız ve hijyeni 
kötü işyerleri 
işleticilerine8 kızdı. 
Mehmet Turgut 
Beraberinde 
Belediye Doktoru, 
Veterineri, Sağlık 
örüp Başkanlığı 
Çevre Sağlığı 
Teknisyenleri ve 
Zabıta? eşliğinde 
İlçedeki lokanta ve 
Benzeri yerlerde 
denetimler yaptı, 
lokantaların 
kullandığı et ve 
Köfteleri koklayarak 
bozulduklarını 
beli rleyen Başkan 
Turgut, bu yerlerin 
kullandıkları buz
dolaplarını da 
titizlikle inceledi.
■Yapılan denetim
lerde vatandaşa 
yedirilen etlerin

sağlıktan uzak,
bozuk ve hijyenik 
olmadığını 
gören Turgut, 
"Vatandaşa bun
ları mı yediriyor
sunuz, bundan 
sonra sizleri 
devamlı denet 
leyeceğim. Vatan 
daşın sağlığıyla 
oynayanı 
affetmem" 
diyerek, işletme 
sahiplerini sert 
bir şekilde uyardı. 
Lokanta ve 
benzeri yerlerde 
özellikle temizlik, 
sağlık karnesi 
ve mutfaklara 
kontrol eden 
ekipler, 
bozulmaya 
başlayan ve 
tüketilemeyecek 
durumda olan 
70 kilo ete 
el koydular. 
Birçok işletmede 
çalışanların sağlık 
raporlarının

-wto a*
4 amıdad
■mulo ,xiv

lastiklerinizi yenileyin,
riHMo

I
4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 

Panelvan lastiği alan müşterilerimize 
Castrol Türboma x 15W40 

motor yağı hediyemiz.

ÇtInMl 'Om 
aym 

TOgılaİi.

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5 -19,5 jant 
ebatlarında 

. geçerikür.^jnoıInhötfib »lakta |

CARGO G26
özellikle yeni netli minibutlerKımyoneÖec içm gtfcştirikmş 
radial gövdeli, üstün performanslı astat zemm hatip

Tevfik Sola ks ubaş ı ve Oğulları
gft „ .ırthcî nuiulü ıia ‘ I J v

İstiklal Caddesi No : 26
Tel : (0.224) 513 11 75

Yetkili Bayii gemlik

GOOO^EAR

ĞEMSK
tekstil ve 

gıda kermesi

S^vftttin SEKERSÛZ

Gemlik Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği 
üyelerinin 
eşleri tarafından 
hazırlanan 
Tekstil ve Gıda 
kermesi açıldı. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
yardıma 
muhtaç öğrenciler 
için açılan 
kermesin açılış 
kurdelesini 
Belediye Başkanı

Mehmet 
Turgut kesti. 
Gemlik Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği üyele 
rinin hanımlarınm 
evlerinde yaptığı 
tekstil ve gıda 
ürünlerinin halkın I 
almama sunul
duğu kermesten
r ICW fdlifCr K 
ge 11 rın orrnryin 
burs verdiği 
öğrenciler için 
harcanacağı 
DCHrTlBOL

154 Alo 
Trafik Hattı 

kapatıldı
V atandasAarm t* hattı
Trafik koamtermda kaattaamak Mepett 
ara^MeceHeri vataadafform
154 Trafik hattı 155 Ma 
kapatdarak İmdat hattn
fota! «ıfikfi. arayoMfoceideri
Bagamdm itibaren bddaddi



Ulusal W Parlamentosu Mi
Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu’na 64 ilden 220 gençlik temsilcisi katılacak
Settin şekerşöz 
1997 yılından bu 
yana düzenlenen 25 
ulusal, 2OO’den 
fazla yerel ve 
bölgesel toplantının 
ardından, 
18-21 Mayıs 2004 
tarihlerinde 81 ilden 
300 gençlik temsil
cisi Ankara’da bir 

araya gelerek 19 
Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda 
Yerel Gündem 21 
Ulusal Gençlik Parla 
mentosu’nun kuru
luşunu ilan edecek. 
Bundan bir yıl önce 
yine 19 Mayıs’ta

64 ilden 220 
gençlik temsilcisi 
ve bir çok Gençlik 
Sivil Toplum Kuru 
luşu, Avrupa Korniş 
yonu, Avrupa Genç 
lik Forumu ve yurt 
dışındaki Türk 
Öğrenci Demekleri 
temsilcilerinin

katılımıyla 
Ankara’da düzenle
nen gençlik zirvesi 
sonucunda Yerel 
Gündem 21 Ulusal 
Gençlik Parlamen 
tosu nun oluşum 
süreci başlamıştı. 
18-21 Mayıs 
2004’te Ankara’da

yapılacak olan 
"Ulusal Gendik 
Parlamentosu 
Zirvesi "ndc Yerel 
Gündem 21 
Ulusal Gendik 
Parlamentosu 
kurucu delegeleri 
toplanarak, 
"Bir araya gelmek

çalışmak iga yeni 
adımlar atacak

İşsizlere 15 trilyon ödendi
İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan, 
geçen ay, 68 bin 
345 kişiye 15 
trilyon 817 mil
yar 900 milyon 
lira ödendiği 
bildirildi.
issizlik Sigortası 
Bülteni’nde yer 
alan verilere 
göre. Nisan 
2004’te işsizlik 
sigortasından 
faydalanan kişi 
sayısı, bir önce
ki aya göre

1718 artarak, 
68 bin 345’e 
yükseldi. Bu 
kişilere, toplam 
15 trilyon 817 
milyar 900 mily* 
on lira ödendi. 
Fondan, Mart 
2004’te, 66 bin 
627 kişiye 
toplam 14 tril 
yon 963 milyar 
700 milyon lira 
verilmişti.
Öte yandan, 30 
Nisan 2004 
itibariyle, İşsiz

lik Sigortası 
Fonu’nda 10 
katrilyon 353 
trilyon 305 mil
yar 610 milyon 
lira biriktiği, 
buna 6 trilyon 
987 milyar 810 
milyon liralık 
Ücret Garanti 
Fonu’nun da 
dahil olduğu 
bildirildi.
İşsizlik 
Sigortasından, 
hizmet akdinin 
sona ermesin

Aşk kaç
yıl sürer?

den önceki son 
120 gün sürekli 
çalışan, kendi 
istek ve kusuru 
olmaksızın işini 
kaybeden kişiler 
yararlanıyor. En 
az 600 gün 
çalışmış sigor
talılara 180 

gün, 900 gün 
çalışmış 
sigortalılara 
240 gün, 
1080 gün 
çalışmış 
sigortalılara
ise 300 gün 

süreyle ödeme 
yapılıyor. Ne w Scien t İst 

dergisinde 
sonuç la n yayın
lanan. İtalyan 
bir bilim adamının 
yaptığı araştır
maya göre. asık 
olan erkeklerin 
testosteron 
hormonu seviyesi 
aralıyor. Aşak 
olan kadınlarda 
ise testosteron 
seviyesi 
yükseliyor 
İtalya'daki 
PİM Üniversite 
si’nde yoresk 
bilim adamı 
Donateİla 
Mararriti. a$ak

olan 24 kişi 
üzerinde yaptafı 
araştırmada. aşık 
olan erkeklerin. 
d iğer hemcins 
lerine oramla 
testosteron 
•eviyesinin

kndm 
larda ise aşk de 
birlikte te stos 
•erosa •eMyestnia 
vnkaeldhğim 
tespit etti 
Aşkan nasrn 
snrmedbdL 2 yd 
•rmra testeMteran 
srstvekerİRin 
eski hadne 
dândaafâ de 
tedrdddl

VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

^BURSA HAKİMİYE'^

TBL : (O.ÎM) 513 96 83
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Eta fişti ■İli m tehlikeye îtp
Dünyada her 10 
bebekten birinin, 
çocuk yaştaki 
annelerce 
doğrulduğu 
belirtilirken, çocuk 
yaşta anneliğin hem 
anne İçin hem de 
bebek için büyük 
riskler taşıdığı 
kaydedildi.
"Çocukları Koru” 
İsimli sivil toplum

gelişmekte olan 
ülkelerde mey* 
dana geldiğini 
belirtirken, 
kızların erken 
doğum yaparken 
ölme riskinin 
özellikle 
Afrika’nın güney 
bölgelerinde 
yüksek olduğu 
belirtildi. Afrika 
dışında ise

grubunun yayınlanan Afganistan, 
yıllık raporuna göre, Bangladeş,
her yıl doğum yapan Hindistan, Nepal,
15*19 yaşlan arasın* Yemen, Guatemala,

t i
n I
'IN

daki 70 bin genç 
anne ve 1 milyonun 
üzerinde bebek, 
doğum ve çocuk 
bakımındaki yan
lışlıklara bağlı 
sebeplerden 
hayatını kaybediyor. 
"Çocukları Koru” 
grubundan doğum 
sağlığı danışmanı
Mary Beth Powers, 
anne ölümlerinin 
yüzde 99’unun

Haiti ve 
Nikaragua'nın en 
riskli ülkeler olduğu 
kaydedildi.
Her yıl 119 ülkede 
annelerin sağlık, 
eğitim ve siyasi 
durumuna dair 
araştırma yapan 
grup, "Dünya 
Annelerinin
Durumu" başlıklı 
raporlar hazırlıyor. 
Bu yıl İlk kez vücut-

lan doğum yapacak 
olgunluğa ulaş* 
mamış, çocuk yaşta
ki anneler konusuna 
odaklanan grubun 
hazırladığı raporda, 
çocuk yaşta 
anneliğin gelişmekte 
olan ülkelerde 
olduğu kadar 
gelişmiş 
ülkelerde de yaygın 
olduğuna dikkat 
çekiliyor.
Gelişmiş ülkeler 
arasında çocuk 

yaşta hamile1 ik 
konusunda ABD 
birinci sırayı 
alırken, bu ülkeyi 
Rusya ve Yeni 
Zelanda takip 
ediyor. Çocuk 
yaşta doğum 
yapma bakımından 
en düşük rakam
lara sahip olan 
Kore Cumhuriyeti 
ise bu konuda 
Japonya ve 
Hollanda tarafından 
takip ediliyor. 
Raporda, çocuk 
yaşta a n ne I iğ in 
önlenmesi ve 
sağlıklı çocukların 
yetiştirilmesi 
konusunda en 
büyük rolü eğitimin 
oynadığının 
belirtiliyor.
Raporda, örnek

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E <4 Q OC
KÖRFEZ OFSET □ • V 30 OU

olarak Nijerya’da 
yedi yıl eğitim almış 
20 yaşm altındaki 
kadınlar arasında 
annelik oranı yüzde 
7 iken, eğitimsiz 
kadınlar arasında 
bu oranın yüzde 
43’e çıktığına 
yer veriliyor.
Anneler açısından 
en iyi 10 ve en 
kötü 10 ülke 
listesi de yapılan 

rapor, kadınların 
yüzde 100’e 
yakınının okuma 
yazma bildiği 
İsveç’i anneler 
için en iyi ülke 
olarak gösterirken, 
kadınlar arasın da 
okuma yazma 
oranının yüzde 9 
olduğu Nijer en 
kötü ülke olarak 
listenin sonunda 
yer alıyor.

ELEMAN ARANIYOR
Gazete pıtını ytpauk 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
KİIFEZ IFSET

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

Tatvan ilçesine kayytly nüfus cüzdanymy.
y I P sigorta karty ve pofor ticari tapyt bel ges ve
1 11 vergi kimlik karty kaybettim. Hükümsüzdür

____________________________ SYAHMET ÇAM

JAPON SOULÂF

HIZLI VE DENGELİ

Tim

ÖN ÖBBKLİ KAMPANYA
EKİM TESLİMİ 1+tAT
KASIM TESLİMİ 1+9 AY
ANALIK TESLİMİ 1+1N AY

TBMMSOi n itMİM KEYFİMİ 
wif atvwa

simsara
AZ ne san

TOYO TİCARET

TELSİ 3 71 17।
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Enflasyonda artış bekleniyor
Merkez Bankası, 
önümüzdeki 
dönemde enflasyon 
eğiliminde ilk dört 
aydaki rakamlara 
göre geçici 
yükselişler bek
lendiğini, ancak 
bugün itibarıyla 
söz konusu artışın 
enflasyon 
hedefini belirgin 
şekilde tehdit 
edecek boyutlara 
erişmeyeceğinin 
öngörüldüğünü 
bildirdi.
Merkez Banka 
sı nın "Nisan Ayı 
Enflasyonu ve 
Görünüm" 
başlıklı değer
lendirmesinde , 
son dönemde 
istikrar yönünde 
önemli mesafeler 

alındığı, 
makroekonomik 
göstergelerin hızla 
iyileştiği, kurumsal 
yapıda da geçmiş 
dönemlere göre 
önemli değişiklikler 
gerçekleştiği 
kaydedildi. 
Açıklamada, 
Türkiye 
ekonomisinde 
son yıllarda 
gözlenen olumlu 
gelişmelerin, 
sadece dışsal 
faktörlere atfet
menin bazı temel 
gerçekleri göz 
ardı etmek 
anlamına geldiği 
belirtildi.
Son dönemdeki 
kur hareketlerinin, 
ithal malların 
fiyatları ve 

üretim maliyetleri 
kanalıyla fiyatlar 
üzerinde yansı
maları olacağına 
dikkat çekilen açık
lamada, ancak bu 
etkilerin geçmişe 
oranla sınırlı 
kalacağının 
öngörüldüğü 
ifade edildi.
Bu arada 
açıklamada, 
tüketici fiyatları 
enflasyonunun 
yılın dört ayındaki 
seyrinin, enflasyon 
hedefi ile tutarlı 
patikanın da 
altında olmasının 
yarattığı marjın, 
temel eğilimden 
geçici sapmaların 
yıl sonu hedefini 
tehdit etmeye
ceğine işaret ettiği

belirtildi.
Merkez Bankası, 
Nisan ayında 
tüketici 
enflasyonunun 
düşük eğilimini 
korurken, toptan 
eşya fiyatlarında 
tanm fiyatlarının 
etkisiyle göreli 
bir hızlanmanın 
görüldüğünü 
bildirdi. Alt kalem
ler itibarıyla en 
dikkat çekici 
gelişmenin dayanık
lı tüketim mallan 
grubu fiyatlarında 
meydana geldiği 
belirtilerek, 
özellikle elektrikli- 
elektriksiz ev 
aletleri fiyatlarının 
geçen aya göre 
yüzde 7.9 oranında 
düşmesinin

dikkat çekici 
olduğu kaydedildi. 
Açıklamada, 
"Dışsal faktörler 
açısından belirsiz
liklerin arttığı 
bir döneme gir
ilirken, mevcut 
ekonomik prog 
ramın kesintiye 
uğramayacağına 
dair güçlü 
sinyaller verilmesi 
kritik önem 
taşıyor" denildi.

2005 yılı başında 
sona erecek 
mevcut programın 
devamına ilişkin 
verilecek kararların 
netleşmesinin, 
orta vadede kalıcı 
makroekonomik 
istikrara ulaşıla- 
bilmesi, kısa 
vadede ise 
kınlganhğın daha 
da aza İt ı İmasına 
katkıda bulunacağı 
belirtildi.

■ Aacüvğ temi 
I AA COMPUTER
■ BİLİŞİM HİZMETLERİ IBİLİŞİM HİZMETLERİ

GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK' 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
El\l SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

| MToch 
Joyshck 

. Hecfeye

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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Ticari ara; tanda tali artış ŞİİR KÖŞESİ

Türkiye, ticari araç satışında 44 bin 780 adetle Almanya'yı geçti.
Türkiye, hafif ticari 
araç satışlarında 
Avrupa’nın en 
büyük otomotiv 
pazarlarından 
Almanya’yı geçti. 
Türkiye’de, yılın 
ilk çeyreğinde 
44 bin 780 
adetlik satış ile 
Almanya’dan 2 bin 
4 adet daha fazla 
ticari araç satışı 
gerçekleşti. 
Türkiye bu satış 
rakamıyla, 
Hollanda, Portekiz, 
Belçika, İrlanda, 
Danimarka, 
Avusturya, İsveç, 
Yunanistan, 
Finlandiya ve 
Lüksemburg ile 
birlikte 11 Avrupa 
Birliği (AB) üyesi 
ülkeyi geride 
bıraktı.
Ayrıca 
Türkiye’de,

İrlanda,
Danimarka, 
Avusturya, İsveç, 
Yunanistan, 
Finlandiya ve 
Lüksemburg’daki 
satışların toplamın
dan daha fazla 
ticari araç satışı 
yapıldı. Bu 7 
ülkenin satış 
toplamı 44 bin 1 
olarak hesaplandı. 
Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) ile 
Avrupa Otomobil 
Üreticileri 
Birliği’nin (ECEA) 
verilerine göre, 
Türkiye’de 2003 
yılının ilk 
çeyreğinde 17 bin 
326 adet olan hafif 
ticari araç satışları, 
bu yıl yüzde 158.5 
artışla 44 bin 
780’e ulaştı.
Bu dönemde, AB 1 
üyeleri arasında en

fazla hafif ticari 
araç 104 bin 236 
adet ile Fransa’da 
satılırken, İngiltere 
84 bin 10 adet ile 
ikinci, İspanya 80 
bin 61 adet ile 
üçüncü oldu.
İtalya, 53 bin 768 
adet ile dördüncü 
sırayı alırken, 
Almanya yüzde 8.3 
artarak 42 bin 776 
adede çıkan satışla 
5. olarak

belirlendi.
Almanya, otomobil 
satışlarında ise 
ilk çeyrekte 765 
bin 304 adetle 
AB içinde ilk 
sırayı almıştı.
Bu dönemde 
*15 üyeli olan 
AB’deki hafif 
ticari araç satışları 
yüzde 6.6 artışla 
469 bin 641 
adete çıktı.

Demir Ali Baytta

EMEKLİ PERİŞAN 
Yirmibeş yılımı verdim devlete 
Bizi muhtaç ettin yüz gram ete 
Şöyle var mı ölümden öte 
Öldür kurtulalım sayın başbakan

Emeklim perişan, aç yatıyor aç 
Ağızda diş bitti, kafalarda saç 
Enflasyon düşmüş sen onlan geç 
Emekliyi üzme sayın başbakan 

Emeklim pazarda limon satıyor 
Ayın yirmi günü oruç tutuyor 
Böyle gider ise hapı yutuyor 
Hap parası da yok sayın başbakan

Hani meydanlarda verdiğin sözler 
Açlık cana yetti, sarardı yüzler 
Ah ile vah ile geçiyor günler 
Yaza çıkarmıyız, sayın başbakan 

Bakkal manav her gün kapı çalıyor 
Emeklim AÇ AÇ AÇ, saçını yoluyor 
Hortumcular halimize gülüyor 
Bizlere güldürme sayın başbakan

Hanım manto ister, nanay metelik 
Alacaklıdan kaçıyor fellik fellik 
Pantolan yırtılmış ceplerim delik 
Bu deliği kapat sayın başbakan 

Emekli ölüyor son nefesinde 
Bakkal kasap binmiş hep ensende 
Demirali boşver onun nesine 
Bir ekmek kaç para sayın başbakan

ş sağlığı ve güvenliği haftası
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, iş sağlığı ve 
güvenliğine önem 
verilerek 
iyileştirme 
düzeneklerinin 
oluşturulmasının, 
ulusal gönenç 
ile geliri 
yükselteceğini 
kaydetti.
Cumhurbaşkanı 
Sezer, "İş Sağlığı 
ve Güvenliği 
Haftası" dolayısıyla 
mesaj yayınladı.
Sezer, mesajında, 
"Her işveren, işy
erinde çalışanlara 
sağlıklı ve güvenli 
çalışına ortamı 
oluşturmak h İn 
eğilim çalışmaları 
basta olmak üzere 
Ü/vıiııe »hısvııi 

lar da kurallara 
uymak, dikkatli 
davranmak ve 
kendilerini 
geliştirmek duru
mundadır." dedi. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
Başkanı Bülent 
Arınç da mesajın
da, işçilerin güven
liğini ve iş sağlığını 
korumanın, başta 
devlet olmak üzere 
herkesin görevi 
olduğunu bildirdi. 
Arınç, mesajında. 
"Çalışanlarımızın 
işçi sağlığı ve 
güvenliği konusun
da bilinçlendirilme
si ve bu amaçla 
eğitim çalıvmalaıı 
düzenlenmesi, 
iş gül ü kaybının

n» suu ve

ceğinin güven da çağdaş bir ülke
içinde olmasını olarak üzerinde
sağlayacaktır” duracağımız temel
dedi. nokta, çalışanları
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da 
mesajında, iş 
sağlığı ve güvenliği 
alanında 
sağlanacak 
başarılarla arta 
verimliliğin.
ülke menfaatine 
okluğunu kavviett
Erdoğan, mesaim

3® ÎB3

GaÜKTELKULUSüUraSALÂ’ABNI

' 4ki|iüihı i

İpi w BÜ anov srtr

«***• zarar 
içerebilecek
olumsuz 
etkilerden 
korumak ve tüm
eahsanlarnmrm en 
h'ğel bakkı olan 

ve güve» fi 
bet ortamda

BORSA HAKİMİYET VE 1 E
KENT SAZnELERİNE «

İlAN ALINIR
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Çocuklarda yüksek tansiyona dikkat!
"Son 10 yılda çocuklarda yüksek tansiyon vakaları giderek arttı."

İngiliz bilim 
adanılan, son 
10 yılda çocuk ve 
gençlerde de 
yüksek tansiyon 
vakalarının dikkat 
çekici biçimde art
tığı uyansında 
bulundu.
Aşın şişman çocuk- 
lann sayısının art
tığına işaret eden 
bilim adamları, 
buna bağlı olarak 
yüksek tansiyon 
vakalannın da art
tığını bildirdi.
Yüksek 
tansiyonunun 
beraberinde kalp 
krizi ve felçleri

Sigarayla mücadele
Türkiye, sigara nedeniyle yılda 2.7 milyar $ ekonomik kayba uğruyor.”

Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, yılda 
2.7 milyar dolar 
ekonomik kayba ve 
100 bin kişinin 
erken ölümüne yol 
açan sigarayla 
mücadelede kararlı 
olduklarım söyledi. 
Akdağ, kendisinin 
de katılımıyla BM 
Genel Merkezi’nde 
düzenlenen törenle 
imzalanan "Tütün 
Kontrolü Çerçeve 
Sözleşmesi" 
hakkında yaptığı 
yazılı açıklamada, 
sigara bağım
lılığının, insan 
sağlığına yaptığı 
olumsuz etkiler 
nedeniyle dünyanın 
ve Türkiye’nin 
önemli halk sağlığı 
sorunlarından 
biri olduğunu 
vurguladı.
Tütünün, insan 
sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkileri 
nedeniyle 
Türkiye’ye yılda 
2,7 milyar dolar 
ekonomik zarar 
verdiğini ve 100 
bin kişinin sigara 
nedeniyle yaşama 

getirdiği uyansını 
yineleyen bilim 
adamları, halen 
ABD’de nüfusun 
yansının obez 
olduğunu, 2010 
itibariyle aynı 
durumun İngiltere 
için de geçerli 
olacağını kaydetti. 
Araştırmayı 
yürüten Dr. Jeffrey 
Cutler, gelecek 
yıllarda çocuk ve 
gençlerde yüksek 
tansiyon vakaların
da yüzde 10’luk 
artış beklendiğini 
belirterek, yapılan, 
ölçümlerde görülen 
az da olsa 

erken veda ettiğini 
belirtti.- 
Gelişmekte olan 
ülkelerde tütün 
tüketimi hızla 
düşerken, 
Türkiye’de son 20 
yılda yüzde 80 
oranında arttığını 
anlatan Akdağ, 
"Sigara ve 
sigaranın zarar
larıyla mücadelede 
kararlıyız, bunun 
için kanun pay
daşlarının ortak 
çabası ve ciddi 
bir işbirliği 
gerekiyor. Bu 
sözleşmeyi 
imzalamakla 
bu konudaki 
kararlılığımızı 
ifade etmiş 
oluyoruz" dedi. 
"İlk 40 Ülke 
arasına girmek 
İstiyoruz" 
Türkiye’nin de 
imza attığı 
Tütün Kontrol 
Çerçeve 
Sözleşmesinin, 
40 ülkenin 
meclisinde onaylan
masıyla 90 gün 
içinde yürürlüğe 
gireceğini bildiren

artışlann, kötü 
sonuçlann ilk 
işareti sayılabile
ceğini bildirdi. 
Aileleri, çocuk
larının beslenme 
düzenleri ve kilolan 
konusunda dikkatli

Akdağ, Türkiye’nin 
sözleşmeyi en kısa 
sürede TBMM’de 
onaylayıp 40 ülke 
arasına girmek 
istediğini bildirdi. 
Akdağ, sözleş
menin toplum 
sağlığı açısından en 
çok; sigara 
içmeyenlerin içen
lerin oluşturduğu 
zararlı etkilerden 
korunması, çocuk 
ve gençlere sigara 
satışının yasaklan
ması, sigara 
reklamlarının sınır
landırılması, sigara 
tüketiminin azaltıl
ması için fiyat ve 
vergi politikalarının 
gözden geçirilmesi 
konularında yarar 

olmaya çağıran 
Dr. Cutler, 
özellikle çocukların 
sağlıklı beslenme
sine özen 
gösterilmesi 
gerektiğini 
kaydetti.

sağlayacağını 
vurguladı.
Sözleşme 
yürürlüğe 
girdiğinde, imza
layan hükümetler, 
kendi ülkelerinde 
sigara içimini 
azaltmaya 
yardımcı 
olacak kapsamlı 
ve kanıta dayalı 
politikaları 
uygulamak 
zorunda kalacak. 
Ülkeler, pasif 
sigara içimine, 
tütün reklamlarına, 
sigara fiyatlarına 
ve kaçakçılığına, 
halkın eğitimine 
ve tütün ürünleri 
mevzuatına wnelik 
tedbirler alacak.

Kızamıktan 
Korunmanın 

Yolu Aşı
Okul çağında olup da okula devam 

etmeyen 10 milyon çocuk aşılanacak.

Sağlık
Bakanlığı, 
çocukluk 
çağmda 
görülen ve 
tehlikeli 
hastalıklar
dan biri 
olan kıza
mıktan 
korunmanın ■ 
tek yolunun 
aşı olduğuna 
dikkat çekti. 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
kızamık 
hastalığının etkileri 
konulu haberlerin 
basın-yaym organ
larında son gün
lerde sıkça yer 
alması üzerine, 
Bilimsel 
Bağışıklama 
Danışma Kurulunu 
toplantıya 
çağırmıştı.
Kurul toplantısın
dan sonra yapılan 
açıklamada, kıza
mık aşısı uygula
masının dünyada

NÖBETÇİ ECZANE
7 Mayii 2004 Caea 
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FİYATI: 200.000 TL (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÛjER
Yazı İsleri Müdürü : Serap Gl TER 
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Tel î 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
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Matbaadık >MV*dk Ih İlmi dü Tesş 
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yaygınlaşmasıyla, 
hastalığın görül— 
sıklığının hızla 
azaldığına dikkat 
çekildi.
Açıklamada, 
bebeğe ilki 9 
aylıkken olmak 
üzere 2 doz 
olarak uygulanan 
kızamık aşısının 
ülkemizde ücretsiz 
yapıldığına 
dikkat çekildi. 
Sağl ık Bakaniiğinin 
"Kızamığın Yok 
Edilmesi Projesi’ 
kapsamında bu yd» I 
okul çağında olup 
da okula devam 
etmeyen 10 milyon ■ 
çocuk aşılanacak
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Kurumlar Verçisi’nde ilk 100 
2003 yılına ait kazançlarını Gemlik Vergi Dairesi’ne beyanname 

vererek bildiren kuramların ödeyecekleri vergiler belli oldu.
Sıra 
No ADI SOYADI FAALİYETİ MATRAH TAHAKKUK EDEN ÖDENECEK OLAN

1 Gemport Gemlik Liman Dep.İşI AŞ. Gemi liman ulaştırmak 4.671.859.196 1.401.557.750 12.790.450
2 Kafoğlu Yağ Sabun San. A.Ş. Yağ Sanayi 716.286.900 214.886.100 2.151.900
3 han Kimya Sn. ve Tic. Ltd.Şti. Kimyevi madde 572.807.800 171.842.300 9.484.900
4 Şafak Demir Çelik San. Ltd.Şti. Demir çelik 492.522.900 147.756.900 -
5 Karataş Demir Çelik San. Ltd.Şti. Demir çelik 351.748.580 105.524.500 12.645.000
6 skele Tahmil Tah. Deniz Nak.Ltd.Şti Tahmil tahliye 246.967.843 74.090.350 74.090.350
7 M.G. Mermer Granit Makltd.Şti. Mermer tic. 176.730.750 53.019.200 5.011.150
8 )eska Orman Ürün. Ltd.Şti. Kereste Orm. Ürünleri 170.191.100 51.057.300
9 Ahi Gümrük Müş. Ltd.Şti. Gümrük Müş. 158.204.805 ' 47.461.440 1.483.040
10 145 NoluS.S. Treyler Taş. Koop. Nakliye 116.943.800 35.083.200 1.143.700
11 Gemar Denizcilik Tic. Ltd.Şti. Seyahat turizm 116.281.800 34.875.500 1.307.450.
12 Yılmaz Mümessillik Ltd.Şti. Genel inşaat 103.096.900 30.929.000 30.929.000
13 TeskonMak Hırdavat Tek.E.Ltd.Şti Makine imalatı 98.168.500 29.450.550 -
14 Özören Elektro Mek.Tic.Ltd.Şti. Toptan zey. tic. 97.220.000 29.166.000 1.383.400
15 Coşkunlar Mobilya Bey. Eş. Ltd.Şti. Mobilya beyaz eşya 83.461.646 25.038.400
16 Baktat Gıda San. Tic. Ltd.Şti. Gıda imalat ve tic. 81.092.150 24.327.600 2.689.800
17 Yağmur Boya Tamirat Ltd.Şti. Boya badana işleri 74.605.700 22.381.700 22.381.700
18 Seçkin Inş. Ltd.Şti. İnşaat işi. 66.835.200 20.050.550 -
19 DiabazMad. Mermer A.Ş. Mermercilik 61.595.536 18.478.650 18.478.650

20 Onur Petrol Taş. Turizm A.Ş. Akaryakıt bayii-Taş. 61.067.503 18.320.250 3.085.150
/ 21 GençalDay. T. Mlz. Tic. Ltd.Şti. Beyaz eşya 60.875.600 18.262.650 551.900

22 Voler Nakliyat Ltd.Şti. Nakliye-ulaştırma 59.230.360 17.769.100 17.769.100
23 Uzunlar Mob. Tic. Ltd.Şti. Mobilya tic. 58.467.950 17.540.350 17.540.350
24 Buçukoğlu Gıda Paz. Ltd.Şti. Toptan gıda İçecek 57.009.200 17.102.750
25 İmren Ekrpek Ltd.Şti. Un ve unlu mam. 52.700.800 15.810.200 13.214.300
26 Ecem Tur Taş. Serv. Ltd.Şti. Ulaştırma 51.906.050 15.571.800
27 Titiz Zeytin Gıda Md. Ltd.Şti. Zeytin Tic. 48.737.050 14.621.150 50
28 Gemlik Konserve Ltd.Şti. Gıda konserve 46.440.700 13.932.200 13.932.200
29 Meral Mad. San. ve Tic. Ltd.Şti. Madencilik 44.510.500 13.351150 13.351150
30 Kamiloğullan Ltd.Şti. Halı Mobilya 43.900.050 13.170.000 327.450
31 Dekoresi Yapı Mlz. Ltd.Şti. Dekorasyon işi. 43.644.683 13.093.400 13.093.400
32 Deniz Zeytincilik San. Ltd.Şti. Zeytin İmalat 42.564.350 12.769.300 154.400
33 Doğan Inş. Tic, Ltd.Şti. İnşaat İşi. 41.978.800 12.593.600 •
34 özçakırlnş. Gıda Sn. Ltd.Şti. İnşaat malz. 41.709.850 12.512.950 152.300
35 Mitaş Inş. Ltd.Şti. Ulaştırma 41.116.935 12.335.050 12.335.050
36 Gürel Inş. Taah. San. Ltd.Şti. Genel Inş. işleri 41.087.250 12.326.200 •

37 özblrZey. Gıda San. A.Ş. Zeytin imalat 39.847.676 11.954.300 559.600
38 Beyza Petrol Nık. LtcLŞti. Akaryakıt 39.424.100 11.827.200 401850
39 Karataş Saç Boru Ltd.Şti. Toptan sıhhi tes. 39.090.050 11.727.000 574.650
40 Gemlik Ekmek Unl. Mam. Ltd.Şti. Unlu mamuller 38.122.400 11.431700 1160.100

41 MogamedSağ.Hiz.Ltd.Şti. Sağlık hizmetleri 37.821000 11.431700 *

42 Denk Müh. Ltd.Şti. Mühendislik 37.006.850 11.346.900 •

43 Ekin Zey. Gıda San. LM,Şii. Zeytin ve gıda 31748.450 11.102.050 1138658

44 Okumuşlar Elek. Tic.Ltd.Şti. Elek, ev alet. 35.642.640 10.724.500 <21790

45 Arslanlı Konveyör Ltd.Şti. Kauçuk ürünleri 31294.227 10.692.750

46 User Gümrük Müş. Ltd.Şti. Gümrük Müş. 31346.333 10 533X0 met

47 PlastekPlas. Ambalaj Ltd.Şti. Ambalaj hl. 31.110.649 11001900

48 Durcınkın Gıda Dığ.Pı LI4ŞIL TEKEL Mad. 30.791000 9 331 *

49 özkayaTur.Nak.Tah.Ltd.Şli. Yolcu Nak. İşi 29.852.000 U37850 tam

50 CelaylrZoy. Paket Ambltd,Şİİ. Zeytin Tic. 28 822 000 S95$W «MU

“Dinin Dünya Barışına Katkısı” 
konulu konferans düzenlendi.

Kutlu 
Doğum 
Haftası 
kutlandı

Şerittin SRKERSOZ

1-8 Mayıs tarihleri 
arasında kutlanılan 
"Kutlu Doğum 
Haftası" nedeniyle 
düzenlenen "Dinin 
Dünya Barışına 
Katkısı" konulu 
konferans yapıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
konferansa Kayma 
kam Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İl 
Müftüsü Ahmet Zeki 
Eltutan, İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler İle 
bekle ve köylerden 
gelen çok sayıda 
vatandaş katıldı 
Kutlu Doğum Halt—e 
nedeniyle düzenlenen 
konlrram hep brrtüi- 
te okunan İstiklal 
Marsı nm ardından 
Kur— ı Kartel»

İlçe Müftüsü
Yusuf Şahin'in açış 
konuşmasının 
ardından
İl Müftüsü Ahmet 
Zeki Eltutan, 
kutlu doğum haftaM I 
hakkında bilgiler 
verdi.
Bursa ve çevresinde I 
hafta boyunca 21 kati 
toplantı yaptıklarım I 
bildiren Eltutan,

doğum günlerini tt I 
evlilik yıldönüm 
lerimiri kutlamak 
örf ®e adet oktu 
Bunlar tatlı kutla 
malar. ama dpte Hr I 
kutlu doğum te/fn« | 
vardır M. en pdted J 
hafta odu*. En pteell 
hu t la^ıara k d |
kaftan »ergili 

hertetefa 
kutlu doğum kaf 
tasıdır tMnde



Dünyanın en kutsal varlığı olan annenizin gününü kutlamayı unutmayın.

Yarın Anneler Günü
Yarın Anneler Günü. Yılda bir gün de olsa bütün dünyada yarın annelerimizi ziyaret ederek, onları 
kutlayacağız ve mutlu etmenin yollarını arayacağız. Dünyanın en kutsat varlığı olan annelerin 
yanağına kocaman bir öpücük kondurmak bile onu mutlu etmeyi sağlayacak. Haberi sayfa Srde

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

8 Mayıs 2004 Cumartesi , FİYATI : 200.000- TL.

Krediye ilgi 
korkutuyor

Tüketici, faiz oranlarında ^•*ı| 
düşüşe bağlı olarak kredi AmAmm» I
hızla artırıyor Bankaların
açtığı krediler, bir haftada 35b I
yakın artarak 13.2 katrilyon Ürayta 
bir rekor kırdı.Haöen sayitaf da |

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ve Doğuş Fen Dershanesi sporsonluğunda gerçddty

OSS ikinci deneme sınavı yapıldı
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadrl_guler@hotmall.com

Gerginlik
AKP hükümetinin imam hatip liseleri mezunlarına 

üniversitelerin yolunu açacak girişimleri, yeni bir 
gerginliğe neden oldu.

Yüksek Öğrenim Yasa tasansı için aylardır YÖK ve 
Üniversitelerin rektörleriyle yapılan toplantılardan 
olumlu sonuç çıkmadı.

İktidar, parlamentodaki çoğunluğuna güvenerek, 
üniversitelerin özerkliğini elinden alıp, rektörlerin ve 
YÖK'ün yetkilerini budayıp, siyasi İktidara bağımlı bir 
hale getirmenin peşinde.

Bu yolun deneyenler hep hüsrana uğradı.
Seçimle iktadara gelmekle her şeyi yaparım sanan* 

iktidarların geçmişteki durumlarına şöyle bir bakın.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubattan ders 

almamışçasına, kendisinin de mezun olduğu imam 
hallp liselerinin birer meslek okulu olduğunu unutu 
yor»

Bu okulların kuruluş amacı ülkenin ihtiyacı olan 
İmam ve hatip yetiştirmekti»

Ama, bu okullar “Milli Görüş"ün kaleleri haline geldi. 
Gelmiş geçmiş iktidarların gelişmeleri görmemeleri, 

bu okulları MSP'nln, FP'nin “arka bahçesi* yaptı.
önceki gün, Genel Kurmay Başkanlığı nm yaptığı 

açıklamada, İmam hatiplerin sadece din hizmetinde 
görevlendirilecek eleman yetiştiren Öğretim kurumlan 
tanımladığı belirtilerek, “Cumhuriyetin temel nitelik
lerine bağlığım şüphesiz olan kesim ve kuramların 
tasarıyı benimsemeleri beklenemez” denildi.

AKPlilcr, gerginlik yaratarak sonuca gitmek istiyor 
lar. Önce gmğinliği yaratıyorlar, sonra geri adım atı 
yortar Ortam bulunca yeniden harekete geçmek için.

Yarın, Anneler Günü, tüm annelerin gününü km 
lanm.

Öğrenci Seçme Sınavlarına katılacak olan orta öğretim öğren
cilerinin sınavda yapacakları hataları önlemek ve endişelerini 
gidermek amacıyla yapılan deneme sınavlarının İkincisi, 
Doğuş Fen Dershanesi sponsorluğunda dün gerçekleştirildi.
Bursa Valiliği’nin 
izni ile ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü organizas 
yonunda ÖSS deneme 
sınavlarının İkincisi 
dünyapıldı.
Doğuş Feri Derste 
nesi sponsorluğunda 
yapılan deneme 
sınavlarına bin 200 
öğrenci katıldı.
Doğuş Fen Dershane 
st.ilgilileri, deneme 
^idklarma^öSS 
sınavına gireceklerin 
ye dershaneye gitme 
imkanı olmayanların 
da katılabileceğini 
hatırlattılar.

Haberi sayfa 3'de

KREMSİLER: 
2004 ÖSS 

İKİNCİ DENEME 
SINAVININ 

CEVAP 
ANAHTARINI 

3. SAYFAMIZDA 
BULABİLİRSİNİZ

Çocuhegençjöziiyletf
2004 yMmın Trafik yık An

trafik konusunda

Um Okukı tarafindan BttadM

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Esnaf için bilgisayar
An kovanına çomak sokmak

Bilim yuvalarıyla uğraşmak son derece 
yararsız, tehlikeli ve toplum çıkarlarını 
zedeleyen bir yöntem.

Ne var ki; iktidar bu gerçeği bile bile eğitim 
ve öğretim sistemine “müdahale” girişim
lerinde bulunuyor.

Gerekirse yasayı o da olmazsa anayasayı 
değiştirerek, "hedefine” erişmeye çalışıyor.

Bal almak için an kovanına çomak sokuyor.
Dolayısıyla; taşlar yerinden oynuyor.
Temel sarsılıyor. Oysa;
Toplumsal dengeleri bozmadan, Türkiye 

Cumhuriyetini oluşturan kuramlarla uzlaşarak, 
kuralları ah üst etmeden atılan adımlar hem 
“banşı” bozmaz, hem de “ilerlemeyi” sağlar.

Doğal olarak; burada amaç çok önemli.
Doğru adımlarla ülke insanını hak ettiği 

konuma kavuşturmak da var. Kargaşa ortamı 
yaratıp, çıkar çevrelerinin ekmeğine yağ 
sürmekte...

AB’ye uyum sürecini araç edinerek, ülkenin 
kırmızı çizgileriyle oynamak gelecekte “ciddi” 
ve “tedavisi” olanaksız hasarlar yaratacak.

Önemli olan lastiği patlatmadan, şaftı kır- 
ruuo.t kol çıkarmadan engelleri aşabilmek.

Kuptaiım örtenekleri de bu noktada

kursu açılıyor
Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından esnafın 
bilgisayar kullanmayı öğrenmesi için 75 saatlik kurs açılıyor.

Seyfettin SEKERSÖZ 

Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından 
Esnafa yönelik 
bilgisayar 
kursu açılıyor. 
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci, 
yaptığı açıklama
da, haftanın 
beş günü 
devam edecek

Bilgisayar 
kursunun saat 
17.00 ila 20.40 
arasında 

toplam 75 
saat olacağını 
belirtti.
Esnafa yönelik 
Temel Bilgisayar 
Kursu 10 
Mayıs '2004 
Pazartesi günü 
başlayacak ve 1 
Haziran 2004 
Salı günü sona 
erecek. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erçin Pekmezci, bilgisa

yar kursunun Pazartesi günü başlayacağını söyledi

direksiyona oturmak çok da önemli 
rlortîi rv yolda araç sevk etmek büyük bir 
beceri gerektirmiyor. 12 Eylül Dönemi’nin 
1 uı k toplumuna bir armağanı olan, doğramacı 
destekli “YOK” ün masaya yatırılması, bilimin 
ana damarlarını budayan, bir çok bilim adamı
na acımasızca kıyan bu sistemin kökten 
değiştirilmesi şu anda “YÖK”ü yönetenlerin de 
isteği.

Kaldı ki “YÖK” öğrencilerin önünü 
tıkamıştır. Üniversitelere “ statik” bir yapı 
getirmiştir. Bu halleriyle de kuruşundan 
itibaren “akademik çevrelerde” hep eleştirile 
gelmiştir.

Demek ki; TBMM' de “YÖK” Yasasının ele 
alınma zorunluluğu vardır. Ancak olaya tek açı
dan yaklaşmak, dar çerçeveye sıkıştırmak kam
bur üstüne yeni bir kambur getirir.

“Nitekim”
Öyle bir yola girildiği aşikardır.
Kafa göz yarılmakta ortalık yangın yerine 

dönüştürülmektedir. Sahneye konulmak iste
nen “yanlışlıklar komedyası” ciddi bir dramın 
daha da ötesi bunalımın ilk sinyallerini ver
mektedir.

YÖK Yasasının TBMM’ye sevk edildiği şu 
günlerde “yoğun tepkiler” vardır. Bu tepkilerin 
dikkate alınması, ortak mutabakatın sağlan
ması bilim adına ülkeye yapılacak en önemli 
hizmettir. Bilim adamlarına, demokratik, laik 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına inat yola 
devam etmek barışı dinamitlemektir.

Bu aşamada:
Belli çevrelerce sertçe tartışılan Tevhid-i 

Tedrisat Yasası’nı çok iyi yorumlamak, iyi anla
mak gerekiyor.

Bu ülkede iktidarı elinde bulunduranların işi 
“laik, demokratik Cumhuriyeti” sonsuzca dek 
korumak ve kollamak.

Tartışmak değil.
Hele hele toplumsal barışı bozmak hiç değil.

ZJJ METRO ।
Türkiye’nin yollarında... ■

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul
Eskişehir 
Ankara

Balıkesir 
İzmir

servisleriyle 
hizmetinize
girmiştir.

Tel: (0.224) 513 12 12
ABONE OLDUNUZ MU?

rfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ve Doğuş Fen Dershanesi sporsonluğunda gerçekleştirildi

OSS ikinci deneme Kuru Otlar

sınavı yapıldı
Seyfettin SEKERSÖZ 

2004 ÖSS sınav 
lanna katılacak olan 
orta öğretim 
öğrencilerinin ikinci 
deneme sınavı 
dün yapıldı.
Bursa Valiliğinin izni 
ile Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nce orta öğrenim 
okullarında okuyan 
ve ilk kez üniversite 
giriş sınavlarına 
katılacak öğrencilere 
yönelik "2004-ÖSS 
Deneme Sınavı"nın 
İkincisi Doğuş Fen 
Dersanesi’nin spon
sorluğunda Doğuş 
Fen Dersanesi, 
Körfez Fen ? 
Dersanesi, Gemlik 
Lisesi, İmam Hatip 
Lisesi ve Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
yaklaşık bin 200 
öğrencinin katıldığı 
deneme sınavlarında 
öğrenciler, ÖSS 
sınavı heyecanım 
yaşadılar.
Lise son sınıf öğren
cileri ile mezun 
olmuş öğrencilerin 
katıldığı ÖSS 
deneme sınavında

1. D116.
2. IB 17.

2004 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI DENEMESİ
(231008)CEVAP ANAHTARI -A

SÖZEL BÖLÜM SAYISAL BÖLÜM

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E 
Ç 
_E
E 
D

18.
19.
20.
21.
22.

C 31. B 46.
C J2. D_47.
E 33.. C 48.
E 34. E 49.

A 61.
B 62.
D 63.
C 64.

B
C

ip.; a
11. | B
12.
13.

B 
D

14. B

E 
B
A 
B

76.
77.
78.
79.

E 1.
D 2.
A 3.
A 4.

E 16. A 31.1 E 46. E 61.
. E 17. C 32.] A 47.' B 62.

A 18. B 33. E 48. D 63.
. E 19. A 34, Ç 49. C 64.

23.
24.
25.

E 35. A 50.
D 36. C 51.
A 37. B 52.
C 38. C 53.
C 39. B 54.
D 40. D 55.

26. j A
27. । A
28. Î E
29. [ D

15. E 30. D

41. A 56.
42. B 57.
43. A 58.
44. C 59.
45. E 60.

E 65.
D 66.
A 67.
B 68.
D 69.
D 70.
B 71.
IE 72.
E 73.
C 74.

D
C

E 
E
E
B 
A
D 
A

C 75. B

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

C 5. C 20. C 35. ı C 50. B 65.
C X D 21. D 36. D 51. A 66.
D 7. E 22. D 37. ı A 52. E 67.
B 8 D 23. B 38. D 53. C 68.
A 9. D 24. A 39. D 54, B 69.
E 10- C 25 c 40 B 55. A 70.
E 11. B 26. E 41. A 56. D 71.
D 12. B 27. C 42.j A 57. E 72.

C 76.
B 77.
D 78.
D 79.
E 80.
C 81.
D 82.
A 83.
E 84.
E 85.
B 86.
A 87.

E

D

_E 
B 
D 
C

C 
B 
D

13.
14.
15.

E 28. B 43. [ B
A 29. D 44.) B 
E 30. E 45. j C

58.
59.
60.

C 
A

73.
74.
75.

D 
C
B

88.
89.
90.

C 
E 
E 
D 
E 
B

2004 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI DENEMESİ

SÖZEL BÖLÜM
(231008) CEVAP ANAHTARI -B

2.
3.
4.
5r 
6.
7.
8.
9.
10.

c*[ 
A [ 
Dİ

A 
Eİ 
Dİ 

DI 
dİ
B । 
E
B i

12. D
13. Ç
14.. E
15. C

16. E .31
17. E 32.
18. A 33.
19? c 34.
20f E J35.
21. _Â 36.
22. C 37.
23/ C 38.
24. B 39.
25. D 40.
26. A 41.
27. B 42.
28. B 43.
29. D 44.
30. B 45.

C

D
B<
D 
A 
C 
E 
E 
E 
'e 
c 
ç 
B 
B

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

B 
A
B 

"e
C 
c 
E
E 
B 
D
D 
B 
A

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

D 
B

C 
A

D 
E
B 
A 
D

76. E 1.
77J E 2.
78. A 3.
79. T C 4.
80. D 5.

C 16.
E 
B 
D 
D

17.
18.
19.

C
D

SAYISAL BÖLÜM 
[31.1 E [46. Dİ61

_ 32. B 47. D
B33.D48.B 
* 34.; B ı49. CA

81.
82.
83.

D 6. E
B 7. D 
C 8. ’ E

84. | D 9.
85.ÖD. I

87. [7
A 88.

•D
B

E 11.| E
A 12.1 D
B 13. E

D 74.j B [89. | D 14.[ C
E 75.! E 90. I C 15., C

adaylar asıl sınavlar
da yapabilecekleri 
hataları önlemek,

Ne mi yazar ?
"GKRY'ni dünya tanıyor. 
Sen tanımasan ne yazar. 
Tarih, eğilmeyen dik duran 
adam diye yazar.!

20., B [35. E 50 A
21. B [36. C |51.~CB

62. । B
63. i C

Im. j a

76.
77.
78.
79

B 
b

65. | C 80.
36.; C [51. C 66. E .81.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

E 
E

A

37. A52. A 67.
38. i C 153. E 68.

A 82.
D183.

39. D 54. D 69. E(84.
40. B 55. B 70, | E 85.
41. E 56. Ç [Tl. [ A 86.
42. A 57. E 72. B 87

28 .<_Ç_>43.^Ç 58. B ,73. ^C 88.
29 .Î C *44.* D 59 E ,74. t D *89.
30 . A 45. A 60 D 75 E ^90

sınav ile ilgili korku 
ve endişelerini yene 
bilmeleri konusunda 
tecrübe kazanmış 
oldular.
20 Haziran 2004
Pazar günü yapılacak 
ÖSS sınavları için 
yapılan deneme 
sınavı yaklaşık 
3 saat sürdü.

B 
E 
E 
e"

C 
D 
E 
C

D
B

Haziran ayında 
yapılacak olan 
ÖSS sınavlarına 
hazırlık amacıyla 
ilçemizdeki özel 
dershanelerin 
sponsorluğunda 
gerçekleştirilen 
deneme sınavlarına 
önümüzdeki haftalar
da devam edilecek.

Kuru otlar verimliliği önler.
Ürüne zarar verir.
Serdar Denktaş bakın neler 

dedi.
“ Babama planın iyi yönleri 

olduğunu anlatmaya çalıştım.
Ama etrafındaki kuru otlar, 

babamı yanlış yönlendirmişti bir 
kere.....”

Denktaş’m etrafını saranlar, 
aslında Denktas'ı kullandı.

İşin görünen kısmı Kıbns 
davasıydı.

Ama. İşin temelinde, Avrupa 
Birliği üyeliğine taş koymak vardı

Çünkü Avrupa Birliği üyeliği, 
statükoya son verecekti.

Neydi bu statüko.
Hali hazırda yaşanılan, karambol 

düzendi.
Hukuk devleti yoktu.
Nizam ve düzen yoktu.
Mazeret ise hazırdı.
Burası Türkiye idi.
Oluyor böyle idi.
Yani kuralsızlık, kural haline 

gelmişti.
O zaman son koz Kıbrıs’tı.
Senaryo, Kıbns yüzünden, batı 

ile Türkiye’nin arasına açmaktı.
Bir taşta, iki kuş vurulacaktı.
- Hem Kıbns tekrar tarafından 

dışlanacaktı.
Aynca, Amerika ile ilişkiler yine 

gergin ortama sürüklenecekti.
Sonra ne olacaktı.
Yalnız kalan Türkiye içine 

kapanacaktı.
Belki de kısa süre sonra, 

demokrasi yara alacaktı
Bu sözlerin Serdar Denktat 

tarafından söylenmesi, çok Önemli
Çünkü ne geliyorsa başnmca. 

kuru otlardan gefevor
Her türlü verimliliği, bu otlar 

kurutuyor.

çözü
Tannt hak ve «dalMe, 
İdare edenleri sev^ 

tKKur*an9t

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE 0UM 

OKUYUN OKUTUN
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2004 yılının Trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle Cumhuriyet İlköğretim Okulu tarafından Kültür Merkezi’nde sempozyum düzenlendi.

Seyfettin SEKERSÖZ

Başbakanlığın 
genelgesiyle 2004 
yılının Trafik yılı 
olarak ilan edilmesi 
nedeniyle Cumhu 
riyet İlköğretim 
Okulu tarafından 
düzenlenen sem
pozyumda öğrenci 
ler bilgilendirildi. 
Son yıllarda, Türk 
insanının canını 
acıtan ve adeta 
bıktıran en büyük 
sorunların başında 
gelen Trafik sorunu 
düzenlenen sem
pozyumda konuşul
du. Belediye Kültür 
Merkezi’tideki sem
pozyuma İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura ile Sağlık 
Ocağı Doktoru 
Şelahattin Gönen ile 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Komiser yardımcısı 
Ertuğrul Aralan ve 

öğrenciler katıldılar. 
Sempozyumun açış 
konuşmasını yapan 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdür Yardımcısı 
Tuncay Özkan, 
okulda öğrenciler 
arasında yapılan 
anket sorularında 
en ilgi çekici olanın 
"Büyüklere, trafik 
konusunda eğitil 
miş küçüklerin 
öğüt vermesini 
sağlardım" cevabı 
olduğunu söyledi. 
Öğrencilerin Trafik 
konusunda yazdık
ları kompozisyon
ların okunmasının 
ardından Türkçe 
öğretmeni Ruşen 
Akar, "Uykusuz ve 
yorgun araç kul
lanımı" konusunda 
öğrencileri bilgilen 
dirdi. Trafikte ilk 
yardım konusunda 
açıklamalı bilgiler 
veren Doktor

Şelahattin Gönen, 
sahneye çağırdığı 
bir öğrenciye 
pratik olarak kalp 
masajının nasıl 
yapılması gerek 
tiğini gösterdi. 
Trafik kuralları 
konusunda bilgi 
veren Trafik 
Komiser yardımcısı 
Ertuğrul Arslan ise 
yolun karşısına 
geçmelerde alt ve 
üst geçitlerin 
kullanılması, trafik 
ekiplerinin bulun
duğu yerlerden 
geçilmesi, araçların 
önleri ve arkaların
dan çıkılmaması 
gerektiğini 
bildirirken cadde ve 
kaldırımlarda 
kesinlikle bisikletle 
dolaşılmamasını 
istedi.
Alkollü araç kul
lanımı konusunda 
bilgi veren Nuray 
Şanlı, zararları

hakkında açıkla
malarda bulundu. 
Incisel Tekin, 
Emniyet kemeri 
konusunda bilgiler 
verirken, Çiğdem 
Tekeşin trafik 
denetimleri, Ebru 
Erdamar ise aşın 
hız konusunda 
öğrencileri 
bilgilendirdi.

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

>r,
1

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15VV40 
motor yağı hediyemiz.

Reglonal RHS 22.5

Kampanyamız 
14-15-16

eba

Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yollarda yüksek taomete 
Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basınç dağ*‘m? 4» omuz aş#> 
malarında önemli azalma. Düzgün aşmma ve ge*şt nbmş gorunvm. 
Kesiklere kopmalara ve yırtılmalara direnç Yere bas"a » »~ dahe 
uygun basınç dağılımı, kilometre performansmı. çek $ ve 
gücünü artırır ve ıslak zeminlerde daha yüksek k

GOODYEAR
Yetkili Bayii

Terfik Solaksubaşı uOjullırı
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel : (0 *24) 513 11 75 GEMLİK

“Kanserden
korkmayın” 

konulu 
panel

hana yal cMajpt 
befctOteor.
Batmada 
kadoMİar a yönriHk 
' Geoit al Kan 
KTİtr* İNNM*B 
paaaBe» 
dfieeaiepen 
ÖvriGeenMk 

bagâa
BMpKM 
MrHeeeTaO» panel

«KteentedB.
Saat 13.0 tHd 
panele fconasmao 
olarak katılacak 
elan Jtodhatof 
Operatör Prof 
Dr. Öneer 
Darepen* 
’ Genitai banarr 
ter aeterdbr.
Bekrriteri. tanea. 
tedarâsi aaed 
ite, ibda 
konelarvnda 
tim kadınlara 
bOpOev 
ratacak.
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Seyfettin SEKERSÖZ 

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi son sınıf 
öğrencilerinin 
velilerine yönelik 
bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Üniversite sınavları
na hazırlanan Lise 
son sınıf öğrenci

lerinin velileri 
okul toplantı 
salonunda bir araya 
geldiler. Okul 
Müdürü İdris 
Aka, öğrencilerin 
okul puanlan ile 
sınavlarda alacaktan 
puanlar hakkında 
bilgiler verdi.

. ÖSSC>S'ALAR‘MfZ

Öğrencinin diploma 
notu ile başan notu 
arasındaki değer 
hakkında açıkla
malarda bulunan 
İdris Aka, 
öğrencinin kendi 
alanında bir yeri 
seçtiğinde çarpacağı 
kat sayı konusunda 
bilgiler verdi. 
Çalışmayan 
öğrencinin çalışan 
öğrenciye zarar 
vereceğini vurgu
layan Okul Müdürü 
İdris Aka, "Çalış
mayan öğrencinin 
alacağı düşük okul 
notu, ÖSS ortala
masında okulun 
notunu da düşürü

Ortaöğretimyor. Bu da çalışan 
öğrencinin mağdur 
olması demektir2 
şeklinde konuştu. 
Öğrencilerin önce 
velileri tarafından

çalışıp çalışmadık - 
lannın denetlenmesi 
gerektiğinin altını 
çizen Aka, çalış
mayan öğrencilerin 
Okulun Ağırlıklı

Yarın Anneler Günü
Anneler Günü’nün en 
güzel yanı, sabah yanına 
gidip de kollarınızı ann
enizin boynuna dolayıp, 
yanağına bir öpücük kon- 
durduğunuz an. O anki 
gülümsemesi her şeye

bedel, hediye falan da 
hikaye...
Yann Anneler Günü.
Her yerde bu güne yöne
lik indirimler, kampa
nyalar ve etkinlikler var. 
Sonuçta her anne fark

lıdır, hoşlandıkları, 
sevdikleri şeyler de öyle. 
İşin ilginci ise, hediye 
zevkinin annenizin yaş ve 
ruh durumuna göre de 
değişiklik göstermesidir. 
Mesela daha genç

anneler, 
mutfak

OZKflYfl OTOMOTİVDE KflMPflNYfl 
12 R 22.5 

MÜ LASTİĞİ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

OZKfiYfi OTOMOTİV
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

robotu nevi, I 
işlerine ■ 
yarayacak hediyelerden 
hoşlanabilirlerken, yaşı 
daha ilerlemiş

anneler, ev işlerinden 
illallah dediklerinden, 
bu tür hediyeleri 
gizlemeye çalıştıkları 
bir sinir ve mutsuzlukla 
kabul edebilirler, Bu 
durumda da, kendi 
şahsi kullanımlarına 
uygun hediyeleri 
tercih ederler.
Fark ettiğim bir diğer 
şey de, jenerasyon fark 
hlıklan. Eskiden hayat 
koşullan daha zor 
olduğundan, alman bir

alanının genişliği. o 
eşyayı almada önem* 
bir kritermiş Ba 
nedenle, daha Beri 
yaşlardaki anneler için 
kt$ışci nvı ıvw im i ।

demek olabdnnr 
Bunbr verine. her 
raman kuAanabdecek 
ieri fkia nevi hedtarier 
daha kaytarma 
ftdbbMRr___
Televizyon dfcrihrme

entelektüel andan da 
kendini rengrades

duşuk oimasma 
neden olduğuna 
söyledi
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Alerji nedir? Alerjiden nasıl korunulur?
Son yıllarda artış 
gösteren hastalhklar- 
dan biri de 
alerji... Medeniyet art
tıkça, toplumlar 
hijyene önem vermeye 
başladıkça allerjik 
vakalar da artmaya 
başlıyor. Dünyada en 
sık rastlanan hastalık
lar arasında 6. sıraya 
yükselen allerjiin tür
leri de gün geçtikçe 
artıyor.
Globalleşmenin doğal 
bir sonucu olarak 
toplumlar arasında 
karşılıklı alışveriş art
masıyla allerjiye zemin 
hazırlandı. Enfeksiyon 
hastalıklarında azalma 
oldukça bir diğer dey
işle mikroplardan 
arındıkça alerjik 
hastalıkların görülme 
oranı artmaktadır. Az 
gelişmiş ülkelerde aler
jik hastalıklar daha az 
görülmektedir. Alerji 
yaşamın herhangi bir 
döneminde ortaya 
çıkabilir.
Alerjinin oluşmasını 
önlemek için bebeklik
ten itibaren bazı ted
birler almak gerekiyor. 
Memorial Hastanesi 
Çocuk Hastalıkları 
"Merkezinden
Pediatrisit Dr.Arzu 
Özgeneci Alerji nedir 
ve Alerjl’den korunma 
yöntemleri nasıl 
olmalıdır? konularında 
şunları söyledi:

Alerji nedir?
Alerji vücudun 
gösterdiği normal 
tepkinin aşın olması 
şeklinde tanımlan
abilir. Genetik 
yapı hastalığın 
görülmesinde en 
önemli faktördür. 
Alerjik hastalıklann 
artış nedenleri: 
1. Hava kirliliğindeki 
artış 
2. Ozon tabakasında
ki delinme sonucu 
ultraviyole ışınlarına 
maruz kalma 
3. Sigara içilmesi 
4. Besinlerdeki katkı 
maddeleri 
5. Ani hava 
değişiklikleri 
6. Kullanılan ilaçlar 
ve kozmetik ürünler 
7. Stres 
8. Bitki 
örtüsünün azalması 
9. Az güneş gören, 
boydan boya hah 
kaplı, iyi havalan
mayan binalar 
ALERJİK BELİRTİLER 
NELERDİR?
Alerji belirtileri çok 
çeşitli olup tutulan 
hedef organa bağlı 
olarak gelişir. Burun 
tıkanıklığı, sabahlan 
"hapşırık krizleri, burun 
akıntısı, gözlerde 
yanma -batma, geniz 
akıntısı, öksürük, 
nefes darlığı, hırıltı, 
kaşıntı, döküntü, 
dudakta -dilde şişme,

tekrarlayan orta 
kulak 
iltihaplan...
ALERJİK RİNİT 
(SAMAN NEZLESİ) 
NEDİR?
En sık görülen allerjik 
hastalıkdır. Toplumun 
% 25’ini etkilemekte
dir. Burunda kaşıntı, 
hapşırma, burun 
tıkanıklığı, boğazda 
kaşıntı, gözlerde 
yanma- batma, eniz 
akıntısı tipik belirti
leridir. Yıî boyu süre
bildiği gibi mevsimsel ( 
bahar aylannda) de 
olabilmektedir.
Saman nezlesi olan 
hastalar x3 daha fazla 
astım olma riski taşı
maktadır..
Nedenleri nelerdir?
Ev tozu( mite) 
Polenler 
Küf mantarlan

Kedi-köpek tüyü 
Boyalı, katkı madde li 
gıdalar
Nasıl tam konulur? 
Sorumlu aHerjnin sap
tanması için dh alerji 
testi yapılır.
Tedavisi nedir?
Hasta eğitimi tedavinin 
en önemli aşamasıdır. 
Zaman ayınp 
hastalığın gidişi, yakın
maların yoğunluğuna 
göre tedavide yapıl
ması planlanan 
değişiklikler, ilaç 
ya da aşı tedavisi 
konuşulmalıdır.
1. Sorumlu etkenin 
saptanıp uzaklaştırıl
ması tedavinin ilk aşa
masıdır. En sık rast
lanan etkenler; yıl 
boyu süren rinitte ev 
tozu akarları olup 
mevsimsel görülen 
rinitte ise polenlerdir. 
Ev tozu akarlarının 
azaltılması için; yatak 
çarşaflarının haftada 
bir en az 55 derece ve 
üzerinde yıkanması, 
tüylü oyuncakların, 
halıların uzaklaştırıl
maları, yıkanabilir 

KAYIP SSK Bölge Müdürlüğünden aldığım Mğkk 
karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

ELİF NUR ÖZTÜRK

KAYIP MF AE 31001209 BEKO CASIO marka vau» 
kasa ruhsatımı kaybettim

Hükümsüzdür. AHMET YİĞİT

perde kullanılması, 
yün ve kuş tüyü içeren 
yastık ve yorgan 
kullanılmaması 
gerekmektedir.
Küf allerjisi olanlarda 
ev içimle ki nemin 
azaltılması önemlidir. 
Polen alerjisi olanlar
da; sıcak, kuru ve rüz
gar h günlerde dışarı 
çıkmamaları, saçlar 
yatmadan önce mutla
ka yıkanmalı, gözlük 
ve şapka kullanmak 
evde ve arabada ütr e 
kullanmalıdır.
Besin alerjilerinin tek 
başına alerjik rinit bul
gularına neden 
olmaları sık ratlanan 
bir.durum değildir. 
2. İlaç tedavisi 
3. Aşı tedavisinden en 
fazla yararlanan grup 
ev tozu ve polenlere 
karşı duyarlılığı olan
lardır.
ÜRTİKER 
(KURDEŞEN) 
Deriden kabank genel- 
like kaşıntılı çeşitli 
büyüklüklerde olabilen 
lezyonlardır. Her yaş 
grubunda görülebilir.

Döküntüler aniden 
başlar ve 48 saat 
içinde düzelir. 6 haf
tayı geçen ürtiker kro
nikleşir. Döküntüler 
vücudumuzun hassas 
bölgelerinde boyuada. 
kasıkta göğüs böl
gesinde daha çok 
görülür. Bazen dudak
larda- dilde şişme 
boğazda kuruluk w 
ses kısıklığı eşfik edfo- 
orsa daha teh&efi bîr 
durum olan daha dem 
dokuları tutan angâoö* 
dem gözlenebilir. 
Çeşitli ürtiker upien 
vardır KolinerjA urtk- 
er, egzersiz, «vak 
banyo ya da heyecaa- 
lanma gibi vücutta 
terlemeye neden 
olan uyanlarla ortaya 
çıkıp, 10-15 dakika 
sürer. Güneşe bağb 
ürtiker (solar ürtİBed 
flâneşe çdrtdrtaa loşa 
bir süre sonra akar 
Fiziksel ürtiker; 
elbiselerin sıktığı 
kısımlar gibi vücuda 
devamlı basınç ufa
lanmasından sonra 
ortaya çıkar.

GÜRLE ALTI KAYIP
TUNA PETROL C2) 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMET’İH YEIİ
DOÖA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAÇA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ
inin ı. ıııiF ıhın ıkııııı ıııııı tıı ııuı

cemIyit »t İm ımıınuı içi» iuehiitii »IHUI
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖVÜ ALTINDA HQWT1MİÎDE>U

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır

Bitlis Tatvan İlçesine kayıtlı nüfus cuzdanmru I 
sigorta kartı ve şofor ticari taşıt bekjes» w 
vergi kimlik kartı kaybettim. Hükümsüzdür.

SİAHMET ÇAM

FVtNtt -fcvntNtTt ÖN ÖOEMEU KAMMini
»SîŞSrn " EKİM TESLİMİ I+IİT 
iAZLiGINIZI kasim usu m i hs n

HIZLI VE DENGELİ nmlk tbumi i+h ki
»CJKCKK

TO TİCARET
W>|AVWI

W M*
TELSIl 71II
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Otomobilin performansını atak için feita
Otomobillerinin 
performansını 
artırmak 
isteyen sürücü
lerin, 1 ile 10 
milyar Hra 
arası modifiye 
harcaması ile 
daha konforlu 
ve güçlü araca 
sahip 
olabiliyor. 
Otomobil 
sayısının art
masına paralel 
olarak otomo
billerin perfor
mansını artıran 
modifiye fir
malarının da 
sayısı yurt 
genelinde artış 
gösterdi. 
Modifiye fir
maları, motor 
manifoltlan, 
egzoz sistemi, 
enjeksiyon çlp- 
leri ve hava fil
trelerinde 

değişiklik 
yaparak perfor
mansı, fren 
diskleri, hele
zon kitlen ve 
kamlardaki 
değişiklikle de 
yol tutuş 
güvenliğini 
artırdıklarını 
belirtiyorlar. 
Motor çipi, 
egzoz ve hava 
filtreleri 
üzerinde 
yenilemeler 
yaparak aracın 
gücü 20 beygir 
artınlabiliyor. 
Ek beygir 
gücünün 
maliyeti ise 1.5 
ile 2 milyar lira 
arasında 
değişiyor.
Modifiyenln 
sadece bu 
konuda eğitim 
alan kişiler 
tarafından

yapılması 
gerektiğini 
ifade eden 
uzmanlar, "bil
inçli modifiye, 
otomobili daha 
güvenli yapar. 
Buna karşın 
talepte bulunan 
ve bu işi yapan 
kişi bilinçsiz 
olursa ortaya 
maddi ve 
manevi 
anlamda kötü 
sonuçlar çıka
bilir" diyor. 
Uzmanlar, en 
fazla beygir 
gücünü yük
seltme ve araç 
yüksekliğini 
düşürmek için 
kendilerine 
talep geldiğini 
belirterek, 
yapılan çalış
malarla ilgili şu 
bilgileri verdi: 
"Araç yüksek

liğini düşürmek 
için amortisör 
ve helezon 
killerindeki 
yenilemelerle 
ağırlık merkezi
ni aşağıya kay
dırıyoruz. Fren 
disklerindeki 
delikleri daha 
büyük kulla
narak soğu
malarını kolay* 
(aştırıyoruz. Bu 
da güvenli bir 
yol tutuşu 
sağlıyor.
Aynca, lastik 
ve jantlarda 
yapılan değişik
lik de otomo

bilin güvenliği 
için büyük 
önem taşıyor. 
Lastik ve jant
larda daha 
geniş taban ve 
daha düşük 
profiller kul
lanıyoruz.
Enjeksiyon çip- 
leri ve motor 
manifoltlan ve 
headerlardaki 
değişiklikle 
güçlü bir 
motor elde 
edilebiliyor." 
Otomobil fiyat- 
lannın üzerinde 
para harca
yarak iç ve dış

görünümde 
değişi Mı 
yaptıran oto- I 
tnobil tutkun- 
lan'nın 
olduğunu 
kaydeden 
uzmanlar 
şöyle devam 
etti: "Dış W 
iç görünüşe 
önem veren 
çok kişi var. 
Body kitleri. 
arka rüzgarlık, 
vites topuzları, 
pedallar ve 
paspas gibi 
eşyalara 
yüksek ücretler 
ödeyenler 
oluyor. Murat 
124 marka 
otomobili 1 
milyar liraya 
alan bir kişi, 
sadece 1.5-2 
milyar lira 
janta para 
harcıyor."

MaBye Bakankfr. ûnfcmr- 
sitelerin arattırma pro
jeleri içki 8 boç^ı trlyce 
lir ahk ödenek aklanmam 
daha onayiack 
Maliye Bakanhğı ndea 
yapılan açıklamaya göre, 
üniversitelerin araştvma 
projeleri için ek kaymak. 
2004 bütçesi yedek 
ödeneğinden aktarddı 
Açıklamada. Maftye 
Bakanlığı mn. projeler 
için geçen ay da 10 
buçuk trilyon Hrabk 
ödenek aktardığı 
kaydedildi

BİLİŞİM HİZMETLERİ

■ PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK .
H ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

I
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

reaAMOMkaMO

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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Piyasalarda zincirleme ri$i|on
Para ve sermaye 
piyasaları, YÖK Yasa 
Tasarısı’nın geçmesi 
ve Genelkurmay’dan 
gelen sert tepki ile 
haftanın son işlem 
gününde yine dalgalı 
hareket etti. Endeks 
17 bin 100’lerden 
destek bulurken, 
dolar kuru 1 milyon 
490 bin liralara 
ilerledi. Bono bileşik
leri ise, gelecek haf
tanın ihalelerinin de 
bekleyişi içinde sert 
satışlarla yüzde 
26,20’lere ilerledi. 
Haftanın son işlem 
günüde, piyasaların 
yönünü değiştirebile
cek fazla bir gelişme 
yok. Buna karşılık, 
baskı unsuru oluştu
ran unsurlar oldukça 
çok. YÖK Yasa 
Tasarısı’na 
Genelkurmay’dan 
oelen sert tepkinin 
ardından, hükümetin 
vereceği yanıt merak 
konusu. Bir tarafta 
ise, dolar kuru ve 
kura paralel hareket 
eden borsa ve bono 
bileşikleri, 
Amerika'da açık
lanacak tarım dışı 
istihdam verilerini 
bekleyecekler. Bu 
veriler, Amerika 
Merkez Bankası'nın 
(FED) faiz artırımı 
açısından önem taşıy

or ve bu önemiyle, 
global piyasalarda da 
etkisini hissettirecek. 
ENDEKS 17 BİN 
100’DE DESTEK 
BULDU
Bir yanda, makro 
ekonomik görünümün 
nasıl ilerleyeceği, 
hükümetin ekonomi 
politikalarına ne 
kadar bağlı kalacağı 
ve IMF ile stand-by’m 
bitmesinin ardından 
ne gibi gelişmeler 
olacağı merak 
edilirken, bir tarafta 
Amerika Merkez 
Bankası’ndan bekle
nen faiz artırımının 
uluslararası piyasalar
da yarattığı çalkan
tılar, bir tarafta ise, 
siyasi tansiyonda yük
seliş var. Hükümetin, 
Genelkurmay’ın sert 
tepkisine nasıl bir 
yanıt vereceği merak 
edilirken, bir yanda 
da Afganistan'a asker 
gönderilmesi ile ilgili 
gelen BM talebinin 
nasıl değerlendirile
ceği izlenecek. İlk 
seansta piyasayı 
tutan 17 bin-17 bin 
100 destek bandına 
karşılık, yukarıda 17 
bin 500 seviyesi, 
güçlü bir direnç 
haline geldi.
Yükselişlerin kar 
satışı fırsatı yarattığı 
borsada, kalıcı bir

yükseliş için satın 
alınabilecek olumlu 
bir beklenti de yok. 
BONO BİLEŞİKLERİ, 
KURU İZLİYOR 
Gelecek haftanın 
ihale programını 
bekleyen bono 
bileşikleri, yüzde 
24,60’larda bulunan 
fonlama maliyeti 
seviyesinin oldukça 
üzerinde. Bu 
seviyelerin, orta vad
ede dahi olsa Merkez 
Bankası’ndan bir faiz 
indirimi geleceği bek
lentisiyle, pozisyon 
açmak için uygun 
olduğu kanısındaki 
bankacılar, 
"Amerika’da açık
lanacak veriler ve bu 
veriler öncesinde 
global piyasalarda 
yaşanan dalgalanma, 
bono piyasasında 
tepki alımlannın 
gelmesini önlüyor. 
Tercih zaten kısa vad
eden yana. Bu neden
le, kısa vadede yüzde 
25,50-26,50 aralığı 
korunacaktır" yoru

munu y a pıyorlar. 
DOLARDA 1 MİLYON 
500 BİN SINIRI 
Haftanın son işlem 
gününde, fonlama 
maliyeti kaynaklı 
satışların da 1 milyon 
490 bin liralardan 
geri çekilmede pay 
sahibi olduğu 
üzerinde duruluyor. 
Ancak, Amerika’da 
açıklanacak tanm dışı 
istihdam verileri, 1 
milyon 500 bin 
engelinin aşılıp aşıla
mayacağını göstere
cek temel kriter.
Piyasada satışların, 
özellikle yabancı kay
naklı alımlar la 
karşılanması 
nedeniy le 1 milyon 
450 bin liraların altı
na çekilmek de kısa 
vadede zor görünüy
or. Öte yandan, 1 
milyon 500 binlerin 
üzerinde hareket 
edilmesi, olası bir 
döviz satış müdahale
si ile Merkez Ban 
kası'nın izlenmesini 
sağlayacak.

Caykurun ürettiği 
kuru çaya, dün
den geçerli olmak 
üzere ortalama 
yüzde 12 zam 
yapddı 
Çay İsletmeleri 
Genel Müdürlüğü, 
oluşan yeni fiyat
ları şöyle açıkladı: 
500 gramlık 
Tiryaki çay 3 
milyon 200 bin 
lira, 1 kilogramlık 
Tiryaki çay 6 mil 
yon 350 bin lira. 
Kamelya çayının 
100 gramlığı 740 
bin, 500 gramlığı 
3 milyon 500 
bin, 1 kilogramlığı 
da 6 milyon 
950 bin lira. 
500 gramlık Rize 
Turist çayı 3

milyon 900 bin. 
2 OÖ gramlık Çaş 
Çiçeği çayı 1 
milyon 800 bm. 
500 gramlık 
Altın bas çayı 
ise 4 milyon 
900 bin lira.
Çay Isletmeleriato 
ürettiği 375 gram 
lık hediyelik çaydı 
7 milyon 500 bto 
liradan satılacak

GEMLİK'TE İLK ULUSIÂRA'LAS SUT* W

i i
« itin lit pi ûöıûj İı

IpaiKiıInpMMNMv
bSöCaddeslo nG0U(’* triKJSr

Krediye ilgi korkutuyor
Tüketici, faiz oran
larında gözlenen 
düşüşe bağlı olarak 
kredi kullanımını 
hızla artırıyor. 
Bankaların tüketi
cilere açtığı krediler, 
bir haftada 350 trily
ona yakın artarak 
13.2 katrilyon lirayla 
yeni bir rekor kırdı. 
Merkez Bankası ileri
lerinden yapılan 
belirlemeye göre, 
bankaların kul
landırdığı bireysel 
kredilerde 16-22 
Nisan arasındaki haf
tada 344.6 trilyon 
liralık hızlı bir artış 

gözlendi. Tüketici 
kredileri bu artışla 
12 katrilyon 824.8 
trilyon liradan 13 
katrilyon 169.3 trily
on liraya ulaştı. Bu 
düzey tüketici kredi
lerinin bugüne kadar- 
kİ en yüksek düzeyini 
oluşturuyor. 
Taşıt kredileri bir 
haftada 134,9 trilyon 
lira artarak 5 katrily
on 886.9 trilyona, 
konut kredileri 63.5 
trilyon lira artarak 1 
katrilyon 713.6 
trilyona çıktı.
l'uket irilerin 
banka I anlan diğer 

amaçlarla kullandık
ları krediler de 
146.2 trilyon liralık 
artışla 5 katrilyon 
568.8 trilyona 
yükseldi.
BÜYÜK BÖLÜMÜM* 
ÖZEL BANKALAR 
KULLANDIRDI 
Tüketicilere en fazla 
kredisi özel bankakar 
kullandırtvor öwi 
bankalarım tuk vtr 
cikrr açtığı k redir 
leru» toplam tutan.
22 Nisan itibariyle S 
hatlına 546.6 trik
on BM olarak puisk 
leşti. Kamu bankabn 
tüket «dkf* 4 katrdh-

trOjreaan» tarik* 
ritamoerik kredi toril 
rihKukkn. 105 3 Ob 
tamama torik* kar- 
moririâ tritaSö 
taoOtari «faomvdn.
TMSF'şe Orvrataoo 
Maapari triripi ata 
caMar ise 119.2 tri- 
tacmtaa oM»
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Yazın “aşırı terleme” kabusu Taze peynire 
dikkat

Brucelloz mikrobu yakalandmaz. Bu

Yaz mevsiminde 
daha belirgin hale 
gelen aşın terleme 
problemi, ’iyonto- 
forez, botulinum 
toksini’ uygulaması 
ve gerektiğinde ise 
cerrahi yoldan 
başanyla tedavi 
edilebiliyor. 
Acıbadem 
Hastanesi Bakırköy 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Aslı Nar, İHA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, vücut 
ısısının kontrolünü 
sağlayan ter
lemenin, birçok 
kişinin hem özel 
hem de sosyal ha 
yatını olumsuz etki 
leyen önemli sorun 
haline gelebildiğini 
belirtti. Terin sal
gılanmasının, 
insanlarda sinir sis
teminin sempatetik 
denilen kısmının 
çalışması ile ilgili 
olduğunu vurgu
layan Dr. Aslı Nur, 
toplumun yüzde 
l’inde bu sistemin 
aşın düzeyde 
çalıştığını bildirdi. 
Bu durumun sebe
binin tam bilin
mediğini ve doğuş

Sahte Diş Hekimlerine Ağır Ceza
Diploması olmadan 
diş hekimliği 
yapanlara ağır 
cezalar geliyor. 
Konuya ilişkin 
tasan Meclis Sağlık 
Komisyonu’nda 
kabul edildi.
Tasanyla, kişisel 
çıkar amaçlı olmasa 
bile, diplomasız 
olarak diş hekim
liğine ilişkin 
muayene ve müda
hale yapanlar İle 
diş hekimliği 
hizmetleriyle ilgili 
İşyeri açanlar 
hakkında 3 İle 5 yıl 
arasında hapis 
cezası, bir milyar 
liradan 3 milyar 

tan olduğunu ifade 
eden Dr. Nur, özel
likle stresli durum
larda bu sistemin 
aşın çalıştığını kay
detti. Genel olarak 
terlemenin, kış 
aylannda daha az 
rahatsız edici 
olduğunu anlatan 
Dr. Aslı Nur, 
"Bunun dışında 
tiroid bezinin aşın 
çalışması, böbrek 
üstü bezinden kay
naklanan bazı 
hastalıklar, şişman
lık, menopoz, ağır 
psikiyatrik hastalık
lar ve bazı kanser
lerin tedavisinde 
kullanılan hormon
lar, aşın terlemeye 
yol açabilmekte
dirler" dedi. 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Aslı Nar, aşın 
terlemenin, bakteri 
üremesini kolay
laştırdığı için 
kokuya da sebep 
olduğunu 
belirterek, ruhi ve 
fiziki sorunlara yol 
açan, sosyal hayatı 
zorlaştıran ter
lemenin, ellerde, 
koltuk altında, ayak 
altlarında, yüzde ve 

liraya kadar da 
ağır para cezası 
verilecek.
Kulllanılan araçlar 
kime ait olursa 
olsun müsadere 
edilecek.
Protezci olmasına 
rağmen diş 
hekimliği yapan
lara da 3 ile 5 yıl 
arası hapis, 3 
milyar liraya kadar 
ağır para cezası 
verilecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca 
verilmiş ustalık bel
geleri, başkaca bir 
işleme gerek 
olmaksızın iptal 
edilmiş sayılacak.

gövdede oluşa
bildiğini bildirdi. 
TERLEMENİN 
SEBEBİ 
Tedaviye başlan
madan önce ter
leme sebebinin 
tespit edilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Dr. Aslı Nar, 
"Terleme sorunu 
olan kişinin önce
likle kilo durumu 
inceleniyor. Aldığı 
ilaçlar gözden 
geçiriliyor.
Hastanın menopoz
da olup olmadığı 
araştırılıyor. 
Endokrinoloji 
uzmanının yapacağı 
değerlendirme ile 
sorunun tiroid 
bezinden veya 
böbrek üstü bez
lerinden kay
naklanıp kay
naklanmadığı belir
leniyor" diye 
konuştu.
Dr. Nar, bu durum
ların hiçbirinde 
sorun tespit 
edilmez ise, doğuş
tan sempatetik 
sinir sisteminin 
aşın çalıştığı 
kanaatine varıla
bileceğini ifade 
ederek, "Tedavide 
ilk olarak genel

l
Sağlık için bir yıl içinde
Bakanlığı’nca bu 
belgelerin yerine 
diş protez 
teknisyenliği 
meslek belgesi 
verilecek.
Bu belgeleri almak

tedavi yaklaşımları 
uygulanır. Kişi 
öncelikle kıyafetini 
düzenlemeli ve 
daha hafif 
giyecekler 
giymelidir.
Lokal olarak 
talk pudrası 
veya oldukça etkili 
olan alüminyum 
klorid içeren 
solüsyonlar mutla
ka denenmelidir. 
Bazı hastalarda 
sempatetik sinir 
sisteminin çalış
masını azaltmak ve 
böylece de ter
lemeyi azaltmak 
için ilaçlar kullan
maktayız. Bazı 
hastalarda strese 
bağlı terlemeyi 
kontrol 
edebilmek 
amacı ile 
psikoterapi öner
mekteyiz" dedi.

müracaat etmeyen
ler. protez 
teknisyenliği 
unvanını kullana
mayacak ve bu 
mesleği 
yapamayacak.

taşıyan hayvanların 
eti ve sütüyle insan
lara bulaşan 
Brucella hastalığı 
konusunda uzman
lar vatandaşları 
uyarırken, 
hastalığın çoğunluk
la, ilkbahar mevsi
minde satışa 
sunulan taze 
peynirden kay
naklandığı 
bildirildi.
Konuyla ilgili açık
lamalarda bulunan 
Muş Devlet 
Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Mesut* Çolak, 
hastalıktan korun
mak için özellikle 
peynir yaparken 
sütün iyice kaynatıl
ması gerektiğini 
söyledi. Peynirin 
salamura yapılması 
halinde tuz oranın^ 
göre 2-3 ay bek
letildikten sonra 
tüketilmesi gerek
tiğini vurgulayan 
Dr. Çolak, "Süt 
iyice kaynatılıp 
içilmeli ve etler 
iyice pişirilmelidir. 
Bu kurallara uyul- 
duğu zaman 
Brucella hastalığına 

NÖBETÇİ ECZANE
8 Mayii 2004 Caaartaıl 

DEMİRİZ ECZANESİ
9 Mavıt 2004 Pazar 
ENGİN ECZANESİ

VB. x 31 SAYI x 1821
FİYATI x 200.000 TL (KDV DaM* 

SüMbi : Kadri GÜLER
Van İsleri MüSürü x Serap GLUER

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ 
İstiklal Cad, Bora Sok. Mo 3 B 

I Telx 513 96 83 Fon : 513 35 95 GEMLİK I

Kâra OFSET
Matbaadd Ynaacdü-MAnncdA Tesiu 
tetikte! Cad. Bm Sok. Bk3B GEMLİK 

dte* fenan Gtefem w Bnar gndm puofeonfe) 
l_________ _ - - J

mikrobu kapan bâr 
hasta. 1-5 Be 3 a% 
arasında gecen bir 
süre iaresinde etki
lerini gorar.
Hastafak ateş, gece

vücut ağnian. 
eklem ağrdan. hal
sizlik ve istahsudhk 
gibi belirtiler 
gösterir” dedi.
Memet Afgan îsünii 
peynir sabası da 
Brucella hastabğm- 
da taze peynirin 
etkisinin çok 
olduğunu 
belirterek, ’ Günde 
ortalama 50 kiloya 
yakın peynir satayo- I 
rum. Şu anda taze 
peynirin kilosu 2 
milyon 500 bin lir* I 
Bazı köylüler, sütü 
sağdıktan sonra haç I 
kaynatmadan 
peynir va pto 
piyasaya sürüyor. 
Süt, önce kaynatıl*- I 
cak, soğu duktan 
sonra peynir yapda- I 
cak. Bu işlem mas 
ra flı ve zaman 
aldığından şutu h>c 
kaynatmadan 
peynir yapan insan- | 
lanmız var şek
linde konuştu
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Kurumlar Vergisi’nde ilk 100
2003 yılına ait kazançlarını Gemlik Vergi Dairesi’ne beyanname 

vererek bildiren kurumların ödeyecekleri vergiler belli oldu.

Dü
nd

en
 de

va
m Sıra 

No ADI SOYADI FAALİYETİ MATRAH TAHAKKUK EDEN ÖDENECEK OLAN

51 Gürçam Zey. Mam, Gıda Ltd.Şti. Zeytin 28.000.000 8.400.000 8.400.000
52 Melike Metin Turizm Ac. Ltd.Şti. Temizlik 26.319.400 7.895.800 1.350.000
53 Temizser Ltd.ŞtL Temizlik 25.011.229 7.503.350 7.275.300
54 Çakmak Kuyum. Tav. Ltd.Şti. Kuyumcu-Tavuk 24.917.850 7.475.350 2.258.050
55 Vahdet Day. Tük. Mlz.Ltd.Şti. Beyaz eşya 24.060.340 7.218.100 -

56 Tatcan Gıda Ltd.Şti. Zeytin tic. 23.941.600 7.182.500 -

57 Körfez Tah. Tahliye Ltd.ŞÖ. Tahmil tahliye 23.544.138 7.063.200 7.063.200
58 Sertaslanlar Kuy. San Tic. Ltd.Şti. Kuyumculuk 23.283.150 6.985.000 3.502.600
59 Başak Fınn Gıda San. Ltd.Şti. Un ve unlu mam. 23.254.400 6.976.300 6.976.300
60 Granit-Mak Mak. Sn. Ltd.Şti. .Makine imalatı 22.523.900 6.757.200 6.677.100

61 Bilkar Demir Çelik Ltd.Şti. Toptan inş.DemirSat 21.781.170 6.534.350 677.400

62 Koka Armağan NaLLtd.Şti. Oto komisyon 21.165.300 6.349.600 -

63 S.S. Haydariye Köyü Kal. Koop. Kalkınma Koop. 21.042.907 6.313.000 -.
64 Ünlü Zeytinleri Dillioğlu Ltd.Şti. Zeytin tic. 20.995.950 6.298.750 2.778.350

65 Güngör Zeşy. Ltd.Şti Zeytin tic. 20.358.000 6.107.400 1.005.600

66 Körfez Fen Ders. Ltd.Şti. Eğitim işleri 19.459.300 5.837.750
67 Adatepelnş. Gıda San. Ltd.Şti. Lokanta inşaat 19.263.600 5.779.050 1.194.950
68 Lidersan Gıda San. Ltd.Şti. Un ve unlu mam. 18.523.900 5.557.200 -

69 Akaçlar Gıda San. Ltd.Şti. Un ve unlu mam. 18.381.450 5.514.450 5.514.450
70 Erdoğan USta Ter. Ltd.Şti. Gemi Inş. Tam 18.240.603 5.472.150 5.472.150
71 Aysan Zey. Ith.Ihr.Ltd.Şti. Zeytin tic. 18.206.050 5.461.800 •

72 Egemen Orman Ürünleri Ltd.Şti. Orman ürünleri 18.015.000 5.404.500 138.400
73 Kartaloğulları Nak. Ltd.Şti. Nakliye işi. 17.748.140 5.324.400 3.944.650
74 Gemlik Hazar Nak.Tah. Ltd.Şti. Ulaştırma 17.559.273 5.267.750 5.267.750

75 Koca Usta Çelik KonL Ltd.Şti. Demir çelik 17.002.100 5.100.600 -

76 Bozdemirler Inş.Taah.Ltd.Şti. Genel inşaat 16.975.200 5.092.600 5.092.600

77 Set Makine San. Ltd.Şti. Makine İnşaat 16.857.250 5.057.150
78 Nur Akkuş Petrol Oto San. Ltd.Şti. Akaryakıt bayii 16.633.100 4.989.900 300
79 Köroğlu Teşhis Ted. Hlz.Ltd.Şti. Sağlık hiz. 16.327.350 4.898.200
80 Erçim Mak,San.Paz.Ltd.Şti. Mak. Parça 16.110.700 4.833.200 2.256.900

81 özaksa Zey. Ltd.Şti. Zeytin tic. 15.889.900 4.766.850 200 350
82 Osmnlı Fırıncılık Gıda San.Ltd.Şti. Un ve unlu mam. 15.786.950 4.736.100 3.757.800
83 Güler Dalgıç Ltd.Şti. Genel inşaat 15.348.600 4.604.600 2.496.150
84 Aktif Enerji El. Elektronik Ltd.Şti. Top. elektronik mal 15.141.030 4.542.300 103.900
85 A-Z Denizcilik Gemi Ac. Ltd.Şti. Komisyoncu 14.083.380 4.225.000 -

86 Turfan Gıda Tic. ve San. Ltd.Şti. Gıda imalatı 13.982.700 4.194.800 •

87 Göral Nak.Gum.Tah.Tah.Ltd.Şti. Nakliye 13.751.550 4.125.450 22.100
88 Yıldız Fırıncılık Gıda Ltd.Şti. Un ve unlu mam. 13.391.050 4.017.300 871.650

89 Gömüne Denizcilik Hizltd.Şti. Seyahat 13.345.850 4.003.750 •

90 Özgönül Taşımacıcılık Ltd.Şti. Ulaştırma 13.316.400 3995,000 1995.000

91 Ozan Elektrik San.Ltd.Şti. Inş.Elek. işleri 12.586.300 1775,700 •

92 Yanık Nak. Oto San. Ltd.Şti. Ulaştırma 12.455.600 3.736.700 17M7H

93 Erenoğlu Süt ve Sütlü Mam.Ltd Şti Süt mam. imalatı 12.420.000 3.726.000 3.002.600

94 Kayhan Ozalit Emlak Ltd,şti. Ozalit • Fotokopi 12.230.000 2.197M

95 N-H Haksan Kasa SaikLtd.Şti. Kapalı kasa 12.044,000 igiim
96 Sönmez Çelik Eşya San.Ltd.Şti. Çelik eşya im. 11.861.850 1558.500 *

97 Öner Zeytincilik Gıda Ltd.Şti. Zeytin tic. 11.781950 1535.150 MM
98 Nacar Inş. Taah.Tic.Mak.Ltd.Şti, İnşaat 11,250,000 1375000 13'5M

99 Çiftçiler Inş. Taah.San. Ltd.Şti, İnşaat 11.202.300 İMM İMM
100 Royal Mermer San. Tic. Ltd.Şti. Mermer Tic. 29.852.000 3 35-000 •

Çocuklar 
Hıdrellez’!

kutladı

Seyfettin SEKERSOZ

Baharın geldiğini 
müjdeleyen ve 5 
bin yıldır kutlanan 
Hıdrellez, önceki 
akşam sokaklarda 
yakılan ateşlerin 
üstünden 
atlayarak kutlandı. 
Akşam saatlerinde 
sokaklarda bir araya 
gelen çocuklar ve

gençler, yaktıkları 
ateşin üstünden 
sırayla atlayarak 
geleneği sürdürdüler. 
Akşamın geç 
saatlerine kadar 
ateşle eğelenen 
çocuklar büyüklerin 
yapamadıklarım 
yapmanın zevkini 
yaşadılar.
_____________________

Kontrol Botu 
Gemlik’e 
geliyor 

ı Uzun süredir olarak elden
bak— ve onanı de geçirilen ve 
olan Oçe Taran yenilenen kontrol
Müdürlüğü Su

I Ürünleri Kontrol 
Botu önümüzdeki 
halta kmde tekrar 
denize indirilecek. 
Bursa'da bâr firma 
tarafından motor»'- 
rum \ «ra sıra iç ve 
deş aksan» tüm

ABONE OLDUNUZ MU?
*~3Aİ . Mİ ABONE OCUN

Sat
•İ/3 
Özı



Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden muhtaç aylığı almak isteyen özürlü ve yetim çocuklara maaş verilecek

Engelli ve yetimlere aylık bağlanıyor
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce alınan karara göre göre; hiç bir kurumdan hiç bir şekilde maaş almayan ve yüzde 40 engel
li raporu olan özürlüler ile 18 yaşıh altında sosyal güvencesi olmayan yetimlere 175 er milyon lira maaş bağlanacak. Gemlik Özel Tün 
Özürlüler Okulu Müdürü Tamer Sivri, yüzde 40'engelli raporu olan özürlü ailelerin okul müdürlüğüne başvurmalarını istedi Sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE :

10 Mayıs 2004 Pazartesi FİYATI : 200.000- TL.

Türkiye’de 
günde 3 kişi iş 

kazalarında ölüyor 
Türkiye’de son 35 yılda meydana gelen 5 
milyona yakın iş karasında 41 bin krşı 
hayatını kaybetti. Buna göre; Türkiye’de 
günde 3 kişinin iş kazasında ölüyor, 8 de

2005 yılında Gemlik’in dağ köylerinin Kırsal Kalkınma Programından faydalanması için girişimler başlabtocak

'‘Amacımız Myii yerinde kalkındırmak"
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmall.com

Saat 24, ben yazımı yazıyorum.
Hergün yazı yazmak kolay iş değil.

- Bir kez konunu kafanda oluşturabilirsen belki kolay ama 
benim gibi bir koltukta iki karpuz taşıyan için her zaman 
konu oluşturulmuyor. Konuya zaman kalmıyor.

Bugiin annaler günü idi.
Bu günü icad edenlere esnaf allah razı olsun diyor.
Anne kutsaldır. Hakkı en zor Ödenecek kişidir anne..
Anneye armağan almadan olmaz.
Bugün, tüm dünyada annelere alman armağanları 

düşünebiliyor musunuz? Piyasada dönen parayı düşünmek 
bile zor.

Ben, günümün büyük bölümünü evimin bahçesinde 
geçirdim.

Toprakla uğraştım, çimleri biçtim, suladım. Gülleri 
ilaçladım, iple bağladım. Sızdıran su borusunu onardım. 
Çiçekler arşındaki otlan temizledim...

Banşla saklanbaç oynadım. Annemi ziyaret ettim.
Bu İşler günümü aldı.
Sonra gazeteye başladık. Bugün okuduğunuz gazeteye..
Şimdi saat 24.oo Serap, sayfalan hazırladı ve gitti.
Benim yazım hep en sona kalıyor. Montaj, kalıpçekme, 

sayfa bağlama ve gazeteyi basma işinden arta kalan zaman
da, gecenin bu saatinde pazar yazası yazıyorum.

Zor da olsa yazıyorum işte.
Bugün F'-trbahçe şampiyon oldu. Bursaspor küme düşme

di. Artık Bursalılar zil takıp oynamalı.
Tcıierbahçellleri kutluyorum.

; Baskanınuz Fenerli.
। , Birkaç yıl önce İskele demirlerini bile san laciverte boya 

mıştı. Bu şampiyonluktan sonra Fenerin renkleri ile Gemlik 
H donanmazsa şaşmam.
* I Bugün hos bir gündü.

| Yazın sıcaklığını İliklerime kadar içimde hissettim.
I Yeniblr gün ve yeni bir hafta başlıyor.

|| I Yaşam acısıyla, tatlısıyla sürüp gidecek...

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclis üyeleri basın toplamlısı düzenleyerek, 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. İl Genel Meclisi Daimi Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı, “Elimizde tüm köylerimizin ihtiyaç ve talep dosyaları var. Dedet 
eliyle yapılacak her türlü hizmeti kısa sürede değerlendirmek istiyoruz” dedi.
28 Mart yerel seçimlerinde, Ada 
let ve Kalkınma Partisi’nden İl 
Genel Meclis üyeliği görevlerine 
seçilen üyeler, basın toplantısı 
düzenleyerek, yaptıkları çalış
maları anlattılar. Toplantıda, 
Grup Sözcüsü Nurettin Avcı, 
seçimler öncesinde gezdikleri 
köylerde muhtarlar ile biraraya 
gelerek, sorunları tespit ettikleri
ni belirterek, Bursa Valiliği’nin 
Kırsal Kalkınma programı hazır
ladığını ve Gemlik’in dağ köy
lerinin bu programdan faydalan
masını sağlayacaklarını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Basın toplantısına, AKPİI Genel Mecis üyeleri NmMı Am, 
İbrahim Uslu, ilhan Başaran ve hçe Ba^kaaı&Her ŞıMa taN

Vergi kaçağı tam gaz ilerliyor
2002 yılında yüzde 
57.7 olan Türki 
ye'deki vergi kaça 
ğı oranının vergi 
banyı yasasının 
^karılmasında 
2003 yılında yüzde

73.7 ye yükseldiği 
bildirildi.
Maliye Bakan 
lığı nın geçtiğimiz 
yd yaptığı denetim- 
İcrde. 68 bin 251 
vergi incelemesi

gerçeMe$twiML 
Inceiemevr alman

devlete 25 katnl
von 563 triivvm
195 milyar 271
milycMn lira gefir

I ı ■ııı^lİ 2093

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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■il Değişim Rüzgarı

Evde azıyor...
Dışarıda siniyor...

Duygu yoksa yaşam bir hiçtir!

Sokakta süt dökmüş kedi, evde azgın bir 
canavar.

Karakter zaafiyeti...
Hazımsızlık...
Yetenek fukarası...
Kültürden yana hiç nasibini alamamış.
Bugüne duygulan bastırılmış.
Korkudan...
Beceriksizlikten saklamış.
Sinmiş saklanmış.
Ama evde,
Dizginlerden boşalmış, tavlaya koşan at 

gibi..
Bir ona sarıyor. Ondan sıkılıyor buna..
Ne yapsın ev halkı..
Geçim için, elaleme rezil olmamak, çocuk

ların mutluluğu için sesini çıkarmıyor.
Belki düzelir diye sineye çekiyor...
Üzerine varmıyor.
O da gerçekten korkuttup sanıp dozu 

sürekli arttırıyor.
İşin boyutlarını değiştiriyor.
Aileyi temelinden sarsacak girişimlerde 

bulunuyor.
Evin kökünü dinamitliyor.
Çocuklarının geleceğini karartacak hatalar 

yapıyor.
Ailede tedirginlik, bıkkınlık baş gösteriyor.
Düzen bozuluyor.
Çocuklar ve anne o olmadığı zaman 

başbaşa verip çözümler arıyor.
Bir gün çocuklardan biri onu televizyonda 

görüyor.
O da ne...
Başkalarının karşısında el pençe divan...
Yüz sürüyor.
Şırnaşıyor.
Korkup siniyor.
Çocuk da müthiş bir hayal kırıklığı....
Burulma ...
Çocuk gördüklerini evdekilerle paylaşıyor.
Onlarda da aynı duygular.
Pişmanlık, üzüntü, heba olan yıllar...
Aileyi tüm tehlikelerden koruma görevi 

olan büyük çocuk akıllı ve akılcı...
Duruma el koyuyor,..
Babayı önce kazanmak için çabalıyor.
Düşüncelerini sabırla babaya aktarıyor.
Ama bana “ne buldum delisi”
Daha da azıyor.
İşİ bu kez şiddete götürüyor.
Gücü yettiğine tokadı vuruyor.
Aile boğuluyor.
Karanlık bulutlar hiç kalkmayacakmış gibi 

evin Üzerine çöküyor.
Çıkış aranıyor.
Sokağa çıkılıyor.
Ailenin yaşadığı dram duyguları tetikliyor.
Dalga dalga yayılıyor.
Umutlar yeşeriyor.
Gelecek aldınlanıyor.

Hayallerimizi ateşleyerek güçlü 
coşkuya ve enerjiye ihtiyacımız ola
cak. Kimliğimizde duygusal bir 
devrim yapacağız. Olumlu düşünce, 
güzel görme ve güçlü kelimeler 
beynimizin yeni düşünce yollarını 
çizecek.

Coşku, duygularımızı titretecek, 
bedenimizi canlandıracak; bir kişilik 
bedenimizi, yüz kişilik duygu 
deryasıyla zenginleştirecek, bize 
coşku verecek. Olumsuzluklardan 
yılmamayı, yenilmemeyi, 
vazgeçmemeyi öğreneceğiz.

Coşkulu insanların tebessüm
lerinde gözleri parlar, coşkularını 
kalplerinden okursunuz, etraflarına 
yaşama sevinci yayarlar ve terk 
edilemezler.

Çoğu zaman odaklandığımız olum
suz anlamlar karamsarlığın, olumlu 
anlarlarsa coşkunun, duygunun kay
nağını oluşturur.

Hissettiğimiz acılar ve zevkler, 
yaşadıklarımıza verdiğimiz anlamlar
dan kaynaklanır.

Bakış açımız bozuksa ne eş, ne de 
çocuk sizin için mutluluk kaynağı 
olabilir.

Mutluluk çoğu zaman satır alarm
dan gizlidir.

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L

® METRO I
Türkiye’nin yollarında... ■

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 

Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 
girmiştir.

Bilal SUSAM

Parmağı kesildiği için isyan eden
lere, ayaklarından mahrum insanın 
gülümseyişini savurmak gerekir.

Unutmayan ki; bilincimizde can
lanan duygular, aklımızdan geçen 
kelimeler tarafından tetiklenir.

Eğer hedeflerinize, yaşamınıza ve 
hayatın her karesine duygu 
gücünüzü ve deryanızı katamıyor- 
sanız, başarı ve mutluluğa o kadar 
uzaksiniz demektir.

En son hangi sevdiğinizi aradınız, 
en son kime sevdiğinizi söylediniz w 
ona doya doya sanidiniz. Esinize en 
son ne zaman çiçek aldınız?

Kendinize en son ne zaman cay 
ısmarladınız? En son kime içten bir 
tebessüm yolladınız?

Bahann gelişi size hangi duygu w 
anlamlar kazandırdı?

Hayatınızdan memnun musunuz?
Olmak istediğiniz yerde misiniz?
HAYATIN PROVASI YOK!.....
Öyleyse yayılın çimenlere do 

yasıya, elbet bir gün onlar yayılacak 
üstümüze!...

Mutluluk güzelikliklerin içinde 
doğanların değil, çirkinliklerin bile 
güzel yanlarını 
KEŞFEDEBİLENLERİNDİR!....

ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun

OKUYUN OKUTUN
Tel: (0.224) 513 12 12 j
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2005 yılında Gemlik'in dağ köylerinin Kırsal Kalkınma Programından faydalanması için girişimler baştatdacak

“Amacımız köylüyü 
yerinde kalkındırmak” 
Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclis üyeleri basın toplamlısı düzenleyerek, 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. İl Genel Meclisi Daimi Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı, “Elimizde tüm köylerimizin ihtiyaç ve talep dosyalan var. Devlet 
eliyle yapılacak her türlü hizmeti kısa sürede değerlendirmek istiyoruz” dedi.
Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti İl Genel 
Meclis Üyeleri İlçe 
binasında düzenledik
leri basın toplantısın
da yapacakları çalış
maları açıkladılar. 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin’in de katıldığı 
basın toplantısına, 
İl Genel Meclis 
Daimi Encümen 
Üyesi Nurettin Avcı, 
İl Genel Meclis Üyeleri 
İbrahim Uslu ve İlhan 
Başaran da katıldı. 
Toplantıda, AKP 
grubu sözcüsü 
Nurettin Avcı, çalışma 
amaçlarının köylüyü 
yerinde kalkındırmak 
olduğunu söyledi. 
Geçtiğimiz hafta 
Doğru Yol Partisi İl 
Genel Meclis üyesi 
Aydın Erenoğlu'nun 
Kaymakamlık ve 
Muhtarlar Derneği’ne 
yaptığı çağrı üzerine, 
toplanan AK Partili 
İl Genel Meclis 
grubu yaptıkları çalış
malar hakkında 
bilgiler verdiler.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, basın 
toplantısını açan 

TAŞI 
GEDİĞİNE

MECRA....
Başbakan Sn. Erdoğan diyor ki; 
‘‘AB olmazsa başka mecra bulunur.” 
Ümidi kesti demek...
Tabii, tabii.... Arayan bulur, 
inleyen ölür.
Başka yeni mecra, macera olmaz mı?

konuşmasında Yerel 
Birimler Başkanlığı 
kurulduğuna dikkat 
çekerek, ayda bir kez 
toplanacak bu birimin 
ilçe yönetiminin 
bilgisi dahilinde 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi 
vereceğini bildirdi. 
SORUNLAR 
TESPİT EDİLDİ 
AK Parti İl Genel 
Meclis üyeleri adına 
grup sözcüsü olan 
Nurettin Avcı, seçim
ler öncesi gezdikleri 
tüm köylerde muhtar
larla bir araya gelerek 
sorunları tespit 
ettiklerini söyledi.
İl Genel Meclisi seçim
lerinde esen rüzgarın 
kendileri lehine ese
ceğini bilerek, 5*0 
beklentileri olduğunu 
söyleyen Avcı, 
”İI Genel Meclisi ilk 
toplantısında Daimi 
üye oldum, diğer 
arkadaşlarımda 
komisyonlara girdi 
ler. Elimizde tüm 
köylerimizin ihtiyaç 
ve talep dosyalan 
var. Devlet eliyle 
yapılacak her tür 
hizmeti kısa sürede

değerlendirmek 
istiyoruz. İl Genel 
Meclisi’nde 65 kişiyle 
çoğunluğa rağmen 
muhalefeti dışla
madan üzerimize 
düşeni yaptık, onları 
da çeşitli komisyon
lara seçtirdik. 
Amaç İl Genel 
Meclisinde birlik 
beraberliği sağlamak
tı bunu yaptık” 
şeklinde konuştu. 
KIRSAL KALKINMA 
PROGRAMI 
İl Genel Meclisi Daimi 
Encümen Üyesi olarak 
Bursa Merkez 
Osmangazi ilçesi, 
Mudanya ve Gemlik 
köylerinden sorumlu 
olduğunu bildiren 
Nurettin Avcı, 
önümüzdeki günlerde 
köy muhtarlarına 
talep formu dağıtacak
larını bildirerek.
"Bu formlarda 
ihtiwç ve sorunlar 
belirtilerek bize 
verilecek. Daha önce 
muhtarlar isteklerini 
dilekçe ile bildiriyor
lardı bit bürokrasiyi 
kaldırarak hirmeti 
daha çabuk hale 
getireceğiz.
Muhtarların 
talepleri bilgisavar 
ortamında gerekli 
Şekilde değer
lendirilecek* dedi. 
Bursa Valiliği'mn 
Kırsal Kalkınma

Programı hazırladığım 
da belirten Ava, 
2005 yılı için 
Gemlik'in dağ 
köylerinin bu prog 
ramdan faydalanma 
lan için girişimlerde 
bulunacaklarını 
söyledi.
Dağ köylerinin 
geç imlerini ormandan 
sağladıklarına 
değinen Nurettin 
Avcı, "Baltasını alan 
dağa çıkarak odun 
kesiyor, köylerimize 
başka geçim kay
nakları 
bulmamız gerekir. 
Dağ köylerinin 
yapılarına göre 
Hayvancılık.
Meyvecilik yada 
Aneıhk gibi yeni 
geçim kaynaklan 
yaratmamız lazım. 
Köylüyü ye rin d e 
kalkındırmak 
amacındayız" 
şeklinde konuştu.
İİHMMtaı Narh 
ve Karacaafi antma 
tesislerine de açddd 
getirerek, "Koracun* 
köy olarak denize 
meyilli olduğundan 
antmost çnhşsyor 
ama Mm* köyü 
övhr değ< orası 
,J.İ -JU;
onun için caribe 
akmhst 
bu konuda grraM 
çaKşoMİMa 
\ophroca*M' dedL
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Kadınlar “Mantı
Günü”nde coştu Kanserler”

panel
düzenlendi

konulu

Jmekoiog Opr Prof Dr Omsr Daragor*. gant»

Belerin* K ukvr

düzenlenen 
panelde

erkekler 
dikkat çekti

taMüJEKmûZ 

özel Gemlik 
Polikliniği tarafın
dan düzenlenen

GenftaJ 
Kanserler" 
konulu panele 
kadınlar Ugi 
göstermedi 
Geç t iğimiz yıllar-

4 adet Goodyear Minibüs* Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Türboma x 15W40 
motor yağı hediyemiz.

Kampanyamız 
14 • 15 • 16 

17,5 • 19,5 ianl 
ebatlarındı 

.geçeri id ir.

’ Un

V

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu, 
Okul Aile Birliği ve 
Koruma Deme 
ği’nin birlikte düzen 
lediği Mantı 
Günü’nde kadınlar 
doyasıya eğlendi. 
Milton Aile Gazino 
su’nda düzenlenen 
Mantı Günü’ne 
katılan bayanlar 
aralarında çekiliş 
düzenleyerek, 
hediyeler 
kazandılar. 
Gazi İlköğretim 
Okulu Okul Ali

“Genital

Birliği Başkanı 
Birdane Sankaya ve 
Koruma Derneği 
Başkanı Emel Kuzu, 
Düzenledikleri 
Mantı Günü’nden

elde edecekleri 
geliri okulun 
ihtiyaçlarına ve 
öğrencilerin 
ihtiyaçları için 
kullanacaklarını

söyledi.
Hanımlar, mantı 
gününde doyasıya 
eğlenirken, bol bol 
mantı yemeyi de 
ihmal etmediler.

Lastiklerinizi yenileyin,

Merkea* saboma»

taraf

<.oof»Ar4»1

CARGO G26

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Jinekolog

Yetkili Bayii
GOODpYEAR

özellikle yeni nesil minibüsler kamyo-^Ver çm geftşbrimıg 
radial gövdeli, üstün performanslı asfalt tenun leıbğı

İstiklal Caddesi No : 26
Tel : (0.224) 513 11 75 

GEMLİK
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Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nden 
muhtaç aylığı almak 
isteyen muhtaç ve 
özürlüler ile yetim 
çocuklara ayda 
175 milyon lira 
aylık bağlanacak. 
Başbakanlık 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nce ah* 
nan karara göre, 
hiç bir kurumdan 

özürlü öğrenciler, aileleri ile birlikte ağaç diktik
ten sonra, piknik yaparak güzel bir gün geçirdiler.

hiç bir şekilde maaş 
almayan yüzde 40 
engelli raporu olan 
özürlüler ile 18 
yaşın altında sosyal 
güvencesi olmayan 
yetimlere 175 er 
milyon lira maaş 
verilecek.
Gemlik Özel Türe 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri, 
gazetemize yaptığı 

açıklamada, yüzde 
40 engelli raporu 
olan özürlü ailele 
rinin okul müdür
lüğüne başvurarak, 
veya 524 70 31 
nolu telefondan 
kendisini arayarak, 
komi ile ilgili 
bilgi alabile
ceklerini söyledi. 
BİR GÜN ASKER 
OLDULAR 
Özel Türe Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri, bu yıl 
da 11 Mayıs 2004 
tarihinde Milton 2 
Aile Gazinosu’nda 
özürlüler ile sözlü 
eğlenceli gün 
düzenlediklerini 
belirtirken, askerlik 
çağındaki 12 
özürlüyü bir 
günlüğüne askere 
götüreceklerini

özel Türe özürlüler Okulu öğrencileri aileleri ile birlikte goçüğhaiz 
günlerde, Askeri Veteriner Okulu’nda askerler ile birlikte ağaç <MBar.

söyledi.
Bursa Jandarma 
Garnizon
Komutanlığında 
özürlüler asker 
kıyafeti giyip, 
silah kuşanacaklar. 
Sivri, özürlüler ile

olan etkinliklerin 
arttırılması 
amacıyla, geçtiğimiz 
günlerde, Gemlik 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi nde asker
ler ile birlikte özür

lülerin ağaç 
dikerek, askeri 
hara tes islerinde 
aileleri ile birlikte 
özürlülerin 
güzel bir gun 
geçirdiklerini 
söyledi.

DYP’li kadınlar anneleri unutmadı
OZKfiYfi OTOMOTİVDE KflMPfiNYfl

12 R 22.5 
B KAMYON LASTİĞİ 

MM
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

YAPI KREDİ • WORLD KART
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKHYfl OTOMOTİV

I-t, ' — GEMLİK BAYİİ
IDE ili Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ ” Te| ; (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

9 Mayıs Anneler Güne 
nedeniyle Doğru Yol 
Partisi İlçe Kadın 
komisyonu üyeleri 
sağlık kuruluşlarını 
ziyaret etti. - 
Ziyarette DYP’li kadın
lar Anneler günü’nü 
hasta yatağında 
geçiren kadınlara 
karanfil vererek, 
şifa dilediler ve 
günlerini kutladılar. 
Doğru Yol Partisi

İlçe Kadın Koadeyaaa 
Başkanı Nuray Erten 
ile üye kadmiar.
Sosyal Sigortalar 
Hastanesi w 
Muammer Ağan 
GemMk Devlet 
Hastanesine 
yaptıkları ziyarette 
yaklaşık yâ» hastaya 
Anneler Günü nedeniyle, 
karanfil dağnarak.
onları anaMnadridaraa 
hanriamla*

BURSA HAKİMİYET

İVE KENT 
GAZETELERİNE

_ İLAN ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM

TEL : (0.224) 513 96 83
_ Fut: (0.224) 513 35 95
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Çocukları sürekli I Çocuklara sorumluluk

evde tutmayın
i Uzmanlar, çocukların 

yaz kış sürekli evde 
■ kalarak dışan çıkma
masının, astım gibi 
hastalıklara davetiye 
çıkardığını söyledi. 
Astım hastalığının 
dünyada ve Türkiye’de 
en sık görülen 
hastalıklardan biri 
olduğunu belirten 
uzmanlar, Türkiye’de 
3.5-7 milyon arasında 
astımlı hasta bulun
duğunun tahmin 
edildiğini ifade etti. 
İklim, hava kirliliği, 
sigara, allerjenlerle 
temas gibi çevresel 
etkenlerin, astım 
hastalığının ortaya çık* 
masında önemli rol 
oynadığını kaydeden 
•zmanlar, " Bölgemiz M 
aşın nemye sıcaklığın . ■ 
uygun olması 
Medeniyle ev toîsu aler
jisinin esas nedeni ’ 
olan akarcıklanri
üremesi içte şdrjih 
nerece uygundur. 
puvardan duvara 
halılar, koltuklar, yün 
yatak ve yorganlar 
buna eklenince, ortam

duygusu verin
değil", "Tutarlı ama 
değişmez değil",
Yaptırımı olan ama 

zorlayıcı değil" nite
likte olması gerektiği 
ifade edilen sitede, 
şu bilgilere yer 
veriliyor
''Sınırların belirlen

mesinde, çocuk ve 
gencin gereksinim
leri, beklentileri, . 
dilekleri de önemsen- 
meli, gelişen topluma 
göre güncel değerler 
göz önüne alınmah. 
cocuk ve gencin de 
bu oluşumda pay 
sahibi olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Çocuğa belirlenen 
sınırların çok geniş 
ve gevşek olması, bir 
anlamda 'sınır olma
ması’ anlamına 
gelmektedir. Bu 
durumda çocuk ve 
genç, gerçek yaşam
da neyi, ne zaman, 
nerede, nasıl 
yapacağını 
öğrenmemekte, 
davranışlarını ayarla
ma ve Kontrol 
edebilmeyi becere- 
memekte, gerçek » 
yaşamdaki ilişkileri 
tam anlamıyla

km tîi yanmakta, 
insanlarla ve toplum- I 
la olan ilijlrilruteii 
ayarlayamamakta. 
kendi sınırlarının 
nerede bittiği ve 
başkalarının özgür
lüğünün nerede 
başladığını kestire- 
memekte ve sosyal 
uyum ve iletiş imde 
ciddi sorunlarla karşı I 
karşıya kalmaktadır. 
Bunun aksine çocuğa 
gereksiz engellemeler 
ve yasaklardan 
oluşan bir sınır belir
lenmesi, 'çocuğun 
kişiliğinin aşın sınır- 
lanması’ demektir. 
Bu durum, çocuk ve 
ge ncin yaşam beceri
lerinin gelişmesinde 
engelleyici rol oyna
makta, güvensizlik, 
karamsarlık ve kuşku 
duygulan ve bunlann 
neden olduğu yeni 
psikososyal sorunlara 
yol açmaktadır.
Çocuk ve gence mut
laka sorumluluk duy
gusunu verilmelidir 
Çünkü, sorumluluk 
duygusu madde 
bağunhhğmdan uzak 
olabilmede çok 
önemli bir unsur dır

Ebeveynlerin, cocuk 
ve gençleri bağımlılık 
yapan maddeler 
konusunda uyarması
na rağmen, İçendi 
sergiledikleri davra 
niş modellerinin uya 
nlardan çok daha et 
kin olduğu bildirildi. 
Internet sitesinden 
derlediği bilgilere 
göre,' çocuklara 
sorumluluk duygusu 
vermenin, onları 
madde bağımlılığın' 
dan uzak tutabilecek 
en önemli unsur 
olduğuna dikkat çek
ildi. Sitede t çocuk' 
lann kendilerine,, 
güvenebil meleri ve 
kişilik sahibi ola
bilmeleri için yalnız 
başlatma hareket 
edebilecekleri alan
lara ihtiyaç duyduğu, 
ebeveynlere düşen 
görevin ise çocukları
na serbest alanda yol 
göstermek, ancak bu 
serbest liğiri siıiiir- 
lannı da açık olarak 
belirlemek olduğu 
nayueuııaı.
Çocuk ve gencin 
sınırlarının, "Esnek 
ama gevşek değil’, 
"Belirli ama katı

Bölgede yapılan çalış
malarda, astıma en sık 
neden olan allerjenin, 
ev tozu akarcığı 
denilen böcekler 
olduğunun altını çizen 
uzmanlar, "Bunu, 
polen allerjileri takip 
etmektedir. Çevre 
faktörünün yanında, 
beslenmenin de 
astımın gelişmesinde 
rolü olabilir. Özellikle 
balık tüketiminin azal
masının, astımın art
masına neden olduğu 
yapılan araştırmalarla 
ortaya konmuştur" 
diye konuştu.
Uzmanlar, bölgede 

’1 yüzde 80’lerde seyre-

dİ

5*

2(
73 
MJ

di

TOlOrPETROL C23
El MANGAL

CEMİYET VI İHI TIHMTIUI lfil IHlIUSYtl TIPIlll

KAYIP

«t

lELSU H171
YO TİCARET

olas sbn'uluıi 
daha da müsait hale 
gelmektedir. Çocuklar 
için oyun parkları ve 
çevresinde yeşil alan,, 
olmaması, yaz-kış 
sürekli evde kalarak j
dışarı çıkmamaları, bu 
hastakğa^dayçtiyeıiu>|() 
çıkarmaktadır.»:.
Bunlara ilaveten, man? 
tar’spörlan, evcil hay
vanların tüyleri de 
astıma neden ola
bilmektedir" dedi.

den nem oranının, ev 
tozu akarçıklarının 
daha kolay gelişme
sine neden olduğuna 
dikkat çekerek, "İlk
baharda, özellikle 
fındık ağacı, kızılağaç, 
dişbudak gibi 
agaçıarııı poiÇrııeı'ı, 
yaz mevsiminde ise 
çayırlardaki polenler 
bu hastalığa neden 
olmaktadır" 
şeklinde konuştu.

Gemlik Lisesinden aldığım tasdiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ÖZLEM Al P

HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSNEI'İN YERİ
DOÖA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BASBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 

_ kasap Köfte - pIrzöla - antrIkot - külbasti - 
ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 

MANGAL KEYFİNDE
Tuna 2 PETROL et Mangal Da Bulabilirsiniz 
uıln ı.JiıiLiluiH iUniu ııi|iı fil kilit

Bursa İZNİK yolu gürü i er kötü altinp^ hcmetinCpeyIz
" TEL : (0.224) 587 71 34

NOT : TtcrubHh arnihiktMjdM,

OS8UIM ■
KHDİ | 

$wışı$aws । 
01 TM «İSİ:

■ tttKtM kmk'M W ÖDEMELİ KMNNYR - Itıma-KaNa- atomu* mn |

IlA^UulTUU

HEimDlNGHİ
kasim teslimi ı+s ay 
NMLM TESLİMİ 1 W
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Vergi kaça jı ta p ilerliyor
Türkiye’deki vergi 
kaçakçıları ne kanun 
dinliyor, ne denetim. 
2002 yılında yüzde

I 57.5 olan Türkiye’deki 
vergi kaçağı oranı, 
vergi barışının yapıldığı 
2003 yılında yüzde 
73.7’ye yükseldi.
Maliye Bakanlığı geçen 
yıl 68 bin 251 vergi 
incelemesi gerçekleştir
di. Bu incelemelerin 47 
bin 886’sı vergi denet- 
menleri, 14 bin 525’i 
vergi dairesi müdürlük- 

। leri, 2 bin 682’si gelir
ler kontrolörleri, bin 
917’si maliye müfettiş
leri, bin 241’i de hesap 
uzmanlarınca yapıldı.
Denetimlerde, incelem- 

I eye alınan mükelleflerin 
r devlete 25 katrilyon 
i 563 trilyon 195 milyar

271 milyon lira gelir 
beyan ettiği anlaşıldı. 
Buna karşılık söz 
konusu mükelleflerin 
18 katrilyon 834 tri
lyon 977 milyar 142 
milyon liralık geliri 
ise gizlediği, bu 
şekilde devletten 
kaçırdığı saptandı. 
Böylece 2002 yılında 
yüzde 57.49 olan 
Türkiye’deki vergi 
kaçağı oranı, vergi 
barışı ile mükellef 
lerin vergi borçları ve 
cezalarının silindiği, 
geçmişe dönük her 
türlü ödeme 
kolaylığının getirildiği 
2003’de yüzde 
73.68’e çıktı.
Verilere göre, 2002 
yılında incelenen 
mükellef başına 122

milyar 420.5 milyon 
lira gelir beyanında 
bulunulurken, 70 mil
yar 390.7 milyon liralık 
gelir kaçırıldı. 2003’de 
ise mükellef başına 
gelir rakamı 373 milyar 
546.8 milyon lira, 
mükellef başına kaçak 

tutan da 275 milyar 
966.3 milyar lira oldu. 
SON 5 YILIN 
BİLANÇOSU 
Bu arada son 5 çıDık 
vergi inceleme 
sonuçlan da, ülke 
mizdeki vergi kayıp ve 
kaçağının her yıl 
oldukça yüksek boyut
larda seyrettiğini 
gözler önüne serdi. 
Teftiş Kurulu, Hesap 
Uzmanlan Kurulu, 
Gelirler Kontrolörleri, 
vergi denetmenleri ve 
vergi dairesi müdür

lükleri, 1999-2003 yılı 
döneminde toplam 361 
bin 469 vergi inceleme
si gerçekleştirdi.
Büyüteç altına alınan 
bu mükelleflerin 
devlete 51 katrilyon 
609 trilyon 128 milyar

372 mayon İra gefc 
hey ettiği beÜHeath. 
Buna karvkk. aaâkeAr- 
flerin devletten 
kaçırdığı gefar nukun 
ise 43 katrflyoa 307 
trilyon 847 müyar 91 
m üyon lira olarak 
tespit edildi.
Bu şekilde denetlenen 
mükelleflerin her 100 
liralık gelirin 83.9 
lirasını beyan etmey
erek kaçırdığı ve 
devlete katrilyonlarca 
lira daha az vergi 
ödendiği ortaya çıktı 
5 yıllık denetimlerin 
sonucunda mükellef 
başına beyan tutan 
142 milyar 776 milyon 
lira, mükellef başına 
kaçak miktan da 119 
milyar 810.6 milyon 
lira olarak hesaplandı

JTı

■ BİLİŞİM HİZMETLERİ

I
 GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 

ta EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ Fİ VAT 
I 24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4*ac* 
JOVMk 
MB0V9

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

PTMerkez": o:esi
Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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İthalat'/. 43.73 arttı
Dış ticaret açığı % 88.6 artarak, 6.4 milyar dolara ulaştı

Ekonomi
rayına 
oturdu

İthalat bu yılın 3 
ayında, yüzde 43.73 
artışla 19 milyar 399 
milyon dolar oldu. 
Bu yılın Ocak-Mart 
döneminde ihracat, 
geçen yılın aynı döne
mine göre yüzde 
28.55 artışla, 12 mil
yar 965 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Dış ticaret açığı ise 
yüzde 88.6 artışla, 
6 milyar 434 milyon 
dolar olurken, ihra
catın ithalatı karşıla
ma oranı yüzde

Türkiye’de günde 
3 kişi iş 

kazalarında ölüyor
Türkiye'de her gün 3 kişi iş kazaları sonucu ölüyor.

66.84 oldu.
2003 yılının Ocak- 
Mart döneminde itha
lat 13 milyar 497 
milyon dolar, ihracat 
10 milyar 86 milyon 
dolar, dış ticaret açığı 
da 3 milyar 411 mily
on dolar olarak 
gerçekleşmişti.
Mart Ayı İthalatı 
Mart ayında ihracat 
yüzde 27.4 artışla, 4 
milyar 970 milyon 
dolar, ithalat yüzde 
50.3 artışla, 8 milyar 
251 milyon

dolar oldu.
Dış ticaret açığı İse 
yüzde 106.6 artışla, 
3 milyar 281 milyon

dolar olurken. 
karşılama oranı da 
yüzde 60.24 oldu.

Maliye Bakanı 
Kemal L nakrtan. 
Türkiye ekonomisi 
nin rayma otur
duğum belirte 
r ek, "Türkiye mali 
disipline uyan bir 
ülke.Mali Disipline 
uçukluğunda hiç 
merak etmeyin" 
dedi
Kemal L nakitan 
Türkiye'de «kot» 
minin rayına otur
duğunu belirtti. 
Lnakıtan. "Dışsal 
bazı etkiler her 
zaman sözkonusu 
olabilir. Bunlar 
petr ol f iy a tlannın 
artışı olabilir. ABD. 
İngiltere veya 
Avrupa’nın herhan
gi bir yerindeki faiz
lerin artırılması 

bunlar bep etki 
eder ekonoaûye. 
Ama bunlar 
ekonomiyi sıkraşa 
sokacak etkiler 
değildir. . . Adalar 
sürdürü Mm*t 
kabcı büyü mep 
sağlamak ve 
Türkiye'nin tek 
ilim mi gerek— 
mali disipline 
uy—aıuhr Ma£

tnr 
uçukluğunda 
hiç merak ctroepa 
Türkiye ma* 
disipline uyan 
bir ulkfv 
Bu programa 
dev am «de— 
Dalgalı kur okh|s 
müddetçe ter» 
beklentiler 
olmaz dedi

Türkiye’de günde 
ortalama 3 kişi iş 
kazalarında ölüyor. 
İş kazalarını önle
mek için çıkarılan 
yasa ve yönet
melikler uygula
maya tam olarak 
yansımıyor. 
”İş sağlığı ve işçi 
güvenliği” haftasın
da» hükümet, işçi 
ve işveren işbir
liğinin önemi 
vurgulanıyor.
Türkiye’de son 35 
yılda meydana 
gelen 5 milyona 
yakın iş kazasında 
41 bin kişi öldü.

Toplam 1 milyon 
800 bin de işgünü 
kaybı var.
İşçi, işveren ve 
hükümet 
temsilcilerinin. 
görüş birliği 
sağladığı ender 
konulardan biri 
işçi sağlığı ve 
güvenliği... 
Güvenli bir 
çalışma ortamı 
için, Avrupa 
Birliği normları da 
göaönünde 
bulundurularak 
yasalar ve 
yönetmelikler 
çıkarılıyor.

Genellikle, rigortah 
işçi çahşhran 
melerde gerekIi

Esas soran, 
kayıtchş» işçi 
çahştndan

ABONE

■■■■M «ÜNLÜN SİYASİ ’♦ ■■■■

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Diyabetliler! Gözlerinize dikkat!
ihmal edilen şeker 
hastalığının, gözde
ki kılcal damarları 
daraltarak, körlüğe 
kadar varan hasar
lara neden olabile
ceği bildirildi.
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp 
Fakültesi Göz 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Süleyman 
Okudan, şeker 
hastalığının, 
katarakt ve göz 
tansiyonu gibi 
hastalıkların dışın
da, retinadaki kan 
damarlarının tahrip 
olmasıyla 
"Diyabetik 
Retinopati” denilen 
daha tehlikeli bir 
rahatsızlığa neden 
olduğunu söyledi. 
Diyabetik 
Retinopati’nin, 
toplumda olduğu 
gibi doktorlar 
tarafından da çok 
fazla bilinmediğini, 
ancak şeker hasta
larının karşılaşa
bileceği en tehlikeli 
komplikasyonların
dan birisini oluştur
duğunu ifade eden 
Okudan, ”Bu 
hastalık, kan şekeri

Uyku apnesi sanılandan 
daha da tehlikeli

İsveç Göteborg 
Üniversitesi 
Sahlgrenska 
Hastanesi doktor
larının yaptığı 7 yıl
lık araştırmada, 
uyku sırasında sol
unum durmasının 
(uyku apnesi) kalp 
krizi gelişmesine 
önemli etki ettiği 
saptandı.
Uyku apnesiyle 
kalp hastalıkları 

, arasındaki İlişki 
ı doktorlar tarafın- 
। dan daha önceden 
t de biliniyordu.

Ancak Göteborg 
I Üniversitesi’nde 

yükselen hastalar
da, gözün arka kıs
mında bulunan ve 
görmeyi gerçek
leştiren sinir 
tabakasındaki kılcal 
kan damarlarda 
ciddi boyutlarda 
hasara yol açabilir” 
dedi.
"Diyabetik 
Retinopati ”ye en 
çok, "çalışan 
kesim” olarak nite
lendirilen 20-64 
yaş arasındaki kişil
erde rastlandığını 
belirten Okudan, 
” Körlüğe yol açan 
etkenlerin en başın
da yer alan bu 
hastalık ile bağlı 
komplikasyonları, 
şeker hastalarının 
yılda yaklaşık 
yüzde 12’sinin kör
lükle karşı karşıya 
kalmasına neden 
olmaktadır” diye 
konuştu. Bu 
hastalığın 30 yıl 
öncesine kadar 
önlenemez ve nis
peten tedavi edile
mez bir hastalık 
olarak görüldüğünü 
-kaydeden Okudan, 
şöyle devam etti: 
”Laser teknolojisin
deki gelişmelerin 
de katkısıyla artık, 

öğretim görevlisi 
Türk doktor 
Yüksel Peker’in 
başında bulunduğu 
7 yıllık çalışmada, 
uyku apnesiyle 
kalp hastalıkları 
arasındaki bağlantı 
her yönüyle ortaya 
konuldu.
Doktorlar, hiç kalp 
hastalığı bulun
mayan, ancak hor
lama ve uyku 
sorunu bulunan 
308 hastayı 7 yıl 
boyunca takip etti. 
7 yıl sonunda uyku 
apnesi olanlarda 
kalp krizi geçirme

bu hastalık 
(önlenebilir veya 
tedavi edilebilir) 
körlükler etkenleri 
sınıfına dahil 
olmuştur.
Retinopati, gözün 
arka kısmındaki 
kan damarlarında, 
sert fırçamsı dallar 
ve sert skar doku
ları oluşturmak
tadır. Bu oluşumlar 
ise retinanın beyne, 
bozulmuş şekiller 
göndermesine 
neden olur. Bu 
nedenle diyabet 
hastaları, normal 
bir kişiye göre 25 
kat daha fazla kör
lük riski taşımak
tadır.” 
15 yıllık bir diyabet 
hastasında 
Retinopati gelişme 
riskinin yüzde 80 
olduğunu vurgu
layan Okudan, 
nedeni henüz 

riskinin 5 misli 
daha fazla olduğu 
saptandı.
Aynca uyku apnesi 
iyi tedavi edilmemiş 
her S hastadan 
birinin de kalp 
krizinden öldüğü 

tam olarak anlaşıla
mayan 
Retinopati’nin en 
çok görüldüğü kişi
lerin, şeker hasta
ları dışında hamilel
er ve hipertansiyon 
hastalan olduğunu 
bildirdi. Okudan, 
göz sağlığının 
korunması için 
şeker hastalarının 
en az 6 ayda bir 
ayrıntılı göz kon
trolünden geçmesi 
gerektiğini 
belirterek, ülkem
izde iç hastalıkları 
bölümünde görev 
yapan doktorlann, 
kendilerine gelen 
şeker hastalarını 
Diyabetik 
Detinopati taraması 
için aynı zamanda 
göz doktorlanna 
yönlendirmesinin 
çok faydalı ola
cağını sözlerine 
ekledi.

saptandı. 
Çalışmanın 
raporu, bu hafta 
Göteborg'da 
yapılacak 
Kardi\v4oji 
Kongresine de 
sunulacak.

Kan vermek 
motivasyonu 

arttırıyor
Uzmanlar, kan 
veren insanların 
motivasyon, 
anlayış ve algıla - 
masının arttığını 
söyledi.
Uzmanlar, "Kan 
vermek yardımlaş
manın en güzel 
örneklerinden biri 
olduğu gibi kan 
verenin sağlığı için 
de çok faydalıdır" 
dedi.
Kan verenlerin 
karaciğer, kemik 
iliği ve dalağının

I yeniden kan yap
maya başladığını, 
dolayısıyla vücutta
ki ihtiyarlamış kan 
hücrelerinin 
gençleştiğini dile 
getiren uzmanlar 
"Kan verenlerin 
motivasyonu artar, 
anlayış ve algıla
ması kolaylaşır. 
Bunlar da 
beraberinde 
başarıyı getirir. 
Kan veren insanlar 

NÖBETÇİ ECZANE
10 Mayıs 1004 Plurtııi 

SERİM ECZANESİ

WL t 31 SAH : ıstı
FİYATI . 200 008 TV |KDV DeM 

SoMbl t Kadri GLUER
Yazı Meri Maduna : Serap GÜLER 

Haber Müdürü ; Septada SEKBBÖt 
tstfldal Cad Bor* MI W3 B 

Telt 513 86 83 h» . 513 35 86 GEMLİK

MalbaaddTaMMdd-IMduBcM Tedu 
bBM Cad Bm SdL W3 B GEMLK 

İ JDaa taşsaR Ğaataa w Püur puftan «apadunaft

vermeyenler? göre 
daha mutludur. 
Gereksiz kavgadan 
kaçınırlar .Zira 
anlayışı <wtau 
in t ■■ kolay kolay 
kavga etmez <kye 
konuştu.
Kan bağısının az 
olduğuna da deği
nen uzmanlar 
insanların kana 
ihtiyaçlan olduğun
da kan bağışının 
önemini idrak 
ettiğini ifade 
ederek. "Kanın 
fabrikası yok Kan 
fabrikalan iman 
lardır. O halde bu 
fabdİMbda 
üretBtİl kanların 
bir ünitesini ydda 
bir diğer imanlar 
İçin vererek hem 
hayat kurtarmak 
hem de kendi 
sağlığımızı 
korumak 
durumundaysa ~ 
açıklamasmı 
yaptı-
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Oyak Renault: 4 Ispartaspor: 0
Sayfattin ŞEKERSÛZ

İlçe stadında 
oynanan üçüncü lig 
maçında, Oyak 
Renault rakibi 
Ispartaspor’u açık 
farkla yenerek, 
grup ikinciliğini 
korudu.Dün yapılan 
karşılaşmaya hızlı 
başlayan Renault, 
25 nci dakikada 
Sinan’ın attığı golle 
1-0 öne geçti. 
Ataklarını sürdüren 
Renault, 30 uncu 
dakikada golcü fut
bolcusu B. Fatih 
ile bir gol daha 
kazanınca ilk yarıyı 
2-0 önde kapadı. 
İkinci yarıyada hızlı 

başlayan Renault 
baskı kurduğu 
rakip kalede yine 
B. Fatih’in attığı 
golle 3-0 öne geçti. 
70’nci dakikada 
Onur bir gol daha 
atınca Oyak 
Renault sahadan 
4-0 galip ayrıldı. 
Maçın son dakika 
lan oynanırken 
sahaya giren sara 
hastası olduğu 
bilinen Özcan 
Güneş adlı genç 
aniden fenalaşarak 
çimlere yığıldı. 
Geçtiğimiz yıl 
Gemlik sahasında 
Gemlikspor ile 
Oyak Renault

arasında oynanan 
hazırlık maçında 
hayatını kaybeden 
Renault takımında 
Yılmâz’m yakını 
olduğu belirtilen 
sara hastası genç 
sağlık ekibinin 
müdahalesinden 
sonra ambulansa 
alınarak devlet 
Hastanesi’ne 
gönderildi.
Takımlar, 
karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktı : 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Murat 
Saraç (**•) Fikret 
Araş (”*) Kutluhan 
Bilgiç (•••) 
Oyak Renault : 
Caner (”) Gökan 
(“*) Şahin (*•*) 
Vedat (***) 
Muharrem (”)
Serkan **) Onur 

(•••) K. Fatih (**) B. 
Fatih (•••) Ömer (“) 
(Hacı Murat *) K. 
Sinan (***) (K.
Sinan *) Ekrem (”") 
Ispartaspor : Sofu

(*) Rakan (*) Fatih
(*) (Serdal **) Ali 
(**) Turgay (**) 
Ceyhun (**) Ferhat 
(*) (Levent *) Eyüp 
(-) Bahri H 
(Gürkan *) K. Erkan 
(••) B. Erkan **) 
Goller : Dk. 25 
Sinan, Dk. 30-67 
B. Fatih, Dk. 77 
Onur, (Oyak 
Renault)

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

Fatura & Gider Makbuzu
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

irsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÜRLÜ MATRAH İŞLERİMİZ

İÇİN RİZİ ARATIN
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMUK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fas : (0.224) 513 35 95



MHP Belediye Meclis üyesi Osman DoğanTNâcâîdîSuyu’nunşişesîîyukâİîtesînde olduğunu söyledi.

"Yaşamın temel unsuru içme suyudur”
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi Osman Doğan, Nacaklı Suyunun 0-9 sertliğinde şişe suyu kalitesinde olduğunu 
belirterek, yenileme projesi için girişimler başlatılması gerektiğini söyledi. Doğan, Taşocaklan suyunun fiziksel olarak kirli olduğunu 
ve Nacaklı Suyu Arıtma Tesisleri’nin geciktirilmeden yenileme çalışmalarına başlanması gerektiğini belirtti. Haberi sayfa 5!de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

KSrfez_
■mHİ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■#■
11 Mayıs 2004 Salı FİYATI: 200.000- TL.

Kumsaz Sağlık 
Ocağı hemşire 

bekliyor
Gençali Köyü Muhtarı Mejdi Mata, 
Kumsaz mevkiine modern bir sağlık 
ocağı kazandırdıklarını belirterek, anlaş
malı ya da emekti hemşire arayışlarına 
girdiklerini söyledi. Haberi sayfa 4 W

Belediyede toplanan denetleme kurulu esnafı temiz işletme sahibi olması için teşvik edilme karan aldı

“Esnaf denetimleri sürekli yapılacak”

Esnaf denetlemesi...
Gemlik, Marmara Bölgesinde hızla büyüyen ilçelerin başın* 

da geliyor.
Sanayi, ticaret, turizm, tanm ve ulaşım yönünden büyük 

hareketlilik yaşanan ilçemizde nüfus -deprem sonrası hariç* 
hızla büyüyor.

Caddelerde insanlar birbirini tanımıyorlar.
Kaldırımlar insan trafiğine yetmiyor.
Böylesi hareketliliğin yaşandığı bu güzel kentte, nüfusa 

paralel olarak seyyar esnaflık aldı başını gidiyor..
Dün, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un makam odasın* 

da esnafı denetleyecek yasal kurumlann temsilcileri biraraya 
gelerek, yöntem belirlediler.

Hızla artan seyyar esnaf ile başa çıkamayan belediye, bu 
konuda başarısız kalıyor.

Benim işyerim, İstiklal Caddesinin yan sokağında.
Caddeye çıktığımda, her taraf işportacı dediğimiz esnaf ile 

dolu olduğunu görüyorum.
Derme çatma kasalara konmuş telefonlar, telefon avadan

lıktan, kemer, pil, gibi eşyalan satanlar, çiçek satıcılan 
aklınıza ne geliyorsa hepsi toplanmış..

Bu manzara hiç de hoş değil.
Arada sırada zabıta ve vergi dairesi memurian, bu esnafı 

toplarlar. Bir koşuşturma yaşanır, tezgahlan alınıp gidilir..
Ama değişen birşey olmaz, aynı düzen hcrtesi gün sürer 

gidar...
Bu başıbozukluğa bir düzen getirmek gerekir» 

, Eskiden Bursa Uzun Çarşı girişi böyleydi.
Buradaki esnafı, Kapalı Çarşı altına topladılar, soran 

çözüldü.
t Halkın sağlığını ilgilendiren her kurum denetlenmeli.

Kötü olanları düzeltilmeli, iyi ve örnek olanlar teşhir eddip 
ödüllendirilmeli.

Bence asıl sorun seyyar esnafta. Bu esnaf herkesi rahatsız 
«diyor ve hergün sayılan artıyor.

raunda İstiklal Caddesi nde, bunlar yüzünden hiç yürüye* 
mezseniz şaşmam. ____________________________

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un makam odasında dün biraraya 
gelin Esnaf Odası temsilcileri, Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Sağlık Grup 
Başkanı ilçedeki esnafın denetimlerinin sürekli yapılması kararını aldı.
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un makamında biraraya 
gelen Esnaf Denetim Kurulu, 
esnafı haftada 3 gün denetleme 
kararı aldı. Toplantıda konuşan 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, seyyar esnafın uyarıla
cağını, yasalara uyulacağını, ya 
da ilçeye gelmeyeceklerini 
söyledi. İlçe Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim Çavuşoğlu, 
İl Sağlık Müdürlüğü’nden araç 
temin ettiklerini, gürültü kirliliği 
dahil her türlü kirlilikle mücade 
le edileceğini açıkladı. Esnaf 
Odası Başkanı İbrahim Talan 
esnafı denetlerken, temiz ve 
örnek işyerlerinin teşvik için 
ödüllendirilmesi gerektiğini 
söyledi. Haberi sayfa 3’de

Veliler OŞŞ ye LGS 
şjnayları için uyanlar 
Öğrenci Seçme ve Lise Gin$ s/navUn 
öncesinde ve/i/ere uyanlarda bu/umddu 
Sınava gereğinden fiız/a değer veriterell 
çocukta şiddet/i kaygı ve kortu o/usturutf- 
maması gerektiğini öe/ûten uzmanlar. 
“Çtkaca k sonucu fter şartta A aöui ettiğimzr 
söy/eyip, güvenim artdnn" dedi, Sayfa 6 da

Ustalık affı bu 
ay sona eriyor 
GemM EğMrif Mvtatf

Ocak aymda uf başvsrâMM
May?s ayvvda son» MMML
İşyeri saM> ofep, «raMft Mgesf 
obuuyunlor bu uffun yarartenatfMflB^J
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın şehir dışın
da olması nedeniyle, bugünkü yazısı elimize 
ulaşmadığından yayınlayamıyoruz.
Okuyucularınızdan özür dileriz.

Performans 
derecelendirme
bildirimi verme

zorunluluğu 
getirildi

Gelir vergisi beyanları arttırılmıyor..
Maliye Bakanı Kemal 
U nakit an "Gelir 
Vergisi Beyanları "mn 
arttırılmasının 
sözkonusu olmadığını 
bildirdi.
Kemal Unakıtan 
bir soru önergesine 
verdiği yazılı yanıtta, 
"Performans 
Derecelendirme 
Bildirimi" verme 
zorunluluğunun, 
2003 yılı gelirlerinin 
beyanından başlamak 
üzere, ticari ve 
mesleki kazançları 
dolayısıyla gerçek 
usulde vergilendirilen 
gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri 
için getirildiğini 
belirtti.
Unakıtan, uygula
manın, mükelleflerin 
performanslarını 
dönemler ve sektörler 
itibarıyla takip

ederek, incelenecek 
mükellefleri 
belirlemek için 
başlatıldığım 
hatırlatarak, 
“• Bildirimin, 
otomatik tarhiyat 
yapılması, kaldırılan 
hayat standardı 
esasının yerine 
geçmesi ya da 
mükelleflerin 
beyanlarının zorla 
artırılması gibi 
bîr amacı 
yoktur" dedi.

SATILIK OTOMOB
1996 MODEL KLİMALI 
HYUNDAI ELENOTRA

OSM : 0.535. 467 85 62

Su Ürünleri Kontrol
Botu denize indirildi

Seyfettin SEKERSOZ

Uzun süredir 
Bursa’da 
bakımda 
bulunan 
İlçe Tanm 
Müdürlüğü 
Su Ürünleri 
Kontrol Botu 
ilçemize 
getirilerek 
denize 
indirildi.
Balıkhane 
önüne 
getirilen 9 
metrelik 
bot, vinç 
yardımıyla 
denize 
bırakıldı. 
Motoru’nun 
yanı sıra iç ve 
dış akşamı da 
yeniden 
elden

ZJû METRO
Türkiye’nin yollarında... ।

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 
Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir

servisleriyle 
hizmetinize 
girmiştir.

Tel: (0.224) 513 12 12
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Belediyede toplanan denetleme kurulu esnafı temiz işletme sahibi olması için teşvik edilme karan aldı

1 “Esnaf denetimleri Erol GÜRÇAY

sürekli yapılacak’’
SovMan SEKERSOZ

Belediyede toplanan 
esnaf denetim 
kurulu, denetimlerin 
sürekli ve etkin 
yapılmasına 
karar aldı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
makamında bir araya 
gelen Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu, Esnaf 
Odası Başkam İbra 

him Talan ve yöne
tim kurulu üyeleri 
Ferhat Kurt ile Cahit 
Arol, Vergi Dairesi 
Yoklama Memuru 
Metin Yeğin, önümüz 

deki haftadan başla- 
J? yarak esnaf ve sey- 
Iyar esnaf denetimle 

rine başlama karan 
aldılar. Yapılan 
toplantıda, Sağlık

I Grup Başkanlığı’na
I Bursa’dan araç te 
I min edildiğini söyle 
I yen Besim Çavuşoğ 

lu, en seri şekilde 
| ilçede ve beldelerde 
I gürültü kirliliği dahil 

tüm gıda satan işyer-
I terinde denetimler 

yapacaklannı 
bildirdi.
DENETİMLER 
SES GETİRDİ

I Geçtiğimiz hafta 

içinde yapılan

denetimlerde işyer
lerinde çahşanlann 
sağlık raporlarının 
bulunmayışı nede 
niyle Sağlık ocakları
na çok sayıda 
müracaat olduğunu 
bildiren Çavuşoğlu, 
"Ayrıca Körfez 
Zeytinyağı 
Fabrikası 
çevreye yaydığı 
pis koku nedeniyle 
denetim altına 
alınacak" dedi. 
ESNAFA 
DARBE İNİYOR 
Çevrelerden gelen 
seyyar satıcıların 
ilçe esnafına darbe 
indirdiğini ileri süren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Seyyar ya ilçeye

GEDİĞİNE

Aslan • kuzu....
Irak’ta müslüman din kardeşlerimize ölüm, 
işkence, gayri ahlaki davranışlar yapılıyor. 
Hükümetimizden çıt yok!
Kaba dayılık, mazluma güç göstermeye 
değil, zalime karşı gelmektir.
Bizimkiler içe aslan, dışa kuzu.....

gelmeyecek ya da 
gerekli prosedüre 
uyacak, uymayanlar 
için önlem 
alınacak" dedi. 
Başkan Mehmet 
Turgut, belediye 
yasalarına uymayan 
seyyarların mallarına 
ise ne şekilde el 
konulabileceğinin 
hukukçulara danışı 
larak çözüm bulu* 
nacağını söyledi. 
Esnaf denetimlerinde 
ekip olarak çalışıl 
dığında daha iyi 
verim alınabileceği 
nin benimsendiği 
toplantıda, işyerlerin 
de ruhsatla vergi 
karnesinin aynı kişi 
ye ait olmasına dik 
kat edileceği belir
tilirken, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nden de 
ekip istenebileceği 
karan alındı.
ESNAF SIKINTIYA 
GİRMESİN 
Gemlik esnafının 
hijyenik ve düzgün 
çalışabilmesi için 
mutlaka denetimlerin 
yapılması gerektiğini 
savunan Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, her esnafın 
temiz işletmeye 
sahip olması için 
teşvik edilmesini 
istedi.
Talan, "Çalışanların 
temiz ve işyerinin 
hijyenik olması için 
denetimlerin sürekli

yapılması ve temiz 
çıkan işyerlerine ise 
teşvik olarak teşek 
kür belgesi vermeyi 
düşünüyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Başkan Turgut, 
aynca gelecek 
Ramazan ayında 
lokanta mutfak
larının onanma alı
narak hijyenik orta
ma dönüşmelerinin 
sağlanması 
gerektiğini söyledi. 
DENETİMLER 
HAFTADA 3 GÜN 
Belediyemden 
Veteriner ve Doktor 
olmak üzere 2 
zabıta, Sağlık Grup 
Başkanlığından 
2 çevre sağlık 
teknisyeni, Esnaf 
Odasından 2 üye ve 
1 Vergi Dairesi 
elemanı ile 
önümüzdeki haf
tadan itibaren dene
timlerin başlatılması 
karan alındı.
Çalışmalann ekip 
olarak yapılmasına 
karar verilen toplan
tıda aynca seyyar 
tatlıcılar, tostçular 
ve tavuk dönercilerin 
de denetim altına 
alınacağı karan alınır 
ken, "İnsanlar, in 
sanca yaşasınlar. 
Gemlik şehirdir köy 
değil, esnaf fedan
da olmadan kendisi 
«arar görüyor* 
görüşünde birleşti.

Kupayı
Trabzon aldı

Trabzonspor-Gençlerbirliğini 
(4-0) yendi.

Ve. Kupayı kazeindi.
Gergin bir maç oldu.
Maç boyunca Trabzon 

üstündü.
Gençlerbirliği’nin kantrotak 

tuzağına düşmedi.
Yofla ve Mustafa Özkan’ı çok 

iyi markaj yaptı,.
Gençlerbirliği isteksizdi.
Sanki tatile girmiş gibiydi.
Trabzon’un yıldızı Gökdeniz'di.
Mehmet Yılmaz iri yan fiziğine 

rağmen, çok zarif bir gol attı.
Maç (1-0) iken, iki tarafa da 

dönebilirdi.
Ama. Gökdeniz ikinci golü 

atınca, maçı kopardı.
Ardından gelen iki penaltı 

golü, maçı gerginleştirdi.
Sakin Gökdeniz bile, kavgaya 

kanştı.
Trabzon seyircisi, yine 

sahnedeydi.
Beyinsiz bir grup, takımı galip 

ken kavga çıkardı.
Bu seyirci, Trabzonspor’a 

yakışmıyor.
Hem Trabzon’da hem de 

deplasmanda takımını sabote 
ediyor.

Bu maçın sonucu Avrupa 
kupalarını etkilemedi.

Gençlerbirliği, maçı kaybetme
sine rağmen, (UEFA)ya katılma 
hakkını kaybetmedi.

Bu sene Trabzonspor, çok 
başarılıydı.

Geçen yıl olduğu gibi. bu sene 
de kupayı müzesine götürdü.

Veri/en ögütierden.
Yalnız akıllılar yararlanır.

"Syrus”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OUN 

OKUYUN OKUTUN
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Kumsaz Sağlık Ocaâı Ustalık affı

hemşire bekliyor
bu ay

sona eriyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl 
Gençali Köyü 
Kumsaz mevkiinde 
yapılan Sağlık 
Ocağı hemşire 
bekliyor.
Yazlık Kumsaz 
Bölgesi’ne modern 
bir sağlık ocağı 
binası kazandıran 
Gençali Köyü 
Muhtan Mejdi 
Nalcı, geçtiğimiz 
yıl Gemlik 
Sağlık Grup 
Başkanlığı’nın 
görevlendirdiği 
hemşirelerin bu yıl 
gelemeyeceklerini 
dgrenTn^rehyıc 
anlaşmalı ya da 
emekli hemşire 
arayışlarına

başladıklarını 
bildirdi.
Sağlık Ocağı’nın 
her türlü ihtiyacının 
Muhtarlık tarafın*

dan karşılanacağını 
belirten Muhtar 
Mejdi Nalcı, 
yaz aylarında 10 
bin nüfusa hizmet

verebilecek bina 
için kadro sıkıntısı 
çekmelerinin 
üzücü olduğunu 
vurguladı.

Lastiklerinizi yenileyin,
■

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

4 adet Goodyear Minibüs* Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15W40 
motor yağı hediyemiz.

Regional RHS 22.5

Kampanyamız 
U-15-16 

ItS-IMimt

geçerindir.

Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yolardı yüftsri Mtomrir» 
Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basmç dağ**** e» omsz «pn- 
malarında önemli azalma Düzgün aşınma ve gehştârikrâş gönrv 
Kesiklere kopmalara ve yırtılmalara direnç Yere basma atamadı daha 
uygun basınç dağılımı, kilometre performansçri’ş- ve kHme 
gücünü artırır ve ıslak zeminlerde daha yüksek kontrol sağlar

Yetkili Bayii
ildik Solaksıılı;! ıı Oğıllın

istiklal Caddesi No : 26 
Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Seyfettin SEKERSÛZ 

3308 Sayılı 
Mesleki Eğitim 
Kanunu na göre 
iş yeri sahibi olup 
ta ustalık belgesi 
olmayanların 
ve aynı mesleği 
uygulayıp ta 
belgesi olmayan
lar için Ocak 
2004’te başlayan

I Af başvurulan 
Mayıs ayı 
sonunda bitiyor. 
113 Meslek dalın
da lJstalık belgesi 
başvurularının 
kabul edildiğini 
bİdken Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci, 
May» ayından 
■ o ara yapılacak

i başvuruların

kabul ed ilmeye- 
ceğini söyledi. 
Haziran aynında 
yapılacak olan 
Kalfalık ve 
Ustalık sınavları 
için müracaatlar» I 
ise 15 Maviş ta 
sona «receğini 
hatırlatan 
Bekmezci. 29 
Mayıs 2004 
tarihinde çırak 
öğrencilerin 
eğitim surelerinin | 
sona ereceğini 
belirtti.
Erçin Bekmezci. 
ayrıca yeni 
öğrencilerin 1 
Temmuz 2004 
tarihinden 
İtibaren Mesleki 
Eğitim Merkezi m I 
bassvrabOecek 
Berini MdbdL

İLANAUNIR |
KÖRFEZ REKUM- J

TEL: (0.05)58 96B I
Fn: (0.M) 58 35 95
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MHP Belediye Meclis üyesi Osman Doğan, Nacaklı Suyu’nun şişe suyu kalitesinde olduğunu söyledi

“yaşamın temel unsuru içme suyudur"
Seyfettin SEKERSOZ 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Meclis Üyesi İnşaat 
Mühendisi Osman 
Doğan, Nacaklı 
Suyu Antma Tesisleri 
için yenileme projesi 
için girişimlerde 
bulunuyor.
Nacaklı suyu’nun 0-9 
sertliğinde şişe suyu 
kalitesinde olduğuna 
dikkat çeken Osman 
Doğan, 30 sertliğinde 
olan mecburiyetten 
içilen Taşocaklan 
suyunun ise fiziksel 
olarak kirli olduğuna 
dikkat çekti.
"Daha iyi bir su 
bulunamadığı takdir 
de içilebilir" su 
olduğunu belirttiği

Taşocaklanndan 
çıkarılan suyun 
ölmemek için kul
lanıldığını öne süren 
Osman Doğan, Nacak 
lı Suyu antma tesis
lerinin geciktirilme
den yenileme çalış
malarına başlanılması 
gerektiğini savundu. 
Osman Doğan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Belediye Meclis 
Üyelerine gönderdiği 
açıklamalı bilgi 
yazısıyla birlikte 
çizdiği proje taslağını 
da göndererek, çalış- 
malann biran önce 
başlatılmasını istedi. 
1986 yılında zamanın 
belediye başkanı 
Hakkı Çakır döne

minde tamamlanan 
Nacaklı antma tesis
lerinde geçen 18 yıl 
içinde kayda değer 
iyileştirme yapılmadı 
ğına dikkat çeken 
Doğan, "Aksine 
gerek Nacaklı Göle 
tinde gerekse antma 
tesisinde kapasite 
azaltılmış, adeta 
her iki tesiste elden 
çıkartılmış ve insan- 
lanmız bir anlamda 
kötü sulara mah 
kum edilmiştir. Bu 
tesiste çökeltim 
havuzlan kısmen 
yosunlaşmtş durum
da olup sıyırmatı 
çamur ünitesine 
ihtiyaç duymaktadır. 
Filtreler ise yeterli 
ekipman bulun

madığı için kumlan 
süzemeyecek dere
cede kirlenmiştir. 
Kum yıkama havuzu 
çalışmamaktadır. 
Elde yeterli miktar
da stoklanmış filtre 
kumu mevcuttur" 

açıklamasında 
bulundu.
Sorumlu bir yönetici 
olarak Gemlik'in 
20 yıl sonraki su 
durumunu dikkate 
almanın her meclis 
üyesinin görevi

Orama Doğra.
Belediye mectaüa 
Haziran donemi 
t oplantıiarmdaa ence 
cahsmalann mudaka 
yapılması gerektiğini 
hatırlattı.

Dolar ve altın kazandırdı
Toptan Eşya Fiyatları 
İndeksi (TEFE) ile 
indirgendiğinde, Nisan 
2004’de, dolar yüzde 0,5, 
külçe altın yüzde 0,7 
oranında reel getiri

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KflMPflMYfl 
12 R 22.5 

KAMVON LASTİĞİ
mm

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - WORLD KART
&««X"bo»Tkart «*»•

ÖZKflYfl OTOMOTİV
_ __ _ GEMLİK BAYİİ
B ■ »-E ■ || Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

Te| . (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

sağlarken, Banka Mevduatı 
(brüt) yüzde 0,8, Borsa 
indeksi yüzde 4,9, euro 
yüzde 1,7 oranında reel 
düşüş ile tasarrufçusunu 
zarara uğrattı.

Devlet İstatistik Enstitüsü 
(DİE) seçilmiş finansal 
yatırım araçlarının Nisan 
ayındaki getirilerini açık
ladı. Buna göre, Nisan 
2004’de, seçilmiş finansal 

yatırım araçları 1994-100 
Temel Yıllı Toptan Eşya 
Fiyattan İndeksi ile 
indirgendiğinde, bir aylık 
sürede, dolar yüzde 0,5, 
külçe altın yüzde 0,7 
-j oranında reel getiri 

sağlarken, Banka 
Mevduatı (brüt) yüzde 
0,8, Borsa indeksi yüzde 
4,9, euro yüzde 1,7 
oranında reel düşüş ile 
tasarrufçusunu zarara 
uğrattı. Aynı finansal 
yatırım aradan 
1994=100 Temel Yıllı 
Kentsel Yerler Tüketici 
Fiy*tlnn İndeksi ile 
indirgendiğinde, bir 
ayhk sûrede. Banka 
Mevduatı nda (brüt) 
yüzde 1,2, delir da 
yüzde 2,5. euro da 
yüzde 0.3. külce atan da 
yüzde 2,7 oranında reel 
getiri sağlarken. Borsa 
indeksi' nde yüzde 3.0 
oranmda reel dBşdş de 
tasarrufçusunu zarara 
uğrattı.
TEFE İLE İNDİRGENEN 
FİNANSAL \ATW4 
ARAÇLARININ 
AAUK GElİRİLERt 
Nbra 2004 itibaride 
1994=100 Terazi Ydk 
Toptan Eşşa Fkadan 
Uddrü (TEFE) km ram 
da. son üç tak dorasu 
de, sedtaüş farasd 
yubran araçfartaan 
Banka Merakta (bvüt) 

yüzde 0,2, Borsa indeksi 
yüzde 3,5, dolar yüzde 
5,0, euro yüzde 9.7 ve 
külçe »Itm yünle 6,6 
oranında reel düşüş de 
taaamdçrauan zarara 
uğram. Altı ayhk sürede, 
seçilmiş bnansal yabnm 
araçlarmdan Banka 
Mevduatı (brüt) yüzde ZJğ 
ve Borsa indeksi yârde 
14,7 cransMİa red fstM 
sağlarken, dolar ywde 
14.7. euro yüzde ILd, 
külce atan yüzde 
8.4 cramnda red deydi

zarara uğrattı 
Tasarruf sairiğlrrinin 
yutmraian bir ydbk 
süre Be değer- 
MMMdtade. tada 
Mredealı (brûO çûodr 
34 2 taeatatağta» 
62.4 cranmda rad şfsSrt 
sağUrkea. ddar tad» 
23.1. emre yivde 15,6. 
taro «tatad» 
4.9 ıra—ta —dtadğ 
İe taeemdÛMMMi serase 
uğram > dhk ertataHB 
göre, eeçd «ûı taned 
yahrun araç hraeta tata 
Meedrab taM ydcd» 
11.6. Borva udddı şmade 
22.4 oramda rud gdfcf 
satata. ddûr ğtae 
25,8. eve yüzde 13J2 w
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ÖSS ve LPS sınavları için uyarılar:*
Uzmanlar, Öğrenci 
Seçme Sınavı (ÖSS) 
ve Lise Giriş Sınavı 
(LGS) öncesi veliler
den sınava gereğin
den fazla değer ver
erek çocukta şiddetli 
kaygı ve korku oluş
turmamalarını isteye 
rek, "Çıkacak sonu
cu her şartta kabul 
ettiğini söyleyip 
onların güvenini 
arttırın. Çünkü 
başarının arkasında 
öğrencinin zihinsel 
performansı kadar 
sosyal ve duygusal 
yönü de önemlidir" 
dedi.
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
uzmanlar, öğrencinin 
ÖSS’ de başarılı ola
bilmesi için yoğun 
çaba içinde olduk
larını ve bu doğrultu
da 250 uzman 
desteğiyle her lise ve 
dershanede öğrenci ' 
danışma merkezleri 
oluşturulduğunu 
söyledi.

Bu merkezlerde, 
öğrencilerin ÖSS 
başansı ve daha 
sağlıklı tercih yap
maları konusunda 
tüm sorunlarına 
çözüm bulmaya 
çalıştıklarını belirten 
uzmanlar, başarının 
arkasında sadece 
öğrencinin zihinsel 
performansının yer 
almadığını; duygusal 
ve sosyal yönden 
sınava hazır oluşluk 
'düzeyinin de en az 
zihinsel performans 
kadar etkili olduğunu 
kaydetti.

Yapılan açıklamada 
sınav öncesi velilere 
şu önerilerde 
bulundu:
- Çocuğun sınavdaki 
başarısının 
gelecekteki mutlu
luğunun tek ölçüsü 
olarak gördüğünü, 
doğrudan yada 
dolaylı yönden 
hissettirmeyin.
- Sınavda 
göstereceği başannın 
çocuğunuzun kişilik 
değerleri olmadığını 
söyleyerek, ona 
koşulsuz kabul gös
terisinde bulunarak 

güvenini arttırma 
yoluna gidiniz.
- Sınavda zihinsel 
yönden en üst 
düzeyde performans 
göstermeleri için 
uygun teknik yön
temleri öğrenmeleri 
konusunda onlara 
her türlü yardımı 
yapınız.
- Sınava hazırlanan 
öğrencinin 
yaşayacağı 
iştahsızlık, uykusuz 
luk ve gerginlik gibi 
sorunlar işini güçleş 
tireceği için bu 
konularda 
tedbirli olun.
- Sınava gereğinden 
fazla değer verip de 
çocukta şiddetli kaygı 

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dajrtiMi yapsak ELEMAN ARANIYOR

I
 Müracaat : Körfez Gazetesi İstiklal £d. Bora Sok.

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

ve korku o lus masını 
engelleyiniz.
- Sınavın geçilmesi 
gereken bir engel 
değil, eğitim 
hayatının bir 
parçası oIduğunu 
kavratınız.
- Çocuğunuzu her 

bu durumun 
çocuğunuzun 
bir parçası olarak 
gördüğünüzü 
hissettirin.
- Çıkacak sonucu 
her şartta kabul 
ettiğinizi gösterin.
- Sınav sonrasında

şeyden önce sınava 
hazırlanan bir robot 
gibi düşünmekten 
vazgeçip, 
onun da duygu ve 
düşünceleri olduğunu 
sık sık hatırlayıp 
koşulsuz kabul gös

karar verme 
aşamasında son 
sözün çocuğunuza 
ait olduğunu 
unutmayan.
- Anne baba 
olarak hayattan 
beklentilerinizi

terdiğinizin 
anlaşılmasını 
sağlayın.
- Sınav sonrasında 
çıkacak sonuç ne 
olursa olsun

çocuğunuzun 
sınavda gösterdiği 
performans 
üzerinden 
gerçekleştirme 
yoluna gitmeyin.
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GÜRLE ALTI
TUNA PETROL C2J 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emeldi Maliyeci)

HAKİKİ KISIP İSMET İM YEKİ

KONGRE İLANI 
GEMLİK LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 29 Mayıs 2004 <

Cumartesi günü saat ll.oo de İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat 4' 
No : 137 GEMLİK adresindeki dernek bürosunda yapdacaktır

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 5 Haziran 2004 
Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızm tekrar
lanacaktır.

U^b ferimin duyurulur.
GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı dnraen
2- Toplantı cBvem seçimi

YÖNETİM KURUU

DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 
ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 

SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 
BA$BA$A KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 

OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?
30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE • PİRZOLA - ANTRİKOT • KÜLBASTI • 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ

KALİTEI. SIRIFIİZIET llttlltl IUŞII ÇIK KİLİT

oylanması

ve bilançonun okunması
5- 2003 2004 dönemi denetçi raporunum «kmmmm

üzerinde görüşmeler yapdması

-De İ

CEMİYET VE İIEI TIHUTIUI Ifil IEIEIUSYII YINUI
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNttDEYfZ

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

KAYIP
KAYIP
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Gayrimenkule ilgi fiyatları arttırdı
Gayrimenkul 
piyasasının son yıl
ların en canlı dönemi
ni yaşadığını vurgu
larken, ekonomik 
göstergelerdeki olum
lu tablonun vatandaşı 
alıma yönelttildiği 
bildirildi. Emlak 
piyasasının son duru
muyla ilgili yaptığı 
değerlendirmede bulu
nan ilgililer, "Nereden 
Buldun” yasasıyla 
başlayan, depremler 
ve ekonomik krizle 
devam eden 5 yıllık 
süreçte emlak 
piyasasının oldukça 
büyük durgunluk 
yaşadığım kaydetti. 
Son bir yıldır 
ekonomik verilerdeki 
istikrar ve olumlu 
tablolarla emlak 
piyasasının açıldığını 
belirten ilgililer, Ocak 
ayından itibaren sek- . 
türün canlandığına ve 
fiyatlarda kıpırdanma 
olduğuna işaret etti. 
"Gayrimenkule ilgi 
artarak devam ediyor” 
diyen ilgililer, talepte
ki artışa paralel, fiyat

larda yüzde 20-25 
oranında artış 
meydana geldiğini, 
ancak bunun çeşitli 
kesimlerde söylendiği 
gibi anormal 
olmadığını belirtti. 
Uzun zamandır gayri
menkul fiyatlarında bir 
oynama olmadığını 
ifade eden yetkililer, 
“Çünkü 2 yıldır fiyat
larda doğru* dürüst 
artış yapılmıyordu” 
diye konuştu. 
Gayrimenkul fiyat
larındaki artış neden
lerinden birinin 
ekonomik 
göstergelerin gayri
menkulu cazip kılması 
olduğunu anlatan 
yetkililer, faizlerin 
düşük olması, dövizin 
uzun zamandır yerinde 
sayması, konut 
edindirme kredi faiz
lerinin çok düşük 
seviyeye inmesiyle, 
kredilerin yoğun bir 
şekilde kullanılmaya 
başlanmasının da 
bunda etkili olduğunu 
söyledi.
DÖVİZDEKİ ARTIŞ

Dövizde son zamanlar
da meydana gelen 
artışa da değinen 
ilgililer, “Dövize bağlı 
olarak son 10 gündür 
durgunluk yaşansa da, 
piyasalarda istikrar 
devam ettiği sürece, 
sektördeki canlılığın 
da devam edeceğini 
söyledi.
İnsanların tekrardan 
gayrimenkulu "alter
natif yatırım aracı” 
olarak görmeye 
başladığına işaret 
eden yetkililer, 
TOKİ’nin dünyada 
”mortage” sistemi 
olarak bilinen uzun 
vadeli ipotekli kredi 
sistemini uygulamasıy
la gayrimenkul 
sektörünün önünün 
daha da açılacağını

kaydetti.
Sistemin hayata geçe
bilmesi için ciddi 
çalışmaların 
başladığını anlatan 
yetkililer, “Sistem 
Türkiye’de yerini 
bulur ve oturursa bu, 
sektörü oldukça 
hareketlendirir” 
diye konuştu. 
GAYRİMENKUL 
ALACAKLARA 
TAVSİYELER 
Gayrimenkul aliminin 
bir uzmanlık işi 
olduğuna ve rayiçler 
ile değerlerin iyi bilin
mesi gerektiğine 
dikkati çeken ilgililer, 
vatandaşların odalara 
kayıtlı emlak müşavir
leriyle çalışmaları 
halinde en iyi şekilde 
bilgilendirileceğini

söyledi.
Vatandaşın fiyatları 
bire bir takip etme 
sinin mümkün olma 
dığını belirten gayri
menkul almak isteyen
leri krediler konusun
da da şöyle uyardı: 
“Bankalardan çekilen 
krediler havadan para 
olarak görülmemeli. 
Sonuçta onu da 
ödeyen vatandaşın 
kendisi... İnsanların 
bütçelerine göre 
hareket etmeleri 
gerekiyor. Kredilerin 
artı yönleri var ama 
sıkıntı da yaratabilir. 
Bu arada vatan
daşların kredi alacak
ları bankalar anlamın
da ciddi araştırmalar 
yapmaları lazım. 
Çünkü küçük miktar
larda fark da olsa, 
bankaların farklı 
uygulamaları var.” 
DÖVİZ ÜZERİNDEN 
SATILAN EVLER 
Gazetelerde döviz 
üzerinden satılan ev 
ilanlarıyla da ilgili 
olarak, söz konusu 
satışların oldukça 

azaldığını belirten 
uzmanlar, konuyla 
ilgili oda ve ATO 
olarak "dövizle 
hayır” kampanyası 
başlattıklarını 
hatırlattı. İlgililer, 
dövizle şahlan evlere 
artık vatandaşların da 
tepki gösterdiğini 
ifade etti.
Emlakçilik Mecburi 
Standardı'nm 8 
Temmuz da hayata 
geçeceğini hatırlatan 
ilgililer, emlakçılar 
olarak 12 yıldır 
uğraş verdikleri 
Emlak Müşavirliği 
Yasa Tasarısının 
çalışmalarını da 
bitirdiklerini ve 
kanunlaşmasını 
beklediklerini söyledL 
Yasa çıktıktan 
sonra sektörde çok 
ciddi düzelmeler ve 
gelişmeler olacağını 
vurgulayan ilgililer, 
piyasada ani fiyat 
hareketlerinin 
önlenmesinde söz 
konusu yasa tasarının 
önemli etkisi 
olacağını kaydetti.

AACZİVe EİL£İmpiWA
COMPUTER
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Adli tatil 1 aya indiriliyor
Yargı hizmetlerinde 
etkinlik ve verimliliğin 
sağlanması ile 
davaların kısa sürede 
karara bağlanmasını 
sağlamak amacıyla 
adli tatil 1 aya 
indirilecek.
Başbakanlığa gönder
ilen kanun taslağı, 
Sayıştay Kanunu, 
Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanunu, 
Uyuşmazlık 
Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun, 
İdari Yargılama Usulü 
Kanunu, Danıştay 
Kanunu, Yargıtay 
Kanunu, Ceza 
Muhakemeleri Usulü 
Kanunu ile Hukuk

Piyasalar moralsiz
YÖK tasarısının 
yarattığı gerginlik, 
yüksek çıkan cari 
açık ve FED’in faiz 
artıracağı beklen
tisi ile piyasalarda 
oluşan olumsuz 
hava devam ediyor. 
Serbest piyasada 
dolar 1.530.000 
liradan, euro 
1.810.000 liradan 
güne başladı. 
Borsa İse satışla 
17 bin puanın altı
na indi. 
Piyasalar haftaya 
iyi bir başlangıç 
yapamadı. YÖK 
tasansı ile 
başlayan siyasette
ki gerginlik

Usulü Muhakemeleri 
Kanunu nda değişiklik 
yapıyor. Taslak, 
Temmuz ayının yir
misinde başlayan adli 
tatili Ağustos ayının 
5'ine kaydırıyor. Buna 
göre, adli tatil 
Ağustos ayının 5'inde 
başlayıp Eylül ayının 
5’inde sona erecek. 
Ve yeni adli yıl, 6 
Eylül’de başlayacak. 
Adli tatilden yarar* 
lanamayan Yargıtay 
çalışanlarının izinleri 
de 45 günden 32 
güne indirildi. 
Taslağın genel 
gerekçesinde, 
Anayasa ile Avrupa 
İnsan Haklan 
Sözleşmesi’nde, 

piyasalarda tan
siyonu artırıyor. 
Öte yandan geçen 
cuma günü açık
lanan ve beklenti
lerin üzerinde 
çıkan cari işlemler 
açığı da moralleri 
bozdu. Bakanlar 
Kurulu toplantısı 
yakından 
izlenecek. 
Bütün bu 
gelişmelerin 
gölgesi altında 
açılan Borsa, 
satışlarla 17 bin 
puanın altına 
geriledi.
Uzmanlar, 
endeksin 16 bin 
500 puanda önem-

davalann en az gider
le ve mümkün olan 
süratle sonuçlandırıl
masının yargının göre
vi olduğuna işaret 
edildiği belirtildi. 
Türkiye’de davalann 
makul süre içinde 
bitirilemediği, bunun 
sebeplerinden 
birisinin de adli tatilin 
varlığı ve bunun 
süresinin uzun 

li bir desteğinin 
olduğunu 
belirtiyorlar.

olmasının gösterildiği 
kaydedilen gerekçede, 
’Yargı hizmetlerinde 

etkinlik ve verimliliğin 
sağlanması ve kısa 
sürede yargılama 
konusu hakkında 
karar verilmesini 
sağlamak amacıyla 
yürütülen çalışmalar 
kapsamında adli tatil 
süresi kısaltılmıştır” 
denildi.

Dolann seyri 
Borsa'da yakın
dan takip 
ediliyor.
Fenerbahçe ’ n in 
şampiyonluğunu 
ilan etmesiyle 
hisse senetleri 
1. seansın 
başlangıcından 
itibaren gelen 
atımlarla yük
selişe geçti. FB 
hisseleri maksi
mum 16 bin 
500 liraya 
çıkarken artış 
yüzde 6 oldu.
Daha sonra 

FB hisselerine 
satış geldi.

Hafta
yağmurla
başladı

Meteoroloji den alı
nan bilgiye göre, 
Balkanlar üzerinden 
gelen yağışlı hava, 
hafta ortasına 
kadar etkisini 
sürdürecek. Yurdun 
kuzeybatı kesimleri 
Balkanlar üzerinden 
gelen yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Bugün akşama 
kadar Orta 
Karadeniz’de yer 
yer etkili olmak 
üzere, Marmara, 
Kuzey ve İç Ege, 
Akdeniz’in İç

Kesimleri, İç
Anadolu, Karadeniz 
ile Doğu 
Anadolu’nun 
Batısında yağmur 
görülecek.
Diğer bölgelerimiz 
çok bulutlu.
Mevsim normalleri 
civarında ve yer yer 
üzerinde seyreden 
hava sıcaklığı: dün 
Bugün tüm yurtta 4 
ila 6 derece azala
cak. Çarşamba 
günü yurdun batı 
kesimlerinden 
başlayarak tekrar 
artacak.

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT 

GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
Tel : 513 96 83 
Fqk : 513 35 95
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Hastalığınıza göre yiyeceğinizi belirleyin
Tahıl, sebze ve 
meyvelerde bulunan 
çeşitli maddeler ve 
vitaminlerin, depreş 
yondan tansiyona 
birçok hastalığa iyi 
geldiği belirtilirken, 
bunların kaynağı 
doğa, bir eczane 
olarak nitelendirildi. 
Urfa’nın acı pul 
biberinin cilde yarar
lı ve teni güzelleş 
tiren maddeler 
içerdiğini, ilaçta 
aspirin neyse, yiye
cekler içinde elma 
nın da o olduğunu 
belirten Londra 
Üniversitesi uzman
lan, bu düşünceyle 
doğal savaş prog 
ramı hazırladı. 
Program, hangi 
hastalığa karşı neler 
yenmesi gerektiği 
konusunda rehberlik 
ediyor.
Türk Enfeksiyon 
web sitesi 
www.enfeksiyon.org’ 
da yayınlanan habe 
re göre, satsuma 
yani küçük portakal, 
içerdiği folik asit ve 
C vitamini sayesinde 
gribe iyi gelirken, 
kan pıhtılaşmasına 
karsı en etkin doöal 
yiyecek özelliği 
nedeniyle ileri 
yaslarda felç ya da 
kalp krizi riskini de 
azaltıyor.
Yemeklere giren 
E-coli bakterisinin 
vücutta yayılmasını 
engelleyen tarçın, 
mideyi düzene 
sokuyor, kusmayı 
engelliyor. Bir çay 
kaşığından fazla 
alınmaması gereken 
Hardal ise singrin 
maddesi sayesinde, 
sindirim sistemini 
düzenliyor ve mide 
ağrılarını gideriyor. 
Nanenin içerdiği 
mentolse, grip 
mikrobuna karşı 
savaştığı gibi, ileri 
yaşlarda ülsere 
yakalanma riskini 
azaltıyor. Nane çayı, 
baş ağrısı, grip, 
stres gibi hastalık
ların yanı sıra mide 
yanmasına da 
bire bir geliyor. 
DEPRESYONA 
AVOKADO 
Uzmanlar, sindirimi 
çok rahat olan 
avokadoyu, özellikle 
bebeklerin ilk 
maması olarak 
tavsiye ediyorlar. Bu 
meyvenin içerdiği E 
vitamini, kalbe iyi 
gelirken, yüksek 
potasyumu depreş 
yona sebep olan 
uyuşukluluğu engel
liyor. Ama yağ oranı 

bir çikolata kadar 
yüksek olduğu için 
zayıflamak isteyen
lere önerilmiyor. 
Uzmanlara göre, 
çikolatanın da doğal 
bir antidepresan 
görevi bulunuyor. 
Kolesterol oranı 
birçok balığın iki 
katı olan istiridye ise 
içindeki demir 
sayesinde, sperm 
sayısını ve seks 
gücünü artırıyor. 
Elmanın ve kepekli 
ekmeğin de dozu 
aşılmadığı sürece 
idrar söktürücü özel
liğe sahip bulunduğu 
nu beliren uzman
lara göre, aynı alan
da olumlu etkileri 
bulunuyor. Sistit 
hastalığına karşı da 
kuşkonmaz tavsiye 
ediliyor.
ALERJİ
Kayısının içindeki 
betakarotene adlı 
madde, hücrelere 
saldıran molekülleri 
kontrol altına ala 
rak, kanseri önlü 
yor. Kuru kayısıya 
rengi bozulmasın 
diye eklenen sülfür- 
dioksit de, astım 
dibi aleriilere ivi 
geliyor. Basur 
tedavisinde fazlası 
kullanılmadıkça 
Hindistan cevizinin 
iyi bir tedavi yönte
mi olduğu uzmanlar
ca belirtiliyor.
Cynarine adlı madde 
sayesinde en sert 
yiyeceklerin dahi 
sindirimine yardımcı 
olan enginar, 
karaciğer hasta
larının yanı sıra 
romatizma, arterit 
ve gut hastalığına 
yakalananlarla, 
hamilelere tavsiye 
ediliyçr.
TANSİYON
Yüksek miktarda 
karbonhidrat içeren 
ve zengin bir pota
syum kaynağı olan 
muz, kalbin düzenli 
olarak çalışmasını ve 
tansiyonun düzenli 
olmasını sağlıyor. 
Rezene ve tahıl da 
aynı amaca hizmet 
yeriyor.
İçindeki kalsiyum ve 
potasyum gibi min
eraller ile B vita
mininin vücuda 
direnç kazandırdığı 
arpayla ilgili ABD de 
yapılan bir araştır
ma, 6 ay boyunca 
her gün bu çeşit 
üründen 
tüketilmesinin, 
kolesterol oranını 
yüzde 15 düşürdü 
ğünü kanıtladı. 
Kilo kaybına karşı

ise çikolatalı puding 
öneriliyor. İngiliz 
Sağlık Bakanlığı, 
kilo kaybı sorunu 
olanların günde 3 
kez 1 hafta boyunca 
puding yemesini 
tavsiye ediyor.
Günde 2 top 
vanilyalı dondurma 
tüketimi ise vücudun 
günlük protein ihtiy
acının yüzde 20’sini 
karşılıyor.
MENOPOZ
Sebze hormonu 
"fitoöstrojen" içeren 
nohut ile içinde ela- 
jik asit bulunan 
üzümün, menopozun 

. olumsuz etkilerine 
; karşı koruyucu Özet- 
'f'kJİUJei1 bulunuyor. =

Sadece iki-üç adet
kuru erik yemenin 
bile vücudun ihtiyacı 
olan antioksidanlan 
karşıladığı, idrar yol
lan kaslannı rahat
lattığı, bunun da 
kolon kanserine 
karşı koruduğu 
bildiriliyor. Ayrıca, 
yüksek orandaki bor 
minerali ile meno 
pozdaki kadınlarda 
östrojen seviyesini 
dengede tutuyor. 
Banyoda sürüldüğü 
zaman romatizma 
ağnlannı büyük 
oranda azaltan kekik 
yağının yanı sıra 
zencefilin de aynı 
alanda olumlu 
etkileri bulunuyor. 
DİYABET 
Lif açısından zengin 
bir besin olan kuru 
fasulye, diyabet 
riskini büyük oranda 
azaltıyor. Mercimek 
de çözünebilir lif 
içermesi sayesinde 
diyabet ve kalp 
hastaları için kaçınıl
maz bir besin olarak 
değerlendiriliyor. 
Karadeniz’in ünlü 
hamsisi, Omega-3 
yağı zenginliğiyle 
kolesterol seviyesini 
düşürüyor, kanın 
pıhtılaşmasını önle 
yerek damar tıkanık
lığı, kalp krizi, 
dolayısıyla felç 
geçirme riskini 
düşürüyor.

Uzmanlar, hamsinin 
haftada en az 1 kez 
yenmesini, kalp has 
talan içinse bu mik
tarın haftada 3-4 
porsiyona çıkarıl
masını öneriyorlar. 
Omega-3 yağı içe 
ren midye ise selen 
yum minerali saye 
sinde tiroit bezleri 
nin normal işleyişi 
için gerekiyor. 
PROSTAT 
HASTALIĞINA 
KARŞI BEZELYE 
Araştırmalara göre, 
haftada 10 porsiyon 
domatesli bezelye ye 
meği yiyen bir erke 
ğin, yemeyene oran
la prostat kanserine 
yakalanma riski 
yüzde 35 daha az. B 
vitamini ve protein 
deposu olan bezelye, 
kalp için de önemli 
etkiye sahip.
Salatalığın da kalbi 
güçlendirdiği, ancak 
kabuğunun soyulma- 
ması gerektiği belir
tiliyor. Günde iki 
bardak çay, 4 elma, 
5 soğan, 7 portakal 
yerine geçiyor. 
Bu şekilde kalp 
dostu antioksidan 
madde alındığını 
belirten uzmanlar, 
Özellikle çocukların 
haftada en az 6 bar
dak sütlü çay içme 
sini öneriyor.
Yapılan 40 araştır
ma, havuç tüketimi 
arttıkça kanser 
riskinin azaldığını 
ortaya koydu. Eski 
çağlarda kanserli 
hücrelerin tedavi 
sinde kullanılan 
incir ise, modern 
tıp tarafından da 
kansere karşı 
koruyucu olarak 
öneriliyor.
Her gün yenilen bir 
avuç fındık ise kanse 
re ve kırışıklıklara 
karşı koruyucu özel
liğe sahip. Zeaksan 
tin adlı bitkisel bile 
şim içeren mısır 
tüketimi, yaşa bağlı 
gelişen görme 
bozuk hıklarını 
azaltıyor. Sağlıklı 
gözler için 
betakaroten içerikli 
ıspanak da gerekiy
or. Ama pişirildikten 
sonra hemen 
tüketilmezse içindeki 
yararlı maddeler, 
toksik maddelere 
dönüşebiliyor.
Bu arada meyan 
kökünün, SARS a 
(Akut Solunum 
Yetmezliği 
Sendromu) karşı 
beklenmedik olumlu 
etkisinin bulunabile
ceği bildirildi.

nezlesine karşı
yeni tedavi

Macar araştırma
cılar, saman nezle
sine karşı etkili bir 
tedavi yöntemi 
bulduklarını 
açıkladılar.
Macar haber ajansı 
MTI’ın haberine 
göre, ülkenin 
güneyindeki 
Szeged Üniversite

si araştırmacıları, 
"Rhinolight" adı 
verilen bu tedavi 
yönteminin, 
"mukozaya özel 
bir ışının 
yöne İt ilmesiyle' * 
uygulandığını 
belirttiler.
Araştırmacıların 
açıklamasında, 
Rhinolight’tan 
önce saman nezlesi 
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tedavisinde ısın 
kullanılmadığı 
kaydedildi.
Bilim adamlarına 
göre.
Macaristan’daki 22 
tıp merkezinde 
1500 hasta 
üzerinde denenen 
yöntem, hastaların 
yüzde 80-90’1 
üzerinde olumlu 
sonuç verdi. Bu 
yöntemin şu ana 
dek kullanılan 
yöntemlerden 
etkili olduğu 
belirtildi.
Bu tedavi yönte
minden antialerjik 
ilaçlar kullana
mayan kişilerin 
faydalanabileceği 
kaydedildi.
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Özel Tan Okulu 3 Balık satıcısıl
öğrencilerinden
resım-ış sergisi

SoylaJLUn ŞEKERSÖZ 
Bursa Özel Tan 
Okulları İlköğ 

retim öğrencileri 
resim sergisi 
açıldı.
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
açılan Resim 
iş sergisinde 
öğrenim yılı 
içinde öğrenci
lerin yaptıkları 
çalışmalar 
sergileniyor. 
Öğrencilerin 

yağlı boya, 
çini mürekkebi 
ve guaj boya ile 
yaptıkları 
resimlere atıl 
eşya üzerinde

ve kediler

herifler de 
kendilerine

Bunlar balık 
satan seyyarın

Seyfettin SEKERŞOZ 

Balığı seven 
hayvanların 
başında kedi
lerin geldiğini 
hepimiz biliriz. 
Mahalle arala 
rında balık

yarların peş inde 
devamlı birkaç 
kedi bulunur

tığı balıklan 
afiyetle yerler. 
İşti Bu resimde 

görüldüğü gibi 
balıkçı esnafı 
tezgahının 
başında müşte 
risini beklerken

Batakçı esnafa 
müşteri bek * 
lerken, kedâer 
müşteri 
oluyorlar

Yeşilırmak ÖZVERİDİR 
öğretmen ve personeli öğrencinin başarı 
ve mutluluğu İçin çalışır. Bunun İçin 
mesai anlayışı tam hizmet verebilme 
anlayışına dönüşür.

neden YEŞİLIRMAK?

Yeşilırmak 
SEVGİDİR

Sevgi her şeyin başında gelir. 
Başarımızın kaynağının Sevgi 
olduğunu itiraf edebiliriz.

te k noloj ini n gereği son sistem 
bilgisayar ve makineler 
kullanarak kaMefa, modem 
dokümanları kendisi üretir.

Yeşilırmak UZMANDIR

Yeşilırmak 
TEKNOLOJİDİR

MORALDİR

Klasik anlamda kuralcılık ve katı disiplin anlayışı

DİSİPLİNDİR Yeşilırmak TERCİH SEBEBİDİR

yoktur. Ancak eğitimi aksatacak, başıboş ve 
disiplinsizliğe meydan verilmez.

I
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I TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Gemlik Vergi Dairesi Kurumlar Vergisi rekortmenlerini ziyaret ediyor

GEMPORT’a teşekkür
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GEMPORT’taki Belediye payı
GEMPORT Gemlik’te rekor düzeyde kurumlar vergisi 

ödeyerek ilk kez en büyük rekoru yakaladı.
Bonısan ve diğer büyük sanayi kuruluşlarının vergi 

dairelerinin Gemlik dışında olması, vergi gelirlerinin başka 
illere gitmesine neden oluyor,

GEMPORT’un yüksek vergi vermesinin bir nedeni de 
kamuya ait bir kurum olmasından kaynaklanıyor.

GEMPORT anlaşılan bu yıl yatırım da yapmadığı için 
yüksek vergi ödemek zorunda kaldı.

İkinciliği Ozan Kimya Ltd. Hüseyin Ozan aldı.
Sevgili Hüseyin Bursa’da ticaret yapmasına karşın, ver* 

gişini doğduğu ve yaşadığı ilçesine ödüyor.
işçisini bile Gemlik’ten götürüyor..
GEMPORT'un yüksek vergi ödemesinin ardındaki gerçek 

Gemlik'teki Körfez’indeki deniz ticaretinin ne denli 
büyüdüğünü gösteriyor.

Gemlik Belediyesinin de yüzde 13.85 payla ortak 
olduğu bu kurumun, Belediyeye ne gibi katkısı olduğunu 
bilmiyorum. Ancak, bugüne kadar Gemlik Belediyesi 
GEMPORT’tan bir şey alamadı.

Bu pay ile yönetim ve denetim kuruluna iki üye bulun* 
durmaktan başka bu payın Belediye’ye bir faydası yok.

2003 kazançlarından belediye ye düşün kar payuun ne 
olduğunu merak ediyorum..

Bence, GEMPORT’taki belediye payı sorgulanmalı.
h Bankası gibi güçlü bir .kurumun iştiraki olan 

GEMPORT’taki belediye paylan İş Bankası’na satılmak.
Bu konu Belediye Meclisinde tartışılmalı ve bu satıştan 

elde edilecek para ile Gemlik’in uzun yıllar ihtiyaçları 
giderilebilir,

Tekkar ediyorum, Gemlik Belediyesinin GEMPORT 
hisselerinin belediye’ye bir yaran yok.

Pir sermaye artımında bu paylar yok olur gider.
İş Bankasının iyi niyeti ile bugüne kadar korunan bu 

payların geleceği konuşulmalı ve bir karara varılmalı.

2003 yılı gelirlerinden Kurumlar Vergisi olarak 1 trilyon 401 milyar 557 
milyon 750 bin lira ödeyerek, Gemlik Kurumlar Vergisi rekortmeni 
olan GEMPORT Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.’ye Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüğü tarafından çiçek ve teşekkür mektubu verildi.
Kurumlar Vergisi rekortmeni 
GEMPORT Liman ve Depolama 
İşletmeleri A.Ş. gelir vergisi 
şampiyonları gibi Gemlik Vergi 
Dairesi yetkilileri tarafından 
makamlarında ziyaret edilerek, 
teşekkür belgesi ile ödül
lendirildi. GEMPORT A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni 
Çinçin ile Finansman Müdürü 
Hakkı Erpolat’a, Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcısı İbrahim 
Bostan, Takibat Şefi Nurhan 
Şanlı ve Tarama Kontrol 
Memuru Azize Özgüzel 
tarafından çiçek verildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3 de

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri pazara esnabna broşür öağtt. 

Öğrenciler pazarcı 
esnafını bilgilendirdi 
Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi yetkilileri ve 
öğrencileri, dün Salı Pazen esnafını cfofeşa 
rak, bilgi verdiler. Müdürlükten yapılan açıkla
mada, işyeri sahibi olup da ustaMk de/gesı al 
mayan esnafın yanı sıra seyyar esnafında oda 
kaydı olmak şartıyla Seyyar Satış Bemanhğr 
Belgesi verileceği belirtildi. Haberi sayfa 4'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Takke düşüyor mu?
Demek ki tek parti iktidarı da yeterli değil.
İstikrar sadece sayısal çoğunluğa sahip olmakla 

sağlanmıyor
Bilgi olacak,'öngörü olacak, çap olacak hazım 

olacak.
Daha da ötesi iyi niyet olacak.
Amaç gerçekten Türk toplumunun eğitim 

düzeyini geliştirmek, sosyo-ekonomik standartlarını 
yükseltmek olacak.

Yoksa kaynağını oluşturmadan yapılan 
ekonomik iyileştirmeler ne yazık ki kalıcı olamıyor.

Durum eskiyi bile aratacak boyuta geliyor
Bugünlerde ekonomik göstergeler de olumsuz 

hareketlenmeler oluyor.
Ekonomide işler iyi gitmiyor.
Dolar yükseliyor, borsa düşüyor.
Ekonomi gerçi uzmanların işi....
önüne gelen herkesin yorum yapması çok da 

hoş değil, ayrıca tehlikeli de...
Ancak;
Mevcut iktidarın bu ülke insanına yaşatacak

larını da önceden görmek gerekiyor.
Görmek gerekiyor ki önlem alınabilsin.
3 Kasım 2003’de AKP öyle ya da böyle parla

mentodaki koltukların önemli bir bölümünü elde 
et|l.

Ardından icraat başladı.
Tek parti iktidarı doğaldır kİ dış sermayenin 

güvenini sağladı.
Paralar aktı...
IMF borç ötelemeleri yaptı.
Dönemsel kaynaklara ulaşan hazine kasasında 

parası olduğu İçin İç borçlanma faizlerini düşük 
tuttu.

Devletten para kazanmanın artık karlı 
olmadığını gören “özel bankalar" bu kez “kredi 
faiz oranlarını” düşünerek bireysel kredilere 
yöneldiler.

Çok da para sattılar.
Alınan paralar doğal olarak ekonomiye girdi.
Bir canlanma oldu.
Bu canlanma AKP’yi yerel seçimlerde de zafere 

ulaştırdı.
Şimdi takke düşüyor.
Kel görünmek üzere.
Çünkü üretim yapamadıktan, ekonomik İstikran 

siyasal istikrarla pcrçinlcmedikten sonra iyileşme 
“geçici” olur.

Taşıma suyla değirmen dönmez.
Şimdi, “kasasında” parası azalan hazine “İç 

borçlanma” faizlerini yükseltiyor.
Bankalar “sıfır riskli" hazine bonolarına vönelî 

yortar.
Dolayısıyla bireysel kredi faizleri yani otomoM. 

konut ve tüketici kredi faizleri yükselecek 
Yükseliyor da...

Ekonomiye yapay solunum akkran krediler* 
piyasadan çekilecek.

I I elde baş başta ortada kahnaedk
Eskiler “borç ylğklin kamçıstdu deden*
Derlerdi ama kamçının şiddetini da

bilirlerdi. *
Şimdikiler...
Kamçıyı eyle bir vunıvvıiar ki. avakUr terde* 

kesiliyor.
Ayaklar yerden keafimeve görsün.
Sonrası mı?
Sonrası malum!

Gençlik ile ilgili düşünce ve öneriler (1)
Bundan bir ay kadar önce; Betedn, e 

Baştanımız Sayın Mehmet Turgut, 
seçim vaadine uygun olarak gençliği 
görüşlerini, dert ve döeklerini, öneri
lerini alabilmek için toplantıya çağır
mıştı.

Bizim gazetenin haberinde. Belediye 
Düğün Salonu ndaki toplantıya çok az 
sayıda gencin katıldığı, yaşlıların 
katılımının daha fazla olduğu yazryor- 
du.

İlgi duyup toplantıya katılan yaşhlar. 
bence fizikman yaşlı, oysa gönülleri 
genç, beyinleri genç bana göre.

Spor ya pmışiar, sporun yararını 
vücutlarında görmüşler, mutlaka 
sporun gençliği kötülüklerden, kötü 
alışkanlıklardan kurtaracağına olan 
inaçlarla. gençlere destek olmak, 
örnek olabilmek için işi gücü bırakıp 
koşup gelmişler davete. Gençliği 
görmeyince aralarında üzülmüşler, 
hüzünlenmişlerdir herhalde.

Bendeniz de toplantıya yalnız 
gençliğe davet olduğu anlayışı Üe 
katılamadım. Katılan yaşlıları re simde 
görünce üzüldüm, kızdım kendime. 
Katılsaydım kovarlar mıydı. “Be moruk 
niye geldin. Sen genç misin ki* derler

dt Arrüardo top kovala. Gmenagarl 
uzun pfiar jT ılf rfifi yap Spor» he 
çeşidine ügi duy. Gencfik soranian İr 
ilgilen ama gencfik topkantnma taalt 
ma. Olacak » mP

Kn faıi ı H laŞ ı r ■ K—flai I 
affettirmek içirt gençfiğe, bazv 
düşüneelerimi »mi» ov—

BeBu yazacaklar» ta tartarca

yarar olduğuna manaymm.
Spor devince dk akla geitnn Mtedl 

Gemlik in ad» vertfeğı Gemhtaf»J 
Kukıbu birkaç gönül vermiş * 
hemşehrimizm Mzmrt w fili» 
düşe kafim varhğ» mgrdurvyve 
Basan h ekmek ve ust ldn»Medevdb 1 
— » - - - % +  - -• i—i— Igörev v apamamem ıçm *e*m irmem 
gerek. En kökü tedbir. Mab katmak ğ 
yaratılması

Belediye. Ticaret w Sem*»* Odam 1 
Ticaret Borsasa. MarznaraüriBk BF 
Pr t rolleri. Bonraan Çamla» Azal 
Sanayi ve tbğrr tüccar w rvaal 
kuübun giderlerini paşdagmeftk vri» 
tim. konser lav. kainim meç evgaaMBfi 
«yontan fiv ürikm maddi ve mameül 
desteğini «ağimaMÜü

Dbenea» şmem 4
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Gemlik Vergi Dairesi Kurumlar Vergisi rekortmenlerini ziyaret ediyor

Erol GÜRÇAY

Pozitif Ayrımcılık

2003 yılı gelirlerinden Kurumlar Vergisi olarak 1 trilyon 401 milyar 557 
milyon 750 bin lira ödeyerek, Gemlik Kurumlar Vergisi rekortmeni 
olan GEMPORT Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.’ye Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüğü tarafından çiçek ve teşekkür mektubu verildi.

Seyfettin SEKERŞÖZ

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü 
Kurumlar birincisi 
GEMPORT’a 
teşekkür 
belgesi verdi. 
Gemlik Vergi 
Dairesinde kurumlar 
vergisi mükellefi 
olan GEMPORT 
Uman, ve Depolama 
İşletmeleri A.Ş/ye 
giden Gemlik Vergi 
Dairesi Müdür 
Yardımcısı İbrahim 
Bostan, Takibat 
Şefi Nurhan Şanlı 
ve Tarama Kontrol 
Memuru Azize 
Ozgüzel,

GEMPORT Genel 
Müdür Yardımcısı 
Hüseyin Avni 
Çinçin ile Finansman 
Müdürü Hakkı 
Erpolat’ı ziyaret 
ederek, kendilerine 
çiçek ve teşekkür 
mektubu verdiler. 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdür ve Personeli 
adına verilen çiçek

ve teşekkür 
mektubundan 
mutlu oldukları 
belirttiler.
Ziyarette 
GEMPORT’un 
Gemlik’te kurumlar 
vergisi birincisi 
olmasının yanı sıra 
Bursa genelinde 
13’ncü sırada 
bulunmasının da

YOK

TAŞI 
GEDİĞİNE

Hükümet YOK’la uğraşacağı 
yerde YÖK’le uğraşıyor... 
Uğraştıkça toplumu geriyor 
Gerile, gerile ipi koparmazlar 
inşallah....

sevindirici olduğunu 
söyleyen Vergi 
Dairesi Müdür 
Yardımcısı İbrahim 
Bostan, "GEMPORT 
işletmeleriyle gurur 
duyuyoruz" dedi. 
GEMPORT İşlet
meleri Genel Müdür 
Yardımcısı Hüseyin 
Avni Çinçin’de 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik'in sürekli 
büyüyen bir kent 
haline geldiğine 
dikkat çekerek 
"Diğer kuramların
da genel müdür 
lüklerinin burada 
olmasını ve vergi
lerini Gemlik'te 
vermelerini isteriz" 
şeklinde konuştu. 
GEMPORT Limanının 
her yıl kapasite 
yaparak büyüdüğüne 
dikkat çeken 
Çinçin, "Biz sadece 
Bursa bölgesine 
hizmet vermiyoruz, 
değişik illerin dışa 
açılan kapısı durıı-

mundaytz. Onlara 
hizmet vererek 
ülke ekonomisinin 
canlı kalmasına 
yardımcı oluyoruz. 
Hareketlilik 
ekonominin iyi 
gittiğini gösterir. 
GEMPORT bir 
hizmet sektörüdür'' 
şeklinde konuştu. 
Sıradan bir patron 
şirketi olmayan 
GEMPORT’un 
kurumsallaşmanın 
verdiği güçle 
gittikçe büyümekte 
olduğunu bildiren 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
Hüseyin Avni 
Çinçin, "Firmaların 
dışarıdan ve 
içeriden mallarını 
getirme götürme 
yapmalon 
bire kazanç 
getiriyor.
Biı bu karancı 
geliştirmek 
istiyoruz" 
şeklinde konuştu.

Düşünür Ballov şöyle demiş.
Eğitim ana dirinden başlar, her 

söylenilen kelime çocuğun ki siliğine 
konan bir tuğladır.”

Kadın, toplumda en önemli bir
bireydir.

Yeni neslin eğitiminde, ilk adandır.
O zaman kadının donanunh olması 

lazım.
Sosyal alanda yerini alması lazım.
Peki. Nasıl olacak bu iş.
Bu iş (CHP) nin önerdiği, pozitif 

ayrımcılıkla olur.
Buradaki ayırımcılık, kötü ayırım

cılık değildir.
Kadının toplumsal ve sosyal alanda 

daha fazla görev alması için bir 

teşviktir.
Kanunlara tüzüklere ve yönetmelik

lere, kadın kotaları koymak lazımdır.
Bugün, Meclis’teki kadın miîUfw 

kili oranı % 4’dür.
Bu oran, İskandinav ülkelerinde % 

40’dır.
Belediye Meclislerinde kadın oram 

% l ’dir.
Gelişmiş ülkelerde ise. bu oran % 

40’dır.
Kadın ve erkek eşitliği kağıt 

üzerinde olmaz.
Hele bizim gibi erkek egemen 

ülkelerde hiç olmaz.
İşi kayda bağlamak gar ak ir.

Mecliste, Belediye Meclislerinde 
kadın kotaları tahsis etmek gerekir.

Delegelerin de bir bölümünün, 
kadın olması gerekir.

Kadını siyasi ve sosyal alaran içine 
çekmek gerekir.

Böyle bir anne, daha baht el çorak 

yetiştirir.
Böyle çocuklarda, daha kfiHrÜ bir 

toplum oluşturur.
(CHP) muhalefet olak. ta çok 

önemli bir konuda ısrar atnıâati»
AK Parti nin bu konudaki dfeenci. 

hatalı olmuştur.

Dünya yüzünde 
gördüğümüz her şey. kadmn
eseridir. ATATÜRK
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Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri pazarcı esnafını dolaşarak, broşür dağıttılar

renciler oazarcı esnafını bilgilendirdi
Seyfettin SEKERSOZ

Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
öğrencileri, ilçe 
pazannda esnafa 
broşür dağıtarak 
bilgilendirdiler.
3308 Sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunu’na 
göre iş yeri sahibi 
olup ta ustalık 
belgesi almayan 
esnafın yanı sıra

seyyar esnafında 
oda kaydı olmak 
şartıyla Seyyar 
Satış Elemanlığı 
Belgesi 
verileceği bildirildi. 
Dün sabah 
saatlerinde 
ellerinde broşürlerle 
ilçe pazarına 
dağılan Mesleki 
Eğitim Okulu 
öğrencileri seyyar 

pazarcı esnafına 
broşürleri 
dağıtarak onlara 
bilgi verdiler. 
"Sîzler belge 
sahibi olarak 
bundan böyle 
meslek dalınızda 
bilgisi ve 
becerisi 
olmayanların 
çalışmalarını ve 
işyeri açmalarını 
önlemiş olacak
sınız" yazılı 
broşürlerde esnafın 
işlerini doğru ve 
adil rekabet 
koşullan altında 
yapabilmeleri İçin 
mutlaka belge 
almalannın zorunlu 
olduğu bildirildi. 
Bir kişinin iş yeri 
açması için 
Belediyeler, 
Odalar, Vergi

esnafı dolaşarak, broşür Esnafa. İŞMN
da y apa bi Imoleri için mutlaka M*a aMfen» a*

Daireleri, Çevre
Sağlık Müdürlük 
feri nin İşyeri Açma 
Belgesi isteyecek-

ferinin fetırUt>id^ı

Cargill’den 
Celal Bayar 

Anadolu
Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15VV40 
motor yağı hediyemiz.

Yetkili Bayii
C.OODfYEAR

laboratuvanÇünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlarında 

. geçerlîdir.^

CARGO G26
özellikle yeni nesil minibüslenkamyonetter için geişttribMş 
radial gövdeli, üstün performanslı asfaR ıtmm iMfr

istiklal Caddesi No : 26 
Tel : (0.224) 513 11 75 

GEMLİK

Lisesi’ne 
fizik
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Sakatlar Haftası nedeniyle, Gemlik özel Türe Özürlüler Okulu’ndaki özürlüleri ziyaret ettiler

AKP İller özürlüleri unutmadı
Seyfettin SEKERSÖZ

10-16 Mayıs 
Sakatlar Haftası 
nedeniyle, Özel 
Türe özürlüler 
Okulu’nu ziyaret 
eden AKP heyeti 
özürlü öğrenciler 
ile birlikte 
pasta kestiler.

AK Parti İl Genel 
Meclis Üyesi Oktay 
Kahveci, AK Parti 
İlçe Gençlik Kollan 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, Belediye 
Meclis Üyesi 
Mahmut Akış 
Özürlüler Kurs 
Merkezi’ne yaptık
ları ziyarette Ökul

Öğrenciler, 
AKP’liler ile 
birlikte pasta 
keserek, Sakatlar® 
Haftasını kutladılar.

Müdürü Tamer 
Sivri’den okul ve 
öğrenciler hakkında 
bilgi aldılar. 
2-6 Haziran 
Tarihleri arasında 
Gemlik’te yapılacak 
olan "Özürlüler 
Şenliği" için 
yurdun çeşitli 
bölgelerinden 

gelecek 
çocukların 
misafir edilmesi 
ve yemek 
yedirilmesi 
konusunda 
sıkıntıları 
olduğunu 
söyleyen Tamer 
Sivri, AK 
Partililerden 
destek istedi. 
İl Genel Meclis 
Üyesi Oktay

Kahveci ile Gençlik 
Kollan Başkanı 
Gencay Yılmaz ve 
Belediye Meclis 
Üyesi Mahmut Akış, 
Özürlüler Şenliği 

için ellerinden 
gelecek çabayı 
göstereceklerini 
söylediler.
Daha sonra 
getirdikleri pastavı

İnternet solucanı yakalandı
ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ ■ VVORLD KART 
İŞ BANKASI • MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

Polis tarafın
dan gözaltı
na alman 18 
yaşında bir 
Alman genci, 
geçen hafta 
dünya 
çapında 
milyonlarca 
bilgisayara 
zarar veren 
Sasser 
in t er net sok*can* 
adı verilen verisi 
programladığım 
itiraf etti 
Adı açıklanmav an 
gencin. Aşağı 
Saksoma ran 
kurevinde veralaa 
Rotenbnrg 
kentindeki esine paBs 
tarahndan vepdan bir 
başkada. iıMiıri 

etmese catarin*

yakalandığı w ıpı—
■M ardandan «eriNM*

amcı Ot «ahrrina 
ara wraaek 
«mnda leİMMfCL

OZKflYfl OTOMOTİV
I1-1 GEMLİK BAYİİ

I n c III Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
" " Tel : (0.224) 513 73 93 Faz : 514 40 44

ABONE OLDUNUZ MU?
’IaF’TI ABO* OVUN feKLAkitJ OKUYUN OKUTUN
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Aşın terlemenin nedenleri ve
Terlemenin İnsanlar
da doğal olarak 
gözlenirken aşın tei- 
leme kişi de sorunlar 
yaratabiliyor. Terin 
salgılanması insanlar
da sinir sisteminin 
"sempatetik" denilen 
kısmının çalışması ile 
ilgili olup toplumun 
% l?inde bu sistem 
aşın düzeyde çalı 
şıyor. Özellikle stresli 
durumlarda bu sis
tem aşın çalışıyor ve 
genel olarak terleme, 
kış aylannda daha az 
rahatsız edici oluyor. 
Bunun dışında tiroid 
bezinin aşırı çalışması, 
böbrek üstü bezinden 
kaynaklanan bazı 
hastalıklar, şişmanlık, 
menopoz, ağır psikiyatrik 
hastalıklar ve bazı 
kanserlerin tedavisinde 
kullanılan hormonlar aşın 
terlemeye yol açabiliyor. 
RUHSAL VE FİZİKSEL 
SORUNLAR 
Bakteri üremesini 
kolaylaştırdığı için aşırı 
terleme kokuya da neden 
pluyor. Ruhsal ve fiziksel 
sorunlara yol açan, sosyal 
yaşamı zorlaştıran ter
leme, ellerde, koltuk 
altında, ayak altlarından,

yüzde ve gövdede oluşa
biliyor. Terlemenin ellerde 
olduğunda hem el ile 
yapılan işlerde güçlük 
çekiliyor hem de sosyal 
olarak kişileri rahatsız 
ediyor. Terleme stresli 
durumlarda gelişiyorsa ve 
kişi terlemeden rahatsız 
ise kısır bir döngü içine 
giriyor ve terleyeceğini 
bilerek daha endişeli hale 
geliyor ki bu endişe de 
daha fazla terlemeye 
yol açıyor.
TERLEMENİN NEDENİNİN 
SAPTANMASI
Terleme tedavisine 
başlanmadan önce 
nedeninin saptanması

gerekiyor. Terleme 
sorunu olan kişinin 
öncelikle kilo durumu 
İnceleniyor.
Aldığı ilaçlar gözden 
geçiriliyor. Hastanın 
menopozda olup olmadığı 
araştırılıyor. Endokrinoloji 
uzmanının yapacağı 
değerlendirme ile soru
nun tiroid bezinden ya da 
böbrek üstü bezlerinden 
kaynaklanıp kaynaklan
madığı belirleniyor.
Bu durumların hiçbirinde 
sorun saptanmaz ise 
doğuştan sempatetik 
sinir sisteminin aşın 
çalıştığı ortaya çıkıyor. 
Tedavide ilk olarak genel 
tedavi yaklaştırılan uygu
lanıyor. Kişinin öncelikle 
kıyafetini düzeltmeli ve 
daha hafif giyecekler 
giymesi gerekiyor. Lokal 
olarak talk pudrası veya 
oldukça etkili olan 
aleminyum klorid içeren 
solüsyonlar mutlaka 
öneriliyor. Bazı hastalar
da sempatetik sinir sis
teminin çalışmasını 
azaltmak ve böylece de 
terlemeyi azaltmak için

bağh terlemeyi kontrol

prikoterapi de onerttyor.
LTGL1AN.A.\
YÖNTEMLER

gerekiyor;
Cerrahi tedavi: Çattaki 
tedavi özefiüde eSerdeki

ilaçlar da kul
lanılabiliyor 
Bazı baltalar 
da «t rese

TUNA PETROL (2)
ET MANGAL

HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMETİN YEIİ
DOÖA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMETİN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI • 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ

KALİTEI. IMF IİIIH IİKEIIU IUIII CIK KIUY
cimIyiî vt İm ımaımaı içli ıtnımna nmn
BURSA İZNİK YOLU GÜRCELER KÖYÜ ALTINDA NtZMETMZDEYtL

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır

elektrik akımı ıııNyar 
Sık tHırarianması 
gereken bu yöntemde; 
hafif ve orta derecede

oldukça iyi cevap almıyor. 
Botulinum toksini: 
Özellikle koltuk altı ter
lemesinde kullanılan bir 
madde olan Botulinum 
toksini. aslında doğal bir 
zehirdir ve sulandırılarak 
tıpta çeşitli amaçlarla 
uzun zamandır kulanahv-

bölgesi kesftvor. Flerda

sin irleri felç ederek etki 
gos t eren madde.

SATILIK OTOMOBİL
1996 MODEL KLİMALI 
HYUNDAI ELENGTRA

GSM : 0.535. 467 85 62

ELEMAN ARANIYOR
Gazel» dadımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat : Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralımı Stüdyo Prestij yara - GFMlJK
Tel: (0.224) 513 96 83

YO TİCARET

EvNzî-ijnıMzî

HEUVIDRK5LÎ

ti moku UNMunra

umımM im ar

| İmi Sok. Not İM GMk TEL5117117i
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isialmi^lra Ambalajsız hazır 
kıyma satışı yasak

Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma Geliştir’ 
me Merkezi nin 
yaptığı Nisan ayı 

t asgari geçim 
endeksi sonuçlan 
açıklandı.
DİE verilerine 
dayandırılan 
araştırmaya göre 
çalışan tek kişinin 
yoksulluk sının 
786 milyon lirayı 
aştı. Dört kişilik 

I bir ailenin asgari 
geçim haddi ise 1 
milyar 652 milyon 
083 bin lira 
olarak belirlendi. 
Çalışan tek kişinin 
açlık sının 603 
milyon 147 bin 
lira olarak tespit 
edildi.

I Sonuçlara göre; 
dört kişilik bir 
ailenin geçim 
haddi bir önceki 
aya göre yüzde

1.01 oranında 
arttı. 4 kişilik bir 
ailenin Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 
belirlediği şekilde 
sağlıklı 
beslenebilmesi için 
Nisan 2004 veri
lerine göre günlük 
13 milyon 275 bin 
353 liralık harca
ma yapması 
gerekiyor. Buna 
göre ailenin aylık 
gıda harcaması 
398 milyon 260 
bin 590 lirayı 
buluyor. Nisan 
2004 itibari ile 

ortalama 646 mil 
yon lira ücret alan 
bir memurun ailesi 
için yaptığı gıda 
harcaması 
maaşının yüzde 
61.65’ini, konut 
gideri ise Nisan 
2004 ortalama 
maaşının yüzde 
33.96’sını oluştu
ruyor. Bir memur 
ortalama maaşının 
yüzde 95.61’ini 
gıda ve barınma 
harcamalarına 
ayırmak zorunda 
kalırken, diğer 
ihtiyaçları için

maaşından geriye 
yüzde 4.39’luk 
bir pay kalıyor.
Türkiye’de 4 kişi
lik bir ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma gideri 
toplamı 609 
milyon 501 bin 
liradan, Nisan 

2004 itibariyle 
617 milyon 
676 bin 600 
liraya ulaştı. 
Ortalama 
ücretle geçinen 
bir memur 
ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitim, 
haberleşme, 
giyim gibi diğer 
zorunlu 
ihtiyaçlarının 
karşılaması için 
ise maaşından 
geriye yalnızca 
28 milyon 323 
bin 400 lira 
kalıyor.

Hazır kıyma 
satışlarının yasak
lanmasına rağ
men önceden 
hazırlanmış kıyma 
satışlarının yapıl
ması Sağlık 
Bakanlığı nı 
yeniden harekete 
geçirdi. Edinilen 
bilgiye göre, 27 
Ocak 2004 tari
hinde yürürlüğe 
giren, "Kırmızı Et 
ve Et Ürünleri 
Üretim Tesisleri 
nin Kuruluş, 
Açılış Çalışma ve 
Denetleme Usul 
ve Esaslarına 
Dair Yönetme 
tikte Değişiktik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” 
gereğince yasak
lanmasına rağ
men 'ambalajsız’ 
hazır kıyma 
satışları artarak 
devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Mehmet 
Uğurlu imzasıyla 

v atitikiere gönderi 
len genelgede, 
hazır kıyma sabş 
lama ilişkin esas 
lar hatırlatıldı 
Uğurlu, genelge 
de, hazır kıyma 
satışlarına dair 
hükümlerin açık 
bir şekilde ifade 
edildiği halde 
market ve kas
aplarda önceden 
hazırlanmış açık 
olarak kıyma 
satışlarının yapıl 
dığınm gözlen 
diğini belirterek. 
denetim ekip
lerinin konuyu 
titizlikle takip 
edip, gereğini 
yapmasını istedi. 
Uğurlu, valilik
lere, "Hazır 
kıyma satışlarına 
izin vermeyin" 
uyarısında bulun
du. "Kırmızı Et ve 
Et Ürünleri Üre
tim Tesislerinin 
Kuruluş, Açılış 
Çalışma ve De 
netleme Usul ve 
Esaslarına Dair

\oneme& te 
Değiş*» ¥apd 
masma Dair 
Yöafiadk* gere I 
ğmce. satna sana I 
lacak kıymama 
ambalaj nlar* 
mümkün oiaa ea I 
kısa sûrede. soge I 
tuhnas ise iç « 
cakbğı ♦! sanb- 
gratdereceye. 
dem dondand- 
muş ise iç saçak- 
kğı -18 santigrat- 
dereceye düşütü 
lerek tüketime 
sunulması, özerin I 
de yer alacak 
etiket bilgilerinin I 
uygun olması 
gerekiyor. Yönet 
m etiğe göre, tüm I 
et kesim yerleri, 
mezbahalar ve 
entegre et tesis
lerinin kuruluş ve I 
çalışma izinleri 9e I 
kıyma üreten 
iş yerlerine 
parçalama tesis 
izni Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı ’na 
verildi.

kACCiVE EİL£İ«piWWA 
1 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 sizlere MSB 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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Erdoğan /'Ekonomide mesafe aldık"
"Kriz bekleyenlerin hevesi kursağında kalacak."

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
enflasyonu dizginle* 
mek konusunda 
önemli mesafeler 
alındığını belirterek, 
"ülkede kriz havası 
estirmeye çalışanların 
hevesleri kursağında 
kalacak" dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
Partisinin Meclis 
grubunda, 
Uluslararası Para 
Fonu ile 2005 yılı ve

sonrası için güven 
ortamını daha da 
güçlendirecek bir for- 
mat üzerinde çalış
maların devam 
ettiğini kaydetti.
Erodoğan 
şöyle konuştu: 
"Enflasyon illetini 
dizginlemek 
konusunda çok 
önemli mesafeler 
adık. Yıl sonu 
hedefini 
tutturabileceğimiz

görülmüştür. 
Büyüme 
hedefinde de 
kararlılığımız 
devam ediyor. 
Kimsenin 
endişesi 
olmasın. 
Türkiye 
kalkınma 
yolunda adım
larını hızlandırarak olan bir ekonomi
sürdürmeye devam 
edecetir.
Öksürünce zatürre

yok, onu atlattı 
Türkiye."

Hazine yüksek faizle borçlandı
Hazine faizindeki yükseliş 4 ay önceki düzeye ulaştı.

Son günlerde döviz 
piyasasında — 
yaşanan dalgalan
ma, Türk Lirası 
piyasasına da yan
sıdı. Döviz fi vat
larındaki yükseliş, 
faiz oranlarını da 
yukarıya çekti. Bu 
durum Hazine 
borçlanmasına da 
yansıdı.
Hâzinenin, üç ayda 
bir değişken faiz 
ödemeli tahvillerin

dönem faizi oranını 
belirlemek amacıyla 
yaptığı 91 gün 
vadeli referans 
bono ihalesinde yıl
lık ortalama bileşik 
faiz % 26.84’le son 
dört referans 
bonosu İhalesinin 
en yüksek 
oranına çıktı.
Bu yıl ki referans 
bono ihalelerinde 
en yüksek faiz 
oranı % 27.74'le

T.C. Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı

Ocak ayında 
gerçekleşmişti. 
Söz konusu oran 
Şubat’ta yapılan 
ihalede %

25.42 ye.
Martta % 
23.95e. Nisanda 
İse % 23.38'e 
kadar inmişti

Belediye Başkanlarına seminer
472 bin 976 belediye başkanı ilk kez biraraya gelecek

içişleri Bakanlığı, 
belediye başkanları- 
na etkin, verimli ve 
çağdaş hizmet yön
temlerinin anlatıla* 
cağı bir seminer 
düzenliyor.
2 bin 976 belediye 
başkanı ilk kez 
biraraya gelerek 
daha İyi hizmet 
vermenin yöntem
lerini tartışacak.

4 ayn dönemi 
kapsayacak 
seminerlerin ilki 
yarın Antalya'da 
içişleri Bakam 
Abdülkadir 
Aksu'nun 
katılımıyla 
düzenlenecek. 
Mahalli idareler 
Genel Müdürlüğü 
yetkilileri.
Mülkiye Müfettişleri

Mahalli İdareler 
Kontrolörleri 
tarafından 
verilecek seminer

ler belediye 
hizmet lerivie ilgiS 
bir çok alt beşh^ı 
kapsnacak.

Körfez
■■M OÜHtÜK BİVASİ ■■MU

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Nema 
ödemeleri 

için 
başvurular 

yarın 
başlıyor

2. taksit için kurumlann 
başvurulan yarın başlıyor

tasrihti

Zorunlu tasarruf" 
olarak bilinen 
Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 2. taksit 
nema ödemeleri 
için kurumlann 
toplu başvurulan, 
yarından itibaren 
Ziraat Bankasına 
yapılacak.
Ödemeler ise 
Haziran ayı 
içinde Hazine 
Müsteşarlığınca

tarikte beeiaeacak
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Egzersiz beyni hızlandırıyor
Egzersiz nöronların bağlantılarını artırarak, dikkati artırıyor.

Aerobik ve hızlı 
adımlarla yürümek 
gibi bazı fiziksel 
egzersizlerin, 
sadece vücut 
kaslarını 
güçlendirmek ve 
kalp kaslarının 
kapasitesini 
geliştirmekle 
kalmayıp beynin 
fonksiyonlarını da 
geliştirdiği 
ortaya çıktı.
Illinois Üniversite- 
si'nde yapılan 
araştırmada, ilk 
kez yüksek teknoloji 
ürünü "neuroimag- 
ing" tekniği 
kullanıldı ve yapılan 
egzersizlerin 
beyin üzerindeki 
etkisi ölçüldü.
Ulusal Bilimler * 
Akademisi nin Mart 
sayısında yayınlanan 
araştırma, fiziksel 
aktivitelerin beynin.

Dünyada her 4 
kişiden biri obez

Obezite, ölüm nedeni olarak ilk sıraları zorlamaya başladı.
Uluslararası Obezite 
ile Mücadele 
Kuruluşu (IOTF), 
küreselleşmeyle bir
likte aşın şişmanlığın 
da doktorların her 
yerde karşısına çıkan 
bir sorun haline 
gelmeye başladığını 
belirterek, dünyada 
1,7 milyar insanın 
kilo vermesi gerek
tiğini açıkladı. 
Fazla kilolu insan- 
lann 312 milyonunun 
obez olduğuna dikkat 
çeken kuruluş, bu 
kişilerin normal kilo
larından en az 15 
kilogram fazlalan 
bulunduğunu belirtti. 
IOTF, küresel ölüm

yapısını değiştirdiği
ni ve karar alma 
sürecini geliştiren 
bir etkisi olduğunu 
ortaya çıkardı. 
Egzersizlerin beyin
deki nöronların 
bağlantılarını 
artırdığı ve bunun 
da fiziksel olarak 
hareketsiz bir insana 
göre dikkat odaklan
masını artırdığı 
kaydedildi.
Aynca, dikkatin 
odaklanmasını 
engelleyici ortamlar

lerin üçte birinin de 
aşın kilo, egzersiz 
yapmama ve sigaraya 
bağlı olduğunu 
belirterek, obezitenin 
varlıklı Batı toplum
lar! arasında yaygın 
olmasının da kaygı 
verici olduğunu 
kaydetti.

da teste tabi tutulan 
deneklerden egzer
siz yapan grubun, 
hedefe daha 
kolay odaklandığı 
saptandı.
Egzersize insanların 
da, hayvanlarla aynı 
tepkiyi verip 
vermediği sorusuna 
odaklanan 
araştırmacılar, 
hayvanlar üzerine 
yapılan 
araştırmalarda 
egzersizin yeni beyin * 
hücrelerini

geliştirdiği, hücreler 
arasındaki bağlan
tıları güçlendirdiği 
ve beyindeki kan 
dolaşımını 
artırdığının 
gözlendiğini 
ifade ettiler.
Araştırmacılar elde 
ettikleri bulguların 
insanların yapacak
ları fiziksel 
egzersizlerle 
algılama kapasitesi
ni, beyin yapısını ve 
fonksiyonlarını 
geliştirebileceklerini 
gösterdiğini 
kaydettiler.
Ulusal Yaşlanma 
Enstitüsü adına 
"yaşlanmanın 
nöropsikolejisi" 
programını yöneten 
Molly VVagster 
"Bulguların çok 
ilginç ve çok 
umut verici 
olduğunu" kaydetti.

Küresel Bir Salgın 
Haline Geliyor 
lOTF’nin siyasi 
direktörü Neville 
Rigby de yaptığı 
açıklamada, 
dünyada İzlanda'dan 
Filipinler'e artık 
aç insandan çok şiş
man insan olduğunu

söyleyerek, 
çocukluklarından 
beri şişman 
olanların 
5 ila 10 yıl 
erken yaşama 
veda edebilecekler
ine dikkat çekti. 
Gelişmekte olan 
ülkelerin özellikle 
bu sorunla karşı 
karşıya bulun 

duklanna işaret 
eden Rigby. 
“Şu an 
Hindistan'daki 
gençler (adolesanlar) 
arasında bile 
obezite görüyoruz. 
Bu bir küresel 
salgın haline geldi” 
diye konuştu.

Çocuklardaki
astım riski

Trabzon Numune 
Hastanesi Astım, 
Alerji ve Çocuk 
Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. 
Ali Baki, çocuk
ların sürekli evde 
kalmasının, astım
gibi hastalıklara 
davetiye çıkardığını 
söyledi.
Astım hastalığının 
dünyada ve 
Türkiye’de en sık 
görülen hastalıklar
dan biri olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Baki, Türkiye’de 3.5- 
7 milyon arasında 
astımlı hasta bulun
duğunun tahmin 
edildiğini ifade etti. 
İklim, hava kirliliği, 
sigara, allerjenlerle 
temas gibi çevresel 
etkenlerin, astım 
hastalığının ortaya 
çıkmasında önemli 
rol oynadığın! kayde
den Prof. Dr. Ali 
Baki, "Bölgemiz aşın. 
nem ve sıcaklığın 
uygun olması 
nedeniyle ev tozu 
alerjisinin esas 
nedeni olan akarcık- 
lann üremesi için 
son derece uygundur. 
Duvardan duvara 
halılar, koltuklar, yün 
yatak ve yorganlar 
buna eklenince, 
ortam daha da 
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müsait hale gelmek
tedir. Çocuklar için 
oyun paridan ve 
çevresinde peşi alan I 
olmaman, yaz-kzş 
sürekli evde kalarak 
dışan çıkmamaları, 
bu hastahğa davetiye I 
çıkarmaktadır.
Bunlara ilaveten.
mantar sporlan. evci | 
hayvanların tüyleri 
de astıma neden ola- I 
bilmektedir dedi 
Bölgede yapılan 
çalışmalarda, astıma I 
en sık neden olan 
allerjenin, ev tozu 
akaroğı denilen 
böcekler olduğuma 
al 11 n ı çizen Prof. Dr. I 
Baki. "Bunu, polen 
alierjileri takip 
etmektedir. Çevre 
faktörünün varanda, 
beslenmenin de 
astımın gelişmesinde I 
rolü olabilir Özeffik- | 
le balık tüketiminin 
azalmasının, aatimm I 
artmasına neden 
olduğu yapılan 
araştırmalarla ortaya I 
konmuştur” diye 
konuştu.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E d O QCKÖRFEZ OFSET O IO SJO OO
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11 Eylül İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden el işi sergisi

Styfrtlln SEKERSOZ 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nun yıl sonu 
el işi ve giysi ser
gisi dün açıldı.
Okul salonundaki 
sergi açılışına, 
Belediye Başkan 
Vekili Nurettin 
Bay, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, İlçe Milli • 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile kalabalık 
öğrenci velisi 
katıldı.
Yaklaşık 2 bin 
civarında el işi 
ve giysinin 
sergilendiği 
kermesten elde 
edilecek gelirin 
yine okul 
ihtiyaçlarında 
kullanılacağı

5<x*rtarSLftLRİÛZ 
Halk dtbnde 
mrshur bir
*03 varda 
"Delere bastı 
kırar” denir.
Yemesi ne kadar 
füasisa yetiştlrami 
ve beis de teşde- 
ması bir O kadar

rahavet yararda

aOyea Bandan

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK 
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
Fatura & Gider Makbuzu 

Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 
İrsaliyeli Fatura & El ilanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÜRLÜ MATI** İŞLERİMİZ

İÇİN BİZİ *R*YIN
30 YILLIK TECRÜBENİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
matbaacilik-yayincilik-reklamcilik

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arakf : 3 B Gf MLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Hemşireler Günü kutlandı
12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ve Dünyada ilk hemşire ve asil bir ailenin kızı olan Florance Nıgtcngaiemn savaş yarakam say
mak için işe başlaması ve hemşirelik mesleğinin temelini atmasıyla başlayan Hemşireler Günü, dün kutlanmaya baştandı Dün Sağka- 
Sen Bursa Şubesi Başkanı Erol Sönmez ilçemize gelerek, sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, hemşirelere karanfd dağıttı Sömm—K. 
“Ülkenin her köşesinde bütün zorlukları göğüsleyerek, sağlık hizmeti sunan hemşirelere şükran borçluyuz" dedi Haberi sayfa 10 da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

13 Mayıs 2004 Perşembe FİYATI : 200.000- TL.

Emeklilik yaşı 
yükseltilmeyecek 

w Soayf Gmam* 6—i 
Mum Bay—pfağfrı rûrW»«mM 
/* yaştmn düşük aMtofe *0 >—«w 
kadar yûJrsaftMilacag* yörnaıM./ «dr* 
/enf/Ver» cevap vererek "tfacftr t— 
dıkça 15 yıl içinde mnUN yaşı yük 
seltılmeyecek” dedi Heban sayfa SW

Cargill’in Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne yaptırdığı fizik laboratuvan hizmete açıldı

ÇargilEden eğitime destek
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Eğitime destek
Son günlerde eğitime destek kampanyası kapsamında 

ilçemizdeki bazı sanayi kuruluşları ile komşu ilçe 
Orhangazi'deki Cargill A.Ş. nin Celal Bayar Anadolu 
Lisesine katkıları sevindirici.

Gücü olan herkesin eğitime destek vermesi beklenir.
Aslında eğitimi organize etmek devletin işi ama, devletin 

içi o kadar boşaltıdı ki, devlet asıl görevlerini yerine 
getiremiyor.

Bu nedenle ondan bundan yardım istiyor.
Devletin gücü eğitim kuramlarım çağa uygun hale getir 

meye yetmiyor.
Ne yapıyor devlet.
Ey vatandaş diyor, ben okul, okullarıma labratuvar, ders

lik, spor salonu, kütüphane yaptıramıyorum, siz de destek 
olun yaptığınız masrafları vergiden düşeyim!

Sanayici de vergi vereceğine devleti sevindiriyor ve 
eğitime katkıda ve de tanıtımını yapıyor.

Bunun kötü bir yanı var mı diyeceksiniz.
Yok ama, devlet devletliğini bilmeli. Devlet, bankalarını 

soydurmamak, soyanlardan hesabım sormalı.
Sormalı ki çalınan paralarla yoksul halk çocuklarına okul 

açsın, modern labratuvarlar kursun, kütüphaneler yapsın.
■ Çocuklarımız 60 kişilik sınıflardan kurtarıp 15-20 kişilik 
dersliklerde öğrenim görsün.

Bunlar olması gerekenler.
Devlet güçsüz olunca, gücü olanlar, kamu yararına halk 

İçin eğitkime katkıda bulunuyorlar.
। Halktan kazandıklarının bir kısmını halk için harcıyorlar.
I Carrgill, Gemlik SSK Hastanesine Çocuk Bölümüne de 
destek verdi.

Cargill kurulurken çok büyük sorunlar yaşadı.
Şimdi çevresine destek vererek, yaşananları unutmaya 

çalışıyor. Hayırlı olsun.

Sanayi kuruluşlarının eğitime hizmet kampanyası sürüyor. 
Orhangazideki Cargill firiması CBA lisesi öğrencilerini sevindirdi
Cargill Tarım ve Gıda 
Sanayi A.Ş. tarafından 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne yaptırılan 
fizik laboratuvan 
dün düzenlenen 
törenle açıldı.
Cargill Genel Müdürü 
Andrew Glass, 
Cargill Türkiye olarak 
geçtiğimiz yıl bölgede 
207 milyarlık bağışta 
bulunduklarını ve bu yıl 
ilk altı ayda 42 milyar 
liraya ulaştığını belirtti. 
Açılış töreninden 
sonra, laboratuvar 
gezilerek, öğrencilerin 
yaptıkları deneyler 
incelendi. Sayfa 3 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Büyük balık küçük balığı 
hep yutacak mı?

ihs*öaziu^H

Gençlik ile ilgili düşünce ve öneriler (2)

b. der sarsılıyor.
Top. al katmanlar güç gösterileri yapıyor* 

lar.
Yaşamın tüm alanlarında kıyasıya bir 

“tepişme” var.
Sporda, parlamentoda, eğitimde, bir kural 

tanımazlıktır gidiyor.
Dünkü gazetelerin birinci sayfalan “feveranı” 

ortaya koyuyor.
Antalya’da gecekondu savaşı...
Politik rüşvetle kurulan bir gecekondu 

mahallesi, evlerini yıkmaya gelen güvenlik güç
lerine karşı duruyor.

Birlik olup taşla sopayla polise saldınyor.
Sonuç : 15 polis 4 yurttaş yaralı.
Sevgi, kardeşlik, dayanışma duygulannı 

geliştirmeyi amaçlayan sporda yaşananlar tam 
bir felaket..

Futbol ligleri yanıyor.
At izi it izine karışmış durumda...
Kapalı kapılar ardında türlü dolaplar dönü 

- yor.
Yeşil sahalarda kan gövdeyi götürüyor.
Lig sıralaması masa başında yapılıyor.
Üniversiteler ayakta...
Rektörüyle, dekanıyla, öğretim üyesiyle 

öğrenci kol kola yeni YÖK Yasa Tasansı’na ateş 
püskürüyor.

Hukuksuzluğun kol gezdiği, yargının zafiyete 
uğradığı bir dönem yaşanıyor.

Tam da bu aşamada;
Danıştay’ın kuruluşunun 136 ncı yılı kutlanı 

yor.
Danıştay Başkanıyla Türkiye Barolar Birliği 

Başkanı geleceğe dönük kaygılarını dile getiri 
yor.

Hem de siyasilerin gözlerinin içine baka baka.
Ama ne gam...
Dinleyen mi var?
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türk 

Yargısı'nın işlevini hızlı, etkin ve adil biçimde 
yerine getirebilmesi için sorunlarının çözüme 
kavuşturulması gerektiğini vurguluyor.

Duyan mı var?
Bir kargaşa... Bir kaos.
Bilinmeyene doğru hızla yol alıyoruz.
Ne oldu bize?
İyiye gideceğiz derken bu bozulma niye?
Dünya’daki nüfus artışına paralel olarak 

yasanan kaynak daralması, bir yandan insanı 
acımasız yapıyor.

Diğer yandan ülkeleri birbirine düşürüyor.
Doğaldır ki ülkemiz de bu çarpıklıktan üze 

rine düşeni alıyor. Aldırıyorlar.
İçeride olan biten ne varsa tümünün altında 

çapanoğlu var.
Ortalığı karıştırmak, kavgayı körüklemek, 

barışı bozmak “kimilerinin" işine geliyor.
Havayı puslandırıyorlar.
Gözleri döndürüyorlar.
Güçtüler güçsüzleri yutmak İçin ağızlarını 

sonuna kadar açıyorlar.
Oysa;
Gün gelecek yutulacak güçsüz de kalmaya

cak.
O /aman ne olacak?

Dünden devam
Gemlik gençliğinin ikinci derecede 

ilgi alanı Avcılık. Av sporuna ilgiyi 
arttıran ise; iyi atış yapmak, hedefi 
vurmak, yeteneğini geliştirmek ve 
ispatlamak arzusu. Oysa bir atış 
poligonu olsa daha çok genç yönele
cek bu spora. Doğa da korunacak. 
Atıcıların kendilerini yurt çapında 
dünya çapında ispatlamaları da 
sağlanacaktır. Atıcılık sporuna gönül 
vermiş, kendilerini başka yerlerdeki 
poligonlarda yetiştirip, Türkiye 
şampiyonlukları, Dünya şampiyon
lukları kazanmış, rekorlar kırmış 
Dilara Minare, Hakan Minare bu 
ilçenin çocukları. Az mı gurur lanı 
yoruz kendileri ile. Atış poligonu ile 
kadın ve kızlarımızda bu spora 
kazandırılabilir. Şu anda Avcılık ve 
Atıcılık Gemlik’te yalnız erkeklere 
özgür bir spor dalı.

Bizim çocukluğumuzda ve 
gençliğimizde ilgi duyulan bir spor 
dalı da yüzme idi. Kafoğlu ve 
Alemdar İskeleleri çalışma alanı idi 
yüzücülerin ^ İskelenin başından 
atladınız mı, yüzmeyi başardınız 
demekti.

1 Temmuz Kabotaj Bayramlarında 
50 metre, 100 metre, 800 metre, 
1500 metre mukavemet yanşlan, 
sırtüstü kurbalama yanşlan, yağlı 
direkten bayrağı kapabilme yanşlan 
yüzlerce çocuğu genci denizle buluş- 
tururdu.

Çakal İzzet (Toplu) öldü, önce 
yağlı direk yanşı bitti. Sonra deniz 
kirliliği bahanesi ile su sporlarına 
paydos borusu çalındı. Madem 
denizimiz kirli, o halde kapalı bir 
yüzme havuzu. Oğlumuz, kızımız 
yüzme öğrenir. Yetişir, yanşır 
Gemlik'in adını duyurur.

Gençliğin basketbole da ilgisi her 
geçen gün artıyor ilçemizde. Atatürk 
ve Emin Dalkıran bulvarlannda yal
nız basket sahaları var, yetersiz. 
Çoğaltılmalı. Boylere bu spor da 
özendirilmelidir.

Gemlik için zengin ilçe deriz. 
Öyledir. Gelişmiştir deriz öyledir.

BURSA HAKİMİYET VE 
I KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM

TEL: (0.224) 513 96 83 F«x: 513 35 95

Öyledir de zenginlik ve kültürel 
gelişmişliğin nişanesi olan tenis 
kortu yok. Tenis sporuna bayan
larımızın büyük ilgi göstereceğine 
inanıyorum. Gemlike kazandırılmalı. I 
Yakışır.

Atletizm okullarımızla kısıtlı. 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında 
bir iki yarışma. O kadar. Böyle olma- I 
malı. Genci, ihtiyarı sağlanacak 
pistlerde bu sporu yapabilmeli, bir 
Süreyya Ayhan, bir Ekrem Koçak, 
Gemlik'ten niye çıkmasın.

Ayrıca Gemlik'in kurtuluş günü 
olan 11 Eylül günlerinde Gemlik - 
Armutlu arasında ulusal kros ve 
maraton koşulan tertibi ile Gemlik 
yurt çapında daha iyi tanıtılacaktır 
kanaatindeyim.

Çocuklukta n yeni yet mel iğe 
geçişin özlemi bir bisiklet. Sünnetin 
baba bağışı bisiklet. Tatilde en 
büyük özlem bisiklete binmek. Gel 
gör ki bisiklet parkuru yok.

Yaya kaldırımlarında. anayollarda 
her gün ölümle burun buruna bisik
lete biniyor çocuklar.

Bisiklet parkuru da kazandırıl
malı. Aklıma gelen SSK 
Hastanesinden Der e boyunca 
Armutlu çevre yoluna kadar olan 
mahal bence uygun olur.

Gemlik Kültür ve Sanat Derneği 
çalışma alanını geliştirilmeli.

Santraç ve briç sporu gençlere 
özendirilmeli. Gençlerin beyin 
gelişmeleri, düşünebilme yetenekleri 
bu yolla artarak sağlanmahdır.

Önümüzdeki birkaç pd içinde 
gençliğimize üniversiteli binlerce 
genç katılacak Kazandırılacak 
tesislerde spor sapabilecek her biri 
Gemlik'in birer kült üt w tanıtım 
elçisi olacak.

Öneri, öneri atan size öneri Sapm
Başkan

Sıvaywı kolan. YaaBah,
Bismillah" deyin. Kuruiuşlann maK 
desteğini isteyin. Grmhk geliştikçe 
kuşlan gelişecek olan onlar.
Başlamak. bit irmek demektir.

KoiavMdar «Herim.
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Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne yapılan fizik laboratuvannın açılışı yapddı

CarçiU'tlen eğitime destek
Seyfettin SEKERSOZ
Cargill Türkiye 
desteğiyle yapılan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Fizik laboratuarı 
öğrencilerin 
kullanımına açıldı. 
Dünyanın sayılı gıda 
firmaları arasında 
bulunan Cargill, 
Orhangazi Mısır 
İşleme Tesisleri ile 
yöre ekonomisine 
katkı sağladığı gibi, 
sosyal çevresine de 
destek olmaya 
devam ediyor. 
10 milyar liraya 
yapılan Gemlik Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
fizik laboratuarı dün 
düzenlenen bir törenle 
kullanıma açıldı.
Törene, Gemlik 
Kaymakamlığına 
vekalet eden 
Orhangazi Kaymakamı 
Hikmet Çakmak, 
Cargill Genel Müdürü 
Andrcvv Glass, Cargill 
Proje Yatırım Müdürü 
Kemal Özbelli, Cargill 
Fabrika Müdürü 
Cemal Parlak, 
Belediye Başkan Vekili 
Nurettin Bay, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürleri 
Veysel özmen ile Ali 
Osman Cura, AK Parti 
ilçe başkanı Enver 
Şahin, AKP ve DYP İl

TAŞI
GEDİĞİNE f

Fakirlik Alameti (!)
1070 Vergi mükellefinden 800 u 
Ferrari, Masaratti, Jaguar, BMW, 
Mercedes gibi lüks otomobillere sahipken 
Bir kuruş olsun vergi beyanı yok! 
Türkiye’de herhalde fakirlik alameti 
çıkmayacak mı, devleti ile adeta 
alay eden bu kişilerin yakasına 
yapışacak bir babayiğit!
Çünki, altta kalan halkın 
cam çıkıyor, cam....

Genel Meclis üyeleri, 
öğretmenler ve 
öğrencilerle 
konuklar katıldı. 
Törende konuşan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü İdris 
Aka, ülkemizin kalkı
narak, çağa yön veren 
lider ülkeler arasında 
yer alması, her Türk 
vatandaşının arzusu ve 
özlemi olduğunu 
belirterek, "Eğitim 
kuramlarımızın nite
lik ve nicelik bakımın 
dan dünya standart
larına ulaşması için 
özel sektörün, sivil 
toplum örgütlerinin, 
hayırsever vatan

daşların eğitime 
katkısı gerekiyor. 
Devletimizin her ala 
na yetişmesi müm 
kün değildir. Okul 
olarak modem labo
ratuarlara kavuş
tuğumuz için çok 
mutluyuz. Amacımız 
bu güzide kuruluşla 
rtmtztn yardımlarıyla 
Celal Bayar Anadolu 
Lisemizi adına layık 
ve modem bir okul 
haline getirmektir. 
Ben iddia ediyorum- 
kİ, şu anda bizim sa 
hip olduğumuz labo
ratuarlar, belki 
Bursa'da birkaç özel 
okulda vardır. Amacı 
mısın gerçekleşmesin 
de katkıda bulunan 
Cargill Genel Müdü 
rü ve tüm yönetici 
terine teşekkür 
ediyorum" dedi.
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen’de yaptığı 
konuşmada, "İnsan
ların öldükten sonra 
en iyi şekilde anıl
masının tek nedeni 
yaşarlarken yaptık
ları yardımlardır. 
Bu nedenle Cargill 
yöneticilerine eğitime 
yaptıktan yardımlar
dan dolayı teşekkür 
ediyorum" dedi.
Cargill Genel Müdürü 
Andreıv Glass'da, 
Cargill Türkiye olarak 
geçtiğimiz yıl bölgede 
207 milyarlık bağışta 
bulunduklarım 
bildirerek, bu 
bağışların sağlık ve 
eğitim'e yapıldığına 
dikkat çekti. Glass.

2004 yılının ilk altı 
ayında ise bağışların 
42 milyara ulaştığını 
belirterek, "Cargill 
Türkiye olarak 
eğitime katkıdan 
büyük gurur duyu 
yoruz. Bu anlamlı 
günde sislerle 
birlikte olmaktan 
mutluyum" 
şeklinde konuştu. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi toplantı 
salonunda yapılan 
törende aynca Cargill 
Genel Müdürü Andrew 
Glass’a Orhangazi 
Kaymakamı Hikmet 
Çakmak tarafından 
teşekkür plaketi veril
di. Yeni yapılan labo
ratuarda öğrencilerin 
bilimle daha yakından 
ilgilenmeleri için tüm 
modern ekipmanlar 
kullanıldığı belir
tilirken Laboratuann 
mobilya, deney ekip
man ve malzeme 
terinden oluşan yak
laşık 10 milyar lira 
tutarındaki donanımı 
Cargill tarafından 
karşılandı.
Törenin ardından Firik 
Laboratuarının kürde 
leşini Orhangazi 
Ka vmakamı Hikmet 
Çakmak, Belediye 
Başkan Vekili Nurettin 
Bay ve Cargill Genel 
Müdürü Andrev Glass 
birlikte kestiler.
Tam donamadı Firik 
Laboratuarında öğren
cilerin vnpöklan çeşMi 
danribri mceteçen 
mtsaftrier öğretmen w 
oğrencderdea bdgi 
akhiar

(DGM) ler ve
Imam-Hatipler

(1970> fi. (198O> fi ydfar.
■u büyük mücadele vardc
Birinci mücadele. terörle Man caatgb.
Ba savaş, yargıda bam dünentamrim* 

sebep olda
(DGM) ler. işte böyle bar ortamna mria

Artık s» gerçeği gdMMtMb beom

He#’ yddri^n htıp 
Dünyayı aydMMr.

"Bnerson*

mücadele kft
Dinci ve nrifiyetçi gençfik teşrik edML
Devlet kadroları, bn görüşte Iririhrir 

dolduruldu.
İmam-Hatip okulanndaki patlama. ba 

dönemdeydi.
Devlet poMkaca. Nato'mm yaafl MM 

politikası güdüm ündeydi
Şimdi. Terör kalmadı.
Hic olmazsa azaldı
O zaman (DGM) lere de. gerek 

kalmadı.
Ve. (AB) nin telkini ile. (DGM) ler 

kaldırıldı.
Şimdi. Kominizin de çoktu.
Din ağırlıklı polit ikalar emranm bagbat 

ti.
Artık (DGM) ler gBd, imam HoMpM dr 

ağırlığını kaybetti.
(DGM) lerin yetkileri Ağn Ceza 

Mahkemelerine devTokhr
Ve. Konjonktorel olarak «mnmtai 

kaybeden İmam-Hatiplerde. tarfrıdmaya 
başladı.

Bu düzende, İmam-Hat iplerin menrnri 
yapisi ile devam etmeleri rerim 
görülmüyor.

O da, (DGM) ler gibi drğteime abraşar 
cak.

Ya. İlahiyat Lisesi helme dtadtaMb
Ve. Bu liseden mezon Manlar, sadece 

ilahiyat Fakültesine gtracriı
Ya da, liselere wçmrii olarak dM dersi, 

konacak.
Ve. İsteyen öğrenci, dte eğttâmiadmı 

yoksun kalma çac ak
Aslmda, ImaM-Hatipirr* dkmcı. 

meslek Hselerindr Mmyan ariuaftMİarM» 
zarar veriyor

Bu grrginfik brihantu Mmbfi beril
lerde kendi daBannda MbNMMbaMdM.
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Bursa Garnizon Komutanlığında bir günlük asker olacak özürlüler için yemek verildi

Kızılay'dan astoe giden özürlülere jesl
Seyfettin SEKERSÖZ
15 Özürlü gencin 
bir günlük askerlik
leri nedeniyle kendi
lerine asker yemeği 
veren Kızılay Şubesi 
Başkanı Gökhan 
Özler, zenginlere 
sert çıktı.
Her sağlam insanın 
yaşarken özürlü 
adayı olduğuna 
dikkat çeken Özler,

Milton 2 
Restorant’ta özürlü 
gençlere verdiği 
yemekte "Zenginler 
utansın" dedi.
Bursa Garnizon 
Komutanlığı ’ nda 
bir günlük vatani 
görevlerini tamam
layacak olan 15 
özürlü genç ve aile
sine Kızılay Derneği 
olarak yemek veren

Gökhan Özler, 
"Kızılay olarak 
her kesimden 
insanımıza yardım 
ediyoruz. Ancak, 
sınırlı bütçemizle 
zorlanıyoruz.
Özürlü gençleri 
mize asker öncesi 
yemek vererek 
onları sevindirdik. 
Bu yemeği varlıklı 
insanlarımızın 
vermesini isterdik. 
Onlar adına 
üzülüyorum " 
şeklinde konuştu. 
Yemek boyunca 
birbirleriyle şakalar 
yaparak eğlenen 
özürlü gençler bir 
günlük de olsa 
askere gitmenin 
heyecanım 
yaşadılar.
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube

15 özürlü gencin bir günlük Bursa Garnizon Komitanlığı’nda askerlik yapması 
nedeniyle, özürlü gençlere Kızılay Derneği Başkanı tarafından yemek verildi’

başkanı Gökhan 
Özler, ayrıca yaptığı 
açıklamada 
Orhangazi caddesi 
üzerinde mülkiyeti

Kızılay'a ait boş 
arsa için Gemlik 
Belediyesi ’nden 
imar durumu iste
diklerini bildirerek

"Buraya 2 kat 
üzerine ya paça 
ğımız binada 
aş evi kuracağız*9 
dedi.

__

ÎCastm

I Çünkü tüm
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15W40 
motor yağı hediyemiz.

AKP’li gençler 
Hemşireler 

Günü’nü kutladı

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlarında 

. geçeriidir.^

Regional RHS 22.5
Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yollarda yüksek kilometre. 
Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basınç dağılımı ile omuz aşın
malarında önemli azalma. Düzgün aşınma ve geliştirilmiş görünüm 
Kesiklere kopmalara ve yırtılmalara direnç. Yere basma alanında daha 
uygun basınç dağılımı, kilometre performansını, çekişi ve frenleme 
gücünü artırır ve ıslak zeminlerde daha yüksek kontrol sağlar.

Yetkili Bayii
îııfik Sotemi »e Ogullııı 

istiklal Caddesi No : 26
Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Adale t ve 
Kalkınma Partisi 
Gençlik Kollan 
Başkanı Gençav 
Yılmaz, beyaz 
melek olarak 
isimlendirdikleri 
hemşerilerin 
gününü kutladılar 
Hastaların 
durumlarına 
göre v arthntiaraM 
rı ir gri ey— 
hemsnreftren. 
sağhk koşu İlarmm 
düzeltilmesi, 
hastahklaraı

—1------------------- s •_*—

ger f kİ hizmetleri

befctilen basm 
acüdamasmda 
su görüşlere 
yer verildi:
*8eyoa «mMt 
olarak isim- 
îendiriliCTi

hemşireler.
doktorlarım en 
vaki n yarehm- 
cdan ve
ha * ta la rm da 
hep ı an mdad 
la r. Farm sağlık 
tu'-uİMşJarmda 
çahşan hemşi 
reler 
serristeki 
hastaya göre 
gerektiğinde 
anne, abla re 
kardeştir 
Hemşireler 
hastalara şataa 
ilgi göstererek 
moral kaymağı 
olurlar re 
^♦eşmeiermde 
önemli raf 
oynarlar. Tüm

Hemşireler 
Günü kutlu 
olsun"
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SeılettinŞEKERSOz

Teknolojinin tüm 
olanaklarından 
faydalanan 
okulların biri de

11 Eylül İlköğretim 
okulu, ilçede 
yapılan her tür 
sportif ve sosyal 
faaliyetlerde

adından söz ettiren 
11 Eylül İlköğre 
tim Okulu, öğrenci
lerine yönelik 
verdiği görsel 
eğitimle de başarılı 
oluyor.Ev 
Ekonomisi Öğret
meni Nurgül Erdem 
Özet nezaretinde 
Bilgisayar ve 
Prodüksiyon 
cihazıyla eğitim 
gören Öğrencilerin 
başarılan da 
artıyor. Okul bil
gisayarlarının İnter
net bağlantılı

rfrüMOkulu nda 
öğrenciler

olduğu 11 Eylül 
İlköğretim

Emeklilik yaşı yükseltilmeyecek
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
çok mecbur 
kalmadıkça, 15 yıl

içinde emeklilik 
yaşının yükseltilme 
sinin düşünülme 
diğini söyledi. 
Başesgioğlu, yeni

asgari ücretin belir
lenmesi için, komisy
onu ay sonunda 
toplantıya çağıracak
larını belirtti.

Murat Başesgioğlu, 
Dünya Bankası 
Türkiye Direktörü 
And re w Vbrkink’in 
Türkiye’de emeklillik

ÖZKfiYfi OTOMOTİVDE KflMPfiNYfi 
12 R 22.5 

KAMYON LASTİĞİ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ. VVORLD KART
o*“NNfl İankAa“bÖ»“sTkart SÎ®8U»M SBİSUMS

ÖZKRYfî OTOMOTİV
, GEMLİK BAYİİ
■ | gj Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ 1 " = Te| . (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

yaşının düşük 
olduğu, 80 
yaşma kadar 
yükseltilebileceği 
yönündeki ifadelerine 
açıklık getirdi.
Başesgioğlu; "Bütün 
dünyada bizden 
/azla ama 
Türkiye’deki yaşam 
süreci ile diğerlerini 
karşılaş tırmak 
lazım, kısa vadede 
yaşı artırmak 
düşüncesinde 
değiliz. 15 sene 
içinde çok mecbur 
kalmadıkça yeni bir 
düzenleme düşün
müyoruz” 
diye konuştu. 
Başesgioğlu aynca. 
Temmuz’dan itibaren 
geçer* olacak asgari 
ücreti belirlemek

içm. Asgan Lcrrt 
Tespı t Komisyonu mı 
ay ıcmımde toplaş» 
caldenm ifade etti 
Ot e yandan Kıdem 
Tazminatı Fonu 
kurulması ile <gtt 
çalışmalar yaptriı- 
larnı da belerten 
Başesgioğlu 23 
Mayısta işçi w 
işveren tamüMMI 
ile bira raya 
grler ek knmm 
görüşeceklerim 
açddadh
Murat Bagregm^a. 
genel sağhk «agor* 
tasım da keren 
Sosyal GmeriHk 
Reformu em 
Sonbaharda

planiaddkfamnı 
söaderinr ekJedk
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Nasıl ayakkabı alınmalı?
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, internet 
sitesinden tüketicileri 
ayakkabı alırken dikkat 
etmeleri gereken husus
lar konusunda uyardı. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının 
"www.sanayi.gov.tr" adlı 
resmi internet sitesinde 
yer alan tüketici 
köşesinde "Ayakkabının 
içi elle kontrol edilerek 
astar kısımlarında ayağı 
rahatsız edici kırışıklıklar 
bulunmadığından; ayak 
sağlığına zararlı olduğu 
için ayakkabının ayakla 
temas eden kısmında sen
tetik malzeme kullanıl
madığından; ıslak parmak 
astara sürtülerek astarın 
boya verip vermediğinden 
emin olunmalıdır" denildi. 
Yüksek ökçeli, sivri 
burunlu ayakkabılardan 
kaçınılması ve çocuk 
ayakkabılarının arka 
kısımlarının sert, ön 
kısımlarının ise yumuşak

olması gerektiği belirtilen 
bültenUe, "Satın almayı 
düşündüğünüz ayakkabı 
kutusunda imalatçı 
firmanın ticaret unvanı, 
kısa adı, adresi, tescilli 
markası, ayakkabının 
sınıfı, rengi, numarası, 
(Bu ayakkabının ayakla 
temas eden kısmında suni 
malzeme kullanılmamıştır) 
ibaresi, imal tarihi ile 
parti, seri ve kod numa 
ralarından en az birinin 
bulunmasına dikkat. 

ediniz" ifadesine 
yer verildi.
Bültende, ayakkabı 
alırken gerekli hususlara 
özen gösterilmezse tanz
im hakkının kullanılama 
yacağma dikkat çekildi. 
"AYAKKABINIZDA 
SORUN VARSA NE 
YAPABİLİRSİNİZ?" 
Dikkat edilecek tüm 
hususlara uyulmasına 
rağmen ayakkabıda 
sorun varsa tüketicinin 
neler yapabileceği şu 
şekilde anlatıldı: 
-Ayakkabıyı 15 gün içinde 
satıcı firmaya geri ver
erek; değiştirilmesini, 
ödediğiniz bedelin geri 
iade edilmesini, kaybın 
bedelden indirilmesini 
veya ayakkabının 
ücretsiz tamirini 
talep edebilirsiniz.
-80 il merkezinde bulu
nan Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlükleri ile ilçelerde 
yer alan kaymakamlıklar 
bünyesinde faaliyet

gösteren Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyetleri’ne müracaat 
edebilirsiniz.
-Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması 
Genel Müdürlüğü’ne, 

SATILIK OTOMOBİL
1996 MODEL KLİMALI
HYUNDAI ELENGTRA

GSM : 0.535. 467 85 62

tüketici sorunlarına 
bakmakla görevli 
Asliye Hukuk ve • 
Ticaret mahkemelerine, v 
tüketicinin korunmasına 
yönelik faaliyet gösteren 
dernek ve vakiflara 
başvurabilirsiniz.

KAYIP Gemlik Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi 
Branşından 1999 yılında aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. SELİN ŞENER

GÜRLE ALTI
•T ’’

TUNA PETROL C2) 
ET MANGAL

HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMET'İM YERİ
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ
Milli I. IIIIF İllin MİKfEL İLİŞİM |H MUT

emim ve lııı ivpurtiui lylv ımnuvu nnuı
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

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

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

http://www.sanayi.gov.tr
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“Kriz tehlikesi yok”
Uluslararası Para 
Fonu IMF'ıün 
başkanlığına yeni 
seçilen Rodrigo 
Rato, Türkiye için 
bir ekonomik kriz 
tehlikesi 
görmediğini ve 
mevcut Stand-By 
sonrası dönemde 
yeni program 
olsun veya 
olmasın IMF’nin 
Türk hükümetiyle 
çalışmayı sürdüre
ceğini söyledi. 
Ispanya’nın eski 
Maliye Bakanı 
Rato, IMF 
Başkanlığı 
görevine getiril
işinin ardından 
VVashington' 
da düzenlediği ilk 
basın toplantısın
da, dünya 
ekonomisine 
ilişkin görüşlerini 
dile getirirken 
Türkiye’ye de 
değindi.

Türkiye’de son 
haftalardaki 
ekonomik 
gelişmelerin hatır
latılarak kriz ihti
malinin sorulması 
üzerine Rato, 
"Ben hiç öyle 
düşünmüyorum " 
yanıtını verdi. 
Rato, "Türkiye 
son yıllarda IMF 
destekli 
programı başarıy
la uyguladı" dedi. 
Türk hükümetinin 
halen mevcut 
Stand-By sonrası 
dönemde IMF ile 
ilişkilerin nasıl 
düzenleneceği 
üzerinde 
çalıştığını hatırla

tan Rato, "Yeni 
bir programı ter
cih edip etmemek 
Türk hükümetine 
bağlı. Biz, yeni 
prog ram olsa da 
olmasa da Türk 
hükümetiyle çalış
mayı sürdüre
ceğiz. Türkiye’de 
makro ekonomik 
durum, eskisine 
oranla bariz şek
ilde çok daha iyi" 
diye konuştu. . 
Rato, mevcut 
programla 
başlatılan 
reformların, 
gelecekte de 
sürdürülmesi 
çağrısında 
bulundu.

Nema başvurusu başladı
"Zorunlu tasarruf olarak 
bilinen Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 2. taksit nema 
ödemeleri için toplu 
başvurular, dünZiraat 
Bankalarına yapılmaya 
başladı. ÖdemelePise 
Hazine Müsteşar lığınca 
belirlenecek tarihte 
başlayacak. 
Buna göre Tasarrufu 
Teşvik işyeri sicil 
numarası ve elektronik 
posta adresi uzantıları 
Milli Eğitim Bakanlığı na 
bağlı ilköğretim, lise ve 
dengi okullar için 
”kl2.tr”, yüksek öğrenim 
kurumlan için ”edu.tr”, 
özel işyerleri için 
”com.tr”, genel ve katma 
bütçeli kuruluşlar için 
”gov.tr”, askeri birlikler 
için ”mil.tr” ve emniyet 
teşkilatı için ”pol.tr” olan 
özel kuruluşlar ile kamu 
kurum ve kuruluşları per
soneli, zorunlu tasarruf 
2. taksit nema ödemeleri
ni 'işyerleri aracılığıyla’ 
alabilecekler.
İlk taksit ödemelerinde 
olduğu gibi, kurum ve 
işyeri aracılığıyla talepte 
bulunan hak sahiplerinin 
ödemeleri, başvuru tari
hinden itibaren en geç 3

gün içinde yapılırken, 
kurumu aracılığıyla 
başvurmayan hak sahip
leri ise eskiden olduğu 
gibi bir aylık takvim 
içinde sıralarım 
bekleyecekler. 
Hak sahipleri, kurum 
işyeri unvanını taşıyan 
elektronik posta adresiyle 
birlikte, en son kesinti ve 
katkı tutarlannı yatırdık
tan Ziraat Bankası 
şubelerine başvuracaklar. 
KURUM VE İŞYERİ 
YETKİLİLERİNE NEMA 
ÖDEMESİ 
Kurum veya işyeri 
yetkililerine zorunlu tasar
rufun 2. taksit nema 
ödemelerinin yapılabilme
si için, 'son bir ay içinde 
verilmiş kamu kurum ve 
kuruluşlarında resmi 
görevlendirme/ yetki 
yazısı, diğer kuruluşlar 
için de noter tasdikli yetki 

belgesi w mua sirfcaien 
olacak. İşyerlerine ait 
Tasarrufu Teşrik işyeri 
sicil numarası. kurum 
veya işyeri irtibat 
trirfomı ve geçesi 
e-posta adresayie tovfloe 
belirtilen tarirten Mbarea 
adı gecen bankaca 
başvuru yapdabüecek 
Kurum ve işyerleri 
yetkililerinin 2. taksit 
nema başvurusu 
sürecinde dikkat etmesi 
gereken hususlar ise 
şöyle: -Banka tarahndan I 
hazırlanacak "nema 
2. taksit talep 
dosyalan”, kurum veya 
işyerlerinin t posta 
adresipe iletilecek.
Kurumlann bu süre içinde I 
mail kutularını boş tut
maları ve sistemle »9» 
problemlerin 
olmamasına Özen 
göstermeleri gerekiyor

bilişim hizmetleri j
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK .
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM 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 
k 7el : (0.224) 5 1 3 11 69 - 513 12 25
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Ekonomi iyi yolda II ŞİİR KÖŞESİ

GEMLİKTE BEKLİYORUM

Şener ve Babacan ekonomik gidişatın iyi bir seyirde olduğunu savundu.
let Bakanı ve

L *kan
Ya» "ısı Devlet 
Bakaı bdüllatif 
Şener, t om in in
iyi yolda o«. ğunu 
belirterek, kısa 
vadeli ufak tefe», 
iniş çıkışların her 
zaman kontrol 
edilebilir nitelikte 
olduğunu söyledi. 
Abdüllatif Şener, 
ekonomik 
gelişmelerin iyi 
izlenmesi gerektiği
ni belirtti.
Şener; "Ekonomi 
İyi yoldadır. Kısa 
vadeli ufak tefek

inişler ve çıkışlat, 
her zaman kontrol 
edilebilir nitelikte
dir. Ve de zaten 
orta vadede belli 
bir süre içerisinde 
de makro hedefler 
doğrultusunda 
kendi rotasını bula
cak demektir" diye 
konuştu.
Babacan da İyimser 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan da bir 
televizyon kanalına 
yaptığı açıklamada, 
son dönemde 
ekonomide yaşanan 
gelişmeleri dışsal 
bir şok olarak nite-

ekonocmdelü lur#

lendirerek. kurdaki 
in iş ve çık tşlann 
istikrar veya 
istikrarsızlığın bir 
göstergesi 
olmadığını söyledi 
Babacan. luvdrtti

Petrol fiyatları 
arttışta

Balıkesir

Gemlik’ten

BÜKÜK «NMİBMBV* ■■■■

Körfez

METRO |
Türkiye'nin yollarında... a

feribotla 
İstanbul
Eskişehir 
Ankara

servisleriyle 
hizmetinize
girmiştir.

Tel: (0.224) 513 12 12 <
ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE (HUN 
OKUYUN OKUTUN
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Dondurma faydalı ama hijyen önemli
Hijyenik şartlarda elde edilmeyen süt sağlık sorununa yol açabilir”

SKlImı
Sağlık Bakanlığı, 
havaların ısınmasıy
la tüketimi artan 
dondurmalar ve 
yenilebilir buzlu 
ürünlerin, patojen 
bakterilerin 
üremeleri bakımın
dan ciddi bir tehlike 
kaynağı olduğunu 
bildirdi.
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan yazdı açıkla
mada, vatandaşlar; 
süt, süt ürünleri ve 
brusella hastalığı 
konusunda uyarıldı. 
Açıklamada, sütün 
insanlar için olduğu 
kadar mikroorganiz
malar için de 
vazgeçilmez bir 
besin kaynağı

olduğu vurgula
narak, hijyenik şart
larda elde edilmeyen 
sütün, özellikle 
içerdiği patojen 
mikroorganizmalar 
açısından isten
meyen sağlık sorun
larına yol açtığı 
belirtildi.
Zararlı, hastalık 
yapan (patojen) 
mikroorganiz

maların, süt ve süt 
ürünleri yoluyla 
nüfusun büyük bir 
bölümüne hızla 
yayılabileceği ve 
gerekli önlemler 
alınmadığı takdirde 
salgın hastalıklara 
yol açabileceği belir
tilen açıklamada, 
bunun özellikle 
insanlar açısından 
tehlikeli olduğu

kaydedildi.
Havaların ısınmasıy
la tüketimi artan 
dondurmalar 
konusunda da 
uyanların yer aldığı 
açıklamada, dondur
malar ve yenilebilir 
buzlu ürünlerin de 
patojen bakterilerin 
üremeleri bakımın
dan ciddi tehlike 
kaynağı olduğu 
bildirildi. Açıklama 
da, dondurmaların, 
üretimde kullanılan 
alet ve ekipmanın 
uygun şekilde temi
zlenmemesi, gerekli 
ve yeterli önlemlerin 
alınmaması duru
munda salgın 
hastalıklara neden 
olabileceği de 
vurgulandı.

Ht '»a
Özel sağlık merkezlerinden yararian- 

maları için çalışma başlattık"

Gıdaları nasıl dondurmanız gerekiyor?
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Şule Üstün, gıdaları 
en iyi saklama koşu
lunun dondurarak 
saklama olduğunu 
belirterek, 
"Dondurulmuş bir 
üründen daha iyisi 
ancak tazesidir” 
dedi.
Üstün, son yıllarda 
yaşanan teknolojik 
gelişmelerle birlikte 
neredeyse her evde 
bir derin dondurucusu 
olan buzdolabı bulun
duğunu kaydederek, 
gıdaları en iyi sakla
ma şekli olan don
durarak saklamanın 
da gıdaların 
kalitesinin korunması 
açısından bilinçli 
yapılması gerektiğini 
söyledi.
Dondurma işleminin 
hemen her gıdaya 
uygulanabileceğini 
kaydeden Üstün, her 
gıdanın özelliğine 
göre dondurulması 
gerektiğini belirterek, 
şu bilgileri verdi: 
"Dondurulacak gıda 
maddesinin cinsine ve 
dondurulan ürünün 
kullanım amacına 
bağlı olarak dondur-

ma öncesinde çeşitli 
ön işlemler yapıl
malıdır. Dondurulacak 
her sebze sanki 
hemen sofraya gele
cekmiş gibi hazırlan- 
malıdır. Buna göre 
sebzelerin ayıklan
ması, yıkanması 
kabuk, uç ve sap gibi 
yenmeyen kısımlarının 
atılması gerekir. 
Sebzelerin dondurul
masında en önemli ön 
işlem haşlamadır.
Dondurulacak 
sebzelerin haşlama 
süreleri kaynar suda 
çeşide, körpeliğe veya 
iriliğe bağlı olarak 
genellikle 1-5 dakika 
arasında değişmekte-

dolmalık biberler 
yıkama, ayıklama 
işlemleri uygulandık
tan sonra hiçbir 
haşlama uygulamak
sızın doğrudan 
doğruya ve bütün 
halde dondurul
malıdır.” 
MEYVELER 
Dondurulacak meyvel
er ise ayıklanıp 
yıkandıktan sonra 
çekirdeklerinin 
çıkarılması ve kabuk
larının soyulması 
gerektiğini anlatan 
üstün, "Daha sonra 
doğrama yada dilimle 
yapılır. Meyveler pişir
ildiği zaman her türlü 
üstün niteliklerini 
kaybeder. Bu nedenle 
sebzelere uygulanan 
haşlama işlemi 
meyvelere uygulanma
malıdır. Bazı meyveler 
şeker şurubu içinde 
de dondurulabilir. 
Çilek gibi bazı 
meyveler ise 
doğrudan 
dondurulabilir” dedi. 
Dondurulan gıdalarda 
dondurma işleminin 
hızla yapılması gerek
tiğini ve kalite açısın
dan dondurma islemi-

dir. Ilaşumun sebzeler 
soğuk su n* eıkîn 
biçimde »VJJUUU- 
malıdır. Pırasa, 
soğan, yeşil biber ve

ımıuıuı uBiııurtı
başlangıç aşaıuasmua 
gıdaların derin don

durucunun en soğuk 
olan üst bölümüne 
konması gerektiğini 
söyledi.
ÇÖZME İŞLEMİ 
Üstün, dondurulmuş 
gıdaların 
çözülmesinde de 
dikkat edilmesi 
gerekenler olduğuna 
dikkat çekerek, şöyle 
devam etti:
“Eğer gerekli önlem
ler alınmazsa don
durulmuş bir üründe 
çözülme sırasında çok 
önemli değişmeler 
belirir ve ürün sanki 
hiç dondurulmamış 
gibi hızla bozulur. 
Pişirilmek suretiyle 
tüketilecek ürünler, 
örneğin sebzeler, et 
ürünleri kaynar suya 
atılarak hem çözülür 
hem de aynı anda 
pişirilir. Ancak büyük 
parçalar halindeki 
etler bu şekilde pişir
ilecek olurlarsa dışı 
piştiği halde içi çiğ 
kalabilir. Bu yüzden 
büyük parçalar 
halindeki dondurul
muş etler önce 
yaklaşık +10 
derecede kısmen 
çözülür daha

Smiiisi ayiKv.’M

erde çozühnelkfir.”

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat 
Başesgioğlu, 
SSK’lı hastaların 
özel sağlık merke
zlerinden yararlan
maları için çalışma 
başlattıklarını 
söyledi.
Meclis Genel 
Kurulu’nda sözlü 
sorulan yanıtlayan 
Murat 
Başesgioğlu, 
"SSK’hlann özel 
sağlık merkez

NÖBETÇİ ECZANE
13 Mapt 2004 Parpala 

OZAN ECZANESİ

Yi. : 31 SAYI: 1825 
FİYATI: 200.000 TL (KDV DaF« 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü :Ser? p (7 kFR 

Haber Müdürü : Sd^Hti- ŞTKEESO7
UtiMai Cad. Bori Sat i 

!’ * • «6 83 Fa»a 513 3 ‘ İR >EMLİK
■ O ’ JtaA» ."liri 1

Teati

II M Cad. Bora S^lMBGEMİK
(Dba baştan ünden w Ran gftdM «andanend

lerinden de befirfi 
paket fiyatlarla 
hizmet almasını 
sağlamak totty- 
oruz” dedi.
Genel sağfak sigor
tası ile ilg* yasal 
çalışmaların da 
sürdüğünü kayde
den Başesgioğlu, 
genel sağlık sigor
tasında kekle 
değişiklikler 
yaparak düzenle
menin sonbaharda 
Meclis'e getirile
ceğini söşdadi
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Sajlıfân Hemşireler Günii'nii kutladı
«y tattınSE.KE.RSQZ
'•18 Mayıs Dün 

y. ’mşireler Haf 
tas. ’eniyle Sağ 
hk-S*. ırsa Şube 
si Başk. ^rol 
Sönmez, t ’’k 
kuruluşların a 
ret ederek hen. 
şireleri kutladı. 
Sönmez, Muam 
mer Ağım Devlet 
Hastanesi, Sosyal 
Sigortalar Hastane 
si ve Sağlık Ocak 
lannı gezerek, 
hemşirelere 
karanfil dağıttı. 
"Mevcut sağlık 
problemlerinin 
sebebi olmadığı 
gibi çözümü için 
gayret eden 
hemşireler her 
türlü övgünün 
üstünde çok daha 
iyi şeylere layıktır
lar" diyen Sağlık- 
Sen Bursa Şube 
Başkanı Erol 
Sönmez, buna 
karşılık ülkemizde
ki hemşirelerin

aldıkları maaşları 
nın yarısını kiraya 
verdiklerine dikkat 
çekti. Marmara böl 
gesinde oturan bir 
hemşirenin ev kira 
sini ödeyebilmek 
için 86 saat çalış
ması gerektiğine 
değinen Erol 
Sönmez, Türki 
ye’de hemşirelik 
hizmetlerinin hala 
50 yıl önceki 
kanunla düzen

lendiğini söyledi. 
Sönmez, "Artık 
günümüz ihtiyaç 
lanna cevap vere
meyen bir kanun
la hemşirelik hiz 
metlerinin düzen
lenmesi kabul 
edilemez. Hemşire 
lerin görev, yetki 
ve sorumlulukları 
çıkarılacak yeni 
bir yasayla düzen
lenmeli ve hemşi 
relerin temel hak

lan güvence 
altına alın
malıdır" dedi. 
Erol Sönmez, 
ayrıca "Gecesini 
gündüzüne 
katarak, ülkenin 
her köşesinde 
bütün zorlukları 
göğüsleyerek 
sağlık hizmeti 
sunan hemşire 
arkadaşlarımıza 
minnet ve şükran 
borçluyuz" dedi.

Seyfettin SEKERSOZ

Amatör ressam Nadide
Atamer. 8'nci kişisel 
karma sergisini 
Gemlik'te açtı.
Amatör olarak ressamlık 
yapan Nadide Atamer.
Belediye Sergi Salonu’n 
da yaptığı eserleri halkın 
beğenisine sundu.
Sergi açılısına ilce 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, Umurbey 
Belediye Başkan Vekili 
Hatice Tülek ile resim 
sevenler katıldı

Kendi açtığı rrrjüriu | 
açılısını da kendi yapan 
Nadide Atamer. daha 1 
önce İstanbul Vakko. I 
Eskişehir. Samsun.
Bursa ve Kütahya'da 
karma sergiler açarak 
ı e simittin i sergilemişti.
ağlı boya ve akrilik 

boya ile çah imalar 
yaptığı eserlerin i 
Gemlik'ti resim 
severlere sergileyen 
Nadide Atamer. 
15 yıldır resim 
yaptığını belirtti

gj Yeşilırmak ÖZVERİDİR
neden YEŞİLIRMAK?

ve mutluluğu için çalışır. Bunun için 
mesai anlayışı tam hizmet verebilme 
anlayışına dönüşür.

öğretmen ve personeli öğrencinin başarı

Yeşilırmak UZMANDIR
Hepsi kendi alanında "• 
araya gel

Yeşilırmak 
SEVGİDİR

Sevgi her şeyin başında gelir. 
Başarımızın kaynağının Sevgi1 
olduğunu itiraf edebiliriz.

Yeşilırmak 
TEKNOLOJİDİR
Bilgi işlem ve baskı merkezîyle, 
teknolojinin gereği son sistem 
bilgisayar ve makineler 
kullanarak kaliteli, modem 
dokümanları kendisi üretir

Yeşilırmak
MORALDİR

yoktur. Ancak eğitimi aksatacak, başıboş ve 
disiplinsizliğe meydan verilmez.

Yeşilırmak DİSİPLİNDİR Yeşilırmak TERCİH SEBEBİDİR
Klasik anlamda kuralcılık ve katı disiplin anlayışı

çocuğunun geleceğim düşünen veHdr içm tvcA NMMr

W
• ÜCRETSİZ ZİRVE DERGİSİ ABONELİĞİ • ERKEN KAYIT İNDİRİMİ

> UZUN VADEDE ÖDEME KOLAYLIĞI • KİTAP SETİ HEDİYESİ
ÖSS ŞUBESİ : 514 47 87 - 513 09 57 İLKÖĞRETİM ŞUBESİ: 514 21 40 - 514 21 41
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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TiâçİâryüzdeöÖ 
daha ucuzlayacak

Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatiarmda yeni 
bir indirime hazırlanıyor. Yapdan açı
lamada, en çok satılan daçiann yüzde 
50 civannda düşeceği re 15 Haziran 
2004 tarihinden itibaren geçerii oie- d 
cağı belirtndBftfflabori ı ■ j ftjFMMİ

Dörtyol’da meydana gelen trafik kazasında Halil ve Hatice Güneş yaşamını yitirdi

Birlikte öldüler
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Dörtyol kazaları
Gemlik’te trafik kazalarının en çok olduğu yerlerin başın

da Dörtyol kavşağı geliyor.
Gemlik’in trafik kazaları açısından Şeytan üçgeni; 

Engürücük, Dörtyol ve Kapıkayalar mevkileridir.
Dün yaşanan kaza, -bize verilen bilgiler doğruysa- 

Hisartepe Mahallesi nden özel araçlarıyla Gemlik’e girmeye 
çalışan Halil ve Hatice Güneş’in ölümlerine neden oldu.

Geçtiğimiz yıl da aynı yerde, aynı nedenle bir araç parça
landı, sürücüsü öldü.

Oysa, Hisartepe Mahallesinden Karayoluna inen yolun 
başında sürekli bir polis ve trafik aracı bulunuyor!

Dün sabah gazeteye erken gelmek için Umurbeyden 
inerken, ben de aynı yoldan geçtim.

Çevre yolundan dolaşıp iş yerime gittim.
İnsan kestirme diye hataya düşerek, Hisartepeden trafiğe 

kapalı olan Dörtyol dan geçmeye yeltenince, kazalar ola
biliyor.

Halil Güneş ve eşi Hatice Güneş ile uzun yıllar komşuluk 
yaptım.

1994 yılma kadar Şirin Pasajının altındaki Körfez 
Matbaasını işletirken, Halil Güneş ve ailesi bizim üst 
katımızda oturuyorlardı.

Halil Güneş ile 1977 yılında CHP Yönetim Kurulunda bir
likte çalıştık.

Dışarıdan görüldüğü gibi bir kişi değildi Halil Güneş. 
Yumuşak mizacı altında, yumuşak olduğu kadar sert bir 
yapısı vardı. Bir cinayetten dolayı kaldığı cezaevinde, genel 
kültürünü geliştirmişti.

Zeytin üreticiliği onların en büyük zevkleri oldu.
Kan koca gece gündüz zeytinliklerde çalışıyorlardı.
Güzel zeytinlikler yaptılar.
Büyük olasılıkla zeytinlikler onların ölümüne neden oldu.
Dörtyola çeki düzen verilmediği sürece Gemlik girişinde 

kazalar bitmeyecek. Ölenler için hep üzübcaiü.

Gemlik’in tanınmış simalarından Halil Güneş ve eşi Hatice Güneş, 
geçildikleri trafik kazasında araçlarıyla sürüklenerek feci şekilde öldüler,
Dörtyol kavşağı 
yine can aldı. 
Eski CHP İlçe 
Yönetim Kurulu ve 
Belediye Meclis üyesi 
Halil Güneş,(77) eşi 
Hatice Güneş ile 
Umurbey den 
Gemlik’e gelirken 
ilçeye Hisar 
Mahallesinden 
girmek istedi.
Orhangazi yönünden 
gelen Mustafa 
Emergen yöneti 
mindeki kamyonun 
Güneş’in kullandığı 
otomobile çarpması 
sonucu, Güneşler 
feci şekilde 
can verdiler.
Kaza dün saat 11.oo 
sıralarında meydana 
geldi. Kaza yerine 
gelen Halil ve Hatice 
Güneş’in çocuklan 
fenalık geçirdiler. 
Kaza nedeniyle, 
trafik bir süre 
aksadı. Daha sonra 
Orhangazi Bursa kara 
yolu, Gemlik yönün
den açılarak akış 
sağlandı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZün 

olayla ilgili 
haberi sayfa 3de

Halil Güneş kazada 
eşiyle birlikte can verdi.

Halil Güneş in hayat 
arkadaşı Hatice Güneş

HaM 
otomobK 
altında kaMt

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Ergen
İnsanın yaşamı doğumdan ölüme dek belirli 

çağlar içinde gelişir, değişir, olgunlaşır, durak
lar ve çöker.

Birbirinden çok kesin çizgilerle ayrılmayan 
bu çağlar bir önceki çağın etkisi altında kalır.

Ancak tüm bu çağların içinde biri çok önem
lidir.

Ve “kişinin gelişiminde etkili olan tüm ke 
simlerce “önemine uygun adımlar atılması 
gerekmektedir.

Ergenlik çağı.
Ergenlik bedensel, bilişsel, ruhsal ve sosyal 

alanlarda gelişimsel sorunların yaşandığı bir 
dönem.

Çocuğun geleceğine ışık tutuyor.
Onun için evde anne babaya, okulda 

öğretmene büyük görev düşüyor.
Ergenlik dönemi bir kimlik arayışı ve kriz 

dönemidir.
Dolayısıyla;
Ergenlik dönemine ilişkin gelişimsel sorun

ların sağlıklı bir biçimde özümlenmesi bireyin 
yetişkinlik dönemine yansır.

. Ruhsal yönden sağlıklı, üretebilen, meslek
lerinde başardı yetişkinlerin varlığı bu 
dönemde gelişimin sağlıklı bir biçimde tamam
lanmasına bağlıdır.

. Ergenlik döneminde sağlıklı bir gelişim için 
toplumsal çevrede çok etkendir.

Bunun için ergene uygun çevresel bir ortam 
sağlamak gerekir.

Ergenlik dönemini doğru bir ortamda ve en 
az hasarla geçirenler yaşamın her evresinde ' 
sağlıklı oluyorlar, akıllı düşünüyorlar, akılcı 
davranıyorlar.

İyi bir baba, iyi bir anne, iyi bir eş olabili 
yortar.

Gerilimsiz bir politikacı, toplumsal dengeleri 
gözeten bir başbakan olmak da ergenlik döne
minin koşullarına bağlı.

Hilesiz üretim yapan, kazandığını paylaş
mayı bilen, toplumsal sorumluluklarını hep 
aklında tutan bir sanayicinin alt yapısı da 
ergenlik döneminde oluşuyor.

Kamu oyunu doğru bilgilendiren, güçlüye 
çanak tutmayıp güçsüzün yanında olan gazete
cide de ergenlik döneminin kalıcı izleri 
görülüyor.

Sözün özü harcın suyu ergenlik döneminde 
veriliyor.

Çok su verirsen beton dökülüyor.
Az su verirsen beton çatlıyor.
Suyun debisini ve dozajını iyi ayarlarsan 

beton; yedi şiddetindeki depremde bile bana 
mısın demiyor, ayakta kalıyor.

Ülkemizin istenilen düzeyde gelişe
nle meşin in, hala ortaçağ karanlığını çağrıştıran 
uygulamaların yapılıyor olmasının altında yatan 
da, İnsanlarımızın “sağlıklı bir ergenlik döne 
mini” yaşamamasından kaynaklanıyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
P1ÂF755 ABONE OLUN 

UdSllkM OKUYUN OKUTUN■■I ■■

Folklor seçmelerıyapıldı

<

şölenine

girmiştir.

Seyfettin şekerşöz

2 Haziran 2004 
tarihinde yapıla
cak olan 
Folklor Şöleni için 
elemeler, Endüstri 
Meslek Lisesi 
Salonu’nda 
yapıldı.
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve 
Şube Müdürü 
Ali Osman 
Cura’nın da 
izlediği eleme 
lerde 4 lise ve 6 
İlköğretim okulu 
folklor grubu 
gösteri yaptı. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
Gemlik Lisesi, 
Ticaret Meslek 
Lisesi ve Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi’nin 
yanı sıra, 
Umurbey 
Abdullah Fehmi, 
Kumla Ali 
Kütahya, 
Hamidiye, Ticaret 
Sanayi Gazi 
İlköğretim, Özel 
Aykent ve 11 
Eylül İlköğretim 
Okulları folklor

gruplarının 
sahne aldığı 
gösterilerde 
okullar elen
memek için 
mücadele 
verdiler.

METRO
Türkiye’nin yollarında..

Gemlik'ten 
feribotla 
İstanbul 
Eskişehir 
Ankara 
Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize

Tel: (0.224) 513 12 12
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Dörtyol’da meydana gelen trafik kazasında Halil ve Hatice Güneş yaşamını yitirdi

Birlikte öldüler HF Erol GÜRÇAY

Türlü - Çeşitli

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'in tanınmış 
simalarından Halil 
Güneş (77) ile eşi 
Hatice Güneş (70) 
Dörtyol gidişinde 
geçirdikleri trafik 
kazasında yaşam
larını kaybettiler. 
Olay, dün saat 
ll.oo sıralarında 
Umurbey’den ilçeye 
gelmek için Hisar 
Mahallesi mevkiinden 
ışıklı trafik lam
balarının olduğu 
çerden giriş yapmak 
isteyen Halil 
Güneş’in kullandığı 
16 ZE 144 plakalı 
özel araca, 
Orhangazi yönünden 
gelen Mustafa Emer 
gen’in (31) kullandığı 
41 FD 517 plakalı 
dorse bağlı 
kamyon çarptı.
Halil Güneş’in kul
landığı ve yanında 
eşinin de bulunduğu 
araca yandan 
vurarak altına alan 
kamyon, ancak 
30 metre sonra 
durabildi.
SÜRÜKLENDİLER 
Çarpmanın meydana 
geldiği Dörtyol 
kavşağından Gemlik 
Bursa çıkışına kadar 
sürüklenen Mercedes 
marka araçta bulu
nan, çarpma anında

TAŞI 
GEDİĞİNE

Gel de....
"•irak'ı caniler ile katillerin 
merhametine bırakmayacağız" 
Kim mi diyor?
George Buche
Asnn en zalimi, zalimin en önde gideni 
Gel de küfretme!
Ya sabır....

Halil Güneş ile eşi 
Hatice Güneş’in 
başlanndan aldıkları 
darbe sonucu olay 
yerinde öldükleri 
belirlendi. Kazaya 
neden olan kamyon 
şoförü Mustafa 
Emergen ise 
polis tarafından 
tutuklandı.
4 Çocuk babası 
Halil Güneş ile eşi 
Hatice Güneş’in 
kaza yaptıklarını 
öğrenen yakınlan ile 
çocukları olay yerine 
gelerek, gördükleri 
manzara ile adeta 
şok oldular.
Anne ve babalarının 
acısıyla perişan olan 
kardeşleri zorlukla 
sakinleştirildi.

RENKLİ KİŞİLİKTİ 
Uzun yıllar, Gemlik 
İskelesi’ne gelen 
gemilerin yükleme 
ve boşaltması 
işini Gemlik Tahmil 
Tahliye Derneği nde 
yürüten Halil Güneş, 
1973-1977 yıllannda 
CHP’den Belediye 
Meclis üyeliği yaptı. 
1977-1979 yıllannda 
ise Nezih Dimili’nin - 
CHP ilçe Başkanlığı 
dönemlerinde 
CHP Yönetim 
Kurulu üyeliğinde de 
bulunan Halil 
Güneş, aynı yıllarda 
Marmarabirlik 
Zeytin Tanm Satış 
Kooperatifi ’ nde

Solaksubaşı Bingöl’de
Türkiye Odalar 
Birliği Hesap 
İnceleme 
Komisyonu 
Üyesi Tevfik 
Solaksubaşı, 
Birlik' in 
Bingöl’de yap
tırdığı 480 adet 
deprem konutu
nun deprem 
zedelere tapu 
dağıtım törenine 
katılacak.
Gazetemize 
açıklama yapan 
Solaksubaşı, 
Türkiye Odalar 
Birliği'nin ülkenin 
bir çok yerinde 

eksperlik 
görevi de yaptı. 
Eşiyle birlikte 
zeytin üreticiliği ile 
uğraşan Halil 
Güneş'in I rnıırbey 
Beldesi nde zeytin 
mağazası bulunduğu, 
zaman zaman buraya 
gidip geldiği 
öğrenildi.
Halil Güneş ve 
Hatice Güneş’in 
cenazeleri bugün 
öğle namazından 
sonra toprağa 
verilecek.
Kazaya neden olan 
kamyon şoförü 
dün çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.

Sıcak bir günden yaşıyoruz.
En sıcak gündem. Hükümet He

YÖK arasındaki savaş.
Savaşın kırılma noktası, Imam- 

Hatipler.
Hükümet, çekirdek tabamnı mem

nun etmek için Imam-Hatibi kaşıyor.
YÖK ise, İmam-Hatipleri vitrine 

çıkarak koltuklan kurtarmaya 
çalışıyor.

Bir başka sıcak gündem ise, 
Bursaspor.

Bursaspor bu sene, yine kenefi ai 
ateşe attı.

Paçayı kurtarmak için, kazanman 
yetmiyor.

Rakiplerinin kaybetmesi de 
gerekiyor.

Şimdi bir de. saha kapatma cezam 
çıktı.

Gerçi, itiraz etme hakkı var.
Tahkime gitme hakkı var.
Hu günkü Bursaspor esinde veya 

dışarıda Samsung*" m t ener
Ama. Kulağı hep diğer maçlarda 

olacak.
Bir sıcak gündemde, ekonomide 

v asandı.
D.dar 1 5 milyonu geçti
Euro 2 ındy raa dayandı
Bu gelişmeler Mayıs enflasyonunu 

azdıracak.
Dolar çok düştü diye, şikayet 

konusu olmuştu.
Ama. Bu kadar yükselince, kriz 

korkusu başladı.
Petrolde de, sıcak bir haber var.
Ecevit hükümeti zamanında. 1 

varil petrol 20 doların altındaydı.
Şimdi ise, 1 varil petrol 40 dolar» 

ulaştı.
Bu artıştan, doğalgaz da et 

İrilenecek.
Tüm sanayi mallan da. et 

kilenecek.
Bir sıcak bekarda şampiyon 

Fenerbahçe’den.
Fenerbahçe, Malatyaapov 8e 

yapacağı son maçaJB ydtfazh taama 
ile çıkmak istemiş.

Ama. Federasyon bu isteği kabul 
etmemiş.

insan hangisine kızacağuu 
bilemiyor.

Acele eden. Fenerbahçe ye mİ?
Bu isteği reddeden» tadaruaymai 

mı?

yararlı hizmetler 
yaptığını, depremze 
delere verilecek 
konutların da bun
lardan biri olduğu 
nu söyledi. Tapular, 
15 Mayıs 2004 tari
hinde dağıtacak.

«✓A/VAZ gdgy
İnsanlar gibi uluslar da.
Deneylerle güçlenirler 

“Smiles''
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Kurumlar Vergisi İkincisi Kafoğlu A.Ş.’ye Vergi Dairesi yetkililerince teşekkür belgesi verildi

Kafoğlu A.Ş unutulmadı
Seyfettin SEKERSOZ

Kurumlar Vergisi 
sıralamasında 
tahakkuk eden 214 
milyar 886 bin 100 
lira ile İkinci sırayı 
alan Kafoğlu Yağ 
Sabun Sanayi 
A.Ş.’ye teşekkür 
belgesi verildi. 
Mali Müşavir 
İbrahim Koç’un 
bürosunda düzenle* 
nen törende, Gemlik 
Vergi Dairesi Müdür 
Yardımcısı

Nezihe Çelikkanat 
(Dönmez) Sicil Şefi 
Nuray Yeğin, 1 Nolu 
sicil şefi Ahmet Baha 
Elal, Kafoğlu AŞ. 
Adına Yönetim 
kurulu üyesi İnan 
Tamer’e çiçek ve 
teşekkür belgesi 
verdiler.
Kafoğlu AŞ’nin 
her ne kadar 
gayrimenkul satış 
vergisi olarak yaptığı 
ödemenin anlamına 
değinen Müdür 
Yardımcısı Nezihe

Çelikkanat, 
"Kafoğlu AŞ’nin 
ekonomiye olan 
katkısı nedeniyle 
Gemlik Vergi 
Dairesi olarak 
teşekkür ediyoruz" 
dedi.
Kafoğlu A.Ş. Yöne 
tim Kurulu Üyesi 
İnan Tamer, aldığı çi 
çek ve teşekkür bel
gesinden son derece 
memnun olduğunu 
belirterek, "Yüzü 
gülmeyen, çatık 
kaşlı, hükmedici, 
her mükellefi peşin 
hükümle vergi 
kaçakçısı gibi 
görüp niteleyen bir 
anlayışın, güler 
yüzlü, mükellefi 
korkutan değil, ona 
sevecen tutum ve 
davranışlarla yak
laşan, onu aydinla
tan, bilgilendiren, 
işlemlerini yasalara 
uygun bir şekilde 
yapılmasını

Kafoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi inan Tamer'e Vergi Dairesi Mudur 
Yardımcısı Nezihe Çelikkanat tarafından teşekkür belgesi ve çiçek vertM
sağlayan bir 
anlayışla çalıştığını 
gördüğümüz 
Mâliyedeki bu 
değişim, vergi 
mükellefi olarak 
bizleri fazlasıyla 
memnun 
etmektedir" dedi. 
Kafoğlu ailesinin 
gerek komandit şir

ket, gerekse anonim 
şirket olarak yıllarca 
Gemlik’te en yüksek 
vergi verenler 
areemde yer alarak 
gerçek vergisini 
yerdiğini hatırlatan 
İnan Tamer, "Bizleri 
takdir edip yapılan 
ziyaret ile sunulan 
çiçek ve takdir be L 

geziyle manen 
onore edip ödat lira 
diren Gemlik lirryı 
DMraaTBe de. mü 
kelle/Imr fdatenllk* 
leri yakın aldba ra 
üstün hirmef JrHm 
den db*ra> Made 
takdMertmısi en 1 
d vvfuiaHa ramrara* I 
seklüıde kofmştsı.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castroi Turbomax 15W40 
motor yağı hediyemiz.

Ulubatlı Haşan
Anadolu Lisesi

yıl sonu 
gösterisi bugün

Regional RHS 22.5
Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yoftarda yüksek k*omrae 
Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basınç dağ»*»** > omuz «şa
malarında önemli azalma. Düzgün aşınma ve gekştr*^ gcnjnvr» 
Kesiklere kopmalara ve yırtılmalara direnç. Yere basma atormra 
uygun basınç dağılımı, kilometre performansmî. çekişi w 
gücünü artırır ve ıslak zeminlerde daha yüksek konîrol sağlar 

______ÎHİik Solaksuiiîşı»Ojitim 
Yetkili Bayii İstiklal Caddesi No : 26

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

UBÜbMh Nbmb 
AmMiUhM W 'Tfanrat w MMMü

danrarnfer. Qmb
ÜfrandM* 

şrf arara 
•i ramaf ra

Irarairaradra» faft 
raritorah. Srarara 
ra MMMr IraAct- 
Mfldhiraf rar 
«ra* mphrafcr

«ribraara «raMra»

ABONE OLDUNUZ MU?
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Öğrencilere uzmandan güzellik dersi
Savfettin SEKERSÖZ

11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
ev ekonomisi ders
leriyle ilgili estetik 
ve güzellik dersini 
uygulamalı 
olarak yerinde 
öğreniyorlar.
Ev ekonomisi öğret

meni Nurgül Erdem 
nezaretinde 
Gazhane Caddesi 
üzerinde bulunan 
Di&Su Estetik 
Merkezine gelen kız 
ve erkek öğrenciler, 
Estetik Uzmanı 
Suna Yalçın ve 
Güzellik Uzmanı

Dilek Bosnalı’nm 
verdiği bilgileri 
defterlerine not 
ettiler.
Cilt bakımı, 
zayıflama, masaj ve 
medikal ayak 
bakımı konularında 
bilgi sahibi olan 
öğrenciler, akılları
na takılan tüm 
soruların yanıtlarını 
aldılar.
Erkek öğrencilerin 
özellikle yüzlerinde 
çıkan sivilceler için 
soru yönelttiği 
estetik uzmanı 
Suna Yalçın, genç 
öğrencilere 
neler yapmaları 
gerektiğini anlattı. 
Estetik uzmanı Suna

Yalçın, verdiği 
önemli bilgiler den 
bir tanesi olan yağlı 
ci İtler hakkında da 
"Ülkemiz insanının 
yüzde sekseni yağlı 
cilde sahiptir.
Bunu öğrenmek

Performansa göre ücret verilecek
Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı kuramlarda per
formansa göre döner 
sermaye uygulamasına 
geçilmesiyle, bazı dok
torlar 6 milyar, bazı 
doktorlar 300 milyon, 

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KflMPfiNYfl

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLO KART V A)1î
İŞ BANKASI • MAXIMUM KART «ÎmiÖÎ lbl<»
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKflYfl OTOMOTİV ı
„ GEMLİK BAYİİ
.l||)E Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ ■■VE ■-■■ Tg| : 224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

hemşireler ise 40 
milyon lira döner 
sermaye geliri elde 
etmeye başladı. 
Yardımcı sağlık per
soneli ise 100-500 
milyon lira arasında 

döner sermaye geliri 
kazandı. Klinik şefleri, 
başhekimler ve 
yardımcıları gibi 
yönetici kadrolarında 
yer alanlar, işleri 
gereği fazla hastaya

bakamadıklan için 
düşük puan topladı. 
"KOLU İNCİNENE
ALÇI”
Performansa göre 
döner ırrmaye payı 
dağıtılmasını öngören 

yeni sistemden sağhk 
çalışanlarının bazdan 
memnun olurken, 
bazıları da ’tıbba» 
ticarileştirilmeye 
çahedd^m duşunu 
yor. İmm vermek iste
meyen bir uzman dok- 
tor. daha fazla puan 
toplamak kin MMÜvnt 
da dahil olmak üzere 
hastalara gereksiz 
bsrçok hbbt »siemir 
uygulanabArceğımden 
endişe etüğânftdtte 
getirdi. Bir başİM 
doktor da. kolu 
indnor hastaya bâr 
alcı yafufaumya 
basiand^uu fcML 
Bazı umumİmt ne 
branşlara göre vflrthm 
w pnanfaehı çuepdan 
katsam •MritoMB 
eiuyttedL DohtMİar. 
gemi cerrah». gte. 
urotaş» gâh bemudardn 
katsam fldbauh Mr 
hurhetk. ortegndk 
rydy*wen •rihehmhk

gftl 
branoharda 
baeeoenuB dndB

fudd^m tfadb dMk 
HEJKMkOL RM 
TOMAMVA 
ÇAUMV» 
Tuririv» gemlbd»

■m w
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Genç J4nne=Sağ/ıWı Bebek İLAN
S.S. KATIRLI KÖYÜ KALKINMA 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Biyolojik olarak 
doğum yapmak 
için en ideal yaş 
18-20 yaş arası. 
Bu yaş diliminde 
yapılan doğum 
hem bebeğin en 
sağlıklı şekilde 
doğmasını 
sağhyor hem de 
annenin sağlığı 
açısından en az 
riski taşıyor. 
20 yaşından 
sonra geçen 
her yıl bir kadın 
için başarılı 
doğum olasılığını 
biraz daha 
azaltıyor.
Contemporary 

Ob/Gyn" adlı tıp 
dergisinin bu 
ayki sayısında 
Dr. Shirley Fong 
ve Dr. Peter 
McGovern 20 
yaşından sonra 
bir kadının 
doğurganlığının 
devamlı olarak 
35’inden sonra 
ise hızla neden 
düştüğünü 
yazdılar.
Bu araştırmaya 
göre geç doğum
larda yumurta 
yaşı ve kalitesi

düşüyor. Bir kız 
bebek, annesin
den doğduğu 
gün yumurtalık
larında yaklaşık 
100-150 bin 
adet yumurta 
taşıyor.
Doğduğunda ne 
kadar yumurtası 
varsa, hayatının 
sonuna kadar 
onlarla devam 
ediyor. Adet 
görmeye 
başladıktan 
sonra da her ay, 
bu 100-150 bin 
yumurtanın 50 
tanesi harca 
nıyor. Vücut, 
aradan en iyi 50 
tane yumurtayı

seçiyor, bunlar 
büyümeye başlı 
yor. Ama 50 
yumurtanın bir 
tanesi, o da en 
kalitelisi, seçili 
yor ve yumurtla
maya hazır 
hale geliyor.
Araştırma 
yumurtaların 
yıllar boyu har
candığını ve en 
sona kalanların 
en az seçilmiş ve 
daha kalitesiz 
yumurtalar 
olduklarını 
söylüyor. Çünkü 
en iyi ve güçlü 
yumurtalar daha 
önceki yıllarda 
harcanıyor.

Geç yaşta 
hamile 
kalınca 
daha zayıf, 
genetik 
olarak 
belki daha 
az iyi 
yumurta
ların sona 
kalmasın
dan dolayı 
gelecek 
olan 
bebeklerde 
de sakatlık
ların, kro
mozom 
sakatlık
larının 
görülme 
oranı 
yükseliyor.

GÜRLE ALTI1
TUNA PETROL C2J 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

AKİKİ KISIP İSMETİN YEKİ
DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ
UlİTE I. IHIP IİZIET MİIEIIEE ÇU HUT

CEMİYET VE İlil riHMlILM Ifll IEIEIUVYII YIVILIV
BURSA İZNİK YOLU OÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

S.S. Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifinin 2003 yıh 
olağan genel kurul toplantısı 06/06/2004 tarihinde saat 
20.oo de Kooperatif Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantısı, 
çoğunluk aranmaksızın 21/06/2004 tarihinde aynı saat ve 
yerde yapılacaktır.

Bütün ortakların toplantıya katılmasını rica ederim.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
2- 2003 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço gelir 

gider cetvelinin okunması ve müzakeresi
3- 2003 yılı denetim kurulu raporunun okunması ve 

müzakeresi
4- Okunan raporların kabulü veya reddi hakkında karar 

alınması
5- Yönetim ve denetim kurullarının ayn ayn ibrası
6- Geçmiş yıllara ait gelir gider farkının dağıtılmasına 

karar verilmesi
7- Kooperatifçe uygulanacak proje konularının yönetim 

kuruluna uygulama yetkisi verilerek kredi hibe, teknik 
yardım alma, ipotek alma ve ipotek verme yetkisinin verilme
si

8- Sermaye paylarının arttırılmasının görüşülmesi ve 
karara bağlanması

9- Ortağın ölümüyle ortaklık devir yapılmayan ortakların 
ortaklıktan çıkartılması için karar alınması

10- Kooperatif salon ve lojman gelirlerinin cami demeğine 
bırakılmasının görüşülmesi

11- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı 
ve yollukları belirlemek.

Yönetim kurulunca teklif edilen kooner^tif n**»**»! 
kadrolarını, ücretlerini tespit etmek.

12- 2004 yılı iş programı ve tahmini bütçenin görüşülüp 
karar bağlanması

13- Birlik temsilcilerinin seçimi
14- Ana sözleşmede belirtilen süreyi geçmemek şartı ür. 

yine ana sözleşmede belirtilen yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri sayılan kadar gizli oy ve gizli oy açık tasnifle yönetim 
ve denetim kurulu üyelerinin seçimi

15- Dilekler ve kapanış.

|M££>wâ«k nkSUHMİ



14 Mayıs 2004 Cuma Sayfa 7

MEB’in 2005
Sağlık Bakanlığı, 
döviz kurunun 
düşmesi ve vergi 
düzenlemesinin 
ardından ilaç fiy
atlarında yeni bir 
indirime hazır
lanıyor.
15 Haziran’dan 
itibaren ilaçlar 
% 1 ila 75 
arasında 
ucuzlayacak. 
En çok satılan 
ilaçların 
fiyatları % 50 
civarında düşecek. 
Bakanlık, şubat 
ayında döviz 
kurlarındaki 
ucuzlamaya bağlı 
olarak ithal ilaç 
fiyatlarında % 5 ile 
30 arasında 
indirim yapmıştı. 
Maliye Bakanlığı da 
Katma Değer 
Vergisi’ni (KDV) % 
18 den 8’e düşür
müştü. Mart ayında 
çıkarılan yeni ilaç

kararnamesi 
doğrultusunda 
sürdürülen 
fiyatlandırma 
çalışmaları 
üçüncü 
bir indirime 
imkan verecek. 
İlaç Fiyat 
Tespit 
Komisyonu, 
tarafından 
belirlenen indirim 
oranlarına göre 
Türkiye’de piyasa
da bulunan bin 
200 orijinal ilaçtan 
900’ünün fiyatında 
büyük oranlarda 

indirime 
gidildi. 
Antidepresan 
ve kolesterol 
gibi en çok 
satılan ilaçlar, 
% 50’ye varan 
oranlarda 
ucuzlayacak, 
indirimli 
fiyatlar
15 Haziran'da 

yürürlüğe 
girecek.
İlaçta KDV 
hariç azami 
perakende satış 
fiyatının 
belirlenmesinde 
Fransa, İtalya, 
İspanya, 
Yunanistan ve 
Portekiz’deki 
fiyatlardan en 
ucuz olanı 
referans kabul 
ediliyor. Böylece 
Avrupa’da en 
ucuz ilaç 
Türkiye’de 
satılacak.

takvimi belli oldu
Milli Eğitim 
Bakanlığı, gelecek 
eğitim-öğretim 
yılının takvimini 
belirledi.
Takvime göre, 
2004-2005 
eğitim-öğretim 
yılının birinci 
kanaat dönemi 13 
Eylül 2004 tari
hinde başlayacak 
ve Ramazan 
Bayramı nın başla
ması dolayısıyla 
19 Ocak 2005 
Çarşamba günü 
saat 13.00’de 
sona erecek.
Öğrenciler 24 Ocak- 
6 Şubat 2005 tarih
leri arasında yarıyıl 
tatili yapacak. 
Eğitim-öğretim 
yılının ikinci dönemi 
7 Şubat 2005

Pazartesi günü 
başlayacak ve 10 
Haziran 2005 tari
hinde sona erecek. 
ÖSS’ye girecek 
öğrencilerin 
ÖSYM’deki işlem
lerinin zamanında 
gerçekleştirilebilme
si için son sınıf 
öğrencilerinin orta
lama yükseltme ve 
sorumluluk sınavları 

ders kesiminden 
itibarın iki hafta 
içerisinde 
bitirilecek ye kİ d» 
planlanacak. 
2005-2006 öğretim 
yılı 12 Eylül 2005 
tarihinde başlaya
cak. Öte yandan. 
2003-2004 eğitim- 
öğretim yıh 15 
Haziran 2004 tari
hinde sona erecek.

I BAŞSAĞLIĞI
■ Değerli Büyüklerimiz

I Halil Güneş ve
I Sevgili Eşi Hatice Güneş’in
■ ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.
■ Merhum ve Merhumeye Tanrı’dan rahmet diler,
■ Kederli Ailesi ve yakınlarının
I acılarını paylaşır, başsağlığı dileriz.

I KÖRFEZ TAHMİL TAHLİYE LTD. ŞTİ.
| Çalışanları adına Yönetim Kurulu Başkanı
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Açılan-Kapanan şirketler Hakim ve
savcılara

Nisan Ayı'nda kurulan yeni şirket sayısı %52 arttı.
Türkiye genelinde 
Nisan ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yeni kurulan şirket 
sayısı yüzde 52 
oranında arttı.
İlk dört ayda açılan 
şirket ve kooperatif 
sayısı ise 14 bini 
geçti.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, Nisan 
ayında açılan ve 
kapanan şirketlerin 
sayısını açıkladı.

Basına uygulanan cezalara İndirim
Basın Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Basın özgürlüğünü 
ve bu özgürlüğün 
kullanımım 
düzenleyen Basın 
Kanun Tasarısı 
Meclis Adalet 
Komisyonu’nda 
benimsendi. 
Tasarıyla yaygın, 
bölgesel ve yerel 
yayın ayrımı 
yapılarak, yerel 
basını koruyucu 
düzenlemeler 
getiriliyor.
Basına uygulanan 
cezalarda da 
indirimlere 
gidiliyor.
Tasarıya göre, 
yayımlanmak üzere 
her türlü basım 
araçlarıyla basılan 
veya diğer araçlar
la çoğaltılan yazı, 
resim ve benzer 
eserler ile haber 
ajansı yayınlan

Buna göre Nisan 
ayında, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yeni kurulan şirket 

basılmış eser 
sayılacak.
Basın özgürlüğüne 
vurgu yapan 
tasarıya göre, bu 
özgürlük 
başkalannın şöhret 
ve haklarının, 
toplum sağlığının 
ve ahlakının; milli 
güvenlik, kamu 
düzeni, kamu 
güvenliği ve toprak 
bütünlüğünün 
korunması, devlet 
sırlarının açıklan

sayısı yüzde 
52 nokta 
51 artarak 
3 bin 
645’e, 
açılan 
ticaret 
ünvanlı işy
eri sayısı da 
yüzde 40 
artarak 3 
bin 579’a 
yükseldi.

Kapanan şirket 
sayısı ise 454 oldu. 
Geçen yılın Nisan 

masının veya suç 
işlenmesinin 
önlenmesi, yargı 
gücünün otorite ve 
tarafsızlığının 
sağlanması 
amacıyla 
sınırlanabilecek. 
Basılı eserlerde, 
eserin basıldığı yer 
ve tarih, basımcının 
ve varsa yayımcının 
adlan, varsa ticari 
unvanlan ve işyeri 
adresleri 
gösterilecek.

ayında da kapanan 
şirket sayısı aynı 
düzeyde oluşmuştu. 
Açılan şirketlerin;
11 bin 39'u toptan 
ve perakende 
ticaret, 901’i 
imalat, 408'i 
inşaat, 343’ü 
ulaştırma, 
depolama, 
haberleşme,
290 nı gayrimenkul 
ve iş faaliyetleri 
sektöründe 
bulunuyor.

Her süreli yayının 
bir sorumlu 
müdürü olacak, 
gerçek ve tüzel 
kişiler ile kamu 
kurum ve kuru
luşları da süreli 
yayın sahibi ola
bilecek.
Süreli ya da 
süresiz yayın 
yoluyla işlenen 
suçlardan eser 
sahibi sorumlu 
tutulacak.
Kimse, haber kay
naklarını açıkla
maya ve bu konuda 
tanıklık yapmaya 
zorlanamayacak. 
Düzeltme ve cevap 
yazılan, değiştir
ilmeden ilgili 
yayın m yer aldığı 
sayfa ve sütunlar
da. aynı puntolarla 
ve aynı şekilde 
yayımlanacak.

maaş zammı

Hakim ve savcıların 
maaşlarında 155 
milyon lira ile 275 
milyon lira arasında 
artış sağlayan yasa 
tasansa, TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
kabul edildi. Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek, 
artışı yeterli 
görmediklerini, 
ancak bugünkü 
olanaklarla bu 
kadar artış yapa
bildiklerini bildirdi 

I Tasarıyla en yüksek 
aylık üzerinden alı
nan ve yüzde 150 

I olan yargı ödeneği. 
I "Görev ve temsil 
I tazminatı alan 

hakim ve savcılar 
için yüzde 200, 
görev ve temsil 
tazminatı almayan 
hakim ve savcılar 
için yüzde 230" a 
yükseltildi. Hakim 
adaylannm yargı 
ödeneği ise yüzde 

1 155’den yüzde 
200’e çıkartddı. 
Bununla hakim w 

I savcıların maaştan 
I aylık 155 milyon 
I ter a üe 275 müyom

hra arasında 
arttınldı Arta* 
im anlan aer vuaSk 
28.2 Ör yüzde * 
ar—da
CHP mtdrtvek«i 
terinin yar g» 
ödene klenmn 
yüzde 25O‘ye 

kaK»I .dilmedi
Komısvon
BaskanvekÜ AMaa | 
Karapasaoğkı mm I 
bu önergeye kan**I 
iıstıiwd| I 
üzerine Rat m 
C »erk Vb* tMba» I 
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demem sos A», «d I
Mabyc 4r »~ 1
taya kadar art t «v «mı 1 
konusunda gomş j 
kiril ğbır vanM.
Lisanen 
(Katünuyorum» amal 
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Kahveyi yavaş içmek uykuyu önlüyor
Yavaş içilen kahve sabahları uyarıcı bir etki sağlıyor.

Estetikte yeni
Chicago'daki Rush 

i Üniversitesi nde 
görevli bilim 
adandan, gün boyu > 
yudum yudum kahve 

I içildiği zaman 
I kafeinin beyindeki 
| uyku merkezlerine 
I daha güçlü etki yap- 
I tığını tespit ettiler. 
I Uyku uzmanı James 
I Wyatt, vücutta bir 
I yandan düzenli 
I aralıklarla "mela- 
I tonin” adındaki uyku 
| hormonunun salgı- 
i landığını. öte yandan 

uykuya geçmek için 
kolaylık sağlayan, 
kendi kendini 
düzenleyen bir sis- 

I temin var olduğunu

r Boyun ağrılarının nedenleri ve egzersiz
• Günlük yaşamımızda 

r kravatımızı, kolyeler
imizi takmak için 

Lj kullandığımız boynu- 
L| muzun aslında vücud

umuz acısından
birçok işlevi vardır. 
Ağırlık olarak 
kafamızı yüklenen 
boynumuz, günlük 
yaşamımızın getirdiği 
duygusal streslere, 
uygun olmayan tutuş 
biçimlerine, aşın 
kiloya ve kazlaar gibi 
etkenlere açık hassas 
bir bölgemizdir.
Boyun ağrılarının bir 
özelliği, yalnızca 
boyun çevresi ve 
arkasına sınırlı 
kalmayıp omuzlara, 
kafamıza, kollarımıza 
ve hatta parmak 
uçlarına kadar vura
bilmesidir.
Boynumuz, kafamız
dan vücudumuzun 
geri kalan bölgeler
ine yaşamımız için 
çok gerekli olan 
beyinden aşağı doğru 
uzanan omuriliği, bu 
omurilikten çevreye 
yayılan sinirleri ve 
ayrıca kan damar
larımızı taşır.
Taşadığı ağırlık 8-10 
kiloya varır, f tün 
bu görevlerinin yanı 
sıra, esnek ve her 

’ yöne hareket ede
bilme yeteneği olan 
boyun bölgemiz 
çevreden gelebilecek 
kaza ve zedelen
melere çok açıktır.

ve bu sistemde 
"adenosin" isimli 
molekülün önemli rol 
oynadığını kaydetti. 
Adenosinin, uyku ve 
özellikle derin uyku 
için çok önemli 
olduğu biliniyor. 
Adenosin miktannın,

Ayn ve belki de en 
yaygın olan bir neden 
de bozuk duruş biçi
mi ve işimizin, gün
lük yaşamımızın 
getirdiği streslerdir. 
Örneğin; özelllikle de 
aşın kilolu isek ve 
zayıf karın ve sırt 
kaslarımız var ise, 
üstelik uzun süre 
oturarak iş yapıyor
sak, çoğu kez belim
izi fazla öne verip, 
sırtımızı da kam
burlaştırma eğili
minde oluyoruz. Bu 
durumda da boynu
muz dengeyi sağla
mak için öne doğru 
fazla eğilince boyun 
kaslarımıza aşın yük 
biniyor ve onları 
kasıyoruz. Bu durum, 
'tutulmalara’, kas 
yorulmasına ve 
ağrılarına yol açıyor. 
Sonuçta, baş ve 
boyun ağnları birlik
te ortaya çıkabiliyor. 
Kimi zaman ise,

uyanık kalma süre
siyle birlikte art
tığını belirten 
Wyatt, kahve ya da 
çaydaki kafeinin, < 
adenosinin etkisini 
önlediğini söyledi. 
LVyatt’ın teorisine 
göre, uykusuzlukla 
mücadelede başarılı 
sonuç alınması için, 
kafein miktarının 
adenosin miktarıyla 

paralel artması 
gerekiyor.
Araştırmaya, 28,5 
saat uyumalarına izin 
verilmeyen 16 kişi 
katıldı. Kahve yerine 
kafein içeren hap kul
lanan bilim adamları, 
katılımcıları iki gruba 

yüzüstü yatıp, çok 
yüksek bir yastık kul
lanıyorsak sabahları 
kasılmış bir boyunla 
kalkabiliriz. Günlük 
sinirlenmeler ve 
streslerimizin 
boyunve beraberinde 
baş ağrısına da yol 
açmasının ana nedeni 
sinir sistemizin 
doğrudan bağlantıda 
olduğu kasların kasıl
masıdır. Bu kasılma, 
geçici olabileceği 
gibi, kas yapısında 
oluşan ve ’trigger 
point’, diğer bir dey
işle, teknik nokta
larının neden olduğu, 
uzun süreli, ısrarla 
devam eden, sinir 
uçları ve kasın bir
leştiği noktalardaki 
aşın uyarımlar sonu
cu ortaya çıkar. İlginç 
olarak, bu noktalarda 
oluşan ağrılar boyun 
bölgesinin uzakta 
başka alanlanna 
yayılıp, ağrı sanki 
daha geniş bir 
çevredeymiş izlenimi
ni verebilir.
Eğer doktorunuz fizik 
muayenesinde bu 
noktaları saptarsa, 
küçük işlemlerle bu 
tetik notalannın 
neden olduğu yaygın 
kas ağsını çözebilir. - 
Bu çözülme, bir 
yerde kaslan uyaran 
sinir uçlarının aşın 
aktivitesinin normale 
dönüştürülmesidir. 
Boyun ağrıtanınızın 

ayırdılar. Birinci 
grup düzenli aralık
larla kafein 
haplarım içti.
İkinci grup ise çok 
sayıda hapı bir 
kerede yuttu.
Birinci gruptaki kişil
er, konsantrasyonu 
ölçen testlerde daha 
iyi sonuç aldılar.
Bilim adamları, gece 
çalışmak zorunda 
kalan kişilere, kahve 
ya da çayı güne 
yayarak içmelerini 
önerdi, ancak 
kahve içerek 
uykusuz kalmaya 
her zaman başvurul
maması™ 
vurguladılar.

diğer ve ciddi olan 
nedeni ise boyun 
kemik, kıkırdak ve 
kas yapısının roma
tizma! bir 
hastalığıdır. Boyun 
vertebralannın 
arasındaki eklemler 
etkilendiğinde ’artrit’ 
denilen durum ortaya 
çıkar. Genellikle, 
romatoid artrit ya da 
artroz adı verilen 
romatizmal hastalık
larda daha çok 
ortaya çıkan boyun 
atrritinde eklem içi 
kıkırdak, kemik ve 
çevredeki kaslar etk
ilenir. Özellikle, 
artroz, diğer bir dey
işle, osteoartrit, yaş
landıkça ve travma 
sonrası baş gösterir. 
Halk arasında, 
'kireçlenme’ denilen, 
tıp dilinde Spondilit 
olarak adlandır 
dığımız durum, 
artroz ilerledikçe 
oluşur. Spondilit’de 
kıkırdak ve kemik 
dokusu zedelenirken, 
daha önce sözünü 
ettiğimiz kanalcıklar 
etrafında aşın kemik
leşme ortaya çıkar ve 
kanalcıklar (forami- 
na) içinden geçen 
çevresel sinirlere 
baskı yaparak boyun 
çevresinde ağnlara 
yol açar. Bu durum 
ilerlerse, belirli böl
gelerimizde duyu ve 
kuvvet kaybını kadar 
varabilir.

dönem
Estetik dünyasında yeni bir yüz 

gerdirme yöntemi geliştirildi.

AvustralyalI, Yeni 
ZelandalI ve 
Fransız doktorların 
ortak çalışmasıyla, 
yeni bir yüz 
gerdirme yöntemi 
geliştirildi. Yeni 
geliştirilen yön
temin çok doğal 
görünümlü olduğu 
kaydedildi.
Yeni yöntemle 
yapılan operasyon 
sonrası, uzman 
plastik cerrahların 
bile yüze müda
hale yapıldığını 
anlayamayacakları 
öne sürüldü. "Yüz 
ortası 
gençleştirmesi ’’ 
olarak bilinen bu 
teknikle, deri altın
daki kasların
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belirtildi.
Eski yöntemlerde 
deri sıkılaştınhyor- 
du. Melbourne’den 
plastik cerrah Dr. 
Bryan Mendelson, 
"Yüz ortası 
gençleştirmesi, 
geleneksel _____ 
gerdirme yöntem 
lerinin tamamen 
zıttı. Eski yöntem
lerde deri gergin
leştiriliyordu. 
Burada, orta 
yanağa yapılan 
müdahaleyle deri 
çekilmiyor, yerine 
ana destek tabaka 
ekleniyor. Asıl tep
kimeyi veren ana 
destek tabakası 
oluyor” dedi.



BAŞSAĞLIĞI
Değerli Büyüklerimiz

Halil Güneş ve 
eşi Hatice Güneş’in 
ölümü nedeniyle üzüntümüz derindir.

Merhum ve Merhumeye 
Allah’tan rahmet, 

Kederli ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ ve TİCARET LTD.Ş1İ



M» Bursa Eczacılar Odası, ilaç sektöründeyen^âpîıâr^egışıkîîldenn kaosa neden olduğunu belirti

“İlaç sektörü bes aydır kaos yaşıyor”
14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle, Bursa Eczacılar Odasl’ndan yapılan açıklamada, son beş ay içinde ilaç sektöründe yeni yapılan 
değişiklikler ile tam bir kaos yaşandığı belirtildi. Hükümetin aldığı kararların karmaşa yarattığını belirten Bursa Eczacılar Odası, dünyada
ki tüm zehirlenmelerin yüzde 50'sinin ilaç zehirlenmesi olduğu, ilaçta reklamın sonucu halk sağlığının tehlikeye gireceği hatıriatifdr İlaç 
fiyatlarının euro’ya endekslenmesinin AB’ye teslimiyet anlamına geleceği bildirilirken, ilaçta fiyat artarken, kar marjlarının düştüğü öne 
sürüldü. Açıklamada, ulusal ilaç sanayiinin desteklenmesi ve korunması istenirken, sağlık alanı ticaret alanına dönüşmemelidir denildi.

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

15 Mayıs 2004 Cumartesi FİYATI : 200.000- TL.

Çiftçi çocuklarına 
burs verilecek

14 ve daha fazla muhtarlığa sahip 
olan ilçelerde Ziraat Odası kurulabile
cek. Ziraat Odaları bünyesinde 
çiftçilere danışmanlık hizmeti verilebil 
mesi için Danışmanlık Merkezleri 
kurulacak. Odalar, çiftçi çocuklarına, 
eğitim ve uzmanlık bursu verebilecek.

■<. _________ Haberi sayfa 5’de

1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti’nin 54. yıldönümü kutlandı

DYP’liler DP’nin iktidara gelişini atladı
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

DP’nin iktidara gelişi
Doğra Yol Partililer her yıl 14 Mayıs günü Demokrat 

Parti nin iktidara gelişini törenlerle kutlarlar.
Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltah, Fuat 

Köprülü ile birlikte, 7 Ocak 1946 yılında Demokrat Parti’yi 
kurdu. -

ikind Dünya Savaşı, 20 yıldır sürmekte olan tek 'parti 
iktidarını sarsmış ve CHP’de çözülmeler başlamıştı.

İnönü, İkind Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra 
20 Mayıs 1945 târihinde yaptığı bir konuşmasında tek par
tiden, çak partili sisteme geçilmesinin sinyallerini vermişti.

TBMM'de "Çiftçiyi Topraklandırma Yasası”nıri çıkarılmak 
istenmesi -yani toprak reformu yapılmasının istenmesi- 
CHP içinde muhalefetin doğmasına neden oldu. 1945 
bütçe görüşmelerinde yapılan güven oylamasında, 7 CHP li 
hükümete güvensizlik oyu verdi.

"Çiftçiyi Topraklandırma Yasası” kabul edilirken, Celal 
Bayat; Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’ın 
demokratikleşme yolunda verdikileri önerge, (Dörtlü 
Takrir) ise kabul edilmeyince, bu grup CHP’den koptu.

Celal Bayar, büyük toprak sahibi olan Adnan Menderes 
ve arkadaşları, 7 Ocak 1946 da Demokrat Parti’yi kurdu
lar.

CHP’nin devletçiliğine karşı, DP liberal bir program 
hazırlamıştı. Temel hak ve özgürlüklere geniş yer veriliyor
du. Tek dereceli seçim sistemi isteniyor, ekonomide özel 
girişim ve sermayenin esas alındığı bir liberalleşme 
amaçlanıyordu.

İkinci Dünya Savaşı’nın yokluklarından bunalan halk, tek 
I parti iktidarının baskısından yılan aydınlar ve sol kesim 

DP’yi destekledi.
DP, ilk olarak 21 Temmuz 1946 da yapılan genel seçim

im katıldı ve 66 miletvekiliyle parlementoya girdi.
DP hefa büyümeye devam etti. 14 Mayıs .1950 de 

yapılan seçimlerde, 27 yıllık CHP ihtidan sona erdi.
DP oyların yüzde 53'3 ünü alarak tek başına iktidar oldu, 

r D?» 27 Mayıs 1960 yılında askeri ihtilal ile devrildi. ‘
DYP, DP’nin iktidara gelişinin kutlamalarını sürdürüyor.

Demokrat Parti’nin iktidara gelişinin 54. yıldönümü Doğru Yol 
Partisi Bursa ve Gemlik İlçe Örgütleri tarafından kutlandı. 
DYP’liler DP nin kurucusu Celal Bayar’ın kabrini ziyaret ettiler.

1946\yılinda. kurulan 
ve 1950 yılında 
iktidara gelen

’ Demokrat Parti’nin 
54. iktidara geliş . 
yıldönümü kutlandı. 
.Dün, Umurbey’de 
DYP İl ve ilçe örgütü 
tarafından yapılan 
törene, eski DP 
Milletvekili Recep 
Kirim> eski Bakanlar 
dan Turtiah Tayan ild 
DYP il ve ilçe yöneti
mi katıldı. Recep 
Kırım, 1946 yılında 
partiye giriş kimliğini 
göstererek, demokra 
siye inanan tüm parti
lerin bugünü kutla
maları gerektiğini 
söyledi. Turhan 
Tayan ise, "14 Mayıs 
1950 tarihinin hakimi 
yetin milletin olduğu 
tarihtir" dedi.
DYP’liler, daha sonra 
DP’nin kurucusu 
3. Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal 
Bayar’ın anıtına 
çelenk kayarak,

" şayğı durûşünda * « 
buîûndülar. ■■ - \ .
* Ssyf^itia ŞEKERSÖrün 
î ; ’• haberi 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Doğru yaşamak için....
İyi insan olmak ve yaşama anlam katmak için 40 

öneri..
Kimin akima geldi de kaleme aldı bilmiyorum 

ancak "saptamalar "çok yerinde..
Katılmamak olanaksız.
Sîzlerle de paylaşmak istiyorum.
Ucuz araba kullan ama alabileceğin en güzel evde 

otur.
Adam gibi üç fıkra öğren.
Sevinçlerini sakın erteleme.
Eşini çok iyi seç.
Her gün 30 dakika yürü..

. Her yemekten önce şükret.
Bir arkadaşına sırtını açmadan önce iki kere 

düşün.
Maaş çekini imzalayan kişileri eleştirme.
Kaybedecek şeyi olmayan insanlardan kork.
Çocukların adalet sözcüğünü duyduklarında seni 

hatırlasınlar.
Gözünün önünde hep güzel şeyler bulundur.
Kendini ve başkalarını bağışlamasını bil.
İlk yardımı öğren.
Dinini iyi öğren.
Biri seni .kucakladığında ilk bırakan sen olma.
Her gün altı bardak su iç.
Seni seven insanları koru. •
Zor da olsa ailenle tatil yapmak için her olanağı 

I dene.
Seyahate çıkarken cüzdanına sana ait sağlık bilgi- 

I lerini, ev adresini ve telefon numaram kaydetmeyi 
I unutma.

Başarıyı iç huzura kavuştuğun, sağlıklı olduğun ve 
I sevildiğin zaman değerlendir.

İyi bir evliliğin iki şeye bağlı olduğunu unutma.
Birincisi doğru insanı bulmak.
İkincisi doğru insan olmak.
Aile büyüklerini, karını ve çocuklarını eleştirmek

I istediğin zaman dilini ısır.
Sevimsiz olmayacak şekilde aynı fikirde olmayı

I öğren.
Cesaretli ol. Çünkü hayatına geri baktığın zaman 

yaptıkların için değil yapmadıkların için üzüleceksin.
Çok mükemmel bulduğun bir fikri başkasının 

engellemesine izin verme.
Keyifsizliklerini açığa vurma.
Evliliğini güzelleştirmek için her gün bir şeyler 

yap.
Nasıl bir duygu olduğunu öğrenmek için 24 saat 

kimseyi ve hiç bir şeyi eleştirme.
İyilik dolu bir sözü ve iyiliğin etkisini asla 

küçümseme.
Çocuklann hakkında başkasına iyi şeyler 

söylerken bırak onlar da seni duysun.
Güç,sahip olduğun mallarla ilgili değildir.
Biriyle tanıştığın zaman elini uzat ve adım söyle ..
Kalem ve not defterini hep yanında taşı.
Zaman ve sözcükleri boş yere harcama .ikisi de 

çok değerli.
Basınla konuşurken son sözün hep onlara ait 

olduğunu unutma.
Senden az ya da çok parası olanlarla paran 

hakkında konuşma.
Bir şeyi elde etmek için çok güç harcadıysan 

tadını çıkarmak için de zaman ayır.
Birisinin kahramanı ol.
Neyi ve kimi desteklediğini insanlara söyle.
Sadece aşk İçin evlen.

Seyfettin SEKERSÖZ

10-16 Mayıs Sakatlar 
Haftası nedeniyle 
Özürlüler Kurs Merkezi 
öğrencileri İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
İlçe Emniyet Müdürlü 
ğü’nü ziyaret ettiler. 
Okul Müdürü Tamer 
Sivri ve Yönetim Kurulu 
üyesi Haşan. Türe ve 
özürlü öğrencilerin 
ailelerinin de bulun
duğu ziyaretlerde 
özürlüler, neşeli anlar 
yaşadılar.
Önce Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne gelen 
özürlü çocuklar,' İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’in 
konuğu oldular. 
Çocukları kucağına alan 
Ercümen, onların her 
türlü yaramazlıklarını 
hoşgörü ile karşıladı. 
Daha sonra,* İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne 
gelen çocukları burada 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
kapıda karşıladı.
Onlan yanaklarından 
teker teker öpen Müdür 
Kurt, makaıpına götü

rerek, ikramda 
bulundu. * 
Hikmet Aydın isimli 
özürlü çocuğu makamı
na oturtan Kurt, 
telsizle konuşması

için izin verdi. 
Mutluluğu gözlerinden 
okunan Hikmet 
Aydın’ı makamından 
kaldırmak ise zor 
oldu.

(JJa METRO
Türkiye’nin yollarında...

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 

Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 

girmiştir.

t* METRO

Tel: (0.224) 513 12 12
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1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti’nin 54. yıldönümü kutlandı 1

DP’nin iktidara Erol GÜRÇAY

Denetim

gelişi kutlandı
Seyfettin SEKERSÖZ 

Demokrat Parti’nin 
1950 yılında iktidara 
gelişinin 54 ncü 
yıldönümü DYP’liler 
tarafından kutlandı. 
Umurbey’de bir 
araya gelen eski DP 
Milletvekili Recep 
Kıran ile eski 
Bakanlardan Turhan 
Tayan, DYP Bursa 
İl Başkanı İlker 
Özasİan, Başkan 
yardımcıları Recep 
Cenkçiler ve Sema 

* Karpuzoğlu île 
yönetim kurulu, 
Umurbey Belediye 

’ Başkan Vekili Hatice 
Tülek, İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Merhum 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın kabri
ni ziyaret ederek

DP Milletvekili Recep Kınm, 1946 yılında Demokrat 
Parti’ye giriş kimlik kartını göstererek, bugünü tüm par
tililerin kutlaması gerektiğini söyledi.

TAŞI SZI
GEDİĞİNE

Cennet ■ Cehennem!,..
Türkiye sıcak paranın cenneti 
Öz parasının, insanının da 
cehennemi....

çelenk sunarak 
saygı duruşunda 
bulundular.
1950 yılında çok 
partili dönemde ikti
dara gelen Demokrat 
Parti’nin Milletvekili 
olan Recep Kırım

1946 yılında partiye 
giriş kimlik kartını 
göstererek, 
"Demokrasiye 
inanan tüm parti
lerin bugünü kutla
maları gerekir, 
onlara eseflerimi 
sunuyorum" dedi. 
Recep Kınm, daha 
sonra yaptığı konuş
mada, "14 Mayıs 
1950 DP’nin 
Türkiye’de iktidara 
geldiği gündür, 
güzel çalışmalar 
sonucu iktidara 
gelişimizin huzu
runu yaşıyorum. 
Milletimiz bizi 
ihtiyaçtan dolayı 
iktidara getirdi ve 
DP’de halkın bu 
ihtiyaçlarını bilerek 
iktidara geldi. 
1950’de iktidara 
gelen DP, on yıl 
boyunca çok güzel 
hizmetler yaptı, 
birçok yatınmlann 
temeli o zamanlar 
atıldı. Ne yazık 
ki Demokrat 
Parti 1960 yılında 
haksız bir müdaha
leyle karşı karşıya 
geldi ve yapılan 
hatadan dolayı da 
hala belimizi 
doğrultamadık. 
Rahmetli Celal 
Bayar, Atatürk'ten 

sonra millet ve 
memleketin başına 
gelen ender 
Cumhurbaşkanlann 
dan biridir” 
şeklinde konuştu. 
Recep Kınm, 
Celal Bayar ile 
ülkeye hizmet vermiş 
tüm insanlarımızı 
gururla andıklarını 
söyledi.
Eski Bakan ve 
Milletvekillerinden 
Turhan Tayan’da 
yaptığı konuşmada, 
14 Mayıs 1950 
tarihinin Hakimiyetin 
Milletin olduğu tarih 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Gizli oy 
açık tasnifle yapılan 
halkın seçimi o 
tarihte olmuştur, 
bunun mimarı da 
Celal Bayar’dtr. 
Bursa'lı olarak 
böyle bir insan 
yetiştirdiğimiz 
için gururluyuz.
Demokrasinin 
gerçeğini oluştur
duğu bu günde eski 
Cumhurbaşkanımızı 
şükranla anu'orum" 
şeklinde konuştu. 
DYP’li »vasiler, 
daha sonra Belde 
Çay Bahçesinde 
Umurbeyli vatan
daşlarla çay içerek 
sohbet ettiler.

Denetim çok önenriL
Halk sağhğı açzsmdae ÜnhA.
Halan soyulmasını onAanck aça» 

dan ön» mİ
Can güvenliği açmndan oetnİ
Kısacası denetim. yasanan her 

alanında çok önemli.
Gemlik Belediye Başkam Melanet 

Turgut, denetim işlerine d attı
Önce fiğhir dedi.
O bakımdan denetledi
Yarın fiyatlar diyecek.
Be İki onları da denetleyecek
Piyasa ekonomisi demek, keyfi ram 

yapmak değildir.
Bu ekonomik modelin bir unsuru da 

denetimdir.
Zaten laçka haline gelmemiz de. 

denetim yoklugundadır
Kanunları çıkarıyoruz 
Uygulayamıyoruz.
Yönetmelikleri yapıyoruz 
Denetlemiyoruz.
Ve. Bu yüzden aksayan yerleri 

düzeltemiyoruz.
Denetimde, insan faktörü çok 

Önemlidir.
Denetçinin cesur bir şekilde görevi

ni yapması gerekir.
Her işyerini Belediye Başkam 

denetleyemez.
Buna vakti yoktur.
Ama. Onun adına görev yapan yet 

kil ilerin, bu işi sulandırmadan yapma» 
gerekir.

Sadece dürüst olmak da yetmez.
Etkin olmak gerekir.
Cesur olmak gerekir.
Aslında hem denetlemek, hem de 

denetlerken eğitmek gerekir.
Önümüz yaz.
Gemlik ve Kumla da sezon başbyor.
Nufüs üç misline akacak.
Talep artışı, bazı fırsatcdam ortaya 

çıkmasına neden olacak.
Şimdiden başlayacak 

bir ölçüde caydırıcılık yaratacak.
Ashnda. ülkemizdeki yozlaşman» 

sebebi eğitim noksank|aadan kay
naklanmıyor.

Yozlaşmanın en öcıemk sebebi, 
denetim noksanhğKhr.

Düzen. cennetin üt 
yasasıdır.

A/eAsandk Ropc
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Güneş’ler toprağa verildi
Dörtyol mevkiinde 
önceki gün geçirdik
leri trafik kazası 
sonucu hayatlarını 
kaybeden Halil 
Güneş İle eşi 
Hatice Güneş dün 
toprağa verildi. 
Halil Güneş ile 
eşi Hatice 
Güneş’in Devlet 
Hastanesi’nden 
alınan cenazeleri 
önce Gazhane 
Caddesi’nde 
oturdukları evlerinin 
önüne getirildi. 
Yakınlan ve dostlan 
tarafından Güneş 
çiftine dualar 
okundu. 
Cenazeler daha 
sonra buradan 
Çarşı Camii’ne 
getirildi.
Cuma namazının 
ardından kılınan 
cenaze namazı İle 
Halil ve Hatice

DYP’li 
hanımlardan 
Eczacılara
kutlama

Doğru Yol Partisi 
ilçe kadın 
kom isyonu üyeleri 
eczaneleri 
ziyaret ederek 
çiçek verdiler.
14 Mayıs Eczacılar 
Günü nedeniyle 
ilçedeki eczaneleri 
gezen DYP Kadın 
Komisyonu 
Başkam Nuray

I Erten ile kadın
I komisyonu üyeleri 

hazırladıkları
[ çiçaiüari ses—s

sahiplerine 
vererek kenddenm | 
kutladılar
Doğru Yol Partisi 
Kadın KomrsyocMi 
Başkam Nuray 
Erten. inci 
Frtaneri sahibi 
eczacı İnci 
Özkan a çiçeğini 
sunarken sağhk 
sektöründe 
verdikleri 
hizmetten 
dolayı knabm» 
kutladı.

Gençlik 
Korosu’nun 

Konseri

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

CARGO G26

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir

1

'âUlM

HW>' V ■ ®S/-Jsf 
saaa/lrsâ]

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15W4O 
___motor yağı hediyemiz.

Kampanyama 
14-15-16 

17.5- 19,5 tant 
ebatlarında 

. geçerlidir.^j

20 Mayıs’ta

Özellikle yeni nesil minibüslerkamyonetler ç ” ge**st»^’**s 
radial gövdeli, üstün performanslı asfalt teman lasbğı

GOODfYEAR
Yetkili Bayii

İstiklal Caddesi No : 26 
Tel : (0.224) 513 11 75 

GEMLİK

GemMk BsMb’** 
Sanat w
MMr Derneği 

Kanana 
kanserinbt
RbfMMİ 
MS eÜML
Mt Mteşte fBM 
Perşembe şjmm
•M* M W b

«sHbnSsh» 
lwau*ri Saf 
Manan Bommİ

14 
Asanârb tb Asmm

Keavasu amlmrie*»

İMMN* ttfl

Maabaafnd»
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Eczacılara AKP’li gençlerden kutlama
Styftttin SEKERSOZ

14 Mayıs Eczacılar 
günü nedeniyle, 
AK Parti İlçe 
Gençlik Kolu üyeleri 
eczaneleri 
ziyaret ettiler.
AK Parti Gençlik 
Kolu Başkanı 
Gencay Yılmaz ile 
yönetim kurulu 
üyeleri ilk olarak 
Kahraman 
Eczanesi’ne giderek 
Eczacı Berrin 
Kahraman’a çiçek 
verip Eczacılar 
Günü’nü kutladılar. 
Burada eczanelerin 
önemine değinen 
Gencay Yılmaz, 
Eczacılık mesleğinin 
ilaçların hazırlan

ması, yapılması ve 
dağıtılmasıyla 
günümüzde hizmet 
veren bir kurum 
haline geldiğini, 
İnsanların ilk önce 
kendi kendilerinin 
hekimi ve ilaçlarının 
hazırlayıcısı oldu 
ğunu söyleyerek, 
birlikte hizmet 
veren Hekimlik ve 
Eczacılığın ilaçların 
artmasıyla bir
birinden ayrılarak 
Eczacılığın ayn bir 
birim haline 
getirildiğini söyledi. 
Dünyada ilk ecza
nenin 874 yılında 
Bağdat’ta açıldığına 
dikkat çeken Yılmaz, 
"Türkiye'de ise ilk 
Türk eczanesi İstan

bul’da 1895 yılında 
Hamdi Bey tarafın
dan hizmete açıl 
mıştır. Türkiye'nin 
ilk diplomalı ecza
cısı ise 1904 yılın
da Süleyman Ferit 
olmuştur. İlaçların 
hazırlanması, yapıl
ması ve dağıtılma 
sında önemli bir 
görev üstlenen 
Eczacılık sektörü 
bilim ve teknolo
jinin de gelişme
siyle ülkemizde 
önemli bir görevi 
üstlenmişlerdir" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik’te ilk ecza
nenin 1918 yılında 
Hikmet Sevinç 
tarafından Sevinç 
Eczanesi olarak

AKP’li gençler, eczaneleri ziyaret ederek, eczacıların günlerini kutiaddar

açıldığını da 
belirten Gencay 
Yılmaz, "Hızlı 
nüfusun artışıyla 
birlikte Gemlik'te

de eczane sayısında 
artış olmuş ve 
eczane sayısı 24'e 
ulaşmıştır. Her yıl 
14 Mayıs tarihinde

kutlanan
Eczacılar günü 
tüm eczacılarımıza 
kutlu olsun’ 
dedi.

Çiftçi gocuklarına burs verilecek
14 ve daha fazla 
muhtarlığa 
sahip ilçelerde

Ziraat Odası 
kurulabilecek. 
Ziraat Odalan’nın 

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KflMPfiNYfl

YAPI KREDİ - VVORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKflYA OTOMOTİV
İIRELLI

GEMLİK B AY i i
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

günün şartlarına 
göre yeniden düzen
lenmesini öngören

yasa tasarısı 
Meclis Tanm 
Komisyonu ’nda

kabul edildi. 
Tasarıyla, 
Ziraat Odalan’nın 
verimli çalışması 
ve aynı zamanda 
çiftçilere rehberlik 
hizmetleri vere 
bilmesi için 
düzenlemeler 
yapılıyor.
Buna göre. Merkez 
ilçeler dahil 
en az 14 muhtarlık 
çevresi olan 
ilçelerde Ziraat 
Odası kurulabilecek. 
Od ası olmayan 
ilçelerde 
temsilcilik 
açılabilecek.
Ziraat Odalan 
bünyesinde çiftçilere 
danışmanlık h izmeti 
verilebilmesi için 
Danışmanlık 
Merkezleri kurula
cak. Odalar, çiftçi 

çocuklarına eğitim 
ve uzman hk bursu 
verebilecek.
Tasarıyla. çiftçilerin. 
Ziraat Odalan na 
ödeyeceği giriş 
ücretleri ve aidatlar 
da artınlıyor. Giriş 
ücretleri ve yıllık 
aidat tutarian. her 
yıl Ocak aymda brüt 
asgari ücretin %2'si 
ile 5 katı arasında 
kalmak üzere 6 
kademe olarak 
belirlenecek. 
Çiftçilerden ürün 
satın alanlardan 
bedelin binde 2 si 
oranında Birlik payı 
alınacak. Çift edere 
devletçe ödenen 
nakdi taraneai 
desteklerden de 
binde 5 oranmda 
Bhfik payı 
kesüecek
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Avrupa’nın ruh sağlığı bozuk,
Ruhi-nörolojik bozuk
luklar, İntihar, kanser 
ve yüksek tansiyon, 
AB’de en önemli 
sağlık problemleri 
arasında yer alıyor. 
Avrupa Birliği (AB) 
üyesi ülkelerde 
yetişkinlerin yüzde 
15-20’si, 18 yaşın 
altındakilerin de 
yüzde 17-22’si ruh 
sağlığı problemi 
yaşıyor. Bunaklığın 
yaygınlığı, 85 yaşın
da yüzde 30’lara 
yükseliyor. 60-95 
yaşlan arasında her 
5 yılda bir bunaklık 
oranı yaklaşık ikiye 
katlanıyor, intihar 
vakalarına ise, daha 
çok gençlerde rast
lanıyor. Son 20 yıldır 
intihar oranlan genç 
erkeklerde yükselir 
ken, genç kadınlarda 
düşüş gösteriyor. 
Tüm AB üye devlet
lerinde, kanser halen 
başlıca ölüm sebep
leri arasında yer ah 
yor. Bu ülkelerde 65 
yaşın altındaki ölüm
lerin yüzde 35’i kan 

L aardon kaynaklpn» - 
yor. 100 bin erkek
ten 54.1'i, 100 bin 
kadından 11.1*1 
akciğer kanseri. AB 
ülkelerinde ölümlerin

yarısından, dolaşım 
sistemi hastalıkları 
sorumlu. Üye 
devletlerde hipertan
siyon yaygınlığı, 
yaklaşık yüzde 20 
civarında. AB’de 
AIDS vakası oranı, 
bir milyonda 63.7 
olarak açıklanıyor. 
Finlandiya, bir 
milyonda 3.8 İle en 
düşük orana sahip 
ülke olurken, İspanya 
ise bir milyonda 
116.5 ile en yüksek 
ülke olarak 
açıklanıyor.
EN ÖNEMLİ SORUN 
DEPRESYON 
AB üyesi ülkelerden 
alınan veriler doğrul
tusunda hazırlanan 
raporun Türkçe 
ftıetni, Sağlık 
Bakanhğı'nca 
yayımlandı. 
Derlediği bilgilere 
göre, bu ülkelerde

hastalıkların en 
önemli sebeplerinden 
biri, "Hafif depreş 
yandan karmaşık 
psikiyatrik rahatsız 
tıkların ilerlemesi" 
olarak kabul ediliyor. 
AB ülkelerinde, 
yetişkinlerin yüzde 
15-20’si, 18 yaşın 
altındaki gençlerin de 
yüzde 17-2 2'sinde 
ruh sağlığına dair bir 
problem bulunduğu 
düşünülüyor. Bu 
ülkelerde "anorexia" 
ve "bulimla" gibi 
yemek yeme düzensiz 
İlkleri, gençler 
arasında artıyor.
Bunaklığın yaygınlığı 
65 yaşta yüzde 
l’den, 85 yaşında 
vüzde 30’!ara yük
seliyor. 60-95 yaşlan 
arasında her 5 yılda 
bir bunaklık oranı 
yaklaşık ikiye 
katlanıyor.

Avrupa ülkelerinde 
önemli bir başka 
psikiyatri sorunu 
sayılan şizofreninin 
yaygınlığı yüzde 1 
oranında, ancak bu 
rakamı doğrulayacak 
sağlam veriler bulun
muyor. AB’de sara 
hastalığının yaygın
lığı binde 3-6 arasın
da değişiyor. Bu 
konuda mevcut sınırlı 
veriler, hastalıktan 
kaynaklanan ölüm 
sayısında bir düşüş 
olduğunu gösteriyor. 
Parkinson hastalığı 
ise 65 yaşta yüzde 
0.6'dan 85 ve üzeri 
yaşlarda yüzde 3.5’e 
yükseliyor. Hastalığın 
görülmesinde kadın 
ve erkekler arasında 
büyük farklılıklar 
bulunmuyor.
İntihar vakalarına,

da gerçekleşiyor. 1- 
14 yas arasındaki 
çocukların ölüm 
sebeplerin in yüzde 
2’si de kanser olarak 
belirleniyor. Bu ülkel
erde 65 yaşın altın
daki ölümlerin yüzde 
35’i kanserden 
kaynaklanıyor. 
Kanserden ölümler, 
kadınlara göre erkek
lerde daha yüksek 
görülüyor. Erkekler 
açısından kanser 
yüzünden ölüm 
oranının en düşük 
görüldüğü ülkeler 
Finlandiya. 
Yunanistan ve İsveç, 
en yüksek orana 
sahip ülkenin ise 
Belçika olduğu belir
tiliyor. Kadınlarda İse 
en düşük ölüm oranı
na sahip ülkeler 
Avusturya,

6ÜRLE ALTI

daha çok gençlerde 
rastlanıyor. Son 20 
yıldır intihar oranları 
genç erkeklerde yük
selirken, genç kadın
larda düşüş gösteri 
yor. İsveç'te İse hem 
erkek hem de kadın 
intihar sayısında 
düşüş görülüyor. 
KANSER ARTIYOR 
AB ülkelerinde 
kanser vakaları genel 
olarak artıyor. TÜm 
AB üye devletlerinde, 
kanser halen başlıca 
ölüm sebepleri ara

Finlandiya, Fransa, 
Yunanistan, İtalya, 
Portekiz, İspanya ve 
İsveç olurken. 
Danimarka, hastalık
tan ölüm oranının en 
yüksek olduğu ülke 
sayılıyor.
Ölümle sonuçlanan 
kanserler genellikle 
erkeklerde akciğer, 
prostat ve kalın 
bağırsak, kadınlarda 
İse göğüs, kalın 
bağırsak ve akciğer 
kanseri olarak 
sıralanıyor.

AB ürelerinde olünr | 94 
lerin yansı, dolat» I £| 
sistemi hastahklansr I 
dan kaynakhtfuysM I '■ 
Uemİk kalp hslskğk I .. 
ölüme yol açan tek 
ve bashe a dolaşan 
sistemi hastahğt • * U 
olmasının yum *• I * 
65 yaş ahmdaid 
Ölümlerin batta» 
sebebi savslryot Bu 
hastalıkta İrama H
İtalya. Luksemburg. ■
Portekiz, Ispanya en 
düşük. BMeeflı
K r alhk w Manda

TUNA PETROL C2J 
ET MANGAL

HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMETİN YERİ
DOÖA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAÇBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ

İllin 1. »İlil IİZİET lİKtMIEL 111(11 ÇIK KİLİT
ciNlriT vı im Timinin l|lı umumi varım
BURSA İZNİK YOLU OÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT: Tecrübeli garson aranmaktadır.

sında yer alıyor. 
Kanserden ölümler, 
genelde orta yaşlar-

100 bin erkekten 
54 l 'L 100 bin 
kadından il.İT

jvmstuuiI
I GH

I EVİNİZİ-İŞIERİNİZİ-
। YAZLIĞINIZI
■ HIZLIM DENGELİ

sınsısars

ÖN ÖSfMLİ KMMNYA
EKİM TESLİMİ 1+1IY
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YO TİCARET VAŞAYIM
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(SRAP) 
çerçevesinde, 
hastane ortamın
da doğum yapan 
annelere 50 mil 
yon lira teşvik 
parası verilecek. 
SRAP bünyesin
deki Şartlı Nakit 
Transferi imkanı 
çerçevesinde, 
hazırlıkları 
yapılan çalışmaya 
göre, doğumların 
hastane ortamında 
yapılmasını teşvik 
ederek, özellikle 
kırsal alandaki 
yoksul ailelerin, 
uzmanlar tarafın
dan yapılmaması 
nedeniyle meydana 
gelen sakat veya 
ölümlü doğumların 
önlenmesi 
amaçlanıyor. 
Uzmanlar, parasal 
teşviğin, doğum
lann hastane 
ortamında yapıl
masını destekle

yeceğini ve 
olumlu bir etki 
yaratacağını 
vurguluyorlar. 
Dünya Bankası ve 
BM gibi kuru
luşların da bu tür
den teşvikleri çok 
olumlu bir gelişme 
olarak gördüğü de 
ifade ediliyor. 
SRAP PROJESİ 
NEDİR?
2001 yılında 500 
milyon dolan 
Dünya Bankası, 
130 milyon dolan 
da Türkiye’nin 
katkısı olmak üzere 
toplam 630 milyon

dolarlık bütçe ile 
uygulamaya geçen 
SRAP ile 
yoksulluğun 
azaltılması 
amaçlanıyor.
SRAP’ı oluşturan 
bileşenler arasında 
Şartlı Nakil 
Transferi, 
Kurumsal Gelişme 
ve Yerel Girişimler 
bulunuyor.
Şartlı Nakit 
Transferi ise maddi 
imkansızlıklar 
içinde bulunan 
ailelere eğitim ve 
sağlık yardımını 
amaçlıyor.

Merkez Bankası’nda uyarı
Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, Bugün 
sevinebiliriz kur iste
diğimiz yere geldi 
diye, ama yann 
istemediğimiz bir 
yere giderse üzülme 
yelim, tedbirleri 
bugünden alalım’' 
dedi.
Serdengeçti, 
reel faizlerin hala 
yüksek olduğunu, 
düşmesi için 
ekonomiye güven 
verilmesi gerektiğini 
belirterek, sermaye 
hareketleri serbest 
iken hem faiz oran
lan, hem de döviz 
kurunun kontrol 
edilemeyeceğini 
söyledi.
Geçen yılın başından 
beri 16 aylık bir 
döneme bakıldığında 
TL’nin değer 
kazandığını, herkesin 
dövizden TL’ye 
geçtiğini ifade eden 
Serdengeçti, TL’nin 
değer kaybetmesinde 
dış gelişmeler, iç ve 
dış siyasi konjonk
türün etkili olduğunu 
vurguladı Serden

geçti, "Bu 
geli ı ınribr 
döviz luı 
randa bir 
hareketlenme 
ye yol açmış 
tır. Döviz kuru 
bir risk unsu- 
rud ur. Risk 
piyasadadır. 
Burada acık 
ya da fazla pozisyonu 
olan ister banka 
olsun, ister 
şirket olsun, 
mutlaka bu riske 
maruzdur" dedi. 
TL’nin son 3 yılda 
6 defa ani değer 
kaybettiğini, şu 
anda yaşananın 
sonuncusu olduğunu, 
2003 yılından 11 
Mayıs 2004 tarihine 
kadar Merkez 
Bankası nın 3 gün 
öncesine kadar 
piyasalara hiç döviz 
satmadığını söyleyen 
Serdengeçti, Merkez 
Bankası’nın 2003 ve 
2004’te 15 milyar 
dolann üzerinde 
döviz aldığını 
kaydetti. Serdengeçti, 
bugün döviz kurunun 
barometre görevi

hareketler genelde 
krizle somaciarurdı. 
C unku Merkez Ban 
kası kura befiri seri

eritir, resem«er be* 
bir düzeyin atana da 
gelince krizin adı 
konmuş oturdu Bu

zer tepki verilmekte
dir (Madem kur yük
seldi, ne olacak gene. 
Krize mi giriyoruz) 
diye... Oysa rezervler 
üzerinde en ufak 
bir baskı yoktur* 
dedi.

GlLGimpmm
BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ PÜ^ÜNeNLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
FİSİ SON TEKNOLOJİ EN İVİ Fİ VAT
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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Doğrudan gelir desteği ŞİİR KÖŞESİ

Dekar başına 16 milyon lira ödenecek
Doğrudan gelir 
desteği ödemeleri 
için başvurular 
31 Mayıs’ta 
başlayacak.
Çiftçilere bu yıl da 
dekar başına 16 
milyon lira 
ödenecek.
2004 yılı doğrudan 
gelir desteği 
ödemeleri bu yıl da 
kayıt sistemindeki 
çiftçilere yapılacak. 
Ödeme miktarı, 
tarımsal üretim 
yapılan araziler için 
dekar başına 16

milyon lira olarak 
uygulanacak.
2002 yılında 13 
milyon 500 bin lira 
olan bu miktar
2003 yılı ödemeleri

için de 16 
milyon lira 
olarak 
uygulanmıştı. 
Ödemeler 
çiftçilere, yıl

içerisinde 
işledikleri tanm 
arazisinin 
büyüklüğü dikkate 
alınarak 500 
dekara kadar 
olan alanlar için 
yapılacak.
Ödemeden 
yararlanacak 
çiftçilerin Tanm 
Bakanlığı ilçe ve 
il müdürlüklerine 

başvurulan 
31 Mayıs’ta 
başlayacak ve 
3 Eylül’de 
sona erecek.

Demir Ali Bayda-

HİZMET BEKLER
Mührü verdik elinize 
Doldurmayın cebinize 
Söyle tmeyin kendiniz e 
Vatan sizden hizmet bekler

Meydanlara inmiştiniz
Türlü vaadler vermiştiniz
Biz biliriz demiştiniz
Vatan sizden hizmet bekler

Bu ülkenin damannı
Üç kasımın samannı
Hatırlayın her bir zaman
Vatan sizden hizmet bekler 

Atatürk’ün çizgisinden 
Hedefinden rotasından 
Sakın ola ayrılmayın 
Vatan sizden hizmet bekler

Gülsün artık bu millet
Bitsin artık bu illet
Türkiye’den bekler medet 
Vatan sizden hizmet bekler

Petrolün varilinde tariki yükseliş
ABD petrolü 41.17 dolara kadar çıktı.

Uluslararası 
piyasalarda 
petrolün varil 
fiyatları 14 yıl 
aradan sonra ilk 
kez 40 doların 
üstüne çıkarak 
41 dolar 17 
centi gördü. 
Bu yükseliş, 
1990’daki Körfez 
Savaşı’ndan bu 
yana en yüksek 
fiyat olarak 
piyasalara adını 
yazdırdı.
Tahminler, petrol 
varil fiyatlarının 
40 dolann altına 

inmeyeceği 
yönünde. 
En Önemli 
Nedenler: Savaş, 
Yetersiz Stok ve 
Büyüme 
İngiliz Reuters 
haber ajansına 
değerlendirmede 
bulunan sektörel 
tumanlar, fiyat 
yükselişinin 
ekonomik ve siyasi 
pek çok olgunun 
birleşiminden

kaynaklandığını 
belirtiyor.
Uzmanlara göre, 
ekonomik nedenler 
arasında ilk sıralan 
petrol üreticisi şir
ketlerin ve Petrol 
İhraç Eden Ülkeler 
örgütü OPEC’İn 
politikaları alıyor. 
Büyük petrol 
şirketlerinin 
sermayelerini 
serbest tutmak 
adına az stok 
bulundurmaya 
yöneldikleri ve 
bunun da ani talep 
oynamalarında 
fiyatları artırdığı 
belirtiliyor.
OPEC’İn üretim ve 
pazarlama strateji

leri de fiyatlann 
yükselmesinde bir 
başka etmen 
oluşturuyor.
OPEC üyesi 
ülkelerin, iç ve dış 
siyasi sorunlarla 
boğuşmalan da 
önemli bir etken. 
Üye ülkelerden 
Irak’taki işgal ve 
direniş, Suudi 
Arabistan’daki iç 
karışıklık.
Venezüela’daki 
genel grev, 
Nijerya’daki etnik 
çatışmalar ve 
Israil-Filistin çatış
masının yükselişi 
OPEC'in üretimini 
ve ihracatını 
azaltıyor. Bunlann

yanı sıra örgüt, 
pazarlama strateji
leriyle, başta ABD 
olmak üzere, 
büyük tüketicilerin 
talebin düşük 
olduğu dönemlerde 
petrol stoklarını 
artırmaya yönel 
meşini engellemeyi 
hedefliyor. Ancak 
petrol varil 
fiyatının son gün
lerde bu kadar 
yükselmesine 
neden olan asıl 
faktör İrak.
ABD’nin Irak'ta 
sonu belirsiz bir 
maceraya girdiği 
düşüncesinin ağır
lık kazanması. 
Bu, olağan stok
ların erimesiyle 
sıcak gelişmeler
den kaygı duyan 
tüketicileri, 
olağanüstü durum
larda başvurulacak 
stratejik stoklarını 
artırmaya 
yöneltiyor. 
Dolayısıyla 
fiyat da artıyor.

i BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 96 83 Fa : 513 35 95
Elıaagjgjafagfaafaaaaa

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2 K OFİS & KIRTASİYE 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLK I

Tel. 514 91 30 Fax : 512 20 76 J
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Ciddi bir kulak problemi “Kolesleatom”a dikkat!
Kolesteatom olma* 
ması gereken bir 
yerde, kulak zannın 
arkasında, orta 
kulakta cilt gelişimi 
olarak 
nitelendiriliyor. 
Genellikle tekrar
layan enfeksiyonlar 
sonucu zardaki cilt 
tabakasının orta 
kulağa doğru 
büyümesi sonucu 
gelişiyor.
Kolesteatomlar sık
lıkla bir kist veya 
cep şeklini alıyor. 
Kulak içinde 
gelişerek ölü cilt 
tabakalarını etrafa 
saçıyor. Zaman 
içinde kolesteatom 
giderek büyüyor ve 
orta kulağı 
çevreleyen kemik 
yapılan harap 
ediyor. Kolesteatom 
büyümeye devam 
ederse; işitme 
kaybı, baş dönmesi 
w nadir olmakla 
birlikte yüz felci 
görülebiliyor.
Nasıl oluşuyor?
Kolesteatom sıklık
la orta kulak enfek
siyonları sonucu 
veya östaki tüpü 
fonksiyonunun 
yetersiz olduğu 
durumlarda

oluşuyor.
Kulakta meydana 
gelen kısmi bir 
vakum (negatif 
basınç), kulak 
zannı içeri doğru 
çekerek zarda bir 
cep ya da kese 
oluşturuyor (özellik
le geçmişteki 
kulak enfeksiyonları 
nedeniyle kulak 
zânnın zayıfladığı 
bölgelerde). Bu 
kese sıklıkla 
kolesteâtoma 
dönüşüyor. Orta 
kulakta ve çevre 
kafa kemikleri 
içinde kolesteato- 
mun konjenital 
(doğumsal) bir şekli 
de görülebiliyor. 
Bununla birlikte, 
kolestreatom, 
kulak enfeksiyon
larına eşlik eden 
en yaygın rahatsı
zlıklardan biri. 
Belirtileri nelerdir? 
Başlangıçta kulak 
akabiliyor (bazen 
kötü kokulu). 
Kolesteatom cebi 
veya kesesi 
büyüdüğünde 
işitme kaybıyla bir
likte kulakta dol
gunluk veya basınç 
hissi oluşuyor. 
Özellikle kulak

içinde veya arkasın
da ortaya çıkan 
ağn ciddi huzursu
zluk yaratıyor. Baş 
dönmesi veya 
enfeksiyonlu kulak, 
yüz felcine yol açıy
or. Bu belirtilerden 
biri veya tümü has
tanın tetkikini 
gerektiriyor. 
Tehlikeli mi?
Kulak kolesteatom- 
lan tehlikeli ola
biliyor. Bu nedenle 
hiçbir zaman ihmal 
edilmemeli. Kemik 
erozyonu sonucu 
enfeksiyon, iç kulak 
ve beyin de dahil 
çevre bölgelere 
yayılabiliyor. Tedavi 
edilmediği takdirde; 
sağırlık, beyin aps
esi, menenjit ve 
nadiren de ölüme 
yol açabiliyor.
NASIL TEDAVİ 
EDİLİYOR ?
Kulak burun boğaz 
hastalıkları yç baş 
boyun cerrahisi 
uzmanı bir doktor 
muayenesiyle 
kolesteatomun var
lığı saptanabiliyor. 
İlk tedavi kulağın 
dikkatlice temizlen
mesi, antibiyotikler 
ve kulak 
damlalarıyla oluyor.

Tedavi, kulak akın
tısını kesmeyi ve 
enfeksiyonu kontrol 
altına almayı 
amaçlıyor.
Kolesteatomun 
büyüklüğü ve 
yaygınlığın da 
değerlendirilmesi 
gerekiyor.
Büyük ve komplike 
kolesteatomlar 
hastayı ciddi 
komplikasyonlar
dan korumak için 
genellikle cerrahi 
tedaviyi 
gerektiriyor.
İşitme ve denge 
testleri, mastoid 
kemiğin (kulak 
arkasındaki kemik) 
radyolojik tetkiki ve 
bilgisayarlı tomo
grafisi gerekebiliy
or. Bu testler işitme 
seviyesinin ve 
kolesteatoma bağlı 
harabiyetin 
derecesinin 
saptanması için 
yapılıyor.
Cerrahi tedavi 
çoğunlukla anestezi 
(narkoz) 
altında yapılıyor. 
Cerrahinin temel 
amacı kolesteatom 
ve enfeksiyonu tem
izlemek, enfek- 
siyonsuz kuru bir

kulak elde etmek. 
İşitmenin korun
ması veya 
düzeltilmesi teda
vide ikincil amacı 
teşkil ediyor. 
Ciddi kulak hara- 
biyeti olan vakalar
da rekonstrüksiyon 
mümkün olmaya
biliyor. Nadiren yüz 
siniri tamiri veya 
baş dönmesini kon
trol altına almayı 
amaçlayan müda
haleler gerekli ola
biliyor. Orta 
kulağın rekonstrük- 
siyonu her zaman 
tek ameliyatla 
gerçekleşemiyor. 
Bu nedenle 
6-12 aydan sonra 
ikinci bir ameliyat 
gerekebiliyor, 
ikinci ameliyat 
işitmeyi düzeltmeyi, 
aynı zamanda 
orta kulak ve mas

toid kermk içinde 
olan koiest eaf om 
artıklarını 
temizlemeyi 
amaçlıyor.
Hastaneye yıtı» 
genellikle 
ame lıyat günü 
sabah erken 
saatlerde oluyor 
AmeIiyat erken 
yapılmışsa. hasta 
aynı gun t aburcu 
olabiliyor. Bazı 
hastalarda bir 
gecelik kalış 
gerekebiliyor. 
Ciddi enfeksiyonu 
olan nad i r 
vakalarda 
antibiyotik tedavisi 
için hastanede 
daha uzun kalış 
uygun görülebiliyor. 
İstirahat süresi 1 - 
2 haftadır.
Hasta daha sonra 
rutin işlerine 
bakabiliyor.

İlaçlarda biyoeşdeğerlik tartışması
Sağlık Bakanlığı, sahte biyoeşdeğerlik iddialarını soruşturuyor.

NÖBETÇİ ECZANE

Sağlık Bakanlığının, 
bazı ilaçlara sahte 
biyoeşdeğerlik serti
fikası verildiği iddi
alarıyla ilgili başlat
tığı soruşturma 
devam ediyor. 
Soruşturma 
nedeniyle Sağlık 
Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel 
Hüdürlüğü’nde 
)iyoeşdcğerlik 
lertifika çalışmaları 
durdurulurken, 
akanlık müfettişleri, 
iyoeşdeğerlik 
ertifikası verilen 
un ilaçlan 
ıcelemeye aldı, 
u arada, sahte 
îlge düzenlendiği 
dia edilen 7 ilaçtan 
tanesine Bakanlık 
rafından ruhsat

verilmediği bildirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
sahte belge düzen
lendiği savunulan 
ilaçlardan Ciprasid 
500 miligram film 
tabletin 1991, 
Monovas 10 
miligram tabletin 
1994, Ampisid 750 
miligram tabletin 
1995, Alfasid 750 
miligram film tabletin 
1995, Devasid 750 

miligram tabletin 
2002, Vasocard 10 
miligram tabletin 
1994 yılında ruhsat- 
landırıldığı belirtildi.
Cipronat 500 
miligram film tablete 
ise ruhsat verilmediği 
bildirildi.
İlaç pazarında bulu
nan 7 bin 200 kadar 
ilacın yalnızca 1000- 
2000'i için biy
oeşdeğerlik çalışması

gerekiyor.
Sağlık Bakanlığınca 
1994 Kasım ayında 
yürürlüğe giren 
Klinik Araştırmalar 
Yönetmeliği’ne göre, 
1999-2002 yıllan 
arasında ortalama 
60, geçen yıl içinde 
ise 344 biyoeşdeğer
lik sertifikası 
düzenlendi.

Yerli firmalar tarafın
dan üretilen 7 ilacın. 
İsviçre’de faaliyet 
gösteren Allpharma 
adlı laboratuvardan 
aldıkları biyoeş 
değerlikle ilgili 
raporlarının, sahte 
olduğu iddiaları 
üzerine. Sağlık 
Bakanlığınca 15 
Nisan 2004 te soruş
turma başlatılmıştı.

IS Mayıt 2004 Cıatrfatl 
ERÇEK ECZANESİ

16 Maviş 2004 Paıar 
İNCİ ECZANESİ
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mayıs ayının 
ilk haftasında 
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
Kafkas 
oyunuyla 
açtıkları 
serginin ardın
dan Zübeyde 
Hanım 
Anaokulu 
çocukları 
Milton’da 
doyasıya 
eğlendiler.

175 öğrencisi 
bulunan 
Zübeyde 
Hanım 
Anaokulu, 
müdürleri 
Pervin Onurlu 
ve öğret * 
menlerinin 
düzenledikleri 
eğlencede 
sahneden 
ayrılmadılar. 
Zübeyde 
Hanım 
Anaokulu

Müdürü Pervin 
Onurlu, 
Milton 
Gazinosu 
yönetiminin 
kendilerine 
yaptıkları 
sponsorluktan 
çok memnun 
kaldıklarını 
belirtti ve 
gördükleri 
yakın ilgiden 
dolayı okul ve 
öğrencileri 
adına teşekkür

etti. 
Minik 
öğrencilerle 
annelerinin 
birlikte 
eğlenmeleri 
için düzen
lediklerini 
söyleyen 
Okulu Müdür 
Pervin Onurlu, 
küçük öğrenci
lerini eğlendir 
mekten mutlu 
olduklarını 
dile getirdi. H

. 
ll»

S>

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-REKLAMCILIK

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



Vergi Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, geçmiş yılların değerlendirmesın^âptî

Vergi Dairesi’nden mükelleflere uyarı
Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, geçmiş yıllan değerlendirirken, mükelleflere de uyanlarda bulundu. Ceylan, 6 maddt 
İlk uyarının mükellefler tarafından İyi bilinmesi gerektiğini söyledi. 2004 yılı gelir artışlarındaki oranla İlçeler arasında üçüncü sroy 
aldıklarını da belirten Ceylan, "Bursa merkez İlçelerle birlikte dördüncü olduk" dedi. Seyfettin Ş EKER SÖZ’ûn haberi sayfa 3 de

■■■İH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
17 Mayıs 2004 Pazartesi FİYATI: 200.000- TL

Üniversite 
kontenjanları 

arttırıldı
Üniversitelerin lisana, ön lisans rv 
yetenek ile ilgili b&u m terine toptom 3M 
bin 141 öğrenci alınacak Deriet önrver- 
sitelerinin lisan programlarına ise 195 
bin 959 vakıf OnhrersRMortnüt 
larında 19 bin 509 kontenjan «pnMb f W

15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri, dün yapılan yürüyüşle start

Gençlik yürüyüşü yapıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Gençlik..
İnsan yaşamının en güzel dönemi gençlik..

Kendini, toplumunu, dünyayı, iyiyi, güzeli, çirkini öğren
menin başlangıcı..

İlk aşkların, ilk kaçamakların, sevgiliye şiirler yazmanın, 

pul kolleksiyonu, kart kolleksiyonu, CD kolleksiyonu yap
manın, anı defterleri tutmanın başladığı çağ gençlik..

En saf duyguların, en temiz düşüncelerin yaşandığı dönem 
gençlik..

Şarkılara, şiirlere, türküler, romanlara ve öykülere bitmez 
konu kaynağı gençlik..

Geleceğimizi emanet edeceğimiz insanlar gençlik..
Gençlik, bunun için önemli.
Ulusların gelecekleri, başarılan, iyi yetişmiş gençlikle 

mümkündür.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal, söylev

lerinin birçoğunda gençliğe verdiği önemi belirtir.

“Ey Türk Gençliği.
Birinci ödevin, Türkiye Cumhuriyetini, korumak ve kolla

maktır."
Birinci Paylaşım Savaşı sonrası, Osmanhnın Almanlarla 

savaşa girmesi, Anadolu topraklarının paylaşımına, yurdun 

düşman İşgaline neden olmuştu.
İstanbul dan Anadoluya giden Mustafa Kemal, 19 Mayıs 

1919 günü Samsun’a çıkar.
Bu tarih, kurtuluş savaşımızın başlangıcıdır.
Samsun da yanan meşale, 30 Ağustos 1922 de, yurdun 

düşman işgalinden kurtulmasına değin sürdü.
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucusu 

tarafından, Türk Gençliğine emanet edildi.
TBMM’si 19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı kabul etti.

Gençlerimize güvenmeliyiz. Onların fyi eğitilmesi, iyi 
yetiştirilmesi, geleceklerinin güvence altına alınması 

devletin ve büyüklerin görevi. $
Bu hafta Gençlik Haftası, gençlgl anlO^^Mİlım.

Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen Gençlik yürüyüşüne halk 
ilgi göstermedi. İskele Meydanımdan başlayan yuruyus İlçe 
Stadyumu'nda son buldu. Stadyumda gösteriler yapıldı. Atletizm 
yarışmaları düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllen verildi.
15-21 Mayıs tarihleri 
arasında kutlanan 
Gençlik Haftası 
nedeniyle, Gençlik 
Yürüyüşü yapıldı, 
atletizm yarışmaları 
düzenlendi ve 
gösteriler yapıldı. 
Protokol ve öğren 
ellerin katıldığı 
gençlik yürüyüşü, 
Cumartesi günü 
İskele Meydan ı'nda 
start alarak, İlçe 
stadyumunda 
son buldu.
Yapılan yürüyüşün 
ardından 100 - 200 - 
400- 800 metrede 
kız ve erkek 
atletizm yarışmaları 
düzenlendi.
Dereceye giren 
öğrencilere, 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ilçe Emniyet 
Müdürü Âli Kemal 
Kurt, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura tarafın
dan ödülleri dağıtıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ un 
haberi sayfa 10'da

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Bir sanat akşamı “Her sorun bir fırsattır!”
Sanat toplumsal gelişmenin ana unsurlarından.
Resim, heykel, müzik, edebiyat kitleler arasın* 

daki iletişimin güçlendirici ayakları.
Sanatla küçük yaşlarda gerçekleşen tanışma 

ulusal kültürün de oluşmasını sağlıyor.
İnsanın en iyi donanım aracı olan sanat 

“karakterin” sağlıklı bir biçimde oluşmasına da 
katkı yapıyor.

Güzelliklerin ayırdına varılmasında önemli bir 
araç olan sanat gençlerin yüreğine açılan bir 
kapı...

O kapı öyle bir kapı ki; ardında sevgi var.
Dostluk var. Banş var.
Sanata dair kaleme alınacak o kadar yazı, 

söylenecek o kadar söz var ki; ne bellek yeter ne 
mürekkep.

Ancak;
Geçen hafta sonunda bir vesileyle tanık 

olduğum Bursa’daki Ulubath Haşan Anadolu 
Lisesi'nin “yıl sonu sanat gecesi" çok iddialı ola* 
cak ama sanatla ilgili tanımlan yeniden 
düşündürecek türdendi.

Adile Naşit Kültür Merkezi’nin girişinde kuru* 
lan Resim Sergisiyle başlayan sanatsal yolculuk 
müzikle zirve yapıyor. Şiir dinletileriyle solukları 
kesiyordu.

Bu doyumsuz sanat yolculuğunun mimarların* 
dan Ulubath Haşan Anadolu Lisesi Müzik Öğret* 
meni Gülen Ayaz’ın yüzündeki mutluluk, 

Diyeceksiniz ki, nasıl olur sorun 
sorundur, fırsat fırsattır.

Kişisel Gelişim Uzmanı ve aynı 
zamanda eğitim aldığım Hocam 
Sayın Oğuz Saygın Bey’in hayatın* 
dan kısa bir kesit sunacağım.

“Oğuz Bey, çevresine ve eşine 
haliyle bildiklerini aktarırken, ilk 
etapta çok zorluk çekmiş. Her 
sorun bir fırsattır derken ilk önce 
eşi karşı çıkmış ve inanmamış. Bir 
gün Oğuz Bey, dışarıdayken 
evden telefon gelir ve eşi 
“Neredesin hemen eve gel. Evde 
seni bekleyen bir fırsat var” der.

Oğuz Bey, eve gelir karşısında 
2 tane İcra Memuru. Arkadaşına 
kefil olmuştur ve arkadaşı ödeye
memiştir ve o anda Oğuz Bey’in 
durumu da olmadığından maale
sef icra kapıya dayanır.

Tabi Oğuz Bey hemen ken
disinin bir yazar olduğunu ve 
'Negatif Limanlardan Pozitif 
Sulara’ adlı o nefis kitabından 
hediye eder ve hemen orada

onlara seminer verir. İcra 
memurları niye geldiklerini 
unutur.

İcra memurları, Oğuz Bey’etı 
çok sevdiklerini ve borcunu tala 
taksit ödeyebileceğini söylerler. 
Daha sonra, icra memurları ol* 
ları müdürlerine anlatır ve 
müdürleri onlara der ki; “Acaba 
Kurumsal’da seminer verebilir 
mi?” diye sorar ve hemen Oğıa 
Bey kabul eder. Zaten onlara 
borcu vardır. Hem seminer ve 
rerek, borcunun kapatır ve farla 
fazla para alır.”

Ve şu an Türkiye’de en çok sen 
ner veren ünvana sahip.

Eğer sorunu sorun olarak görür 
şeniz, aslında sorun siz olursunur

Ve ben yazı yazamama ve iletiş» 
sorunumu sîzlere yazarak sîzlerle 
paylaşarak bir fırsata dönüştürdün

“Sizde sorunlarınızı fırsata 
dönüştürün"!

Bizi büyüten ve geliştiren zaten 
hayatın zorlukları değil mi?

“sanat"m büyüklüğünü bir kez daha ortaya 
koyuyordu.

Amaçlarının “dostluk, banş ve sevgi"yi dalga 
dalga yaymak olduğunu belirten Ayaz; geleceğin 
gençlerinin önünde bu düşüncesini yaşama 
geçiriyordu.

Futbol
Sanatla başladık sporla sürdürelim.
Fenerbahçe şampiyonluk kürsüsüne çıkarken 

ne yazık ki Bursaspor’da süper lige veda etti
Bursaspor’un düşmesinin nedenleri çok.
Önce;
Kentlilik bilincinin her türlü gelişememesi.
Sadece sporda mı?
Sanattan ticarete, medyadan politikaya dek 

her alanda kendisini gösteren bu “açık" şimdi de 
Bursaspor’u süper ligden etti.

Yönetici kendisini kurtarır.
Futbolcu bir başka takımda yaşamını sürdürür.
Ancak kentin kaybettikleri asla eski yerine 

gelemez,
Şimdi ona buna çamur atmak, karalamak yeri 

ne oturup düşünme zamanı...
Düşünerek “akılcı projeler" üretme, geliştirme 

ve uygulama dönemi.
“Bursalıyım" diyen herkesin taşın altına elini 

koymasında yarar var.
Takıma küsmemek, Bursaspor’a eskisinden 

daha çok ilgi göstermek sorumluluğu en öncelik
lisi.

1963 yılından beri birinci ligde olan 
Bursaspor’u yeniden hak ettiği yere taşımak için 
“toplumsal bir mutabakat" saği ye yann-

m

dan önce harekete geçilmelidir'
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Vergi Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, geçmiş yılların değerlendirmesini yaptı

Vergi Dairesi’nden 
mükelleflere uyarı

Ağaç ve Orman

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Vergi Dairesi, 
ilk kez uygulanan 
mükellefleri onurlandır
ma ziyaretlerinden 
sonra, geçmiş yılları 
değerlendirdi.
Gemlik Vergi Dairesi 
2004 yılı gelir 
artışlarındaki oranla 
ilçeler arasında üçüncü 
sırayı alırken, Bursa 
merkez ilçelerle 
birlikte dördüncü oldu. 
Başarılı çalışmalarıyla 
mükellefler arasında da 
saygınlık kazanan 
Vergi Dairesi Müdürü 
V. Yakup Ceylan, 
yaptığı açıklamada 
6. maddeden oluşan 
uyanların mükellefler 
tarafından iyice bilin
mesi gerektiğini 
söyledi. Bunlar;
1- Kayıtsız çalışan 
mükellefler tespit 
edildiğinde vergi 
kanunlarındaki yap
tırımlar en etkin bir 
biçimde uygulanacaktır. 
2- Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Beyannamesi 
vermeyen mükellefler 
dairemizce takdire sevk 
edilerek emsal işletme 
kazançtan takdirde 
esas alınacağından, 
mükelleflerin mağdur 
olmamaları için piş
manlıkla beyanname 
vermeleri gerekir.
3- Performans dere 
celendirme bildirim
lerindeki oranlan riskli 

TAŞI 
GEDİĞİNE

Nerede....
EB. şampiyon 
BJK ve GS’nin lütfuyla 
şampiyonluk turu atacağı onbinlerce 
taraftarının önündeki son maçta bile mağlup. 
Nerede beni FB'li yapan 
çocukluğumun FB'si, 
nerede bugünkü FB 
.Nerede, nerede....

bulunan ve dönem 
içerisinde kayıt dışı 
işlem yapmış olan ve 
vergi kanunlarına 
aykm fiilleri işlemiş 
olan mükellefler belir
lenerek sektörel olarak 
incelemeler yapıla
cağından, bu durumda 
olan mükelleflerin piş
manlıkla beyanname 
vermelerinde fayda 
görülmektedir.
4- Bilindiği gibi 4811 
sayılı Vergi Barışı 
Yasasına göre taksitlen 
dirilmiş vergi borçla 
nnın taksit süreleri 30 
Haziran 2004 tarihinde 
sona ermektedir. Bu 
tarihe kadar öden
meyen taksitler Vergi 
Barışı Yasasından 
yararlanmayacağı gibi 
geriye dönük olarak 
gecikme zammı ile bir
likte cebri icra yoluşla 
tahsil yoluna gidile
ceğinden mükelleflerin 
Vergi Barışı Yasasının 
getirdiği avantajları iyi 
kullanmaları gerekir.
5- Vergi Barışından 
yararlanıp da taksitleri
ni ödemeyen mükellef 
lere %10 gecikme zam 
mı, diğer vergi borçla 
rina %4 gecikme zam 
mı uygulanmaktadır. 
Oysa Banka kredi faiz
leri aylık %2-2.5 
oranında değişmekte
dir. Mükellefler Vergi 
Barışından yararlanıp 
süresinde ödenmeyen

her taksitte Banka 
Kredi Faizlerinin 
düşüklüğü karşısında 
% 8 gibi bir oranda 
alternatif finansman 
maliyetine, diğer vergi 
borçlarında ise %2 gibi 
alternatif finansman 
maliyetine katlanmak 
zorunda kalmaktadır
lar. Bu nedenle mükel 
teflerin servetlerini 
nakde çevirmek sure 
tiyle vergi borçlarını, 
ödemeleri kendi fay
dalarına olacaktır.
6- Mükelleflerin işlet
meleri ile ilgili olarak 
yapmış oldukları, satın 
aldığı ve satışını yaptığı 
emtialar ve hizmet 
merle ilgili olarak 
düzenlenmesi gereken 
belgelerden herhangi 
birinin düzenlenmemesi 
halinde 213 sayılı 
VUK’nun 353.nci 
maddesi gereğince 
107.000.000.-TL.
Özel Usulsüzlük Cezası 
kesileceğinden, yapıla
cak olan denetimlerde 
bu cezalarla karşılaşıl
maması için belge düze 
nine uymaları gerek
mektedir. Bursa il 
genelinin 2004 yılı 
Gelir Vergisi Beyanna 
meleri Matrah artış 
oranının yüzde 73, 
tahakkuk oranının ise 
yüzde 72 olduğuna 
değinilen açıklamada 
Gemlik Vergi Dairesi 
nin Matrah artışının 
yüzde 77. tahakkuk 
artışının ise yüzde 92 
olduğu belirtildi.
2004 yılı Kurumlar 
vergisi beyannameleri 
Matrah ve tahakkuk 
artış oranlan ise Bursa 
il genelinde Matrah 
oranı yüzde 40, 
tahakkuk artış oranı 

yüzde 40 olurken 
Gemlik Vergi Dairesi 
matrah ve tahakkuk 
artış oranı Matrah ve 
tahakkuk yüzde 74 
olarak açıklandı. 
Gelir Vergisi Kurumlar 
Vergisi Beyanname 
lerinde matrahta ve 
tahakkuk eden 
vergilerde artış oran
larına ilişkin yapılan 
değerlendirmelerde, 
1- Vergi Dairemizce 
mükellef odaklı yöne
tim anlayışı uygulan
maya çalışılmaktadır. 
2- Beyannameler 
verilmeden önce 
mükellef dosyalan 
taranmak suretiyle 
Mükellef Bilgi Formlan 
oluşturulmuş ve bu 
formlar esas alınmak 
suretiyle belirlenen 
kriterler doğrultusunda 
da mükelleflere not 
verilmiş olup, düşük 
not alan mükelleflere 
eğitici yönde uyanlar 
yapılmıştır.
3- Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Mükelleflerinin 
faaliyetleriyle ilgili 
olarak Performans 
Derecelendirme 
Bildirimi doldurulma 
zorunluluğunun getir
ilmesi ve bu yolla sek
törel inceleme yapıla
cağının mükellefler 
üzerinde caydıncı etkisi 
etken olmaktadır.
4- Meslek mensuplan 
nın büyük bir çoğun
luğunun vergi kanun- 
lannı uygulamadaki 
duyarlılıktan ile Vergi 
Dairesi ve meslek men
subu diyalogunu sağla 
mis olması nın Matrah 
ve Tahakkuk eden ver 
gide sağlanan artışlara 
etkenler oluşturduğu 
bildirildi.

Hep ağaçlara. kafayı takıyoruz
Bu yüzden, ormanı göremiyoruz.
YÖK konusunda da ayru hataya 

saplandık.
Hükümetin İmam-Hatip saplantısı. 

YÖK reformuna gölge düşürdü.
Herkes, (YÖK) ün değiştirilmesin

den yana idi.
Herkes gerçek meslek liselilerin. 

mağduriyetinin önlenmesinden yana 
idi.

Ama. Bu reform paketine İmam- 
Hatip de dahil edildi.

Ve. Reform sayılacak bir 
hareketin önü tıkandı.

Bu hükümetin hatası idi.
Hükümetin işine yaradı
Herkes, YÖK reformundan cok 

İmam-Hatip’e odaklandı.
Aslında, halkın tamamı bu refor

mu istiyordu.
Ama. İmam "Ha t iplerin bu reform 

paketine sokulmasına sıcak bakmı 
yordu.

Bu konuda, halkın neyi istediğini 
iyi anlamak lazım.

AK Parti’nin, parti tabanı saplan
tısından kurtulması lazım.

Parti tabanı, İmam-Hatipleri 
destekliyor olabilir.

Ama. AK Partiyi iktidara çekirdek 
taban taşımadı ki.

- Umut arayanlar taşıdı.
- Değişimden yana olanlar taşıdı.
AK Parti bu tabanın sesine 

uydukça, reformlar geri kalacaktır
Ve. AK Partiye karşı, toplumsal 

muhalefet giderek artacaktır.
Aslında, İmam-Hatip ısrarı yüzün

den;
- Hantal (YOK) İmparatorluğa. 

yıkılamadı.
- Ve. Bir milyon gerçek meslek 

liselinin, mağduriyeti önlemedi
AK Pa rti. b ir ağaca ka faşa t aktı
Koskoca ormanı. göremedi-

£(/A/(/A/ CÖZ(/

Akıllılar
Sebepler konusunda 

tartışırlar.
Aptallar da karar verirler.

Anarchiasis^
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Atatürk heykeli kargo
ile Giresun’a aitti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

ünlü Heykeltıraş 
Tan kıı t Ok t e m, 
Küçük Kumla’daki 
atölyesinde yaptığı 
3 metrelik Atatürk 
heykelini kargo ile 
Giresun’a gönderdi. 
Giresun Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yaptırılan 
Atatürk Heykeli 
yurtiçi kargo 
tarafından Giresin’a 
gönderilmek üzere, 
teslim alındı.
Tahta kafes içinde 
yapılan fiberglas 
Atatürk Heykeli’nin 
Giresun Emniyet 
Müdürlüğü bahçe
sine konulacağı 
öğrenildi.

Tankut Öktem, 
yaptığı açıklamada, 
“Kıbrıs Magosa 
dahil Türkiye’nin 
dört bir yerine 
Atatürk Heykelleri 
yapmayı sürdü 
rüyorum. 23 Nisan 
Çocuk Bayramı’nda 
Manisa Valiliği’nce 
İzmir yoluna yap
tırılan Türkiye’nin 
en yüksek heykelini 
yerine koyduktan 
sonra, Giresun 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından sipariş 
verilen Atatürk 
heykelini tamamla
yarak, kendilerine 
Gemlik’ten kargo 
ile gönderdim” 
dedi.

Çoruh 
Kırtasiye 

açıldı

Seyrin ŞEKERSE K,rtasiye çeşit-
Ferminaz Yılmaz ın 
sahipliğini yaptığı 
Çoruh Kitap ve 
Kırtasiye 
hizmete açıldı.
Şirin Plaza girişi 
zemin kattaki

ferinin yanı sıra 
Kitap, Roman, 
Fotokopi ve Büro 
Malzemelerinin de 
satışa sunulduğu 
Çoruh Kırtasiye 
işyerinin

işyerinin açılışım 
Kaymakam 
Sadettin Genç 
yaptı.

açılışında Ferminaz 
Yılmaz’ı öğretmen* 
ler yalnız 
bırakmadı.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15VV40 
motor yağı hediyemiz.

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5 -19,5 jant 
ebatlarında 

. geçerlidir.^

^CiKtrot

Regional RHS 22.5

Çünkü tum 
lastikler aynı 
değildir.

Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yollarda yüksek kilometre 
Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basınç dağılımı ile omuz aşın
malarında önemli azalma. Düzgün aşınma ve geliştirilmiş görünüm. 
Kesiklere kopmalara ve yırtılmalara direnç. Yere basma alanında daha 
uygun brsınç dağılımı, kilometre performansını, çekişi ve frenleme 
gücünü artırır ve ıslak zeminlerde daha yüksek kontrol sağlar

□ddce* No’ 26
Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Büyük Ortadoğu 
projesi ve Türkiye 

ı konulu konferans
I Gemlik l "duı Esnaf Kefalet

Oc akla n t ar ahndan
‘ Bu\\ık Ortadoğu 
Projesi w T «ırkise 
ktMHihı kt'nfrram

İM 2004
I Çarşamba gûnû
I saat 20 oo de

Kooperatifi
Toplantı Salona ads

tommy-ı
olarak katdarak
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HEM sergileri Umurbey’de start alacak
Seyfettin SEKERSOZ

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
2003-2004 
eğitim-öğretim 
yılında açılan 
Mesleki ve 
Genel Bilgi 
kurslarının yıl 
sonu sergileri 
başlıyor.
Sergiler, bu yıl 
sadece Umurbey 
ve Kumla 
beldelerinde 
açılırken, belge 

ve sergi töreni 
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
düzenlenecek 
törenle 
gerçekleşecek. 
Umurbey 
Beldesi’nde 
26 Mayıs 2004 
Çarşamba günü 
saat 15.oo de 

start alacak 
ve Nurdan 
Çupur’un öğreti
ciliğini yaptığı 
Makine nakışı ile

Hatice Bayrak’m 
öğreticiliğini 
yaptığı 
Bilgisayar 
Okur-Yazarlığı 
kursiyerleri 
belgelerini 
alacaklar.
HEM’in ikinci 
sergisi ise, 
Kumla 
Beldesi’nde
3 Haziran 2004 
Perşembe günü 
saat 15.oo de 
açılacak. 
Öğreticiliklerini

İclal Filyos’un 
yaptığı Makine 
nakışı, Hülya 
Soygan'ın 
yaptığı Giyim, 
Asiye Öz 
oğlu’nun Ev 
mefruşatı-Parça 
birleştirme, 
Hatice Parlak’m 
Baskı resim 
ve M. Musa 
Güran’ın Okuma 
yazma kursların
da başarılı olan 
kursiyerler 
belgelerini

alacaklar.
HEM’in 2003- 
2004 eğitim- 
öğretim yılında 
açılan kursların 
karma sergi ve 
belge törenleri 
ise 10 Haziran 
2004 Perşembe 
günü saat tl 7.öo * 
de Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü 
Salonu’nda 
yapılacak.
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi

Muduriuğu 
nün sandiye 
kadar'açtığı 
kurs sayısı 49 
merkezde 14 
köyde öbnâk. 
üzere toplam 
63 olduğu 
belirtilirken, 
bu k ursiara 
924 kadın \e , 
2İ6 erkek 
olmak üzere 
toplanı bin. 
130 kursi 
yerin katıldığı 
öğrenildi.

Üniversite kontenjanları arttırıldı
Üniversitelerin lisans, 
önlisans ve özel 
yetenek ile ilgili 
bölümlerine toplam 
396 bin 241 
öğrenci alınacak. 
Edinilen bilgiye göre, 
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), 
gelecek eğitim-öğre
tim yılında üniver
sitelere yerleştirile

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KAMPANYA
12 R 22.5 

KANYON LASTİĞİ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLD KART y a xıp.ı \|7.\a|]-/

ÖZKflYH OTOMOTİV

cek öğrenci 
kontenjanını 
tespit etti. 
Kontenjanlar, geçen 
yıla oranla yük
seltilmesine rağmen 
başvurulardaki rekor 
artış, üniversite 
kapısında kalacak 
aday sayısını yükselt
ti. Buna göre, başvu
ran 1 milyon 902 bin

250 adaydan 1 
milyon 506 bin 
9’u açıkta kalacak. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi’nce 20 
Haziran 2004 Pazar 
günü gerçekleştirile
cek Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) 
sonuçlaru a göre, 
devlet, vakıf ve

KKTC’deki üniver
sitelerin lisans, 
önlisans ve özel 
yetenek programları
na toplam 396 bin 
241 öğrenci 
yerleştirilecek.
Kontenjan, geçen yıla 
göre 10 bin 850 
artırıldı. Geçen yıl, 
385 bin 39 İ öğrenci 
yerleştirilmişti.

Lisans programla 
rina 186 bin 477, 
önlisans programları
na 186 bin 465, özel 
yetenek programları
na 12 bin 449 
kontenjan ayrılmıştı. 
KONTENJANLAR 
DAART1Ş
Devlet üniversiteleri 
nin lisans program
larında 165 bin 959, 
vakıf üniversitelerinin 
lisans programların
da 18 bin 509, 
KKTC’deki 
üniversitelerin 
lisans programların
da 9 bin 247 
kontenjan ayrıktı
On titana programlan 
için; devlet üniver- 
sitelerine 178 bin 
705, vakıf üniver
sitelerine 8 bin 618. 
KKTC’deki üniver
sitelere 1720 olmak 
üzere toplam 189 
bin 43 öğrenci 
alınacak.
OSS'nin yanı sıra 
oeel yetenek saaam 
ile öğrenci bcfarlcven 
prngramlar öt 
devirt unncrsrtdc 
rine 10 bm 103. 
vakıf unncrsi

t elerine 2 bin $90, 
KKKTCdeki 
unhersitelrrr 790. 
toplam 13 bin 483 
aday verirştiriircrb. 
Rf KOR BASVtm 
2004-OSS ve 
başvuran 1 pdlpan 
902 bin 250 
adaydan 1 mdycm 
786 bm 828 i 
ÖSSye girmek.. 
115 bm 422 » dr 
sadece kmck 
alanlarmdalu 
meslek yuh- 
sekokuBan ve 
Açıköğretim 
prngramiarma 
smavsur geçi»

OSSye gecen seme 
1 mdısm 597 bin 
302 adaç bas* nr ■ 
mns, bamlardan 
İmdşem 502 bm 
815’i OSS’ye girme 
94 bm 487 si dr 
sanavsnr geçiş 
apma talebinde

(U.224) 513 73 93 ı ax : 514 40 4<
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Dikkat eksikliği sendromu nedir?
Çocuğun, yaşamının 
her anını etkileyen 
nörobiyolojik bir 
bozulduktur. 
KİMLERDE 
GÖRÜLÜR? 
Çocukların %5 inde. 
Erkek çocuklarda 
kız çocuklara oranla 
3 kez daha fazla. Her 
sınıfta ortalama bir 
ya da iki öğrencide. 
YENİ BİR 
BULÜŞ MUDUR? 
Hayır.. Değişik isim
lerle anılmakla birlik
te, 1900 lü yılların 
başlarından jjeri tanı
nan bir sendrömdUr. 
Günümüzde yaygın 
olân adları, Dikkat « 
Eksikliği Sendromu 
ve Dikkat Eksikliği 
Sendromu ile' 
Hiperaktivite 
Sendromudur. 
SORUN NEDİR? 
Dikkati, tek bir * 
noktaya odaklayama- 
mak ve organize 
olamamak.
Bu sendromun 
tıbbi bir açıklaması 
var mıdır?
Evet. Dikkat Eksikliği 
Sendromu olan ve

olmayan bireylerin 
beyinlerinin kimyasal 
metabolizmaları 
arasında farklılıklar 
saptanmıştır.
NEDENİ NEDİR?
Tek bir nedeni yok
tur. Konsantrasyonu 
sağlamak için mil 
yöhlarça beyin hücre
si birarada çalışırlar. 
NEDEN OLMAYAN 
NEDİR?
Şeker ve diğer 
gıdalar Alerjiler 
Anne babaların 
yetiştirme tarzları. 
Çocuğumda Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
vşrsa bunu * 
nasıl anlarım?
Dikkat Eksikliği 
Sendromu, her 
çocukta kendisini 
değişik olarak gös
terir. Dikkat Eksikliği 

Sendromu olan 
bütün çocuklar, 
dikkatlerini yoğun
laştırmakta ve 
başladıkları işleri 
bitirmekte zorlanır
lar. Bu zorluğun 
yoğunluğu çocuklar 
arası değişiklik 
gösterir/ Ders dinle
menin ve yazıları 
tamamlamanın 
gerekli olduğu okul 
hayatında sorunlar 
başgösterir. Okul 
ödevleri yapılmaz ya 
da tamamlanmaz. 
Dinlemekte ya da 
direktiflere uymakta 
zorluk yaşanır. 
Çevredeki en ufak 
olaylarla ya da kendi 
düşünceleri ile kolay
ca dikkati dağılır. 
NASIL EMİN 
OLABİLİRİM?

Bu sendrom için 
ne tıbbi, ne nörolo
jik, ne de psikolojik 
tek bir test vardır. 
Dikkat Eksikliği 
Senromu olan 
çocukların %30 unda 
hiperaktivite yoktur. 
Onların ana sorunu 
dikkatlerini toplaya- 
mamak ve konsantre 
olamamaktır.
Genellikle "uyurge 
zer" görünümünde, 
sessiz, uyuşuk ve 

SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE 
DUYURU

5590 Sayılı kanunun 2567 sayılı kanunla değiştirilen 
25. maddesi gereğince 2004 Yılı ODA AİDATI ile 26. 
Maddesi gereğince 2004 yılı ODA MUNZAM AİDATI bir
inci taksiitleri 31 Mayıs 2004 Pazartesi günü mesai 
bitimine kadar tahsil edilecektir.

2004 Yılı birinci taksit aidatlarının süresi içinde öden
memesi halinde 6183 sayılı kanun gereğince ödemede 
geciken her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme 
zammı uygulamak zorunda kalınacaktır.

* Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap olma 
malı için ODA AİDATI ile MUNZAM AİDATI birinci takut 
lerini yukarıda belirtilen süre içinde ödemeleri önemle 
duyurulur.

aşın duy gusaldırlar. 
Dikkat Eksikliği 
Sendromu olan 
çocukların çoğu 
ise hiperaktif, 
düşüncesizce 
davranan ve organize 
olamayan bireylerdir. 
Genellikle, sürekli 
kıpırdanırlar ve 
vücutlerinin bir 
parçası sürekli 
hareket halindedir. 
Bir yerde oturama
zlar. Eşyalarını 

unuturlar ve 
kaybederler. 
Başladıkları işi 
bit i rmeden bir 

'diğerine başlarlar.
Müdaheleci ve 
rahatsız edicidirler. 
Srra bekleyemezler. 
Cevaplan sorulan 
beklemeden 
ağızlarından kaçırır
lar. Düşünmeden 
tehlikeye atılırlar. 
Normal faaliç etleri 
sıkıcı bulurlar.

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL C2J 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KISIP İSMEI'İN YERİ- M ■ i' • ■'«A ■ A .f. M. . -i» .i ..

DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 
ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 

SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 
BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 

OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?
30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ
KALİTE 1. SINIF HİZMET MÜKEMMEL İLİŞİM ÇOK KİLİT

MNlTtı^ılm UHiMTiüı l|la ıııımma nmıı

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

I EVİNİZİ-tSYERÎNÖ- °" 010111 I
I hVlNlZl EKİM TESLİMİ l+t AT ■
■ YAZLIĞINIZI kasim teslimi 1+3 at I
1 HÎ7IJ VE DENGELİ ARALIK TESLİMİ 1*10 AT
I IN İlk MTKAN

»YO TİCARET
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

I ni:SIJ 71171
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Öğrenciler sorunlarını içlerine atıyor
Öğrenciler arasında 

1 yapılan araştırmada, 
öğrencilerin yüzde 
41.7'sinin psikolojik 
olarak kendilerini çık
mazda hissettikleri 
zaman, içlerine kapan 
dıklan tespit edildi. 
1600 öğrenci üzerinde 
yapılan araştırmada, 
öğrencilere yöneltilen 
(psikolojik olarak ken
dinizi çıkmazda hisset
tiğinizde. en çok ne 
yaparsınız?) şeklindeki 
soruya öğrencilerin 
yüzde 41.7’si (içime 
kapanırım) seklinde 
cevap verdi. Öğrenci 
lerden yüzde 35.9 u 
(arkadaşlarıma anlatı 
ran), yüzde 12 si (aile 
me anlatırım) şeklinde 
cevap verirken, yüzde 
2.4'ü ise psikologa 
gitmeyi tercih 
edeceğini kaydetti. 
Araştırmada, yüzde 
40.1'inin (çoğu za 
man), yüzde 41.5’inin 

»(bazen) çabuk kızıp, 
tepki gösterdiği tespit 
edilirken, öğrencilerin

yüzde 20.5’i (çoğu 
zaman), yüzde 62.1'i 
ise (bazen) kaygılı 
ve üzüntülü 
olduğunu söyledi. 
HAYATIN ANLAMI 
Öğrencilerden yüzde 
12.1i (çoğu zaman), 
yüzde 47.1 (bazen) 
kendisini mutsuz 
bulduğunu belirtirken, 
yüzde 20.8’i (çoğu 
zaman), yüzde 41.6’sı 
ise (bazen) topluluk 
içinde sıkıntı duy
duğunu ve kendi 
başına kalmayı 
yeğlediğini ifade etti. 
Araştırmadan çıkan bir 
diğer sonuca göre ise, 
öğrencilerin önemli 
oranı çoğu zaman 
hayatı yasamaya 

değer bulmuyor. 
(Hayatın yaşanmaya 
değmez olduğunu 
düşünüyor musunuz?) 
sorusunu öğrencilerin 
yüzde 20.9’u 
(çoğu zaman) 
şeklinde yanıtlarken, 
yüzde 35.84 ise 
(bazen) diye cevapladı. 
Öğrencilerin yüzde 
17.8’inin (çoğu 
zaman), yüzde 39.7’si 
nin ise (bazen) uykusu
zluk çektiğinin tespit 
edildiği araştırmada, 
ankete katılanlann 
yüzde 19.2’sinin 
(çoğu zaman), yüzde 
46.7’si nin ise (bazen) 
zihnini ve dikkatini 
toplamakta zorluk 
çektiği saptandı.

LPG’li araç uyarısı1
Makine Mühendisleri 
Odası (MMO) İstan
bul Şubesi, araçların 
LPG dönüşümlerinde
ki denetimsizliğin 
halkın can ve mal 
güvenliğini tehlikeye 
soktuğunu bildirdi. 
Şube tarafından 
yapılan yazılı açıkla
mada, Türkiye’de 
araçların LPG’ye 
dönüşümünün 29 
Haziran 1995 tari
hinde yapılan düzen
lemeyle yasal mevzu
ata kavuşturulduğu 
kaydedildi.
Mevzuatın yürürlüğe 
girmesiyle birlikte 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından İmalat 
Yeterlilik Belgesi alan 
firmaların araçlarda 
LPG dönüşümü yap
maya başladığı 
belirtilen açıklamada, 
yapılan protokolle 
firmalara "İmalat 
Yeterlilik Belgesi" 
ve "Mühendis Yetki 
Belgesi" verilmesi 
işlemlerinin 
Makine Mühendisleri 
Odası’na devre 
dildiği anlatıldı. 
Protokolün uygulan
masına ilişkin bakan

lık ile yapılan 
toplantılar sonu
cunda dönüşümü 
tamamlanan 
araçların trafik 
tescil işlemi 
yapılmadan önce 
Makine Mühendis 
teri Odası ndan son 
kontrolden geçerek 
'Montaj Tespit 
Raporu" alınması 
uygulaması başlatıl 
dığı ifade edilen açık
lamada, bu uygula
mayla yetkisiz fir
maların dönüşüm 
yapması, standart 
dışı malzeme 
kullanılması, yapılan 
dönüşümlerin 
uygunsuz olmasının 
engellendiği belirtildi. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile yapılan 
protokolün 27 Aralık 
1999 tarihi itibariyle 
"bakanlığa verilen 
yetki ve görevlerin 
ücret karşılığı 
görülmesi veya 
gördürülmesinin 
hukuka aykırı 
olduğu” gerekçesiyle 
tek taraflı olarak 
feshedildiği belirtilen 
açıklamada, şöyle 
denildi: "Yetkinin

odamızda olduğu 
dönemde LPG 
dönüşümü yapılan 
araçlar, odam izin 
uzman mühendis 
lerince kontrol 
edilirken bugün 
bu kontrol ortadan 
kalkmış, tamamen 
siyasi amaçlı alman 
bu karar sonucunda 
yapılan dönüşümlerin I 
denetlenmeden 
trafiğe çıkmasına 
neden olunmuş, 
halkımızın can ve 
mal güvenliği ciddi 
derecede tehlikeye 
sokulmuştur.
LPG'de yasanan 
denetimsizlik, 
halkımızın can ve 
mal güvenliğini 
sağlayacak şekilde 
ortadan kaldırıl
malıdır.” 
_________________ I

BİLİŞİM HİZMETLERİ
geleceği düşünenler IcIN

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 sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 51312 25
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Yeni Türk Lirası için hazırlık
Mükellefin,ödeme kaydedici cihazlar için yapacağı işlemler belirlendi.

M al iye Bakanlığı, 
1 Ocak 2005 tari
hinden itibaren 
kullanılmaya 
başlanacak Yeni 
Türk Lirası (YTL) 
çerçevesinde, 
mükelleflerin, 
ödeme kaydedici 
cihazlarında 
yapacakları 
işlemleri belirledi. 
Maliye 
Bakanlığı’nın, 
Katma Değer 
Vergisi Mükellefle 
rinin Ödeme 
Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları 
Mecburiyeti 
Hakkında Kanunla 
ilgili Genel Tebliği 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 
Tebliğ’de, 1 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren "Yeni Türk 
Lirası (YTL)" ve 
"Yeni Kuruş'un 
(YKr)" kullanımına 
başlanacağı, ve 1 
Ocak-31 Aralık 
2005 tarihleri 
arasında ise her iki 
paranın (YTL ve 
II.) birlikte tedavül 
edileceği 
hatırlatıldı.
Tebliğ’e göre, 
ödeme kaydedici 
cihaz üretici veya 
ithalatçıları, Maliye 
Bakanlığı'na müra
caat ederek gerekli 
izni aldıktan sonra.

daha önce onay
lananlar da dahil 
olmak üzere tüm 
ödeme kaydedici 
cihazlarını YTL ve 
YKr’ye göre işlem 
yapacak tarzda 
düzenleyecekler. 
Düzenleme işlem
leri en geç 31 Mart 
2005 tarihine 
kadar tamamlan
mış olacak.
Ödeme kaydedici 
cihazların 2004 yılı 
içerisinde, 1 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren ikinci bir 
teknik müdahaleye 
gerek kalmaksızın 
(YTL)’ye göre işlem 
yapacak tarzda 
düzenlenmesi de 
mümkün 
bulunuyor.
Bu şekilde düzenle
nen cihazlar 31 
Aralık 2004 tari
hine kadar TL'ye 
göre, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 
ise YTL'ye göre fiş 
verecek şekilde 
kullanılacak.

Cihazları düzenle
nen mükellefler, 1 
Ocak 2005 tarihin
den itibaren 
satışlarında, müş
teriler ödemeyi 
hangi parayla (TL, 
YTL, YKr) 
yaparlarsa yapsın
lar, kayıt ve belge 
verme işlemlerini 
YTL ve YKR’ye 
göre gerçekleştire
cekler.
Uygulamanın 
başladığı ayda, 
ödeme kaydedici 
cihaz hafızasında 
TL bilgilerinin de 
olması halinde, o 
aya ait katma 
değer vergisi 
beyannamelerine 
eklenecek mali 
hafıza raporların
da, (TL) ve (YTL) 
bilgileri ayn ayn 
gösterilecek.
Takip eden aylara 
ilişkin mali hafıza 
raporlarında ise 
eskiden olduğu gibi 
aylık ve genel 
toplamlar yer ala-

cak. Mükellefler, 
düzenlenme işlemi 
gerçekleşinceye 
kadar yapacakları 
satışları ile ilgili 
olarak, ödeme 
hangi parayla 
yapılırsa yapılsın 
cihazlarına (TL) 
kaydı yapacaklar 
ve dolayısıyla 

ödeme kaydedici 
cihaz fişi üzerinde 
de (TL) yer alacak. 
1 Ocak 2005 
tarihinden sonra 
satılacak 
bütün ödeme 
kaydedici cihazlar, 
(YTL) ve (YKr)ye 
göre işlem yapacak 
özellikte olacak ve 
bu özelliği taşı
mayan cihazların 
satışı 
yapılamayacak. 
Tebliğ’de, işi 
bırakma, yeni bir 
cihaz alına veya 
herhangi bir 
nedenle eski cihaz 
lannı hurdaya 
ayırmak isteyen 
mükelleflerin 
izleyeceği yöntem 
de sıralandı. Buna 
göre, işi bırakma 
nedeniyle yapılacak 
hurdaya ayırma 
işlemleri, işi 
bırakma tarihinden 
itibaren 30 
gün içerisinde 
gerçekleştirilecek.

TOBB, mal 
hareketlilij 

ele aldı
Yeni bir kiriz beklentisi içm 

olunmadığı ifade edildi

g® e
BURSA HAKİMİYET

VE KENT
M

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

Mali Piyasa 
larda son 
günlerde 
yaşanan 
hareketlilik 
yapılan 
Türkiye 
Odalar ve 
Borsalar 
Birliği, 
TOBB’un 
toplantısın
da ele 
alındı.
Toplantı sonrasın
da yayınlanan 
bildiride, yeni bir 
mali kriz beklentisi 
içinde olunmadığı
na dikkat 
çekilirken, 
piyasaların gergin
liğe değil, istikrara 
ihtiyacı olduğu 
vurgulandı.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Ticaret Odalan 
Konsey Toplantısı, 
TOBB Başkan ve 
yöneticilerinin de 
katılımıyla gerçek
leş ti.Toplantı son
rasında yayınlanan 
bildiride; mali 
piyasalardaki 
dalgalanmalar 
"şiddetli” olarak 
tanımlanırken, 
son ekonomik 
göstergelerdeki

iniş ve cıkışlm 
sadece ulus
lararası petrd 
fiya tlanndaki •’ 
ve faiz artır W 
beklentileri di. 
açıklanamayan 
vurgulandı.
YÖK Yasa Tat 
konusundaki 
tartışmalara, 
ekonominin sb 
gelişmelere lök 
hasasasiyetâki 
ortaya koycfafl 
dikkat cekÜM 
bildiride, vdn 
geri kalan 
bölümünde, 
malt piy asaİad 
dengelerin 
yeniden 
kurulabıleccfH 
ekonomik ikO 
ve büyüme 
hedeflerine

olan inanç 
getıriM*
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| GAZETELERİNE 
_ İLAN ALINIR
■ KÖRFEZ REKLAM
■I T I »“«•) t\t o*

SOSİSLİ SANDUİÇ + AYRAN 2.000.000 TL

HAMBCRGER + ANHAN 2.000.000 TL
HAMBURGER ♦ CİPS ♦ İÇECEK 3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
DÖNER > CİPS ♦ KARJSIK SALATA ♦ İÇECEK 4.500.000 TV 
CİĞER + CİPS + KARJŞÎKSALAM*İÇECEK 4.500.000 TV 
KÖFTE ♦ CİPS ♦ SALATA ♦ İÇECEK 4.500.000 TV 
SOSİS♦CİFS + KOmSALAM»İÇECEK 4.500.000 TV 

««fİÇKHi 4.500.000 TL

İstiklal Cad. No: 17 tfMUK N: (MM) $13 53 &

HER TÜRLÜ KARTUŞ MUA4< 
YAZICI SERTTİ GARANTİLİ D€Ö$1İ 

2 K OFİS&K1RTASİY 
Drarsnbası Mh Ira» Sk W» ll

I ABONE OLO.......

OKUYUN



17 Mayıs 2004 Pazartesi

Mantar konusunda 
vatandaşlar 
arasında bilinen 
anlayışların ve 
uygulamaların 
büyük oranda 
yanlış olduğu 
belirtilerek, vatan
daşlar uyarıldı. 
İl Sağlık 
Müdür lüğü ’nden 
yapılan açıklama
da. ilkbahar ve 
sonbahar avlarında 
doğada kendiliğin
den yetisen 
mantarları yeme 
alışkanlıklarının 
oldukça çavgın 
olduğu belirtildi. 
Zehirli mantarları 
zehirsizden 
ayırmak zor 
olduğundan mantar 
zehirlenmelerinin 
sıkça görüldüğü 
ifade edilen açıkla
mada. hazı zahidi 
m tutarlar ın yen 
dikten 1 5 dakika 
.. a. a. bazılarının 
ise 6-15 saat sonra 
etkisini göstere
bildiği vurgulandı.

Çocukların sevgiye domalan önemli
Uzmanlar, çocuk 
gelişiminde gıdalar 
kadar sevginin de 
gerekli olduğunu 
belirtti.
İlgililer, öğrenci ve 
öğıe.menle.. < ocuk- 

-ların ana rahmine 
düşüşten büyüme

• cağına kadar olan 
evrelerde sağlıklı 
gelişmeleri için- 
izlenecek yol ve 
sistemlerle ilgili 
bilgiler vererek, açık
lamada bulundu. 
Çocukta beyin gelişi
minin sağlıklı olması 
için annelerin mutla
ka bebeklerini 
emzirmesini isteyen 
uzmanlar, "Çocuk
ların gelişiminde 
proteinli gıdalar çok 
önemlidir. Bu nedenle 
yetişkinlere yasak 
olan et, çocuklar için 
çok önemli bir gıda 
maddesidir. Demir

Zehirlenmelerde, 
bulantı, kusma, 
ishal, terleme, 
karın ağnsı, 
çarpıntı, yüksek 
ateş, solunum ve 
dolaşım yetersi
zliği, şuur kaybı 
gibi belirtilerin 
görüldüğü kayde 
dilen açıklama
da, ölüm oranı nın 
yüzde 60-100 
olduğu bildirildi. 
Açıklamada, halk 
arasında mantarla 
ilgili bilinenlerin 
büyük çoğunlukla 
yanlış olduğuna 
işaret edildi. 
Mantarın genellikle 
etle aynı besleyici 
özellikte olduğu
nun düşünüldüğü, 
ancak mantarın 
protein oranının 
etten oldukça 
düşük olduğu 
belirtilen açıklama
da şöyle denildi: 
“Mantarı sirkeli, 
tuzlu suda kaynat
mak zehrini 
artsrtkua kaldırmaz.

eksikliği- çocuklarda 
önemli bir sorundur. 
Bu çocukların 'dikkat 
süresi azalır, hafıza 
lan zayıftır. Öğrenme 
problemi yaşarlar. 
Çocuklar ilk 6 ay 
içerisinde mutlaka 
anne sütü ile beslen
melidir. Emzirme 
zeka geriliğini de 
önler" diye'konbştu. 
Türkiye’de doğan 
çocuklarda özürlü 
oranının yüzde 1 
olmasına rağmen, 
bu rakamın akraba 
evliliklerinde yüzde 8 
oranında olduğuna 
dikkat çekenuzman- 
lar, "Keşke akraba 
evlilikleri yasal olarak 
engellense. Akraba 
evliliklerinden doğan 
özürlü çocukların 
tedavisi oldukça güç. 
Bu nedenle akraba 
evliliklerinin yasal 
olarak engellenme

Pişirilen mantarın 
zehri kaybolmaz. 
Zehirli mantar 
yoğurtla yense de 
zehirler.
'Koparınca man
tarın rengi 
değişmezse 
zehirsizdir, iç 
kısım mavileşirse 
zehirlidir' diye 
bir durum söz 
konusu olamaz. 
Ağaç üstündeki 
mantarlar da 
zehirler.
Kurutulmuş 
mantar veya çayır
da yetişen mantar 
da zehirler." 
Açıklamada, 
mantarlarla ilgili 
en sağlıklı yak

sine tarafım" dedi. 
Çocukların sağlıklı 
gelişmesinde pro
teinler kadar 
sevginin de rolü 
olduğunu belirten 
uzmanlar, 
"Çocuğun beyin ve 
vücut gelişiminde 
dengeli beslenme 
kadar sevgi de 
çok önemlidir. 
Küçümsenen ve 
sevgiden mahrum 
çocuklar, suç 
işlemeye başladı. 
Bundan 20 sene 
önce İstanbul’da 
trafik lambalarında 
cam silen çocuklar, 
bugün kendilerini 
ispatlamak için 
kapkaç yapıyorlar. 
Bunda dengesiz 
beslenme kadar 
sevgisizlik ve 
aşağılanma da 
önemlidir. Sevgiye 
doymamış bir çocuk 

laşımın, kendi 
kendine yetişen 
mantarlar yerine 
kültür mantar
larının yenmesi 
olduğuna işaret 
edildi. Satın alı
nacak mantarın 
ambalajlı olmasına, 
ambalaj üzerinde 
nerede 
üretildiğinin, imal 
ve son kullanma 
tarihlerinin olup 
olmadığına 
bakılarak alınması 
istenen açıklama
da, doğada yetişen 
mantarların 
kesinlikle 
yenmemesi 
uyarısında 
bulunuldu.

gerçekten problemli 
oluyor. ABD’de 
banka soyan ve 
çete kuran çocuklar 
çok süper zekaya 
sahip çocuklardır. 
Bunlar kendilerince 
bu davranışları ile 
toplumdan intikam 
alıyorlar. Değişik bir 
intikam şekli: ama 
sevgisizliğin 
meydana getirdiği 
olumsuzluklar.
Modern dünyada 
çocuklara ayrılan 
vakit oldukça azaldı • 
Özellikle ilk 6 
yaşta çocukla? 
sevgiye doymak 
istiyor” daâh

Anne sütü 
ilaç gibi

Anne sütüyle 
beslenen bebek 
lerin ilerde daha 
sağlıklı yetişkinler 
olacağı bir kez 
daha kanıtlandı 
Lancet dergisinde 
yayımlanan 
Londra'daki Tıp 
Araştırmaları 
Merkezinin 
"Çocuklukta 
beslenme" başlıklı 
araştırmasıyla, 
anne sütünün, kalp 
hastalıkları riskini 
uzun süre 
düşürdüğü 
belirtildi.
Bilim adamları, 
bebekken anne 
sütüyle beslenen 
kişilerin kanındaki 
kötü kolesterol 
düzeyinin, biberon

dusuk olduğum 
tespit ettiklerin 
kaydettiler 
Uzmanlar, kotu 
kolesterol

yüzde 10’ltık 
azalmanın, kafy 
hastalıkları 
riskini vuzdr 
25 oranında 
düşürdüğüne 
işaret et t iler 
Bilim adamları. 
"Anne sütünün 
tercih ediimesiş 
batı ulkele r rr*cir 
her yıl yüz 
binlerce olum 
engeBebiIh’’* 
diye konuştular

NÖBETÇİ ECZANE
17 Mayıs 2004 Pnsrtssl 
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15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri, dün yapılan yürüyüşle starta 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen Gençlik 
yürüyüşüne halk ilgi göstermedi. İskele Meydanı’ndan 
başlayan yürüyüş İlçe Stadyumu’nda son buldu. 
Stadyumda gösteriler yapıldı. Atletizm yarışmaları 
düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

15-21 Mayıs 
tarihleri arasında 
kutlanan Gençlik 
Haftası, İskele 
Meydanı’ndan 
başlayan gençlik 
yürüyüşü ile 
start aldı.
Belediye hopar
löründen devamlı 
yapılan anonslara 
karşın halkın 
yürüyüşe katılma
ması dikkat çekti. 
İskele Meydanı’nda 
toplanan öğrenciler 
ile Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan ve Sağlık 
Grup Başkam 
Besim Çavuşoğlu’- 
nun da katıldığı 
gençlik yürüyüşü 
Tibel Otel önünden 
geçilerek, SSK 
I lastanesi yanından 
Dere Boyunu takip 
ederek, ilçe sta
dında son buldu. 
Özellikle gençlerin 
Türk Bayrağıyla 
yürüdüğü uzun

konvoya vatan
daşların balkon 
lardan yaptıkları 
alkışlar yürüyüşe 
katıİanlara 
destek oldu. 
İlçe stadındaki 
törende konuşan 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan 
"Böyle bir 
günde halkımızın 
katılmasını arzu 
ederdik. Duyarsız 
tıklardan dolayı 
üzüntülüyüz" dedi. 
Daha sonra, 
Halk Dansları Kılıç 
Kalkan ekibinin 
gösterileri ile 
Dojo-Karate 
Spor Okulu öğren
cilerinin yaptıkları 
gösteriler 
alkış topladı. 
Gençlik haftası 
nedeniyle yapılan 
atletizm yarış
malarında ise, 
100 metre 
kızlarda 1. Selma 
Bingöloğhı (İHL) 
2. Duygu Öztay 
(Celal Bayar) 
3. Deniz Kırsevmez 
(Gemlik Lisesi) 
ilk üç sırayı 
paylaştılar.
Erkekler 100 metre 
yarışlarında ise 
1. Abdurrahman 
Soyer (Celal Bayar) 
2. Sami Polat (İHL)

3. Erkan Kapı 
(Endüstri Meslek) 
ilk üç sırayı aldı. 
200 metre kızlarda 
1. Miray Demiriz 
(Gemlik Lisesi) 2. 
Sunay Bayraktar 
(İHL) 3. Hilal Şen 
(Celal Bayar) ilk 
üç sırayı alırken 
erkekler
400 metrede
1. Selçuk Güreşçi 
(Celal Bayar)
2. Arif Yel 
(Endüstri Meslek) 
3. Özkan Ertaş 
(Gemlik Lisesi) 
İlk üç sırayı aldılar. 
800 metre 
erkekler yarışında
1. Selim Kaniç 
(Körfez Fen 
Dersanesi)
2. Abdurrahman 
Soyer (Celal Bayar) 
3. Suat Alpaslan 
(Hamidiye İ.Ö.O.) 
ilk sıraları aldılar. 
Atletizm son 
koşuda ise, 400 
metre kızlarda 
1. Selma 
Bingöloğhı (İHL) 
2. Sunay 
Bayraktar (İHL) 
3. Miray Demiriz 
(Gemlik Lisesi) 
ilk üç sırayı abdılar. 
Atletizm 
yarışmalarında 
derece alan 
öğrencilere

madalyaları

Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Em niye t 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt ve 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü AB 
Osman Cura 
tarafından 
verildi.

Iskala fraydanı'ndan b«||ayan B, nçl.k »



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 85. yıjdögiiniM kutlanacak

Yarın 19 Mayıs Gençlik Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 85. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi yann ilçemizde de 
coşkuyla kutlanacak. Hazırlanan programa göre, saat O9.oo’da Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başlayacak 
olan törenlere, saat lO.oo’da İlçe Stadyumu’nda başlayacak törenler ile devam edilecek. Haberi sayfa 3'de

■■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Mayıs 2004 Salı FİYATI: 200.000- TL.

SSK’da elektronik 
bildirge dönemi

Türkiye’de doğan herkesin sigortalı olduğu 
bir Türkiye’yi e d e'.ediklerini belirten Baş 
bakan Recep Ta yy ip Erdoğan, SSK ile Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı hastanelerin tek çab aibn- 
da toplanacağım söyledi. Erdoğan, e-bil 
dirge projesinin başlatıldığını ve bilgi 
teknolojisi ile vatandaşa devlet kapısında 
çile çektirilmeyeceğini belirtti. Sayfa 6’da

Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, yaza iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Kurşunlu sahilleri vaza hazır
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kabuk değişimi
Yıllardır Avrupa Birliğine girmek için didinip dururken, 

uluslararası etkinliklerde son yıllarda güzel işler başardık.
| Galatasaray’ın Avrupa Şampiyonu olması, Türk Milli 

Takımının finalleri oynaması, halterde, basketbolda, atle
tizmde aldığımız dereceler, geçtiğimiz yıl Eurovision da 
Sevtap Erener’in başarısı, Türkiye’nin kabuk değiştirdiğini 
gösteriyor.

Uzun yıllardır hasret kaldığımız özlemlere bir bir kavuşu 
yoruz.

Önceki gece TRT’l de Avrupa Eurovision finallerini 
izlerken, organizasyonun mükemmelliğine hayran kaldım.

Herşey dört dörtlüktü.
Bravo TRT..
Sporda, müzikte elde ettiğimiz başarılara bilimsel alanda- 

da basanlar eklememiz, Türkiye’yi ulaşmak istediği düzeye 
getirir.

AB bizi ister alsın, ister almasın.
Önemli olan, Türk insanının Avrupalı insanın normlarına 

çıkabilmesidir.
Milli geliri 2 bin dolarlardan, kişi başına 5-6 bin dolarlara 

yükseltmektir.
Bakın AKP iktiran neredeyse 2 yılım doldurdu. 
Ekonomide bir canlanma, üretinde bir artış yok.

. Sürekli borçlanan bir Hazine var.
Dış borçlar azalacağına çoğalıyor.
Tek güzel olan şey siyasi istikrar.
0 da bu kafa ile yavaş yavaş bozulacağa benziyor.
Geçmiş iktidarların ülkeyi kötü yöneltmeleri sonucu tepki 

oylarıyla iktidara tek başına gelen AKP iktidarı, toplumsal 
azlaşma yerine, zaman zaman toplumu gerecek kararlar 
alıyor.

Üniversitelerin özerkliğini ortadan kaldıracak girişimler, 
toplumsal kargaşanın yeniden doğmasına yarar.

Kabuk değiştirirken, üzerimize yeni kabuk bağlamayalım.

Kurşunlu’nun Gemlik Körfezinde en uzun sahile sahip belde olduğunu belirten Bele
diye Başkanı Bayram Demir, “Beldemize gelenler bu yıl farklı bir yer görecekler” dedi.
Kurşunlu Belediye Başkanı 
Bayram Demir, yaza iddialı 
hazırlandıklarını belirterek, 
Kurşunlu’yu tam anlamıyla 
yazlıkçı bir belde haline 
getireceklerini söyledi. 
Kurşunlu sahilleri için pro
jelendirilen bin 300 metrelik 
sahil bandının 800 metrelik 
kısmının tamamlandığını 
söyleyen Demir, “Bir ay içinde 
geri kalan kısmının da 
tamamlanacağız" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

“Şartlı Nakit Transferi Projesi” uygulaması ile 0-6 yaş arasındaki fakir aile çocuklarına nakit para yardımı yıptocak

Fa» »ara para yardımı galim
Sağlık Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu işbir- 
liğiyle yürütülen 
sosyal riski azaltma 
projesi kapsamında
ki “Şartlı Nakit 
Transferi" uygula

maya konuyor. 
Proje çerçevesinde, 
0-6 yaş arasındaki 
fakir aile çocukları
na, okul öncesi 
temel sağlık 
hizmetlerinden 
faydalanmaları 
amacıyla, nakit 
para yardımında 
bulunulacak.

Anne adaylarının 
doğum öncesi apakım 
almaları, sağlık 
kuruluşunda doğum 
yapmaları ve doğum 
sonrası dönemde 
sağlık hizmet
lerinden yararlan
ması için nakit para 
yardımı yapılacak. 
“Şartlı Nakit

Transferi ProjesT 
uygulamasının 
temel hedefinin, 
ekonomik koşullar 
nedeniyle, düzenli 
sağlık kontrollerin 
den yararlanamayan 
ailelerin faydalan
masını sağlamak 
c duğu belirtildi. 
Haberi sayfa Fde

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kraldan çok kralcılar...
Kraldan çok kralcılar memleketi yönetmeye 

çalışıyorlar.
Kendi kendilerine karar alıp uyguluyorlar.
Bir şey bildikleri de yok.
Dar beyinleriyle yorum yapıp tavır geliştiriyor

lar.
Sonra da onların gaflarını ita amirleri düzelt

mek için çaba sarfediyorlar.
Geçen gün Diyarbakır Büyükşehir Belediye 

Başkanı’m havaalanındaki Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısını karşılama törenine 
almamışlar.

Gerekçe olarak da "yassak"demişler.
Halkın oyuyla seçilen Belediye Başkanını pro

tokole almamak..
Onu tanımamak..
Öyle bir hak yok.
Öyle bir hoşgörü yok.
Tanımak zorunda.
Kaldı ki Başkan da kendisini tanıttığı halde 

yine de yassak demişler
Bağışlanır yanı var mı?
Yok.
Ancak Başkan anlayışlı, Başbakan Yardımcısı 

Şener "umurbilir"de sorun çözülmüş.
Televizyondan yansıyan toplantı sırasında 

Başbakan Yardımcısı’mn Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile "sıcak muhabbeti "olayı hafiflemeye 
yönelikti.

İşte bu kraldan çok kralcılar olayları seyrinden 
çıkarıyorlar.

Huzur bozuyorlar.
Gerginlik yaratıyorlar.
Bu kraldan çok kralcılar genellikle de son

radan görme oluyorlar.
Verilen unvanı ve yetkiyi hazmedemiyorlar.
Hazmedemezler.
Çünkü tesadüfen o makamı elde etmişler.
Makamın bilincinde değiller.
Kafaları basmıyor, akıllan almıyor.
Düşünce yoksunlan..
İnisiyatif kullanamama özürlüler.
Sanki babasının çiftliğinde görev yapıyor.
Devlet kimsenin babasının çiftliği değil.
Devletin verdiği yetkiyi ya da sağladığı 

olanakları kimse kendi çıkarları için kullanamaz.
Onu veren devlet almasını da bilir.
Sonuç da bu ülkede hukuk var, yasa var.
Yasaları uygulayacak hakimler, savcılar var.
Bu memleket dingonun ahırı değil.
Kimse öyle elini kolunu sallayarak gezemez.
Gezenin çanına ot tıkayıverirler.
Yapılacak şey;
Toplum olarak bilinçlenip bu kraldan çok kral

cılara hadlerini bildirmek.
Bildirelim ki kendilerine verilen yetkiyi ve 

olanakları "bizim" İçin kullansınlar.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarla fareleri için zehirli buğday getirtiyor

Tarla fareleri için 
mücadele başlatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik 
Bölgesi’nde 
bulunan zeytin 
arazilerinde 
görülen tarla 
farelerine karşı 
İlçe Tanm 
Müdürlüğü 
zehirli buğday 
getirtiyor.
Geçtiğimiz gün
lerde özellikle 
Umurbey ve 
Yeniköy 
Bölgelerinden 
gelen şikayetler 
üzerine, önlem 
alma çalışmaları 
başlatan 
İlçe Tanm

Müdürlüğü 
ilk etapta 
getirdiği 20 
kilo zehirli 
buğdayı 
çiftçiye dağıttı. 
Taleplerin çok 
olması nedeniyle 
Bursa İl Tanm 
Müdürlüğü’nden 
120 kilo zehirli 
buğday daha 
istendiğini 
bildiren İlçe 
Tanm Müdür 
vekili Gürkan 
Kantar, gelecek 
zehirli buğdayı 
vakit geçirmeden 
çiftçiye 
dağıtacaklarını

İlçe Tanm Müdür Vekili, Kantar, zehirli 
buğdayların hemen dağıtılacağını söyledi.

söyledi. 
Ağaçlann 
diplerinde ne 
bulurlarsa 
kemirerek zeytin 
ağaçlarına zarar 
verdikleri bilinen

tarla farelerinin 
açtıkları delikleri 
zehirli buğday 
el değmeden 
bırakılarak 
yemeleri 
sağlanıyor.

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L

® METRO ı
Türkiye’nin yollarında... ■

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 
Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 
girmiştir.

Tel: (0.224) 5131212

WN4.UK
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Belediye Başkanı Bayram Demir, yaza iddialı hazırlandıklarını söyledi

Kurşunlu sahilleri 
yaza hazır

Seyfettin BEKER8ÖZ

Üçüncü kez 
Kurşunlu Belediye 
Başkanlığı’na 
seçilen Bayram 
Demir, yaza 
iddialı hazırlan 
dıklarını söyledi. 
Kurşunlu’nun 
Gemlik Körfezi’nde 
en üzün sahile 
sahip yazlık belde 
olduğuna dikkat 
çeken Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, ''Her 
yönüyle Kurşunlu 
yata hazır

* durumdadır" 
; mesajını verdi.

Geçtiğimiz yillarda 
projelendirilen 

. bin 300 metrelik 
: sahil bandının 

sadece 800 
metrelik kısmının 
yapıldığını bildiren 
Demir, "Kalan 
500 metrelik 
kısmın yapımım 
tahminen bir ay 

. sonra bitirerek, 
vatandaşlarımızın 
gezilerine aça
cağız" şeklinde 
konuştu.
Geçtiğimiz yıl

hizmete açılan 
Kurşunlu halk 
plajıyla birlikte 
uzun sahilinin 
de bitirilmesiyle 
birlikte kurşunlu 
Beldesi’nin 
tam anlamıyla 
yazlıkçı beldesi 
haline; geleceğini 
söyleyen Bayram 
Demir, "Kurşun 
lu’ya gelecek 
vatandaşlarımız 
bu yıl farklı bir 
yer görecekler" 
dedi.

Dünya alem şaşıyor,,.
Türkiye.,..
Yürütenlerin, yürüyenlerin ülkesi...
Yürüyenler yollan aşındıramıyor ama 
Yürütenler arabasını dağdan bayırdan aşırıyor 
Bu duruma dünya alem şaşırtıyor.

Yarın 19 Mayıs 
Gençlik ve 

Spor Bayramı
19 Mayıs Ata 
türk’ü Anma Genç 
lik ve Spor Bayra 
minin 85.yıldönü 
mü kutlama tören 
leri programı 
belli oldu.
Hazırlanan prog
rama göre; yarın 
saat O9.oo’da 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk konarak, 
saygı duruşunda 
bulunulmasından 
sonra İstiklal Marşı 
eşliğinde bayrağı 
mız göndere 
çekilecek.
ilçe Stadyumu ’nda 
yapılacak olan 
törenler ise.
saat lO.oo da 
başlayacak. 
Günün anlam ve 
önemini belirten

konuşma ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından yapıl 
masının ardından, 
gençlik adına ko 
nuşma. Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabesi 
ve Genç 1 iğin Ata 
ya cevabı, şiirlerin 
okunması, 
Şeref çağnst ve 
Gençlik Marşı 
söylenecek. Daha 
sonra. Gençlik 
Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde du 
zenlenen yarışma 
larda dereceye 
girenlere ödüllen 
dağıtılacak.
Tören, öğrencilere! 
yapacağı geçit 
♦öreni w gösteriler 
ile son bulacak

Erol GÖRÇAY

Lokomotif ve Vagonlar

Türkiye değişim t tedfine bteA. 
Lokomotif Batı ûrtteassetinde yed-

Arkasında ara Mfteoic» tegteteo

Ama. Bu vagonlarda bir fiuarusaea

Bazı vagonlar lokoteotte ter» 
pozisyonda duruyor.

Yani. Lokomotif AUupaşı goetevt 
yor.

Bazı vagonlar, ya hareket 
etmemekte «Üreniyor

Ya da, ters tarafa gitmek kin çaba 
gösteriyor.

İşin ilginç yönü.
Bu ters tarafa gitmek isteyen 

vagonlar, I. sınıf vagoater.
Yani, eğitim almış inteniaruı 

bulunduğu vagon, değişime ditmiyor
Şimdi. İnönü Üniversitesi Senatosu 

bildirisini okuyalım.
Senato şöyle demiş:

(AB) uyum yasaları. Kamu 
Yönetimi Yasası ve YOK yOMM te 
Atatürk’ün kurmuş okluğu Türküye 
Cumhuriyetinin yıkılma*» amaçlan
maktadır.”

işte. Şimdiki hocalarımızın 
istikameti bu yönde. |

Yani. Biz ters konumdaki 
vagonlara, yanlışlıkla »kurmadık

Bilerek oturduk diyBrla«
Bir bakıma, uyum tesalanşta 

sağlanan orguriuklefflkarş» cduşee 
lar.

40 yıl önce, biz dd^bksek taksal 
yaptık.

Bizim de hocalara*» vardk.
Ama. Çoğu özguriMfeten yana ML
Asker kesimi de •överlerdi ■■
Ama. Hiç birisi yteflMhştevde.

“Ordu Göreve” pankzMı teosnssuute
Aslında. gerçek geMtene eateer 

sitelerde oldu.
Değişime karşı. cağteteitevt tent* 

las an bir yapı ateşte.
Bu lokomotkif. Alaterk «m de iste

diği gibi mut laka Rat w a gidecek.
Ama. Ters ı agordse. bu gidbd 

sürekK engelletecek.

önce.
Kendi öğren
Sonra öğraOneye fcaft.
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Lale-Kemal Kılıç İlköğretim 
Okulu öğrencilerinden kermes

Seyfettin SEKERSÖZ

ilköğretim Okulla 
nmn yıl sonu ker- 
mesleri devam 
ederken, kiminde 
izdiham yaşanıyor, 
kimin de açılışlar 
sakin geçiyor. 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Okulu’nun Belediye 
Sergi Salonu’nda 
açtığı gıda ve giye
cek kermesinde 
öğrenci ailelerinin 
de bulunmayışı 
dikkat çekti. 
Okul Aile Birliği’nin 
düzenlediği giyecek 
ve yiyecek kermesinin 
açılışını Kaymakam 
Sadettin Genç 
yaparken, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile eşi, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve az sayıda 
misafir katıldı.

Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği Baş 
kanı Şükrü Katırcı, 
öğrenci velilerinin 
hazırladıkları giyecek 
ve yiyeceklerden 
oluşan kermesten 
elde edecekleri 
geliri okulun 
ihtiyaçlarında 
kullanacaklarını 
söyledi.

^Castmt

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15W40 
motor yağı hediyemiz.

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5 -19,5 jant 
ebatlarında 

. geçerlidir.^

CARGO G26
Özellikle yeni nesil minibüsler/kamyonetler için geliştirilmiş 
radial gövdeli, üstün performanslı asfalt zemin lastiği

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları
İstiklal Caddesi No : 26
Tel : (0.224) 513 11 75

Yetkili Bayii GEMLİK
GOODYEAR

Serbest Kavsa
Selim ŞAHİR 

Emeldi öğretme-

YÖK Yasası üzerine ll
Belli bir kesime hoş görünmek, onlarm I 

gönüllerini kazanma amacı olan Y.O .K 
Yasası TBMM’de bir gecede apar topar 
kabul edildi.

Bu yasa, ülkeyi yeni bir kargaşa 
ortamına sürükleyeceğe benzer. Daha isin I 
başında döviz kurlarında °6 20-25 oranın- I 
da artış getirdi. İki günde 2.5 milyar 
dolar ekonomik kayba uğradık. Gerçi bu 
artışların yurt dışı kaynaklı olduğu 
söyleniyor. Oysa, kendileri de biliyor ki 
ekonomi yönetimi kargaşa ortamım 
sevmez.

Yakında sokak eylemleri de artacağa 
benzer. Cuma günü üniversite öğretim 
üyeleri Anıtkabir’e sessiz bir yürüyüşle 
yasayı protesto ettiler. Ya sonra?

Lise ve üniversite öğrencilerinin de 
protesto eylemleri yapacağı tahmin edili 
yor. Gençliğin sessiz protesto eylemleri 
yapacağını kimse beklemesin. Ortam her 
geçen gün biraz daha gezileceğe benzer, 
ülkemiz ve vatandaşlarımız yine bir siyasi I 
karar yüzünden huzursuz olacak. Zarara 
uğrayacak. Vatandaşlarımız yine elim 
kırılsaydı, nasıl oldu da oy verdim 
yakanşında bulunacak. Değiştim diyenler* I 
inanıp, bir kez daha hayal kırıklığına 
uğrayacak.

Bu ülkede iktidara gelenler neden hep I 
benim dediğim olsun isterler?

Niçin demokrasinin gereği olan uzlaş
maya önem vermezler?

Neden bir gecede ala! acele geçirilir 
böyle önemli yasalar?

Niçin oy veren insanları hayal kırıklığı
na uğratırlar?

Çıkarılan bu YÖK yasasının adil bir 
yasa olduğunu nasıl söyleyebiliriz. 60 bin 
imam Hatip Lisesi öğrenci 650 bin diğer 
lise öğrencilerinden daha mı değerli.

Bu öğrencilerin sınav öncesi psikoloji
lerini bozmak doğru mu? Bu öğrencilerin 
anne babalarının huzurunu kaçırmak 
doğru mu? Bu mu adaleti sağlamak.

Bu yasanın asıl amacının, 28 Şubat 
sürecinde itiban sarsılan İmam Hatip 
Liselerinin itibarını yeniden kazandırmak
tır. Azalan öğrenci kapasitesini artırıp 
arka bahçeyi yeniden güçlendirmek 
olduğu apaçık ortadadır. Yerel seçimlerde, I 
yüzde 41.5 oy oranı iktidara huzursuzluk I 
yaratılması için verilmemiştir. Yüzde 
21‘lerden üç ay içinde yüzde i lere 
düşüldüğü örneğini unutmayalım.

Yapılması gereken meslek liselerini 
kendi statülerinde yerine oturtturmakhr. 
İhtiyaca göre meslek liseleri açmak, alı
nacak öğrencilerinde okulu bitirdiğinde 
nerelerde istihdam edileceği planlaman 
da yapılarak, çözüme kavuşturulmalıdır

Meslek I beti mezunlarının da kendi 
branşları doğrultusunda üniversiteye 
girmeleri sağlanmalıdır.

Eğer, Cumhurbaşkanımız YÖK yasasam I 
veto ederse, bu yaradan vazgeçmek. 
Sendikala ria. öğrenci ve veli temsilci - 
teriyle, öğreti— üyeleriyle, M.E. Bakanhğı V 

ı temsilcileriyle. riyali parti te—sücüerwwn 
katılacağı bir komisyonca uzlaşarak hazır- I 
lanacaak bir yasa de çözüme kavuşturul
masının doğru oh e ağ—a iaaa^o—.

Tabii bunu ynp—ak bira* (belki de cok) I 
güç. Önemli olanın da zoru basana ah 
olduğunu büaaebyb.
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Kapıcılar dernek kurmaktan vazgeçtiler
Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz Mart 
ayında bir araya 
gelerek dernek 
kurma karan 
alan Kapıcıların, 
bu sevdaların
dan vazgeçtikleri 
öğrenildi.
İlçede bulunan 
yaklaşık 200’e 
yakın Site 
kapıcısı Milton 
Gazinosu nda bir 
araya gelerek, 
Dernek kurma

kararı Turgut Tetik, derneği geçen
almışlardı. Erol Çalışkan, zaman içinde
Kuracakları İsmail Şimşek bir türlü
dernek yeri ve Cavit kuramadılar.
olarak Faruk Altınay’dan Çalıştıkları iş
Güzel’den de oluşan 7 kişilik yerlerinden
destek sözü alan kurucu listesi de dernek kurma
Kapıcılar, geçen belirleyen site maları için
zaman içinde kapıcıları, baskı uygu
aralarında bir "Apartman ve landığı için
türlü anlaşmaya Site Görevlileri çekindikleri
varamadıkları Haklarını ileri sürülen
öğrenildi. Arama ve site kapıcıları
Aralarında Koruma şimdilik bu
Hüseyin Alak, Derneği" heveslerinden
İsmet Keleş, adını da vazgeçmiş
Ersin Günay, verdikleri gözüküyorlar.

Kapıcılar. Milton Aile Gazinosu 
dernek kurma karan

İşsizler IŞKUR’dan umutsuz
İş bulmak amacıyla 
Türkiye İş 
Kurumu’na (İŞ-KUR) 

başvuran ve kurum 
tarafından işe yer
leştirilen yurttaşların 
sayısı sürekli 
geriliyor.

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KflMPfiNYfi

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLD KART iP/VM 'M MI2

ISSTonTkart »mms
ÖZKRYR OTOMOTİV 
_ GEMLİK BAYİİ
M ■ ■"> F ■ Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ 1 " = Te| . (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

İŞ-KUR, şubat ayına 
ilişkin iş gücü 
piyasası verilerini 

açıkladı. Buna göre, 
bu yıl ocak-şubat 
döneminde 65 bin 
550’si erkek, 17 bin 
306’sı kadın olmak 

üzere toplam 82 bin 
856 kişi iş bulmak 
amacıyla İŞ-KUR’a 
başvurdu.
Geçen yılın aynı 
döneminde 93 bin 
175’i erkek, 19 bin 
327’si kadın olmak 

üzere toplam 112 
bin 502 kişi İŞ- 
KUR'a başvurmuştu. 
Kurum'a başvuran 
işsiz sayısında geçen 
yıla göre yüzde 26.4 
oranında gerileme 
yaşandı.

İşsizlikteki artışa 
karşın İŞ-KUR'a 
yapılan başvurularda
ki düşüş, issizlerin 
kurumu is bulma 
kanalı olarak 
görmemeye başladığı 
şeklinde değer* 
lendiriliyor. Ocak- 
şubat döneminde İŞ- 
Kur’a başvuranların 
12 bin 418’i bir işte 
çalıştığı halde özel 
durumlarına uygun, 
4 bin 8911 ise daha 
iyi koşu Har da iş 
aradığını bildirdi. 
Bu dönemde bas w - 
ranların 4 bin 
876’sını özürlüler, 2 
bin 0'unu da eski 
hükümlüler 
oluşturdu.
BAŞVURANA 
DA İŞ YOK 
İşsizlerin Kurum dan 
giderek umudu 
kesmelerinde, aylar 
itibariyle alınan açık 
iş saytsmm da azal
ması vc basvuran
lann çok küçük bir 
bölümünün işe

etkili okhı 
Bu ı,ıl A id müb

stktörd— a İman
•çak is sayısında da 
yüzde 47„9'luk bir 
düşüş yasandı.
Anılan donemde 
kamu 5 bin 731. 
özel sektör 8 bwı 
404 olmak üzere 
toplam 14 bm 135 
kişilik açık iş 
bildiriminde 
bulundu.
Iş arayanlardan 
28 bin 486’ Mnm

gonderdtbğı ocak- 
şubat döneminde, 
bunlardan 4 bm 
930 u kamu. 3 bin 
612 si de M sek
törde ohnak ürere 
t opiam 8 bin 54 2 si 
işe yedeşMMMk 
Bunların 1610mm 
özürlüler. 805 mi 
eski ImkâmMhR, 
8 im de terörden 
çfkdmm mmNv



18 Mayıs 2004 Salı
KSrfez Sayfa 6

■BB **ar<fli

SSK’da elektronik bildirge dönemi
Başbakan Erdoğan: "Vatandaşlar artık çile çekmeyecek."

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
doğan herkesin 
sigortalı olduğu bir 
Türkiye'yi hedef 
lediklerini söyledi. 
Erdoğan, SSK ile 
Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastanelerin 
tek çatı altında 
toplanacağını da 
bildirdi.
Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun (SSK) 
İstanbul’da düzenle
nen e-bildirge pro
jesinin açılışında 
konuşan Erdoğan, 
bilgi teknolojisiyle 
vatandaşa devlet 
kapısında çile 
çektirilmeyeceğim 
belirtti.
Erdoğan, şöyle 
konuştu:

"Bir işveren büro
sundan hiç çık
madan yerinden bile 
kalkmadan tuşlara

basmak süretiyle 
SSK ile ilgili bütün 
işlemlerini, banka 
ödemelerini gerçek
leştirebilecektir. 
Ayrıca yine işçi ve 
işverenlerimiz 
bugüne kadar sigor
ta müdürlüklerine 
gitmek süretiyle 
aldıkları diğer 
hizmetleri de 

internet üzerinden 
yapabilecek, sigor
talılık durumlarını 
yine İnternetten

takip edebilecek
lerdir. Bizim 
amacımız öncelikle 
vatandaşımıza 
kolaylıklar sağlamak 
süretiyle sigortalılığı 
bu arada teşvik 
etmektir. Hedef 
artık Türkiye’de 
sigortalı olmayan 
vatandaşımızın 
kalmamasıdır."
E-bildirge projesiyle 
kamu ve özel sek
törde asgari 432 
trilyon lira işgücü

kazanımı elde edile
ceğini de bildiren 
Erdoğan,ayakta 
tedavi gören SSK’lı 
vatandaşların da 
serbest eczaneler
den ilacını alabil 
mesi için çalışma 
başlattıklarını

SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE 

DUYURU

5590 Sayılı kanunun 2567 sayılı kanunla değiştirilen 
25. maddesi gereğince 2004 Yılı ODA AİDATI ile 26. 
Maddesi gereğince 2004 yılı ODA MUNZAM AİDATI bir
inci taksiitleri 31 Mayıs 2004 Pazartesi günü mesaî 
bitimine kadar tahsil edilecektir.

2004 Yılı birinci taksit aidatlarının süresi içinde öden
memesi halinde 6183 sayılı kanun gereğince ödemede 
geciken her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme 
zammı uygulamak zorunda kalınacaktır.

Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap olma
malı için ODA AİDATI ile MUNZAM AİDATI birinci taksit
lerini yukarıda belirtilen süre içinde ödemeleri önemle 
duyurulur.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

söyledi.
Çalışma ve Sosya1 
Güvenlik Bakanı 
Murat Basesgioğlu 
da, e-bildirge uygu
lamasının e-devlet 
projesinin en kap
samlı ve en ileri 
adımlarından biri

ol d u ğunu belirtti. 
Daha sonra 
B a s b aka n Recep 
Tayyip Erdoğan. 
e-bildirge başvuru 
formlarına onay 
vererek p r o j e n i n 
açılışını 
gerçekleştirdi.

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL (23 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMETİN YERİ
DOÖA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ

Kilin I. IIIIFIİ2IETIİKEMIEL ■Lifli (II KİLİT

EVİNİZİ-İŞ  YEBJNİ 
YAZLIĞINIZI

C1NİY1T >1 TIHIIIIHI İRİN IIİIIIMTM VENUI

JAPON SOBALARI

sâiisssavis

ÖN ÖDENELİ KAM MM YA
* EKİN TESLİMİ 

KASIM TESLİMİ
I+IAT

HIZLI VE DENGELİ aaalik tisumi ı+ıı ay

TOYO TİCARET
YAŞAYIM

BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

TEL : (0.224) 587 71 34 TELSII71171
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Fakir çocuklara para yardımı geliyor
Sağlık Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu 
(SYDTF) işbirliğinde 
yürütülen Sosyal Riski 
Azaltma Projesi kap
samında, "Şartlı Nakit 
Transferi Projesi" 
uygulamaya konuyor. 
Proje çerçevesinde 0-6 
yaş arasındaki fakir aile 
çocuklarına, okul öncesi 
temel sağlık hizmet
lerinden faydalanmaları 
kaydıyla nakit para 
yardımı yapılacak. Yine 
proje kapsamında anne 
adaylarının doğum öncesi 
bakım almaları, sağlık 
kuruluşunda doğum yap
maları ve doğum sonrası 
dönemde sağlık hizmet
lerinden yararlanmaları 
koşuluyla nakit para 
yardımında bulunulacak. 
Edinilen bilgiye göre, 
Şartlı Nakit Transferi 
uygulamasının temel 
hedefini, ekonomik 
koşullar nedeniyle 
düzenli sağlık kontrol 
terinden yararlanamayan 
nüfusun en yoksul yüzde 
6’lık bölümü nü kap
sayan aileler oluşturuyor. 
Bu ailelerde, 0-6 yaş 
çocukların koruyucu 
sağlık hizmetlerinden

(aşılama, büyümenin 
gözlemlenmesi ve yeter
siz beslenme bozukluk
larım giderme) yararlan
maları, anne adaylarının 
güvenli annelik yaklaşımı 
ite doğum öncesi dönem 
de düzenli ve periyodik 
olarak izlenmesi, gebelik 
risklerinin önlenmesi, 
aşılarının yapılması ve 
doğumun sağlık kuru
luşunda güvenli koşullar
da yapması sağlanacak. 
Sosyal Riski Azaltma 
Projesi Şartlı Nakit 
Transferi uygulamasının 
sağlıkla ilgili bölümünün 
etkili bir şekilde hayata 
geçirilmesi için, SYDTF 
ite Sağlık Bakanlığı ara 
sında işbirliği protokolü 
imzalanarak tarafların 
görev ve sorumlulukları 
belirtendi. Protokol 
doğrultusunda, İl Sağlık 
Müdürlükleri ve Sağlık 
Grup Başkanlıkları, sağ 
hk ocakları ve ana çocuk 
sağlığı ve aile planlaması 
merkezleri, sağlık hizmeti 
sunumunun yanısıra, ilde; 
ki Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) 
Başkanlıkları ite işbirliği 
içinde çalışacaklar.
BAKAN AKDAĞ’DAN 
’ŞNT GENELGESİ 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, valiliklere 

gönderdiği genelgede, 
imzalanan protokol 
kapsamında yürütülecek 
hizmetleri belirtti.
Bakan Akdağ, sözkonusu 
genelgede, İl Sağlık 
Müdürlükleri'nin her 
İlçe Sağlık Grup 
Başkanlığı’nda Şartlı 
Nakit Transferi uygula
ması ite ilgili işlerin 
koordinasyonu için bir 
"sorumlu" atayacaklarını 
ifade ederek, "Proje 
kapsamında Şartlı Nakit 
Transferi uygulamasının 
hak sahibi ailelere 
ulaştırılması ve hizmet 
kullanımlarının sağlan
ması için İl Sağlık 
Müdürlükleri ve İlçe 
Sağlık Grup Başkanlıkları 
yeterli sayıda personel 
görevlendirecekler. 
Birinci basamak sağlık 
kuruluşlarında görev 
yapan personelin ve 
doğum yapılan hastane 
personel ve sorumluları 
nın proje uygulamaları 
hakkında bilgilendiril 
melerini sağlayacak
lardır" talimatını yerdi. 
Akdağ, sağlık 
ocakları/ana çocuk 
sağlığı ve aile planlaması 
merkezlerinde görevli 
sağlık personelinin, 
ihtiyaç sahibi çocuk 
ve gebeleri Şartlı Nakit

Transferi uygulaması için 
SYDV Başkanlıklarına 
başvurmaları için yön
lendirmesini isteyerek, 
genelgede ayrıca su 
ifadelere yer verdi: 
"Sağlık kurumu persone 
li, okuma yazması olma 
yan ailelere gerektiği 
takdirde formları 
doldurmak suretiyle 
yardımcı olacaklardır. 
Proje kapsamında düzen
lenecek Kamuoyu 
Bilgilendirme 
Kampanyası kapsamında 
gerekli materyal sağlık 
kuramlarına teslim edile
cektir. Sağlık kurumlan, 
aynı kampanya kapsamın 
da düzenlenecek faaliyet 
terde gerektiğinde SYDV 
Başkanlıklarına destek 
vereceklerdir. İl Sağlık 
Müdürlükleri ve İlçe 
Sağlık Grup Başkanlık 
lan, Şartlı Nakit 
Transferi uygulaması 
kapsamında çocuk ve 
gebelik yardımı alan 
hak sahiplerinin sağlık 
ocağı/ana çocuk 
sağlığı ve aile 
planlaması merkez
lerindeki düzenli 
kontrolleri, kayıt ve 
dosya tesisi işlemleri 
için herhangi bir ücret 
talep edilmemesini 
sağlayacaklardır.

NAKİT PARA ALAN 
AİLELER TAKİP 
EDİLECEK
Şartlı Nakit Transferi 
kapsamında yapdecdi 
nakit sağlık yardımların
dan faydalanmak isteyen 
vatandaslaramz. her 
ilçede bulunan SYDV 
Başkanlıklarına başvuru
da bulunacaktır. Yapılan 
başvurular, bu amaçla 
geliştirilen kriterlere göre 
değerlendirmeye alınacak 
ve hak sahipleri beli r- 
lenecektir. Şartlı Nakit 
Transferi kapsamında 
yapılacak nakit sağlık 
yardımları, çocuk ve 
gebelerin sağlık 
ocağı/ ana çocuk sağlığı 
ve aile planlaması 
merkezlerinde yapılacak 
periyodik muayenelerine 
devam ettikleri sürece 
sürdürülecektir. Hak 
sahiplerinin muayenelere 
devam koşulunu yerine 
getirip getirmediklerinin 
kontrolü için, SYDV 
Başkanlıklarınca bu iş 
için geliştirilen bilgisayar 
yazılım programı kul
lanılarak, her ay takibi 
yapılacak gebe ve çocuk
lara ait Takip Listeleri 
bilgisayar çıktısı olarak 
hazırlanacak ve takibinin 
yapılması için sağlık 
ocakları, ana çocuk

cakur. Sağjakocajp arsa 
cocuk sağbğı W aie 
pbatMMH merkezieriode I 
doidund» Takip 
Listeleri, her ay® 1-5. 
günken amnMto âcede 
bulunan S>BV
Baskanbhfen aca tafta 
alınacaktır. Sağhk 
kontrolünü bir kez 
ahsuf» hak ufafenua 
ödemesi y apdnsayacaktır I 
İki kez kootrafenu yapte I 
may an hak safebı ise 
Şartlı Nakit Transferi 
uygulat mi ka psammdan I 
çıkarılacaktır. Bu neden- I 
te. İl Sağhk Mûduriûkteri I 
ve fice Sağhk Grup 
Başkan 1 ıklan, 3 ve İce 
SYDV Baskanhklan ite 
işbirliği içmde olacaklar. I 
hak sahibi cocuk W 
gebelerin sağhk 
kuramlarına devasam 
gösteren Takip 
Listelerinin zamanında 
SYDV Başkanlıklarırica 
toplanmasını sağlayacak
lardır. Şartlı Nakit 
Transferi uygulaması 
kapsamında hak sahibi 
olan cocuk ve gebeler 
Takip Formları ’nda 
belirlenen özelliklere 
göre muayene ve 
izleme tabi 
tutulacaklardır.
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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) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Özel ilaçlara farklı reçeteler
Sağlık Bakanlığı 
İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü, 
uyuşturucu madde 
ve ilaçlarının 'kır
mızı”, psikolojik 
ilaçların ise 'yeşil’ 
reçete ile satılması 
uygulamasını 
başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, Eczacılık 
Genel Müdürlüğü, 
Türk Eczacıları 
Birliği’ne (TEB) gön
derdiği 20.04.2004 
tarih 17356 sayılı 
yazılı genelge ile 
yeşil ve kırmızı 
reçete ile satılacak 
ilaçla hakkında bilgi 
verdi. TEB Genel 
Sekreteri Sabih 
Tekin Çağlar ise bu 
genelge üzerine tüm 
eczacı odalarına

birer yazı gönder
erek, uygulamayı 
üyelerine duyurdu. 
İşte "Yeşil Reçete 
İle Verilecek İlaçlar" 
kapsamına 
alman ilaçlar: 
"İlaç/Firma Adı: 
UItramex 50 mg 
Kapsül (ADEKA), 
Etkin Madde: 
Tramadol HCI, 
Birim Miktar:
50 mg 

Ambalaj: Kapsül

(10-30-50) Adet 
Ruhsat Türü: 
İmal R.
İlaç/Firma Adı: 
Ultramex 
100mg/2ml 
Enjeksiyonluk Sol. 
İçeren ampul 
IV/IM/SC kullanım 
İçin (ADEKA) 
Etkin Madde: 
Tramadol HCI 
Birim Miktar: 100 
mg/2ml 
Ambalaj: 2 ml’lik

Ampul 
Ruhsat Türü: İmal 
R.
İlaç/Firma Adı: 
Ultramex 
lOOmg/ml Oral 
Damla (ADEKA) 
Etkin Madde: 
Tramadol HCI 
Birim Miktar: 100 
mg/ml
Ambalaj: 10 ml’lik 

renkli cam şişe 
Ruhsat Türü: 
İmal R".
TEB Genel Sekreteri 
Çağlar, tabip 
odalarına gön
derdiği yazıda, 
sözkonusu ilaçların 
'Yeşil Reçete’ ile 
verilmesi, stok ve 
tüketimlerinin 
psikotrop defterine 
işlenmesi gerektiğini 
kaydetti.

Öğrencilerden I 
YÖK karşıtı 

eylem

Sağlık personeli 
tayin ve atama

Sağlık Bakanlığı, 
kalkınmada öncelikli 
yörelerdeki uzman 
doktor açığını

kapatmak için 
tayin ve atama 
yönetmeliğinde 
değişiklik yapmaya

hazırlanıyor.
Değişiklik yapılın 
caya kadar 
ihtiyaç olan

yörelere uzun süreli 
geçici görevle 
uzman hekim 
gönderilecek.

■ BURSA HAKİMİYET. 
1 VE KENT 1
| GAZETELERİNE | 
. İLAN ALINIR .

KÖRFEZ REKLAM
Tel: 513 96 83
Fax: 513 35 95
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GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI
EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN
SOSİSLİ SANDWİÇ
HAMBURGER

+ AYRAN 
+ AYRAN

HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA * İÇECEK 
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000
4.500 000
4.500 OOOKÖFTE ♦ CİPS * KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK

SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 4.500.000 TL

MARGARİTAPİZZA+İÇECEK 4.500.000 TL

YÖK Yasa Tasan 
sı’na ilişkin tartış
malar sürerken, 
İstanbul Beyazıt 
Meydanında 
toplanan üniversite 
öğrencisi bir grup, 
AK Parti 
Hükümeti’ni 
protesto ederken, 
Irak’taki işgalin 
ve işkencenin 
bir ön önce son 
bulmasını istedi. 
Dün, "Katil NATO 
işkencesi Blair 
ülkemizden defol- 
üniversite öğrenci
leri" yazılı pankart
la İstanbul 
Üniversitesi Beyazıt 
Ka mpüsü ’ nden 
çıkan bir grup 
öğrenci, tramvay 
durağından 
Beyazıt Meydanı’na 
kadar yürüyen 
başka bir grupla 
bir araya geldi. 
Burada yeni YÖK 
Yasa Tasarısı ve 
hükümet aleyhine 
slogan atarak marş 
söyleyen yaklaşık 
80 kişi, Irak’taki 
işgal ile işkencenin 
son bulması için 
ABD ve İngiltere’yi 
de protesto etti. 
Grup adına yapılan 
basın açıklamasın
da, "AK Parti ikti
darının imam-hatip 
liselerine ilişkin 
üniversite sınavın
daki katsayı düzen
lemesini de içeren 
YÖK Yasa Taslağı 
Meclis te kabul 
edildi. Y OK Yasası 
tartışmaları

Cumhurbaşkanı 
Sezer’in onaıı aşa
masında da süre
cek. Bugüne kadar 
sürdürülen tartış
malarda, eğitimin 
temel bileşenleri 
dışında herkes 
konuştu. Bir 
taraftan AK Parti 
iktidarı halkı 
demokratikleşme 
masallarıyla 
aldatırken, diğer 
taraftan YÖK ve 
bazı üniversite 
rektörleri laikliği 
savunma kılıfıyla 
iktidar kavgasını 
sürdürüyor. Bugün 
aynı zamanda 
ABD'nin Irak’taki 
işgal-işkence orta*. 
İngiltere’nin t
katil Başbakanı 
ülkemize geliyor.
Bugün ülkemiz 
topraklarına 
adımını atan Blair. 
Irak'a saldırının 
başlangıcından be 
yana aktif rol 
almış. Katliamlara 
işkencelere ve her 
türlü insanlık <Mi 
yöntemlere bas 
vurmuştur. İşgalci 
İngiltere ve katfl 
ABD Irak halkmı | 
teslim alamayacak. J 
YÖK Yasası geri 1 
çekilsin, ıskrnced 
Blair ü îkcm izden 
defolsun" denÜdL 
Polis, gösteri 
sırasında geniş 
güvenlik önlemleri 
akh. Grup, bas» 
acıklamasmm 
dan ola vsu bir 
şekilde dağıldı

PİZZAKWKSAIATA+iaaK 8.000.000 TL 
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Boğulma ve böcek sokmalarına karsı uyarı
Yazın sıcakların art
masıyla birlikte hal
siz ve yorgun oluruz. 
Çok terleriz, 
böceklerle boğuşu
ruz, serinlemek için 
girdiğimiz deniz ve 
havuzlarda boğulma 
tehlikesiyle karşı 
karşıya kalırız. Tüm 
bu tehlikelerine karşı 
herkesin en sevdiği 
mevsimlerden biri 
olan yazı bu yıl 
sağlıklı geçirmeye 
ne dersiniz? 
Uzm. Dr. Haşan 
Aslan, yaptığı açıkla
mada, suda boğul
manın, yaz aylarında 
çok sık görülen bir 
kazayla ölüm sebebi 
olduğuna dikkat 
çekerek, iyi yüzme 
bilenlerin de tanı
madıkları bölgelerde 
yüzerken dalga, 
akıntı, girdap ve 
kramp girmesi gibi 
sebeplerle boğulma 
tehlikesiyle 
karşılaşabileceği 
uyarısında bulundu. 
Kişi yüzme bilmiyor
sa veya tecrübesizse 
su kanalları, göletler 
ve havuzlarda

boğulabileceğini 
vurgulayan Uzm. 
Dr. Aslan, küçük 
çocukların deniz 
kıyısında, suyun 
derin olmadığı yer
lerde de kolayca 
bu tehlikeyle karşı 
karşıya kalabileceği
ni belirtti.
BOĞULANA 
İLK YARDIM 
Uzm. Dr. Haşan 
Aslan, denizde veya 
başka yerde boğul
mak üzere olan 
birinin yardımına 
giderken, suya 
atladıktan sonra 
kazazedeye doğru 
yüzülmesi gerektiği
ni ifade ederek, 
"Amacınız, hiç 
vakit kaybetmeden 
onu sudan çıkar
mak olmalı. Sudan 
çıkardıktan sonra, 
bilinci yerindeyse 
ve solunum 
güçlüğü yoksa onu 
sakinleştirip ısıtın. 
Kazazede baygın 
olmakla birlikte 
solunumu varsa, 
kendisini yan 
yatırın, bu sayede, 
yuttuğu su dışarı 

çıkabilir ve suyun 
akciğerlere gitmesi 
önlenebilir. Ağızdan 
ağza suni solunum 
yapılırken, göğüs 
kafesine düzenli 
aralıklarla bastın 
tarak kalp masajı 
uygulanır. Ancak 
kalp masajı, sadece 
kalp atımı ve nabız 
alınmadığı hallerde 
yapılmalıdır. 
Boğulan kişi, akci 
ğerlerinde suyun 
yol açtığı haşan 
değerlendirmek 
amacıyla mutlaka 
hastaneye kal 
dırılmalı ve 48 
saat süreyle 
kontrol altında 
tutulmalıdır" dedi. 
BÖCEK
SOKMALARI 
Böcek sokmalarının, 
özellikle yaz ve son
bahar başlarında tar
lada çalışan, tatil ve 
piknik yapan insan
lar için keyif kaçıncı 
bazen de hayatı 
tehdit edici bir sorun 
olduğunu kaydeden 
Uzm. Dr. Aslan, 
"Böcek sokması 
olan bölgeden 

uzakta şişme, 
kızartı, ürtiker, 
kaşıntı, kolik şek
linde kann ağrısı, 
kusma, ishal, 
göğüste sıkışma 
hissi, nefes almada 
zorluk, hırıltılı 
solunum, at sesi 
(larinks ödemi bul
gusu), dilde şişme 
olabilir. Bu bulgu
lar, ciddi alerjik 
reaksiyon ve anafi- 
laksi bulgularıdır 
ve birkaç dakika 
içinde ortaya çıkar. 
Nabzın alınama
ması ve kan 
basıncının düşmesi, 
bilinç bulanıklığı ve 
kalp durması, hay
atı tehdit eden bul
gulardır" diye 
konuştu.
Uzm. Dr. Haşan 
Aslan, kannca ile 
sokulmadan 30-60 
dakika sonra yerel 
kaşıntı ve küçük su 
toplamış kabarcık 
(vezikül) ortaya çık
tığını bildirerek, 
"Bunu 8-24 saat 
sonra püstül oluşu
mu izler. Kannca 
sokmasından sonra 

ikincil enfeksiyon
lara engel olmak 
için bol su ve 
sabunla yıkanmalı, 
içi su dolu kabarcık 
sıkılmamaltdır. 
Topikal steroidli 
merhemler ve ağız
dan H1 antihista- 
minikler kaşıntıyı 
azaltmak için kul
lanılabilir" dedi.
AKREP VE YILAN 
SOKMALARI 
Akrep sokmalarında 
da yara üzerine 
konan küçük bir buz 
parçasının ağrıyı 
azaltabileceğini 
söyleyen Uzm. Dr. 
Aslan, "Yara 
temizlendikten 
sonra üzerine korti
zonlu veya antihist- 
aminik merhemler 
sürülebilir. Akrep 
sokmaları, tansiyon 
yükselmesi ve kas 
spazmları gibi ciddi 
reaksiyonlara sebep 
olabileceği için 
mutlaka bir sağlık 
merkezine başvu
rulmalıdır. Ağır 
vakalarda akrep 
panzehiri (antiskor- 
piyonik serum) 

uygulanabilir Zehir 
li yılan sokmaların 
da da. sokulan 
kısım kalp sedyesi 
nin altında tutu
larak hasta en 
yakındaki sağlık 
merkezine götürül 
melidir" dedi.
Izm. Dr. H asan
Aslan, güneş carp- 
masının ise, kızgın 
güneş altında uzun 
süre kalanlarda ve 
daha çok çoraklardı 
görülen bir yaz 
hastalığı olduğunu 
hatırlatarak, 
"Şiddetli baş ağrısı. I 
bulantı, kusma ve 
yüksek ateşle ken
dini gösterir. Hasta 
serin bir yere götü 
rülmeli, vücudu 
sıkan giysiler çıka 
nlmalı, başına 
soğuk kompres ve 
ya buz torbası ko 
nulmalıdır. Ateş 
çok yüksekse, vücut I 
ıslak bir çarşafla 
sarılmalı, hasta 
havadar bir yerde 
tutulmalı ve serin 
bir cankurtaranla 
hastaneye taşın
malıdır" dedi.
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Yiyecekleri nasıl saklamaksınız?
Pirinç, bulgur, kuru 
fasulye, nohut gibi 
besinleri içerindeki. 
taş, toprak ve diğer 
yabancı maddeleri 
ayıkladıktan sonra 
bez torbalarda 
saklayınız. Yağları 
kapalı olarak serin 
ve ışıksız yerde 
sakayınız. Taze 
sebzeler dayanık
sızdırlar. Ispanak, 
marul gibi sebzeleri, 
köklerindeki çamur, 
toz ve topraklan 
gidecek şekilde 
yıkadıktan sonra 
naylon torbalara 
koyarak buzdolabın

da 3-5 gün saklaya
bilir siniz. Diğer 
taze meyve ve 
sebzeleri de çamur 
luysa yıkadıktan 
sonra, çamuru değil 
se yıkamadan nay
lon torbalara koya 
rak buzdolabında 
saklayınız. Naylon 
torbanın birkaç 
yerinde delik olursa, 
saklanırken fazla 
nemden çürümeleri 
önlenir. Patatesi 
orta nemli, karanlık, 
hava akımı olan 
yerde saklayınız. 
Kuru soğanı serin ve 
kuru yerde sak
layınız. Günlük 
tüketeceğinizden 
çok et satın aldığı 
nızda pişirilecek 
miktarlara ayırarak, 
buzlukta birkaç 
hafta saklamanız 
mümkündür. 
Yumurtayı buz
dolabında bir iki 
hafta (tazeliğini 
yitirmeden) saklaya

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 
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NÖBETÇİ ECZANE
bilirsiniz. Yumurtayı 
yıkamadan sak
layınız ve kul
lanacağınız zaman 
yıkayınız. Her türlü 
sütü buzdolabında 
saklayınız. Pastörize 
sütü, yazın bir gün, 
kışın iki-üç gün 
içinde tüketiniz. 
Hiç bir işlem görme 
miş sütü önce kay
natınız ve iki gün 
içinde kullanınız. 
Uzun ömürlü sütü 
açtıktan sonra en 
geç üç gün içinde 
tüketiniz.Ekmeği 
günlük alınız.
Naylon torba içifftie 
uzunca süre tutulan 

ekmek küflenebilir. 
Küfler görünür ola
bileceği gibi, gözle 
görünmeyebilir.
Ekmek iki günden 
daha uzun bekle 
yecekse buzluğa 
koyarak dondum 
nuz. Yenmeden bir 
saat önce buzluktan 
çıkarınız. Eğer derin 
dondurucuya sahips
eniz yiyeceklerinizi 
daha uzun süre 
saklayabilirsiniz.
Ancak derin don
durucudan çıkar 
dığmız yiyecekleri; 
çözül dükten 
sonra yeniden 
dondurmayınız.
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Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, liseler arası futbol şampiyonası düzenlendi.

Gemlik Lisesi birinci oldu

neden YEŞİLIRMAK?

lik Lisesi Futbol Takımı

Ders yoğunluğu ve stresi, düzenlenen 
piknik ve gecelerle morale dönüşür. 
Bundan sonrası kolaydır artık.

Sevgi her şeyin başında gelir. 
Başarımızın kaynağının Sevgi 
olduğunu itiraf edebiliriz.

Yeşilırmak UZMANDIR
Hepsi kendi alanında "en iyiler" olarak bir 
araya gelmiş öğretmenlerdir.Tecrübe ve 
birikimiyle birlikte hareket edip, gün geçtikçe 
kendilerini daha da geliştirip yenilerler.

Yeşilırmak 
TEKNOLOJİDİR
Bilgi işlem ve baskı merkeziyle, 
teknolojinin gereği son sistem 
bilgisayar ve makineler 
kullanarak kaliteli, modem 
dokümanları kendisi üretir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gençlik Haftası 
etkinlikleri içinde 
yapılan Liseler arası 
futbol şampiyona 
sında Gemlik Lisesi 
birinci oldu.
Gemlik ilçe stadını 
dolduran kız ve er 
kek öğrencilerin 
takımlarına yaptık
ları coşkulu tezahü 
rat Gençlik Hafta 
sı’na renk kattı. 
Gençlik Haftası

futbol karşılaşmala 
nnın üçüncülük 
maçında Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ile Endüstri 
Meslek Lisesi karşı 
karşıya geldi. 
Maçın başında 
yediği golle 1-0 
yenik duruma düşen 
Endüstri Meslek 
Lisesi daha sonra 
toparlanıp attığı 
7 golle sahadan 7-1 
galip ayrılarak,

üçüncü olurken 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’de 
turnuva 
4.ncüsü oldu. 
Günün finalinde ise, 
kıran kırana bir 
maç izlendi.
Gemlik Lisesi ile 
Ticaret Meslek 
Lisesi arasındaki 
finalde zaman sert
likler yaşanmasına 
rağmen olaya müda 
hale eden öğret 
menler genç futbol 
cuları yatıştırdılar. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Beden öğretmeni 
Ali Görücü’nün 
orta hakemliğini 
yaptığı maçta 
Gemlik Lisesi 
ilk yanyı Serdar 
ve Caner’in 
attığı gollerle

2-0 önde kapadı. 
İkinci öğrencilerin 
tezahüratıyla çe 
kişme içinde geçen 
maçta, Ticaret 
Meslek Lisesi’nden 
Cüneyt ile Gemlik 
Lisesi’nden Sefa ile 
Şahin rakiplerine 
sert girince kırmızı 
kart görerek, 
oyundan atıldılar. 
Maçta başka gol 
olmayınca Gençlik 
Haftası futbol 
müsabakalarında 
Gemlik Lisesi 
şampiyon olurken 
Ticaret Meslek 
Lisesi’de ikinci oldu. 
Şampiyonada ilk 
üç sırayı alan 
takımlara kupaları 
19 Mayıs 2004 
günü yapılacak 
törenler de verile
ceği öğrenildi.

Yeşilırmak ÖZVERİDİR 
öğretmen ve personeli öğrencinin başarı 
ve mutluluğu için çalışır. Bunun için 
mesai anlayışı tam hizmet verebilme 
anlayışına dönüşür.

Yeşilırmak 
SEVGİDİR

Yeşilırmak
MORALDİR

rü
yoktur. Ancak eğitimi aksatacak, başıboş ve 
disiplinsizliğe meydan verilmez.

Yeşihrmak DİSİPLİNDİR Yeşilırmak TERCİH SEBEBİDİR
Klasik anlamda kuralcılık ve katı disiplin anlayışı

Eğitimiyle, başarısıyla, dokümanlarıyla. Yeşilırmak: 
çocuğunun geleceğini düşünen veliler için tercih sebebidir.

• ÜCRETSİZ ZİRVE DERGİSİ ABONELİĞİ • ERKEN KAYIT İNDİRİMİ
• UZUN VADEDE ÖDEME KOLAYLIĞI • KİTAP SETİ HEDİYESİ

ÖSS ŞUBESİ : 514 47 87 - 513 09 57 İLKÖĞRETİM ŞUBESİ: 514 21 40 - 514 21 41



Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramın 85. yıldönümünü

Gençlik Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramt’nın 85. yıldönümü bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Kutlama törenleri Sçenûzde Saat 
Od.oo’de Atatürk Anıtı’na çelenk konularak, saygı duruşuyla başlayacak. İlk ve orta öğretim öğrencilerinin bayram gösterileri ilçe stadyumunda saat 
lO.oo’da yapılacak. Daha sonra, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
19 Mayıs 2004 Çarşamba FİYATI : 200.000- TL.

Mimarlar Odası’ndan 
4 kata şartlı W

Belediye Meclisinin 13 Şubat 2004 
tarihinde yaptığı toplantıda almış 
olduğu Ova Bölgesinin 4 kata çıkma I 
kararı Mimarlar Odası’nda yapılan 
görüşmelerde şartlı evet görüşü 
benimsendi. Haberi sayfa 4'de

Hâzineye devralan Sunğipek Fabrikası’nın Uludağ Universitesi’ne tahsisinde son attan

Üniversite okul yerini belirledi
Güne Bakış

:■ e - ok

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Uludağ Üniversitesi Senatosu, dün Sunğipek Fabrikası’nı gezerek, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na verilecek olan okul yerini harita üzerinde tespit etti.

19 Mayıs ve üniversite
Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.
Birinci Paylaşım Savaşı sonrası ulusu aralarında bölüşen 

emperyalist devletler, İstanbul’u işgal ederek gemilerini 
Boğaza demirlemişlerdi.

Osmanlı Devleti kurulduğundan beri, ilk kez ulus toprak
larında bağımsızlık yitirilmiş, yurdun dört bir yanı düşman 
çizmesiyle çiğnenmişti.

Emperyalislerin amaçlan, bugünkü gibi Ortadoğudaki 
petrol havzalannı kontrolleri altına almaktı.

Ayrıca, Anadolu topraklarındaki yerlatı ve yerüstü zengin
liklerini kendileri için kullanmaktı.

Afrikada, uzakdoğuda kurdukları sömürge devletlerine 
bir yenisini daha eklemişlerdi.

Bu durumu içine sindiremeyen biravuç yurtsever, yurdu 
düşman işgalinden kurtarmak, bağımsızlığımız kazanmak 
için Anadolu'dan bir halk hareketi başlatmaya karar verdi.

Ordu müfettişi Mustafa Kemal, Bandırma gemisi ile işgal 
altındaki İstanbul’dan hareket ederek, 19 Mayıs 1919 günü 
Samsun’a çıktı.

Samsuna çıkış, Ulusal Kurtuluş savaşının da başlangıcıdır.
Kurtuluş Savaşının başkumandanı Mustafa Kemal’in 

başlattığı öncülük ile vatan toprağı kurtuldu.
Bu, Osmanlınm sonu, yeni Türkiye Cumhuriyetinin 

başlangıcı oldu.
Düşmanı yurttan kovan büyük komutan, devrimlerini 

gerçekleştirken, ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ulusun 
bağımsızlığından söz edilemiyeceğini söyler.

Bugün öyle bir noktaya geldik ki, düşman ulusu işgal 
etmedi ama ekonomik yönden her yerimizi kuşattılar.

19 Mayıs’ı Gençlik Bayramı olarak ilan eden Atatürk, 
gençlere güvendi.

Gençler de bu güvene layık olmalılar.
DünrÜniver$ite için bir adım daha atıldı.
Sanırım bu adamdan sonra mutlu sona gelinecek.

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran 
veÜniversite Senatosu 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Sunğipek Fabrikası’nda 
yaptıkları incelemel
erde, harita üzerinde 
okul yerlerini tespit 
ettiler.
Fabrika üzerinde bulu
nan taklama Ünitesi 
Konfeksiyon binasının 
Meslek Yüksek Okulları 
için en ideal yer 
olduğunu belirleyen 
senato üyeleri, 
önümüzdeki yıl ithalat 
ve ihracat ile bitki 
sağlığı meslek yüksek 
okullarının öğrenime 
başlayacağını, okullara 
80 öğrencinin alı
nacağını söylediler. 
Gemlik'in tarihinde en 
büyük atılımını yap
tığının söyleyen senato 
üyeleri, arazi içinde bir 
çok binanın yıkılması 
gerektiğini belirttiler. 
SeyfettinŞEKERSÖZün 

haberi sayfa 3 de
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Ufuktan doğan güneş... Bir aşkın kurbanı Şükriye ....
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı..
Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli 

anlamlar içeren bir gün.
Çünkü ümmetten ulusa geçişin ilk adımı 19 Mayıs 

1919’da Samsun’da atıldı.
Laik demokratik cumhuriyete giden zorlu süreç 19 mayıs 

1919’da başladı.
Büyük bir uyanış, kurtuluş ve yükseliş hareketi 19 Mayıs 

1919’da ateşlendi.
Samsun’dan doğan güneş dalga dalga tüm ulusu aydın

lattı.
Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ulusu tam bağımsı

zlığa kavuşturmak için
Samsun’dan yola çıktılar.
İstanbul’u işgal eden Saltanat yönetiminin ve aydınların 

tüm engellemelerine
karşın Anadolu’yu kanş kanş gezdiler.
Prof Dr Fuat Köprülü’nün bu hareketi değerlendirirken 

yaptığı saptamalar ilginç.
“Kahramanların tarihteki rolü hakkında Carlyle’den beri 

ileri sürülen nazariyeler, Türk İnkılabında kendilerine çok 
kuvvetli bir istinatgah bulacaktır. Çünkü Türkiye’nin tarihte 
eşi olmayan bir kurtuluş, uyanış ve yükseliş hareketi, yine 
ta rihte eşi olmayan büyük bir kahramanının, Atatürk’ün 
eseridir. Tarihi realiteye sadık kalmak için ,Türk inkılabı tar
ihinin tetkikinde mutlaka bu esastan başlamak,bu görüş 
zaviyesinden bakmak, araştırmaları bu merkez etrafında 
toplamak lazımdır. Çünkü Atatürk, hadiselerin yarattığı bir 
şef değil, hadiseleri yaratan bir baştır.”

Mustafa kemal ve arkadaşları ;
Bağımsızlık ve özgürlük bilincini oluşturmak için “halk 

teşkilatını etrafında toplayıp aydınlatmaya,aralarında fikir 
ve emel birliği kurmaya” başladılar.

Erzurum’da, Sivas’da kongreler düzenlediler.
Saltanata “kafa” tuttular.
Hem de ne koşullarda..
Mustafa Kemal ünlü söylevinin girişinde o dönemi şöyle 

tanımlıyor:
“Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk genel 

savaşta yenilmişti. Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, 
koşullan ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük 
savaşın uzun yıllan içinde ulus yoksul ve yorgun durumda. 
Ulusu ve ülkeyi genel savaşa sürükleyenler, kendi hayat- 
lannın endişesine düşerek, ülkeden kaçmışlar. Padişah ve 
Halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış, kendisini ve yalnız 
tahtını koruyabileceğini düşündüğü alçakça önlemler 
araştırmakta.

Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet; güçsüz, 
onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve 
onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duru
ma boyun eğmeye hazır.

Ordunun elinden silahlan ve cephanesi alınış ve alın
makta..**

Evet; Ulus yoksul ve yorgun durumda..
Gerçekte Milli Mücadele’nin çıkış nedeni de ;
Toplumsal ve ekonomik görünümdeki zaafiyet.
Bu görünümü tersine çevirmek için atılan her adım"o 

yoksul ve yorgun “halktan da tam destek görmüş ,bir çığ 
gibi büyüyerek Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet Sonrası aydın
lanma devrimlerine ulaşmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nda bir enkaz olan “ümmet”,Kurtuluş 
Savaşı sonrasındaki sürecin sonunda “ulus”a dönüşmeyi ve 
bağımsızlığına kavuşmayı başarabilmiştir. Bu başarı Türk 
halkındaki “özgürlük”duygusu harekete geçirilerek sağlan
mıştır.

Ne var ki ; Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türk Halkı 
içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşın bağımsızlık 
mücadelesi verirken “bugünler” in böyle olabileceğini her
halde hiç düşünmemişlerdi.

Kimbilir belki de şimdi kemikleri sızlıyordun 
Ancak o acıyı dindirmek de Türk Ulusu’nun elinde.. 
Bu ulus isterse dağları bile devirir.

Kahpe düşman mil çekmiş, kör 
etmişti kahraman Mecit Ağayı 
(Sarıkaya).

İri kıyım aslan gibi idi Mecit Ağa.
Göğsündeki İstiklal madalyası 

O’nu daha da yüceltiyordu 
gönüllerde.

Gelecek nesillerin dünyası karar
maması uğraşı için, dünyasını karart- 
mıştı kahpe düşman.

Vatan kurtulmuştu ya. O mutlu 
idi.

Kerim Bey’in kahvesinde anlatırdı 
düşmanın zulmünü. Can kulağı ile 
dinlerdi insanlar.

Biricik varlığı kızı Şükriye 
(Sankaya) elinden tutar öğle öncesi 
ve ikinci vakitleri getirirdi kahvehan
eye.

Şükriye, o zamanlar ilkokul 
çağların da güzel cıvıl cıvıl bir çocuk
tu.

Geliştikçe güzelleşti. Genç kızlığın
da çok genç oğlanın dikkatini çekti.

Kendisine kur yapanların sayısı 
her geçen gün artıyordu.

Önce annesini bir zaman sonra, 
babasını yitiren Şükriye yapayalnız 
kalmıştı.

O ciddi bir kızdı. Bir milli kahra
manın kızı idi. Başı önünde eğik 
yürür, sağa sola bakmaz, dikkatleri 
çekmemeye çalışırdı.

O da insandı. Evlenecek çağa 
gelmişti. Kalbi vardı. İyi bir yuva 
kurma özlemi vardı her genç kız gibi.

O günlerde, yine Gemlik’in bir 
evladı İstanbul Tıp Fakültesi’nden 
doktor olmuş Gemlik’te muayene
hane açmıştı.

Doktorda çok yakışıklı, güzel bir 
gençti.

Şükriye’nin dikkatini çekmiş, gidiş 
gelişlerin de yolunu gözlemiş, 
muayenehanesine sık sık gider olmuş 
velhasılı aşık olmuştu doktora.

Yüreğindeki doktora olan sevgisi 
kara sevdaya dönüşmüştü 
Şükriye’nin kimsesizliğin, yalnız lığın, 
sevgisine cevap alamayışı; her geçen 
gün artan ruhi bunalımlara sürükledi 
Şükriye’yi.

Gelin olabilme özlemi ile yüzünü 

duvakla örterek, gezmeye nerde 
sabah orda akşam elinde içinde ne 
olduğunu bilinmez iki torba ile 
dolaşır oldu Gemlik sokaklarında. 
Kendisini tanıyanlara, komşu büyük
lerine, okul arkadaşlarına saygılı ve 
terbiyeli davranırdı. Eşim onun orta 
okuldan arkadaşı olduğu için bana da 
hal hatır sorar, saygılı davranır, 
eşime selamlarını gönderirdi.

Şükriye’nin kara sevdasından 
artan ilgisi doktoru tedirgin etmiş, 
doktor Gemlik’i terk ederek, İstan
bul’a yerleşmişti.

Şükriye, sordu, soruşturdu, iz 
sürdü. Doktoru İstanbul’da da buldu. 
Bir türlü peşini rahat bırakmıyordu 
doktorun. Baktı ki olmayacak, doktor 
Amerika’ya gitmekte buldu çareyi. 
Şükriye’nin doktoru bir daha göre
meme duygusu, bir zaman sonra 
genç yaşta tutulduğu o menhus 
hastalık sonucu ölümünü, naaşmın 
Gemlik’e gelişi ile öğrenen 
Şükriye’de bunalım artta da artta. 
Ömuzlan çöktü, buruştu, hisleri ve 
duygulan söndü.

Bedeninde anzalar başladı. Kalp 
teklemeye, tansiyonu yükselmeye 
başladı. Bir gün herhalde yüksek tan
siyonu iledir ki, denize düştü. 
Düştüğünü görenler kurtardı 
Şükriye’yi. Geçmedi üzerinden bir iki 
ay Şükriye’nin cansız bedeni bulun
du.

Yalnızlık aşın sevgi, ilgisizlik ve 
sağlıklı bannacak bir mahalin 
olmayışı mutluluğu tatamadan, en 
büyük özlemi gelinlik giyemeyip, 
evlilik duvağını takamadan bir kahra
manın kızını bu hallere düşürüp, 
adeta mum gibi eritip kopanp aldı 
aramızdan.

Dedikodu bilmeyen, haram lokma 
yemeyen, ırzını ve iffetini korumasını 
bilmiş, kimseye avuç açmamış, 
haram yememiş Şükriye Sankaya. 
Allah indinde en iyi mertebelere 
ulaşmıştır inşallah.

Bir selası dahi çok görülen palas 
pandıras Garipler Mezarlığı na 
gömülen Şükriye'nin kabri O nun 
inanıyorum ki; en iyi istirahatgahıdır.

BURSA HAKİMİYET VE
I KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM I

TEL : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Hâzineye devralan Sunğipek Fabrikası'nın Uludağ Üniversitesi’ne tahsisinde son adım

Üniversite okul
i 
da

L

r

yerini belirledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Uludağ Üniversitesi 
Senatosu, Milli 
Eğitime verilecek 
okul yerini belirledi. 
Dün ilçemize gelen 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Mustafa 
Yurtkuran ve 
Üniversite Senatosu, 
Sunğipek Fabrikası nı 
gezerek, Milli Eğitim 
Bakanlığı na vererek 
okul yerini belirledi. 
Harita üzerinde okul 
yerini tespit eden 
Kaymakam Sadettin 
Genç ile Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa
Yurtkuran, Fabrikanın 
girişinde bulunan 
cami yi geçtikten 
sonra sol taraftaki 
yaklaşık 
25 dönüm arazi ve 
üzerindeki 2 bin 500 
metrekarelik depoyu 
okul yeri için 
uygun buldular. 
Yer tespitinin ardın
dan Kaymakamlığın 
Maliye Bakanlığı na 
yazı ile durumu 
bildirdikten sonra, 
Sunğipek Fabrika 
sı’nın Uludağ Üniver
sitesine tahsis 
edileceği öğrenildi. 
Üniversite çalışmaları

hakkında açıklama 
yapan Yurtkuran, 
önümüzdeki yıl için 
İthalat-İhracat ve 
Bitki Ürünleri Meslek 
Yüksek Okulu’nun 
ilk aşamada öğrenime 
açılacağı müjdesini 
verdi.
İKİ YÜKSEK 
OKUL AÇILIYOR 
Fabrika arazisi 
üzerinde bulunan 
Laklama ünitesi 
Konfeksiyon binasının 
Meslek Yüksek Okul 
lan için en ideal yer 
olduğunu belirleyen 
senato üyeler, 
önümüzdeki yıl iki

TAŞI 
GEDİĞİNE

Uyuma...!
Türk genci! Birinci görevin Türkiye 
Cumhuriyetini sonsuza dek koruyup kollamaktır. 
Atanın sana verdiği görevdir bu.
Uyuma! Aç gözünü, silkelen kendine gel!
Cümle alem görsün sağlam 
bedenini çelik iradeni,..
Anlarsın ya.....

meslek yüksek 
okulunda yaklaşık 80 
öğrencinin öğrenim 
göreceğini bildirdiler. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
ile senato üyeleri 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’in 
de hazır bulunduğu 
heyet, Sunğipek 
Fabrikası arazisini 
baştan sona gezerek 
işletme Müdürü 
İsmail Kasapoğlu’n 
dan bilgi aldılar. 
Uludağ Üniversitesi 
Sorumlu Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. 
Recep Yamankara 
deniz ve İnşaat Daire 
Başkanı Abdullah 
Ertuğrul’un eşliğinde 
araziyi gezen heyet 
yıkılması muhtemel 
binaları belirlediler. 
"Gemlik, tarihinin 
en büyük atılımın» 
yapı yor” diyen 
Rektör Yurtkuran, 
Fabrikanın eski 
müdüriyet binasının 
ise Hukuk Fakültesi 
Dekanlık binası 
olarak düşünül 
düğünü açıkladı. 
Sunğipek Fabrika 
sı’nın faaliyette 
olduğu zamanlarda 
işçilerin yemek yedik
leri bina nın sağlamlık 
testi yapılmasından 
sonra hastane olarak

düşü nüldüğünü 
bildiren Yurtkuran, 
"öncelikli olarak 
Meslek Yiik sek 
okulları için çalış
malar yürütülecek 
ama Hukuk 
Fakültesi ile Deniş 
cilik Okulu’nun 
kesinlikle burada 
olacağına artık 
herkes inansın” 
eklinde açıklamada 
bulundu.
Arazi içinde bir çok 
binanın yıkılması 
gerektiğini bildiren 
Üniversite heyeti, 
misafirhanelerin 
sağlam olduğunun 
belirlendiğini ve 
Üniversite hocalarının 
burada rahatlıkla 
kalabileceklerinin 
belirlendiğini 
söylediler.
Fabrika arazisinin 
büyük bölümünü işgal 
eden zeytin ağaçlan 
içinde önümüzdeki 
hafta içinde Ziraat 
Fakültesi nden bir 
grup elemanın ge 
lerek, incelemelerde 
bulunacağını bildiren 
Yurtkuran, 20 kişilik 
bir ekibin arazi 
içindeki ağaçlarda 
budama yapacaklarını 
söyledi.
Eski Müdüriyet 
binasında inceleme 
lerde ise, fabrikanın 
cam laboratuarı ile 
arşivinin Üniversiteye 
bırakılması için 
TEKEL’e müracaat 
edileceği bildirildi.

Bursaspor düştü

Bursaspor ikinci lige düştü.
Aslında, Bursaspor ben gidiyo

rum, dedi.
Kötü gidiş, Hagi zamanında 

başladı.
Ümit Hoca döneminde, yoğun

laştı.
Bir ara, maç kazanmayı unuttu.
Son haftalarda 5 maç ard-arda 

kazandı.
Ama. Bu sonuç, Bursaspor'u kur

tarmaya yetmedi.
Çünkü. Kendi göbeğini kenefi 

kesemedi.
Diğer takımların, maç kay

betmesini bekledi.
Ama. Beklediği olmadı.
Ve. 37 yıl sonra tekrar ikinci lige 

düştü.
Aslında, bu sonuç sürpriz olmadı.
Bursaspor, geçen yıl ilk sinyal

lerini vermişti.
Bu sene acı son gerçekleşti.
Aslında, Sakarya’daki maçta 

taraftar da küme düştü.
Bir grup taraftar üzüntüsünü 

kötüye kullandı.
Sakarya stadını yaktı.
Koltuklan parçalandı.
Bir bakıma, sahamızı kapatan 

Tahkim Kurulunu haklı çıkardı.
Sakarya’daki olaylann faturası 

Bursaspor’a çıkacak.
Belki de, seyircisiz maç oynamak 

zorunda kalacak.
Şimdi. Bursaspor için yeni bir 

dönem başladı.
Belki bu çöküş, yeni bir çıkışın 

başlangıcı olur.
Alt yapıya önem verilir.
Her sene düşme hattında dolaşan 

Bursaspor, tüm kenti strese sok
muştu.

Şimdi. İkinci lig de oynayacak.
Eğer şampiyonluğa oynarsa, 

kente yeniden heyecan getirir.

GÜNÜN ÇÖZÜ

Bunaldığın zaman 
Dua ediyorsun. 
İyi günlerinde de. 
Dua etmeyi unutma.

MCtotı'
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Mimarlar Odası’ndan 
4 kata şartlı ‘evet’ 

Belediye Meclisinin aldığı Ova Bölgesinde 4 kata çıkma 
karanna, Gemlik Mimarlar Odası Temsilciliğinde görüşüldü.

Seyfettin PEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisinin 13 
Şubat 2004 
tarihinde yaptığı 
toplantıda almış 
olduğu C 
bölgesinin 
(Ova bölgesi) 
4 kata çıkma 
kararına Mimarlar 
Odası’nda şartlı 
evet görüşü 
benimsendi.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Başkanı Tamer 
Kaplan, yaptığı 
yazılı basın

&Castf&

Çünkü tüm 
lastikler ayı 
değildir.

GOODYEAR
Yetkili Bayii

açıklamasında, 
"Belediye 
meclisinin almış 
olduğu bu kararı, 
Zemin ve Bina 
ilişkisinin ve de 
Gemlik’in silueti, 
ekonomik değer
leri açısından da 
getirilerini ve 
Gemlik halkının 
bu konudaki 
beklentilerinin 
yerine getirilmesi 
açısından bir sivil 
toplum örgütü 
olan Mimarlar
Odası bu konuda 
Yönetim Kurulu 

Regional RHS 22.5
geçerikiir.

Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yollarda yüksek kilometre. 
Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basınç dağılımı ile omuz aşın
malarında önemli azalma. Düzgün aşınma ve geliştirilmiş görünüm. 
Kesiklere kopmalara ve yırtılmalara direnç. Yere basma alanında daha 
uygun basınç dağılımı, kilometre performansım, çekişi ve frenleme
gücünü artırır ve ıslak zeminlerde daha yüksek kontrol sağlar.

Tevlit Solaksıhşı ve
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

üyelerimizin 
onayına sunmuş
tur. Bu doğrultu
da, belediye 
tarafından 
yaptırılacak 
"Jeolojik ve 
Jeofizik 
Etüdlerin" Afet 
İşleri Müdürlüğü 
onayı ile plan 
değişikliğinin 
onaylanıp imar 
planına işlendik
ten sonra 4 kata 
çıkması görüşü 
ortaya çıkmıştır" 
deniliyor.
Bu konuda tüm

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!
4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 

Panelvan lastiği alan müşterilerimize 
Castrol Turbomax 15VV40

alındığı ve bunları 
oda bünyesinde 
muhafaza 
ettiklerini de 
sözlerine ekleyen 
Kaplan, "Bu 
konuda her türlü 
spekülasyonları 
önlemek ve 
Belediye 
meclisinin almış 
olduğu karara 
destek vermek 
amacı ile böyle 
bir basın açıkla
masına gerek 
duyulduğunu 
bildiririz" 
açıklamasında 
-bulundu.---------------

^Kampanyamız 
14 -15 -16 

17,5 • 19,5 ian 

Kaymakam Sadettin 
Genç başkanlığında 
toplanan Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği yeni dönem 
ilk toplantısını yaptı. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu nda 
bir araya gelen köy 
muhtarları ayrıca 
Birlik Encümen 
Üyelerini de seçti. 
Kayma kam Sadettin 
Genç Başkanlığın 
daki Köylere Hizmet 
Götürme Birliği Asil 
encümen üyeleri 
Gençalİ köyü 
Muhtan Mejdi Nalcı. 
Ka racaali muhtan 
İbrahim Mert. Adliye 
muhtan Ali Çevik ik 
Kurtul Muhtan 
Cengiz Üçkardaşla r 
olurken yedek mccfia 
üyeliklerine 
Hamidiye muhtan 
Ayhan Gundoğdu. 
Yeniköy mu htan 
Cemil Gündüz. 
Fevziye muhtan 
İbrahim Ozdemir 
ile Katı rlı muhtan 
İb rahim Köse 
seçildiler.
Birliğin 2003 yılı 
giderlerinin 31 
milyar 120 milyon 

OTOflYGflZ
IİZKIÜ GİBHISTİI

. OPfT 
misi ra 

Bua-GaftjckıKııUKojûllı 
Gerikm

lira olduğu 
belirtilirken gefirate 
ise 35 makar 212 
milyon lira 
■çdluh 
Kalan 4 milyar 
91 mihon lira tav 
2004 ytna 
aktarıldığı 
öğrenildi
om ıgm 
yri kinde koy 
yollarmm

mazot ücreti olarak 
1 milyar 398 
mi İyon hra 
harcadığı.
Sahinyurdu köyüne 
tuvalet yapanı »cm J 
6 mifcar. Engmucul 
Koyu ne çocuk 
parkı kin 4 mdyar. 
Kurtul köyüne 
köy konağı için 
10 mihar.
Mnratobn köyüne 
parke tam yapma 
kin 2 «takar 
ve Yerakoy'e dr 
d uğun salona 
yapara km 5 
milyar olmak uem 
toplam 28 nnfcar 
398 milyon 
Bra yardanda 
bulunduğa
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İstiklal Caddesi’ne yaya çizgileri isleniyor
Seyfettin ŞEKERSOZ 
istiklal Caddesi 
üzerinde ara 
sıra çizilen yaya 
geçiş çizgileri 
silindiğinden 
vatandaşlar

**ÇUiı

212! 
M*

geçişlerde 
zorlanıyor.
Özellikle İstiklal 
Caddesi’nde 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
vatandaşlar,

yolun neresin
den geçecekleri
ni bilemiyorlar. 
Gazi İlköğretim 
okulu çıkışında 
bekleyen 
Trafik polisinin 
öğrencilere 
yardım 
etmesinin 
dışında geçiş 
yerlerinin 
bilinmediği 
İstiklal Caddesi 
üzerinde 
birçok kazalar 
olabiliyor.

Bir süre önce 
çizilen ancak 
kalıcı olmadığı 
belirlenen 
boyaların yerine 
fosforlu ve 
uzun zaman 
kalıcılığını 
koruyan boya 
kullanılması 
gerektiğini 
söyleyen 
vatandaşlar, 
akıcı trafikte 
karşıdan karşıya 
geçerken tehlike 
yaşıyorlar.

ise

miz
Cuma gününe kadar yağmur var

Serin ve yağışlı hava kütlesi, yurdun büyük bölümünü etkileyecek.
ara» Türkiye’nin yeni bir 

i soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
gireceği bildirildi.

□u Devlet Meteoroloji 
iki İşleri Genel

i Müdürlüğü’nden 
ı yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 

halen doğu bölgeleri 
üzerinde bulunan 
yağışlı havanın 
etkisi altında olan 
Türkiye, bu 
yağışlara ilave olarak 
bugünden itibaren 
yeni bir serin ve 
yağışlı havanın 

etkisine girecek. 
Serin ve yağışlı 
hava kütlesi 
bugün ve yarın 
yurdun büyük 
bölümünü etkileye
cek. Sağanak ve 
gökgürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 

yağışlar, bugün İç 
Ege ve Akdeniz’de, 
yarın ise iç ve doğu 
bölgelerde yer yer 
etkili olacak.
Serin ve yağışlı hava 
kütlesi Perşembe 
günü doğu 
bölgelerimizde

bölgelerimizden 
başlayarak hafta 
sonunda tüm yurtta 
hissedilir derecede 
artacak.

etkili olduktan sonra 
Cuma günü yurdu 
terk edecek.
Hava sıcaklığı, 
Perşembe günü batı

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KfiMPfiNYfl

! Akaryakı: 
ürünlerine zam
Akaryakıt ürünlerine yüzde 4 92 de
yüzde 5.2 oranlarında zam yapıldı

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLD KART 12

«SIanSbÖnTkart »»»U 4M18US1K 

ÖZKflYfl OTOMOTİV 
Ik» —. GEMLİK BAYİİIRELLI , Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

■ " Te| . (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Akaryakıt
i Dağıtıcıları 

Demeği tarafın
dan ya p ilan 
açıklamaya

I göre, yeni
I fiyatlar şöyle:
I -Kurşunsuz
I benzin İmİyon 

885 bin lira.
-Süper benzin

I 1 milyon 888 4<ka^vak
«MH —, 85Î
-Motorin 1 arikon

565 bin İka.
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Çocuğun gelişiminde oyunun yeni önemli
Oyunun, çocuklar 
için kendini, 
duygularını ifade 
edebildiği, yetenek
lerini niceleştire- 
bildiği, yaratıcı 
potansiyelini kul
landığı, dil, zihin, 
sosyal, duygusal ve 
motor becerilerini 
geliştirebildiği en 
önemli etken 
olduğu bildirildi. 
Çukurova Üniver
sitesi Eğitim 
Fakültesi Okul 
Öncesi Öğretmenliği 
Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. 
Dr. Yaşare Aktaş 
Arnas, çocukların 
oyun ile araştırma, 
gözlem yapma, 
keşfetme, yeni 
beceriler geliştirme 
ve başarısızlık 
endişesi duymadan 
yeni ve değişik 
roller alma olanağı 
bulduğunu kaydetti. 
Çocuğun,

arkadaşlarıyla 
oynadığı oyunda, 
paylaşma, yardım
laşma, çevre ile 
olumlu ilişkiler 
kurma, başkalarının 
haklarına saygı 
gösterme ve 
sorumluluk alma 
gibi temel toplumsal 
kuralları da 
öğrendiğini belirten 
Arnas, şunları 
söyledi: “Çocuk, 
oyun içinde 
gelişmekte ve oyun
la büyümektedir. 
Bu, bir süreç değil, 
gelişimin kendisidir. 
Çocuk için yaşamı 
öğrenme aracı olan 
oyun, onun fiziksel, 

duygusal, sosyal, 
zihinsel ve dil gelişi
mi açısından çok 
büyük öneme sahip
tir. Bu nedenle 
aileler, çocuklarını 
mutlaka oyuna 
yönlendirmelidir. ’ ’ 
Arnas, çocuğun 
koşma, atlama, 
sıçrama, tırmanma, 
sürünme gibi fizik
sel güç gerektiren 
oyunlar oyna
masının, dolaşım, 
solunum, sindirim 
ve boşaltım gibi 
sistemlerinin düzenli 
çalışmasını sağla
masının yanı sıra 
oksijen alımı, 
kan dolaşımı ve

dokulara besin 
taşınmasını da 
artıracağını belirtti. 
DUYGUSAL 
GELİŞİMDE 
OYUNUN ETKİLERİ 
Arnas, çocuğun, 
gerçek yaşamda 
kendisini rahatsız 
eden durumları ve 
diğer insanlarla 
paylaşamadığı 
duygularım 
sembolik olarak 
oyununa yansıta
bileceğini ve oyun 
yoluyla ifade ede
bileceğini söyledi. 
Çocuğun, ailede 
yaşanılan herhangi 
bir olumsuz olayı, 
kardeş kıskançlığını, 
korkularını veya 
arkadaşlarıyla 
iletişim kuramama 
gibi problemlerini 

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa
GSM : (0.535) 886 47 74

oyununa yan
sıtabileceğini 
be lirten 
Arnas, şöyle 
devam etti: 
”Çocuk, oyun 
içinde kendi 
istediği bir 
çözüm 
yolunu bula
bilir veya bu 
şekilde 
kaygılarından 
kurtulabilir.
Aynca, çocuk, 
oyun sırasın
da mutluluk, sevinç, 
acıma, korku, kaygı, 
dostluk, düşmanlık, 
kin, nefret, 
sevgi, sevilme, 
sevme, güven 
duyma, bağımlılık, 
ayrılık, ölüm 
gibi duygusal 
tepkileri, aynı

M

zamanda bazı 
duygusal tepkilerini 
kontrol etmeyi ve 
denetim altına 
almayı da öğrenir. 
Bu ya k la sim la r. 
yetişkinlerin 
unutmaması ve 
göz ardı etmemesi 
gereken bir 
gerçektir.”

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL (23 

ET MANGAL
* HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSNET’İN YERİ
DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ

KİLİT! I. IIIIF HİZMET MÜKEMMEL ULAŞIM ÇIK KİLİT
ıııinı ıı İm upuitiui la 111111*1111 varına

I I KÖnuA I
I r iI so“1 &gâ| J NEBKEZI I
। 1 satis a servis |I ff UZ YAĞI SERVİSİ ।

İmrtKTM tcvntMtTt ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA IEVİNİZİ-IŞYERJNIZI- ekİmteslİmî i+8ay ।
| YAZLIĞINIZI KASIM TESLİMİ 1+3 AY I

HIZLI VE DENGELÎ ARALIK TESLİMİ 1+10 AY
I ISITIR SICACIK BİR MEKAN I

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YASAYIN
SSL D&JSUE DMVGL ’ AMI

BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.
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Üniversite öğrencileri tiryakiII V ILPG satış fiyatları 
da zamlandı

Yüzde 75.2’si
sigaranın sağlığa 
zararlı olduğunu 
kabul eden kişilerden 
oluşan 4 bin 504 
üniversite öğrencisi 
üzerinde yapılan 
araştırma, erkek 
üniversite öğrenci
lerinin yüzde 48.8’i, 
kız öğrencilerin ise 
yüzde 31.7’sinin 
sigara kullandığını 
ortaya koydu.
Selçuk Üniversitesi 
(SÛ) Meram Tıp 
Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim 
Dalı Başkanı Yrd. 
Doç. Dr.Ruhuşen 
Kutlu, SÜ’deki 17 
değişik fakültedeki 
öğrencilerin sigara 
içme oranlarını ve 
sigara içmeyi etki 
leyen faktörleri tespit 
etmek için araştırma 
yaptıklarım söyledi. 
Araşmaya yüzde 
56.4’ü erkek, toplam 
4 bin 504 öğrencinin 
dahil edildiğini ve 
deneklerle yüz yüze 
görüşme sağlanarak 
44 soru yöneltildiğini 
ifade eden Kutlu, 
araştırmanın bir yılda

ancak tamamlan-
abildiğini kaydetti. 
Kutlu, öğrencilere 
yöneltilen soruların, 
öğrencinin ailelerinin 
karakteristik özellik
leri, sigara alışkanlık
ları, sigara bırakma 
ile ilgili görüşleri, 
televizyon ve gazete 
nin sigara içme 
davranışları üzerine 
etkilerini kapsa 
dığını bildirdi. 
Araştırma sonunda 
öğrenciler arasındaki 
sigara içme oranının 
yüzde 36 ve daha 
önce sigara içip de 
bırakanların oranının 
yüzde 13.6 olarak 
belirlendiğini vurgu
layan Kutlu, hiç 
içmeme oranının ise 
yüzde 50.4 bulun
duğunu kaydetti. 
EN FAZLA 
ERKEKLER İÇİYOR 
Sigara içmede erkek
lerin oranının yüksek 
olduğunu dile getiren 
Kutlu, ”2 bin 540 
erkek öğrencinin 
yüzde 48.8’i, kız 
öğrencilerin ise yüzde 
31.7’si sigara kul
lanıyor. Diğer bir

ifadeyle içicilerin
yüzde 76.4’ünü 
erkekler oluştu 
ruyor” dedi. 
Araştırmada sigara 
içenlerin yüzde 
89.4'ünün günde 
bir paketin altında 
içtiğinin belir
lendiğini vurgu
layan Kutlu, bu 
oranın öğrencileri 
tiryaki sınıfına 
girmekten kurtar
madığını, günde 
bir sigara içmenin 
bile tiryakiliğin 
belirleyicisi 
olduğunu anlattı. 
Kutlu, araştırmaya 
katılanlardan yüzde 
97.7’sinin sigaraya 
başlama yaşının 21’in 
altında çıktığını ifade 
ederek, şunları söyle
di: ”En sık görülen 
sigaraya başlama 
nedeni yüzde 41.7 
ile sosyal çevre ve 
arkadaş gruplan 
olarak tespit edildi, 
içicilerin yüzde 
81.2’si sigarayı bırak
mayı düşünüyor ve 
yüzde 75.2’si 
sigaranın sağlığa 
zararlı olduğunu

biliyordu. Üniversite 
birinci sınıfta sigara 
içme oranı yüzde 
30.8 iken son sınıfta 
bu oran yüzde 39.3 
olarak bulundu.” 
Sigarayı bırakma 
nedenleri arasında ise 
ilk sırayı yüzde 51.1 
ile sigaranın sağlığa 
zararlı olmasının 
aldığını belirten 
Kutlu, daha sonra 
yüzde 13.9 ile 
sağlık problemlerinin 
geldiğini bildirdi. 
Kutlu, günümüzde 
gençliği tehdit 
eden en önemli 
etkenlerden biri olan 
sigara bağımlılığının 
giderek arttığını vur
gulayarak, sigaraya 
karşı toplu mücadele 
yapılması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

LPG satış fiyatları % 4.18 ile 
% 4.65 arasında zamlandı.

Tüpgaz 
olarak bilinen | 
Likit Petrol 
Gazı (LPG) 
satıs fiyatları
na, bugünden ı 
geçerli olmak ____
üzere % 4.18 
ile % 4.65 arasında 
değişen oranlarda, 
otogaza ise % 4.96- 
5.02 arasında 
zam yapıldı.
Türkiye Likid 
Petrol Gazcılan 
Derneği’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Petrol 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 
yürürlükteki karar
namesi gereği, 
artırılan Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV) sebebi ile 
meydana gelen

değ i sikliği bugün 
bîr yazı ile bildirdaği 
kaydedilerek, uye 
s i rk e tle r c e demeğe 
bildirilen geçerli 
ortalama satış 
fiyatlarının 
değiştiği ifade 
edildi.
Buna göre.
Ankara’da 12 kilo
gramlık mutfak 
tüpünün fiyatı 21 
milyon 630 bin 
liradan, 22 milyon 
620 bin liraya yük
selirken, otogazın 
litre fiyatı da 947 
bin liradan 994 
bin liraya 
yükseldi.

BİLİŞİM HİZMETLERİ
geleceği püşünenler fçfn

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

A4Tech 
Joystick 
Hediye

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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Sezer'den önemli mesajlar
19 Mayıs mesajında laiklik konusunda önemli vurgular yaptı.

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, işsizlik ve 
gelir dağılımı gibi 
çözüm bekleyen 
sorunlar ve Avrupa 
Birliği üyeliği gibi 
temel öncelikler 
varken yapay gün
demlerle tartışma 
yaratılmasının 
üzüntü verici 
olduğunu söyledi. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor 
Bayramı dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. 
Sezer, mesajında, 
ulus adına egemen
liği kullanan organ
ların birbirlerinin 

| yetki alanına 
. girmelerinin devlet 

organları arasındaki

METRO ।
Türkiye’nin yollarında

m

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 

Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir

hizmetinize

Tel: (0.224) 513 12 12

ABONE OLUN
LâJzZlJLLiU OKUYUN OKUTUN 

UHHI OK ■■■■■

uyumu bozacağını 
ve demokrasinin 
gelişme sürecini 
olumsuz etkileye
ceğini vurguladı. 
Sezer şöyle dedi: 
"Atatürk ilke ve 
devrimlerinin, 
cumhuriyetin temel 
niteliklerinin korun
ması, kollanması ve 
yaşatılması 
konusunda

duyarlılıklarını her 
zaman gösteren 
yurttaşlarımızın, 
kurum ve kuru
luşlarımızın 
cumhuriyetin değer
lerinin sorgulan
masına yol açacak 
tutum, davranış ve 
eylemlere hiç bir 
zaman izin ver
meyeceğini önemle 
vurgulamak 

istiyorum." 
Sezer, 
Cumhuriyet’e 
tehditler yönelme
si durumunda 
yurttaşların siyasal 
görüşü ne olursa 
olsun yön
lendirmelerden 
etkilenmeden 
Atatürk 
Cumhuriyetini 
korumak için 

kenetleneceğinden 
kuşku duyul
madığını da belirtti. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, Türkiye’nin 
Cumhuriyet’le bir
likte eğitimde devlet 
politikası oluştu
rarak, eğitim sis
temini çağdaş, bil
imsel ve laik temele 
oturttuğuna da 
dikkat çekti.

Ekonomi 
yakından 
izlenecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu 
ekonomiyi düzenli olarak takip edecek

Ekonomiyi daha 
yakından izlemek 
amacıyla Ekonomi 
Koordinasyon 
Kurulu 
oluşturuldu. 
Ekonominin koor
dinasyon 
içerisinde 
yürütülmesi, 
düzenli bir şekilde 
izlenmesi ve 
ekonomik konu
ların Bakanlar 
Kurulu toplan
tıları dışında daha 
ayrıntılı bir şek
ilde ele alınması 
amacıyla oluşturu
lan Kurul, 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdullatif Şener

başkanlığında 
Devlet Bakanlan 
Ali Babacan ve 
Kürşad Tüzmen 
ile Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakitan ve 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 
Ali Coşkun un 
katılımıyla 
her hafta 
toplanacak.
Toplantılara 
ilgili bakan ve 
bü rokratla r da 
gerektiğinde 
katılabilecek. 
Kurul. ele alman 
konular hakkında 
Bakanlar 
Kuruluna 
bilgi verecek

GEMLİKTE İLK ULUSLARARASI SALATA B®
EKMEK UKStfrChaUM 1500 000 Tl
$0$KUSMD«K 2000 000 Tl
HAMIKB 2.000 000 Tl
HMMGB t CfrS • KHR 3 500 000 Tl
TABAKTA SERVtS 

MLCl • CKSK a 500 OO9
CİÛB » 05 • UflSB MLO • <SO6C©öTl. asoooooTV

VMK «İ0KBI

WKNBKB>CEEB 4.500.000 TL
8.000 000 TL
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Hayvansal yağ tüketimindeki risk
Hayvansal yağ tüketimi meme kanseri riskini arttırıyor.

İngiliz Tıp Araştırma 
Konseyi ve İngiltere 
Kanser Araştırma 
Merkezi bilim 
adamları, günde 90 
gramdan daha fazla 
hayvansal yağ 
tüketen kadınlarda 
meme kanseri 
riskinin, günde 
ortalama 40 gram 
hayvansal yağ 
tüketen kadınlara 
göre ikiye kat
lanabildiğini 
saptadı.
Lancet tıp d 
ergisinde yayım
lanan araştırma 
raporundan birkaç 
gün önce, Amerikalı 
bilim adamlarının 
aynı sonucu 
gösteren başka 
bir araştırma raporu 
da Amerikan Ulusal

Solaryum hakkında merak edilenler
Solaryum bronzlaşmak için güneş altında kalmak istemeyenler için ideal

Bronzlaşmak için 
sıcakların gelmesini 
beklemeye, havu
zlara, denize koş
maya gerek 
kalmadı. Solaryum 
bizi sıcaklan bek
leme derdinden 
kurtarıyor, 
insanlar cilt tiplerine 
göre güneş ışınlan- 
na karşı değişik şek
ilde tepki gösterir
ler. Güneş ve 
solaryum ışınları ile 
dost olabilmek için 
cilt tipinin iyi tanın
ması gerekir. Dünya 
üzerinde 6 değişik 
cilt tipi dikkate 
alınırken, Avrupa’da 
bunlardan sadece ilk 
dördü görülür. 
Cilt Tipi - 1 ( Orta 
Avrupacıların ortala
ma % 2’si ): Çok 
açık cilt rengi, kızıl 
saçlar, mavi gözler, 
güneş yanmasına 
çok eğilimli. 
Cilt Tipi • 2 ( Orta 
Avrupa’İlla rın 
Ortalama % 12’si ): 
Açık cilt rengi, san 
ile açık kahverengi 
arası saç rengi, 
maviden griye doğru

Kanser Enstitüsü 
yayın organında 
yer aldı.
ABD'nin Boston 
kentindeki Brigham 
and Women’s has
tanesi ve Harvard 
Tıp Okulu uzman
lan, 90 binden fazla 
genç hemşire 
üzerinde yaptıkları 
araştırmada, İngiliz 
bilim adamlarının 
vardığı sonuca 
benzer kanıtlar 
elde ettiler.
Uzmanlar, yağlı 
süt ve ette bulunan 
doymuş yağın, 
bisküvi ve kek gibi 
hamur işi ürünlerde 
de bulunduğuna 
işaret ederek, kadın- 
lann bu tür ürünler
den uzak durmasını 
salık verdi.

veya yeşil renkte 
gözler, güneş yan
masına eğilimli. 
Cilt Tipi - 3 ( Orta 
Avrupa’lılann 
Ortalama % 78’i ): 
Buğday rengi 
cilt,koyu sanşmdan 
kahverengiye kadar 
saç rengi, gri ile 
kahverengi arası 
göz rengi, 
güneş yanığına orta 
derecede eğilimli. 
Cilt Tipi - 4 ( Orta 
Avrupa’lılann 
Ortalama % 8’i ): 
Açık kahverengi ile 
koyu kahverengi 
arasında cilt rengi, 
saçlar ve gözler 
koyu renkte, güneş 
yanığı tehlikesi yok 
denecek kadar az. 
Bronzluk vücudun 
kendini güneş ışın- 
lanna karşı koruyan 
bir oluşumu olup, 
cildin ışıktan 
koruyucu önlemleri ( 
pigmentleme ve ışık 
seti ) tam manasıyla 
oluştuğunda 40 kat 
gücünde bir 
ışıktan korunma 
sağlanmış olur. 
Solaryum cihazında

Amerikalı bilim 
adamlan, menopoza 
girmemiş olan ve 
meme kanseri 
riskinin yaygın 
bulunduğu kadınlar
da, hayvansal 
yağların meme 
kanseri riskini 
% 33 artırabildiğini 
saptadı.
Daha önce beslenme 

gerçekleşen 
bronzlaşmada 
yaşanan olaylar 
doğal bronzlaş
madaki olaylarla 
aynı olup, çok 
değişken olabilen 
doğal güneş ışın
larının aksine 
solaryum ile 
güneşlenme 
sırasında bu ışın
lar istediğimiz 
şekilde ayarlan
abilir.
İlkbaharda
Solaryum: İlkbahar 
yorgunluğuna karşı 
etkilidir. Cilde özgü 
bir ışık korunması 
sağlar. Cildi yaz 
mevsimine hazırlar.
Sonbaharda
Solaryum: Yaz 
mevsimini uzatır.
Sağlıklı ve dinlenmiş 
bir görüntü sağlar. 
Kışa hazırlar.
Yazın Solaryum: 
Tatile hazırlar. Evde 
geçirilecek bir tatil 
için teselli eder. Yaz 
sıcağı olmadan 
bronzlaştınr.
Kışın Solaryum: 
Daha iyi bir moral 
için ortam hazırlar.

ile meme kanseri 
arasında ilişki 
bulunduğunun sap
tandığına, fakat 
iddianın kesinlik 
kazanmadığına 
dikkat çeken uzman
lar, yeni araştır
malarla bu ilişkinin 
kesin olarak ortaya 
konulduğunu ifade 
ettiler.

Sağlığı güçlendirir. 
Dinamik- aktif bir 
görünüm sağlar. 
Solaryuma Girerken 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler 
Aşırıya kaçmadan 
mantıklı şekilde 
bronzlaşmak en
önemli kural olup, 
bunun anlamı da 
günde en fazla bir 
güneşlenmedir.
Genel kural: 2-3 
hafta içinde en çok 
10 güneşlenme.
Bunu takip eden 
zaman içinde 
kazanılan bronzluğu 
korumak için 
haftada 1-2 
güneşlenme 
yeterlidir.

Türkiye'nin
sigara profili

Türkiye 
İsrafı 
Önleme 
Vakfı, 
sigara kul
lanımının 
yol açtığı 
israfla 
ilgili ilginç 
sonuçlar 
ortaya 
koyan bir 
araştırma 
yaptı.
Vakfın 
araştırmasına 
göre, Türkiye de 
17 milyon kişinin 
sigara içtiği tah
min ediliyor. 
Sigara alabilmek 
için her Türk 
vatandaşı, günde 
ortalama nakit 
olarak 17 milyon 
dolar 
(yaklaşık 22 
trilyon 300 mil

yar lira) harcıyor. 
Böylelikle yıllık 
sigara harca
masının 6.5 milyar 
dolara (yaklaşık 
8 katrilyon 780 
trilyon lira) 
ulaştığı 
hesaplanıyor.
Bilimsel çalışma 
sonuçlarına göre, 
sigara içen 17

NÖBETÇİ ECZANE
19 Mayıt 2004 Çarjaaba 

GEMİÇ ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1830
FİYATI : 200.000 TL. (KDV DaM)

SaMn : Kadri GÜLER
azı İsleri Müdürü : Serap GLLER

Haber Muduru : Seyfettin SEKERSOZ 
İstiklal Cad. Boca Sok. No 3 B

Tel : 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
BaaMı» Yct ; KÖBffZ OfSET

Cad. Bora Sok. No:3 8 GEMUK 
w Uam* (Mhfi e P^ fâfer

milyon kişiden 4 
milyonunun hav • 
atından 7 yıl, 4 
milyonunun ise 
22 yıl 
kaybettikleri 
hesaplanıyor. 
Bu hesap dikkate 
alındığında 
Türkiye’nin, 
verimli çağanda 
yetişmiş 4 
milyon insan 
gücünü kaybettiği 
ortaya çakıyor. 
Ayraca, sigaranın 
sebep olduğu 
50 hastalık 
nedeniyle, 
Türkiye’nin 
sağlık harca
masının 2 
milyar dolar 
(2 katrilyon 
700 trilyon lira) 
civarında olduğu 
ifade ediliyor.
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E[ çırpınca oynayan 
oyuncaklar ilgi gördü 
Seyfettin SEKERSÖZ 

Çin oyuncak 
sektörünün 
ülkemize girme
siyle birlikte 
akıl almaz 
oyuncaklar 
kaldırımları 
süslemeye 
devam ediyor.
Tanesi 15 milyon 
liradan satılan 
el çırpınca 
oynayan ve 
striptiz yapan 
bebekler 
vatandaşların 
büyük ilgisini 
çekiyor. 
Küçük büyük 
herkesin 
meraklı bakışları 
arasında el 
çırpılınca oynayan

I Okullara 
19 Mayıs ; 

tatili ■’
İlköğretim okulları ile liseler 
bugün ve yarın tatil edildi.

19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma 
ve Gençlik ve 
Spor Bayramı 
nedeniyle 
ilköğretim okulları 
ve liselerde bugün 
ve yann tatil 
yapılacak.
Milli Eğitim

Bakan lığı' ndan 
yapılan 
açıklamada.
bayram nedendi 
ilköğretim okulaı 
ve liselerin bufii 
ve 20 Mayıs 2004 
Perşembe günü | 
tatil olacağı 
bildirildi.
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Uğur Apartmanı’nın yıkılarak, çevresine zarar vermesinden korkuluyor

M ve Huzur Apartmanı’nın Mlması istendi
Bir ay içinde 104 santimetre sola doğru eğilen Manastır Mevkiindeki Uğur Apartmanı’nın can ve mal güvenliği açısından boşalülmasmır ardnian, yaaada bıdu- 
nan Küçük ve Huzur Apartmanı’nın da boşaltılması için Belediye tarafından apartman yöneticilerine resmi bir yazı gönderildi. 4 kadı S dairef Huzur Apartaaaı ve 
2 blok 25 daireli Küçük Apartman sakinleri, evlerini boşaltmak istemezken, belediyenin can ve mal güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu söyledder SyfTde

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

1' Orfez
■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
20 Mayıs 2004 Perşembe FİYATI: 200.000- TL.

Sağlık Bakanlığı’ndan 
müjdeli haber

Sağlık Bakanlığının uygulamaya 
koyduğu yeni fiyat polititasryla bir
likte vatandaş ilacı bir ay sonra çok 
daha ucuza alabilecek. 15 Haziran 
2004 tarihinden itibaren geçerli oto- 
cak olan ve çok tüketilen ilaçlarda 
yan yarıya indirim yapıldı. Syf 9'da

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 85. yıldönümü törenleri yapıldı.

Coşkuyla kutladık
L

Güne Bakış
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dün ilçemizde coşkuyla kutlandı. 
Gençlerin Atatürk stradındaki gösterileri halktan büyük beğeni topladı

TBÜ Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ya yıkılırsa
Uğur Apartmanının durumu, Gemlik için yüzkarası bir 

durum.
Bu konut yapımını planlayan belediyenin insan yaşamını 

nasıl hiçe sayarak, sağlıksız yerlere inşaat izni verdiğinin bir 

kanıtı
19701i yıllarda imar planlan Bayandırlık Bakanlığı tarafın

dan onaylanıyordu.
Planlar ya Bakanlık elemanlarınca çiziliyor, ya da belediye 

ler bir şehir plancısına imar planlarını hazırlatıp, meclisten 

geçirdikten sonra Bakanlığın onayına gönderiyordu.
Bu durum 1984 yılında değişti.
Zamanın Özal Hükümeti, Belediyeler yasasında ve imar 

yaslarında yaptığı değişiklikle imar planlan yapma yetkisini 
belediyelere bıraktı.

Gemlik'te eski baştanlardan Hakkı Çakır zamanında bu 
uygulamaya başlandı.

Bir yerin imara açılması için o yerin teknik elemanlamca 
başta jeolojik durumu incelenir, kentin jeolojik haritası 
çıkarılır.

Heyelan görülen araziler planda inşaat alanı dışına 

bnluh.
Şimdi görüyoruz ki Manastır’ın bürçok bölgesinde heyelan 

alanları mevcut. Bu alanların zamanla üzerine yapılan binalar 
eğilip büzülmesine neden oluyor.

Manastırda yolun altında birçok İnşaat bu nedenle 

güçlendirildi. Körfez Yapı Kooperatifi bir zamanlar kayma 
gösterdi. Kazık sistemi ile İnşaata tamamlandı.

Aydtn İnşaat aynı akıbete uğradı.
Şimdi de Uğur Apartmanı 104 santim yana yattı.
Bu binanın ne olacağı belli değil. İçindeki insanlar evlerini 

boşaltıp kiraya çıktılar.
Bu kez Uğur Apartmanı’nın altında ve yanındaki binalara 

inşaat yıkılırsa zarar verir endişesi doğdu.
Belediye binaların boşaltılmasını İstiyor, halk ise çaresiz.

Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nın 
85. yıldönümü bu yil da 
büyük bir coşku ile kut
landı.
Dün, bayram törenleri 
önce Atatürk Anıtı 
önünde yapılan birinci 
törenle başladı. Anıta 
çelenkler kondu, saygı 
duruşunda bulunuldu 
ve İstiklal Marşı ile 
bayrak töreni 
düzenlendi.
Daha sonra Atatürk 
Stadındaki gösteri 
törenleri yapıldı.
Kaymakam Sadettin 
Genç, Garnizon 
Komutanı ve Belediye 
Başkanı’nın gençliğin, 
halkın bayramlarını kut
lamasının ardından 
geçit töreni düzenlendi. 
Kız ve erke kİ öğrenci
lerin gösterileri yapıldı. 
Yarışmalarda derece 
alan öğrencilere 
armağanları protokol 
tarafından verildi.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 10 da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Damarlardaki soylu kan
AB, Kıbns ve İrak Türk diplomasi tarihine 

ciddi dış politika zaafiyetleri olarak geçecek.
Türkiye’deki seçim sisteminden kaynaklanan 

“boşluk" sonucunda tek başına iktidara gelen parti 
ülke yönetiminde istenilen “niteliği”bir türlü 
gösteremiyor.

Söz konusu partiyi iktidara taşıyan nedenleri 
say say bitmez.

46’da oluşan ruhla başlayan “idare” ülkeye 
“büyük” sıkıntılar yaşattı.

Demokrasiyi harcadı. Laikliği algılayamadı.
Kıt olan ekonomik kaynakları hoyratça kullandı.
Dış politikada kısa vadeli çıkarlar uğruna 

“ödünler "verdi.
Dinsel duygulan siyaset aracı yaptı.
Dolayısıyla;
Ülkenin bugünlerini adeta “bilerek” ve “iste 

yerek” hazırladı.
Şimdi;
Çağa sırtını dönen uygulamalara tanıklık ediyor, 

sonu belirsiz bir çıkmaza doğru sürükleniyoruz.
Tablo karanlık.
Ancak dün;
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor 

Bayramı törenlerini izlerken içim buruktu ama 
yannın gençleri umutluydu. Umutlan hareketlerine 
yansıyordu.

Coşku vardı, heyecan vardı.
Yannın gençlerinin umutlan bugünün büyükleri 

olan bize de mutluluk veriyor.
Yaşadığımız süreçte, Atatürk’ün Gençliğe 

Seslenişi bugün daha da önem kazanıyor.
Çok iyi bildiğimiz bu seslenişi bir kez daha 

anımsayalım.
Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun 

Türkçesiyle altını çizerek okuyalım.
Ve belleğimize iyice yerleştirelim.
“Ey Türk Gençliği !
Birinci ödevin Türk bağımsızlığını,Türk 

Cumhuriyeti’ni, sonsuza dek korumak ve savun
maktır.

Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. 
Bu temel senin en değerli (güven) kaynağındır. 
Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu kay
naktan yoksun etmek isteyecek kötücüller bulu
nacaktır. Bir gün bağımsızlığını ve Cumhuriyetini 
savunmak zorunda kalırsan, ödeve atılmak için, 
içinde bulunacağın ortamın olanak ve koşullarım 
düşünmeyeceksin ! Bu olanak ve koşullar çok 
elverişsiz olabilir. Bağımsızlığına ve Cumhuriyeti'ne 
kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada ben

I zeri görülmedik bir yenginin temsilcisi olabilirler. 
I Zorla ya da aldatıcı düzenlerle, sevgili yurdunun 
I bütün kaleleri alınmış, bütün gemi yapım yerleri 
I ele geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun 
I her köşesine eylemli olarak girilmiş olabilir. Bütün 
| bu durumlardan daha acı ve daha korkunç olmak 
| üzere, yurdun içinde yönetim başında bulunanlar, 

aymazlık ve sapkınlık ve üstelik hayınhk içinde 
bulunabilirler.

Dahası, yönetim başında bulunan böyleleri, 
kişisel çıkarlarını, yurduna girip yayılmış olan (dış) 
düşmanların siyasal erkleriyle birleştirebilirler. 
Ulus,yoksulluk ve darlık içinde ezgin ve bitkin 
dükmüş olabilir.

Ey Türk geleceğinin genç kuşakları !
İşte bu ortam ve koşullarda bile ödevin.Türk 

bağımsızlığını ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır !
Gereksindiğin güç, damarlarındaki soylu kanda 

vardır.
20 Ekim 1927
Gazi Mustafa Kemal”

Bele, 
yany

Apaı 
t ehli 
üzeri 
altını 
Küçi 
yanu 
Apaı 
otun 
mal < 
dan I

Kumla’da hizmet atağı
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik 
Körfezinin 
en güzel sahil 
beldesi olan 
Küçük Kumla’da 
yaza dönük 
hizmet atağı 
başlıyor.
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre, önümüz 
deki günlerde 
sahil kumlama 
ihalesinin 
yapılacağını 
söyledi.
Denizden gelen 
dalgaların kısa 
mesafede geri 
giderken sahil 
deki kumlan da 
götürdüğüne 
dikkat çeken 
Eşref Güre, 
"Yaptırdığımız 
araştırmalarda 
deniz içinden^, 
zum çekilerek 
sahile doldu

Man. 
bulu 
Iğuı 
remi 
kavn 
104

rulmasının 
mümkün 
olabileceği 
bilgisini aldık. 
Önümüzdeki 
günlerde aça
cağımız ihale 
sonucunda ilk 
adımı atmış 
olacağız.
Deniz içinden 
Çekilecek 
kumların sahile 
bırakılmasıyla

Kumla sahil
leri adına 
yakıştığı gibi 
gerçekten 
Kumla dola
cak" müjdesi
ni verdi.
Kumla Bele 
diye Başkanı 
Eşref Güre, 
beldenin sahil 
şeridinde iki adet 
şelale havuzu 
düşündüklerini

belirterek, 
proje çalış
malarının

Bele
MahJ

riML
8 d*

METRO
Türkiye’nin yollarında..

Gemlik’ten
feribotla 
İstanbul
Eskişehir 
Ankara

Balıkesir 
İzmir

servisleriyle 
hizmetinize
girmiştir.

Tel: (0.224) 513 12 12

vunlj
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Uğur Apartmanı’nın yıkılarak, çevresine zarar vermesinden korkuluyor

I Küçük ve ta Apartmanı’nın
boşaltılması istendi

Kadri GÜLER

Manastır Bölgesi’nde 
bulunan 10 katlı 
Uğur Apartmanı’nın 
zeminindeki toprağın 
kayması nedeniyle, 
104 santimetre 
yana yatmış ve ev

1 boşaltılmıştı. Uğur
I Apartmanı’nın yıkılma
<1 tehlikesi göstermesi
I üzerine, apartmanın 
1 altında bulunan 
I Küçük Sitesi ile 
I yanındaki Huzur 
I Apartmanında 
| oturanların can ve 
| mal güvenliği açısın- 

ı dan binaların 
i boşaltılması istendi. 
I Belediye Başkanı

J Mehmet Turgut imzalı 
1 resmi bir yazı, Huzur 
* ve Küçük Apartmanı 

i yöneticilerine gönde 
- rildi. Dört katlı
I 8 daireli Huzur
I Apartmanı Yöneticisi 
■ Necati Baldil, 

Belediye’den gelen
I yazıyı apartman
I sakinlerine duyurduk- 
I lannı belirterek
I şunları söyledi: 

“-Uğur Apartmanı

II yıkılma tehlikesi 
gösteriyorsa, 
belediye bu binayı 

| yıksın veya yıktırsın.
Bizim apartmanımız- II da 8 aile oturuyor.'
Küçük Apartmanın 
da ise 25 aile. Bu 
insanların oturduk-

TAŞI
GEDİĞİNE ■

Bursaspor...
Küme düştü Bursaspor 
Gönüllerimize yaktı kor 
Bundan sonra işimiz zor 
Zor ki; ne zor!

MANI

lan binalarda bir 
sorun yok. Bizlere 
çıkın gidin diyecek
lerine, tehlikeyi 
ortadan kaldırsınlar. 
Böylece sorun 
ortadan kalkar.” 
dedi.
Necati Baldil . 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün 
kendilerinden otur
dukları apartmanın 
Bursa Jeoloji 
Mühendisleri Odasına 
zemin etüdlerinin 
yaptırılmasını iste 
diklerini belirterek, 
“-Belediye böylesi 
zemini bozuk alan
ları imara açarak 
insanların can ve 
mal güvenliğiyle 

oynuyor. İmara 
açılan alanların 
jeolojik haritaların
da zemin durumları 
bellidir. Demek ki 
belediyenin jeolojik 
haritaları yok.
Zemini bozuk 
arazilere konut 
yaptıranların sıkın
tısını vatandaş 
çekmek zorunda 
kalıyor. Buralarda 
oturan insanlar, 
ömürleri boyunca 
çalışıp bir ev sahibi 
oldular. Şimdi 
evinizi boşaltın 
demek kolay.
Belediye önce 
üzerine düşen 
görevleri yapsın.” 
şeklinde konuştu. 
TOPRAK KAYMIŞTI 
İki bloktan oluşan 
Küçük Apartmanı’nın 
üzerinde bulunan EV»

KO Kooperatifi’ne 
ait yüksek binalar 
nedeniyle, iki ay önce 
meydana gelen toprak 
kaymasında iki 
kişi yaralanmıştı. 
Bu olaydan sonra 
Küçük Apartman 
Sakinleri Ev Ko 
Kooperatifini 
Kaymakamlığa 
şikayet etmişlerdi. 
Küçük ve Huzur 
Apartmanı sakinleri 
şimdilik evlerini 
boşaltmak istemiyor
lar. Tehlike yaratan 
Uğur Apartmanının 
yıktırılmasının ise 
kendilerinin 
görevi olmadığını, 
belediyenin bu 
konuda vatandaşın 
can ve mal güvenliği
ni sağlamak 
zorunda olduğunu 
iddia ediyorlar.

7mm ‘7awı

Ero1 GÜRÇAY

insanın Düşmanı
Kim

Ünlü düşünür. Cîcero şöyle deam
*- insanın en büyeft ömmmm han*» 

sidir.”
Çok doğm bir mm.
Urtrlft, her donem en gecerfc
Hele devlet yoaetnmnde w 

siyasette çok dalsa geçerli
1- İsmail Cem i
Çok kötü bir hükümetin, en iyi 

bakanıydı.
Dış İşleri Bakanı iken basardı işler 

yaptı.
Ayrıca, bu bakanlık İsmail Cem'e 

çok da çakışmıştı.
Bir ara yıldızı öyle parladı ki. köşke 

bile layık görüldü.
Ama. Yeni bir parti kurma sevdası 

onu yerle bir etti.
Dostlarının ve yakınlarının doldu* 

ruşuna uydu.
Hem politik hayatı bitti.
Belki de, sağlığı bile bozuldu
2- Bir başka örnek Mehmet Afi 

Bayar.
Başarılı bir diplomattı.
Bir bilenlerin gazıyla, politikaya 

atıldı.
Cindoruk partisine girdi.
Bu parti ile birlikte, kendisi de 

battı.
DYP’ye girdi.

Umduğunu bulamadı.
Her adres değişikliğinde, biraz daha 

eridi.
Bugünlerde ise, Genç Parti de 

tamarta olduğu konuşuluyor.
Ama. Eski saygınlığı katmadı.
3- Rauf Denirtaş
Kıbrıs konusunda, efsane bâr 

adamdı.
Bu efsaneyi, kimse bitiremezdi.
Ama. Kendi bitirdi
Hem de. paramparça «ti
4- Yaşar Neri Ortvrk
Kur an dinini hafta o öğretti
Dm sektörüyle resmen anaegeftL
Kendi uzmanhk daimde tekti
Ama. Politikaca girince yara aldk
Eski Yaşar Hoca artdk. analarda 

kaklı.
4- Cevft Bir
Çok özel bir koanetandk
Ama. Gereğinden cok. «ferine cdm
Gereğinden cok. komdara girdi 
Vr Gereğinden erken «prandc

Her ür dünyadbr 
“FfertrerT
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Karatecilere Başkan 
Turgut’tan destek

Seyfettin SEKERSÖZ

Konya’da 
yapılacak 
1988-1994 
yaş gruplan 
Türkiye şampi 
yonasına 
katılacak 
iki karateciye 
Belediye 
Başkanı 
Mehmet 
Turgut’tan 
destek geldi. 
Geçtiğimiz 
hafta Bursa 
Yıldırım 
Mimar Sinan 
Spor Salo 
nu’nda yapılan 
seçmelerde 
Türkiye 

Şampiyona 
sına gitmeye

hak kazanan 
Gemlik Karate 
İhtisas Kulübü 
öğrencilerin 
den Alper 
Korun ile 
Faik Yavuz’un 
turnuva 
giderlerinin 
Mehmet 
Turgut 
tarafından 
karşılanacağı 
öğrenildi. 
Gemlik Karate 
İhtisas Kulübü 
hocası Serkan 
Ezen, yaptığı 
açıklamada 
4-5-6 Haziran 
tarihlerinde 
Konya'da 
yapılacak yaş 
grupları

Gemlik Karate İhtisas Kulubu öğrencileri, Alper Korun, 
Hocaları Serkan Ezen ve Faik Yavuz birlikte görülüyorlar.

Türkiye 
şampiyonası 
için yapılan 
seçmelere iki 
sporcuyla 
katıldıkları 
ve başan 
sağladıklarını

belirtti.
Karate İhtisas 
Kulübü Hocası 
Serkan Ezen, 
Konya’da 
yapılacak 
şampiyonalara 
katılacak iki

sporcuları için 
destek veren 
Belediye Baş 
kam Mehmet 
Turgut’a 
teşekkür 
ettiklerini 
söyledi.

Lastiklerinizi yenileyin,

Milli Eğitim 
Bakanlığı yurtdışı 

burslannı tek 
elden verecek

ŞçastnN

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

ftoooAfj

performansınızı artırın!
2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 

müşterilerimize Castrol Turbomax 
15W40 motor yağı hediyemiz.

YAPI KREDİ • VVORLD KART “
İŞ BANKASI-MAXIMUMKART’A|“ 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI W

Regional RHS 22.5

Kampanyamız 
20-2275 

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yollarda yüksek kilometre. 
Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basınç dağılımı ile omuz aşm- 
malartnda önemli azalma. Düzgün aşınma ve geliştirilmiş görünüm. 
Kesiklere kopmalara ve yırtılmalara direnç. Yere basma alanında daha 
uygun basınç dağılımı, kilometre performansını, çekişi ve frenleme 
gücünü artırır ve ıslak zeminlerde daha yüksek kontrol sağlar.

_ _ _ _ _ _ _ Tevfik Solaksubaşı ye Oğalları
Yetkili Bayii İstiklal Caddesi No : 26

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

GOODfYEAR

MEB bursla 
nnı İnsan 
Gücü Planla 
ma Kurulu 
verecek 
MEB’in burs 
vereceği aday 
lar Türkiye 
çapında bir 
sınavla 
belirlenecek 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yurtdışı 
burslarının bakanlık 
bünyesinde oluşturu
lacak İnsan Gücü 
Planlama Kurulu 
tarafından verilmesi 
için kanun taslağı 
hazırladı. 
Kanun taslağına 
göre, bu kurulun 
karan olmadan 
hiçbir kamu kurumu 
yurtdışma öğrenci 
gönderemeyecek. 
Taslaktaki bazı yeni 

ı düzenlemeler şöyle: 
Burs verilecek 
adaylar da, 
Türkiye çapında 
yapılacak bir sınav 
sonunda seçilecek. 
Kamu personeli 
olarak yurtdışma 
gönderilecek kişiler 
ise, bakanlık tarafın
dan belirlenecek. 
Burs alacak kişiler
den yükümlülüklerini 
yerine getirecek 
lerine dair yüklenme 
senedi ve kefalet 
senedi alınacak. 
Senetlerdeki 
parasal miktar, 
Milli Eğitim

Bakanlığı'nca o 
günün koşullanna 
göre tespit edilecek. 
Burs almak 
isteyenlerden 
Sağlık Kurulu raporu 
da talep edilecek.
Resmi-burslu statüde 
üç ay veya daha 
fazla süreyle 
yurtdışma 
gönderilenler, 
burslu bulunduktan 
sürenin iki katı 
kadar zorunlu 
hizmete tabi 
tutulacaklar.
Taslak, ÖSSde ilk 
2 bine giren 
adayların en çok 
200'ünün yurtdışma 
lisans öğrenimine 
gönderilmesi 
dönemini de 
sona erdiriyor.
Bu karann gerekçesi 
ise şu sözlerle 
açıklanıyor: 
“Bu öğrencilerin 

yurtdışmda telafi 
edilmesi mümkün 
olmayan sağlık 
sorunlan ile 
karşılaşıyor olma la n 
dikkat e alma rak 
uygulamaya son 
verilmiştir. ”

OTOflYGfll
WU filHİ$lil

, OPCT 

TELIBOHER PETROL 
Bursa • Genit yohı Kırti Köyü & Kül

Gemlik/BURSA



20 Mayıs 2004 Perşembe Sayfa 5

1

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi izci Grubu’nun 
birlikte düzenledik
leri "Uçak maketi" 
kursu basarıyla 
tamamlandı.

Endüstri Meslek 
Lisesi izci grubuna 
mensup 12 öğrenci 
Ünite Lideri 
Abdullah 
Akpmaroğlu ve 
Rehber Öğretmen 
Bezmi Epirtürk 
nezaretinde Türk

Hava Kurumu 
atölyesindeki 5 
günlük kursta uçak 
maketi yapmayı 
öğrendiler.
Kursun bitiminde 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube 
Başkanı Fehmi 
Şahin’in de hazır 
bulunduğu kurs 
bitiminde öğren
cilere yaptıkları 
maket uçaklar 
hediye 
olarak verildi. 
5 günlük kursun 
başarılı olduğunu 
bildiren Ünite 
Lideri Abdullah 
Akpmaroğlu, 
amaçlarının Türk

öğrencilere tanıtım 
sevdirmek ve boş 
zamanlarını iyi 
şekilde

olduğunu söyledi. 
Akpmaroğlu, ayrıca 
isteyen öğrencilerin 
Temmuz ayında

ve bir hafta sürecek 
olan Tekamül kur
suna katılabilecek 
lerini belirtti

Kayıp hazjne arazileri ortaya gıktı
Devlete ait binlerce 
dönümlük hazine 
arazîleri otomasyon 
projesi sayesinde

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KflMPflNYfl 
12 R22.5

KM rtl

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART STOKUMU

ortaya çıkarıldı. 
Milli Emlak Genel
Müdürlüğü ’ nün 
otomasyon proje

siyle devletin, çeşitli 
kişi ve kuruluşlarca 
işgal edilmiş ve 
kayıt dışındaki

binlerce arsa ve 
arazisi bulundu. 
Otomasyon çalış
malarında 43 ilde 

devletin, 350 bin 
adet yeni taşınmazı 
olduğu anlaşıldı.
Bunların toplam 
büyüklüğü de 25 
milyar 361 milyon 
metrekare olarak 
belirlendi.
Çalışmalar sonucu 
43 ilde devletin 
belirlenen taşınmaz 
sayısı 1 milyon 252 
bine ulaştı. Bunların 
yüzölçümü de 78 
milyar 227 milyon 
metrekare olarak 
ölçüldü.
43 ilin toplam 
yüzölçümünün 496 
m i ivar 909 milyon 
metrekare olduğu 
dikkate ahndığmda 
ise bu illerdeki 
Karine taşınma
zların m oranı yüzde 
16 olarak hesap
landı. Bu ur—
r~———————

İstanbul’da yüzde 
28, Ankara'da 
yüzde 18, 
İzmir’de de yüzde 
19 alarak 
tespit edildi 
Toprak büyük- 
lüğünde drrietm 
— az pay sahibi 
olduğu 8 yüzde 
1 ile Rize durfc—, 
Denizli yüzde 39 
ile bu eraum en 
vuksek dduğu 8 
alarak belirlendi 
Bundan «M—kfc 
süreçte oüamaappak 
geçerek 38 *de j—

yeni g—dada 
ulaşmasa brklmt—e 
O—p— 
proyesasir lorirtpe 
gmrfoddri 
karineye ait 
tasaaanarlarm —AM 
bedefikemyor.

ÖZKflYfl OTOMOTİV
1 GEMLİK BAYİİ

IRELLI , Körfez Bay taş Sitesi altı GEMLİK 
Te| ; 224) 513 73 93 Fax : 514 40 44
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Yargıtay, ağız ve 
vücut kokusunun 
başlı başına 
boşanma nedeni 
sayılamayacağına 
karar verdi.
Yargıtay, davalı 
kadında varolduğu 
iddia edilen 
rahatsızlığın 
tedavisinin 
mümkün olup 
olmadığı ve 
rahatsızlığın evlilik 
birliğini koca 
için çekilmez 
hale getirip

getirmediğinin 
sağlık kurulu 
raporu ile 
belirlenmesi 
gerektiğine 
hükmetti. 
Karısının ağız ve 
vücut kokusundan 
rahatsız olan 
koca, boşanma 
davası açtı. 
Küçükçekmece 
Aile Mahkemesi, 
davayı kabul etti. 
Kararın temyiz 
istemini görüşen 
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, yerel

mahkemenin 
kararını oybirliğiyle 
bozdu. Kararda, 
ağız ve vücut 
kokusunun başlı 
başına boşanma 
nedeni olmadığına 
işaret edildi.
Davalı kadında 
varolduğu iddia 
edilen rahatsızlığın 
tedavisinin 
mümkün olup 
olmadığı, davalının 
tedaviden kaçınıp 
kaçınmadığı ve bu 
rahatsızlığın evlilik 
birliğini davacı

koca için 
çekilmez 
hale getirip 
getirmediğinin 
uzman hekim 
terden oluşan 
sağlık kurulu 
raporu ile 
belirlenmesi 
gerektiği vurgu
lanan kararda, 
bu sonuca göre 
hüküm kurulması

gerektiği 
kaydedildi. 
Yerel mahkemece 
tebliğ edilen 
açıklamalı 
davetiyenin 
bu koşullan içer
mediği belirtilen 
kararda, davalı 
kadının daha sonra 
duruşmaya gelip 
hastaneye şevkini 
istediği halde bu

konuda işlem 
yapılmamasının da 
doğru olmadığı 
ifade edildi.
Kararda, bu 
yönler araştırılıp 
incelenmeden 
eksik incelemeyle 
yazdı şekilde 
hüküm kurul
masının doğru 
bulunmadığı 
bildirildi.

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 
GSM : (0.535) 886 47 74

0

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL (2J 

ET MANGAL
. HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

.. ■» ■ - »u*-»*”?*-■«ı-rS®

YERİ

İİ

! İ 
!

BURSA HAKİMİYET VE KERT 
6AZETELERİME İLAM ALINIR

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

ı
3

DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 
h ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
L SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN

B KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 
| ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
I MANGAL KEYFİNDE
1 TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ 
| KALİTE I. SINIF ■ İZMÎT MÜKEMMEL ILAŞIM ÇIK KILAT

CEMİYET VE İlil TIHMTIUI Ifll IttlIVISYII YAPIlll
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

ÎA*
JAPON SOBAIARI 

MERKEZÎ

«n$ & servis 
j» GAZ YAĞI SEHISI

| EviNizi-işmiNizî- I
■ YAZLIĞINIZI KASIM TESLİMİ 1+9 AY I

HIZLI VE DENGELİ arauk teslimi i+ib ay
| 1ŞIÎ1K SICACIK RIR MEKAN I

_ TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ -

TOYO TİCARET

I tnoks^^iMGMk TEL:S13 7117İ
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Taşkömürü kıymete bindi Hakim ve
Dünya genelinde kok* 
(aşabilir taşkömürü 
fiyatının yüzde 
100’lük bir artışla 
120 dolara çıkması, 
dikkatleri tek 
taşkömürü üretiminin 
yapıldığı Türkiye 
Taşkömürü 
Kurumu'na (TTK) 
çekti. Yıllık üretim
lerinin 2 milyon ton 
olduğunu, ancak 
bunun da talebi 
karşılamadığını ifade 
eden TTK Genel 
Müdürü Rıfat 
Dağdelen, dünya 
piyasasında 
taşkömürü fiyatının 
artmasıyla TTK’nın 
öneminin bir kez 
daha ortaya çıktığını 
söyledi.
TTK Genel Müdürü 
Rıfat Dağdelen,. geçen 
yıl demir-çelik üretici
lerine 392 bin ton 
satış yaptıklarını 
belirterek, "Şimdi 
üretimi artırmak için 
çalışıyoruz. Bizim 
amacımız demir - 
çeliğe verilecek 

metolojik kömürü 
artırmaktır. Bunun 
için yeraltında bir 
takım çalışmalar yap
mak gerekiyor. 
Bunların başında da 
hazırlık çalışmaları 
lazım. Bir takım 
ihalelerle bunu yap
maya çalışıyoruz. 
Hazırlığı artırmak için 
özel sektörden destek 
alacağız. Hazırlıklar 
yapıldıktan sonra 
mutlaka işçi alınacak
tır. Üretimi 5 milyon 
tona çıkarmayı hede
fliyoruz. Maden 
kanunu çıktıktan 
sonra da özel sektöre 
verilecek sahalardan 
4.5 milyon ton kömür 
çıkartabilir. Şu anda 
bilinen rezerv 
1 milyar 354 
milyon ton" dedi. 
Armutçuk Kömür 
sahasının Ereğli 
demir Çelik 
Fabrikalarına 
(ERDEMİR) verilmesi 
konusuna da değinen 
Dağdelen, "Maden 
kanunu çıktıktan 

sonra bir takım 
sahaları ihaleyle vere
ceğiz. ERDEMİR’in 
yüzde 46’sı 
devletindir. Yüzde 
51 ’lik bir şirket 
kurarlarsa Armutçuk 
da eksi 300 kodunun 
üstündeki kısmı 
kendilerine ihalesiz 
verebiliriz. Bize 
aynlan kısmında biz 
madencilik yapmaya 
devam edeceğiz. 
Maden kanunu çıktık
tan sonra görüşüle
cek. Çalışmadığımız 
alanlarda, yatırım da 
yapamadığımız alan
larda özel sektöre 
vereceğiz" 
diye konuştu. 
TTK’nın yılda 
5 milyon ton üretim 
yapması halinde kara 
geçebileceğini ifade 
eden Dağdelen, "Biz 
daha ihaleye çık
madık. Devlet artık 
atıl yerlere yatınm 
yapmıyor. Atıl yerler 
ihaleye çıkartılacak. 
Özel sektörü buralara 
çağırıp, insanlara iş 

imkanı sağla, devletin 
ihtiyacı olan kömürü 
çıkar. Türkiye’nin 
yılda 4.5 milyon ton 
metolojik kömüre 
ihtiyacı var. 
Türkiye’nin ithal 
ettiği kömür de 10 
milyon tonun 
üzerindedir. Niye 
bunun için dışarıya 
döviz verelim" dedi. 
Hazırlıklar tamam
landıktan sonra 
TTK’yi işçi alın
masının söz konusu 
olabileceğini de 
belirten Genel Müdür 
Rıfat Dağdelen, halen 
kurumda 12 bin 500 
civannda işçi bulun
duğunu söyledi. 
Dağdelen, 
"Yapacağımız 
hazırlık ve ürete
ceğimiz kömüre 
göre işçi sayısı 
değişir. Gruplu 
2 bin veya 4 bin 
olabilir. Bizim ala
cağımız işçi direkt 
kazıda çalışacak işçi 
olmalı" şeklinde açık
lamalarda bulundu.

Savcılara müjde
Hakim ve 
savcıların 
yargı ödenek
lerini artıran 
yasa t asan sı, 
Meclis Genel 
Kurulunda 
kabul edildi.
Yasayla yak
laşık 10 bin hakim 
ve savcının maaşına 
155 milyon ila 
275 milyon lira 
artış yapılması 
öngörülüyor.
Yargı ödeneği, 
görev ve temsil 
tazminatı alan 
hakim ve savcılar 
için %100’den 
%200’e, almayanlar 
için ise %230’a 
çıkanbyor.
Hakim adaylan için 
ise bu oran %200 
olarak belirleniyor.
Yasayla yardımcı

hizmetler saodat- 
dakile nn fazla 
mesai ücretleri 
de 2 katma 
çıkanbyor.
Maaş artışları.
15 Mayıstan 
itibaren geçerli 
olarak
Yasanın görü 
şülmesi sırasında 
verilen bir önerge 
ile Yargıtay üyeleri 
için yapılacak 
iyileştirmenin 
Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerine de 
uygulanması 
karara bağlandı.

BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

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

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Adlecft 
Joyıbck

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



20 Mayıs 2004 Perşembe

Dış ticaret açığı açıklandı
Açık, Ocak-Mart Döneminde 7 milyar doları aştı

Yılın ilk üç ayında 
dış ticaret açığı 7 
milyar dolan aştı. 
Türkiye üç ayda, 13 
milyar dolarlık ihra
cata karşılık, 20.2 
milyar dolarlık 
ithalat yaptı.
Devlet istatistik 
Enstitüsü , Ocak- 
Mart dönemi geçici 
dış ticaret rakam
larını açıkladı.
Mart ayında 5 mil
yar dolarlık ihracat, 
8.1 milyar dolarlık 
da ithalat yapıldı. 
Dış Ticaret Açığı 3

Üniversitelerden YÖK protestosu
Ankara üniversitesi 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin organi
zasyonu ve çağrısıy
la Ankara’da 
gerçekleşen YOK 
Yasası’m protesto 
yürüyüşüne 4 binin 
üzerinde öğrenci 
katıldı.
Türkiye’de bulunan 
tüm üniversitelerden 
gelen toplam 41 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyesi 
öğrenci topluluğu, 
önce Sıhhıye'de 
bulunan Ankara 
Üniversitesi Dil 
Tarih Coğrafya 
Fakültesi 
bahçesinde toplandı. 
4 binin üzerinde 
öğrencinin katılımıy
la gerçekleşen 
yürüyüş öncesinde 
Dil Tarih önünde 
YOK Yasası’na 
ilişkin protesto 
içerikli konuşmalar 
yapıldı. "İmam 
Hatipler kapatılsın, 
Ya istiklal Ya ölüm. 
Kahrolsun ABD 
Emperyalizmi,

milyar 108 milyon 
dolar oldu.
Yılın ilk üç ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre

Atatürk gençliği 
görev başında, 
Gerici YÖK 
Yasası’na hayır, 
hükümet istifa" 
yazılı dövizler 
taşınıp sloganlar 
atıldı, üniversite 
öğrencilerinin 
protesto gösteriler
ine CHP ve İşçi 
Partisi de destek 
verirken CHP’den 
Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
öymen, İşçi 
Partisi’nden Genel 
Sekreter Mehmet 
Bedir Gültekin, 
Emekli Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Vural 
Savaş, Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Nihat 
Baygül ve Avukat 
Ceyhan Mumcu da 
yürüyüşe katıldı, 
öymen, öğrencilerin 
YÖK Yasası’m 
protestolarına ilişkin 
olarak, "İçinde 
bulunduğumuz bu 
günlerde Türkiye'yi

ihracat yüzde 25.5 
artarken, ithalattaki 
artış yüzde
40.7 oldu.
Dış ticaret açığı ise 

çağın gerisine 
götürmeye çalışan
larına karşı Atatürk 
ilkeleri çevresinde 
bütünleşmek çok 
önemli. CHP olarak 
bu mücadelenin 
içinde yer alıyoruz" 
dedi.
Kocaeli Üniversitesi 
Öğrenci Kulüpleri 
Derneği imzalı bir 
dövizde yer alan 
Başbakan Recep 
Tayyip ERdoğan’ın 
başında takkeli 
resminin taşındığı 
dikkat çekerken, 
Ankara Üniversitesi 
Öğrenci Konseyi 
Başkanı Ihsan 
Doğan ise yaptığı 
konuşmada YÖK 
Yasası’na karşı Türk 
gençliğinin sessiz 
kalmayacağını 
belirten Doğan, 
"Kopenhang 
Kriterleri’ne değil, 
TC Anayasası na 
güvenmek lazım" 
diyerek. Türkiye 
Cumhuriyeti'nden 
asla ödün vermeye
ceklerini kaydetti. 

geçen yılın aynı 
dönemine göre, 
Ocak-Mart 
döneminde 
yüzde 80.1 
artarak 7 milyar 
208 milyon 
dolara ulaştı. 
Geçen yıl 
Ocak-Mart 
döneminde 
yüzde 72 olan 
ihracatın ithalatı 

karşılama 
oranı ise bu yıl 
aynı dönemde 
yüzde 64.3’e 
geriledi.

Ankara Emniyet 
Müdürlüğü’ne bağlı 
Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü timleri 
tarafından hem 
fakülte önünde hem 
de öğrencilerin 
Anıtkabir’e yürüyüş
leri sırasında 
olağanüstü güvenlik 
önlemleri alındı.
Sıhhiye, Celal Bayar 
Bulvan ve Tandoğan 
güzergahlarını takip 
ederek, Anıtkabir’e 
ulaşan öğrenciler, 
yol boyunca slogan
lar atarak yürüdü. 
Yürüyüş sırasında 
yoldan geçmekte 
olan araçlardan 
yürüyüşe glakson 
çalarak destek 
verildiği gözlenirken 
kimileri de 
öğrencilere 
tepki gösterdi.
Olaysız bir şekilde 
Anıtkabir girişinde 
son bulan 
yürüyüşte, 
Anıtkabir'e giren 
öğrencilerden 
görüntü alınmasına 
müsaade edilmedi.

"Türkiye'de 
şuanda 

kriz olmaz"
Tüzmen Genç işadamlarına içlerinin 

rahat olması gerektiğini söyledi.

Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
ekonomik değer
lerin yerli yerine 
oturduğunu, 
endişelerin aksine 
Türkiye’de yakın 
zamanda kriz 
yaşanmayacağını 
söyledi.
Kürşad Tüzmen, 
Türkiye Genç 
İşadamları 
Konfederasyonu 
üyesi işadamlarını 
Ankara’da 
kabul etti.
Sorulan yanıt
layan Tüzmen, 
ekonomik kriz 
beklentisinin 
yersiz olduğunu 
kaydetti.

G ENLİKTE İLK ULUSLARARASI SALA» BARI
EKMEK 1.500.000 Tt
sosisüsmk »nn 2.000000 n
HMUGa «Al» 2.000.000 TL
fWAUKB ♦ CKtKKH 3.500.000H
TABAKTA SERVİS

□dİ »05 ‘ kUtSk SUA» • CBCa 4 500 000 7^
Kâm*<*S«MKaSMA«CRM 4500 000 71-
SMB'OS'MÇakMASUKHB 4.500.000 TV.

Tüzmen: "İçiniz 
rahat olsun. 
Neden kriz olmaz? 
Çünkü ekonomik 
değerler son 
derece sağlıklı, 
yerli yerine 
oturmuş durum
da. Açık. 130 mil- 
var dolarlık ihra
catta en fazla 20- 
25 milyar dolar. 
Açığın yüzdesi 
tüm hacim içinde 
yüzde 20’den az. 
Bir takım sıkın
tılar yaşandı ama 
herkes birşeyler 
de öğrendi. 
Önemli ola n 
dinamizmle 
pazar payının 
artırılması. *

4.500.000 TL
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Bol balık daha uzun bebek
Çok balık tüketen hamile kadınların çocukları uzun ve kilolu doğuyor.

Hamileliğin son 
aylarında anneleri bol 
bol balık tüketen 
bebekler, diğer
lerinden daha iyi 
gelişiyor. Britanya’da 
Bristol Üniversite- 
si’nde görevli bilim 
adamlarının 12 bin 
kadın üzerinde yap
tıkları araştırma, 
balığın ceninleri 
büyüttüğünü 
gösterdi.
Uzmanlar, kadınlar
dan gebeliğin 32. 
haftasından itibaren 
ne kadar balık tüket
tiklerini kaydetmeleri
ni istedi. Bu kayıtlar
dan yola çıkılarak 
kadınların, sağlığı 
olumlu etkileyen 
Omega 3 yağ asidi 
tüketimleri 
hesaplandı.
Bilim adamları, çok

En sık rastlanan akciğer hastalığı
Plörezi, akciğerleri 
çepeçevre saran 
zarların arasında 
sıvı toplanmasıyla 
sonuçlanan 
hastalıkların genel 
ismidir. Halk 
arasında zatülcenp 
adıyla bilinir. Her 
yaştan insanda 
görülebilir. 
Tüberkülozdan 
kansere, kalp yeter
sizliğinden romatiz- 
mal hastalıklara 
kadar 50’den fazla 
nedeni vardır. 
ABD’de yılda 1 
milyon kişide 
plörezi tanısı kon
duğu istatistiklerle 
saptanmıştır. 
Ülkemizde de çok 
görülen akciğer 
hastalıklarından 
bîri olan plörezinin 
nedenleri içinde 
gençlerde 
tüberküloz, yaşlı 
larda ise kanser ve 
kalp yetersizliği 
İlk sıralarda gelir. 
Zatürenin neden 
olduğu plörezilere 
ise her yaşta 

balık tüketen kadın
ların bebeklerinin az 
balık tüketen kadın
lara oranla daha 
büyük olduklarını, 
balığın ceninin 
büyümesi üzerinde 
olumlu etki yaptığı 
gözlendi.
Normalde 10 
bebekten biri küçük 
doğuyor, ancak balık 
tüketmeyen 
kadınlarda bu sayı 
sekizde bire çıkıyor. 
Araştırma ekibinin 
başkanı Dr. Imogen 
Roberts, balığın için
deki Omega 3 yağ 
asitlerinin kanı daha 
akışkan hale 
getirdiğini, rahimdeki 
kan dolaşımının 
böylece hızlandığını, 
bunun da bebeklerin 
gelişmesine olumlu 
katkı yaptığını 

rastlanabilir. 
PLÖREZİNİN 
BELİRTİLERİ 
Plörezinin belirtileri 
esas hastalığa bağlı 
olarak değişirse de, 
kuru öksürük, yan 
ağırısı ve nefes 
darlığı gibi 
belirtiler tüm 
hastalarda vardır. 
Ağrı: Hastalığın ilk 
belirtisi göğüs 
duvarının tek bir 
noktasında duyulan 
ağrıdır. Sırtta, 
göğüste veya 
göğsün yan 
taraflarında olabilir. 
Ağrınınen önemli 
özelliği, derini 
nefes alırken, 
öksürürken, 
hapşırırken bıçak 
ucu batar tarzda ve 
şiddetli olmasıdır. 
Nedeni, iltihap 
lanmış akciğer 
zarlarınınsolunum 
hareketleri sıra 
smda birbirlerine 
sürtünmesidir.
Hasta ağırının en 
çok olduğu noktayı 
parmağı İle gös

[Sağlık 
Bakanlığından 

müjde
söylüyor.
Bu nedenle gebe 
kadınların haftada 
iki öğün balık 
yemelerini salık 
veren Dr. Roberts’a 
göre, doğum sırasın
da normal kilonun 
altında olan bebek
lerin 40 yaşından 
sonra kalp, yüksek 
tansiyon ve diyabet 
gibi hastalıklarla 
karşılaşma riski 
daha yüksek.

terir. İşte, bu nokta 
dinleme aleti ile 
dinlendiğinde frot- 
man ismi verilen 
özel bir ses duyu
lur. Bu ses hastalar 
tarafından da işi
tilebilir ve meşin 
gıcırtısı veya karda 
yürürken çıkan 
seslere benzetilir. 
Öksürük: Plörezili 
hastalarda kuru bir 
öksürük de hemen 
her zaman vardır. 
Nedeni, akciğer 
zarlarındaki 
öksürük refleksi 
doğuran noktaların 
uyarılmasıdır. 
Plörezi öksürüğü 
kurudur, yani 
hastalar balgam 
çıkarmazlar. 
Öksürük, ağırıyı 
artırdığı için son

Balığın, hamilelik 
süresini uzatmadığına 
dikkat çeken 
uzmanlar, doğrudan 
alınan balık yağının 
ise hamilelik süresini 
uzattığını, ancak 
kilo ve boyu et 
kilemediğini belirtti. 
Ancak gebelerin, 
yüksek miktarda civa 
içeren kılıç balığı, 
köpek balığı ve ton 
balığından uzak dur
maları gerekiyor.

derece rahatsız 
edicidir. Hastalar 
öksürürlerken 
hasta olan 
taraflarının üzerine 
yatarak ağnyı önle
mek isterler.
Nefes darlığı: 
Akciğer zarlan 
arasında biriken 
sıvının miktarına 
bağlı olarak nefes 
darlığı da vardır. 
Nedeni, sıvının 
akciğerleri 
sıkıştırarak 
hareketlerine engel 
olmasıdır. Nefes 
darlığı, önceleri 
sadece eforlar 
sırasında ortaya 
çıkarken, sıvı mik
tarı arttıkça oturur 
durumda bile 
nefes darlığı 
hissedilebilir.

15 Haziran'dan 
itibaren birçok ilaç 
büyük oranda 
indirimli satılacak. 
Özellikle tansiyon, 
şeker, antibiyotik 
ve hormon ilaçlan 
gibi çok tüketilen 
ilaçların fiyatı 
neredeyse yan 
yanya düşecek... 
Sağlık 
Bakanlığının uygu
lamaya koyduğu 
yeni fiyat poli
tikasıyla birlikte 
vatandaş ilacı bir 
■ay sonra çok daha 
ucuza alabilecek. 
Avrupa Birliği’ne 
üye 5 ülkenin ilaç 
fiyatlarını inceleyen 
bakanlık, bunlar 
arasında en ucuz 
olanı Türkiye için
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baz aklı.
İlaç fiyatlarındaki 
indirim devletin 
kasasını da etk
ileyecek. Bağ-Kur 
ve SSK'mn 
ödediği ilaç 
bedeli azalacak. 
Fiyat indirimi en 
çok büyüme hor
monu ilaçlarında 
olacak. 1 milyar w 
üzerinde satılan be 
ilaçların fiyatı 
yanyanya inecek. 
Bunun yanısıra. 
36 milyon lira 
olan tansiyon üacı 
21 milyona. 47 
milyon lira olan 
antibiyotik 33 
milyona. 23 mflyon 
lira olan depresyon 
ilacı ise 10 
milyona satılacak.
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Coşkuyla kutladık
Seyfettin SEKERSÖZ

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramı tüm 
yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de 
törenlerle kutlandı. 
Kutlama törenleri, 
saat 09.oo da 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk konmasıyla 
başladı, saygı duruşu
nun ardından İstiklal 
Marşı okunarak 
bayrağımız 
göndere çekildi. 
85.nci yıldönümü 
kutlanan 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik ve Spor 
Bayramı’nm gösteri 
törenleri ise ilçe 
stadında halkın 
katılımıyla yapıldı. 
Saat lO.oo da 
başlayan törenlerde 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Selami Saruhan ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
öğrencilerle halkın 
bayramını kutla* 
masının ardından 

saygı duruşu ve hep 
bir ağızdan okunan 
İstiklal Marşı’yla 
devam etti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’in günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşmasın
dan sonra, Gençlik 
adına bir öğrenci 
konuşma yaptı. 
Konuşmalanp ardın
dan törenlere katılan 
Okullar bayrak ve fla
malar eşliğinde geçit 
töreni yaparak stadı 
dolduran vatandaşlar

dan alkış aldılar. 
Cumhuriyetin kuru
luşunun 8O.nci yılı 
nedeniyle düzenlenen 
çeşitli etkinlerde 
derece alan öğren
cilere madalyaları 
Kaymakam Sadettin 
Genç tarafından 
verilirken geçtiğimiz 
hafta içinde düzenle
nen Gençlik Spor üçe 
Müdürlüğü Belediye 
Kupası Futbol 
karşılaşmalarında ilk 
üç sırayı alan 
okullara kupalarını r 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut verdi. 
Törenlerin ardından 
başlayan gösterilerde 
ise Anadolu Meslek 
ve Kız Meslek Lisesi 
ile Anadolu Ticaret 
Meslek ve Ticaret 
Meslek Lisesi kız 
grubu öğrencilerinin 
gösterileri 
beğeni topladı.
Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek

Lisesi erkek gruba 
öğrencilerinin 
gösterilerinden 
sonra Gemlik Lisen 
ve Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
karma grup 
gösterileri izlendi. 
Törenler, bayrama 
katılan tüm 
o k ullann b iriikte 
yaptıkları gosterikriı 
sona erdi.
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Broşür & Kartvizit 
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Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Atilla Mutman’dan sürpriz açıklama

DSP Genel Baskanhgı'na Gemlikli aday
Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Hemşerimiz Atilla M utman, Temmuz ayında yapılacak olan büyük Kurutoyda 
aday olacağını açıklayan ilk kişi oldu. Ege ve Marmara Bölgesinde partililer ve eski milletvekilleri ile ön görüşmeler 
yapan Mutman, Bülent Ecevit ile görüştükten sonra, adaylığını kesinleştirecek. Kadri GULERın haberi sayfa 2 de

■■■M TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■ 
21 Mayıs 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL.

Öğretmen 
atamaları yapıldı

Eğitim Bakanitg». 21 bm 440 
öğretmenin tiler arası atamasam 
gerçekleştirdi. 25 bm 144 ogrMNM* 
i is teğe bağlı yer değrf bna» KaMdbmv 
de bulundu. Atama sonuçtan, e-oaa* 
adresi bilinen 10 bin 540 
gönderilecek Ha ben sayfa 5 4»

Ankara’da yapılan yarışmada Makine Nakışı dalında ödül aldık

Gemlik HEM Türkiye İkincisi oldu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Atilla Mutman..
Atilla Mutman, Altan Karapaşaoğlu, ayanı dönemde görev 

yapan Gemlik li iki parlementer.
Atilla Mutman, CHP'den milletvekili seçildikten sonra 

Demokratik Sol Partiye geçti. Bu partiden iki dönem İzmir 
Milletvekili seçildi. DSP’de önemli görevler aldı.

3 Kasım 2002 seçimlerinde DSP'nin dibe vurması nedeniyle 
parlemento dışında kaldı.

Atilla Mutman'dan çok ağabeyi Erkan Mutman ile birlikte 
siyasi bir geçmişimiz oldu.

CHP İlçe yönetiminde 12 Eylül darbesine kadar görev yaptık.
12 Eylülden sonra kurulan SODEP döneminde Atilla 

Ankara'dan Gemlik'e gelmiş genç bir aydındı.
Ağabeyi İlçe Başkam oldu. Onu destekledi.
Erkan Mutman milletvekili adayı oldu, yanındaydı.
Bir dönem geldi Atilla İzmir'e gitmek zorunda kaldı. Ağabeyini 

desteklerken, kendisi bu kez siyasetin içine girdi. Konak CHP 
İlçe Başkanıyken, beklenmedik bir anda milletvekili seçildi.

Tanıdığım Atilla Mutman bir demogog.
İyi konuşan, kendini dinleten biri.
Parlementoda büyük deneyimler kazandı.
Şimdi siyasette zirveyi oynuyor.
DSP'nin yaşlanan kurucusu ve ilk genel başkanı Sayın Bülent 

Ecevit'in -eğer yapılırsa- Temmuz ayındaki kurultayda adaylığını 
koymamacağını açıklaması üzerine, Mutman, adaylığını açık
layan ilk kişi oldu.

DSP gibi bir partide, Ecevitlerden İcazet alınmadan hiç birşey 
olunma?

Atilla Mutman, nereden bir ışık buldu bilmiyorum ama, bu 
** Çta»tf»bendini gündemde tutmaya yetecektir.

Sevgili Atilla'nın parlementerliği süresince Gemlik’e hiç yaran 
olmadı.

İzmir’e neler yaptı bilmiyorum ama Genel başkan olursa, 
karaya oturmuş olan gemiyi yeniden yurdu rcbilecek mi hilemi 
yorum.

conreti nedeniyle kutluyorum.

Türkiye genelinde Halk Eğitim Merkezlen arasında “Makine 
Nakışı” branşında düzenlenen yarışmada, Gemlikli Kurs Öğret
meni Serap Fodul ve Kursiyer Nilüfer Çıtır Türkiye İkincisi olarak, 
ilçemize ödülle döndüler. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 3'de

Mta çalısmakı baslad
Gemliklin doğalgaz 
yapımı ve işletmesi 
ni üstlenen Ana 
dolu Gaz Dağıtım 
Şirketi, çalışma 
larına başladı.
Geçtiğimiz hafta 
ilçemize gelen 
şirket yetkilileri, 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut ile 
görüşerek, harita 
üzerinde Belediye 
teknik eleman 
lanndan bilgiler 
aldıktan sonra, 
bu hafta da 
ilçemizde fiilen 
çalışmalara 
başladılar.

Anadolu Gaz 
Dağıtım A.Ş. 
teknik elemanları, 
önceki gün ve dün 
Manastır Bölge 
si'ndeki sitelere 
giderek. tek tek 
yöneticileri ile 
görüştüler. Siteler 
ve konutlar bazın
da dogMİgaz kuk 
lanımı konusun da 
tespit çalışma lan 
yaptığı öğrentken 
teknik elemaniann 
daha sonra bir 
yandan da prefe 
çahşmalannı 
sürdür dûMari 
belirtildi.

Gk Ob|** * S şmMhF w Saptera 
■bbnat Tarşut ü Mrtı «mm» çMA1**

önüasütdahi ioş 
MtaMtaMtaesi
içân Ftaz* bir 
çamRpgy

GazDaöıemJLŞ.

bü^eetanb
^çeceğ^ sambyor.
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Temiz çevre, gelişen ülke...
Toplumsal gelişme bireysel bilinçlenmeden 

geçiyor.
Bireysel bilinçlenmenin özünde önce saygı 

yatıyor.
Doğaldır ki birey olabilmenin de olmazsa olmaz 

koşullan var.
Kendini seveceksin.
Yaşadığın çevreyi seveceksin.
Toplumsal düzeni korumayı amaçlayan kuralları 

sayacaksın.
Tüm katkıyı, desteği, hizmeti devletten ya da 

belediyelerden beklemek doğru değil.
Bizim de yurttaş olarak yapmamız gerekenler 

çok.
Neler yapacağımızı ilkokulda mutlaka öğretiyor

lar.
Onun için ;
Yurdun dört bir yanında “ilköğretimin” mutlak 

sağlanması şart.
Sağlıklı çevre, düzenli bir toplum ve gelişen 

Türkiye için yalnız ilkokulda öğrendiklerimiz bile 
yeter.

Önemli olan öğrendiklerimizin bir bölümünü 
yaşamda uygulamak.

“Vatanımı seviyorum” diyen her yurttaşın mutla
ka taşın altına elini sokması gerekiyor.

Üç yanı denizlerle çevrili, doğal yapısı'hic bir 
ülkeyle kıyaslanamayacak kadar güzel, tarihsel 
açıdan zengin, turizm potansiyeli yüksek olan bu 
eşsiz vatan; “yurttaşından" ilgi ve saygı bekliyor 

Bu vatan;
Cadde kenarında kaldırımın üstünde “harç” 

karan,
Kırmızı ışıkta geçen,
Yerlere çöp atan,
Günlük yaşayan, 
Kural tanımayan, 
Temiz olmayan, 
Denizi kirleten, 
İşine saygısız yurttaşlardan çok çekti.
Artık;
Elele,gönül gönüle toplumsal kalkınma atağına 

geçmek için “duyarlı yurttaş” olmanın tam 
zamanı..

Yurdunu,ulusunu seven,kendi geleceğini düşü
nen tüm yurttaşların şapkasını önüne koyup 
düşünmesi gerekiyor.

Çünkü;
Toplumu ayakta tutan “özgün” ve “özgür” 

değerler bir bir yok oluyor.
Dışarıdan kimse “bizim için” olumlu çaba sar- 

fetmez.
Yok BOP’muş yok ılımlı islammış bunların hepsi 

hikaye..
Altında petrol yatıyor.
Altında dünya hakimiyeti yatıyor.
Altında emperyalizm yatıyor.
Uyanık olmak işe önce çevre temizliğinden 

başlamak gerekiyor.
Çevre temizliği deyip geçmeyin.
Maliyeti çok yüksek..
Aymazlık, vurdumduymazlık biraz daha sürerse 

işin kötüsü temizleyecek çevre de bulamayacağız.

■■■ 0Wtt.UK IİYAIIOAMTI HHİ

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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DSP Genel Başkanlığtf
Gemlikli aday

Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Hemşerimiz I 
Atilla Mutman, Temmuz ayında yapılacak olan 

Kurultayda aday olacağını açıklayan ilk kişi oldu.
Demokratik 
Sol Parti Genel 
Başkanı Bülent 
Ecevit’in yapıla
cak olan kurul
tayda genel 
başkanlığa aday 
olmayacağını 
açıklaması ve 
“Veliaht tayin 
etmeyeceğim” 
demesi üzerine, 
DSP’de hareketli 
günler başladı. 
Temmuz ayında 
Ankara'da 
toplanlması 
beklenen DSP 
biivük kurultayı

I öncesi Genel 
Başkanlık için 
ilk adaylığını 
Gemlik’li İzmir

Milletvekili Atilla 
Mutman oldu. 
Mutman, 
Cumhuriyet 
Halk Parti'den 
Milletvekili 
olarak parlamen
toya girdikten 
sonra, bu par
tiden ayrılarak, 
DSP kadroların
da yer aldı. 
DSP Genel 
Başkanı Bülent 
Ecevit tarafından 
iki dönem 
İzmir’den aday 
gösterilen 
Mutman, kurul
tayda Genel 
Başkanlık için 
aday olacağını 
resmen

açıkladı.
Önceki gün, 
ilçemize de 
gelerek, annesini 
ziyaret ettiği 
öğrenilen
Atilla Mutman’ın 
Karadeniz 
yöresinde 
siyasi çalışmalar 
yapacağı 
öğrenilirken, 
basma yaptığı 
açıklamada, Ege 
ve Marmara’da 
yaptığı yokla
malarda, olumlu 
tepkiler 
aldığım söyledi. 
10 yıldır parti 
meclisi ü^csı 
olarak görev 
yapan Atilla

nın nabzını ölç u
mek için esiri 
milletvekillerini- **
iz ile partiler ile ®
temas kurmaya 1
çalış lyorum.GeK P
şmeler olgun- »A
taşınca, Genel K
Başkanmu 
ziyaret edece 
ğim” dedi. S

0Wtt.UK


Sayfa 311 Mayıs 2004 Cuma== HABER

Ankara’da yapılan yarışmada Makine Nakışı dalında ödül aldık

Gemlik HEM
Türkiye İkincisi oldu
îfrrtetmSEKERSOZ 
Türkiye genelinde 
Halk Eğitimi 
Merkezleri 
arasında düzen 
lenen "Makine 
Nakışı" yarış
malarında çeşitli 
teknikler dalında 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Türkiye 
İkincisi oldu.
17 Mayıs 2004 
Pazartesi günü 
Ankara Milli 
Kütüphane 
Salonunda

' düzenlenen 
Sergi ve Ödül 
töreninde 
yarışma İkincisi

kurs öğretmeni 
Serap Fodul ile 
kursiyer 
Nilüfer Çıtır 
ödüllerini aldılar. 
Kurs öğretmeni 
Serap Fodul ile 
Kursiyer Nilüfer 
Çıtır’a ödül 
olarak 22 ayar 
20’şer gram 
bilezik verilirken 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi’de 
ikincilik plaketi 
aldı.Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, 
geçtiğimiz yıllarda 
da birinci 
olmuşlardı.

Belediye Meclisi toplanıyor
Belediye Meclisi gün
deminde bulunan 
maddeleri görüşmek 
üzere 3 Haziran 
2004 Perşembe 
günü saat 14.00 
toplanacak.
Mecliste, Belediye

Başkan inin 1580 
sayılı yasanın 307 
sayılı kanunla değişik 
76. maddesi 
hükümleri dahilinde 
meclise vermekle 
yükümlü olduğu 
2003 yılı çalışma

TAŞI I
GEDİĞİNE I

İlaç ucuzlayacakmış.,.
15 Haziran dan sonra ilaç 
Blan bir hayli 
ucuzlayacakmış..
Hep insan ucuz olacak değil ya...

raporu okunarak 
müzakere edildikten 
sonra oylanacak. 
Seçimlerden sonra 
yapılan ilk mecliste 
geçici olarak belir
lenen meclis reis 
vekillikleri, encümen 
üyelikleri, meclis 
katiplikleri, Bütçe ve 
Kesin Hesap 
Komisyonları, tarife 
ve imar komisyonları
na tekrar yeni üyeler 
seçilecek.
Ayrıca Belediye 
Başkanmın 
01.06.2004- 
30.05.2005 tarihleri 
arasındaki mesai 
programı okunup, 
müzakere edildikten 
sonra oylanacak.
Haziran dönemi ilk 
toplantısında ayrıca. 
Bursa Belediyeler 
birliği ‘ne 2 üye. 
Çiftçi Mallan 
Koruma Meclisine,

Gemlik-Orhangazi 
Belediyeler 
Birliğine 4 adet 
üye, Marmara 
Boğazlan 
Belediyeler 
Birliğine 2 üye, 
Bursa İli Hayvancılığı 
Geliştirme 
Birliğine bir üyenin 
seçimleri yapılacak. 
Ata Mahallesi 
Muhtarının bulun
duğu mahallede 
Belediye ye ait kul
lanılmayan dükkan in 
Mahalle Muhtan 
tarafından tahsis 
edilmesinin de 
görüşüleceği 
meclis toplantında 
Kesik et kontrol 
ücretlerinin tarifesi 
de görüşülecek.
Belediye Meclîsi 
gündeminin son 
maddesinde ise 
İmarla ilgili 
konular görüşülecek.

Suyun Önemi

Su cok önemi i.
İnsan içinde önemli.
Hayvan içinde önemli.
B i t ki »cinde o nemli.
Tabi. Sanayi içinde, suyun ayrı tw 

önemi var.
Su kullanımı artık bir medenaşe1 

ölçüsü oldu.
Sanayileşmiş ülkelerde:
Bir insan, yılda 226 litre su kul

lanıyor.
- Afrika’da bir insan yılda. 67 litre 

su tüketiyor.
- Türkiye'de ise, 150 litre su 

tüketiyor.
Dünya da isimize yarayan su ndk- 

tan, fazla değil.
Toplam 1.4 milyar m3 su stoku’ 

var.
Ama. Bu suyun (%97) si okvann* 

larda bulunuyor.
Bütün bunlar, nereden aklnnua 

geldi.
(MHP) li Belediye Mccfau üyesi
Osman Doğan, Nacaklı suyu anl

ına Tesisleri yenileme proşesa »cm 
girişim başlattı.

Aslında, su konusunda. Fk-îedn» 
Başkanı Mehmet Turgut un da. cok 
duyarlı olduğunu biliyoruz.

Gecen do ne m o da, su konusunda 
ciddi çalışmalar yapmıştı.

Gemlik’teki susun sertlik dere 
cesinin. 30 olduğu iddia edildi

Bu özellikteki su. bir M»ru derdi 
de beraberinde getirir

Bu gibi enendi honadnedn.
Bas kanın cahsma «ritndnfMt Be 

işbirliği yapacağına m—şuıw
Ve. Mecburiyetten cim sngam. 

icilebilecek su hal me getardnMrvan» 
temenni ediyoruz

j'—" "i..uasatansneaaasassnan»

«/A/UA/ 1

Teme/ ve FMmm MM M 
çocuğu doğmuştu

Doktor sorefe.
Akraöa MHğn» yaptna 7

faMtaprMMMto 
MMk

Ma. FMMMMMeM
’S-'z teyze cocMn otane.*

Teme/araya grm.
* Am, t ıtı *
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'Ş Oltacı Projesi »e W bunlu Mm
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ülkü 
Ocakları tarafından 
düzenlenen "Büyük 
Ortadoğu Projesi 
ve Türkiye" konulu 
konferans 
Esnaf Kefalet 
Kooperatif 
Salonu’nda yapıldı. 
Araştırmacı- 
Yazar Dr. Lütfü 
Şehsuvaroğlu’nun 
konuşmacı 
olarak katıldığı 
konferansı, 
MHP Bursa eski 
11 Başkanı İsmet 
Büy ükataman, 
Yeni İl Başkanı 
Necati Özensoy’da 
takip etti.
Altıncı yüzyıldan 
itibaren Orta 
doğu’da süregelen 
dinler hakimiyetin 
den açıklamalarda 
bulunan Dr. Lütfü 
Sehsuvaroğlu, 
Osmanlı’nın İstan
bul’a girişiyle bir

likte burada yaşa 
yan halkın birinci 
sınıf insan muame
lesi gördüğünü 
belirterek, halkın 
serküş papaz ye 
rine sarıklı alimleri 
görmeyi tercih 
ettiğini söyledi. 
Ortadoğu’da iki 
çeşit stareteji 
uygulandığına 
dikkat çeken 
Şehsuvaroğlu, 
birinin adanmıştık 
diğerinin ise boyun 
eğme olduğunu öne 
sürerek, "Başına 
çuval geçirilen bir 
ordu ölümü göze 
almamıştır. Ken 
dini adama mıştır. 
Diğer bir konuda 
boyun eğmektir. 
Boyun eğen her 
zaman yönetilir" 
şeklinde konuştu. 
Ortadoğu’da gücü 
ellerinde bulundur
mak isteyenlerin 
aslında bunu 
korkudan yaptık

larını ileri süren 
Şehsuvaroğlu, 
"Coğrafi yapıdaki 
enerji hatlarına 
sahip olmak için 
önce Afganis 
tan’ın sonrada 
Basra bölgesinin 
ele geçirilmesi 
gerekiyordu, yapıl 
dı. Bu dünyada 
cennet yok, cehen 
nemde yok, peki 
neden Allah'tan 
korkulacağına 
Bush’tan korku
luyor. Irak’ta ka 
dınlara yönelik 
yapılan ırza geç 
meler ve saldırılar 
neden görmemez
likten geliniyor" 
diyerek, Ortado 
ğu’da Amerikan 
egemenliğini 
eleştirdi.
Vatan, Millet, 
Sakarya söyleminin 
aslında bir Ortado 
ğu gerçeği olduğu 
nu da belirten 
Şehsuvaroğlu,

’Dr.Lütfü ŞEHSUVAROĞLU

"Vatan kavramı 
millet kavramıdır. 
Peki bizim vatanı 
mız nereye kadar 
dır. Atalarımız 
gittikleri yerlere 
yerleşirken bir 
gün buralarının 
yabancı toprağı 
olacağını nerden 
bileceklerdi" 
diyerek, 
eski Türklerden 
günümüze Türk

Milliyetçiliği 
ve Türk 
Halkçılığının

geçirdiği değişim
den açıklamak
bilgiler verdi.

Lastiklerinizi yenileyin, ELEMAN

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

performansınızı artırın!
2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 

müşterilerimize Castrol Turbomax 
15W40 motor yağı hediyemiz.

YAPI KREDİ • WORLD KART
İŞ BANKASI-MAKIMUMKART’A^
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI 1

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

Regional RHD 22.5
En iyi diş şekli taş tutmayı engellerken ıslak zeminde maksimum su atıl
masını sağlar. Son teknoloji kauçuk hamuru, kesilme ve kopmalara karsı 
direnç ile Dirlikte yüksek kilometre ve düzgün aşınma sağlar. Mükemmel 
kontrol, sağlamlık ve çekişte performans. Düşük yuvarlanma direnci 
sayesinde yakıt tasarrufu sağlayan sırt hamuru. Goodyear Regional RHD 
lastikleri modern kamyon beklentilerine cevap verecek şekilde özel olarak 
geliştirilmiştir. Yeni lastiğimizin deseni ve yapısı en zorlu şehirlerarası 
koşullarda bile mükemmel kilometre ve düzgün aşınma sunar.

GOODYEAR
Yetkili Bayii

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları 
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

FABRİKAMIZDA CllISB 
ÖZERE MCI Mim 
AYDIN MADENCİLİK LTD.ŞIİ

Tel: 514 00 60

OTO fiYGfiZ
HİZMETİNİZE GİRMIŞTİI

, OPET

YELTEK1NLER PETM
Bursa-Gemlikyolu Kurtul Köyül

Gemük/BURSA J
MM
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T

el işi ye rt tara
Sayfettin SEKERSOZ
Okulların yaz 
tatiline girmesine 
az bir zaman 
kala Okul Aile 
Birliklerinin 
açtığı kermesler 
sürüyor.
Engürücük 
İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliğinin 
düzenlediği yıl 

sonu gıda ve 
el işi sergisi 
Kaymakam 
Sadettin 
Genç tara 
fından açıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet 
Turgut'un da 
katıldığı 
Belediye Sergi 
Salonu'ndaki 
kermese,

Engürücük 
köyünden gelen 
öğrenci aileleri 
büyük ilgi 
gösterdi. 
Engürücük 
İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Halit Beki ile 
Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Gürkan 
Coşkun’un 

önderliğinde 
hazırlanan ker
meste öğrenci 
ailelerinin hazır
ladığı yiyecek 
ve el işi ürünler 
vatandaşların 
alımına sunuldu. 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Gürkan 
Coşkun, 
kermesteki 
tüm ürünlerin 

öğrenci aileleri 
tarafından 
temin edildiğini 
söyleyerek elde 
edilecek gelirin 
okul giderlerine 
harcanacağını 
söyledi.

Öğretmen atamaları yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), 21 bin 440 
öğretmenin iller arası 
atamasını yaptı. 
Türkiye’de 2 milyon 
400 bin kamu 
çalışanının yüzde 40’a 
yalanının MEB’e bağlı 
olduğunu belirten Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin

OZKfiYfl OTOMOTİVDE KfiMPfiNYfi

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLD KART •/a m v .» m ya mi?
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART « rn Vl'a qi 4 4miJİ iniv
GARANTİ BANKASI - BONUS KART J rUA-rUUa SİSUKMVIK 

ÖZKfîYfi OTOMOTİV
I- GEMLİK BAYİİ
IRELLI . Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel . (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Çelik, bunun, perso 
nelle ilgili iş ve işlem
lerin ne kadar önem 
taşıdığını ortaya 
çıkardığını ifade etti. 
Atamalarla ilgili 
işlemlerin artık 
elektronik ortamda 
yürütüldüğünü 
belirten Çelik, bunun 

aslında uzun süre 
önce yapılması gerek
tiğini kaydederek, 
“Demek ki istediğiniz 
zaman, azim ve karar
lılıkla üzerine gittiğiniz 
zaman olmaması için 
hiçbir sebep yok” 
diye konuştu.
Atamalara ilişkin

düzenlemelere deği
nen Çelik, öğretmen
lerin eş durumu 
o/riine bağlı yer 
değiştirme işlemlerinin 
önceden ilan edilecek 
bir takvim çerçeve 
sinde yarıyıl ve yaz 
tatillerinde gerçek
leştirileceğini anlattı.

TRİLYONLARCA 
LİRA TASARRl F 
SAĞLANACAK 
İlk kez bu yıl öğret
men nakillerinin öğre
tim yılı tamamlan 
madan ger çekleştir - 
ildiğini, bunun da 
öğretmenlere kolayirk 
sağlayacağını bddtren 
Çelik, sunlan kaydetti 
"Oğır tmenhı. bundan 
önceki yıllarda olduğa 
gibi yaz tatillerinde 
nakillerinin ohıp 
olmadığı konusunu 
takip etmeyecekler, 
eski görev yarlerine 
tekrar dönerek ikinci 
üçüncü bir masraf 
yapmayacaklar, tatil
lerini rahatça geçire 
cek terdir Fmtayia 
kararname gönderme 
dönemi de kapan
mıştır. Nahifleri 
yağdan öğretmenler 
mriem kararnameleri, 
direkt olarak m* 
eğdim amdurinkim 
nrize bdgamyar 
ort anımda okardarak.

Sadece bn daman ide. 
bn nygnhmmteda d w 
raman tasamda hane 
trikoadarca kra tasar
ruf sağUnacahra

Atanadarm rlrbtraaA 
ortamda grereidre 
t irilmesi nedramir 
hiçbir amdahdadt 
buhmulmayacağrm 
kaydeden CaMk. Bere 
ayrdan haaöaağm 
ölçüsünde puan 
ast unluğa aananm 
göre atama 
yapdacağnu ardamı 
ATAMALAR 
MEB Fmt nad Gemi 
Madara Remn kaya 
da. atamalara Akta» 
bdgi verdi kaya mn 
verd^ı bflgryr gara.
10 bm SOO eğertaam 
zararda yer değmem» 
eye tabi tatadda 
flamada değnaemrae 
tabı t Ma 27Î oğree- 
aaan. beigryb manamı 
besau eenğ» MM 
hanaya ahnmadt 25 
bm 144 öğretmen rar 
naeğe bn|b «m 
değmtarme tatefamde 
Monde. Bayİeee.
bAgtanym kmmnnm 
15 bm bî4 ağret 
aaanto handmam gbm> 
fandı Reme» kava, 
atama madnam 
eoani adrom bddben 
İğ bm Md «ğremvne 
esna! aracsbğşia

soctedk
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Duygusal zekanız yüksek mi?
Hayat yüksek zekalı 
ama başarısız insan
larla doludur. Bu 
kişiler zekaları yük
sek olmasına rağ
men, gerektiği yerde 
gerektiği gibi davran 
mamış ve hayatta 
kaybetmişlerdir. 
Örneğin, zekalarını 
sadece toplumu yer
mek için kullanmış 
veya her şeyi 
küçümsediklerinden 
ya da basit gördük
lerinden, uğraşmaya 
değer bulmamışlar, 
böylece sıradan 
insanların vardıkları 
beceri ve başarı 
düzeyine ulaşa
mamışlardır. İnsan
larla iyi ilişki 
kuramamışlar, belirli 
bir hedefe doğru 
gidememişlerdir. 
Tembelliklerini 
yenememiş veya 
zekalarını kötü 
amaçlar ve uğraşlar 
için kullanmışlardır. 
Zeka bir güçtür, kul
lanılmaz ya da iyi 
bir amaç için kul
lanılmazsa, hiç bir 
işe yaramaz ya da 
sadece yıkıcı olur.

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL C2J 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMET İM YERİ
DOÖA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMETİN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE • PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI • 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ 

Kilin I. SINIF HİZMET MÜKEMMEL MLMŞIM ÇIK KİLİT
CEMİTIT VI İm miMTlUI l|ll IEZEIIMYII TİPHII
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

Hayatta başarılı 
olmak için zeki 
olmak yetmez, duy
gusal zekanın da 
yüksek olması 
gerekir. Duygusal 
zeka son yıllarda 
yeni bir kavram 
olarak ileri sürülmüş 
olmakla beraber, 
eskiden beri bilinen 
akıllı ve uyumlu 
davranış özellik
lerinden başka bir 
şey değildir. İnsan
larla iyi iletişim kur
mak, ne zaman ne 
yapacağını bilmek, 
fırsatları iyi değer
lendirmek, belirli 
olumlu bir amaca 
doğru ilerleye
bilmek, kararlı 

olmak, gelip geçici 
esintilerden etkilen
memek gibi nitelik 
ve becerileri içerir. 
Duygusal zekanın 
belli başlı özellikleri 
şunlardır:
* Kendini tanıma: 
Duygusal zekası 
yüksek olan kişi, 
duygu ve düşüncele 
rinin, tercihlerinin, 
eğilimlerinin, zayıf 
ve kuvvetli yan

larının farkındadır. 
Yeteneklerini, 
eğitimin ona 
sağladığı donanımı 
bilir. Bunlara daya
narak kararlar alır, 
kendine hedefler 
seçer, yani seçimleri 
ve amaçlan kendiyle 
ilgili gerçeklerle 
uyumludur.
* Duygularını kon
trol edebilme: Anlık 
başarılardan, bazlar
dan uzak durmayı 
bilir. Sonradan piş
man olacağı duygu 
patlamalarına kapıl
maz, gereksiz atıl
ganlıklar yapmaz. 
Karamsar ya da 
endişeli duygulara 
kapılmaz, bunların 

kendisini yapmayı 
planladığı işerden 
uzaklaştırmasına 
izin vermez. Bunlan 
yatıştırmak ve 
özümsemek için 
bir yol bulabilir. 
Düşüncelerini ve 
eylemlerini belirli 
bir hedefe 
odaklayabilir.
• Kendiliğinden 
güdülenme: Kendi 
hedeflerini kendisi 
belirler, başkalarının 
zorlaması olmak
sızın, bunları 
gerçekleştirmek için 
tüm çabasını ve 
yeteneklerini ortaya 
koyar, hedefine 
kilitlenebilir, bundan 
heyecan ve zevk 
duyar. Hedeflerin 
peşinden giderken 
geçici bazlarını 
erteleyebilir. Bir 
sınava girerken ya 
da bir çalışmayı 
yürütürken, heye
canını başarıyı 
artıracak şekilde

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 
GSM : (0.535 ) 886 47 74

kullanabilir.
Başarısızlığa uğradı 
ğında umut ve iyim
serliğini korur, 
yeniden deneyebilir. 
- Başkalarının 
duygularını paylaş
ma: Diğerlerinin 
hissettiklerine karşı 
duyarbdır. Kendini 
onların yerine koya
bilir. Böylece karşı 
tarafın duygularını 
kavrar ve derinliği 
olan, uyumlu 
bireysel ilişkiler 
geliştirebilir.
- Toplumsal etkinlik: 
Kişiler arası 
çatışmaları çözmek
te başarılıdır. Bir 
ilişkinin ve grubun 
nabzını tutar. Dile 
getirilmemiş pay
laşılan duygulan 
ifade edebilir. Bir 
grubun organizas 
yonunda liderlik 
nitelikleri sergiler 
ve kişiler bunu 
doğallıkla 
kabul eder.

Duygusal zeka 
kalıtsal özellikler, 
çocukluk deneyim
leri ve öğrenme 
sonucu oluşur. 
Bir diğer deyişle, 
duygusal zekayla 
ilgili becerilerin 
çoğu öğrenme ve 
alıştırmayla 
geliştirilebilir. 
İleri yaşlarda 
davranış kalıplarının 
değiştirilmesi 
zor ya da imkan
sızdır. Mümkün 
olsa bile, kişi beceri
lerini kullanacağı 
alanı ve zamanı 
yitirmiştir. Buna 
karşılık çocukluk ve 
ilk gençlikte 
kazanılan tepki 
biçimleri ve 
beceriler yaşam 
boyu sürer, bu 
nedenle duygusal 
zekanın 
geliştirilmesi en iyi 
fırsatın çocuklu 
dönemi olduğu 
sövlenebilir.

KOflUA i
JAPON SOBALARI J

MERKEZİ 1
SAT1Ş&S81K |

GUYKI$30|

EVİNİZİ-İŞYERİNİZ!- 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ 

işitir

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA I 
EKİM TESLİMİ 1+8 M
KASIM TESLİMİ 1+9 AY |
ARALIK TESLİMİ 1+10 AY .

SICACIK BİR MEKAN 8

TOYO TİCARET
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

TEKNOLOJİNİN KEYFÎN» |
YAŞAYIN |

MORSUZ j

TEL:S13 71 17
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AB'den işsizliğe 32 Milyon Euro
AB, milyonlarca Euro'yu işsizliğe çözüm getirecek projelere ayırdı...

İhracat Hedefi
Avrupa Birliği 
nin, işsizliğe 
çözüm getirecek 
projeler için 
ayırdığı milyon 
larca Euro 
sahiplerini 
bekliyor.
Sivil toplum 
kuruluşları da, 
bu hibeden 
yararlanabilmek 
için proje eğitim 
seminerlerine

yoğun ilgi gös
teri yor. Avrupa 
Birliği, 32 
milyon euroluk 
"Yeni Fırsatlar 
Programı "nı, 
Türkiye’de 
tehlikeli 
boyutlara varan 
işsizliğe çözüm 
bulabilmek, işsiz 
kalma riskini de 
azaltmak için 
hazırlanacak

projelere ayırdı. 
Kar amacı 
gütmeyen 
kuruluşlara, 
projeleri için 
en az 10 bin, 
en çok 375 bin 
Euro hibe 
edilecek. 
Bu amaçla, 7 
bölgede düzenle
nen seminerlere 
yoğun ilgi var. 
Katılımcılar, bu

eğitimin 
ardından
oluşturacakları

projelerini 15 
Haziran a kadar 
teslim edecekler.

56 Milyar Dolar

Bilgisayarlara virüs yağıyor
Dünya çapında kurumsal 
iletişim ağlarını isten
meyen mesajlara ve 
virüslere karşı koruyan, 
MailVVatch (M W), Nisan ayı 
virüs raporunu açıkladı. 
Nisan ayında 228 milyon
dan fazla e-postayı tarayan 
MailVVatch, 7 milyon 213 
bin virüsün bloke edildiğini 
bildirdi. Mart ayında 
olduğu gibi, Nisan’da da 
en yaygın görülen virüs 
Netsky oldu. Nisan ayında

durdurulan ilk
10 virüs şöyle: 
" W3 2/Netsky. p@MM, 
W3 2/Netsky.d@MM, 
W32/Netsky.p@MM!zip, 
W3 2/Netsky. t@MM, 
W32/Netsky.s@MM, 
W3 2/Netsky. s@MM, 
W3 2/Netsky
W32/Netsky.q@MM, 
W32/Netsky.b@MM, 
W3 2/Netsky .c@MM" 
EasyLink Ürün Pazarlama 
Başkan Yardımcısı

Bili Fallon halen İnter- 
net’te 25 farklı Netsky 
versiyonu olduğunu 
bildirdi. Fallon, 
"Tahminlerimize göre bu 
vir»i« - u>lut’nda da 
etki' * dedi.

Dış Ticaret Murtaşan 
Tuncer Kayalar. 
51-5 milyar dolar 
olan yıl sonu ihracat 
hedefinin, gelişmeler 
ışığında 56 milyar 
dolar olarak ren ize 
edildiğini soy İedi. 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek ise işsizliğin 
önlenmesinde ihra
catın önemini 
vurguladı.
Çiçek şöyle konuştu: 
"Eğer işsizliği önle
mek istiyorsak, ihra
catı mutlaka artır
mamız gerekir. 
Belirlenen hedefler 
de hayali değildir. 
Türkiye’nin bu hede

fler e ıdasuua hatta 
geçme pctaaaRM* 
bcdmaakîadv.* 
Devirt Bakam 
Kursad Taamca «e 
döviz kurlarıyla Ügft I 
bâr soru üaettae, 
Türk Izrarı am kafam 
«şan değerli 
oîdağana wayütadk 
T üzmen
"Aşan değeri Tarh 
Liram beraz daha 
makul düzeylere mdk i 
Astandı Türk liran 
hataa aşan değerkdte 
Ama hep şcMedeat. 
bir dentgr ofamacak 
diye. tat» bu demp? 
oluşmak üzere " 
diye baaart•

■ BİLİŞİM HİZMETLERİ ■^■9 J

I
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK -
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA jSSfü

I
-q EM SOIM TEKMOLOJİ EN İVİ FİVAT

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
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İHALE İLANI 
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYESİ 

TARAMA YAPILARAK TUVENAN KUM DOLGU İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İhale Kayıt Numarası 
1 - İdarenin
a- Adresi
b- Telefon ve fax numarası 
c- Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a- Niteliği türü miktarı

b- Yapılacağı yer 
c- İşe Başlama Tarihi

d* İşin süresi
3- İhalenin

: 2004 / 64825

: K.Kumla Belediyesi K.Kumla/Gemlik/ BURSA 
: 0.224 538 16 06 Fax : (0.224) 538 16 00

: 1000.00 mt. uzunluğunda 15.00 mt.
genişliğinde tarama ve 0.70 mt. 
yüksekliğinde tuvenan kum dolgu 

: Siteler Mahallesi Nilgün Sitesi önünden itibaren 
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ

tarihinden itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

a- Yapılacağı yer : K.Kumla Belediye Başkanlığı
b- Tarihi ve saati : 02.06.2004 Saat : 14.oo
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu

lanacak kriterler.
4.1. - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayii odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alın

mış, Ticaret ve/veya Sanayii Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulun

duğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicil kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri.

4.1.4. İhaleye yabancı istekliler katılamaz.
4.1.5. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler.
4.2.1. Bankadan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar neznindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mek
tubu kredisini gösterir yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriter
ler. «

4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son 15 yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörden sözleşmeye ilişkin iş 

deneyim belgesi
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

2 adet dalgıç, 2 adet saha elemanı, 1 adet supervizör ve yeterli sayıda işçi.
4.3.3. Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler

2 adet dalgıç kum pompası, 1 adet jeneratör, pompaların çalışabilmesi için 
gerekli

deniz aracı ve ekipmanları, yeteri kadar polietilen boru
4.4. Bu ihaleye benzer iş olarak deniz yapıları ile ilgili çalışmalar.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık makamında görülebilir ve 

100.000.000 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
7- Teklif ihale saatine kadar Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık makamına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üA’re kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. Basın : 2004

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı, SSK Kimlik 
kartımı, öğrenci kimliğimi kaybettim.

Hükümsüzdür 
HATİCE VERİM

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı. Bursa 

Muhasebeciler Odası'ndan aklığım 
mahurumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

ALPER ŞENDİL

Gıda harcaması] 
yüzde 2.4 arttı;

Tf"- ’ ılfaT~ J

Mevsim koşulları
na bağlı olarak 
mart ayında ger
ileyen, ancak 
nisanda yeniden 
artmaya başlayan 
gıda fiyatları yük
selişini sürdürüyor. 
Türkiye'deki 
ailelerin beslenme 
kalıbı baz alınarak 
oluşturulan gıda 
harcamaları endek
si, mayısta yüzde 
2.4 oranında arttı. 
Dört kişilik bir 
ailenin aylık gıda 
harcamalarının 
tutan 350 milyon 
lirayı geçti. Devlet 
İstatistik 
Enstitüsü'nün 
(DİE) 2002 yılı 
hanehalkı bütçe 
anketi kapsamında 
belirlediği, 
Türkiye’deki 
ailelerin kişi başı
na ortalama gıda 
tüketim miktar- 
lannı ve toplam 
gıda harcamalan 
içindeki ağırlık
larını dikkate 
alarak oluşturduğu 
gıda harcamalan 
endeksi, mayıs

ayında da artışsa | • 
sürdürdü.
Ankara ve Istan- I 6 
bul’da en fazla 
alışveriş yapılan I * 
merkezlerden w I ■ 
piyasa payı yüksek I 
markalar baz ah- I 
narak derlenen fiy
atlara göre, dört ■ 
kişilik bir ailenin | 
gıda harcamalan I 
mayısta bir önceki | g 
aya oranla yüzde I g 
2.4 arttı. Fiyattır, 1 3 
Ankara'da yüzde I a 
3.2, İstanbul’da I w 
yüzde 1.5’lik 
artış gösterdi.
Dört kişilik bir 
ailenin gıda harca- I | 
malarının tutan, t r 
nisan ayındaki 344 
milyon 110.4 bin .,
liralık düzeyinden I 
mayıs ayında 352 I ■ _ 
milyon 201.8 bâz M 
liraya çıktı. Ocak I 
2004’teki gıda |ba
harcama tutan içe
100 kabul edilerek j be 
oluşturulan ANKA İHı 
gıda harcamakm 
endeksi, nisandaki 
100.5’lik duzev» I 
den 102.8’e 
yükseldi.

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALAR
EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN
SOSİSLİ SANDUİC

HAMBURGER
AHLAN
AYRAN

HAMBURGER + CİPS + İÇECEK 

TABAKTA SERVİ S

1.500.MU
2.000.0u n

2000.0u k
3.500.006 K

E

DÖNER ♦ CTS*KWSK SALATA «KBCEh 4SBMOİW 
ÛĞER fOPS-K.AE^SALAIA-ICECEX 4.500.000U 
KORE • OPS » KAKSB SUAIA • KKB 45004İİÎL 
SOSİS* CVS » MKK SALUA - KHH

4.500.000 Tl
8.000.00011

işyeri re evlere paket semânındı J

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK N: (0.224) SU 36
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Bedensel değil beyin 
kaynaklı bir hastalık 
olduğu vurgulanan 
depresyon, trafik 
favalarından sonra 
ölüm sebebi olarak 
ikinci sırada yer alıy
or. Depresyonla kişil
erdeki intihar riski 
oranı yüzde 15’e 
kadar ulaşıyor.
Depresyonlu has
tanın yalnız kendi- 

। sine değil, çevresine 
de zarar verdiğini 

। belirten uzmanlar, 
। aile fertlerinin ve 
! yakın çevrelerinin de 

aynı olumsuzluklar
dan etkilendiklerini

I söylüyor. Solvay 
İlaç’ın davetlisi 
olarak geçtiğimiz 

i günlerde İstanbul'da 
( bulunan dünyaca 

ünlü Psikiyatr Prof. 
Dr. Joseph Zohar, 

I depresyonun beyin- 
| den gelen bozukluk 
I olduğuna vurguladı 
* ve dünya kon

Anne adaylarına tatil önerileri
I Yaz aylarında mevsi 

me bağlı enfeksiyon
ların özellikle anne 
adaylarını yakından 
ilgilendirdiğini

। belirten uzmanlar, 
I çeşitli önerilerde 

bulundu. Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Opr. 
Dr. Alper Mumcu, 

‘hamile kadınların 
'direkt güneş ışığın
dan korunması 
gerektiğini belir
tirken, vajina! man
tar hastalıklarından 
korunmak için 
pamuklu çamaşırlar

i ve rahat giysiler 
giyilmesini tavsiye 
etti. Opr. Dr. Alper 
Mumcu, hamile 
kadınların mutlaka 
bölgede ve üzer
lerinde t-shirt ile 
dinlenmeleri gerek
tiğini belirterek, 
"Yüksek koruma 
faktörlü kremler 
kullanılmalıdır. Yaz 
aylarında ve özellik
le plajda su kaybı 
her zamankinden 
fazla olacağından 
sıvı atımına azami 
dikkat göstermek 
gereklidir. Hamilelik 
sırasında yapılabile
ndi sporlardan en 
uygunu yürüyüştür, 
ikinci sırada ise 
yüzmek gelir. Yüzme 
rinasında kol, 

gresinde de kabul 
edilen "beş eksen" 
yöntemi ile tedavi 
edilmesi gereğine 
dikkat çekti. 
Beyinden kay
naklanan bir hastalık 
olan depresyonun 
mantıklı olarak kabul 
edilmesi gerektiğini 
kaydeden Prof. Dr. 
Zohar, "Bir kişi 
depresyondaysa 
vücut fonksiyonları 
normaldir, ama 
depresyon nedeniyle 
bunları çalıştıramaz. 
Buna karşılık tedavi 
de görmek istemez. 
Genellikle ilaçların 
bağımlılık yapmasın
dan korkuluyor, ama 
bu eskidendi. SSR1 
grubu ilaçlar bağım
lılık yapmıyor. Ailede 
hipertansiyonu olan 
bir kişi nasıl kendi 
kendisine tansiy
onunu düşüremezse, 
depresyon da kendi 
kendisine tedavi ola

bacak ve karın böl
gesinde bu lunan 
bütün kas gruplan 
çalıştırılır. Kalp atım 
hızı ve alman oksi
jen miktarı arttığı 
İçin dolayısı ile 
bebeğe giden oksi
jen miktarında da 
artış söz konusudur. 
Yüzmeyi gebelikteki 
en uygun spor dalı 
haline getiren faktör 
ise yaralanma tehli 
kesinin olmamasıdır. 
Yüzme bilen bir kişi 
nin suda kendi ken
dini yaralaması, düş 
mesi ve bir yerlere 
çarpması neredeyse 
olanaksızdır. Bir 
başka avantajı ise 
kişinin kendisini 
ağırlıksız hissetme
sidir. Bu özellikle 
gebeliğinin son 
dönemlerinde olan 
kadınlar İçin 
psikolojik açıdan 
oldukça önemlidir. 
Ayrıca su içerisinde 
terleme ve vücudun 
çok fazla ısınması 
mümkün olmadığın
dan egzersizin bu 
tür olumsuz etkileri
ni ortadan kaldır
ması da bir başka 
avantajıdır. Yapılan 
az sayıda çalışmada 
gebelikleri sırasında 
düzenli yüzen kadın
ların kendilerini 
daha az yorgun his- 

maz. Bu, eğitimle, 
ailelerin kabulü ve 
yönlendirmesiyle çok 
yakından ilgili" dedi. 
Beş eksen yön
temiyle yapılacak 
tanı ve tedavinin, 
depresyonlu hastayı 
kısa dönemde eski 
hayatına geri 
döndürdüğünü ifade 
eden Prof. Dr. Zohar, 
şöyle devam etti: 
"Ama depresyonu 
bir sıkıntı hali gibi 
görüp geçmesini 
beklemek, daha ağır 
kayıplan beraberinde

settikleri, daha 
güzel uyudukları ve 
gebeliğin getirdiği 
ruhsal ve fiziksel 
streslerle daha 
kolay başa 
çıkabildikleri 
gösterilmiştir" dedi. 
Yüzme sırasında 
bazı noktalara 
dikkat edilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Op. Dr.
Mumcu, "Gebelik 
öncesinde düzenli 
olarak yüzen kadın
lar, daha önceki 
programlarına 
devam edebilirler. 
Ancak gebe kaldık
tan sonra ilk kez 
denize girecekler 
biraz daha dikkatli 
olmak zorundadır. 
Öncelikle suya 
girmeden Önce 
vücudu ısıtmak, 
yavaş yüzmek ve 
dozu yavaş yavaş 
arttırmak gerekir.
Gebeliğinin ilk 3 
ayında bulunanlar 
için günde 20 daki

getirir. Depresyonda 
intihar riski yüzde 
15’e kadar çıkıyor.
Dünyada her yıl 
80 bin kişi 
depresyon nedeniyle 
intihar ediyor.
Depresyon yüzünden 
yaşam kalitesi 
düşüyor, işgücü 
kayıplan 5-6 kat 
artıyor. Dünyada 
depresyon geçiren 
hastalann ancak 
beşte birini tedavi 
edebilir durumdayız. 
Bu oranı yükselt
memiz gerekiyor." 

ka yüzmek yeter- 
lidir. Yine bu 
dönemde sabah 
erken saatlerde 
yüzmek gebeliğe 
bağlı bulantı ve kus
maları azaltabilir ve 
günün geri kalan 
kısmının daha rahat 
geçirilmesine 
yardımcı olabilir. 
İkinci 3 aylık 
dönemde ise su 
eklem ve bağlan 
destekleyerek bel 
ve sırt ağrılarınm 
azalmasına yardımcı 
olur. Bu dönemde 
daha önceki yüzme 
alışkan hklan aynen 
dev am edebifcr.
Son dönemlerde 
ise yüzmeye dev am 
etmekte herhangi 
bir sakınca vvktur 
Ancak vücudu 
fazla sdunyaa. 
gebeler için 
tasarlanmış 
mayoları 
kullanmak 
af rıMÜBr” 

konuştu.

Türkiye’de 
süt

içilmiyor
Türk halkının % 79* u çjry. % 4TY 
kahve, sadece % 2Zsi ofit »çryor

Türk halkının 
sağlığa büyük 
katkısı olan 
sütü yeterince 
tüketmediği 
tespit edildi. 
Yapılan araştırmaya 
göre, Türk halkının 
yüzde 7 9" unun 
çay, yüzde 
41'inin kahve 
içtiği, buna 
karşın sadece 
yüzde 2 2'sinin 
süt tükettiği 
belirlendi.
"Sadece çocukluk 
döneminde 
sağlığa katkısı 
o lan bir besin
maddesi” olarak

algılandığı için de. 
ilerh ven 
yaşlarda sut içme 
oranlarında duşu» 
goruluvor 
Süt. en fazla 
y at madan önce 
ve kahvaltılarda 
tüketiliyor 
En çok çncuMar 
tarafından MAan 
sut, ek besim 
olarak değer 
lendiriByor
Ayrıca.Türlüyede 
sütün yüzde tf K 
halen kapedan acA 
hadde atanenaa» w 
kaynatd— vün 
temâyie
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İzciler Haydariye Kampı na gıtt
Seyfettin SEKERSOZ

Gemlik Lisesi ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi öğrenci
lerinden oluşan 
yaklaşık 60 
kişilik izci grubu 
Haydariye’ye gitti. 
Her yıl düzenli 
olarak yapılan 
Haydariye İzcilik 
Kampı’na bu yıl 
4 izci lideri, 2 
koruyucu kurul 
üyesi bayan ve 
1 misafir öğret
menle birlikte 
60 öğrenci 
katılıyor. 
4 sürecek dağ 
kampında çeşitli 
eğlenceler 
tertipleyecek olan 
izci öğrenciler 
hem tatil yapa 
caklar hem de 
doğanın tadını 
çıkaracaklar.
Dün saat 13.oo'de 
okullarında 
toplanan öğrenciler

Askerlik Şubesi 
önüne gelerek 
kendilerini 
Haydariye’ye 
götürecek, 
Belediye otobü 
süne neşe içinde 
bindiler.
Daha önceki 
kamp dönem
lerinde yiyecek 
ihtiyaçlarını 
nöbetleşe olarak 
kendileri yapan 
öğrencileri bu yıl 
Gözde Yemek 
Sanayi doyuracak. 
Öğrenciler hazır 
gelecek yemek 
sayesinde daha 
fazla zaman 
bularak 
kampın zevkini 
çıkaracaklar. 
Haydariye izci 
kampı Pazar günü 
sona erecek ve 
öğrenciler evlerine 
ve okullarına daha 
moralli olarak 
dönecekler.

BflŞ MHDENI 
YAĞ TİCARET

CEPSHOP

TEL 
SiM

Mobil
• BP

Castroll

HER ÇEŞİT OTO 
VE SANAYİ YAĞLARI 
KATKI MADDELERİ 

OYOON FİYATLARLA...

Csso

Yağ Çeşitleri

Hisar Mah. Bayta? Körfez 
Sitesi B -1 Blok No. 47 

Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 34 80

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri ___
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Bin 600 sayfadan oluşan Türkçe Sözlükte 50 binin üzerinde Türkçe sözcük bulunuyor

Diş Hekimi Ozcan Vural en büyük sözlüğü hazırladı
44 yıldır ilçemizde Diş Hekimliği yapan özcan Vural, Türkiye9nin en büyük Türkçe sözlüğünü hazır
ladı. Bin 600 sayfalık Türçe Sözlüğü 8 yılda tamamladığını söyleyen Diş Hekimi özcan Vural, okul ve 
kütüphanelere istedikleri takdirde ücretsiz olarak CD9ye aktarabileceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK _________________________________________

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

22 Mayıs 2004 Cumartesi  FİYATI; 200.000- TL.

Liman-lş Sendikası Gemlik Temsilciliği nden şok iddia

“Üyelerimiz tehdit ediliyor”
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sendikalaşmak..
Gemfik 1970 li ydlardar sonra sanayi kenti oldu.
Daha önceleri tanm ve bahkohk gibi sektörlerden geçimi sağlayan 

bak, 1938 yılmda omdan Sunğipek Fabrikasıyla sanayi işçisi oldu. 
| işçiler ili sendikayı bu fabrikada tanıdı.

Bildiğini kadarıyla Sunğipek teksil dalında faaliyet gösteriyor diye 
Tdcrf Sendikası bu fabrikada örgütlendi. Sonra Petrol İş..

Ga&'in sanayi sayılabilecek diğer kuruluşları Alemdarlar Sabun 
Fabrikası ve Kafoğfc Sabun Fabrikalarıydı.

Bmlarda da işçiler sendikalıydı.
Sonra yağ imalathaneleri vardı. Bir de B.P.
Azot Sanayi'nin 1974 yapımına başlamasıyla, Borusan, Marmara 

Kâuya. Esgürûcük'te Nayionteks gibi fabrikalar ard arda kunddıı.
Taran ve balıkçı kenti olan Gemlik, işçi kenti oldu.
1984 den sonra GEMPORT Liman İşletmeciliği, Borçelik, Borusan 

Loprik gibi Borusan Holdig içinde yeni fabrikalar da kuruldu.
Borusu da Metal İş Sendrikası örgütlüydü.

12 Eyfii darbesi, sendikalara büyük darbe indirdi.
Anayasa da yapılan değişikliklerle, sendikaların güçleri azaltıldı.
Sendikaların yüksek ücret taleplerinden yılan işveren, işletmesin-

<Ub brçok işyerini kendi çalışanlarına taşeron olarak verdi, 
örneğin, Borusan da yemekhane kalktı. Park bahçeler özelleşti.

Burada çalışan işçiler işten çıkarıldı.
Adeta sendikalaşmaya tırpan atıldı.
İşverenler, işyerine işçi alırken, sendikanın işyerine girmesini 

itemiyor. Sendrikalı işçiyi sevmiyorlar..
OÜKNTFta ve Borinan Lojktik'te yaşanlan sürekli yazıyoruz.

i kurumlar, neden sendika istemiyor!
i l|9inhn ortada, uluslararası sözleşmeler ortada iken.
I Softayı btemeyen bu kurumlar, bir de tutturmuşlar AB girelim

ABde aendikaça g^ren İşçiyi kovan, evlerine kadar gidip baskı 

fpıeren varmı?
Ban 1976’da öğretmen sendikasında yöneticiydim.
AFldldan bizi, bizden sonraki tüm sendikacı öğretmenleri sürdü. 

[ öğretmenliği bu nedenle bıraktım.

Liman-İş Sendikası’na üye olan GEMPORT ve Boru 
san Lojistik işçilerine baskı uygulandığını söyleyen 
Liman-lş Sendikası Gemlik Bölge Temsilcisi Ertaç 
Öktem, sendikaya üye olan 230 işçinin işlerinden 
çıkarıldığını, kalanlara da baskı yapıldığını iddia etti.
Bir liman kenti haline 
gelen Gemlik’teki liman 
larda çalışan işçilerin 
Liman-lş Sendikası’na 
üye olmaları nedeniyle 
baskı ile karşı karşıya 
kaldıkları iddia edildi. 
Üyelerinin evlerine kadar 
giderek, tehdit edildiğini 
söyleyen Liman-İş 
Sendikası Bölge 
Temsilcisi Ertaç Öktem, 
“GEMPORT ve Borusan 
Lojistik işyerlerinde 
evrensel ve kalıcı 
barışın sağlanmasını 
istiyoruz” dedi.

Haberi sayfa 3’de

Öğretmenlikte 
yem düzenleme 
Öğretmenler, başöğretmen, uzman 
öğretmen ve öğretmen olmak 
üzere üç basamağa ayrılacak, âfecüs 
Başkanlığı’na sunulan yasa tasansma 
göre, adaylık döneminden sonra 
mesleğe öğretmen olarak başlanacak.

Haberi sayfa 5'de

Dünya Süt | 
Günü kutlandı
İlçe Tanm Mûdûrtöğü tarahndan 21 İft^s 
Dün ya Süt Gürü nederüyfe yftpüü» yoaft 
açıklamada, sütün vvcvdbn yaşaması, ftn I 
yümesi içm gereM tüm madtfeferi veler 
m^cterda ve uygun oranda dfi bünfftsifr* 
den toplayan mûftMMMi bir gnfa bmM» .
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Doğa uyarıyor...
Bir dönemdir Gemlik’te “Manastır” bölgesin

deki bazı yapılar tartışılıyor.
Konutlar boşaltılıyor.
Evlerini boşaltmak zorunda kalanlar öfkeli..
Bölgede yaşayanlar tedirgin.
Belediye ise iki arada bir derede..
Manastır’da bu türden sorunlar yaşanacağını 

I tahmin edebilmek için “jeoloji mühendisi”ya da 
“inşaat mühendisi”olmaya gerek yok.

Manastır’m zeminini sağlam diyorlar..
Kayalığın üzerinde oturduğu öne sürülüyor.
Kim diyor?
Önce diyenleri iyice belirlemek gerek.

• Ne var ki;
Manastır öteden beri tarım bölgesi..
Zeytinliklerle kaplıydı..
Dolayısıyla zeminin yumuşak olma olasılığı 

yüksek.
Kaldı ki Manastır “yamaç”olarak tanımlanacak 

bir bölge..
Hafriyatı zor.
Alt yapısını oluşturmak çok maliyetli.
Böyle bir alana “imar”izni vermek için “ne “ 

olmak gerek?
Ya o bölgede “külliyatlı”miktarda arazin ola

cak..
Ya da ...
İmar iznini veren ne yazık ki “belediye".
Belediye meclisleri..
Verilen kararların çok da haklı olmadığını, 

ardından yapılan “statik” uygulamaların çok da 
“doğru” olmadığım bugün bölgede yaşananlar 
net bir biçimde ortaya koyuyor.

Şimdi belediye çareler arıyor.
Çözüm bulmaya çalışıyor.
Bizim “merkezi” ve “yerel” anlayışımızda 

“muhalefet”bir ur gibi her yanımızı sarmış 
durumda.

Elbirliğiyle ortak çözüm üretilse.
Oysa;
Ayırdığına varamadığımız çok önemli bir şey 

var:
Kişisel çıkarlar, gündelik yaklaşımlar “nice 

yaşamları” söndürüyor. Çok ciddi “ekonomik” 
kayıplara yol açıyor.

Marmara Depremi 1999’da oldu. Üzerinden 
henüz 5 yıl ya geçti geçmedi..

Konya'da çöken bir binanın “enkazı” hala 
yerinde duruyor.

Olanlardan, sonuçları katlanamayacak kadar 
çok acı felaketlerden toplum olarak ders almıy
oruz.

“Bana bir şey olmaz” mantığıyla hareket edi 
yor uz.

Dahası akıllanmıyoruz..
Manastır’da ;
Bugün gelinen noktada “suçlu”aramaya gerek 

yok.
Suçlu belli..
Eğitimsizlik, sevgisizlik ve saygısızlıktan kay

naklanan “bireysel çıkarcılık”
Şimdi;
Yapılması gereken alınacak “radikal” önlem

leri konuşmak, tartışmak .
Çözümler üretmek ve uygulamak.
Hem de hemen..
Çünkü felaket geliyorum dedi..
Kulak vermek gerekiyor.

Diş Hekimi Özcan Vural
en buyuk sozlııgu hazırlat!
44 yıldır Gemlik’te Diş 
Hekimliği yapan Özcan 
Vural, Türkiye’nin 
en büyük Türkçe 
sözlüğünü hazırladı. 
1600 sayfadan oluşan 
sözlükte, 50 binin 
üzerinde Türkçe 
sözcük bulunuyor. 
Sadece A harfinde 
şimdiye kadar çıkarılan 
sözlüklerden 480 fazla 
sözcük olduğunu 
söyleyen Dr. Özcan 
Vural, yaklaşık 8 
yıldır bu iş üzerinde 
çalıştığını bildirdi.
Türkiye’de şimdiye kadar 
çıkarılan 7-8 sözlükten 
de faydalandığını bildiren 
Vural, Türkçe Sözlüğün 
basımı için Doğan Yayın 
Grubu Ansiklopedi ve 
Yayınlar Koordinatörü 
Hakkı Devrim ile görüş 
tüğünü ve önümüzdeki 
yıl içinde basımının 
düşünüldüğünü söyledi. 
Geçen zaman içinde 
kalıcı bir eser bırakmak 
için çalışmaya başladığını

belirten Özcan Vural, 
"Bir eser meydana 
getirmek istedim.
Baktım ki en son 
basılan sözlük 12 
yıl önce çıkarılmış. 
Dahası 100 yıl önce 
Şemsettin Sami’nin 
çıkardığı sözlükten 
şimdi faydalanılıyor. 
Bu iş iğne ile kuyu 
kazmak gibi" dedi.
Hazırladığı

Türkçe Sözlüğü 
CD’ye aktardığını da 
söyleyen Vural, 
okul ve kütüphanelere 
istendiği taktirde 
ücretsiz olarak vere 
bileceğini de belirterek. 
“Hazırladığım bu Türk L 
çe Sözlükten yararlan- I 
mak isteyenler, 
5131899 nolıı telef o 
numdan beni arayabi 
lirler. ” seklinde konuşta Ir

I 
I 
I
I 
I
I L

METRO
Türkiye’nin yollarında...

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul

Eskişehir 
Ankara

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 

girmiştin

Tel: (0.224) 513 12 12
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Liman-lş Sendikası Gemlik Temsilciliği’nden şok iddia

“Üyelerimiz
Gergin Dönem

tehdit ediliyor”
Seyfettin SEKERSÖZ 

Liman-Iş Sendikası 
Gemlik Bölge 
Temsilcisi Ertaç 
Öktem, yaptığı basın 
toplantısında 
Borusan Lojistik’te 
çalışan üyelerinin 
tehdit edildiklerini 
iddia etti.
Daha önce 
sendikalaşma 
yaptıkları GEMPORT 
işletmesinde çalışan 
256 işçiden 170’inin 
.endikah olduğunu, 
ancak 23 üyelerinin 
işten çıkarıldığına 
dikkat çeken 
Ertaç Öktem, bir 
süre önce sendika 
çalışmaları yaptıkları 
Borusan Lojistik’te 
ise görülmemiş 
hakaretlerle karşılaş 
tıklarını söyledi. 
Lojistik’te çalışan 
324 işçiden 
230’unun sendikaya 
üye olduğunu 
söyleyen Öktem, 
ancak 23 işçi 
arkadaşlarının

TAŞI
GEDİĞİNE

Önce Güneydoğu Anadolu’da 
konuşlanma isteği 
Şimdi de İncirlik’e uçak takviyesi, 
1000 asker daha, Samsun ve 
Sinop’ta deniz üssü, 
Karapınar’da tatbikat alanı istemi... 
80 yıl önce postalla edinemediklerini, 
kalemle alacaklar mı dersiniz? 
Yok canım, onlar dostumuz, 
staretejik ortağımız..
Gözleri olur mu topraklarımız da!...

göz dağı vermek 
için işten çıkarıl
dıklarını söyledi. 
Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) 
sözleşmelerinin 
başlangıç kısmında 
"Evrensel ve kalıcı 
barışın ancak 
Sosyal Adalet 
Temeline dayalı 
olması” görüşünün 
yer aldığını söyleyen 
Liman-İş Gemlik 
Bölge Temsilcisi

Ertaç Öktem, 
Borusan Liman 
çalışanlarının da 
GEMPORT liman 
çalışanları gibi 
Anayasal hakları olan 
sendikalaşmak için 
10 Şubat 2004 
tarihinde örgütlenme 
çalışmalarına 
başladıklarını ve 
işyerinde çalışanların 
yüzde 80'inln 
sendikaya üye 
olduklarını söyledi. 
ARKADAŞLARIMIZ 
TEHDİT EDİLİYOR 
Sendikalaşmayı 
önlemek için 
GEMPORT’ta 
olduğu gibi 23 
arkadaşlarının işten 
çıkarıldığını ve baskı 
uygulanmaya 
başlanıldığını öne 
süren Ertaç Öktem, 
"Özellikle Noter iş 
yerine götürülerek 
baskı yapılmaya 
başlanmış olup 
İnsan Kaynaklan 
Müdürü olan Nejdet 
Atılgan işçilerin tek 
tek evlerine giderek 
eşleri ve çocukları 
önünde istija 
etmelerini, yoksa 
işten atacağını 
söyle yerek üvrle 
rimizî ailelerinin 
y'anmda tehdit 
etmiştir** dedi.

Nejdet Atılgan in 
daha da ileri giderek 
toplantılar düzen
leyip çalışanlara 
küfür ve hakaretlere 
varan davranışlarda 
bulunduğunu ileri 
süren Öktem, 
"Nejdet Atılgan 
tarafından yapılan 
bu davranışlann 
Borusan Lojistik 
A.Ş. Genel Mer 
ketin ce bilindiğini 
zannetmiyoruz ve 
yönetimin derhal 
bu adamı durdur* 
ması gerekmektedir. 
Bitler yasal hakkı 
mız olan sendikalaş 
mayı kanuni 
yollardan 
götürmeye 
çalıştığımız halde, 
neden bu şahsın 
böyle davranışlar 
içerisinde bulun
masına bir anlam 
verem iyoruz ve 
yetkilileri göreve 
çağırıyoruz. Onurlu 
ve insanca yaşama 
mücadelemizde 
başta tüm Gem Hk 
ha iki olmak üzere, 
tüm sivil toplu m 
örgü tleri re siyasi 
partileri Borusun 
ve GEMPORT Bman 
işçilermm vanmda 
olmaya davet 
ediyoruz* dedL

2004 yâ, gergoı
Ortadoğu da »addet var
İşkence var
Turiuyrdr ise. gergm haşla A
Kıbrıs takı referandum, ariheyl M 

kam pa boldu.
Avrupa Birliği. Desiet potahaoa 

dendi.
Ama. Her kesunden toavyaak dbuaac 

geldi.
Uyum yasatan qkîı
Değişime olan direne. ay gala 

mayı engelledi.
Daha, uyum yasalaruu «nA- 

r emeci ik.
Ardından. YÖK Yasası geldi
Hükümet yasaya. İmam Hatipian 

kattı.
(YÖK) teki ve meslek lise- 

(elerindeki haklılığına gölge 
düyürdü.

Ve. Karşısındaki muhalefet 
blokunu buyurttu

Aralık ayına kadar, uzun tasça b«r 
yol var.

Bu dönemde (AB) karşıtlan 
demokrasiyiyi tökezletmeye cabsa 
caklar.

Hükümet bu tuzağa düşerse, 
demokrasi kan kaybetmeye devam 
edecek.

Orta mm genhnemesi için, en 
büyük görev hükümete 
düşüyor.Anayasa değMkMdevt için, 
her kesimden destek alma lanın.

(CHP) den .destek ahmak baran
Sivil toplum örgırtlermden.

destek almak lazon
Çoğunluk c^nak. her 

yapma hakkına sahip olmak
CHPyliaiı

Demokrasderde asrf dMu amMı- । 
ta halan haklan aramaktar.

Bu sdonMh yâda. her hesumin 
sağduyulu olmasa şartter.

Gergmhk bu ü*tew »arar «erik.

Cmmü âçâsi.
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Dünya Süt Günü kutlandı
İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle 
yapılan yazılı açıklamada, sütün vücudun yaşaması, büyümesi için 

gerekli tüm maddeleri yeter miktarda ve uygun oranlarda bünyesinden 
toplayan mükemmel bir gıda maddesi olduğu belirtildi.

Serbest Kürsü
Hüsmen SOLMAZ

zeytinturk.yahoo.gn.ps

Merhaba Zeytin Dostları (1)

Uluslararası Sütçülük 
Federasyonunun 
1956 yılında aldığı 
bir karan ile bütün 
dünyada 21 Mayıs 
Dünya Süt Günü 
olarak kutlandı. 
İlçe Tanm 
Müdürlüğü' nden 
yapılan açıklamada, 
haftanın amacının süt 
tüketimini arttırmak, 
sağlıklı nesiller 
yetişmesi için süt 
istemini canlandırmak 
ve her yaş grubunda
ki bireye süt içme 
alışkanlığı kazandır
mak olduğu belirtildi. 
Açıklamada, ayrıca 
buğun nedeniyle 
halkın süt tüketimini 
arttırması amaç
landığını bildirildi. 
Son yıllada hızla 
artan dünya nüfusu 
ve sınırlı tüketim kay
naklan sonucu açlık

kötü ve yanlış 
beslenme, düşük 
hayat standartı ve 
dağılımı konularının 
kamuoynuda ciddi 
bir şekilde görüşülüp, 
çözüm aranır duruma 
girdiği belirtilerek, şu 
görüşlere yer verildi: 
“Türkiye, bugünkü 
durumu itibariyle 
gıda maddeleri temi
ni ve halkın beslen
mesi yönünden dün 
yada en az problemi 
olan ülkelerden biri 

‘gibi görünmektedir. 
Ülkemizde açlık 
sorunu bulunma
makta ancak, 
kötü ve yanlış 
beslenmeden söz 
edilmektedir.” 
Sağlıklı bir toplum 
için 4-18 yaş arası * 
okul çağındaki 
çocuklann ve genç
lerin yeterli ve den

geli beslenmesinin 
çok önemli olduğunu 
belirtilen açıklamaya 
şöyle devam edildi: 
“Son nüfus sayımın-, 
da genç nüfus 
oranının % 50’inin 
üzerinde olmasın
dan dolayı beslenme 
sorununa ayrı bir 
değer verilmesi 
gerektiği ortaya çık
mıştır. Yeterli ve 
dengeli beslenme 
için gerekli besin 
maddeleri bitkisel ve 
hayvansal gıdalarda 
değişen oranlarda 
bulunmaktadır. Her 
yaşın gıdası süttür. 
Süt sağlığın simgesi, 
beslenmenin ilke
sidir. Hayat sütle 
baslar. 100 ğr sut 
içinde, 87.4 gr su. 
3.5 gr protein. 3 gr 
yağ, 5.5 gr karbon
hidrat, 120 mg

kalsiyum vardır. 
Ayrıca demir, 
vitamin A, Thiamin, 
Riboflavin, Niacin, 
Vitamir C bulun 
maktadır. Bu 
mineraller kalsiyum 
ve fosfor diş ve 
kemik gelişimine, 
vitamin A gözler ve 
cilt, vitamin B ise 
sinir sistemi için 
gereklidir. Süt 
bebeğin maması, 
gencin enerjisi, 
yaşlının sağlığıdır. 
Bir litre süt 650 
kalori içerir. 
Ülkelerde günlük 
enerjinin % 10’dan 
fazlası süt mamul
lerinden sağlanırken 
ülkemizde bu pay 
% 4 civarındadır. 
Çocuklarımıza iyi bir 
beslenme alışkanlığı 
kazandırmak için 
süt için, süt içirin.”

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomak 

15W40 motor yağı hediyemiz.

Sabahın alacakaranlığında üç numaralı tadada L 

zeytinlerin arasını çapa-yaparken ve güneşin 
doğuşu yer kürenin bulunduğumuz tarafindan 
daha henüz tam olarak görünemezken ıssız, yal
nız, sakin, tenha, tek başına, kervan geçmez kus 
uçmaz bu yerde insan kendinin bir tavşan bir sin
cap, bir tırtıl gibi olduğunu hissederken, gözüme 
mavi gökyüzünde, arkasında kristalleşmiş beya
zlıklar bırakarak ağır ağır süzülür gibi giderken, 
güneşin ışıklarıyla gümüş gibi parlayan uçağın 
görüntüsü bana birden o anda başka insanlar ve 
başka hayatlar da olduğunu hatırlattı.

Zeytin ağaçlarının arasına çapa çekerken binleri 
çoktan uyanıp, tıraş olmuş veya makyaj yapmış, I 
giyinip sabahın alacakaranlığında sabah trafiğinin 
içinden ustaca geçerek, birkaç saat sonra yaşaya
cakları o anı hayal ederek, havaalanına taksilerle 
giden bu insanlar, nereye gittiğini bilmediğim, 
uçağa binmişler, bu uçaklar burunları havada 
yükselirken kanatlarından ve gövdesinde oluşan * 
mekanik seslerle normal seyir yüksekliğine. 
ulaşmışlar ve şimdi tatlı tatlı süzülüyorlar.

Bana göre zeytinle ilgili yaşayabileceğiniz en 
güzel ve eri esrarengiz deneyimler tarlada olan
lardır. Henüz tam idrak edilemediğini 
düşündüğüm bir şeyin varlığını bilmek, ışık saçan 
güzelliği algılamak, bana göre gerçek yetiştiriciliği | 
oluşturan bu bilgi ve bu heyecandır; bu anlamda 
bendeniz derin .bir zeytinciyim.

Doğanın hayranlık uyandıran yapısına bu 
saatlerde göz atarak ve yaşayarak gördüklerimin | 
farkında olmak ve kendini doğada açığa vuran 
zeytinin küçük de olsa bir parçasını daha iyi 
anlamaya çalışmak için kendimi yönlendirmek, 
zeytin konusunda çabalamak beni bir yetiştirici 
olarak bu konuda tatmin etmeye yetiyor.

Bakın göreceksiniz, Türkiye’deki birçok insan 
önümüzdeki yıllarda zeytinle ilgili sadece sosyal 
sorumluluk projeleri için bile inanılmaz cabalar 
harcayacaklar.

Bunu, insanların kalbi Türkiye'deki zeytin ve 
zeytinyağı tüketimindeki eşitsizliğe dayana- 
madığından değil, güzel insanlar için ürettiğimiz I 
zeytinlerin ve zeytinyağlarının daha fazla tüketil- [ 
erek güzel ve sağlıklı toplum modelinin oluşması | 
ve yaygınlaşması için yapacaklar.

Burada bizim ilgilendiğimiz mesele, işin duy
gusal yanı!, yetiştirdiklerimizin geri dönüş

'^jCâstrot 
ru'bomax

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

YAPI KREDİ - VVORLD KART 
İŞ BANKASI • MAXIMUM KART’A 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Kampanyamız 
20-22,5 

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

Bana göre bir zeytinci, yetiştiriciliği ve üretimi, 
u güzel ürünü sağlığa yararlan itibanyla "insan- 
k adına" ve bir kazanç hesabıyla yetiştiriyor 
İmasına karşın aslında bunu " duygusal kimliği" 
:iri de yapıyor ama reklamdaki gibi “tamamen 
uygusal!” diyemezsiniz..
Ancak ürettiğimiz zeytinleri güzel insanlar 
lirken "Ay ne şeker adamlar!" diyerek, o sosyal 
arafa da bir katkı sağlıyormuşuz hissiyle, zeytin- 
irimiz kapış kapış tüketildikçe, duygulansınlar, 
uygulanıp daha çok satın alsınlar diye yapım 
oruz elbette.
Bizimkisi olsa olsa "Hassasiyet ve Hissiyat vuk- 
ınmiş zeytin yetiştirme modeli ."
"Ab i biz bu insanlan eğitmezsek bunlar kapital* 

ît toplum modelindeki tüketici insan profili ÖMİ- 
kleri içinde gidip margarin yiyorlar, kapak 
konomik ağlara giriyorlar, bizim hesaplar bonr 

OMNİTRAC MSS
% 15 * 30 kilometre artışı. Yol hakimiyeti & yanal denge. En zorlu 
şartlar için geliştirilmiştir. Hasarlara dirençte % 15'ten fazla artış. 
Düzgün aşınan profil. Çekiş & ıslak zemin tutunma. Yüksek taş batma 
direnci. Ömnitrac MSS ön aks lastikleri, sırt hasarlarına yüksek direne 
sağlarken mükemmel kilometre sunar. En son hamur teknolojisi yanın
da ECD teknolojisiyle üretimi sonucu bu karma hizmet lastiği yüksek 
ömür ve kaplanabilirlik sunar.

GOODYEAR
Yetkili Bavİİ İstiklal Caddesi No : 26

Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

“Biz de çok öfkelenip bunları örgütleyelim, 
»unlan eğitelim ki, zeytinle, zeytinyağıyla banpk 
tipler olsunlar."

Nereye gittiğini bilmediğim diyorum ama bu 
saatlerde tarlanın boyuna olan rotada gördüğüm 
ırakların hep İstanbul’dan İzmir’e gittiğini ve kra
vatlı. bond çantalı işadamları ve kadınlarıyla doka 
»Iduğunu düşünürüm.

İstanbul'dan İzmir’e giden uçaklarla, tarlayı 
»oyuna sürerken rastladığım zaman rotamızda, 
umbilir kac binde bir ölçekle beraber hareket 
'diyoruz ve ayni hızda gidiyoruz. ben alt basa 
vardığımda uçak da görünmez oluyor.

Zeytinlerin arasım enine çapalarken sol üst 
iaraftan geçen uçaklarla ise ayni rotayı bu kez 
stanbul-Ankara rotasında paylaşıyoruz. Tarlama 
mi boyamdan daha dar olduğundan uçak kavbd- 
nadan başa varabiliyorum.

Bulunduğum noktaya göre İstanbul kuzeyimdeki 
Karadağ'ın eteğinde sahile bakan Imralı Adasına 
levammdadır. Oradan kalkan İstanbul ve 'Ankara 
ıçaklan birbirlerine doksan derecelik rotayla yol
arına devam ederler. Devemi ver.
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"Emniyet kemerinizi takın hayata bağlanın”
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı 

tarafından kampanya başlatıldı.
SfiXMUn_SEKERSOZ le araç sürücüleri koltuklarda bilgilen
Emniyet Genel ön planda bulunan kemer diriyorlar.
Müdürlüğü Trafik tutuluyor. leri mutlaka Asılan afişlerde.
Hizmetleri Çeşitli kuru kullanmaları "Emniyet
Başkanlığı luşların değişik isteniyor. kemerinizi talan.
tarafından sloganlar Vatandaşların hayata
Emniyet bulunan afişlerin yoğun olduğu bağlanın"
Müdürlüklerine basım caddelerde Trafikte, önce
gönderilen sponsorluğunu afişleri camlara siz örnek olun
sürücü ikaz afiş yaptığı görülen yapıştıran İlçe diğerlerinin
leri işyeri cam uygulamada Trafik Bürosu değiştiğini göre
larına asılıyor. araç kullanan elemanları aynı ceksiniz'* gibi
Tüm yurtta surucu ve zamanda vatan değişik ikaz
başlatılan bu yolcuların daşları da kemer sloganları
uygulama özellik- oturdukları takmaları için bulunuyor.

Öğretmenlikte yeni düzenleme
Başöğretmen ve uzman öğretmenlik geliyor.

OZKfiYfi OTOMOTİVDE KAMPANYA
12 R 22.5

I

I M LASTİĞİ

olarak ballanacak 
Daha sonraki

YAPI KREDİ • VVORLD KART
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

Öğretmenler, 
başöğretmen, 
uzman öğretmen ve 
öğretmen olmak

Başkanlığına
sunuldu. Tasarıya 
göre, adaylık

üzere üç basamağa 
ayrılacak.
Bu konuda düzen* 
lemeler içeren

nem

donemimlen sonra

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

OZKflYfl OTOMOTİV
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44
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Harry Potter’le ilgili bilinmeyeni®
Dünyada büyük 
yankılar uyandıran 
Harry Potter ile 
ilgili bilinmeyenler, 
duyanları şaşırtıyor. 
Orijinal birinci 
kitapta JK’in 
Slytherin kaptanı 
Marcus Flint’i 6. 
sınıf öğrencisi 
yazdığı ve 3. 
kitapta hala 
Marcus Flint’i 
kullanma hatasını 
yaptığı, hayranlarıy
la yaptığı 
sohbetlerden 
birinde bir hayranı

öğrencilerine sadece 
büyücülük öğretiyor. 
Bu okuldaki 
öğrencilere büyü 
yapma, iksir 
yapma, doğa, 
astroloji, astronomi, 
meditasyon ve 
kehanet konulan 
öğretilirken, 6 dönem 
sonunda derslerini 
başanyla tamamlayan 
öğrenciler Büyücü 
Diploması alıp 
mezun oluyor.
Amerika’daki bir firma 
gerçekten de Bertie 
Bott’un Binbir Çeşit

yaparken de bu 
parçanın Harry 
Potter ve Felsefe 
Taşı filminin 
soundtrack albümünde 
yer almasını istediği 
ortaya çıktı. Herkesi 
etkileyen Quidditch 
maçı sahnelerinin 
filmde 9 dakika 
sürmesine rağmen, 
esasen planlanmasının 
3 ay, çekiminin 
de 6 ay sürdüğü 
bildirildi.
Filmin ardından, 
İngiltere’deki 8-9 
yaşlarındaki çocukların,

(bizde Kelid diye 
çevrilmişti) üzerinde^ 
yazıyı (Erised stra 
ehru oyt ube cafnı 
oyt on u ohsi) 
tersten okuduğunuzda 
"I shovv not 
your face but yow 
hearts desire". Yan 
Türkçe’si "senin 
değil kalbinin arzun* 
gösteriyorum" ve 
Türkçe’ye çeviren de 
bunu farketmis ohnab k 
Erised yerine Kelid yau 
dilek yazmış ama tabi • 
cümleyi de böylece 
mahvetmiş oluyor.

kendisine bunu sor
duğunda da durumu 
kurtarmak için 
"Marcus Flint sene 
tekrar etmek zorunda 
kaldı" şeklinde bir 
açıklama yaptığı 
ortaya çıktı.
Bu hata, ilk kitabın 
Türkçe'ye çevirisi 
sırasında 5. sınıf 
öğrencisi olarak 
düzeltildi.
JK Rovvling’in 4.

kitaptaki Priori 
Incantatem 
bölümünde, 
Harry’nin anne ve 
babasını Harry’nin 
asasından yanlış 
sırada çıkardığı, bu 
hatanın Türkçe’ye 
çeviri sırasında 
düzeltildiği elirlenirken, 
Avusturya’daki 
Hexenschule isimli 
okul gerçekten de 
Hogıvarts gibi.

Şekerlemeleri’nden 
üretti. Şekerlemelerin 
tadı kusmuk, 
sümük içeriyor.
Eski Spice Girl Geri 
Halliwell’in Harry 
Potter’dan esinlenip 
Scream If You Wanna 
Go Faster CD’sindeki 
"Circles Round t he 
Moon'' 
parçasını 
oluşturduğu 
ve bunu

gözlüklü kahramanlan 
Harry Potter’a 
benzeyebilmek 
umuduyla, göz 
muayenesi yaptırma 
ve gözlük takma 
isteklerinde 
inanılmaz bir artış 
yaşandı.
Erised aynasının

Profesör McGonagaff ■ 
ilk ismi olan Minen*.
Yunan bilgelik Tamca 
Athena’nın Latince'si.
Yunan mitolojisinde 
Nimbus, toprağa 
değdiğinde Taran veya 
Tanrıça’ya dönüsen 
fırtına bulutu 
anlamına geliyor.

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 
GSM : (0.535) 886 47 74

ET MANGAL

GÜRLE

BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır._______

HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSNEI’İH YERİ

TUNA PETROL (23

TELSİ 3 7111'

SICACIK BİR M(KA» 
teknolojinin keyfi 

YASAYIN

DOÖA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 
ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 

SEVDİKLERİNİZLE, A LENİZLE DOSTLARINIZLA 
BA$BA$A KEND EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 

OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?
30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMETİN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ
KAIİTE I. SINIF HİZMET MİKEMMEL HAÇIN ÇIK KllAY

«HİTİT >1 itli T«PUITIUI If İl IIIIIIUTII VAPILH

YAZLIĞINIZI HIZLI VE DENGELİ

1 (Zibıp/I
KÖffiS i

i JAPON souuı! I
MERKEZİ I ।

SATIS&SBK I
GAZYÛI»S|

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA I 
EKİM TESLİMİ 1 +8 AT 1
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

YO TİCARET

1+9 «T 
!+!•«
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İlaçta indirim bir ay geçerli olacak
Haziran'daki indiriminden sonra, fiyatlar Temmuz'da kura göre artacak.

Yeni kararname 
ile 14 Nisan’daki 
döviz kuruna göre 
ayarlanan ve 15 
Haziran da yürür
lüğe girecek olan 
indirimli ilaç 
fiyatları, 15 
Temmuzdaki döviz 
kuruna göre tekrar 
ayarlanacak.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, yeni ilaç 
fiyat kararnamesine 
göre, ilaç fiyatların
da 14 Nisan’daki 
döviz kuruna göre 
yapılan fiyat 
indirimine, dövizin 
artması nedeniyle 
sektörden gelen tep
kileri gazetecilere 
değerlendirdi.

| Akdağ, ilaç fiyatlan- 
| na ilişkin karar

nameyi, sektör
I temsilcileriyle 
i birlikte anlaşarak 
| hazırladıklarını 

|1 belirterek, sektörün 
| bütün taleplerini 
। karşılamanın

mümkün olmaya
cağını söyledi. 
Kararnamede, fiyat
lara ilişkin değişik-^ 
ligin 14 Nisan’da 
yapıldığını ve ilaç-----
fiyatlarında o günün 
döviz kurunun esas 
alındığını anımsatan 
Akdağ, o tarihten 
bu yana kurda 
önemli değişiklikler 
olduğunu belirtti. 
İndirimli Fiyatlar 
1 Aylığına Geçerli 
Akdağ, 15 Haziran 
için ilan edilen 
indirimli ilaç fiyat
larının geçerli ola
cağını ancak, karar
name çerçevesinde 
kurla ilgili gerekli 
düzenlemelerin 
mutlaka yapıla 
cağını söyledi.
Recep Akdağ, 
"Objektif bir usul 
getirmiş oluyoruz. 
Tabiatıyla kurdaki 
artış ve azalmalar 
fiyatlara 
yansıtılacaktır”

diye konuştu. 
Yabancı ve Türk ilaç 
firmalarının görüş
lerini her konuda 
aldıklarını ve iki 
grubun da çok iyi 
bir ortak çalışmanın 
tarafı olduklarını 
söyleyen Akdağ, 
kararnamenin bu 
şekilde çıkmasında, 
halkın ucuz ilaç kul
lanmasında sektö 
rün de ciddi katkı 
lan olduğunu 
vurguladı.
"Biz kamu olarak 
belli tasarruflar 
yaptığımıza göre, 
ilaç sektörünün de 
belli kayıpları 
oluyor" diyen

Akdağ, ilaç sek
törünün fedakarlık 
yaptığını anlattı. 
"Sektörle Tekrar 
Görüşeceğiz" 
Geçmişteki ilaç 
kararnamesi nede 
niyle ilaç fiyatların
da çok büyük bir 
olumsuzluk yaşan 
dığını söylemenin 
doğru olmayacağını 
ifade eden Akdağ, 
"Bununla hem 
kamu mâliyesi 
tasarruf yapmış 
hem halkımız ilacı 
daha iyi kullanmış, 
hem de sektör 
daha objektif fiyat
landırma ölçüsüne 
katuşmus oluyor"

dedi.
Akdağ. konuyla İg* 
sektör temsdcüengie 
tek rar görüşecek
lerim be lîrtti.
Kararnameye göre, 
fiyatlar belirlendik
ten 1 ay sonra, 
yüzde 5’ten fazla 
kur artısı olması 
halinde bunun göz 
önüne alınacağını 
kaydeden Akdağ. 
"Siz 100 etrroya 
ilaç ithal etmişseniz, 
euronun kur olarak 
artması ya da azal
ması fiyatları 
değiştirecektir. 15 
Haziran dan sonra 1 
ay bekleyeceğiz. 14 
Nisan a göre kur 
farklılığı oluşmuşça, 
fiyatlar ona göre 
yeniden belir
lenecek. İlaca ram 
gelebilir, gelmeye
bilir. O günkü kura 
göre belli olacak" 
diye konuştu.
"500 Milyon 
Dolar Tasarruf"

sorusuna karvfck 
Akdağ.» dac 
sına bütim olarak 
düşünmek gerektiğe 
m, bu ducm paha 
bça. drğeruun ucuna 
sacdabdaKegmı 
•öyâadL Drnsça da 
da durumum buşie 
olduğunu. prvasa 
sartkmna göre 
düzenleme \ apdd* 
ğuu anlatan Akdağ, 

Bu yöntemle kanm 
mal rvesme ydda 
500 mdyon dolara 
vak m tasarruf 
sağlayabdeceğmuar 
inanıyoruz dedi 
Döviz kurunda 15 
Temama kadar 
yaşanacak dalgalan 
malar. ilaç kyatianm 
etkilemeyecek 
Fiyatlar, 15 Tem 
muz dahi döviz kuru 
na göre tekrar 
.Karlanarak

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK •
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADANBAŞLAYAN FİYATLARLA " fejfr J

EM 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 
“^25^3^W440 J24) 513 11 69-51312 25
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ABD’de Wi tartışması
Kongrede, Türkiye için ayrılmış —-u kUMUjuMaı vgKongrede, Türkiye için ayrılmış

olan kredinin iptali tartışıldı
Amerikan 
Kongresi’nde bazı 
üyeler, Türkiye 
tarafından kullanıl
madığı gerekçesiyle 
8,5 milyar .dolarlık 
kredinin iptalini 
isterken, Amerikan 
Hazine Bakan 
Yardımcısı John 
Taylor, bunun aksini 
savundu.
Amerikan Hazine 
Bakan Yardımcısı, 
"Bu kredi, savaş 
döneminde kritik bir 
zamanda destek için 
Türkiye’ye ayrılmıştı. 
Türkiye’ye bu 
krediyi verme

yükümlülüğünü 
üstlendik. Kredinin 
iptali hiç de iyi bir 
fikir değil." 
ifadesini kullandı. 
Kredinin tam olarak 
neden kullanıl
madığını ise açık
layamayacağını 
belirten Taylor, 
konunun ekonomik 
olmaktan çok 
siyasi nitelik 
taşıdığını vurgula
makla yetindi. 
Habere göre 
Taylor, Türk 
hükümetinin bu fona 
ihtiyacı olduğu 
zaman Amerikan

yönetiminin de 
krediyi vermeye 
hazır olacağını 
kaydetti. 
Kredinin iptalini 
isteyen kongre 
üyeleri ise 
Türkiye’nin kullan-

madiği 8,5 milyar 
doların, Amerikan 
bütçesinde değerlen 
dirilmesinin daha 
yararlı olacağı 
görüşünü dile 
getirdiler.

Hazine haftaya ic bore ödeyecek
Hazine, Mayıs ayının en büyük iç borç 

ödemesini gerçekleştirecek
Hazine, gelecek 
hafta Mayıs ayının 
en büyük iç borç 
ödemesini yapacak. 
Hazine, 26 Mayıs 
Çarşamba günü 4 
katrilyon 839 trily
on lirası piyasaya 
olmak üzere 
toplam 4 katrilyon 
877 trilyon lira iç 
borç servisi 
yapacak. Aynı gün,

kamu kuramlarına 
yapılan satışların 
geri ödemeleri 
çerçevesinde 38 tri
lyon lira ödeme 
yerine getirilecek. 
Hazine’nin bu tari
hte yapacağı öde
menin 4 katrilyon 
869 trilyon lirası 
Türk Lirası cinsin
den 8 trilyon lirası 
da döviz cinsinden

T.C. Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı

bulunuyor.
Hazine, Mayıs ayın
da 10 katrilyon 
830 trilyon lirası

piyasaya olmak 
üzere 11 katrilyon 
852 trilyon lira 
ödeme yapacak

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Bay^

EMEKLİ
En az yirmi beş yıl hizmeti vardr. 
Devlet baba görmez kesesi vardr 
Yaşadığı sanki yanına kardır 
Evine ihtiyacı olmaz emekli

Asgari ücreti maaş verdiler 
Tütmedi ocağı incir serdiler 
Sataleti ona reva gördüler 
Bu maaşla kamı doymaz emeta

Gıdaya giyimine borç savaşı
Ölürse bulamaz kefen naaşı
Yüzelli dolarda etmez maaşı 
Parayla bir yere varamaz emekli

Emir kuluydu işte buyrukta
Tatlısın arardı eksi korukta
Belki bir odada belki bir korukta
Göçer bu dünyadan kalmaz emekli

Demir Ali nasipse bizde oluruz 
O yaşta her şeye muhtaç kalıra 
Toplanır mahşerde hakkı arara 
Ahrette hakkını vermez emekli

MM® MO®
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATAM

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 1.500.000 T.
SOSİSLİ SANDUIİÇ + AYRAN 2.000.000 Tl
HAMBURGER + AYRAN 2.000.001 Tl
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK 3.500.00011
TABAKTA SERVİS
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 4.500.001 B 
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK 4.500.001B 
KÖFTE + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 4.500.0» & 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA* İÇECEK 4.500.0» n

MARfiAKİTA PİZZA t İÇECEK 4.500.00011

PİZZAKABIŞK» İÇECEK 8.000.000 H
İşyeri ve evlere paket servisimiz vaıi 

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 5132»

OTO flYGflZ
HİİHnİHBI GİBMİSriR

, OPET

Bursa - Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km. 
Gemlik /BURSA

ELEMAN
FABRİKAMIZDA CALİSEK 

ÜZERE BAKIMCI AMNHMTADIR.
AYDIN MADENCİLİK LID.ŞÎİ,

Tel: 514 00 60

0 EEEEDUlBJgEigJgldfdlcjJİ

§ i
i
i

BORSA HAKİMİYETII 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

TEL: 513 96 83 
Fax : 513 35 95
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Sütün önemine 
dikkat çekmek için 
21 Mayıs Dünya Süt 
Günü olarak kut
lanırken, kanser 
riskini de % 35-70 
arası düşürdüğü 
belirtilen sütün 
Türkiye’de kişi başı 
yıllık tüketim 
miktarı yalnızca 
23 litre.
Ankara Üniversitesi 
Sağlık Eğitim 
Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Ömer Rıfkı 
Önder, ’süt’ün 
toplum sağlığı 
açısından çok önem
li olduğunu vurgu
larken, "Süt tam bir 
protein kaynağı. 
Beynin ve vücudun 
gelişiminde çok 
önemli" dedi. 
Önder, kanser 
hastalığının % 80- 
90 çevre faktörlü 
olduğuna ve bu oran

h
leAii !
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Bitki çaylarını bilinçli tüketin
I Günümüzde bitki 

çaylarının önemi her 
1 geçen gün artıyor.. 
| Aktarlarda ya da 
I poşetle satılan çay- 
| lan bilinçli tüketmek 

çok önemli. İşte çay
ların faydalan.. 
ADAÇAYI 
Sindirim sisteminin 
düzenli çalışmasını 
sağlar. Hazmı kolay
laştım. Mide ve 

। bağırsak gazlannı 
ı giderir, mide bulan
tısını keser. Nezle ve 
boğaz ağnlanna iyi 
gelir. Mikrop 
öldürücü özelliği 
vardır. Zihni açar, 
uyanr. Doğal östro- 
jen içerdiği için, 
menapoz döneminde 
ve hamilelikte 
tavsiye edilir. Ayrıca 

ı astım hastaları için 
yararlıdır.
İHLAMUR ÇAYI 
Öksürüğe iyi gelir, 
solunum yollannda- 
ki mukuslan temi
zler. Bronşit ve sol
unum yolu problem
leri için faydalıdır. 
Gevşetİci, sakin
leştirici ve terletici 
özellikleri vardır. 
Uyku verir. İştah 
kesicidir.
ISIRGAN OTO ÇAYI 
Bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirir.
Yüksek oranda 
demir İçerdiği için 

içinde beslenmenin 
öneminin % 35 ile 
70 arası yer aldığı
na da dikkat çekti. 
Önder, "Günde 
2-3 bardak süt içen 
bir kişinin kolon 
kanserine yakalan
ma riski % 54 
azalır. Kadınlarda 
göğüs kanseri riski 
% 40, yumurtalık 
kanseri riski ise % 
54 düşer. Günde 
yarım litre süt içen 
çocuklarda bir tür 
kemik hastalığı olan 
"raşitizm" önlenir. 
Kemik erimesi ve 
diş eti hastalıkları 
oluşmaz. Yüksek 
tansiyonla başa 
çıkar, kötü kolestrol 
düzeyini düşürür, 
kilo kontrolünü 
sağlar, sinir sistemi
ni rahatlatır." dedi, 
kontrolünü sağlar, 
sinir sistemini 
rahatlatır." dedi.
Yrd. Doç. Dr. Ömer 

kansızlığa iyi gelir. 
İnsüline bağlı 
olmayan şekeri ve 
anne sütünü arttırır. 
Romatizmalara iyi 
gelir.
KUŞBURNU ÇAYI 
Isıya uzun süre 
dayanıklı C vitamini 
içerir. Vücudu 
kuvvetlendirir.
Hemoroide, gribal 
enfeksiyonlara, 
kolesterole, yorgun
luğa, varislere, rom
atizmaya ve dolaşım 
bozukluklarına karşı 
yararlıdır. Etkin bir 
kan temizleyicidir. 
Kahverengi yağ 
hücrelerinin meto- 
bolik hareketlerini 
arttırarak depolan
mış san yağın 
yakılmasını hız
landırdığından, kilo 
kontrolüne 
yardımcıdır.
MELİSSA ÇAYI 
Sinir sistemi dengel
er, antideprasandır. 
Sakinleştirici etk
isinin yanı sıra, tan
siyon düşürücü ve 
idrar söktürücüdür. 
Yatıştırıcı özelliğin
den dolayı aynı 
zamanda spazm 
önleyicidir.
Sindirime 
yardımcıdır. 
NANE ÇAYI 
Mide ile ilgili prob
lemlerde (sindirim 

Rıfkı Önder, 
Türkiye’de yılda 
10 milyon ton 
süt üretildiğini 
belirterek, bunun 
% 42'sinin 
'sokak sütü’ olarak 
dışarıda satıldığını, 
% 40’ının 
mandıralarda 
değerlendirildiği, 
geriye kalan % 
18’nin ise modern 
işletmelerde 
işlendiğini ifade etti. 
Önder, "Türkiye’de 
yıllık kişi başı süt 
tüketimi 23 litre. Bu 
rakam İtalya’da 63

sistemi rahatsızlık
tan, ishal, bulantı ve 
kusma gibi) rahat
latıcı ve ferahlatıcı 
etkisi vardır. Ayrıca, 
kalp ritm bozukluk
larına, başağnsma, 
ateşe iyi gelir. Enerji 
vericidir.; yorgun
luğu giderir, hafızayı 
kuvvetlendirir.
PAPATYA ÇAYI 
Sakinleştirici ve 
rahatlatıcıdır. Sinir 
sistemi problemler
ine bağlı huzursu
zluğa, uykusuzluğa; 
aynca hazımsızlığa, 
gaza, mide spazmı
na ve kramplarına 
iyi gelir. İştah açar 
ve idrar söktürür. 
Özellikle çocuklar
da, sinire ve gergin
liğe bağlı mide 
problemlerinde 
rahatlıkla kullanıla
bilir. Yaraların 
iyileşmesini hız
landım; ağızda 
çıkan yaralar ve 
egzema için tedavi 
edicidir. 

litre, İngiltere’de 
100, Finlandiya’da 
140 litre.
Türkiye’de kişi 
başı tüketilen 
sütün % 70’i 
açık süt. Tüketilen 
sütün sadece % 
30’u pastörize. 
Açık sütün 
mikrobiyolojik 
zararları var.
Açık sütü 15 
dakika kaynatmak 
gerekir. Ancak 
uzun kaynatmada 
sütün besin 
değerinin % 60’1 
kaybolur." dedi.

REZENE ÇAYI 
Hazmı 
kolaylaştıncıdır. 
Sindirim sistemini 
rahatlatır, gaz ve 
kolit 
problemlerine iyi 
gelir. Özellikle 
metabolizması 
yavaş çalışanlara 
önerilir.
SARI KANTORAN 
ÇAM 
Antideprasandır. 
Stress ve uyku 
düzensizlikleri, 
mevsim değişiklik
lerinde ortaya 
çıkan psikolojik 
rahatsızlıkların 
yanı sıra, safra 
kesesi problem 
lerine de iyi ge lir. 
V irüs kaymaklı 
enfeksiyonlarda 
tavsive edilir.
YEŞİL ÇAY 
Kansere karsı 
koruyucu etkisi 
olduğu söylen 
inektedir. Alerji 
semptomlarını 
engelleyicidir.

Sağlığa 
49 milyon 

Euro
Dünya Bankası, Türkiye’ye 49.4 

milyon Euro’luk sağlık kredisi açtı

Dünya Bankası nın 
Türkiye Direktörü 
Andreu Vorkink, 
bankanın icra 
Direktörleri tarafın
dan onaylanan kre
dinin Sağlık 
Dönüşüm 
Programının 
desteklenmesinde 
kullanılacağını 
belirtti.
"Türkiye’de sağlık 
sektörünün 
geçmişte ülkenin 
sosyoekonomik

gelişme dAneykrin 
gerisinde 
kakfoğmt* brkrten 
Vorkink, kredman 
bu alandaki 
eşitsizliklerin 
o rt adan kakhrd- 
masmda ve 
kaçmak problem 
le r ini çözmekte 
y ar dımcı olacağın» 
söyledi.
Kredinm 4 ydb 
ödemesiz 17 fd 
v adeti oktağn 
kaydedBdL

NÖBETÇİ ECZANE
22 Mayıs 2004 Caaırteıl 

DEMİRİZ ECZANESİ
23 Mayii 2004 Peıar 

ÖZER ECZANESİ
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Gençlik Korosu büyüledi

CEPSHOP

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin 
ilçe gençlerinden 
oluşan geleceğin 
sanatçılarının 
verdiği konser 
izleyenleri büyüledi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’hdeki 
konseri Kaymakam 
Sadettin Genç 
ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut sanatsever 
vatandaşlarla 
birlikte izlediler. 
Şef Haşan Soysal’ın 
yönettiği Gençlik 
Korosu, Türk 
Sanat Müziğinin 
usta bestekarlarına 
ait eserleri başa 
nyla sergilediler. 
Gençlik Marşı’yla 
başlayan konserde 
ilk olarak Nihavend 
makamında eserler 
seslendirildi. 
Zeki Duygulu’nun

"Ayrıldı gönül" 
Zeki Müren’in "Bir 
demet Yasemen ile 
Ömrüm senin 
olsun" Münir 
Nurettin Selçuk’un 
"Gezerken yağmur* 
da rüzgarda karda" 
Ekrem Güyer’in 
"Unutturamaz seni 
hiçbir şey" Osman 
Nihat Akın’ın "Bir 
ihtimal daha var" 
Suat Sayın’ın 
"Gündüzüm senin
le" Melahat Pars’ın 
"Gönlümü başka 
emellerle avutsay- 
dım" Dr. Alaattin 
Yavaşça’nın 
"Gönlümün 
bülbülüsün" 
Hüseyin Soysal’ın 
"Özlediğim 
şarkısın kulak 
lanmda"
Alaattin Şensoy’un 
"Biliyorsun bir 
zamanlar" ile 
Erdinç Çelikkol’un 
"Gel gönlümü 

yerden yere" 
isimli besteleri 
koro eşliğinde 
seslendirildi. 
Gençlik Konserinin 
ikinci bölümünde 
ise sahne alan

solistler yine 
birbirinden güzel 
eserleri 
seslendirerek 
izleyenlere 
zevkli bir aksam 
vasattılar.

TEL 
SİM

Telsim Mycep abonelik işlemleri
Mycep Kontör yükleyici
Hat açma & Hat Kapatma
Sim Kart yükleme
Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri
CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI

TOPTAN »• PERAKENDE KONTÖR SATIŞ* 
ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP 

SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİN 
Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03



rta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisinde kalacağız

^Uç gün yağış var
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzeyikuzeyi
önümüzdeki üç gün boyunca yağışlı geçeceğini bildirdi. Hava sıcaklıkları ise yarından itibaren yurdun kuzey 
kesimlerinde azalacak. Marmara Bölgesi’nin de Orta Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisinde kala- 
cağı bildirilirken, yurdun diğer yerlerinde ise genellikle az bulutlu bir hava görülecek. Haberi sayfa 3’de

FİYATI : 200.000- TL.

Askeri lise diris mimi kazanan

Körfez
Körfez Fen Dershanesi’nden 5 öğrenci Askeri Lise giriş sınavlarını kazandı?
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öğrenciler ödüllendirildiGüne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK atlarına 

açıklık getirildi
Sağlık Bakam Recep Ak dağ. bir aykk 
sürede 14 Nisana göre döviz kurunda 
yüzde 5'ten fazla bir arbş durumunda, 
ilaç fiyatlarının, kura göre cüzi artry—ı 
sözkonusu olacağını belirtti.

Haberi sayfa 9 d*

ŞI

Yaza merhaba..
Dun, yazın başladığını anladım.
Bu sıcaHarm ardından üç gün yağmur yağacağını ise 

manşetimize metorolojiden aldığımız haberle taşıdık.
Öyle ve^ böyle, bir yazm daha başlangıcındayız.
Dûn, Kumla sahilleri, çay bahçeleri tıklım kıttım insan- 

dolmuştu.
Kışın soğuğu ve karamsarlığından, baharın güzelliğinden 

yazın sıcağına geçişi yaşıyoruz..
Gençler ise, yıl sonunun yaklaşması nedeniyle son 

sınavlarına hazırlanıyorlar.
Lise son sınıf öğrencileri çoktan dersleri bırakıp, ÖSS 

sınavlarının süresine girdiler bile..
Ailelerde sınav heyecanı ve sonuçlan alınan sınavlann 

sevinçleri yaşanıyor.
Zaman su gibi akıp giderken, dünün küçüğü, bugünün 

gend, yannın ergini olmayı sürdürüyor.
Benim küçük Barış Çan’ım bile dördü devirip beş yaşına 

girdi.
Gemlik Körfez de yakında 31 yılını bitirip 32 yayın yılı

na girecek.
Nereden nereye..
Körfez bizimle doğdu, bizimle gidiyor.
Körfez adının kendinin olduğunu sananlar var.
Patentini almışlar, isterse tapusunu alsınlar, hiçbir şey 

onun gerçek sahibinin kim olduğunu Gemlik kamuoyun
dan daha iyi bilemez.

Gemlik Körfez’in ve Körfez Ofsetin, hurfatında, kalıbın
da, kağıdında boyasında, baskısında gecem var, gündüzün 
var.

Emek verdiğim, ekmek verdiğim adamlar her ne kadar 
yalan da söyleseler bu böyle.

Yu güzel, kışın soğunundan sonra birden sıcak adamı 
çarpar. Bunu dikkat etmek gerek.

Çarpılmamak gerek.

Körfez Fen Dersha 
nesi’nden Askeri Lise 
giriş sınavlarına giren 
ve başarılı olan 5 
öğrenciye, yöneticiler 
tarafından kol saati 
armağan edildi. 
Bu yil, ilk kez Askeri 
liselere ÖSS sınavıyla 
öğrenci alındığını 
belirten Dershane 
Yöneticileri, öğrenci
lerinin aldığı başarı 
lardan dolayı mutlu 
olduklarını söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

İzci Kampı veda
Haydariye Köyü’ne giderek kamp yapan 
Gemlik ve Endüstri Meslek Lisesi ögren- 
çileri. veda gecelerini ateş yakarak kut
ladılar. Ailelerin de katıldığı veda gece 
sinde izciler, yanan ateşin etrafından 
çeşitli oyunlar oynadılar Veda gecesine 
katılan İzci Kurulu Başkanı Tuncay 
Özkan, etkinliklerin, gençlerin maceracı 
duygularını olumlu yönde kullanma 
becerisi kazandırdığını söyML

Haberi Sayfa 10da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Değişim Rüzgarı
Bilal SUSAM

Bilalsusam@hotmail.com

“Hayalimdeki toplumsal karakter”
Geçenlerde bîr yazı geçti elime..
Olaylara ve gelişmelere geniş açıdan bakabilen duyarlı 

bir asker dostum kaleme almış. Yerel seçim çalışmaları 
sırasında yaşanan "kuru gürültü" tetiklemiş 
düşüncelerini, almış kalemi eline «tarihe "not düşmüş"; 
birileri okurda "benim de toplumsal kalkınmaya katkım 
olur" diye düşünerek.

Başlığını da kendisi koymuş:
"Hayalimdeki Toplumsal Karakter." Diyor ki;
"Benim hayallerimin yüzde yirmi beşi gerçekleşse 

Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık 
düzeyine rahatlıkla erişiriz. Tümü uygulansa, dünyanın 
en gelişmiş ülkesi oluruz."

Virgülüne dokunmadan komutanın hayal ettiklerini 
sizinle de paylaşmak istiyorum:

"Kendisini seven, kendisiyle ve toplumla barışık ola
bilen bir toplum,

Özgüveni olan, hakkını arayan ve savunan bir toplum, 
Ahlaklı, kurallara uyan, sorumluluk duygusu gelişmiş 

bir toplum,
Örf ve adetlerini bilen, bağlı olan ve yaşatan bir 

toplum,
Türk kültürüne sahip çıkan bir toplum, 
Yardımlaşma ve paylaşma duygulan gelişmiş bir 

toplum.
Hoşgörülü, alçak gönüllü, dinlemesini bilen, mütevazı 

ve olgun bir toplum,
Adil, insan haklarına saygılı, adaleti savunan bir 

toplum,
Özgür, eleştiriye açık, özeleştiri yapabilen bir toplum, 
Şeffaf, suçu ihbar eden, suç işlememeye özen gösteren 

bir toplum,
Tasarruf zihniyetli, israfsız bir toplum,
Yaşlılara ve büyüklere saygılı, küçüklerini seven bir 

toplum,
Çevre ve doğa bilinci olan bir toplum,
Fedakar, özverili, çalışkan ama çok çalışkan bir 

toplum,
Düşünen, üreten, yaratıcı fikirlere sahip bir toplum, 
Okuyan, çok okuyan ve birikimini paylaşan bir toplum, 
Milli değerlere bağlı, yurt, millet, bayrak sevgisi 

taşıyan yürekli bir toplum,
Sağlığını koruyan, vücuduna eziyet etmeyen bir 

toplum,
Moral ve motivasyonu yüksek, gülen bir toplum, 
Ülke ve toplumsal sorunları bilen, takip eden ve 

çözüm arayan bir toplum,
Çocukluğunu yaşamış, dengeli gelişen bir toplum, 
Aileyle başlayan, okulla devam eden, kışlada olgun

laşan eğitim sürecini tüm platformlarda (kütüphane, 
cami, medya, üniversite, dernek, konferans, kongre, 
panel vb,) destekleyen bir toplum, 

Tüm çocuk ve gençlerimizin bir spor branşında etkin
lik gösterdiği bir toplum,

Boş zaman değerlendirme kültürü olan ve zamana 
değer veren bir toplum,

Dini inançlara saygı gösteren, dini siyasal emellere 
alet etmeyen laik birtoplum,

Düşünen, düşündüğünü ifade eden, başkasının 
düşüncelerine saygı gösteren özgür bir toplum, 

Sanat olaylarını takip eden, sanatçıya değer veren, 
gerçek anlamda sanatçı yetiştiren, sanat ile uğraşan bir 
toplum.

Eğitimde fırsat eşitliği olan ve maddi değerlerin 
manevi değerlere hükmetmediği, beyin göçünün 
olmadığı .Türk beyninin yine bu ülke menfaatleri için 

çalıştırıldığı bir toplum. 
Kişisel menfaatlerin .toplum menfaatlerinin üzerine 

çıkmadığı bir toplum,
Başkalarının başarılarına sevinen,hazmedebilen ve 

destekleyen bir toplum."
Düşüncelerinizle, ürettiklerinizle, yetiştirdiklerinizle 

sizin elinizin sadece silah tuttuğunu sananlara da örnek 
oluyorsunuz. Yüreğinize, beyninize, elinize sağlık.

“Affetmenin dayanılmaz ağırlığı...”
Bir lise öğretmeni günün birinde 

derste öğrencilerine bir teklifte 
bulunur.

“Bir hayat deneyimine katılmak 
ister misiniz der?”

Öğrenciler çok sevdikleri 
hocalarının bu teklifini tereddütsüz 
kabul ederler.

“O zaman" der öğretmen : 
“Bundan sonra ne dersem 
yapacağınıza da söz verin.” 
Öğrenciler bunu da yaparlar.

Şimdi yann ki ödevinize hazır olun. 
Yann hepiniz bir plastik torba ve 
beşer kilo patates getireceksiniz der.

Öğrenciler, bu işten pek bir şey 
anlamamışlardır. Ama, ertesi sabah 
hepsinin sıralarının üzerinde 
patatesler ve torbalar hazırdır.

Kendisine meraklı gözlerle bakan 
öğrencilerine şöyle der öğretmen:

“Şimdi, bugüne dek affetmeyi 
istemediğiniz her kişi için bir patates 
alın, o kişinin adını o patatesin üze 
rine yazıp torbanın içine koyun.”

Bazı öğrenciler torbalarına üçer 
beşer tane patates koyarken, 
bazılarının torbası neredeyse ağzına

kadar dolmuştur.
Öğretmen kendisine “Peki şimdi ne 

olacak?” der gibi bakan öğrencilerine 
ikinci açıklamasını yapar.

Bir hafta boyunca nereye gider 
şeniz gidin, bu torbalarını yanınızda 
taşıyacaksınız der. Yattığınız yatakta, 
bindiğiniz otobüste, okuldayken 
sıranızın üstünde.... hep yanınızda 
olacaklar” Aradan bir hafta geçmiştir. 
Hocaları sınıfa girer girmez, denileni 
yapmış olan öğrenciler şikayete 
başlarlar: Hocam bu kadar ağır tor
bayı her yere taşımak çok zor” 
“Hocam, patatesler kokmaya başladı. 
Vallahi insanlar tuhaf gözle bakıyorlar 
bana artık.”

“Hem sıkıldık, hem yorulduk...” 
Öğretmen gülümseyerek öğrencilerine 
şu dersi verir:

Görüyorsunuz ki affetmeyerek asıl 
kendimizi cezalandırıyoruz.

Kendimizi ruhumuzda ağır yükler 
taşımaya mahkum ediyoruz.

Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir 
ihsan olarak düyünüyoruz.

Halbuki affetmek en başta yap
tığımız bir iyiliktir...

mailto:Bilalsusam@hotmail.com
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Körfez Fen Dershanesinden 5 öğrenci Askeri Lise giriş sınavlarını kazandı.

Askeri Lise giriş »in 
kazanan öjrtf ilendirilri

19 Mayıs ı kutlacfak

Seyfettin SEKERSOZ 
Gemlik Körfez Fen 
Dershanesi öğrenci
leri girdikleri Askeri 
Liseler sınavlarında 
başarılı oldular.
Körfez Dershanesi 
sahibi Ahmet Hulusi 
Aydın ve Müdür 
Hüseyin Soyer, 
başarılı öğrencileriz 
anı olarak birer 
kol saati hediye 
ettiler.
Bu yıl ilk Askeri 
liselerde ilk kez 
uygulanan ÖSS 
sınavıyla öğrenci 
atımına ğftffııVKeıı, 
öğrencilerden 
Salih Ahmet Nuhoğlu 
girdiği Deniz Hava ve 
Kara Kuvvetleri 
Askeri Liseler 
yazılı sınavlarını 
başanyla verdi. 
Körfez Fen 
Dershanesi ’nin 
diğer öğrencileri 
Berk İlkem Tekin, 
Ali Yılmaz, 
Oğuzhan İrge ve

Hüsamettin Dinçeli 
ise Kara Kuvvetleri 
Askeri Lise yazılı 
sınavlarını 
başarıyla geçtiler. 
Körfez Fen 
Dershanesinde 
bir araya gelen 
öğrenci velileri 
çocuklarının 
başarılarından 
büyük mutluluk 
duyduklarını

belirttiler.
Askeri Liseler 
Hazırlama sınavları
na girerek 
başarılı olan 
öğrenciler, mülakat 
ve sağlık 
kontrollerinden 
sonra yapılacak 
aile araştırmasının 
sonucunda Askeri 
Liselere kayıtlarını 
yaptırabilecekler.

Dershane öğrenci
lerinin başarılı 
olmalarından 
dolayı sevinçli 
olduklarını belirten 
Dershane sahibi 
Ahmet Hulusi 
Aydın ile Müdür 
Hüseyin Soyer, 
öğrencilere birer 
anı olarak kol 
saati hediye 
ederek, kutladılar.

TAŞI 
GEDİĞİNE Üç gün yağış var

gelmez

Yakan top...
DSP Genel Başkanı Sn. Bülent Ecevit 
Kemal Derviş’e izafeten CHP'lileri uyarmış 
"Ben yandım, siz yanmayın!" 
Mübarek yakan top
Hükümeti, D$P'yiNHP'yi,ANAP'ı
DSP'yi yaktı, kül etti
CHP’yi dağladı.....
Yakmaya niyetli....

Marmara, Karadeniz 
ile İç ve Doğu Anado 
hı'nun kuzeyi önü 
müzdeki üç gün 
gökgürültülü ve 
sağanak yağışlı 
geçecek. Hava 
sıcaklıkları ise 25 
Mayıs Salı gününden 
itibaren yurdun 
kuzey kesimlerinde 
azalacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
ğü'nden ahnan bil
giye göre. Marmara, 
Karadeniz ve İç 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey kesimleri Orta 
Akdeniz iürrinden 
gelen v ağıslı havanm 
etkisinde kalacak. 
Buna ğön\ buğun 
Marmara'n» batısı

ile Doğu Kar ade 
niz'in iç ke simleri. 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusu: 
yarın Marmara nm 
doğusu. Kuzey 
Ege'nin iç kesimleri. 
İç .Anadolu'nun 
kuitibarin de 
Batı ve Orta Karade 
niz: Çarşamba gaaa 
Orta ve Doğa 
Karadmae. k 
Anadoha'nan kuzey
doğusu de Doğa 
Anadohı'nan kuzeşi 
vağcsh gevecek. Ya 
ğrihe. sağMMk w 
gükgüridtidü sağa 
nak yağış sekhnde 
olacak. Y urdun dSracr । 
vridmnde isegehrt- f 
üdeamhrtrthba ı 
bavagcriAcdL

19 Mapa*
AMdiart.
Genden» ppartf hriMma 

hayraafafcia ırierth
19 Majm tarik çak aaaaA.
ÇfaM AMMhtaâltMMr 

(esanstı
19 Mapa aafll mucadrteam. tridb 

lemfiği tarihçi,
Atatürk un. artar atarak mprihlanm

Devlet adana aAmrtk 
unutamadrt

Devrimci baraklara» dr anmanmAk
Sabah aksam aA» a»dh
Ama Onu doğra dMhft aA*»- 

madık
Her fcnetle. anan Artaahado» ma 

ettik.
Ama nkrlrnma ne rtdağuno dagm 

dürüst bdlrmttM
Ashnda. caam Artrrmdra pok ça*».

1920 tarihinden it hare» kaman dh
Anayasalara gvçti
Günlük hayatımıza girdi
Ama. Oralara girmeyen. sadece 

devrimci kar akterndl
Cu nku, devrime i karakter sabit ola

mazdı.
Değişken olmalıydı
Ve. Cağa uymalıydı
Bana göre Atatürk «m M anam* A» 

si vardı.
Bu nlar devrimci Artevdl
1* Biri:

Yurtta sulh
Cihanda sulh Aeriydi
Bu ilke, hendb«Me bamdı «Anğı 

emrediyordu
Ve. Basta komsrtar olmak aom» hm 

ülkeyle ban» oneriyaeA
Bu Ar hrc eobamagmab w her 

zaman gündemde kalacak Inr Arid
2- Diğeri.
“• Maamr aordonave» yaiudoom riA 

matıydı
Bunun anfaom. Borina donmrtrt
Asla. Bari dhmnmhg» AgAk
Atatürk no bu Aruon dr tem artar» 

maddı
Hrte. Arttae herim hac aahmanadh
Ashnda. eaom Mhff baA» A Ak 

aksam amimak deffldL
Otom ritegr drsriridtrtm »AonAn

<(/A(zA

Mm aanrina mau»
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Havuz ve derelerde
yaz temizliği başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

ilçenin içinden geçen 
Çiirşı Deresi ve 
belediye parkların
da ki havuzlarda 
yaz temizliğine 
başlandı.
Karsak deresinin 
çevre yolu arkaların
dan itibaren 
kcrkunç derecede 
pi iletildiği 
gözlenirken, 
havaların 
ısınmasıyla da 
dere kötü kokular 
yaymaya başladı. 
Geçtiğimiz hafta 
sonunda dere 
yatağını baştan 
sona kadar 
tamamen 
temizleyen Belediye 
Temizlik İşleri 
elemanları adeta 
sinek yuvası 
haline gelen dereyi 
tertemiz yaptılar.

HAVUZLAR DA 
TEMİZLENİYOR 
Gemlik Belediyesi 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri 
baharın gelmesiyle 
birlikte havuzlarda 
da temizliğe 
başladılar. İlçe

meydanında bulunan 
fıskiyeli havuzda 
belediye ekipleri 
kış aylarının biriken 
pisliği temizlemeye 
başlandı.
Yaz akşamlarında 
yakılan ışıklan ve

fıskiyeli görün
tüsüyle insanın 
içini ferahlatan 
meydan havuzunun 
önümüzdeki gün
lerde tekrar eski 
görüntüsüne kavuş
ması bekleniyor.

'^Çast/oı

Yetkili Bayii
UsOO0>T£4Jt

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomax 

15W40 motor yağı hediyemiz.
—. —1

YAPI KREDİ -WORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KARTA 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

OMNİTRAC M$D
Az aşınma için düzgün yük dağılımı. Düşük yuvarlanma direnci yakıt tasarrufu sağlar. 
Yolda vol dışında çekiş. Yüksek kendini temizleme özelliği. Yan darbelere karşı arttırılmış 
direnç. Düzgün aşınma, iyi kontrol ve süniş hakimiyeti. Hasarlara mükemmel direnç. 
Artırılmış ömür & kaplanabilirlik. ECD teknolojisi ile üretim. Omnitrac MSD çeker aks lastiği 
ECD teknolojisi ile üretilmiştir. ECD teknolojisi, paslanmaya dirençli Pokamkfc bir kalkan 
ile çelik kuşak paketini korumak için suyun gövdeye girmesini önlen ayna bu yapı güdü, 
darbe dayanıklı gövde & yan darbek’"' karşı ilave korumalı yanaklar içeren bir teknofojkfir.

Tevlit Sı ksobaşı »ı Oğullan
İstiklaı Caddesi No : 26 

Tel : (0.224; 513 11 75 GEMLİK

Serbest Karsa
Hüşmen SOLV.-; 

zeytinturicyar c . .

Kampanyamız 
20-22,5 

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

Merhaba Zeytin Dostlan (2)r
Cumartesi gününden devam
Kontratlar, kârlar, rakamlar, kariyerle^ 

akıllardan geçiyordur seks imgeleri 
da.

O uçakta güzel kokulu binleri son 
araba gibi hostes kızların, kahvaltı 
paketiyle ikram ettiği sıcak çayı pararak 
uçlarını yakan plastik bardaktan yudum
larken yediği zeytinlerin lezzetini duyup, 
aşağılarda tarlada birinin, yeni aldığı 21 
ayak fillerle heyecan içinde toprağı islerka 
ayni zamanda zeytin ağaçlan ile mülakat-1 
lan içeren bir çapalama yaptığını, bu 
lezzetin en az beş bin metreden geldiğim 
aklından geçirebilir mi acaba?

Soğuk ve uzun sürmüş bir kışın açtığı 1 
yaralan kapatacak, bahara özgü bir mer- ra 
hem ve bu merhemle ayda en az bir kere i 
masaj yapmak gerek toprağa... Bu aletle, | 
parmak uçlarıyla çalışır gibi, sadece 
çapanın uçlannı batırarark toprağı islerfcara 
kabardığını, rahatladığını hissediyorsun, I 
meditasyon yanı var bu işin, keyifleniyor I 
insan

Adı "Tazelik Masajlan" veya "Yenidenfl 
Doğuş!" olan ağrı dindirici ve gevşetid I 
merhemler ve becerikli güzel ellerle has- ■ 
sasiyetle uygulanması gerek. Yalnız 
toprağa mı? Sanırım birçoğumuzun ihtiyaç® 
var buna...

Ama zeytin insan olup, dost olup o da 1 
sırtıma elim koyuyor. Öyledir, hep boyledratl 
bu ağaçlar..

Gecenin tarla üzerindeki gri şeffaf 
tülden şalını çekmesine az kaldı. Ara ara ■ 
hafifçe esmeye başlayan lodos insanın 1 
yüzünü okşuyor. Meyve ağaçlarının cicek- 
ten çıkmış parlak yapraklı dallan, daha rnra 
görünmeye başladığında, durup dururken w 
insanın içinde çocuksu sevinçler uı.ınıwc.H

Daha ilerde en sevdiğim manzaralardaki 
biri; açık yeşil bezelye tarlalan, buğday 
lalarının arasında doğanın essiz peyzajı 1 
uzanıyor.

Değişen mevsimlerle asla kendi yeşiline] I 
ihanet etmeyen zeytin ağaçlan zinciri 
düzmüş, filizi sürmüş ne kadar da canbyI 
dı... Bu arada birkaç tanesi de yeterince I 
güzelleşmeye vakit bulamadan, acımasız 1 
ayazlarda yeşilimsi bir sanmtıraklığa 
dönüşen yapraklarıyla ne çok hırpalandm 
lannı belli etmekteydiler...

En soylu yeşilin en ufak bir rüzgarda I 
bile küçük bir şelaleye dönüştüğü zeytin I 
ağaçlan, dolgun yuvarlak hatlı d a neleri « 
dallarının yere sarkacağı bu ağaçlan 
yetiştirirken, insan ne kahırlardan gecrâni 
zamanla, fakat bugün karsımda başaranı 
bir kartviziti olarak sıra sıra duruyorlar... I

İnsanlar zeytinlerimizi yiyor. dusuncriedta

üzerinden uçarken başkalarının ağadarafl 
revtinlerinden vemek. yukarıdaki in«araa I 
ağzında acaba nasıl bir tad bırakır?

Bu nasıl bir zeytin kardeşliğidir
Decamı umra

Geçtiğimiz vıNarda TH>nın «ofrahk aefj 
tini Ispanya dan almaş mı sindiremevM|4ld 
garip bir kuskunluk yasıyordum uçaklar I 

geçerken. şimdi kendi reytmierimızm 
tüketildiğine inanıyorum artık Kapi 
acımasız kuralı, benim ağaçlarımın
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ŞEKERSOz

Bursa ikinci amatör 
kümede mücadele 
veren Zeytinspor 
futbol takımı 
kendi sahasında 
yaptığı maçtan 
9-0 yenik ayrıldı. 
Şampiyonluk amacı 
olmayan Zeytinspor, 
genç kadroyla

çıktığı maçta rakibi 
Bursa Namık Kemal 
Spordan fark yedi. 
Rakibine oranla 
tecrübesiz ve genç 
bir takımla sahaya 
çıkan Zeytinspor, 
ilk yarıyı 4-0 
yenik kapadı, 
ikinci yarıda da 
varlık gösteremeyen

Zeytinspor, 
rakibinin attığı 
gollere engel 
olamayınca sahadan 
9-0 yenik ayrıldı. 
Takımlar, karşılaş
maya şu kadro çıktı: 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Akın 
Uzun (***) Türker 
Dirlik (***) Ömer 
Güney (***) 
ZEYTİNSPOR : 
İrfan (*) Sabri (*) 
Sefa (*) Selahattin (*) 
(Hakan *) Murat 
Karataş (**) Duran 
(*) Tevfik (**) 
Melih (*) (Rüstem *) 
Orhan (*) Bülent 
(**) Murat Yılmaz (*) 
(Burhanettin *) 
NAMIK 
KEMALSPOR :

Zevtinspor _________
Cengiz (**) Kenan 
(**) Muammer 
İşleyen (**) Kadir 
(•••) (Mustafa **) 
Eyüp (**) (Erkan **)

Tevm r~) (Zofev ”>

Olgunlar turnuvası düzenleniyor
aha?
uıia' 
nmt i 
İare 1 

iayg 
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eslin
i
min
ince i 
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ındıi *
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ÖZKfiYfi OTOMOTİVDE KfiMPfiNYfl

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - W0RLD KART
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART STOKLARLA SİHİRLİDİR

OZKHYA OTOMOTİV

Eski futboleıılan 
bir araya get ir me k 
ve ik ede fut bol 
oyna mis anc ak 
haya 11 a olmayan 
sporcuları anmak 
amaçıçla olgunlar 
fut bol turnu■ası 
düzenleniyor 
İlce Spor 
Müdürlüğü 
tarafından 
org an ize edWen 
t u r nırv a için 11 
kişilik tertip 
komitesi c aks- 
malarına basladb 
Gemlik te flk 
kez Akrenİmra 
Obyaniar 
Taraması «a 
katdacak

bemradan 
gerekıyr*
5 Hjkriran MM 
(■■urtoa 
baslara* ak 
tnraanaean 
kanatan ina.
1 Hatıran fM

ABONE OLDUNUZ MU?

Körfez Bay taş Sitesi altı GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44
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Çöp posta rekor kırdı
Geçtiğimiz yıl isten* 
meyen reklamları 
içeren çöp posta 
niteliğindeki e-posta- 
lann gerçek e-posta
ların sayısını geçtiği 
ifade edilirken, çöp 
posta ile mücadele 
firmaları tarafından 
verilen bilgilere göre, 
bu yıl durum çok 
daha kötüye gitti. 
Bu firmalar tarafın
dan sağlanan verilere 
göre, Nisan ayında 
çöp posta niteliğinde
ki e-posta sayısı 
dünyada dolaşan 
bütün e-postaların 
üçte ikisini oluşturur 
hale gelerek 
yeni bir rekor kırdı. 
E-Posta izleme şirketi 
MessageLabs Inc.’e 
göre, durum 
ABD’de çok daha 
kötü durumda ve 
bu ülkede çöp posta 
oranı beşte dört 
şeklinde gerçek
leşmekte. Şirket, 
bu rakamları 8500 
müşterisine gelen 
postaları filtreleme 
sonucu virüs ve çöp 
posta içerikli olanları 
sınıflandırması 
sonucu elde 
ettiğini açıkladı.
“On iki ay önce çöp 
postalar sadece yüzde 

50’lik baremi 
geçmişlerdi. 
Hiç kimse çöp 
postalann artış 
hızını koruyabile
ceğini tahmin 
etmemişti, ancak 
arttılar” diyen 
MessageLabs ’ın 
pazarlama başkan 
yardımcısı Biran 
Czarny, 
önümüzdeki yıl bu 
oranın çok daha 
artarak yüzde 
90’lara ulaşa 
bileceği tahmininde 
bulunuyor.
Benzer bir teknoloji 
kullanarak günde 
yaklaşık 200 milyon 
e-postayı tarayan 
Postini İne. 
firması da ABD 
Kongresi’nde verdiği 
bir brifingde 
benzer sonuçlar 
sundu. Firma, çoğu 
ABD’de bulunan müş
terilerine gelen e- 
postalann yüzde 
83’ünün çöp posta 
olduğunu açıklarken, 
bu oranın ocak 
ayında yüzde 78 
olduğunu kaydetti. 
'‘‘Artış trendi' devam 
ediyor” diyen Postini 
ürün pazarlama direk
törü Andrew Lochart, 
“Çöp postacılar yeni

hileler ve teknikler 
geliştirmeyi 
sürdürüyor” 
şeklinde konuşuyor. 
Bu teknikler arasında, 
çöp posta filtrelerini 
aşabilen basit 
mesajlann bulunduğu 
ifade edilirken, 
bilgisayarların 
“Truva Atı” 
programlarıyla ele 
geçirilerek, sahip
lerinin iradesi ve 
bilgisi dışında çöp 
posta gönderen 
bilgisayarlara 
dönüştürülebildiğine 
dikkat çekiliyor.
Çöp posta konusunda 
beşte dörtlük oranıyla 
en kötü durumda 
olan ülkenin ABD 
olduğu kaydedilirken, 
Ingiltere'de bu 
oranın yüzde 52, 
Almanya’da yüzde 
41, Avusturya’da ise 
yüzde 32 olduğu 
ifade ediliyor.

GÜRLE ALTI

TEŞEKKÜR
Kızım

SELMA TURUNÇ’un 
rahatsızlığı nedeniyle, 

başarılı bir şekilde ameliyatını 
gerçekleştiren 

Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi Baştabibi 

Opr. Dr. Mehmet 
KÜÇÜKKEÇE’ye 

ameliyata katılan Anestezi Uzmanı 
Hülya KARAASLAN’a 
servis hemşirelerine, 

hasta bakıcılarına, 
tüm hastane personeline 
teşekkürü bir borç bilirim.

FİKRET TURUNÇ

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR

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

0

TUNA PETROL C2J 
ET MANGAL

HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMEÎ’İH YERİ
DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BA$BA$A KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMETİN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ

Kitin ı. sinif iIzneî mükemmel ulaşim çok kolay
•ilim ıı im muınuı İşli iuhiumi nmıı
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 
GSM : (0.535) 886 47 74

SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE 
DUYURU

5590 Sayılı kanunun 2567 sayılı kanunla değiştirilen 
25. maddesi gereğince 2004 Yılı ODA AİDATI ile 26. 
Maddesi gereğince 2004 yılı ODA MUNZAM AİDATI bir
inci taksiitleri 31 Mayıs 2004 Pazartesi günü mesai 
bitimine kadar tahsil edilecektir.

2004 Yılı birinci taksit aidatlarının süresi içinde Öden
memesi halinde 6183 sayılı kanun gereğince ödemede 
geciken her ay için ayn ayn % 4 oranında gecikme 
zammı uygulamak zorunda kalınacaktır.

Savın üyelerimizin gecikme zammına muhatap olma
malı için ODA AİDATI ile MUNZAM AİDATI birinci taksit
lerini yukarıda belirtilen süre içinde ödemeleri önemle 
duyurulur.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU
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Güneş enerjisi ile ormanlar kurtulacak
Çevre ve Orman İl 

Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan ve 
Bakanlık tarafından 
onaylanan "Güneş 
Enerjisi Projesi" ile 
ülke genelinde yak
laşık 19 bin 500 
orman köyünde 
ağaç kesiminin 
önlenmesi ve ülke 
ekonomisinde yılda 
1,3 katrilyon liralık 
tasarruf sağlanması 
amaçlanıyor.
Konya Çevre ve 
Orman İl 
Müdürlüğü ’nde 
görevli "Güneş 
Enerjisi Projesi" 
sorumlusu Ziraat 
Mühendisi Haluk 
Kartal, geçimlerini 
zor şartlarda 
sağlayan orman 
köylüsünün, 
temini kolay ve 

ucuz olduğu için 
pişirmeden 
aydınlatmaya, 
banyodan, çamaşır 
ve bulaşığa kadar 
tüm enerjiyi odun
dan sağladığını 
belirtti.
Türkiye’de yaklaşık 
19 bin 500 
orman köyünün 
bulunduğunu 
ifade eden Kartal, 
bu köylerde ise 
7 milyon 380 
bine yakın kişinin 
yaşadığını ifade etti. 
Orman köylerinde 
sadece çamaşır, 
bulaşık ve banyo 
suyu ısıtmak için 
aile başına yılda 
en az 15 ster 
odun tüketildiğini 
vurgulayan Kartal, 
şunlan söyledi: 
"Odunun sterinin

75 milyon lira 
olduğu dikkate 
alındığında ise 
yılda ortalama 
1,3 katrilyon 
liralık odun sadece 
su ısıtmak için 
kullanılmaktadır. 
Bu fiyatlar 
Orman işletme 
Müdürlüğü satış 
rakamlarıdır. 
Serbest piyasada 
fiyatlar 2 kat daha 
fazladır. Harcanan 
paradan önemlisi 

orman köylerinde 
binlerce ağaç 
çamaşır ve bulaşık 
için kesilmektedir. 
Atmosferin oksijen 
deposu olan orman
ların bu şekilde 
tahrip edilmesini 
önlemek için 
köylünün güneş 
enerji sistemini 
kullanmasını 
sağlayacak bir 
proje hazırladık." 
KÖYLÜLER, ODUN 
YERİNE GÜNEŞ

ENERJİSİ 
KULLANACAK 
"Güneş Enerjisi 
Projesi" adım 
verdikleri bu 
projenin Çevre ve 
Orman Bakanfegı 
tarafından onay 
landığım belirten 
Kartal. bu onayın 
ağaçlann kesiminin 
onlenmes i anlamına 
da gelebileceğini 
bildirdi. Kartal, pro
jenin, ormancılığın 
yoğun olduğu özel
likle ekonomik ve 
sosyal hayat seviye
si düşük olan orman 
köylerinde uygulan
masının çok büyük 
fay da la r sağ laya - 
cağını ifade ederek, 
aynca köylünün 
sağlıksız yaşam 
koşulları ve ülkenin 
yaklaşık 1,3 

zararuun 
öuieneceğn» anlattı. 
Çevre kjrGbğmn 
onirnase» adana db 
büyük fayda 
sağlayacak Güneş 
Enerjisi Projesiana 
hayata geçanhaar- 
siyie güneş 
enerjiniz koyun 
katmayacağa» 
beİsrten Kartal.

Köylülere 2005 
yıhndan itibaren 
faizsiz kredi verile
cek Butun koyiredr 
gunes enerjnam 
yaymayı 
planlıyoruz 
Hem daha fazla 
enerji almacak. 
hem de ağaciarm 
çamaşır ve 
bulaşık yüzünden 
kesimi önlenecek 
diye konuştu

BİLİŞİM HİZMETLERİ

■
 GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

fl®!
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

" Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Me

H Tel : (0.224) 51 3 11 6
i Kat: 1 No : 40 GEMLİK
513 12 25
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Her yedi kişiden 
biri işportacı

Ette kilo başım 
teşvik ödenecel

ATO Raporu: "Çalışan her 7 kişiden biri işportacı."
’* Türkiye’de 
çalışan her yedi 
kişiden biri işpor
tacı...İşportanın 
yıllık cirosu 50 
katrilyon lirayı 
aşıyor. Vergi 
kaçağı ise 
yaklaşık 10 
katrilyon lira..." 
Bu tespitler 
Ankara Ticaret 
Odası’nın " İşpor
ta Ekonomisi" 
acılı raporundan.... 
Kayıt dışı 
ekonomiyle

I mücadele 
hükümetin 
öncelikli hedefleri 
arasında 
yer alıyor. 
Ancak ekonomiyi 
kayıt altına almak 
lıi< de kolay 
görünmüyor. 
Ankara Ticaret 
Odası tarafından 
hazırlanan " İşpor
ta Ekonomisi "

adlı rapor çarpıcı 
tespitler içeriyor. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü veriler
ine göre, çalışan 
21 milyon kişi 
içinde İşpor
tacıların sayısı 
451 bin olarak 
görünüyor.
Ancak, kayıtlara 
geçmeyen ve ek 
iş olarak yapılan 
işporta tez
gahlarının da 
eklenmesiyle bu 
sayı 3 milyona 
ulaşıyor.
Buna göre çalışan 
her 7 kişiden biri 
ekmeğini işpor
tadan kazanıyor. 
İşporta tez
gahlarında, 
seccadeden 
bayrağa, 
kokoreçten 
ayakkabıya, kitap
tan CD’ye aklınıza 
gelebilecek hemen

her şey satılıyor.
' Ekonomik krizler, 

işsizlik ve geçim 
zorluğu gibi 
nedenler, fazla 
sermaye gerek
tirmeyen İşporta 
sektörünü 
besliyor.
Her hangi bir 
yerde kaydı 
olmayan işpor
tacılar takip 
edilemediği için, 
alan da satan da 
vergiyle 
tanışmıyor.

Rapora göre 
işporta sektörünün 
yıllık cirosu 
50 katrilyon 
lirayı asıyor.

Vergi kaçağı ise 
yaklaşık 10 
katrilyon lira. 
Bu rakam, 
Türkiye’nin, 
borçlarını çevire
bilmek için 
yatırım ödenek 
lerini kıstığı 
bir ortamda 
oldukça önemli 
bir kaynak.

OTO fiYGfiZ 
linuiH timimi 

, OPET 
m m 
Bursa -Gemlikyolu Kurtul Köyü 8. Km.

Gemlik/BURSA

LEMAN.
MM 

ÜZERE W ARÂNrâlR. 
AYDIN MADENCİLİK IÎD.ŞIİ. 

7e/; 574 00 60
>xbone olduimuz ıvıu?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Ette üretimin 
artırılarak maliyet
lerin düşürülmesi 
ve kaçak kesim
lerin önlenmesi 
amacıyla 1 milyon 
liralık teşvik primi 
uygulaması 
başladı.
Konuya ilişkin 
tebliğ, Resmi 
Gazete’de yayım
landı.
Tebliğ uyarınca, 
ruhsatlı kombina 
ve mezbahalarda, 
15 Kasım 2004’e 
kadar, 190 kilo
gram ve üzeri 
karkas ağırlığa

sahip erkek sığır 
kestiren yetiştiri
cilere, kilo basını 
1 milyon lira 
teşvik primi 
ödenecek 
Kurban 
Bayramı’nda 
satışların bekle
nenin altında 
gerçekleşmesi 
nedeniyle hayvan 
ların büyük 
bölümü elde 
kalmış, bu neden
le, karkas et fiyat 
lan 8.5 milyon 
liradan 6 milyon 
liranın altına 
düşmüştü.

IM3J13 Î-M JISİIÎÎM i

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA W î 

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 1.500.000T. J

SOSİSLİ SANDWİC + AYRAN 2.000.000 Iı y
HAMBURGER + AYRAN 2.000.0001 c
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK 3.500.000 V
TABAKTA SERVİS
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İCECEK 4.500.0001] *

CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İCECEK 4 500 000
KÖFTE + CİPS + KARIŞIK SALATA + İCECEK 4 500.0001T~~ 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 4 5 0 0.000'11“

MARGARİTA PİZZA t İÇECEK 4.500.000 TL | 

PİZZA KARIŞK» İCECEK 8.000.000 TL |

İşyeri ve evlere paket servisimiz ur#

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Td: (0.224) 5133»

_ __________ ———————-—öd

pıısiuKiııiYn n E 
I KENT GUnELElİlE = 
I İIM ALINIR .S

I aram

I KÖRFEZ REKLAM E
TEL: 513 96 83 
Fax : 513 35 95
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'Yüksek tansiyon tehdit ediyor
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Dünyanın en 
önemli sağlık 
sorunları arasında 
ilk sırayı alan 
hipertansiyon 
(yüksek tansiyon), 
Türkiye’de 
erişkinlerin 
3’te l’inin 
sağlık sorunu... 
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji 
Anabilim Dalı 
öğretim Üyesi ve 
Türk Kardiyoloji 
Derneği 
Hipertansiyon 
Çalışma Grubu 
Başkam Prof.
Dr. Giray Kabakçı, 
Türkiye’de hiper
tansiyon görülme 
sıklığının yüzde 
33 olduğunu, 
18-75 yaş arası 
erişkin nüfustaki 

. her 3 kişiden 
Tinde hipertan 
sıyon görüldüğünü 
söyledi.
Kabakçı, 60 
yaşından sonra 
hipertansiyon 
görülme sıklığının 
yüzde 70’lere 
çıktığını belirtti. 
Prof. Dr. Kabakçı, 
ABD’de geçen yıl 
yayınlanan bir 
raporda, 55 yaşın

da, kan basıncı 
normal, hipertan
siyonu olmayan 
kişilerin yüzde 
90’nida hayat
larının geri kalan 
kısmında hipertan
siyon ortaya çıka
cağının belirtildiği
ni kaydetti.
Kalp ve damar 
hastalıklarında en 
önemli risk fak
törünün hipertan
siyon olduğunu 
vurgulayan 
Kabakçı, ABD’de 
hipertansiyonun 
kontrol oranının 
yüzde 27, 
Türkiye’de ise 
yüzde 13-14 
civarında kaldığını 
bildirdi.
“Hastalığı biliy
oruz ama kontrol 
altına almakta zor
luk çekiyoruz” 
diyen Kabakçı, 
hastaların tedaviye 
uyumsuzluğu, 
hekimlerin teda
vide eksik kalması, 
tek ilaçla 
yetinilmesi gibi 
nedenlerle 
hastalığın kontrol 
altına alına
madığını anlattı. 
Prof. Dr. Kabakçı, 
"Halbuki biz 

bugün biliyoruz ki, 
hipertansiyonu 
kontrol altına 
almak için 2-3-4 
ilaç kullanmak 
gerekebilir.
Hasta uyumunun, 
sağlık örgütlen
mesinin iyi olma
ması nedeniyle 
kontrol zor” dedi. 
Kabakçı, amacın 
sadece tansiyonu 
düşürmek değil, 
bunun yanı sıra 
hipertansiyonun 
hedef seçtiği 
organlardaki 
tahribatı önlemek 
olduğunu kaydetti. 
"OBEZİTE SALGIN 
HALDE 
YAYILIYOR” 
Hipertansiyondan 
korunmak için 
öncelikle yaşam 
tarzının 
değiştirilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Kabakçı, 
"Kilo en önemli 
problem, hareket
siz yaşam ve 
fast food alışkan
lıklardan dolayı 
obezite salgın 
halde yayılıyor. 
Türkiye’de obezite 
oranı yüzde 35- 
40’lara yükseldi” 
diye konuştu.

Obezite ile hiper
tansiyonu n bire 
bir ilişkisi bulun
duğunu ifade 
eden Kabakçı, 
düzenli yürüyüş* 
hareket ve egzersi
zle kilo verilmesi, 
doymuş yağ ve 
ürünlerinin 
azaltılması, 
sebze meyve 
aliminin artırıl
ması, orta dere
cede protein 
tüketilmesi, 
tuzsuz değil, az 
tuzlu yenilmesi, 
aşırı alkol alıntın
dan kaçınılması ve 
düzenli kontrole 
gidilmesi gerektiği
ni vurguladı.
DOĞRU BİLİNEN 
YANLIŞLAR 
Hipertansiyon 
teşhisi konuldu ve 
hekim ilaç vermeyi 
uygun gördüyse 
hastaların, 
“hipertansiyon 
tedavisinin ömür 
boyu süreceğini 
unutmaması” 
gerektiğine işaret 
eden Kabakçı, 
"Hastalar tansiyon 
düşünce ilacı 
bırakır ya da 
sadece yük
seldiğinde ilacı

kard^ovaahMrv 
haMâlıkUrda 
htpertamivoman 
yanı wra sigara, 
kok^trrol, 
sişma n I ık q»b» 
faktoriermtn 
bulundm£hmb 
aramsattı

büyük 
yanlışlardan 
biri bu. 
İlaçların 
düzenli ve 
ömür boyu 
kullanılması 
gerekir. Bir 
de (ilacı kul 
tanırsam 
vücudum 
alışır) diye 
yanlış bir 
inanç vaar.
Böyle bir şe> 
konusu değil 
dedi.
Kabakçı, dünyada 
ki en önemli olum

laç fiyatlarına açıklık getirildi NÖBETÇİ ECZANE
24 Mayı* 2004 PetzrtMİ 

DEMİRİZ ECZANESİ
’ Sağlık Bakanı Recep 
İd Akdağ, Bir aylık

i sürede 14 Nisan’a 
göre döviz kurunda 
yüzde 5’ten fazla 
bir artış durumunda, 
İlaç fiyatlarının, 
kura göre cüzi 
artışının töıkonusu 
olacağını belirterek, 
"Döviz kuruna göre 
hiç artış olmaya 
bileceği gibi, 
indirim de olasılıklar 

। arasındadır" dedi. 
I Akdağ, yaptığı 
ya/ıh açıklamada, 
yeni ilaç fiyat 
kararnamesinin 
14 Nisan’daki döviz 

[kurlarına göre 

ayarlandığını ve 
bu fiyatların 15 
Haziran ile 15 
Temmuz arasında 
geçerli olacağını 
hatırlattı.
Kurdaki artışların 
ilaç fiyatlarına 
yansıtılmasının 
önceden de 
süregelen ve bundan 
sonra da dikkate 
alınarak devam 
ettirilecek 
bir uygulama 
olduğuna dikkati 
çeken Akdağ, 
şunları kaydetti: 
"Bakanlığımızca ele 
alman yeni uygula
ma, döviz kurlarının 

dışında, ilaçta 
fiyatlandırma sis
teminin plan ve 
prensiplerinin 
çerçevelendirilme- 
sidir.
Bu olmasaydı da 
döviz kurlarına 
göre ilaçta fiyat 
değişiklikleri 
devam edecekti. 
Döviz kurunda 
yüzde 10-15 artış, 
ilaçta fiyat 
artışım gündeme 
getirse de. 
bunun ilaçtaki 
indirim oranlarının 
çok altında 
kalacağı aoktw 
Akdağ. bu duruma.

46 Mİyazı 
liradan 10 ari^R* 
faraşa düşen bir 
>icia
fit aftum. ydede
10 artsa Mr.
12 umİum* feaşa 
okacağum çenek 
olarak göaUzdL

RWI: l****

Cad. b"* Sdk lalb
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İzci Kampı veda ateşi ile sona erdi.
Sev fjttm ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz Perşembe 
i günü Haydariye 
I Kö /üne kampa 

giden Ergin izci 
. grubunun veda gece* 
ı si muhteşem oldu. 
I Gemlik İzci

Kuruhı’nun organi
zasyonuyla Ergin 
izcilere yönelik dört 
günlük çadırlı 
kampın veda gece
sin ? ailelerde 
katılırken, yakılan 
veda ateşi önünde 
izciler birbirinden 

. güzel sergiledikleri 
. oyunlarıyla büyük 

alkış aldılar.
( Gemlik Lisesi ve 
i Endüstri Meslek 
; Lis ’si’nden yaklaşık 
1 60 izci ve dört izci 

lideri, iki koruyucu 
kurul üyesi bayan ve 

ı bir öğretmenin

katıldığı kampta 
ergin izciler, çadır 
kurma, ev ortamı 
dışında imkanlarla 
yaşama, yön bulma 
ve teknik izcilik 
bilgilerini uygulama 
imkanı buldular. 
Haydariye Köyü 
girişinde bulunan 
kamp yerinin düz 
olmasıyla çadırlarını 
rahatlıkla kurma 
imkanı bulan ergin 
izciler, bu yıl yalnız 
kalmadılar. Veda 
gecesinin Cumartesi 
akşamı olması 
nedeniyle, izci 
aileleri ile kamp 
yapan vatandaşlar 
yakılan büyük 
ateşin etrafında 
hep birlikte şarkılar 
söyleyerek gece 
boyunca eğlenme 
fırsatı buldular. 
Kampın veda gece

^Geml k .Lİsesi ye Endüstri Meslek Lisesi . 
öğrencileri Haydariye’de yaptıkları dört,. 
ğunlük kampar ateş yakarak veda ettiler, 
gençler, ateşin etrafında oyunlar sergilediler.

sine katılan İzci 
Kurulu Başkanı 
Tuncay Özkan, yap
tığı açıklamada, 
bu gibi etkinliklerin 
gençlere maceracı 
duygularını olumlu 
yönde kullanma 

becerisi kazandırdı 
ğını belirterek grup 
çalışmasını geliştirdi 
ğini, ortak yaşama 
ve paylaşım gibi 
duygularını pekiştir 
diğini söyledi.
Tabiatla iç içe

yapılan etkinliklerin 
kişide doğa ve hay
van sevgisini de 
körüklediğini 
söyleyen İzci Kurulu 
Başkanı Tuncay 
Özkan "Toplum bu 
konularda duvarlı

insanlar frnrnıujat i 
aynca bu gibi |
sosyal etkin iiklem I 
gençlerin v'asal i
olmaıan noktalan 1 
yönelmesini de 
önlüyor" seklinde 
konuştu.

BflŞ MfiDENİ 
YAG TİCARET

HER ÇEŞİT OTO * Mobil VE SAMAYj yaBlari 
* BP KATKI MADDELERİ
fCüStrOİl UYeUM ^YATLARLA... 
• Csso Tftuâd Sty

e Hisar Mah. Baytaş Körfez reırojer sitesi b -1 Blok No. 47 
VaÖ elitleri Gemlik / BURSA çcjzzzuz Teı. (0.224) 513 34 80

TEL 
SİM

CEPSHOF

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR S.IHJT

TOPTAN ve PERAKENDE KONTÖR SATIM
ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP

SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR L
Orhangazi Caddesi No: 46 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax : (0.224) 513 93 03
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MîTnsel Özürlüler Şenliğİ’ne 30 ilden •n özürlü katılacak

tinsel Oziiftr bli j K Hazirana wld 

^fhinsfl/ Özürlüler Federasyonu ve Bursa Özürlü Çocukları Koruma Derneğinin organizasyonu ile gerçekleşecek 

^>/<1 ı 4. Gemlik Zihinsel Özürlüler Şenliğİ’ne 30 ilden yaklaşık 400 özürlü katılacak. Şenlik, 2 Haziran 2004 günü ■G m! k Iskelesi’nde özürlü gençlerin folklor gösterilen ile başlayacak. Seyfettin ŞEKER SÖZ’ün haberi sayfa 3 "de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
Mayıs 2004 Salı FİYATI: 200.000- TL

Belediyenin üç otobüsü

Mulkıytb Gemid Batedrynsrae ad aM 
durumdaki üç otoöûs kiraya —rdacnfc 
Otobüs kiralama AafaM—ı 2 Maaraıı 
2004 tarihinde Gem&k SaMyn ta» 
menmce yapılacağı ögrmtü^. Syf Tde

Tarımsal üretim yapan çiftçiler, doğrudan gelir desteği alabilmek için 31 Mayısta başvuruda butumbiecak

Çiftçiye destek teydan bafe
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
2004 yılı Doğrudan Gelir Desteği uygulamasından yarar
lanacak tarımsal üretim yapan çiftçilere, dekar başına verile
cek olan maddi destekten yararlanmak isteyenlerin 31 Mayıs 
2004 tarihinden 3 Eylül 2004 tarihine kadar İl ve İlçe Tanm 
Müdürlüklerine başvurmaları istendi. Haberi sayfa 4’de

Irak batağı
Irak'a özgürlük ye demokrasi getirme yalanıyla işgal 

eden Amerikan ve İngiliz güçlerinin kepazelikleri hergün 
dünya kamuoyunda nefret kazanıyor.

Emperyalist amaçlan için İrak halkını açlığa, Ölüme ve 
I yoksulluğa itenler, girdikleri bataktan çıkamıyorlar.
* Avrupa ve Amerikan basını Irak'ta esirlere yapılan kötü 
muameleyi dünya halklarına göstererek, insanlığın nefreti
ni kazanıyorlar.

Irak ta kimyasal silah var diyerek, bu ülkenin yeraltı 
î zenginliklerini ele geçirmek ve kendilerine uydu hüküme- 
teler kurdurmak için işgal edenlerin, girdikleri batakta 
nasıl çırpındıklarını görüyoruz.

> Cezevlerinde esinlere uyguladıkları insanlık dışı 
davranışlar, düğün alaylarına atılan bombalar, ölen çocuk
lar, kadınlar, gençler..

Amerika ve Ingiltere bu vebalin altından zor çıkacak. 
Irak'ı parçalayarak, demokrasi getirilecekmiş!
Irak halkı Diktatör Saddam dönemini özlemle arıyor.
Amerika Irak'a Öyle bir düzen getirdi ki, tam bir düzen

sizlik düzeni..
Şliler, azeriler, kürtler, araplar, sunniler birbirine girmiş, 

paramparça bir ulus..
| Her yer kan içinde, gözyaşı içinde..
| Terörün her türlüsünün sızdığı bu topraklarda, barışın 
daha uzun süre gelmesi beklenmez.

> İşgal kuvvetleri ülkenin yönetim düzenini sağlayamayın
ca, giderek şiddeti arttırıyor.

Yanıbaştmızda yaşanan bunca çirkinlikler karşısında Ak 
» Parti Hükümetinden çık çıkmıyor.

Bu hükümetin başındakiler, eski Fazilet Partisi'nde 
olulardı, "müslüman kardeşlerimiz" diye kıyameti 

^koparırlardı.
Sizin anlayacağınız, bizimkiler kraldan çok kralcı oldular.
Anlaşılan, Sam amcalarından aldıkları icazet ve krediler

■Bltrini byrmuş, Yazık.

Çocuklar oyun grubu istiyor
Park yeri var ancak çocukların oynayacakları oyun grubu ortada yok

Seyfettin SEKERSOZ

Çocukların oyna
ması için yapılan 
parklar oyuncak 
gruplarının 
olmayışı nedeniyle 
boş bir şekilde 
duruyor.
Hamidiye Mahallesi 
Çevre volu dışında 
kalan Altıntaş ve 
Geçit sokaklarında 
çocukların oyun 
alanı olarak 
yapılan yerler 
ilgi bekliyor. 
Banklara oturan 
küçükler, oyun 
alanına bakarak 
“Oyuncak _vok ki. 
nasıl oynay’ahml’* 
diyerek, biran önce 
parklarına oyuncak 
gruplan yapd- 
masını istiyorlar.

İlce sınırlan içinde kalam tapMatae
yakın bölgelerde 
her türlü imkan 
yaratılarak eştıama 
fırsatı bulan 
cocuklanm yanı sıra 
çevre yolu dış—dı

neden «i——r

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hizaya gel....
Diyelim ki ;
Tehlikeli bir viraja girdik. ,
Virajdan çıkış tümüyle kaptana bağlı..
Ne var ki kaptan çok ama çok acemi..
Ya da beceriksiz..
Niyeti de kuşku götürür..
O zaman ne olacak ?
Tehlikeyi sezdiği anda ;
Kaptan kendini kurtarmak için aracı feda ede

cek.
Hiç de hoş değil., 
Çok tartışılır bir durum.
Ne yazık ki;
Biz böyle durumları "artık" çokça yaşıyoruz. 
Hale bakın..
Fütursuzluk diz boyu..
Adam çuvalı başımıza geçirince,yüz buldu. 
Densizliğini sürdürüyor.
"ABD;
- Sana 8.5 milyar dolar kredi veririm.
Karşılığında da İstanbul'daki Mekanize Tümeni 

Afganistan'a sevketmeni isterim."
Teklife bak hizaya gel.
Yurdunu seven her insanı çileden çıkaracak 

türden.
Ama günler günleri*kötüler iyileri kovaladı.
Vatan; para ve çıkar uğruna "tartısılır"hale 

geldi..
İşini bilir politikacılar hep kendi islerini bildi 

ler. ’
İşini iyi bilir yöneticilerle ülkeyi "idare"ettiler. 
Kaynakları har vurup harman savurdular.
Özellikle 80’li yılların ortalarından itibaren 

uygulanan yöntemler bireysel çıkarları toplumun 
çıkarlarının önüne geçirdi.

"Ben"anlayışı ön plana çıktı.
Gemiyi ilk önce kaptanların terkettiği bir süreç 

başladı.
Yöntem dalga dalga yayıldı.
Toplumsal yapıyı bir çığ gibi sardı.
Şimdi;
Günü kurtarmaya dönük yaklaşımlar ,moda 

deyimle popülist politikalar her geçen gün ülkeyi 
uçuruma sürüklüyor.

Dönüşü olmayan çıkmaz sokaklara sokuyor. 
Gün gelecek yolumuzu da kaybedeceğiz. 
Kendimizi de..
Sonra..
"Makus talihimizle "yeniden savaşmak zorun

da kalacağız.
Demek ki kaderimiz bu..
"Ne de olsa savaşçı milletiz.."
Dünya dönüyor.
Tarih "tekerrür"ediyor.

Belediyenin üç 
otobüsü ki ray; 

verilecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik 
Belediyesi atıl 
durumdaki 
üç otobüsünü 
kiralama 
kararı aldı. 
Mülkiyeti Gemlik 
Belediyesine 
Otobüs İşletme
sine ait 3 adet 
2 - 8 ve 10 
nolu Otobüsler 
teknik raporda 
belirtilen 
akşamlarının 
kiralayan 
tarafından 
yaptırılmak 
kaydıyla ilçe 
sınırları 
dahilinde 1 
yıl süreyle 
çalıştırılmak 
üzere kiraya 
verilmesi 
kararlaştırıldı.

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta 

5. Kat sahibinden satılıktır.
Tel : (0.224) 513 60 75
GSM: (0.535) 813 99 99

Kapalı zarf 
usulüyle kiraya 
verilecek otobüs
lerin kira bedel
leri ise araç 
başına aylık 106 
milyon artı KDV 
olarak belirlendi. 
Otobüslerin 
kiralanma 
ihalesinin 2 
Haziran 2004

Çarşamba günü 
Gemlik Belediye 
Encümeni'nde 
yapılacağı 
açıklandı.
Gemlik Belediye 
Otobüslerinin 
özelleştirilmesin
den sonra şehir 
içinde yolcu taşı
mada özellikle 
Manastır böl

gesinde sıknta 
yaşandığı ica 
Belediye oto 
büslerinin 9yi 
kooperatif 
tarafından kin 
lanarak bakar 
larının yapıl
masından som. 
Manastır hat» 
da çalıştırılan! 
öğrenildi.

(Jfc METRO]
Türkiye ’nin yollarında... ı

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 

Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 
girmiştir.

Tel: (0.224) 513 12 12
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4 ncü Gemlik Zihinsel özürlüler Şenliği'ne 30 ilden 400 özürlü katılacak

Zihinsel Özürlüler Şenliği 
2-6 Haziran'da yapılacak

Bir düşmeye gör

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Zihinsel 
Özürlüler Şenliği’nin hazırlıkları tamamlandı. 
Şenliğe 30 ilden yaklaşık 400 özürlü katılacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2-6 Haziran 
arasında yapılacak 
Gemlik 4 .ncü 
Zihinsel Özürlüler 
Şenliği’ne bu yıl 
400 gencin katıl
ması bekleniyor. 
Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Belediye Başkanlığı, 
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu ve 
Bursa Özürlü 
Çocukları Koruma 
Derneği’nin 
organizasyonunda 
gerçekleşecek 
olan şenliğe 30 
ilden yaklaşık

4UU zihinsel özürlü 
genç katılacak. 
Gemlik Özürlüler 
Kurs Merkezi 
Müdürü Tamer 
Sivri yaptığı 
açıklamada, 
2 Haziran 
Çarşamba günü

başlayacak şenliğin 
ilk gününde İskele 
Meydanı’nda 
özürlü gençlerin 
folklor gösterilerinin 
yanında 100 metre 
koşu ile tekerlekli 
sandalye yarışlarının 
da yapılacağını 
söyledi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

“Vakit” nakit..

Ne demişler: 
“Vakit nakittir 
Öyle bir nakit ki; trilyon! 
“Vakit” paşalara tazminat 
olarak tıkır tıkır ödeyecek... 
“Vakit” nakit....

İlçeye gelecek 
olan özürlü 
gençlerin Karacaali, 
Hasanağa ve 
Kumla Orman 
kamplarında 
misafir edile 
çeklerini söyleyen 
Tamer Sivri, zihinsel 
özürlü çocukların 
üç öğün yemeklerini 
ise çeşitli kuru
luşların üstlen
diğini bildirdi.
İSKELE 
MEYDANINDA 
EĞLENCE 
Gemlik 4. ncü 
Zihinsel Özürlüler 
Şenliği’nin ilk günü 
olan Çarşamba 
akşamı İskele 
Meydanı’nda Gemlik 
Belediyesi Türk 
Sanat ve Türk 
Halk Müziği 
sanatçılarının halka 
açık konser vere
ceklerini söyleyen 
Tamer Sivri, 
ilçeye gelen tüm 
konukların bu 
konserde hazır 
bulunacaklarını 
bildirdi.

Gemlik’te 
kalacakları beş gün 
süresince kaldıkları 
kamplarda çeşitli 
eğlence etkinlikleri 
yapacak olan özürlü 
gençler, aynca 
Bursa, İznik ve 
Orhangazi’ye 
yapacakları gezilerle 
bölgeyi tanıma 
fırsatı bulacaklar. 
BURSA’DA 
KONSER
5 Haziran akşamı 
Bursa Atatürk 
stadında BURDEF 
(Batı Anadolu 
Artvin Dernekleri 
Federasyonu) 
tarafından geliri 
Özürlüler Kurs 
Merkezi’ne 
bırakılmak üzere 
konser düzen
lendiğini bildiren 
Tamer Sivri, bu 
konsere Cengiz 
Kurdoğlu. Volkan 
Konak, Hülya 
Polat ve Gökhan 
Birkan gibi ünlü 
sanatçıların 
katılacaklarım 
söyledi.

Bu rsaspor 37 yd mn. Auno fiye 
döndü.

Şehir hala şokta.
Kimse bu arıya manaavyor
Daha doğrusu bu acı gerçeği. ka 

bullenmek istemiyor
Her kesimde bir faahyet var.
Medya olayı canlı tutuyor
Konu. Belediye Baskanlaruun gen- 

dem i nden düşmüyor.
Milletvekilleri devamlı baskı aku

da.
Ankara'dan medet umuluyor.
Ama. Artık film bitti.
Artık toparlanmak lazım.
Şu gerçek ki, Bursaspor ikinci 

ligde de zorluk çekecek.
(A) grubunda, tanıdık takımlar 

var.
- Bir zamanların kupa f—npiyo—. 

Kocaelispor var.
- Yine UEFA kupası oymayan. 

Antalyaspor var.
- Zorlu Holding'in destek verdiği, 

Vestel-Manisa var.
- Kayserispor var.
- İzmir’in iki ünlü takımı, Altay ve 

Karşıyaka var.
- Bir ara füze gibi çıkış yapan 

Y.Yozgat var.
- Hiç de yabana atılmaması 

gereken. Dardanel var.
- Sert kışı olan, Sivas var.
Öyle seneye geri döneriz
Orada misafiriz.
Deyip kendimizi afyonlamayahm, 
Antalya ve Kocaelispor da. ta$ 

gibi takımdı.
Biri turizmin başkentiydi
Diğeri verginin başkentiydi
Ama. İki senedir patinaj yafuyor- 

lar.
Bir türlü tüp er fiğe cıkamacfaia?
Ayrıca, sahalar futbol oyuuuMUB 

elverişli değil.
Futbolcu, hakem v« taraftan» cam 

güvenliği acısından yeterli değdi.
Futbol dışı oyurdar. ikinci IuuumI» 

daha fazla.
İşte. Bursaspor böyle bir aieeae 

düştü.
Hep beraber, bu yeni aknai gaga 

yacağız.

Şeytan.
İşlini gördûnuek için 
fesiz e*en seçer.

"Isaacvatss*
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Kampanyamı 
14-15-16 

17,5-19,5 jan 
ebatlarında 

^geçerlidir.

Doğrudan gelir desteği için
mü racaatlar 31 May ıs’ta başlıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Tarımsal üretim 
yapan çiftçilerimize 
2004 yılı için dekar 
başına uygulanacak 
Doğrudan Gelir 
Desteği uygulaması 
31 Mayıs 2004 
tarihinde başlıyor. 
Uygulama kap
samında 500 
dönüme kadar 
tarım arazisinde 
tarımsal üretim 
yapan çiftçilerimize 
dekar başına 
16 milyon lira 
ödeme yapılacak. 
Doğrudan Gelir 
Desteği uygulaması 
için son başvuru 
tarihinin 3 Eylül 
2004 olduğu 
belirtilirken bu 
tarihlerde İl ve 

ilçe Tarım

Müdürlüklerine 
başvurulması 
gerektiği açıklandı. 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
ayrıca son müra
caat tarihinden 
sonraki başvuru
ların kabul edilme 
yeceği ve destek
leme ödemesinin 
yapılmayacağı 
vurgulandı. 
İLAÇLAMAYA 
DİKKAT 
Zeytin Güvesi 
çiçek nesline 
karşı ilaçlamanın 
başlatıldığını 
açıklayan İlçe 
Tarım Müdür 
vekili Gürkan 
Kantar, İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
teknik eleman

Kantar, doğrudan gelir desteği uygulamasından 
yararlanmak isteyenlerin 3 Eylül 2004 tarihine
kadar müracaat etmeleri
lannca yapılan 
Survey çalışmaları 
sonucu zeytin 
ağaçlarında 
uygun ilaçlama 
zamanının 
geldiğindin tespit 
edildiğini söyledi. 
Gürkan Kantar,

gerektiğini söyledi, 
ayrıca ağaçların 
gelişme 
durumuna göre 
her köyün uygun 
tarihlerde 
ilaçlama yapması 
için duyuruda 
bulunulacağını 
belirtti.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15VV40 
_ motor yağı hediyemiz.

Yetkili Bayii
GOODYEAR

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

orum bu yüzden. Benimkiler bu kez

Özellikle yeni nesil minibüsler/kamyonetler için geliştirilmiş 
radial gövdeli, üstün performanslı asfalt zemin lastiği

TAPIKBEDİ ■ W KART • İŞ BANKASI ■ Milli KARTA I! AVA KADAR TAKSİT «KANI

İstiklal Caddesi No : 26 
Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Sayfe

Serbest Karsa
Hüsmen

Merhaba Zeytin Dostlan (3j
İnsan ne kadar çabuk bir yerden ikor 

başka bir yerde olabiliyor?
Bir an tarlada kendini topraktan 

kopanp çıkarmaya çalışıyor, ikinci bîr as 
iki saat sonra belki- yüzlerce kilometre 
uzakta başka bir yerde, başka bir orta» 
da, tanımadığı insanlar arasında bavtda- 
nun gelmesini bekliyor.

Bir şehirde başlayan bir gün basla bir 
şehirde devam edecek. Dünyaya gelmek 
gibi bir travma. Zeytin ağaçlarının arasaü 
yeşil siluetler gibi görünen meyve ağadır 
gün ağarmaya başlayınca körpecik parlak 
ve taze yapraklan ile daha güzel görün» 
eye başlıyor, tırtıllar ağzının tadım iyi Wh 
or..

Yan taraflarda bir tarladan eski bir trafc 
törün motorunun sesi geliyor.

Kim bilir kaç zeytinci daha güzel zeytin
ler yetiştirebilmek için güneş doğmadan 
tarlalanndadır şimdi Türkiye’nin.

Işık yıllan ile ölçülebilecek düşünceler 
ve hayaller geçiyordur beyinlerinden.

Tesadüfen aynı zamanı ve zeytini pay
laşan milyonlarca homo ereetus.

Hepsi zeytin kardeşi.
Galiba hayatımda gerçekleştirdiğim en 

önemli ideallerimden biri, güzel insanken 
sunduğum güzel zeytinleri yet işti ııbfc 
ceğim bir işe ve bu kadar çok kardeşe 
sahip olmak oldu.

iki sıra yan tarafımda, yeşil otlarla 
toprağın arasına sinmiş kocaman bir 
göçen, onların her hafta hızla daha da 
irileştiklerini fark ediyorum. Bunlar daha 
küçükken tarlada karşılaşıyorduk, onlar» 
traktör gürültüsü içinde hep yüksek seske 
konuşuyordum, belki bu yüzden bir anla» 
da bana alıştılar galiba pek kaçmıyorlar 
artık. Geçen hafta damla sulama sistemi 
kurulması için ölçüm yapmak üzere tarteşe 1 

ler görmesin diye hep çaba harcamak 
zorunda kaldım, berileri onları görse ayni
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Şube müdürlerinin 
semineri ertelendi

HEM Sergileri 
Umurbey’de başlıyor

SsdıttiırSEKERSOZ 
24-26 Mayıs 
tarihleri 
arasında 
Karacaali 
kampında 
düzenlenmesi 
planlanan 
Şube 
müdürleri 
semineri 
ertelendi. 
Öğıenim sonu 
işlerin yoğun

olması 
nedeniyle erte* 
len Seminer 
Eylül ayında 
yapılacak.
81 ilin Milli 
Eğitim Müdür 
yardımcıları 
ile şube 
Müdürleri 
Gemlik 
Karacaali 
kampında iki 
günlük

seminere 
katılacaklardı. 
Beden Eğitimi 
Spor ve İzcilik 
faaliyet
lerinden 
sorumlu 
müdür 
yardımcıları ve 
şube müdür
leri bu kampta 
Beden Eğitimi 
Spor ve 
İzcilik

faaliyetlerini 
yaygınlaştırma 
konularında 
seminer 
göreceklerdi. 
Ertelenen 
seminerin
yaz sonu 
Eylül 
ayında yine 
Karacaali 
kampında 
yapılacağı 
öğrenildi.

GemâfcHafc
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünün 
2003-2004 eğitim 
ve öğretim 
sonu sergileri ve 
belge törenleri 
yann start alıyor. 
Yann Makine Nakışı, 
Bilgisayar okur
yazarlığı sergisi ile 
Umurbey’de 
saat lö.oo’de 
başlayacak olan 
sergiler, 3 Haziran 
2004 günü 
Küçük Kumla

Beldesi maiâne

mefruşatı. basâu 
resim, okuma şaanm 
8e devam edecrik. 
Hafc Eğitim Merkezi 
Mndnrinğu tarafın
dan hazırlanan pro
grama göre, 10 
Haziran 2004 günü 
saat 17.no de Halı 
Eğitim Merkezi 
binasında «pyim, 
makine naiuşa. ev 
mefruşatı. yağh 
boya, baskı resim, 
kuaförlük, konfek-

sâyoa mafcm*. b4 
gmayar
lüğü. kaboriier 
aançEğL «kana 
ynzma. hdk ogno- 
hn.avpdtamdb 
amareğiMmi 
tasnâsmaa bzrtdaa 
hnrMpmftmv bdb 
geber*. vcrAnuek 
Ha& Eğte Mmkmd 
Müdürü Kmd 
Otmeğğn bo »d 63 
brmmta bor» 
açddMpm m teanftm* 
bm İM bun*"* 
kafeühğm» süşML

Öğretim üyeleri dertli
Çukurova Üniversitesi 
Oğre im Görevlisi ve 
Türkiye Öğretim 
Üyeleri Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. İbrahim 
Ortas, Türkiye’de 
bilim adamlarının 
toplumdan uzak, 
kendi kabuğuna 
çekilmiş hareketsizler 

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLD KART
İli BANKASI - MAXIMUM KART <Ar?l A &1»)*>1 itil"?
GARANTİ BANKASI - BONUS KART $ WİJVIR

ÖZKAYH OTOMOTİV 
B====aB GEMLİK BAYİİ 
[■ । ■"> F II | Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
M ■ R E 1-Uİ Tel , {0 224) 513 73 93 Faz : 514 40 44

ordusunu oluştur
duğunu öne sürdü. 
Prof. Dr. Ortaş, yap
tığı açıklamada, öğre
tim üyelerinin bilimsel 
araştırma ve eğitim 
öğretim görevleri 
dışında bir diğer 
önemli görevinin 
toplumsal sorunlara 
yaklaşımı ve toplumun 

önünü açacak çözüm 
önerileri sunmak 
olduğunu söyledi. Sivil 
toplum örgütü görevi 
üstlenen öğretim 
üyeleri dernek ve 
sendikalarının halen 
istenilen düzeyde üye 
sayısı bulamadıkları 
için çeşitli konulardaki 
taleplerinin yetkililer 

tarafından dikkate 
alınmadığını savunan 
Ortaş, "Öğretim 
üyeleri dernek ve 
sendikalarının etkin 
olmayışı, yayın organ
larının bulunmayışı, 
geniş anlamda öğre
tim üyelerinin kendi 
görüşlerini ifade ede
cek alan bulamamala

nna neden otoyor 
Böy lece de üniversite 
ler kendi iç danamdı ■ 
lerini tartışmıyor w 
bilimsel alandaki üre
timden gelen güçlerim 
yansıtamıyorlar" diye 
konuştu. C eşitli konu
lardaki görüşleri ni 
belirli pla t form larda 
tartışamavan bilim 
adamlarının toplumsal 
sorunlardan da tuab 
lastiğim belirten Prof 
Dr. Ortas, şunları 
kaydetti: Bilim 
adamları. dernek ve 
sendikaya 12 
sonrasındakme benzer 
baskıya maruz kala
cağını düşünerek üye 
olmamakta ve kendi
lerine resmi makamlar 
tarafından iücüen göre 
vin drsmda toptamsal 
ve evrensel bdgdmdfr 
me göresin» yerine ge 
tirmeverek w tnpinm- 
dan »ak. bendi habo 
ğuna ceüahans hareket

endmhnesive 
fanmasmte

^dasteanh
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labalık türleri 
fasında en 
izzetlisinin kırmızı 
enekli alabalık 
Iduğu, bilimsel 
nket çalışmasıyla 
»elirlendi.
ktatürk Üniversite
li Ziraat Fakültesi 
su Ürünleri 
pölümü’nün yaptığı 
3 yıllık çalışma 
sonucu, doğal 
ortamda ender 
bulunan kırmızı 
benekli alabalık, 
kültür ortamına 
alıştırılarak 

ı üretilmeye 
başlandı.
Kırmızı benekli 
alabalığın, kültür 
ortamında yetişen 
gökkuşağı olarak 
isimlendirilen diğer 
cins alabalıktan 
daha lezzetli olup 
olmadığını 
belirlemek için 
20 kişinin katıldığı 
bir anket 
çalışması yapıldı. 
Aynı ortamda.

aynı yem ile 
yetişen kırmızı 
benekli ve 
gökkuşağı tür
lerinden alabalık
lar, alüminyum 
folyoda fırında 
pişirilerek, değişik 
gruplardan 20 
kişiye 
servis yapıldı. 
Balıklar hakkında 
bilgisi olmayan ve 
ankete katılan 
kişiler, balıklardan 
hangisinin lezzetli 
olduğu sorusuna, 
kırmızı benekli 
alabalığın daha 
lezzetli olduğu

yanıtını verdiler. 
ANKET 
SONUÇLARI 
BİLİMSEL
YAYIN OLACAK 
Ziraat Fakültesi 
Su Ürünleri 
Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Esat Mahmut 
Kocaman, anket 
sonuçlarının 
bilimsel yayında 
kullanılacağını 
söyledi. Kocaman, 
alabalık türleri 
arasında lezzet 
farkını belirlemek 
için anketi yaptık
larını belirterek.

“Kırmızı benekli 
alabalığın, aynı 
ortamda aynı yem 
île beslenmelerine 
rağmen gökkuşağı 
türünden daha 
lezzetli olduğunu 
belirledik. Bölüm 
arkadaşlarımızla 
yaptığımız bu 
çalışmayı, 
bilimsel yayında 
değerlendireceğiz’ ’ 
dedi.
KİLOSU
12 MİLYON LİRA

Fakültenin balık 
çiftliğinde üretilen 
kırmızı benekli 
alabalığın kilosu 
12 milyon liraya, 
gökkuşağı ala
balığın kilosu ise 
7.5 milyon lira 
satılıyor.
Kocaman, her 
iki tür alabalığa da 
tüketicilerin ilgi 
gösterdiğini, 
ancak, kırmızı 
benekli alabalığın 
daha çok rağbet

gördüğünü söyledi. 
3 yıllık bir çalışma 
sonucu doğal 
ortamda ender 
bulunan kırmızı 
benekli alabalığı 
kültür ortamında 
yetiştirmeyi 
başardıklarım 
hatırlatan 
Kocaman, damızlık 
kırmızı benekli ala
balığın satışını da 
yaptıklarını 
sözlerine 
ekledi.

BURS* HAKİMİYET VE KENT I
GAZETELERİNE İLAN ALINIR I

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

•_____________________________________________________________________

SATILIK VİLLA3iı 
1 ’ 1 
ta |

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL (2) 

ET MANGAL

Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 

GSM : (0.535 ) 886 47 74

HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMET’İN YEKİ
SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE

DUYURU

DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 
ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 

SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 
BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 

OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?
30 YILLIK TECRÜBESİYLE OÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ

KALİTE 1. SINIF HİZMET MİKEMNEL ILAŞIII ÇIK KİLİT
CEMİYET VE İ2EI TRHARTILAR l|İN REZERVAGTGR TAHUR
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

5590 Sayılı kanunun 2567 sayılı kanunla değiştin*** 
25. maddesi gereğince 2004 Yılı ODA AİDATI de 26. 
Maddesi gereğince 2004 yık ODA MUNZAM AİDATI bir
inci taksiitleri 31 Mayıs 2004 Pazartesi gunu mesai 
bitimine kadar tahsil edilecektir

2004 Yılı birinci taksit aidatlarının süresi içinde 
memesi halinde 6183 saydı kamın gereğince ddemedr 
geciken her ay için ayn ayn % 4 oranında gecikme 
zammı uygulamak zorunda kalınacaktır.

Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap <dme- 
malı için ODA AID Ali ile MI NZAM AK) A Tl birinci t ak^ 
Berini yukarıda belirtilen süre kinde ödemelm nrmlr 
duyurulur.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

KAYIP
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■Yargıtay’dan evlat edinmede 18 yaş farkı şartı 
bağladı.
MENFAATLERİ 
ÇATIŞIYORSA... 
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, evlat edin
meye ilişkin bir 
başka davada da 

bir işte yasal tem
silcinin menfaati ile 
küçüğün veya 
kısıtlının menfaati 
çatışıyorsa, vesayet 
makamı tarafından 
ilgilinin isteği üzer
ine veya resen tem
sil kayyımı atan

ması gerektiğine' 

Yargıtay, evlat 
edinen kimsenin.

I
 evlatlıktan en az 
18 yaş büyük olması 
gerektiğine hükmetti. 
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi nin söz 
konusu karan. Resmi 
Gazete nin bugünkü 
sayısında yayımlandı. 
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, bir yerel 
mahkemenin "evlat 
edinmeye izin verilme
sine” ilişkin kararını, 
Adalet Bakanlığı nın 
yazısı üzerine 
görüşerek karara 

î bağladı.

Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, yerel mahke
menin karannı, 
"sonuca etkili olma
mak üzere" kanun 
yararına bozdu.
Dairenin karannda, 
söz konusu davadaki 
evlat edinmek isteyen 
kadının evlat edinmek 
istediği kişiden 17 
yaş büyük olduğu, 
oysa 743 Sayılı Türk 
Medeni Kanunu nun 
253. maddesine göre, 

J "evlat edinen kims
enin evlatlıktan en az 
18 yaş büyük olması’’ 

şartının aranması 
gerektiğini bildirildi. 
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, yasal şartın 
oluşmaması nedeniyle 
davacı yönünden 
davanın reddine karar 
verilmesi gerekirken 
sözkonusu yasa mad
desi hükmüne aykırı 
olarak davanın kab
ulüne karar verilmesi
ni usul ve yasaya 
aykırı buldu.
ERGİN VE KISITLIYI 
EVLAT EDİNME 
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, Resmi 
Gazete’nin bugünkü 
sayısında yer alan bir 
başka karannda da 
ergin ve kısıtlıyı evlat 
edinmek isteyenlerin 
çocuğu olmaması 
gerektiğini hükme 
bağladı.
Yerel mahkemece yer
ilen hükmün kanun 
yaranna bozulmasına 
ilişkin Adalet 
Bakanlığının yazısı 
üzerine dosyayı 
inceleyen daire, hük
mün sonuca etkili 
olmamak üzere bozul
masına karar verdi. 
Yargıtay 2. Hukuk

Dairesi, karannda 
Türk Medeni 
Kanunu’nun 313. 
maddesinin ergin ve 
kısıtlılann hangi 
hallerde evlat 
edinilebileceğini 
düzenlediği, söz 
konusu davada evlat 
edinilmek istenen 
kişinin dava tarihi 
itibanyla ergin 
olduğunu, evlat edin
mek isteyen kişinin 
ise çocuktan bulun
duğunu hatırlattı.
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, ergin ve 
kısıtlıyı evlat edinmek 
isteyenin "alt soyu
nun” bulunmaması 
gerektiğini hükme

hükmetti. 
Adalet Bakanlığı nın 
yazısı üzerine bir 
yerel mahkemenin 
evlat edinmeye ilişkin 
karannı inceleyen 
daire, kararın sonuca 
etkili olmamak üzere 
kanun yararına bozul
masını kararlaştırdı. 
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, 'evlat edin
mek isteyen vasi ile 
evlat edinilmek iste
nen çocuk arasında 
menfaat çatışması 
meydana geldiğinden 
mahkemece, küçük 
çocuğun kayyımla 
temsilinin sağlanması. 

gösterikfigî takdirde 
ocun da taMatata 
tnpim»aıı. bâtta 
deSkrâıbtatae 
değerieadâriraesi ve 
sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken 
eksik haşan ve etata 
tarif r 3e buhtaa 
hntauaoı asta w 
yıram ajtan elta»F 
na” hükmetti.
EVLAT EDİNMEDE 
ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİ 
GÖREVLİ
Yargıtay 2. Hukak 
Dairesi, bir başka 
karannda da 1 Ocak 
2002 tırihıaira 
itibarca ata 
mahkemelerinin 
faaliy ete geçtiği tartar 
kadar edat tauu 
dav alarmda görevli 
mahkemenin Asliye 
Hukuk Mahkemesi 
olduğunu karara 
bağladı. Bir vere! 
mahkemenin evlat 
edinmeye ilişkin 
kararını. Adalet 
Bakanlığı nm yazısı 
üzerine inceleyen 
Yargıtay 2. Hukuk 
Daire si. hükmün 
sonuca etkili olma- 

raak tarar ban draara- 
■a karar verdE
I Ocak 2002 sari- 
hrata «utatağe güre®
Türk Maden 
KuMMOMİlS 
maddesi graa^ «tara 
edaraae da&ahrrada 
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gorrsfc oMaf 
■ta arta «ora 
dtatavatan < 
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karar vartan 
gerdurkca ı
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Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25



25 Mayıs 2004 Sah

En çok ihale MEB’de
Kamu İhale 
Kurumu’nun 2004 
yılının ilk 4 aylık 
dönemine ilişkin ihale 
istatistiklerinde Milli 
Eğitim Bakanlığı 4 
bin 325 ihale ile ilk 
sırayı aldı.
Kamu İhale Kurumu 
(KİK) Başkanı Şener 
Akkaynak, Sağlık 
Bakanlığı’nın 3 bin 
613 ihale ile ikinci, 
yörel yönetimlerin 2 
bin 939 ihale ile 
üçüncü, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın bin 721 
ihale ile dördüncü, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı’nın bin 324 
ihale ile beşinci sıra* 
da yer aldığını bildir
di. İhalelerin parasal 
bazda dağılımına 
bakıldığında Milli

Eğitim Bakanlığından 
ise sonra yerel yöne
timlerin 851 trilyon 
lira ile ilk sırayı 
aldığını belirten 
Kaynak, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın 483 tri
lyon lira ile ikinci, 
Sağlık Bakanlığı’nın 
433 trilyon lira ile 
üçüncü, Yükseköğ 
retim kuramlarının 
415 trilyon lira ile 
dördüncü, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı’nın 
402 trilyon lire ile 
beşinci sırada yer 
aldığını kaydetti. 
2003 yılı istatistik! 
verilerinde Milli 
Savunma 
Bakanlığı’nın hem 
sayısal olarak hem de 
parasal olarak 
yapılan dağılımda ilk 
sırayı aldığını balirten

Akkaynak, "Ancak bu 
yılın ilk 4 aylık ihale 
verileri incelendiğinde 
MSB’nin en fazla 
ihale yapan kurum 
sıralamasında 1283 
ihale ile altınca sıra
da, parasal dağılımda 
da 100 trilyon lira ile 
onbirinci sırada 
olduğunu görüyoruz" 
dedi. Akkaynak, ilk 4 
aylık dönemde 
yapılan 20 bin 960 
adet ihale ve doğru
dan temin yoluyla 
yapılan atımlarda 
toplam 67 yabana 
yüklenici olduğunu, 
bu atımların toplam 
tutarının da 143 trily
on lira olarak gerçek
leştiğini ve bu 
rakamın toplam 
ihalelerdeki payının 
yüzde 4 olduğunu 
kaydetti

Bu dönemde yapılan 
ihalelerin coğrafi böl
gelere göre analizi 
yapıldığında yapılan 
ihale sayısı açısından 
Marmara Bölgesi’nin 
yüzde 24 ile ilk sıra
da yer aldığı ortaya 
çıktı. Akkaynak, İç 
Anadolu Bölgesi’nin 
yüzde 20 ile ikinci, 
karadeniz Bölgesi’nin 
yüzde 18 ile üçüncü 
sırada yer aldığını 
bildirdi. Akkaynak, 
ihalelerin parasal 
boyutuna göre 
Marmara ve İç 
Anadolu Bölgesi’nin 
yüzde 26 ile ilk 
sırayı paylaştıklarını, 
bu bölgeleri yüzde 
19 ile Ege Bölgesi, 
yüzde 10 ile Akdeniz 
ve Karadeniz 
Bölgesi’nin 
izlediğini açıkladı.

Nisan'da kapash 
kullanımı azaldı

Sana yi üretiminin 
göstergelerinden 
kapasite kullanım 
oranı geçen 
ay hız kesti.
Mart ayında yüzde 
82 olan kapasite 
kullanım oranı 
Nisan’da 6 puan 
geriledi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü Nisan 
Ayı İmalat Sanayi 
Aylık Eğilim 
Anketi sonuçlarını 
açıkladı.
786 işyerinden 
derlenen verilere 
göre, Nisan ayı 
kapasite kullanımı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüksel

di ancak bir 
önceki aya görr 
geriledi.
Nisan ayında tan 
kapasiteyle cafat» 
mama nedenim 
arasında yüd>9 
nokta 7 ile iç tate 
yetersizliği gefey*
Bunu yüzde 16 
nokta 5 ile dn 
pazarda talep 
yetersizliği izfiycr

Petrol üreten ülkelere çağrı
Yükselen petrol fiyat
larından endişe duyan ve 
dünyanın önde gelen 
sanayileşmiş ülkelerinden 
oluşan Yediler Grubu’nun 
(G-7) Maliye bakanları, 
petrol üreten ülkelere 
"üretimlerini artırma" 
çağrısında bulundu.
Petrol fiyatlarındaki artış, 
dünya piyasalarını etkile
meye devam ediyor.
Ham petrolün fiyatı, son 
dönemde "dolar cinsin
den" tüm zamanların en 
yüksek seviyesine çıktı.

Ancak fiyatların "reel 
anlamda" 1980’lerde 
yaşanan kriz seviyesine 
ulaşmadığı görülüyor. 
Yükselen petrol fiyat
larından endişe duyan G- 
7 Maliye bakanlan, 
petrol üreten ülkelere 
"üretimlerini artırma" 
çağrısında bulundu. G-7 
üyesi ülkelerin Maliye 
bakanlan, bu karara 
gerekçe olarak "Petrol 
ihraç Eden Ülkeler 
Örgütü ne (OPEC) bağlı 
üreticilerin petrol üretim

lerinde artışa gitmemesi 
durumunda, yükselen 
petrol fiyatlarının küresel 
ekonominin yavaşlaması
na ve enflasyonun 
artmasına neden ola
cağından duydukları 
endişeyi" gösterdi. 
Bu arada, örgütün 
fiyatlardaki son artışlar
dan derin kaygı duy
duğunu ifade eden 
OPEC Başkanı Purnomo 
Yusgiantoro, üretim 
artışına dair kararın 
gelecek ayın başında

Beyrut’ta düzenlenecek 
olağan toplantıda alın
abileceğini söyledi.
OPEC Başkanı, petrol 
fiyatlarında artışa yol 
açan faktörlerin 
bazılarının OPEC’in 
kontrolünde 
olmadığını vurguladı. 
Öte yandan, zaten 
yeterince üretim yaptığını 
bildiren Venezüela gibi 
bazı OPEC üyesi 
devletlerin, Suudi 
Arabistan’ın üretimi 
artırma teklifine itiraz 

ettiği belirtiliyor. 
Dünyanın en buyıdk 
petrol üretkisi Suudi 
Arabistan ise, kendi 
başına üretimi artmaaj» 
banladığını ac ık lach.
Cumartesi gunu 
Hollanda'da bîr araya 
gelen OPEC üyesi 
ülkeler, petrol 
üretiminde artışa 
gitme konusunda 
Suudi Arabistan 
tarafından getinkm 
öneri üzerinde
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Sağlık Baka» personel alımı
Kurayla açıktan atama yoluyla uzman ve pratisyen hekim alınacak.

Sağlık Bakanlığı, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da 
personel açığı bulu
nan yerlerde 
görevlendirmek 
üzere, kurayla açık
tan atama yoluyla 
pratisyen ve uzman 
doktor alacak. 
Bakanlığın kura 
çekimleri, bugün bil
gisayar orta mında 
yapılacak.
Kuraya, bakanlık 
personeli olup, tıp 
fakültesini bitirip ilk 
defa tabip olarak 
atanacaklarla halen 
bakanlık eğitim ve 
araştırma has
tanelerinde ihtisas
larını tamamlayarak 
uzman olup, ilk defa 
uzman olarak 
atanacak asistan 
kadrosunda çalışan
lar müracaat ede
bilecek.
Adaylar kura için 
ilan edilen 
kadrolardan 
branşlar veya 
unvanlarla ilgili en 
çok 5 yer tercih

Osteoporoz ve kilo ilişkisi
Pek çok konuda 
avantaj olan 
zayıflığın, osteo
poroz konusunda 
dezavantaja 
dönüştüğü belirtildi. 
Bu çerçevede şiş
man kadınlara, 
göre, zayıf ve uzun 
boylu kadınlarda 
osteoporoz görülme 
riskinin daha fazla 
olduğu kaydedildi. 
İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Engin 
Oral, yaşlanan 
nüfusla birlikte 
osteoporozun büyük 
bir sorun haline 
geldiğini söyledi. 
Osteoporozla birlik
te kemiklerin kırıl
ganlığının arttığım 
belirten Oral, "Bizi 
en çok korkutan 
kalça kırıklan. Kalça 

edebilecek. Tercih 
edilen yer başka 
adaylar tarafından 
tercih edilmemişse, 
aday bu tercihine 
doğrudan yer 
(eştirilecek.
Tercih edilen boş 
yerlere birden fazla 
istekli olması 
halinde bu kişiler 
arasında kura 
çekilecek.
Ancak, bir yer için 
farklı sıralanarak 
birden fazla tercih 
yapılmış olması 
durumunda aynı 
yeri birinci tercih 
yazanın ataması 
yapılacak.
Tercihlerine 
yerleştirilemeyen 
adaylar, istekleri 
halinde tercih 
edilmeyen veya 
münhal kalan 
yerlere genel 
kura ile 
yerleştirilecek. 
Kura sonuçlan, 
kuranın sonuçlan
masından itibaren 
Bakanlık tarafından, 
listelerin 

kırığı yüzde 25 
ölümle sonuçlan
abiliyor" diye 
konuştu.
Engin Oral, vücutta 
östrojenin bulun
madığı menopoz 
döneminin osteo
poroz için zemin 
oluşturduğunu ifade 
ederek, şöyle devam 
etti: "Kemik 
döngüsü 35 yaş 
civarında tamam
lanıyor. 35’e kadar 
ne aldıysa onunla 
kalıyor ve bu yaştan 
sonra vücuttan yem
eye başlıyor. 
Menopozdan sonra 
bu yeme daha da 
artıyor. Özellikle 
ailede osteoporoz 
bulunan, sigara 
içen, zayıf ve uzun 
boylu kişilerde 
osteoporoza daha 
sık rastlanıyor. 
Zayıflık her şeyde 
avantaj olduğu 
halde, osteoporoz

asılması ve 
internet sayfasına 
konulmak 
suretiyle en 
geç üç (3) 
gün içinde 
duyurulacak. 
Bakanlık eğitim 
ve araştırma 
hastanelerinden 
31 Mart 2004’ten 
önce uzmanlıklarını 
alıp, halen asistan 
kadrosunda çalışan
ların bu kuraya 
müracaat etmeleri 
zorunlu. Aksi 
takdirde gıyapların
da komisyon 
tarafından kuraları 
çekilecek.
25 Mayıs 2004 

konusunda dezavan
taj. Şişman kadın
lara göre, zayıf ve 
uzun boylu kadınlar
da osteoporoz 
görülme riski daha 
fazla. Zayıf kadında 
yağ dokusu daha az. 
Menopoza! dönemde 
yağ dokusunun 
östrojen üretme 
yeteneği var. Şişman 
kadında bu şans var, 
ama zayıf kadında 
bu etki yok.” 
Ev Kadınında 
Osteoproz Riski 
Egzersizin osteo
porozun etkilerini 
yavaşlatma bakımın
dan önemli etkisi 
bulunduğuna dikkati 
çeken Oral, 
kalsiyum ve süt 
ürünlerinin de 
osteoporozun 
etkilerim yavaşlat
tığına değindi. 
Prof. Dr. Oral. 
şunları kaydetti: 
"Türk inşam süt

kurasında 
yerleştirilemeyenler 
bir sonraki kuraya 
müracaat edecek. 
Bakanlık, 
pratisyen hekimler 
için, Hakkari, 
İğdır, Şırnak ve 
ilçelerindeki 7 
sağlık ocağını 
münhal yerler 
listesine alırken, 
uzman hekimler 
için yine

Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi’ndeki 
personel açığı 
bulunan 223 
hastaneyi 
belirledi.

ve süt ürünlerini 
yeteri kadar alıyor. 
Ancak D vitamini de 
önemli. Türkiye 
güneşli bir ülke 
olduğu halde 
osteoporoza 
olması gerekenden 
daha fazla 
rastlanıyor.
Güneşten gerektiği 
gibi yararlanamıy
oruz. Türk kadını 
güneşi pek 
görmüyor. Bunda 
toplumsal yapı da 
etkili. Evinden 
dışarı çıkamayan 
ve bu yüzden yeteri 
kadar güneş 
göremeyen kadınlar 
süt ve süt 
ürünlerini çok 
alarak. evlerinde 
bulunacak bir 
koşu bandmda 
yürüyerek ve 
sigara İçmeyerek 
osteoporozun 
etkilerim 
aıahabüîrier

Hamilelere ağrı 
kesici uyarısı

ABD de yapılan 
araştırmalar, 
hamilelikte kul
lanılan ağn kesici
lerin erkek bebeğin 
ileride cinsel isteği- 
ni azalttığını ortaya 
koydu.
İngiltere'de 
yayımlanan Natura 
Neuroscience 
dergisi, 
Baltimore'daki 
Maryland Üniver
sitesi tarafından 
yapılan araştır
ma la nn sonucunda, 
kadınlara hamilelik 
döneminde M" 
kesicilerden kesin
likle uzak dur
malarının öner
ildiğini bildirdi. 
Araştırmaları 
sırasında, anne 
karnındaki bebeğin
beynine testosteron bildirde
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açlama çalışmalarına ba^dı Barış 5 yaşında
Sivrisinek ve karasinek ile mücadele için Belediye ilaçlama 
çalışmalarına başladı. Dere yatakları, kanalizasyon menfezleri,
su birikintileri
Seyfettin SEKERSÖZ

Sıcakların 
başlamasıyla 
birlikte ortaya 
çıkan pis 
koku ve 
sinekler 
için Belediye 
elemanları 
ilaçlama 
çalışmalarına 
başladılar. 
Dere yatakları, 
kanalizasyon 
menfezleri, 
su birikintileri, 
yağmur 
giderleri ve 
ilaçlama 
çalışmaları 
aralıksız 
sürüyor. 
Özellikle okul

belediye personeli tarafından ilaçlanıyor.

çevrelerinde 
bulunan bataklık 
konumundaki

yerlerde başlatılan yaz boyunca
ilaçlama süreceği
çalışmalarının öğrenildi.

Küçük Bam. 
mutluluğu 
arkadaşlamla

Gazetemiz 
Sahibi Kad 
ri Güler ve 
Yazı İşleri 
Müdürümüz 
Serap 
Güler’in 
biricik oğul 
lan Barış, 
5 yaşına girdi. 
Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevinde 
arkadaşları ile 
birlikte doğum 
gününü kutlayan

paviastı 
Minikler, müzik 
es I iği nde eğ Imervk.
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3.7 şiddetindeki depremin merkezi Gemlik.

Deprem korkuttu
Dün sabah saat 08.40 sıralarında meydana gelen deprem, Gemlik’te korkulu anlar yaşanmasına neden oioj. Herken Geafir 
olan ve 8.3 kilometre derinlikte olan deprem, vatandaşları sokağa dökerken, bazı veliler öğrencileri okuldan akk4ar. Syf2de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE < ’X3B
26 Mayıs 2004 Çarşamba FİYATI: 200.000- TL

Başbakan Erdoğan: 
"Ekonomimiz sağlam”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dâoyv । 
petrol IfyaSamda tart*»
olağanüstü artışa rağteen. Tire etaaaaai j 
sinin bu şoku piyasalara htssomnaoĞaa 
aşma yolunda okluğunu sfytodk Syf *W

Küçük ve Huzur Apartmanı sakinlerine Kaymakamlıktan tahliye uyansı

Küçük ve Huzur Apartmanının da
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

Güne Bakış boşaltılması isteniyor
Köşesinde oturmamak

Birçok meslek vardır, çalışma yaşamları gün boyu müş
teri beklemekle geçer.

Bunların başında doktorluk gelir.
Hasta ile randevulaşırsınız, kalan zamanınız hep boştur.
Gün gelir, bir tek kişi kapınızı çalmaz.
Siz beklersiniz., beklersiniz...
Geçen boş zamanlan değerlendirmenin en güzel yolu 

okumaktır.
Okumak kişinin kendisi için önemlidir.
Genel kültürü gelişir, konuşma yeteneği güzelleşir, 

kelime dağarcığı büyür...
İlçemizdeki diş doktorlarından Özcan Vural'ın dil 

bllmine karşı ilgisi olduğunu hiç bilmezdim.
Uzun yıllar eski işyerimin karşısında otururdu.
Sık sık görüşürdük.
Çoğu zaman İse Kordonda yaptığı sabah yürüyüşlerinde.
İleri yaşma karşın, dinç olmasının belki de nedeni 

hergün yaptığı düzgün yürüyüşlerdir.
özcan Bey, geçtiğimiz günlerde kucağında koca bir 

dosya ile büroma geldi.
1600 sayfadan oluşan dev bir sözlük hazırladığını, bu 

sözlüğün Türkiye’de bugüne değin yayınlanan tüm sözlük
lerden büyük olduğunu söyledi.

Şaşırdım.
Demek Sayın Vural, muayenehanesinde hasta beklerken

I
 boş durmamış.

Türk Edebiyat tarihine dev bir eser kazandırmıştı.
Ben, dil bilimci değilim. Doğan Yayınlan editörlerinden 

Hakkı Devrim e eserini götürdüğünü ve incelendiğini 
öğrenince sevindim.

Böyle bir çalışmanın yayınlanması edebiyatımıza çok 
büyük bir hizmet olacaktır.

Sayın Üıral, koltuğuna oturup müşteri bekleyenlerden
. I değilmiş..
i || Kendisini kutluyorum.|

Manastır’da bulunan Uğur Apartmanı'nın zemin bozukluğu nedeniyle 
120 santim eğilmesi sonucu çevresinde tehlike yaratınca, Bayındırlık 
İl Müdürlüğü Küçük ve Huzur Apartmanının boşaltılmasını istedi.
İlçe Kaymakamlığı 
tarafından İl Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğü’ne 
yaptırılan incelemenin 
sonucu alındı.
Bayındırlık Müdürlü 
ğü’nce Manastırda 
bulunan Uğur 
Apartmanı’nın 120 -130 
santimetre yana eğildiği 
ve her an yıkılma tehlikesi 
bulunduğu belirtildi. 
Binanın çevresinde 
bulunan Küçük ve Huzur 
Apartmanlarının can ve - 
mal güvenliği açısından 
boşaltılması istendi.
Ayrıca, Küçük 
Apartmanın yanında 
bulunan trafonun da 
iptal edilmesi, binalan n 
çevresinin ise 
koruma bandı ile 
çevnTmesi istendi.
Huzur Apartmanı 
4 kat 8 daire, Küçük 
Apartmanı ise

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Okullar tarafından Trafik Haftası nedeniyle köşe hazırlandı

Endüstri telft trafik fai
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2004 yılı Trafik 
yılı nedeniyle 
düzenlenen
Trafik Haftası nda 
okulların hazır
ladıktan köşeler 
ilgi çekiyor.
Trafik'te karşımıza 
çıkacak her türlü 
olasılığı içine alan 
ve ilginç görüntü
lerin yer aldığı 
Endüstri Meslek 
Lisesi’ndeki trafik 
köşesi ise oldukça 
düşündürücü.
Hafta nedeniyle 
düzenlenen çeşitli 
etkinlerden bir 
tanesi olan 
okulların trafik 
köşelerini gezen ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan oluşturulan 
4 kişilik komite 
birinci ve 
İkinciyi seçerken

üçüncülüğe layık 
köşe bulamadı. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Ali Osman Cura 
başkanlığındaki 
4 kişilik komitede 
bulunan İbrahim
Ünal, Adnan Uluğ 
ve Mustafa Adıbelli 
Endüstri Meslek

Lisesi’ni birinci 
seçerken İmam 
Hatip Lisesi 
Trafik Köşesi’ni 
ikinci seçti.
Endüstri 
Meslek Lisesi 
Sivil Savunma.
Kültür Edebiyat* 
Çevre Kolu ve 
İzcilik kollarının

ortaklaşa 
yaptıkları 
Trafik Köşesi 
İlköğretim 
Okullarından 
gelecek öğrenci
lerin görebilmeleri 
için Maviş avı 
sonuna kadar 
açık kalacağı 
öğrenildi.

Regional RHD 19.5

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5 -19,5 jant 
ebatlarında 

. geçerlidir.^

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15W40 
____motor yağı hediyemiz.

Yüksek kilometre yapma özelliği ve düzgün aşınmasıyla oldukça 
kullanışlı. Yüksel yere basma alanı ve bununla gelen yüksek çekiş 
ve düşüş ses seviyesi. Yırtılma direncine ilave taş hasarlarına 
karşı korumasıyla mükemmel sağlamlık getiriyor.

YAPIKREDhWORLDKARbiŞBAmSI-M™^
GOODYEAR

Yetkili Bayii

îevlik Solaksıbası ve 0 jolları
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Serbest Kürsü
Hüşmen SOLV

zeytinturk.yahoo.gr

Merhaba
Zeytin Dostlan (4)

Zeytinle ilgili her yeni bir şey 
öğrendiğimde cahilliğimin yeni bir 
ölçüsünü alıyorum.

Sabahın erken saatlerinin çiğli serin
liği güneşin görünmesiyle kaybolmaya 
başladı, capalanan, işlenen yerlerdeki j 
topraktan buhar çıkıyor. Siyahlı beyazk 
tarla kuşlan şeffaf gri bir sis oluşturan 
buhariann arasında, tırmıklanan 
toprağın altından çıkan böcekleri kapa
bilmek için birbiriyle yanşıyorlar ve 
grup halinde traktörü izliyorlar.

Güneş hızla doğdu..
Gökyüzünün çok yukarlannda. mini

minicik görünen leylekler uçuyordu. 
Kimbilir kaç köyün leyleği toplanmış, 
sarmaş dolaş harmanlanarak uçuyor
lardı. Göz kamaştırıcı oluyorlardı. 
Çocukluğumdan beri yıllardır azalan 
leylekler bu yıl daha da az geldiler, göç 
yollan üzerindeki savaşlardan mı etk
ilendiler acaba.

Ağaçlar başlannı kaldırmış öyle 
bakıyordu, gökyüzünün çok uzaklann- 
daki kuşlar yumağına.

Onların arasına katılmak güzel 
olmalıydı.

Yerde buğday başaklan dikilmiş, 
üzerlerinden değdi değmedi geçen kır
langıçlara dokunmak istiyordu, başak 
kadar kırlangıçlar havada ok uçlan gibi 
kayıyordu.

Uzun kara kılçıklı buğday başaklan 
havada uçuyordu sanki.

Dünya sanki zeytinliklerden ibaret
miş gibi, yemyeşil zeytin denizinin 
içindeymişsin gibi. Oysa, birkaç bin 
metre yukarıda bulutsuz masmavi bir 
gökyüzü ve duru bir güneş var.

Tannm öyle güzel bir gökyüzü ver
mişsin ki zeytinlere.

Zeytin güneşte büyüyen bir meyvedir. 
Mavi bir gökyüzüne sevgiliye duyduğu 
kadar hasret duyar.

Zeytinliklerin görüntüsü uçsuz bucak
sız denizler gibi olsun, hiçbir yapı vrvı 
insan tarafından kesilmeden gölde 
yeryüzünün birleştiği yerlere kadar uza
yıp gitsin istiyorum. Bir köyden beş 
köye hep zeytin ormanı içinde gitmek 
istiyorum..

İnsan tarlada zeytinfiiderde. kendini 
böyle düşüncelere kaptsrabttyor. çünkü 
zeyrinfeider karaahğı gizler, aydadağı 
ortaya çkanr. Anasumn karamdaki 
bebek için masal ana rahminden başka 
bir ver yoksa. bir zeytinci için de 
gökyüzü bu kadar mavi. zeytinler böyle 
efsunhı yeşilken tarladan başka bir yar 
yoktur.

Hoçvatfigm. insan kasaphğmm. 
savaşkmn. işkencelerin, terörün. duna - 
fin. hüzünlerin, streslerin, sinsi plan
lar» ooğakhğı anlarda kaçacak perim 
adresi burası.

MariKk ve zeytin yaş* bizi 
çevreleyen raman ve mekân aaaaa- 
rhığunun butun güzel izlerini taşıyor.

zeytinturk.yahoo.gr
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Küçük ve Huzur Apartmanı sakinlerine Kaymakamlıktan tah I iye uyarısı

fâçiik ve Huzur Apartmanının 
la boşaltılması isteniyor

Manastır’da bulunan Uğur Apartmanı’nın zemin bozukluğu nedeniyle 
120 santim eğilmesi sonucu çevresinde tehlike yaratınca, Bayındırlık 
İl Müdürlüğü Küçük ve Huzur Apartmanının boşaltılmasını istedi.

Seyfettin ŞEKERSOZ 

Bir süre zemindeki 
toprağın kayması 
sonucu 120 santime
tre yana yatan ve 
boşaltılan Uğur 
Apartmanı nın tehlike 
yaratması üzerine 
önünde ve yanında 
bulunan Küçük ve 
Huzur Apartmanlarını 
için de tahliye 
duyurusu yapıldı. 
Kaymakamlık tarafın
dan Bayındırlık ve 
Iskan Müdürlüğü 
ekiplerine yaptırılan 
son kontrollerde 
10 katlı Uğur sitesi 
nin 120-130 santime
tre yana yattığı 
saptanınca, iki apart
manın can güvenliği 
nedeniyle boşal 
tılması istendi.
Bursa Valiliği'nin 
20 Mayıs 2004 tari
hinde yazdığı yazı ile 
yerinde inceleme

lerde bulunulan 
Bayındırlık 
Müdürlüğü teknik 
elemanları hazır
ladıkları raporu 
dün Gemlik 
Kaymakamlığı ’ na 
gönderdiler. 
Gelen raporda, 
"Söz konusu 
binalardan 
Küçük Sitesi 
6 kattan, 
2 bloktan 
(A ve B) ve 25 
daireden, Huzur 
Apartmanı 5 
kattan 2 blok 
ve 8 daireden 
oluşmuştur. 
Her iki blokta 
da her hangi bir 
hasar yoktur. 
Ancak, yakının
da bulunan ve 
düşeyden yaklaşık 
120-130 santimet re 
kayan 10 katlı Uğur 
Apartmanı’nın

TAŞI 
GEDİĞİNE

Dokunulmaz....
Başbakan ve Bakanlar dahil 
138 fezleke için karma 
komisyon karar verecekmiş. 
Sanmam ki; dokunulsun. 
Dokunulmaza dokunanlar, 
ceviz gibi dokunurlar da ondan....

devrilme riski oldu 
ğundan, bu site 
lerde ikamet edenler 
için can ve mal 
güvenliyi bakımın
dan tehlike arz 
etmektedir. Bu cüz
den sitelerin (Huzur 
Apartmanı ve Küçük 
Sitesi) acilen 
boşaltılması gerek
mektedir. Ayrıca 
çevre güvenliği 
bakımından siteler 
çevresinin kordon 
altına alınması 
emniyet açısından 
uygun olacaktır. 
Küçük Sitesi'nin 
bitişiğinde bulunan 
trafo binası 
da keza tehlike 
altındadır" denildi, 
ilçe Kaymakamlığı 
Bayındırlık 
Müdürlüğünün 
raporu üzerine 
dün Huzur ve 
Küçük Apartman 
Yöneticilerine 
binaların boşaltılması

için resmen 
duyuruda bulundu. 
Öte yandan, 
TEDAŞ ilgilileri de 
bir yazı yazılarak 
trafonun yerinin 
dcğistirlemesi 
istenirken, 
binaların 
çevresininin de 
koruma bandı ile 
çevrilmesi için 
Belediye yetkililerine 
duyuruda bulunul
du. Konu hakkında 
açıklama yapan 
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
ilçede birkaç 
gündür devam eden 
deprem riskinin de 
göz önüne alınarak, 
ilgili binaların 
boşaltılması için 
Belediye Başkanlığı 
ile Emniyet 
Müdürlüğüne 
yazı yazıldığım 
ve mülk sahiplerine 
tebligat çıkartıldığım 
söyledi.

Zenginliği paylaşmak
Paraya, lükse, konfora doya

madık.
Bencilleştik.
Fazlasını istiyoruz.
Daha daha fazlasını, istiyoruz.
Paylaşmayı unuttuk.
Komşu olarak da unuttuk.
Dost olarak da unuttuk.
D e vlet olarak da unuttuk.
Yaklaşık 15 yıl önce, Berlin duvarı 

yıkılmıştı.
İki Almanya birleşmişti.
Artık, iki farklı Almanya olmaya

caktı.
Alman halkı, tek çatı altında 

toplanacaktı.
O yıllarda, Batı Almanya refah 

açısından doruktaydı.
Doğu Almanya ise. fakir bir 

durumdaydı.
Bu birleşme siyasi açıdan olumluy

du.
Ama. Ekonomik açıdan zengin 

tarafın aleyhine oldu.
Doğrudan gelenler biraz zengin

leşirken, Batidakiler biraz fakirleşti.
Biraz işsizleşti.
Şimdi. Benzer durum, Kıbrıs'ta 

ortaya çıktı.
Rum kesiminde milli gelir, 18 bin 

dolar.
Türk kesiminde milli gelir, 3 bin 

dolar.
Rumlar, eskiden Kıbrıs’ın bölün

mesi konusunda çok katıydı.
Şimdi. Bölünmeye ran konuma 

geldiler.
Onlan bu düşüncelerinden 

vazgeciren neydi?
Tabii ki zenginlik.
Ve. İşsizlik koıkuMi
Yaz sezonumla» Türk hnannbr» 

akın akın gelen işçileri gormoriar
Ve. zaman içerisinde. Rum genç

lerinin İMİZ kalacağından koriurvnr 
lar.

Ve. Bu yüzden hâc içlerine «ndt 
remedikleri, bölünmece bde srca*ı 
bakıyorlar.

Yani. Zenginlik butun elezerim 
yok etti.

GÜNÜN ÇÖZÜ

İnsanın hayatmt düzenleyen.
Ak ti dtği zengıntiknr

Ticıro’
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Jojoba keşfedilmeyi bekliydi
Anavatanı ABD'nin zamanının ve
Arizona ve 
Kaliforniya eyaleti ile 
Meksika'nın kuzeyin* 
deki çöl alanları olan 
ve çok sayıda ürünün 
hammaddesi konu* 
mundaki jojoba bitk* 
isinden, bir dekar 
alanda 10 milyar lira 
gelir elde edilebildiği 
bildirildi.
Çukurova Üniversite
si (Ç.Ü) Ziraat 
Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Semih Tangolar, 
TÜbİTAK Adana 
Üniversite- Sanayi 
Ortak Araştırma 
Merkezi (ÜSAM) ile 
üniversitelerinin 
bahçe bitkileri ve 
gıda mühendisliği 
bölümleri işbirliğiyle 
"jojoba yağı projesi" 
yürüttüklerini belirtti. 
Tangolar, iki dekar 
alanda deneme üreti
mi de yaptıkları pro
jedeki amacın, 
Akdeniz ikliminin 
etkili olduğu alanlar
da, kıraç koşullarda 
bile yetişebilme özel
liği olan jojoba bitk
isinin uygun derim

çoğaltılma 
olanaklarının 
araştırılması 
olduğunu kaydetti. 
Tangolar, jojoba 
tohumlarının orta
lama yüzde 50 yağ 
içermesi, bu yağın 
ender görülür özel
likleri ve çeşitli 
kullanım alanlarıyla 
dünyada yüksek 
talep gördüğünü 
ifade ederek, şöyle 
konuştu: "Jojoba 
yağı, yüksek sıcaklık 
ve basınç altında . 
çalışan makinelerde, 
sabun, şampuan, saç 
besleyicileri, mum, 
deterjan, reçine 
koruyucu kaplama ve 
çürümeyi engelleyici 
maddelerin yapımın
da, matbaa mürekke
bi, lastik, krem, ilaç, 
yapıştırıcı, kozmetik 
ve çok sayıda başka 
maddenin üretiminde 
hammadde olarak 
kullanılıyor. Bu kul
lanım alanlarının 
yanında, yağ üreti
minden arta kalan ve 
yüzde 30-35 kadar 
protein içeren kısmı 
da Hayvan yemi

DUYURU
ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2004 - 2005 öğretim yılında dershanemize devam ede

cek öğrencilerle ilgili ücret çizelgesi aşağıda çıkarılmıştır.

olarak değer
lendiriliyor." Jojo ba 
bitkisinin sıcak ve 
soğuk koşullarda, 
her türlü toprak 
alanında yetişe- 
bildiğine dikkati 
çeken Tangolar, şöyle 
devam etti: "Bu 
bitki, kısa süreli -5,-9 
santigrat düşük 
sıcaklıklara ve 35-45 
santigrat gibi yüksek 
sıcaklıklara dayanıklı, 
9-10 metreye kadar 
inen kökleriyle 
kurak, verimsiz ve 
yüzde 0.7 kadar 
tuzlu topraklarda 
yetişebiliyor. Ayrıca, 
100-200 yıl kadar 
yaşayabilmesi ve 
önemli zararlara 
neden olan belir'-’’' 
bir hastalık 
tısının olmaması qıuı 
yetiştiricilik 
özelliklerine sahip."

Bir ders saati ücreti

1- İlköğretim Okulları 4.- 5. sınıf 2.500.000. TL
2- İlköğretim Okulları 6.- 7. sınıf 3.000.000 TL
3- Anadolu - Fen Lisesi

Hazırlık (8. Sınıf) 3.400.000 TL
4- Lise 1. - 2. sınıf takviye 3.600.000 TL
5- Üniversiteye hazırlık 4.100.000 TL

NOT : Ücretlerimize KDV dahildir.

DUYURU
ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ ETÜT EĞİTİM 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2004 - 2005 öğretim yılında Etüt Eğitim Merkezimize 

devam edecek öğrencilerle ilgili ücret çizelgesi aşağıya 
çıkarılmıştır.

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL C2) 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emeldi Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMET’İM YERİ
DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMETİN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ
KIIİTE1. SIHIF HİZHH KÖKEN IHI ILIŞIN ÇOK KOLİT

CEMİYET VI im-TlPUVIlUt Ifil IE2EIIMYII YIMUI
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

İLKÖĞRETİM 
l.Dört ay 
2.Dört ay 
3.Dört ay

İLKÖĞRETİM 
1. Dört ay 
2. Dört ay 
3. Dört ay

I. KADEME
339.000.000 TL
340.000.000 TL
341.000.000 TL

II. KADEME
359.000.000 TL
360.000.000 TL
361.000.000 TL

Ücretlerimize KDV dahildir.
Yemek ve servis dahil değildir.

BURSA HAKİMİYET VE KERT 
GAZETELERİME İLAN ALINIR

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

Bljgjgogıajgfanıgıgogogıgoü'cL'

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa
GSM : (0.535 ) 886 47 74

KAYIP
1989-1990 yvlmde Bmtm Atatürk Endâstri 

L eslek Lisesi Kimya Boliımö’mfen 
diplomamı kavKettim. HükûmserzriOr.

FİLİZ POLAT BİLEK

KAYIP Bağkur karnemi kaybettim.
Hvkumsurdur

EŞLEM KOZP1V AR
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Şehit Elem îaşar/iğretim
OMu’ndan yıl sonu kermes/

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu nun 
düzenlediği 
yılsonu gıda ve 
giyim kermesi 
açıldı.
Bütünler Düğün 
Salonu altındaki 
kermes açılışını 
Kaymakam 
Sadettin Can

yaparken Bele 
diye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal 
Kurt ile okul 
müdürleri ve 
öğrenci velileri 
katıldılar. 
Yıl sonu

sergisinde 
öğrenci 
velilerinin 
evlerinde 
kendilerinin 
hazırladığı el 
işi ürünler 
satışa 
sunulurken, 
yapılan gıda 
ürünleri de 
kapışıldı. 
Kermeste

sergilenen 
birbirinden 
güzel yağlı boya 
manzara 
resimleri ise 
gezenlerin 
beğenisini aklı. 
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Sevgi Şengül, 
yaptığı acıkla-

mada, ker
mesteki ürün
lerin satışından 
elde edecekleri 
geliri okulun 
muhtelif gider
lerinde kul
lanacaklarını 
söyledi.

Bilgisayar kullanan çocuklara uyarı
■ Çocuğun 7 yaşından önce bilgisayar kullanması önerilmiyor.
Çocuğunuzun 7 
yaşından önce bil
gisayar kullanması
na izin vermeyin.

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KfiMPfiNYfi

Sosyal ve fiziksel 
gelişiminin sağlıklı 
olabilmesi için bil
gisayarda vakit

geçirmek yerine 
sanat kurslarına 
gönderin.
Bilgisayar ve tele

vizyonun ailenizi 
teknolojik yalnı
zlığa itmesine izin 
vermeyin.

Evladınızın kontrol
süz bilgisayar kul
lanımını önlemek 
için ona zaman 
ayırın, ilgi gösterin 
Haftada en az bir 
gün aile içi toplan 
tılar yaparak duygu 
ve düşüncelerinizi 
paylaşın.
1 saatten fazla bil
gisayar basında 
kalmasına müsaade 
etmeyin. 1 saat 
içinde de 10-15 
dakikalık aralar 
vermesini sağlasın 
Bilgisayarın 
eği timde kuftaaalan 
tek araç olmadığını 
bilin. Çocuğunuzun 
eğit imi ve yet enek
le r inin gehşmunde 
sanat küftür, 
okuma. dM tüfgrsi. 

spor, muz*. 
satranç s e doğaçta 
ilişki InmeMBMnm 
daha et kdı oia- 
c ağı m unnhaneı 
Çocuğunuzun 
bdgvsaçar rkr anana 
tam karsıdan 
bakmasına engel 
olun Ekrana 
mutlaka Inrapnı 
fâlt re takt mm 
Bilgisayar 
kuöamrken ayak 
lanm* writaa 
ImMvvmnmmmi 
MagtB. Miİmvmm 
buİMMNİuğu »4a4e 
goresam prrîmr 
«mfMii kaAamn 
RadvasşsMaa4b4M 

kata»aene4
«cin 
j^kas^da 
omnmi

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
API KREDİ. WORLO KART İHYAMIZ
ES'.nSİTkart

ÖZKfIYfî OTOMOTİV
I^ZZÛıaâaj^Hv. GEMLİK BAYİİ

■ n E ■■■ Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ ? (ÜİT24) 513 73 93 Faz : 514 40 44
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Erdoğan: "Ekonomimiz Sağlam" 
Erdoğan,hükümetin aldığı mesafenin tüm alanlarda 

görüldüğünü belirtti.
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Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
dünya petrol fiyat
larında tarihte 
görülmemiş 
olağanüstü artışa 
rağmen, Türk 
ekonomisinin bu 
soku piyasalara 
hissettirmeden 
aşma yolunda 
olduğunu söyledi. 
Erdoğan, 
"Bu durum, 
ekonomimizin he 
denli sağlam 
bastığını açık ve net 
olarak göstermekte
dir" dedi. 
Partisi’nin Meclis 
grubuna hitap eden 
Başbakan Erdoğan, 
hükümetin aldığı

mesafenin tüm alan
larda kendini açık 
olarak gösterdiğini 
belirterek, hede
flerinin demokrasi 
başta olmak üzere 
ekonomi, siyaset ve 
kamu düzeninin 
sarsılan dengelerini 
yerine, oturtmak 
olduğunu hatırlattı. 
Erdoğan, "Türkiye’yi 
büyüme yolunda 
tökezletme çabaları 
beyhude çırpınışlar 
olarak toplumun 
hafızasında ve tepki
lerinde karşılık 
buluyor. Toplumun 
aklı ve vicdanı en 
doğru ayarlamayı 
kendi yapıyor.
Kimsenin gücü artık

bu milletin ayarını 
bozmaya yetmeye
cektir. Ülke olarak 
geldiğimiz noktadan 
sadece daha ileriye 
gitmenin hesabını 
yapıyoruz. Hep 
bunun
gayreti içerisindeyiz. 
Demokrasi ve hukuk 
devletinin şemsiyesi

altında bütün vatan
daşlarımızın yüreği 
ısmıncaya kadar 
vatandaşlarımızla 
elele koşmaya 
devam edeceğiz. Her 
vatandaşımızın 
hukukunu korumak 
için canla başla 
çalışıyoruz." diye, 
konuştu

Vergi Barışı Anayasa 
Mahkemesinde

Ankara 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
Vergi Banşı Yasası 
ile sahte belge 
kullananlara ceza 
öngörülmemesinin 
Anayasa ya aykırı 
olduğunu savu
narak, iptal 
istemiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne 
başvurdu.
Ankara 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
baktığı bir davada 
Vergi Banşı 
Yasası’nın bir 
maddesinin 
Anayasa’ya aykm 
olduğu iddasını 
ciddi buldu ve

konutu Anayasa 
M ah kem es i' ne 
taşıdı.
Mahkeme, 
Anayasa 
Mahkemesi' ne 
yaptığı bassuru- 
da.sahte belge 
düzenleyenlere 
ceza verilirken kul- I 
lananlann Vergi 
Banşı Yasasıyla 
affedilmesini 
Anayasa’nın eşitli P 
ilkesine aykm bul- I 
duğunu belirtti. 
Anayasa 
Mahkemesi söz 
konusu başvuruya I 
bugün esastan 
görüşecek.

Telefonda tuşlama dönemi bitti
Konuşma Tanıma 
(Speech Recognition) 
teknolojisi ile kullanıcılar, 
telefon tuşlarını kullan
madan, istedikleri işlem
leri sadece sesle yapa
biliyorlar. Bu teknolo
jiyle, özellikle mobil 
iletişimin gelişmesiyle 
cep telefonu kullanıcıları 
için zorluk oluşturan 
tuşlamaya gerek kaimi 
yor. SYS'nin Konuşma 
Tanıma özelliği olan sis
temleri ile arayan kişinin 
lehçesi, konuşma hızı.

tonu, vurgusu ayarlan
abileceği için telaffuz 
sorunları yasanmadan 
tüm sesler anlaşılıyor. 
POSTOFFICE XP, kul
lanıcıların telefon başın
da harcadıkları zamanı 
en aza indirmekte ve 
telefon operatörlerinin 
üzerindeki iş yükünü 
alarak, kaynakların daha 
etkin kullanılmasını 
sağlar. Dijital Santraller 
ile tam entegrasyon 
kuran POSTOFFICE XP, 
santral ile daha hızlı

etkileşim ve daha hızlı 
iletişime imkan tanır. 
NATO Sesli Yanıt 
Sistemlerinde
Türk Teknolojisi 
Kullanıyor;
Ankara Nato Muhabere 
Müfreze Komutanlığında 
çalışan SYS POSTOF
FICE XP sistemi ile 
aradığınız kişiye anında 
ulaşabiliyorsunuz. NATO, 
arayan kişiyi tuşlama 
işleminden kurtararak, 
onlara modern ve 
gelişmiş teknolojinin kul

lanım kolaylığını sunuyor. 
Konuşma tanıma 
teknolojisi zamandan 
ye operasyon gider
lerinden büyük ölçüde 
tasarruf sağlamakla 
birlikte pek çok alanda 
da hayatımızı kolay
laştırıyor. Cok yakın bir 
gelecekte işyerine gelene 
e-postalar ofis 
dışından canlı bir 
operatörle konuşurcasma 
telefonla dinlenilebilecek. 
Kapasite artırımlarına 
anında cevap

verebilmesi. piyasada 
bulunabilecek en 
büyük hat kapasitesine 
sahip olması, eski 
sistemlere göre 
12 kat hızh olması 
ve tek PCde 64 
hat desteği sağlama 
gibi özelliklerinin vara 
sıra konuşma tanıma 
teknolojisine de sahip | 
olması POSTOFFICE 
XP’yi is hayatının 
yoğun temposu 
içerisinde 
vazgeçilmez lubyor

OTO fiYGfiZ 
nmııizt timsin , OPET 
w w w
Buısa • Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km. 
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Sayfa 7

'‘Evime hırsız girmez” demeyin
İstatistiklere göre, 
hayatınızın bir nok
tasında soyulacak
sınız. Yani hırsızlar 
gelip bir şeylerinizi 
çalacak. Malınız gittiği 
gibi darp da söz 
konusu olabilir, daha 
başka istenmeyen 
ruhu ve bedeni incitici 
olaylar da.
Apartmanlara sabah
tan akşama kadar o 
kadar çok insan girer 
ve çıkar ki, bunların 
arasından ikamet 

11 etmeyenleri ayırmak 
çok zor olur. İstanbul 
gibi büyük şehirlerde 

■ ise komşular birbirini 
, pek tanımadığından 

merdivenden yukarı 
çıkanın kim olduğunu 
bilmek adeta şansa

I kalmıştır. O zaman ne 
ı yapacağız? Bir pom

palı tüfek alıp
I kendimizi dairemize 

kilitlemekten çok 
daha değişik 
seçenekler mevcut. 
Uzmanlar, hırsızı 
kapıdan uzak tutabile
cek önerileri

I şöyle sıralıyor: 
t Hedefiniz hırsızlara 

zarar verecek bubi 
i tuzaklan hazırlamak

tan çok, ilk etapta 
dairenize girmelerini 
engellemek olmalı. 
Eğer birisi gerçekten 
dairenize girmek 
isterse, girer. 
Yapmanız gereken 
"Buraya bak, hiç bir 
güvenlik tedbiri 
almadan bir çok 
değerli şey saklıyo
rum" diyen bütün 
işaretleri ortadan 
kaldırmanız gerekir. 
En önemlisi, sağ
duyunuzu kullan
manız. Örneğin, 
evden 15 dakika için 
çıksanız bile kapıyı 
kilitleyin. Bir çok 
hırsızlık olayı insan
ların pazara veya 
bakkala gitmek için 
evlerinin kapısını 
doğru dürüst kil
itlemeden çıktıkları o 
kısacık zaman dili
minde olmaktadır. 
Aynca pencereleri 
bütün gün açık bırak
mayın. Kapıya 
yapıştırılan, "Sütçü, 
bugün evde yokuz 
komşuya 3 kg süt 
bırakmayı unutma!" 
türü notlar aynı 
zamanda, "Bay hırsız, 
bugün akşama kadar

evde yokuz!" anlamı
na da gelmez mi? 
TANIMADIĞINIZ 

KİŞİYE KAPIYI 
AÇMAYIN’ 
Eğer evde yoksanız 
her zaman kapınızı 
kilitleyin ve 
pencereleri kapalı 
tutun. Asla kapınızı 
yan açık ya da kil
itlemeden bırakmayın, 
hatta karşı komşuya 
geçmiş bile olsanız. 
Bir suç işlenirken eve 
geri dönüyor ola
bilirsiniz. Eğer 
evinizde birinin 
olduğunu düşünüyor
sanız, kesinlikle içeri 
girmeyiniz. Hemen 
polisi arayınız.
Asla bilmediğiniz, sizi 
ilgilendirmeyen bir iş 
için gelen kimseye 
kapı otomatiğini kul
lanarak cümle 
kapısını açmayınız.

Eğer o tamirci diye 
kapıyı açtığınız kişi 
bir hırsız ise, kendi 
güvenliğinizi tehlikeye 
attığınız gibi, onu 
içeri alan sersem 
durumuna diş ersiniz. 
Bundan dolayı çağır
madığınız bir tamir
ciye apartman giriş 
kapısını açmayın ve 
sizin çağırdığınız 
tamirciden de kimlik 
isteyiniz. Hatta gelen 
polis olduğunu 
söylese bile kimlik 
sorunuz, emniyet 
görevlileri de araştır
ma yaparken kimlik 
ibraz etmek zorun
dadırlar. Eğer size 
kimlik göstereme
zlerse içeri almayın ve 
hemen polise haber 
verin. Asla yedek 
anahtarınızı dairenizin 
dışında bir yere koy
mayın. Eğer anahtar 
kaybetmek gibi bir 
huyunuz varsa 
kapıcıya ya da 
komşunuza yedek bir 
anahtar bırakın. 
Özellikle yalnız 
yaşayan bayanlar, tam 
adınızı kesinlikle ana 
girişteki kapı ziline 
ya/mavın. Adınızın ilk 

harfi ve şoyachnzz 
yeterli. Ozeüde kapı 
zilinde yaimz bayan 
adını görenler & 
hedef «dank buradan 
seçmektedirler.
Pahah takılar ve 
eşyalar konusunda 
asm havalı ofaaaym. 
Unutmayın, evinizin 
ve varlıkların göster
isini minimumda 
tutun. Orada burada 
havalı bir biçimde 
sahip olduklarınızdan 
bahsederken kimlerin 
kulak misafiri 
olduğunu bile
mezsiniz.
EVİN BOŞ OLDUĞU 

HİSSİNİ VERMEYİN 
Bir günden fazla 
evden uzaklaşıyor
sanız, soygun riski 
artar. Fakat bu, seya
hat edemezsiniz 
anlamına gelmez. 
Sadece tedbir almanız 
gerekir. Bunun 
anahtan ise evin boş 
olduğu hissini ver- 
memek.
Pahalı mücevher gibi 
değer verdiğiniz şey
leriniz varsa, yanınız
da götürün ya da 
sorumluluk sahibi bir 
arkadaşınıza bırakın 

fya da kânMk kasa 
Mae*. Evdeki TV, 
radyo gsbt akedede 
iambahree arada Mr 
aafap kapaaaBasaa 
sagUy an aparadar 
kzdfcanat Siz vvkbea 
gebxek mefaişdarm 
poşu kutosunda 
bârftaaesüBi eavdteşm, 
Gâwa*r bir 
kaaasaeMEHM posta 
kutusuna boşalt- 
masam sağfaşset 
Tabun edemeyecek 
barseyıa «dabirceğna 
goz önünde bnfam- 
dnrarak kzymecİı 
eşyaacna fertesae» «ap- 
orta finaasaaa gön
derin. Anı ea «yi 
fikir, gavenfler bâr 
arkadasmızm mz 
yokken cvmmdr 
katanasan sağlayan 
Şandı daha deri 
derece korunmaya 
geçefan Tabu kı 
ileri derece haranaan. 
kuvvet b kdatkrie 
olur. "Hırsıza bÜ 
dayanmaz" derler 
ama gene de laavveA 
bir kâfit, harsona 
sîzin evnardra 
vazgeçip başka bir 
hedefe yonetanesam

ACCiVE EİielraprApH 
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ

I
<5EL£C
PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

I
I EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ Fİ VAT 
î 24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili

(satışlarımızla sizlereAGB 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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fak sokmalanna dikkat!
Böcek sokmaları bazen insan hayatını tehdit ediyor.

Uludağ Üniversitesi 
I Tıp Fakültesi Zehir 
r Danışma Merkezi 
I sorumlusu Prof. Dr. 
I Gürayten Öz yurt,

ji

ina 
bul

ne

böcek sokmalarının 
hayatı tehdit edici 
bir soruna dönüşe
bileceği uyarısında 
bulunarak özellikle 
alerjik kişilerin yaz 
aylarında böcek 
sokmalarına karşı 
dikkatli olmalarını 
istedi.
Prof. Dr. Özyurt, 
böcek sokmalarının 
çoğunun verdiği 
kaşıntı dışında 
zararsız olduğunu 

I

ancak özellikle 
alerjik kişilerde 
bazı önemli sorun
lara neden ola
bildiğini söyledi. 
Böcek sokmasından 
sonra ortaya çıkan 
reaksiyonların kişi
den kişiye farklılık
lar gösterdiğini 
belirten Özyurt, arı

: Menopozun en iyi dostu egzersiz
Erken menopoz 
döneminde osteo-
porosis hastalığı 
bulunan kadınlarda, 
egzersizin, kemik 
Rcaybı ve bel 
ağrılarını önleye
bildiği, kolesterol 
oranını düşürdüğü 
saptandı.
Egzersizin kadınlar
da menopoz sonrası

H meydana gelen 
negatif etkileri

) önleyebildiği
)|i düşünülüyor.
.< Menopoz sonrasının
'. negatif etkileri,
|1 kemik kaybı, kalp 

ve damar hastalık-
|1 lan ve diğer kronik 
n hastalıklar.
ll Yaş ortalaması 55
İl olan ve oşteoporo- 

sis hastalığı bulunan
J 50 kadın üzerinde 

»yapılan araştırmada, 
l 'deneklerin bîr kısmı 

kontrol grubu
[ olarak ele alındı ve 

ıkendilerim* sadece 
kalsiyumla D vitami

sokmalarının insan
larda önemli sağlık 
problemleri yarata- 
bildiğine dikkati 
çekti.
Özyurt, özellikle 
halk arasında "Eşek 
ansı" olarak bilinen 
yaban arısının sok
ması durumunda 
alerjik kişilerde 
"Anafilaksi” denilen 
şuur kaybı, tansiyon 
düşüklüğü ve 
karakterize ciddi 
alerjik reaksiyon 
görülebileceğini 
vurguladı. Hemen 
tedavi edilmediği 
takdirde, 
" Anafilaksi "nin 
kalp durması ve 
ölüme neden ola
bildiğine işaret eden 
Özyurt, "Bu durum
la karşılaşıldığında, 
zaman geçirilmeden 
bir sağlık kurulusu
na gidilmelidir. 
Özellikle alerjik 
kişiler yaz aylarında 

ni verildi.
Egzersiz grubunaysa 
26 hafta boyunca 
haftada iki kez bir 
saat civarında egz
ersiz yaptırıldı.
Ayrıca bu denekler 
haftada iki kez de 
evlerinde 2 5‘er 
dakikalık egzersiz 
paptı. Araştırma 
sonunda egzersiz 
grubundaki kadın
ların fiziksel olarak 
% 36.5 ilerleme 
kaydettikleri belir
lenirken bu oran 
kontrol grubunda, 
% 1.7 olarak tesbit 
edildi.
Erken menopoz 
döneminde osteo- 
porosis hastalığı 
bulunan kadınlarda, 
egzersizin, kemik 
kaybı ve bel 
ağrılarını önleye
bildiği, kolesterol 
oranını düşürdüğü 
saptandı. 
Egzersizin kadınlar
da menopoz sonrası

böcek sokmalarına 
karşı daha dikkatli 
olmalıdır" dedi. 
Özyurt, arıların 
dışında birçok 
böcek ve canlı 
türünün de insanları 
sokabildiğini ifade 
ederek, 
şöyle konuştu: 
"Böcek sokmaların
da, ışınlan bölgede 
kızarıklık, şişme, 
ağrı ve kaşıntı gibi 
belirtiler ortaya 
çıkar. Bölgenin su 
ve sabunla yıkan* 
masıen basit ve etk

meydana gelen 
negatif etkileri 
önleyebildiği 
düşünülüyor.
Menopoz sonrasının 
negatif etkileri, 
kemik kaybı, kalp 
ve damar hastalık
ları ve diğer kronik 
hastalıklar.
Yaş ortalaması 55 
olan w osteoporo 
sis hastalığı bulunan 
50 kadın üzerinde 
yapılan ar ast ır mada, 
deneklerin bir kısmı 
kontrol grubu 
oku ak ek? alındı ve 
kendilerine sadece 
kalsiyumla 

ili tedavidir. Buz 
uygulaması da 
şişliği ve ağrıyı 
azaltabilir. Aynca 
antihistaminik 
kremler kullanıla
bilir. Ciddi bir 
durumda mutlaka 
doktora gidilmelidir. 
Halk arasında böcek 
sokmalarından 
sonra o bölgeye 
çamur gibi çeşitli 
maddeler sürülüyor. 
Bu son derece yan
lıştır ve mikrobik 
olayların artmasına 
neden olur."

D vitamini sevildi 
Egzersiz gnrbunaşsa j 
26 halt» boyunca 
haftada dı kez bar 
saa t cn artnda egz
ersiz yaprirddh. 
Avnca bu denekler 
haftada iki kez de 
eslerinde 25 er 
dakd »hl, egzersiz 
yaptı Arastırnaa 
sonunda egmvsdt 
grubundaki kadm- 
tara fvrikset olarak

haKdrriddm befer 
lenürken b««MM 
kontrol grubunda 
% 1.7 olarak ttsba

_____ J

Sayfa 9

Sıcak enfeksiyon 
takta

artlınyoı
I Elazığ ■ Sağhk 
I Muduru Dr. Kanun»

Keklik havahr» 
ısınmasıyla buidktr

I enfeksiyon hastahk 
I la rina karşı vatan- 
| das la n uyardı, Dr.
I Keklik, enf eksK on
I has t a hkla rı etken 
| le rin ın kolayca 
I v aydabddağım ** 

oluşan ha st alıkların 
önlem alınmadığı 
takdirde salgın 
haline ge lebilec eğ v

| ni söyledi.
I Enfeksiyon 
| hastalıkla rmm m 
I sık görülen belirti- 
| ferinin kar m ağrısı 
| ishal ve kusma 
I olduğunu be keten 
I Dr. Kek h k bu
I hastalıklardan 
| k oru nmak km 
| öncelikle t emızÜğe 
I çok dik ka t eddmesı 
I gerektiğim söyledi.
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Özcan Vural....
Öze n ı/ural..
Diş Hekimi..
Bir Cumhuriyet aydını..
Tanımına uygun bir Entellektüel..
özcan Vural.
Yaşam biçimiyle, olaylar karşısında gösterdiği 

duyarlı davranışlarıyla örnek bir yurttaş.
Aklı ve akılcı yaklaşımıyla doğrularını belir

lemiş, yaşamım da onun üzerine kurgulamış.
Günlük sporunu yapar..
Kültürel ve sanatsal zenginliği için zaman 

ayırır.
Mesleği ile ilgili gelişmelerden uzaklaşmaz.
Özcan Vural.
İyi bir okur iyi bir yazar.
Duyarlı yurttaş ve yazar kimliğiyle dönem 

dönem Ulusal Gazetelerin ünlü yazarlarının 
köselerine konuk olur.

Özcan Vural şimdi de yaşadığı yılları boş 
geçirmediğinin bir kanıtı olarak Türk 
Edebiyatı’na önemli bir yapıt kazandırdı.

Elli binin üzerinde Türkçe sözcüğün yer aldığı, 
bin altı yüz sayfalık “en büyük sözlüğü’* hazırladı.

Birikimlerin derlenmesi tam sekiz yıllık bir 
çalışmanın ürünü.

Elli bin sözcüğü bir araya getirmek onları 
elektronik ortama taşımak Özcan Vural'ın kendi 
deyimiyle “igneıle kuşu kazmak"

Önemli bir çoğunluğun 130 so/cukk* 
yaşamını sürdürdüğü ülkemizde çalışmanın 
anlamı daha da büyük.

Türk Edebiyatı nın derinliklerine inildiğinde 
“biıyiik bir sözcük hazînesinin" yattığını ortaya 
çil ..ıranın mütevazı bir yurttaş olması da çok 
düşündürürcü..

Çünkü ülkemizde büyük büyük edebiyat fakül
teleri var.

Dil tarih coğrafya alanında eğitim veren 
kurumlar var.

Bir do "Türk Dil Kurumu" var.
Böyle araştırma kurumlan varken, Türk 

Dili nin sahip olduğu zenginliklere Gemlik li bir 
yurttaşın özveri ve sabır gerektiren bir arayıştan I 
sonra ulaşması anlamlı..

Daha da anlamlı olan;
özcan Vural’ın bu çalışmayı tümüyle toplum 

yararı için yapmış olması..
Çünkü dileyen tüm ilgililer "bu sözcük kay

nağına" ücretsiz olarak ulaşabiliyorlar.
Eline sağlık Özcan Vural..
Teşekkürler Özcan Amca..
Sizi tanıyor olmaktan dolayı çok mutluyum, 
leın bir gazeteci, hem de bir evladınız olarak.

AYILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta 

5. Kat sahibinden satılıktır.
Tel : (0.224) 513 60 75
GSM: (0.535)

3.7 şiddetindeki depremin merkezi Gemlik.

Deprem korkuttu
Dün sabah saat 
08.40 sıralarında 
meydana gelen 
deprem ilçede 
korku ve heye
cana neden oldu. 
İstanbul Kandilli 
Rasathanesi ’ nden 
yapılan açıkla
maya göre, 
Merkezi Gemlik 
olan ve 8.3 
kilometre derin
likte hissedilen 
depremin şidde
tinin 3.7 olduğu 
bildirildi.

Vatandaşlarının 
işyerlerine gitiği 
bir saatte dipten 
gelen büyük 
gürültü ile hisse 
dilen deprem, 
korku yarattı. 
Deprem üzerine 
evler ve işyer- 
lerindeki vatan
daşlar sokaklara 
çıkarken, 
Cumhuriyet, 
Şehit Etem ve 
Lale Kemal 
İlköğretim 
Okullarında

veliler öğrenci
lerini okuldan 
alarak evlerine 
götürdüler. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, öğren
cileri okuldan alı
nan Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okuluna giderek 
incelemelerde 
bulundu.
Okulun öğrenime 
devam ettiği, 
ancak birçok 
öğrenciler,

velileri taofadk 
okuldan deşm 
korkusu İe 
ahnrkpm mşM 
Öneriri fis dr 
2.4 şiddetinde 
saat 03.31 At 
Gemlik OKttai 
bir depreş 
daha oldu.
Son gunirrdr 
meydan fâa 
depremler» 
Kandil] 
Rasathane® m 
yapılan kaptir 
şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) (Km) MD ML MS Yer

2004.05.25 08:40:48
2004.05.25 05:43:43
2004.05.25 03:20:54
2004.05.25 01:23:40
2004.05.25 00:28:24
2004.05.24 18:56:51
2004.05.24 17:23:50 
2001 05 21 11:45:42 
2001.05.24 09:14:19 
2001 o >.21 06.32 17
2001.05.24 05:23:46
2004.05.24 05:16:41
2004.05.24 03:31:32
2004.05.24 03:28:11
2004.05.24 02:07:14

40.4385 29.1357 
40.7675 27.3848 
38.6162 27.8575 
38.1542 28.9172 
39.9770 40.8460 
40.9237 30.4097 
40.6052 33.0448 
39.9608 40 7828 
39.6867 29.4678 
18.7678 10.9215 
38.9477 33.7218
39.9370 40.7735 
40.4770 28.7020 
40.3775 28.6245 
39.2515 26.4045

8.3 3.7 3.8
17.0 2.8 -.-
4.1 2.9
5.0 2.7
5.9 3.2 ...
5.4 2.8
5.0 3.5 -.-
5.0 3.1 -
5.0 3.0 .-
5.0 3.0
7.8 3.3
5.0 2.8 -.-
5.0 2.4
9.5 2.7 -.-
9.5 3.0 v

GEMUKam 
MARMARA DM 

TLRGITLL (MANSA 
BULDAN (DE«U 
CAYKÖYfDUlM 
ADAPAZAMM 
ORTA (CA\k» 
CAYKÖY TOLBH 
tavmvdmtwr 
Burınn 
SLRFF1 IhCKjfMtf 
CAYKOY (DULM 
GEMLİK K0TO 
MLDANYA-BltM 
MİDİLLİ ADAŞ



îcaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Bursa Milletvekillerine mektup gön

WWrW^lıiçhMıııiıııizolatf [ibfcaretve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Bursa Milletvekillerine yazı göndererek, Gemlik’in Bursa Büyükşehir sınırlarına alınmasının 
™ onaylamadığını. çıkarılacak kanunda Gemlik’in dışarıda bırakılmasını istedi. Akıt, Bursa Milletvekillerinin Gemlik halkının arzusu doğrul-

tuşunda çaba göstermelerini isteyerek, “Bursa Büyükşehir Belediyesinden hiçbir beklentimiz olamaz” dedi. Haberi sayfa 2’de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■
k 27 Mayıs 2004 Perşembe;FİYATI : 200.000- TL.

Emekli eşit 
maaş alacak 
Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin 
mutlaka bir reforma tabii tutulması gerek
tiğini söyleyen Çalışma Bakanı Murat Baş 
esgioğlu, Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı 
gibi sosyal güvenlik kurutuştan arasında-ı 
ki norm ve stardart birliğini sağlamayı 
hedeflediklerini söyledi. Haberi syf Tda .

Halk Eğitim sergilerinin ilki Umurbey’de açıldı

Yahnin eşi sergi açtı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bursa Valisi Oğuz Kaan Köksal’ın eşi Olcay Koksal, Halk Eğitim 
Merkezi’nin Umurbey’deki sergisinin açılışını yaptı. Açılışa Bursa 
dan üst düzey bürotların eşleri katıldı. Sergi beğeni ile izlendi.

Halk Eğitim Kursları
i Öğretim döneminin sonlanna geldikçe okulların 
ı sergilerini birer birer açıldı.
' Sergiler ve kermesler dönemi sona ererken, Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce ilçe merkezi, köy ve 
beldelerde yıl içinde açılan kursların sergilerini 
açmağa başladı.

| Dün, Bursa Valisi Oğuz Kaan .Köksal’ın eşi Olcay 
Koksal ve Bursa üst düzey bürokrasisinin eşleri, 

■Umurbey beldesindeki makina nakışı kursunun ser* 
gisini açtı.

| Yıllardır gözlemlerim, Küçük Kumla ve Umurbey 
Beldelerinde açılan Halk Eğitim Kurslan’nın sergileri 
nin açılışı muhteşem oluyor.

Bu kurslara devam eden kursiyerlerin yaptıkları 
çalışmalar ise, görülmeğe değer oluyor.

Son yıllarda Halk Eğitim kurslarına ilgi giderek 
artıyor.

• Bayanlara yönelik olan kurslar artık sitelerin alt
larında bile ağlıyor.

: B isi, nakış, makina nakışı, dikiş kurslarında bir 
birinden güzel eserler meydana getiriliyor.

Evlenmemiş genç bayanlar veya evli bayanların bu 
kurslardan elde ettikleri beceriler, yaşamda her 
zaman işe yarıyor.

Kursların ilgi görmesinin nedeni, yararlı olmasından 
kaynaklanıyor.

Bu kurslara devam edenler, kurs sonu elde ettikleri 
becerilerini yaşama uygulayabiliyorlar.

Bunun için Halk Eğitim Merkezince açılan kurslar 
önemli.

Yetişkinler için hem boş zamanı değerlendirme, hem 
de beuri kazanma, dost ve arkadaş edinmede büyük 
yararlar sağlıyor.
। Murdarda emeği geçenleri kutluyorum.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nce 2003-2004 
eğitim ve öğretim yılın
da genel bilgi 
kurslarının yıl sonu 
sergileri açılmaya baş
landı. Sergilerin ilki dün 
Umurbey Beldesi’nde, 
Bursa Valisi Oğuz Kaan 
Köksal’ın eşi 
Olcay Koksal 
tarafından açıldı. 
Açılışta konuşan Halk 
Eğitim Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, kadınların 
erkekelerden daha çok 
bilgi ve becerili olması 
gerektiğini söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün haberi 

sayfa 3’te

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dönülmez akşamın 
ufkunda...

“Dönülmez akşamın ufkundayız..
Vakit çok geç."
Ünlü edebiyatçı Yahya Kemal Beyatlı sözleri* 

ni yazmış, Üstad Münir Nurettin Selçuk da 
bestesini yapmış.

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz yapıtları 
arasındadır.

Yoksa bizde mi dönülmez akşamın ufkuna 
doğru yol alıyoruz ?

insanlar bıkık, çivi çıkık..
Neresinden bakarsan bak, hangi gözlüğü 

takarsan tak fotoğraf bu..
Bankacısından memuruna, öğretmeninden 

esnafına, tüccarından işçisine, köylüsünden 
kentlisine kadar toplumsal yapıyı oluşturan tüm 
katmanlarda aynı görüş hakim..

İyiye gitmeyen bir şeyler var..
Ekonomi ikide bir kayaya tosluyor.
Demokrasi dönem dönem kesintiye uğruyor.
Siyasal çalkantılar hep var.
Kuşkusuz Türkiye bu aşamaya AKP döne

minde gelmedi.
Ama AKP Türkiye’nin yönetimine bu sürecin 

sonunda geldi.
Demek ki; çok ciddi altyapı sorunumuz var.
Üzerinde önemle durulması gereken nokta 

bu.
İster kent olsun, ister kasaba yerleşim 

bölümlerinde de durum aynı değil mi?
Alt yapı sağlamsa düşünme..
Değilse bir rüzgar da doğaya teslim bayrağı 

çekiliyor.
Ya elektrik kesiliyor, ya da sular..
İnsan ya da insanlardan oluşan toplumlar da 

aynı..
Sağlık sorunu olmayacak..
Aç ya da açıkta kalmayacak.
Bilgiyle donanacak.
Kazanımlannı sindirecek.
Onun için de ;
Kökün sağlam olması, iyi beslenmesi gerek 

ki dayansın.
Kardan, boradan, fırtınadan etkilenmesin.
Rahmetli Orhan Amca (Orhan Paşa)nın hiç 

unutamadığım bir sözü vardır:
“Ota bakma köke bak" diye.
Çivinin çıkmaması, insanların geleceğe umut

la bakması İçin alınması gereken önlemler var.
Yarından tezi yok alınmalı..
Önce;
Türkiye duruşunu belirlemeli.
Tavnnı netleştirmeli..
Ebelek gümelek..
Estek köstek..
Kimse yemiyor.
Karşısında “kararlı duruş" görmek istiyor.
Görmedi mİ giydiriyor.
Eziyor geçiyor.
Ufku daraltıyor..
Yolu kapatıyor.
Uyanalım..Uyanık duralım.
Vakit çok geçmeden..

TSO Başkanı Kemal Akıt, Bursa Milletvekillerine mektup göüp 
“Biiyüişeiir Beteiiyesİ'

Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Bursa 
Milletvekillerine 
Gemlik’in Bursa 
Büyükşehir sınırlarına 
alınması ile ilgili 
mektup gönderdi. 
Akıt, gönderdiği mek
tubunda, Gemlik’in 
Bursa Büyükşehir sınır
larına alınması ile ilgili 
hükümet kararını 
Gemlik halkı ve sivil 
toplum örgütleri olarak 
onaylamadıklarını 
belirterek, “Bu kanun
da Gemlik’in dışarıda 
bırakılması için çaba 
göstermenizi rica 
ediyoruz." dedi. 
BEKLENTİMİZ YOK 
Bursa Milletvekillerine 
gönderilen mektupta, 
şu görüşlere yer verildi: 
“Sayın Başbakanımız

Gemlik’teki açılışlarda 
ve Türkiye’nin 
muhtelif yerlerinde 
Gemlik Belediyesi’nin 
devlete hiç borcu 
olmayan kendine 
yeten ve kasasında 
hizmet için daima 
parası olan örnek 
bir ilçe olarak 
Gemlik’i

göstermektedir.
Dolayısıyla bizim p**'
Bursa Büyükşehir 1
Belediyesinden 
hiçbir beklentimiz 
olamaz. Sayın 
Milletvekilim.
Gemlik halkının Hat> 
arzusu doğrul t 
çaba göstermenizi Mgt 
rica ederim."

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 

Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir

servisleriyle 
hizmetinize 

girmiştir.

Tel: (0.224) 513 12 12
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Halk Eğitim sergilerinin ilki Umurbey’de açıldı

i Valinin eşi sergi açtı Şiddet ve Dolar

»Bursa Valisi Oğuz Kaan Köksal’ın eşi Olcay Koksal, Halk Eğitim 
Merkezi’nin Umurbey’deki sergisinin açılışını yaptı. Açılışa Bursa 
dan üst düzey bürotların eşleri katıldı. Sergi beğeni ile izlendi.

| Şeyhtin SEKERSÛZ

' İlçemiz Halk
Eğitim Merkezi 

| Müdürlüğü nce 
2003-2004 Eğitim-

I öğretim yılında 
açılan Mesleki ve 
genel bilgi 

| harslarının yıl sonu 
| ilk sergisi Umurbey 
İBddesi'nde açıldı. 
| Bursa Valisi Oğuz 
I Kaan Köksal’ın eşi 

Olcay Koksal ile 
|. Vali Yardımcılarının 
|leşleri. Cumhuriyet 
'tBaşsavcı eşi, Emniyet 
W Müdür eşleri ve 
■Kaymakam Sadettin 

Genc’in eşi Kutlu 
Genc’in de hazır
bulunduğu sergide, 

i Öğretici Nurdan 
vapur nezaretinde 
Makine Nakışı 
branşında 17 
kursiyer ve Öğretici
Hatice Bayrak 

“nezaretinde 12

"Kimse inkar 
edemez ki ulusun 
hayat yeteneğini 
tutan hep 
kadınlarımızdır" 
"Kadınlarımız,

bilgisayar kursiyeri 
belgelerini misafir

-bayanlardan aldılar.
■Serginin açılış
(konuşmasını yapan

eğer ulusun gerçek 
anası olmak istiyor-
larsa, erkeklerimiz
den ziyade aydın, 
bilgili, erdemli 
olmaya çalışmalıdır
lar" “Sanatsız kalan

Gemlik Halk Eğitim
Merkezi Müdürü

bir milletin hayat
damarlarından

Kemal Çetinoğlu, 
Atatürk’ün 
"Kadının en büyük

biri kopmuştur” 
sözlerini hatırlatarak, 
Türk Milli Eğitim’in

vazifesi analıktır" amaçlan, vatan-

I TAŞI ,.
gediğine

Atatürkçüyüz!...

Sayın Kemal Derviş Bursa’da buyurmuş 
“• Atatürkçüyüz demek sorunu çözmüyor" 
Demeyelim, çözülsün, öyle mi....
Hep Atatürkçüyüz demeyeceğiz 
soran yaratanları toplumdan çözeceğiz...

daslann istek ve 
ihtiyaçları doğrul
tusunda kurslar 
açtıklarını söyledi. 
Çetinoğlu, "Bu 
kurslarda giyim, 
Makine nakışları, 
el nakışı, havlu 
bornoz dikimi, ev 
tnefruşatı dikimi, 
parça birleştirme, 
ahşap boyama, 
takı tasarım, baskı 
resim, yağlı boya 
tekniği resim kursu, 
bilgisayar operatör
lüğü, bilgisayarlı 
muhasebe, 
kalorifer ateşçiliği, 
kuaförlük, konfek
siyon makineleri 
kullanımı makinece 
yetiştirme kursu, 
İngilizce, anne eğiti
mi ve okuma yazma 
kursları olmak 
üzere 19 branşta 
açılan 63 kurstan 
1130 vatandaşımız 
istifade etmiştir. 
Kursiyerlerimizin 
5/4 ’ü kadın, 
5/1 'i erkek olup, 
hedefimiz bu 
oranı eşitlemektir" 
şeklinde konuştu. 
Açılacak sergiyi 
gezerken, Türk 
kadınına ve Türk 
genç kızma fırsat 
verildiğinde ne kadar 
becerikli ve yaratıcı 
olduklannı herkesin 
rahatlıkla göreceğini

söyleyen Kemal 
Çetinoğlu, 
"Kursiyerlerimiz 
ileriki yaşamlarında 
'Her başarılı 
erkeğin arkasında 
bir kadın vardır' 
sözünü 'her 
başarılı erkeğin 
yanında bir kadın 
vardır' şeklinde 
değiştirmeye aday 
olduklarını 
görmek, gelecekle 
ilgili umutlarımızı 
bir kat daha 
artırmaktadır. 
Geleceğin anneleri 
genç kızlarımızın 
aydınlık kafalı, 
bilgili, çağdaş ve 
yurtsever nesiller 
yetiştirme de ve 
aile eğitimine 
yapacakları katkıya 
da güvenimiz 
tamdır” dedi.
Kursiyerlere verilen 
belge töreninden 
sonra Umurbey 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
hazırlanan serginin 
açılışını Vali 
Oğuz Kaan 
Köksal’ın eşi 
Olcay Koksal yaptı. 
Açılıştan sonra 
sergiyi gezen 
konuklar birbirinden 
güzel el işi 
göz nuruyla 
üretilen ürünleri 
beğeniyle gezdiler.

Amerika’da seçim var.
Kasım ayında, yeni başkan be* 

olacak.
Irak politikası, daha da şiddeti! 

olacak.
Aşağılayıcı işkence fotoğraflaraaa, 

yenileri çıkacak.
Amerika s
- Hem kendi halkını şiddete 

alıştırıyor.
- Hem de, arap ve İslam dünyasaa 

şiddetin içine çekiyor.
Bu tahrik politikası, K ıım ayna 

doğru daha da artacaak.
İsrail’de rolünü iyi oynuyor.
Çok yakında Suriye'ye sataşmalar 

başlayacak.
Ardından, İran gelecek.
Daha sonra da, Suudi Arabistan 

elden geçecek.
Biz de, şırak köprüsündeyiz.
Nato ile bağımız olmasaydı.
Avrupa Birliği ile, temaslarımız 

olmasaydı.
Topun ağzındaydık.
Ülkemizin tamamını, üs yapmak 

İstedi.
Allah’ta birinci teskere, meclisten 

geçmedi.
Yoksa. Kendi toprağımızda 

yabancı konuma düşecektik.
Kuveyt kendi topraklarında, 

yabancı duruma düştü.
Ama. O birinci teskere acısını, 

Amerika unutmadı.
Fırsatını bulsa, bizi de ait üst ede

cekti.
Hem nefret etti.
Hem de bizden vazgeçemedi.
Bu senenin ikinci yansında, dolar 

da tırmanacak.
Hem, dış ticaret açığı 20 mâyer 

dolan geçti.
Hem de yıl sonunda, akı sdbr atma 

operaslonru var.
Bu belirsizlik, haki dövtae ytaoke- 

cek.
Kısacası, İdari ata ağda, şiddet de 

tırmanacak.
Dolar da tırmanacak.

Hoşgörü en iyi dMır
“VfctorHago

ABONE OLDUNUZ
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Cumhuriyet İlköğretim
Okulu'ndan yıl sonu müzikali

Seyfettin SEKERSÖZ 

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri 
okulların kapan
masına az bir 
zaman kalması 
nedeniyle yıl sonu 
müzikali düzen
lediler.
Müzik Öğretmeni 
Erol Akbaş’ın 
hazırladığı 
müzikli gecede, 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
koro eşliğinde 
birbirinden 
güzel eserleri 
başarıyla 
seslendirerek, 
büyük alkış aldılar. 
Manastır Belediye 
Kültür Merkezi'nde 
ki yıl sonu 
müzik eğlence 
programında yer

Zabıta göz
açtırmıyor

deki koro, birbirinden 
jzel eterler seslendirerek, 

»dl-

alan öğrenciler 
önce koro eşliğinde 
misafirlere 
müzik ziyafeti 
çekerlerken, 
solo programı 
ve okudukları 
şiirlerle de geceye 
renk kattılar.

'iCji/nu

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15W40 
_ motor yağı hediyemiz.

Seyfettin SEKERSÖZ 

İlçe içindeki dene
timlerini sürdüren 
Belediye Zabıta 
ekipleri, önceki 
gün Salı pazarında 
orta yerde işgal 
eden seyyarların 
araçları ile sattık 
lan mallara el 
koydu.
Vatandaşların Sah 
Pazarına girdik
lerinde rahat 
hareket edemedik
leri ve seyyarların 
sattıkları malların 
gıda kodeksine 
aykın olması 
nedeniyle, dene
timlerde bulunan 
zabıta ekipleri 
topladıkları 60 
kilo yufka, 350 
adet simit ile 
çeşitli mallara 
el koydu.
Zabıta, aynca 4

arabasına da el 
koyarak, zabıt 
tutanağı hazırladı. < 
Pazar içinde açıkta 
satılan sosis ve 
salam gibi gıda 
ürünlerinden nııım 
neler de alan zabr ı 
ta ekipleri, b unlan 
tahlile gönderdi. 
İlce içinde bulunan 

seyyar tatlı imalat 
hanelerine de 
baskınlar düzenle 
yen zabıta ekipleri I 
doktor nezaretindeI 
35 kilo muhtelif 
tatlıya el koyarak. I 
sağ lığa za rarh 
olduğu gerekçe
siyle imha etti. 
El kon ulan gıda 
ürünü dışındaki 
seyyar mallan ık 1 

araçla nnın caba 
tutulup para 
cezası kesildikten | 
sonra sahiplerine 1

Cargo Vector

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5 • 19,5 janl 
ebatlarında 

.geçeri id ir.

büdvüdı

OTO flYOflZ
4 mevsimde de üstün performans sağlayan ve 
her koşula anında uyum sağlayan üstün lastik.

GOODYEAR
Yetkili Bayii İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

hizmew girmiştir 
, OKI mim m
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AH Kütahya İlköğretim 

Okullundan resim sergisi
Seyfettin SEKERSOZ

Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Oku lu öğrenci

lerinin yıl sonu ser* 
gisi Belediye Sergi 
Salonu’nda açıldı. 
Kaymakam Sadettin

Genc’in açılışını 
yaptığı yıl sonu ser* 
gisine Belediye 
Başkam Meh met 
Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve şube müdürü 
Veysel Özmen, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt ile okul 
müdürleri ve öğren* 
ci velileri katıl dılar. 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Alev 
Malatya ile Resim İş

Öğretmeni Ender 
Melek Durutan ın 
Öğrenci velileriyle 
birlikte hazırladığı 
sergide, öğrenci* 
lerin yıl içinde yap
tıkları çalışmalar 
sergilendi.
Satış amaçlı 
olmayan sergide 
kısıtlı imkanlarla 
öğrencilerin 
başardığı yağlı boya 
resim ve el işi 
çalışmalar 
sergilendi.

’Oze/ Okullar Smı“ Pazar Günü yapılacak
Sınavın ardından soru ve cevap anahtarları açıklanacak.

”2004 Yılı Özel 
Okullar Sınavı", 
30 Mayıs Pazar 
günü 15 ilde 
21 bin 542

öğrencinin 
katılımıyla 
gerçekleştirilecek. 
Sınav Yürütme 
Kurulu Başkanı

ÖZKfiYfi OTOMOTİVDE KflMPflNYfl

Yusuf Tavukçu 
oğlu, yaptığı yazılı 
açıklamada, 
sınavın, pazar 
günü; İstanbul,

Ankara, Antalya, 
Aydın (Kuşadası), 
Balıkesir 
(Bandırma* 
Edremit), Bursa,

Denizli, Eskişehir. 
Tarsus, İzmir, 
Konya, Kütahya, 
Manisa, Şanlıurfa 
ve Uşak’ta, saat 
10.00’da başlaya
cağını bildirdi.
Türkçe, Ma tema 
tik. Sosyal Bilgiler 
ve Fen Bilgisi nden 
toplam 100 
sorudan oluşan 
sınavın 120 
dakika süreceğini 
belirten 
Ta vukçuoğlu, 
kendisi ve

kurul üyelerinin 
sınav merkezinde 
hazır bulunarak 
gidişatı takip ede
ceklerini kaydetti 
Ta vukçuoğlu.
"Saat 12.00’dest 
itibaren Özel 
Okullar Demeği 
merkezinde, 2004 
yılı sınaclan ile 
ilgili basın toşribHi 
tısı yapılacak ve 
sınav sorulan İle 
cevap anahtarları 
basına sunulacak
tır” dedi.

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLD KART 
İŞ BANKASI • MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKflYH OTOMOTİV
İIRELLI GEMLİK BAYİİ

Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

SATILIK DAİRE |
Hamidiye Mahallesi Papafta Sokakla 

5. Kat sahibinden sabkktr.
Tel : (0.224) 513 M 75
GSM: (0.535) 813 99 99
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& satın ata lal sissi jstata
Yıllarca dişinizden 
tırnağınızdan art* 
tırarak birik* 
tirdiğiniz parayla 
bir ev almaya karar 
verdiniz. Ancak, 
'müstakbel 
yuvanızın’ gizli 
kalmış, dikkatten 
kaçabilecek prob
lemleri olabilir. 
Satın almayı 
düşündüğünüz evin, 
bir profesyonel tut* 
madan önce kendi
niz ön kontrollerini 
yapabilirsiniz. Önce
likle su, ısınma ve 
elektrik tesisatlarıy
la, çatı, mutfak ve 
banyoyu incelemeniz 
önerilebilir.
Uzmanlar, satın 
alınacak eve önce

belirterek, 
"İçeriden bakınca 
duvarların 
köşeleri kare 
şeklinde mi yoksa 
eğik mi? Salonun 
ortasında şöyle bir 
zıplayınca esniyor 
mu yoksa sert mi 
duruyor?" diye 
hatırlatmada 
bulunuyor.
Evin zemininin 
toprak örtüsüyle 
aynı seviyede mi 
yoksa daha 
alçakta mı kaldığına 
dikkat edilmesinin 
de önemli olduğunu 
ifade eden 
uzmanlar, "Yağmur 
olukları, oluk ağı
zları ve drenaj 
boruları fazla suyu

diye uyarıyorlar. 
Uzmanlar, evin 
çatısının yeni ve iyi 
bir durumda olup 
olmadığına da 
dikkat edilmesini 
önererek, "Temiz ve 
herşey yerli yerinde 
görünüyor mu? 
Boya işçiliği, fayans 
ve döşemelerin işçi
lik kalitesinde 
görünür bir kusur

soruyorlar. 
Duvardaki priz ve 
fişlerin evin ihtiyacı 
için yeterli sayıda ve 
konuldukları 
yerlerin kullanışlı 
olması gereğine 
dikkat çeken 
uzmanlar, ana 
sigortanın, yeterli 
amper ölçüsünde 
olup olmadığının da 
kontrol edilmesi

gerektiğini 
hatırlatıyor. 
Uzmanlar, ön 
inceleme yapılması 
gereken diğer 
konulan da şöyle 
belirtiyorlar: 
"Sıcak su sistemi 
doğalgaz şofbeni 
mi yoksa elektrikli 
ısıtıcı mı (Doğalgaz 
daha ekonomiktir)? 
Gazlı şofben ise 
nereye monte 
edilmiş (banyo 
içine monte 
edilenler zehirlenme 
tehlikesi doğurmak
tadır). İsıtma 
sistemi nedir?
Doğalgaz ile 
merkezi ısıtma, 
kömür kaloriferi, 
doğalgaz kombi,

soba... Evin içinde 
ise nereye monte 
edilmiş? Evde klima 
var mı? Elektrik 
tesisatı klima monte 
etmeye müsait mi?" 
Çatı yalıtımının da 
mutlaka kontrol 
edilmesi gerektiğini 
ifade eden uzman
lar, şu noktalara 
dikkat edilmesini 
öneriyor:
"Gerekli ısı yalıtımı 
çatıya ve duvarlara 
yapılmış mı?
Duvarlarda gaz 
beton (Ytong) 
kullanılmış mı? 
Şöminenin 
kapaklan var mı? 
Şömine bacasının 
havalandırması 
yeterli mi?"

belli bir mesafeden 
bakılarak, duvar
ların şakulde ve

evden uzağa mı 
taşıyor yoksa 
bodruma doğru mu

var mı? Lavabolar, 
musluk bataryaları 
v.s. kaliteli malzeme

yüzeyinin düzgün 
olup olmadığının 
kontrol edilmesi 
gerektiğini

gidiyor? Suyun 
sebep vermiş 
olabileceği görünür 
bir hasar var mı?"

mi? Düzgün çalışıy
or mu? Sifonu çek
ince suyun gelişi 
tazyikli mi?" diye

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL (2} 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSNEI'İH YERİ
DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BASBASA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ 6İBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ

Kilin 1. SINIF NİIMtT NİRENNEL IUŞIN ÇIK KİLİT
CEMİYET VE ilil ÎIPIMTILAI İÇİN IEMIVUTM TAPILII
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.__________

Koç Alllarız Sigorta A.Ş.’den
Sözleşme Yapma ve Prim Tahsiline

Yetkili Acentelik İlanı
Şirketimiz nam ve hesabına Yangın, Nakliyat, Kaza, Ferdi 

Kaza, Trafik, Hukuksal Koruma, branşlarında poliçe tanzimi ve 
prim tahsiline, Makine-Montaj, Ziraat, Kredi branşlarında tek- 
lifname almaya ve prim tahsiline, Hastalık Sigortalan branşın
da teklifname almaya ve ilk prime mahsuben pey akçesini tah
sil etmeye, İstanbul, Üsküdar 5. Noterliğinden 20.05.2004 
tarih ve 26413 sayılı vekaletnamedeki yetkiler verilmek 
suretiyle

GEMLİK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
BURSA GEMLİK acenteliğine atanmıştır.

BURSA HAKİMİYET VE KENT I
GAZETELERİNE İLAN ALINIR I

KÖRFEZ REKLAM !
TEL: 513 17 97- 513 96 8? Fat: 513 35 95 |

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı frtplex satılık villa
G$M : (0.53$) 886 47 74
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Emekli eşit maaş alacak
Çalışma Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Türkiye'deki sosyal 
güvenlik sisteminin 
mutlaka bir reforma 
tabii tutulması 
gerektiğini söyledi. 
Sosyal güvenlik 
reformu çerçevesinde 
iki önemli çalışmanın 
gündemlerinde

I bulunduğunun altını 
çizen Başesgioğlu, 
şöyle devam etti: 
"Bunlardan birisi 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarımızın 
birleştirilerek tek 
çatı altında toplan
masıdır. Türkiye'de 

l sosyal güvenlik 
alanında SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı olmak 
üzere üç kuruluş 
var. Hükümet olarak 
bu üç sosyal 
güvenlik kuruluşu 
parasındaki norm 
ve standart birliğini 
sağlamayı 
hedefliyoruz. 
Çünkü aralarında

çok büyük farklılık
lar var, bu üç 
kuruluşun sigorta 
birimleri, emeklilik 
yapılan farklı. 
Çok dağınık bir 
yapı arz ediyorlar. 
Gerek aylık 
bağlanma oranlan, 
gerekse emekli 
maaş artışlarında 
farklılıklar 
bulunuyor. 
Bu farklılıkların 
ortadan kaldırılması 
gerekli." 
EMEKLİLİK YAŞI 
DEĞİŞMİYOR 
Sosyal güvenlik 

sisteminin değişik 
parametrelerinin 
olduğunu belirten 
Başesgioğlu, 
bunlardan birisinin 
yaş olduğunu 
söyledi. Başesgioğlu, 
' 'Gündemde 
emeklilik yaşının 
yükseltilmesi yok. 
Finansman açığının 
daraltılmasında 
başka parametrelere 
bakacağız, ama 
sosyal güvenlik 
reformunda 
kazanılmış hakların 
korunmasına dikkat 
edeceğiz" dedi

En cok doğumun 
20 Arahk-20 Ocak 
arasında gerçekleştiği 
ortaya aktı. Araştırma 
Nüfus Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü 
istatistikleri üzerinde 
yapıldı. Sonuçlar, 
çiftlerin en çok 
bahan sevdiğini 
ortaya koydu. 
Türkiye'de 9 milyon 
801 bin 112 kişi, 
Oğlak burcunu kap
sayan 20 Aralık-20 
Ocak günlerinde 
dünyaya geldi.
Nüfus Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü 
istatistiklerinden der
lenen bilgiye göre, 30 
Haziran 2003 tarihi 
itibariyle Türkiye'de 9 
milyon 801 bin 112 
kişi 20 Aralık-20 Ocak 
günlerinde (Oğlak 
burcu), 7 milyon 222 
bin 148 kişi de 20 
Şubat-20 Mart arasın
da (Balık burcu) 
dünyaya geldi.
21 Ocak-19 Şubat

büı 951 hra iığıAm. 
bora 21 Nrau-21 
May» «asada doğan 
6 radyon 440
bin 253 kisiyie (Boğa 
burcu) iziedL 21 Mart- 
20 Nisan günleri 
arasmda (Koc Burcu) 
5 milyon 853 büı 
771, 22 Mayıs-21 
Haziran arasnda gü
zler burada 5 radyon 
614 bin 298 kişi 
bohıaıırhru. 22 
Haziran-23 Temmuz 
arasında (Yengeç 
borcu) 5 raüyoo 
103 bin 557, 24 
Teıhmuz-23 Ağustos 
arasında (Aslan burcu) 

695.24 0*22 
Kasra «anoda

ı g b uM *■ 
bra «upra 4 «İyra 
282 Mı 547. 23 
Kasm-22 ArMfcra 
(Yaş braaS ra 4

127 Mi 
795 iüri drâyayn

- TÛBOYFDE 
flamddoûlm 
ÇOĞUNLUKTA 
Dokur faM Ira* 
rarafKÛT» 
MatadMuâ» 
HaMMUravu 
B^nıMMn
DMÖğraCra 
Lyesı Yrd. Doç. 
Dr. Serhan Güdü.

4 milyon 986 bm 
604,24 Ağustos-23 
Eylül günleri arasında 
da (Başak burcu) 5 
milyon 393 bin 837 
kişi yer alıyor.
btntMUere gere, 24 
Eylül-23 Ekim günleri 
arasında (Terazi 
burcu) olanların sayısı

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK

ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SOM TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl 
garantili satışlarımızla sîzlere teknolojisini sunuyoruz ■ 
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK ■

Tel: (0.224) 513 11 69 - 51312 25 ■
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Dış ticaret açığı Nisan ayında 2.3 Milyar Dolar.

ŞİİR KÖŞESİ

Türkiye, Nisan ayın
da 4.9 milyar dolar
lık ihracat, 7.2 
milyar dolarlık da 
ithalat yaptı.
Dış Ticaret Açığı 
Nisan ayında 2.3 
milyar dolar oldu. 
Gümrük 
Müsteşarlığının 
verilerine göre, 
ihracat geçen yılın 
Nisan ayma göre 
yüzde 37 arttı. 
Aylık ithalat tutarın
da da geçen yıla

mii taşıtlar vergisinin iptaline nine
Anayasa 
Mahkemesi, 

motorlu 
taşıtlardan 
vergi alınmasını 
düzenleyen yasa 
hükümlerinin 
iptali istemiyle 
açılan davayı, 
konuyu daha 
derin incelemek 
ve Maliye 
yetkililerini 
dinlemek üzere 
8 Haziran 2004 
tarihine erteledi. 
Anayasa 
Mahkemesi 
Başkanvekiii 
Haşim Kılıç, 
heyetin dün 
sabahki toplan
tısının ardından 
gazetecilere gün
deme ilişkin bilgi 
verdi. Kılıç, 5035 
sayılı Bazı 
Kanunlarda 

göre yüzde 
32.3’lük bir 
artış yaşandı. 
Nisan ayında 
2 milyar 291 
milyon dolarlık 
dış ticaret açığı 
verildi.
Ocak-Nisan 
döneminde ise 
ihracat 
17 milyar 880 
milyon dolara, 
ithalat da 27 
milyar 36 
milyon dolara

Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında 
Kanun'un 
23, 24 ve 50. 
maddelerinin 
iptali ve yürür
lüğünün durdu
rulması istemiyle 
açılan davada, 
davayı görüştük
lerini belirterek, 
mahkemenin 
davayı daha derin 
incelemeler yap
mak ve Maliye 
Bakanlığı yetk
ililerini dinlemek 
üzere 8 Haziran 
2004 tarihine 
erteleme karan 
aldığını bildirdi. 
CHP'nin iptali ve 
yürürlüğünü dur
durulmasını iste
diği yasa mad
deleri, motorlu 
taşıtlardan alı-

ulaştı.
Dış ticaret 
açığı ocak-nisan 
döneminde 
geçen yılın aynı

dönemine göre 
yüzde 60.5 
artarak 9 milyar 
156 milyon 
dolar oldu.

Demir Ali Bayda? I

. OĞLUMA ÖĞÜTLER

Gençsin güçlüsün ve akıllısın
Tam hayatın bahanndasın oğul
Gezmek eğlenmek elbette hakkın 
Ama çalışmayı da unutma oğul

Daima hasını seç arkadaşın 
Kötü arkadaşı boşver sakın 
Seni üzerler rezil ederler 
Kötü arkadaş edinm e oğul

Uyuşturucu kumar hepsi illet
Bu yolla harcama sakın servet
İçkiye de bir gün önce de tövbe et
Tütünde mekruhtur unutma oğul

İnsanlar fanidir gönlü yalan 
Servetini var mı yanma alan 
Paranın aldığı bir parça keten 
Kalan hoş bir sedadır unutma oğd l

Rabbinin huzurunda hürmetle eğil
Gerçek din bu uydurma değil
Zekat ver oruç tut namazı da kıl
Dönüş rabbinedir unutma oğul

Ve de bayrağın ile vatanın
Canından kıymetli olmalı senin 
Unutma ki vatan bayrak olmazsa
Sen de olmazsın oğuI

nacak vergiyi 
düzenliyor.
CHP'nin iptal 
başvurusunda; 
motorlu taşıtların 
değeri üzerinden 
vergi alınması 
gerekirken 
motor gücü, 
yaşı ve kalkış 
ağırlığı 
gibi bazı kriter
lere göre 
vergilendirme 
yapılmasının 
Anayasaya 
aykırı olduğu 
savunulmuştu.

Başvuruda, 
bu düzen
lemelerin 
2 Ocak 2004 
tarihinde 
Resmi Gazete'de 
yayınlanarak 
yürürlüğe 
girdiği, ancak 
1 Ocak 2004 
tarihinden 
itibaren geçerli 
sayıldığı belirtil
erek yürürlük 
maddesinin de 
Anayasaya 
aykırı olduğu 
iddia edilmişti.

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

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

M»

GEMLİKTE YLK ULUSLARARASI SALATA BW
EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 1.500 000TL 
SOSİSLİ SAM)WİÇ t AYRAN 2.000.000TL 

I HAMBURGER +AYRAN 2.000.000 TL

HAMBURGER + CİPS + İÇECEK 3.500.000 TL 

TABAKTA SERVİS
DÖNER « CPS - KMBSK SALAR • IÇKBl 4JÛÛ.OOO TL 
CİĞER fOPS*KABŞK SAUR* İÇECEK <50G^00Tl 
KÖFTE>CİPS*KÂH5KSALAR»CKB IMUlU W 
SOSİS + ÖRS + KARIŞIKSALAR* İÇE® <300-000 TL

4.500.000 TL
8.000.000 TL

İşyeri ve evlere palet semsaevrir

HNüM: 17GBUH:(UMSU

HaTÛRWKMtni$WUMUVE 
YAZ» 50811 «ARMIİU PEĞm* 

2 K OFİS & KIRTASİYE ı 
DvanAn Mı Cesue SL Net 18 GEMİ

K SIBIMF» ili»'* J
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Açıkta satılan süte dikkat!
En az 15 dakika kaynatılmalı...

Süt, her yaştan 
insanın en önemli 
besin kaynağı. 
Türkiye’deki süt 
tüketiminin yaklaşık 
yüzde 6O’ı açıkta 
satılan sütlerle 
karşılanıyor.
Bu durum, ciddi 
sağlık sorunlarını da 
beraberinde 
getiriyor.
Süt, her yaş 
gurubundan insanın 
tüketmesi gereken 
bîr besin maddesi. 
Ancak Türkiye’deki 
tüketim miktarı hiç 

de iç açıcı değil. 
Türkiye’de kişi 
başına 25 litre 
olan yıllık süt 
tüketimi, İtalya’da 
65, Finlandiya’da 
ise 140 litreye 
ulaşıyor.
Bir başka çarpıcı 
nokta da, ülkedeki 
süt tüketiminin 
yüzde 60’ının, 
açıkta satılan 
sütlerle 
karşılanması.
Açıkta satılan sütün, 
tüketilmeden önce 
en az 15 dakika

21 yıl önce dondurulmuş 
spermden bebek doğdu.

kaynatılması lazım, 
ancak bunun da 
sakıncaları var.
Uzmanlar, güvenli ve 
sağlıklı süt tüketimi 
için uzun ömürlü

Tıpta yeni bir 
rekor kırıldı

sütün tercih 
edilmesi gerektiğini 
belirtiyor.
Ancak alışkanlıklar 
ve ekonomik şartlar, 
bunu engelliyor.

Normal erişkin 
insanların en az % 
45’î zaman zaman 

I horlamaktadır. % 
25’i sürekli olarak 
horlamaktadır.
Horlama problemi 
en sık şişman erkek
lerde görülür ve 
yaşla birlikte her 
geçen gün artar. 
Ağız ve bunun 
arkasındaki hava 
yolunda darlık 
olduğundan ortaya 
çıkan gürültü biçi
mindeki sese horla- 

| ma denir. Dilin 
I arkası ve yumuşak 

damak ve küçük 
dilin olduğu kısmın 
genizle birleştiği 
bölge kendiliğinden 
daralabilen bir 
bölgedir. Bunlar bir
birleri üstüne 
geldiğinde solunum
la birlikte titreşmek
te ve horlama ortaya 
çıkmaktadır.
Horlayan biri aşağı
daki problemlerden 
en az birine sahiptir. 
1) Dil ve boğaz 
kasları gerginliği 
azalmıştır. Gevşek 
kaslar sırüstü yatın
ca dilin boğaz 
arkasına doğru kay
masına engel ola
maz. Bu olay alkol 
ya da İlaç alarak 
gevşemiş birinin 
uykusunda kas kon
trolünün kaybolması 
ile ortaya çıkar. Bazı

insanlarda uykunun 
derin fazın da gevşe
meye bağlı olarak 
yine horlama 
görülebilmektedir.
2) Boğazdaki doku
ların aşırı büyük 
olması. Büyük 
bademcik ve geniz 
eti çocuklarda en sık 
rastlanan horlama 
nedenidir. Şişman 
insanlarda kalın 
boyun dokusu sebep 
olarak gösterilir. 
Kist ve tümörlerde 
nadir olarak bu yolla 
horlama yapıla
bilmektedirler.
3) Yumuşak damak 
ve küçük dilin aşırı 
sarkık ve uzun 
olması boğaza doğru 
hava yolunu daraltır. 
Hava yoluna sarktığı 
için bir valv gibi hor
lamaya neden olur. 
4) Burun tıkanıklığı 
olan kişi havayı 
almak için genizde 
aşırı vakum yaratır. 
Bu vakum boğazda 
kollaps olabilen 
dokuları hava yolu
na doğru çeker. 
Böylelikle burun 
açık iken horla
mayan kişide horla
ma görülmeye 
başlar. Bu durum 
neden bazı insan
ların sadece alerjik 
dönemlerde veya 
grip, sinüzit olduğu 
zamanlarda hor- 
lardığı izah etmekte

dir. Burun defor- 
masyonlan bu tip 
burun tıkanıklığı 
nedenleri olarak 
bilinir. Deviasyon 
burun orta 
bölmesinin yan 
taraflara taşması 
olarak tanımlanır. 
Burun içi defor- 
masyonlanndan en 
sık rastlanılanıdır. 
Horlamanın birçok 
tipi tedavi edilebilir. 
Erişkin horlayan 
kişiler için aşağıda 
sıralanan önerilere 
uyulmalıdır.
1) Kas tonusu artır
mak için sportif bir 
yaşam biçimi 
seçilmeli.
2) Horlayan kişiler 
uyku ilaçlan, sakin
leştirici ve antihista- 
minik denilen alerji 
ilaçlarını uykudan 
önce almamalı.
3) Uykudan 4 saat 
önce alkol almaktan 
sakınmalı.
4) Uykudan 3 saat 
önce ağır yemekten 
sakınmalı.
5) Aşırı yorgunluk
tan sakınmalı.

6) Uykudan sırtüstü 
yatmak yerine yana 
yatmak tercih 
edilmelidir. Eski 
bir öneri olarak 
pijama sırtına tenis 
topu dikmek hala 
faydalı bir metottur. 
Böylelikle sırt üstü 
uyumaya engel 
olunur.
7) Yatağınızın baş 
tarafı daha yukarıda 
olacak şekilde tüm 
yatağınızı yaklaşık 
olarak lOs cm bir 
tarafa doğru 
çeviriniz. Bu amaçla 
yatağınızın bir tarafı 
altına bir tuğla 
yerleştirmek 
amacınıza uygun 
olacaktır.
8) Evde horlamayan 
kişilerin sizden önce 
uykuya geçmeleri 
için onlara süre 
tanıyınız. Her 
pozisyonda horlayan 
kişiler 'ağır hor
layan’ olarak isim
lendirilir. Bu kişi
lerin yukarıdaki 
önerilerden daha 
fazla yardıma 
ihtiyacı vardır.

Tıp dünyasından bir 
rekor haberi. 21 yıl 
önce dondurulmuş 
spermden bir erkek 
çocuğu dünyaya 
geldi.
İngiltere’de 21 yıl 
önce dondurulmuş 
spermden bir erkek 
çocuğu dünyaya 
geldi. Bilimadamlan 
na göre bu doğum, 
hem bir rekor hem 
de kısır kalmalarına 
neden olabilecek 
kanser tedavisi 
olmak durumunda 
olan genç erkekler 
için bir umut. 
Sah günü dünyaya 
gelen erkek

NÖBETÇİ ECZANE
27 Mayıs 2004 Parftuba 

ONUR ECZANESİ

YB. : 31 SAYI : 1837 
FİYATI: 200.000 TU (KDV Dnfcft 

Sahibi : Kadri GtUEB 
Yazı işleri Mâdmû : Serap GÜLER 

Haber Mûrimâ : Sıjtılıı SEKBtSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. W3 B 

Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK 
>er KÖRFEZ OFSET 

Madnachk-YapRoik-ReHaKAkJMH 
htkkd Cad. Bora Sok \e3 B GEMJk 

Otat bqmn Sarim w Fam ferim

bebeğin babas 
1980lerin basanda 
testis kan »en 
tedavisine başla
madan önce 17 
yaşındayken sperm 
dondurtmuş. 20 
yıldır sıvı nitrojen 
içerisinde saklanan 
sperm Jdşi evlenip 
baba olmaya karar 
verince bilim 
adamlarınca 
annenin yumurtası
na enjekte edilmiş 
Her yd 50 bin 
erkekte saptanan 
testis kanseri İS fta 
44 yaşlan arasında
ki erkeklerde 
görülüyor.
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Minikler becerilerini sergiledi
। Olgunlar

turnuvası
1 Haziran’d

SeyfettinŞEKERSÖZ

Gemlik Anadolu 
Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi 
uygulamalı Ana 
okulu çocukları 
yıl sonu sergisiyle 
birlikte Anneler 
Günü’ne de 
kutladılar.
Mayıs ayının 
ikinci haftası 
kutlanan Anneler 
Günü’nde bazı 
Anaokulu 
çocuklarının 
rahatsızlıkları 
nedeniyle 
kütlanamayan 
Anneler Günü, 
gecikmeli de 
olsa kutlandı.
Kız Meslek Lisesi 
salonunda düzenle
nen Anneler Günü 
kutlamalarında 
ayrıca çocukların 
yıl içinde Sef

öğretmen 
Vildan Gürsoy, 
Öğretmenler 
Gülniket Gür ve 
Behiye Şaban 
oğlu’ndan 
öğrendikleri 
resim becerileri
ni de sergileme 
fırsatı buldular. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Şube Müdürü 
Veysel. Özmen’in I 
de izlediği 
eğlence bölü 
münde ise, 
çocuklar öğret ' 
menlerinden 
öğrendikleri 
şiirleri okurlarken 
sergiledikleri 
değişik kısa 
skeçlerle de 
ailelerinden 
büyük alkış 
aldılar.

Yıl sonu nedeniyle tüm

1 Haziran 2004 g»»N 
vapılacagı btidnü 
Turnuva Düzenleme

düzenlenecek ola» 1.
Olgunlar futbol tura»-

temin edikti briMft

t

3-6 yaş grubu 
Anaokulu 
çocuklarının 
özellikle 
annelerine 
yönelik okudukları 
şiirler dinleyenlere 
duygulu anlar 
yaşattı.

BflŞ MHDENI
YflG TİCARET

Mobil VE SANAYİ YAİLAAI

CE-SHOr

• BP
Castroll

• Csso

lizı»Çeşitleri

Hisar Mah. Bayta? Körfez 
Sitesi B - 1 Blok No. 47 

Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 34 80

IBL 
SİM

Telsim Mycep abonelik işlemleri

• Hat açma A Hat Aaparma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A İhnteM lUgAen 

CEP TELEFOM w 4KSESI 4 R S 4 HJTI 
TOPTAN ve PERAKENOE KOITİR SATICI I

U LUOCAK LAR TELSİM CEFSNOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİ I

Orhangazi Caddesi Nı
Tel: 11.224) $1313 <2

V



Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, hasarlı bina için çözüm bulunması istendi

JHıızur ve Küçük Apartmanları için çözüm aranıyor
AfaMStrr’da bulunan Uğur Apartmanı’nın zeminde kayması sonucu yıkılma tehlikesi geçirmesi üzerine boşaltılmasından sonra çevresinde bulunan 
Huzur ve Küçük Apartmanlarının boşaltılması istenmişti. Uğur Apartmanı’nın çevreye zarar vermeden yıkımı için AK Parti İlçe Başkam Enver Şahm. 
Ankara da girişimler başlattı. Seyfettin ŞEKERSOZ'ün Hiben sayfa 2oe

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Yağ nur bekleniyor 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapt 
lan açıklamada, hava sıcaklıkları azalır 
ken, bugün yurdun iç ve doğu bölgete 
rinde yağış beklendiği belirtildi, Yann 
ise, Marmara'nın güneydoğusu sağnak 
yağışlı, diğer yeri er az bulutlu ve açık 
geceçek. Pazar günü, yurdun kuzeybab . 
kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın 
etkisi altına gireceği beHrtüdL

Devlet Hastanesi’nde yatan hastaya SSK’da ilaç kolaylığı isteniyor

SSK Hastanesi’nde narkozcu krizi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Büyükşehirli olmak veya olmamak
Gemlik gündemini Manastırdaki apartmanların kayması ve 

i boşalfahması haberleri meşgul ederken, birden gündeme 
i Gemlik in Bursa Büyükşehir sınırlarına girme konusu geldi 
j oturdu.
! Dünkü gazetemizde, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
i Kemal Akıt'm açıklamaları vardı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, kendi 
^■tından Büyükşehir içine Gemlik’in alınmamasının neden* 
lerini sıralamış.
r Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen Belediyeler Yasası 
imzalanmış olsayd, Büyükşehir sınırlarına 25 kilometre 
yakınındaki köy, belde ve ilçeler büyükşehir sınırlan içine 
girmiş olacaktı.

Gemlik ve Mudanya bu kapsamda iki ilçe..
Bursa gibi daha dört il bu yasadan yararlanıyor.
Ak Parti hükümeti, Belediyeler Yasası’nı yeniden meclise 

getiriyor.
Büyük ihtimal, meclise geldiği gibi kabul edilecek.
Cumhurbaşkanının bu yasayı bir kez daha veto hakkı yok.
Gemlik Bursa Büyükşehir sınırlarına alınmasın diye başta 

Belediye Başkanı, Ak Parti Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoglu ve bazı sivil toplum örgütleri çaba harcıyor.

Vatandaşın büyükşehir'e alınmanın yararları veya zararları 
konusunda ise hiç bilgisi yok.

Bu konu enine boyuna kamuoyunda tartışılmalıdır.
' Gemlik fiilen Bursa Büyükşehir sınırlan içine girmiştir.

Bursa Serbest Bölgesi ilçemizdedir.
Gemfik Bursa arası neredeyse birleşmişi gibidir.
Bazı yöneticiler istese de, istemese de Büyükşehir ile 

Gemlik ekonmisi ile eğitim sorunları ile entegre olmuştur.
Gemlik, Bunu'mn adeta banliyösüdür.
Ancak, Büyükşehir smınlanna alınırsak, bazı yetkiler bazı 

yöneticilerin elinden gidecek. Öz denetim gelecek..
Bence birleşmeye karşı çıkmanın özünde bu yatıyor.
Gerfoi lafu güzar...

Hamidiye Mahallesi Muhtarı Necmi Ünlü, SSK Hastanesi’nde narkoz
cunun bulunmamasının sigortalıları zor duruma soktuğunu söyledi.
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi Ünlü, 
SSK Gemlik 
Hastanesinde narkozcu
nun bulunmaması 
nedeniyle SSK sigor
talılarının büyük 
sıkıntılar yaşadığını 
iddia etti.
SSK Hastanesinde 
ameliyat olmak isteyen
lerin ceplerinden 160 
milyon lira ödeyerek 
narkozcu getirmek

Lise mezunlarına 
yeni bir şans

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından genel lise 
mezunlarının, Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlarına 
göre, meslek yüksek okullanna yerleşmeleri için 
olanak tanınacak. Meslek yüksek okullarında 
oluşan kontenjan açığı nedeniyle, bu yıl genel 
lise mezunlarına, ek yerleştirmeyi beklemeden 
genel yerleştirmede meslek yüksek okullarını 
tercih etme hakkı da getirildi. Haberi sayfa 7‘de

Celal Bayar Madokı Lisesi öğrenci re öğretmııltriN» âser 
lediği gecede şiir, müzik, öyküye dbyvMk ffeben $ay<ı M dk

zorunda olduğunu 
belirten Ünlü, bu neden
le SSK’lıların Devlet 
Hastanesinde ameliyat 
olduğunu bildirdi. 
Necmi Ünlü, Devlet 
Hastanesinde ameliyat 
olanların SSK ‘dan ilaç 
almak zorunda olduk
larını, hastaların eczane 
kuyruğunda çile çektiği
ni söyledi.

Seyfettin Şekersöz’ün 
Haberi Sayfa 3 de

2. falisFt Nema j 

| ödemesi Haziran'da
Çalışanlann 2004 yrh ftancr 
ödemeleri Haziran aytnda yapdacak.

I Tasarrufu Teşvür Hesabı nema Mtemele 
rinun ikinci taksitinm. Hum W gretecefr 
karara göre. Haziran aymun bând haftasan- I 
dan itibaren nrfcncfttftccğı MMHML 
Yetkiiiler. 9ând ta ks.rt iummnmi Mks* 
tutarına, son üç aybk fnflııjoıı oraonda 
artın/masryia btAjrMb^eceğmr tefirlML

Öğrencilere îiyatrolu Trafik eğitimr
GP GbmI Mmi ftNb MMhe fentak ariHt * |

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özerk üniversite 
Gelişen Türkiye...

Adını Ulu Önder’in ünvanından alan bir 
üniversitemizin rektör adayı seçim çalışmaların
da ana öğe olarak laikliği ve cumhuriyeti işliyor 
ve ekliyor:

“Üniversitemiz hiçbir siyasal partinin arka 
bahçesi olmayacak'*

Gelinen noktaya dikkat ediniz.
Başlıca amacı toplumu bilgilendirmek ve 

geliştirmek olan üniversitelerin içine düştüğü 
“durum” çok “vahim”.

Öyle bir konumdaki üniversite; bir siyasal 
partinin egemenliği altına dahi girebiliyor.

Üniversiteler böyle kurumlar değildi.
Siyasetin çok üzerinde, toplumsal kalkın

manın önderleri arasında, yol açan, ışık saçan, 
karanlıklan boğan bir yapıdaydı üniversiteler..

Ne olduysa 1980 yılından sonra oldu.
Türkiye’yi kamplara bölen, kardeşi kardeşe 

vurduran, tümüyle dışarıdan beslenen içeriden 
desteklenen “siyasal kaos”un sorumlusu olarak 
ilan edilen üniversitelerin özerkliği ve özgür
lüğü tırpan yedi.

Ardından;
YÖK İmparatorluğu kuruldu.
Tüm yetkileri kendisinde topladı.
Astı, kesti, düşünen, araştıran, konuşan genç 

beyinleri hızla üniversiteden uzaklaştırdı.
Gerçek işlevinden hızla saparak, siyasetin 

emrine girdi.
Üniversiteler YÖK başkamnın düşünce sis

temine göre biçimlendi.
Derken bugünlere gelindi.
Şimdi YÖK yeniden ele alındı.
Ama kökünden değil.
Aylardan beri fırtınalar esiyor.
Muhalefet,basın en sonunda da asker 

YÖK’ü düzeltmek için çaba gösteriyor.
İktidar YÖK’ü rötuşlarla siyasetin daha da 

ötesi siyasal islamın tam göbeğine çekmeye 
çalışıyor.

Sanki YÖK’ün işlevi bir iki biçimsel değişik
likle düzelecekmiş gibi.

İktidarca amaçlanan iki ana değişiklik var;
Birincisi üniversite yönetimini tümüyle ele 

geçirmek, İkincisi İmam hatip lisesi mezun
larının önünü açmak.

İşin özü bu iktidar YÖK’ü kendi siyasal gele
ceği ve seçmenine verdiği taahhütler için ele 
alıyor.

Onun İçin ;
Değişiklik falan hikaye.
Aslında :
YÖK denilen kurumun tümüyle ortadan kalk

ması,Üniversitelerin özerk Ve özgür yapısına 
yeniden kavuşması gerek.

Huzur ve Küçük 
Apartmanları için 
çözüm aranıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Geçtiğimiz aylar
da zeminindeki 
oynama yüzünden 
yan yatarak 
yanında ve 
önünde bulunan 
binalara tehlike 
yaratan Uğur 
apartmanı için 
çözüm aranması
na başlanıldı. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin yaptığı 
açıklamada. 
Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’nun 
girişimleriyle 
Afet İşleri 
Genel 
Müdürlüğü’ne 
yazı yazılarak, 
zemini

hasarlı bina için 
çözüm bulun
masını istedikleri
ni söyledi. 
Afet İşleri 
Genel 
Müdürlüğü ’ nden 
ekip gelerek 
yerinde inceleme 
yapılacağını 
söyleyen Şahin, 
"Gerekli 
incelemeler 
yapıldıktan 
sonra binanın 
yıkılmasına 
karar verilecek. 
Zemini hasarlı 
Uğur Apartma 
nının diğer 
sağlam duru
mundaki 
binalara zarar 
vermemesi.
burada oturan

ların da mağdur 
edilmemeleri 
için gerekli 
çalışmalar 
yapılacak"
dedi.
BÜYÜKŞEHİR 
İSTENMİYOR
AK Parti 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Gemlik'in 
Bursa Büyükşehir 
sınırlan içine 
alınmaması 
için gerekli 
girişimlerde 
bulunduktan 
söyledi.
Enver Şahin, 
dün Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı

Kemal Akıt la 
birlikte AKP 
Bursa İl Başkam 
Hayrettin 
Çakmak’ı 
ziyaret ettikleri w 
Gemlik’in 
Büyükşehir 
sınırlan içine 
alınmasına razı 
olmadıkla nnı 
dile getirdiklerim 
söyledi.
Şahin. '71 
başkammış 
bizim istekleri 
m izi haklı 
bularak Sayın 
Faruk Çelik ile 
temasa geçerek, 
isteğimizi 
kendisine iltt 
İsteklerimize 
sıcak bakılıyor.* 
seklinde koousM

(JJJ METRO
Türkiye’nin yollarında...

Gemlik'ten 
feribotla 
İstanbul

Eskişehir 
Ankara

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 
girmiştin

ABONE OLDUNUZ MU?

^■■1 a ün ı un MMBI

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Tel: (0.224) 513 12 12
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Devlet Hastanesinde yatan hastaya SSK’da ilaç kolaylığı isteniyor

SSK Hastanesi’nde 
narkozcu krizi

Hamidiye Mahallesi Muhtarı Necmi Ünlü, SSK Hastanesi’nde narkoz
cunun bulunmamasının sigortalıları zor duruma soktuğunu söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Hamidiye Mahallesi 
Muhtan Necmi 
Ünlü, Gemlik SSK 
Hastanesi’nde 
yaşanan narkozcu 
krizine iktidar par
tisi yöneticilerinin 
biran önce çözüm 
bulmaları gerektiği
ni söyledi.
Geçtiğimiz gün
lerde, Gemlik SSK 
Hastanesi nden 
narkozcu olmadığı 
için Devlet 
H ast a n e s i ’ nde 
ameliyet ettirme 
mecburiyet i nde 
kaldığını söyleyen 
Muhtar Necmi Ünlü, 
"Bütün bu zorluk
lar yetmiyormuş 
gibi SSK’da bir de 
ilaç kuyruğu çilesi 
insanı canından 
bezdiriyor" 
dedi.
Eşinin ameliyattan 
çıkması ile acil ilaç 
alınması gerektiğini 
ancak, SSK Hastane 
si*nde Devlet

TAŞI
GEDİĞİNE

karnen

Yaşadı...

Mısır’da Gümrük Vergisi 
yüzde 80’den, yüzde 25’e düşürülmüş. 
Unakıtan’ın oğlu yaşadı....
Tavuklarını bol, bol yemler....

Dünkü Taçı Oadlfllne' höçealndt yazılan 
"Hep Atatürkçüyü* demeyeceği aatınnı 
"Hap Atatürkçüyüz deyeceğiz" olarak düzeltiriz.

Hastanesi’nde 
yatanlar için sıra 
beklemeden ilaç 
verilmediği için 
SSK’lılann adeta 
işkence çektikleri
ni belirten Ünlü, 
"Başta Sayın 
Alton Karapaşa 
oğlu ve AKP ilçe 
Başkanı Enver 
Şahin, bu soruna 
çözüm bulacak
larını söylemde 
rine rağmen 
halen hiçbir 
girişimde bulun
mamalarını 
yadırgıyorum." 
şeklinde konuştu. 
160 milyon lira 
narkozcu ücreti 
veremeyen hasta
ların çözümü Devlet 
Hastanelerinde 
aradıklarını öne 
süren Necmi Ünlü, 
"Hastaneye ilaç 
almak için 
gidenler, veznede 
saatlerce kuyruk 
bekledikleri yet
miyormuş gibi, 
bir de çalışanların

umursamazlıklarıy
la karşılaşmaları 
insanları canından 
bezdiriyor" dedi. 
Başka hastanelerde 
ameliyat olan hasta
lar için SSK Hasta 
nesi Eczanesi’nde 
ayrı bir yer belir
lenip öncelik tanın
ması gerektiğini 
savunan Necmi 
Ünlü, "Canı yanan 
hastalar seslerini 
çıkartmadıkları 
için devamlı 
mağdur oluyorlar. 
Derdinizi anlata
cak, sizi dinleyecek 
bir tek çalışanın 
bulunmadığı 
hastane SSK 
Hastanesi olamaz" 
diyerek, SSK 
yönetimi ile 
iktidar partisi 
yöneticilerini vatan
daşa şikayet etti. 
Gemlik SSK 
Hastanesi'ne 
getirilecek Narkozcu 
için gerekirse, 
imza kampanyası 
dahi başlatacağım 
açıklayan 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtan 
Necmi Ünlü, 
seslerini çıkarta-

mayan SSK’lılar 
adına konuştuğunu 
belirterek, 
"Bizler önce 
SSK’lıyız. Devlet 
Hastanesine 
zevkimizden 
gitmiyoruz, 
ihtiyacımız olduğu 
için gidiyoruz. 
SSK Hastane için 
gerekenin 
yapılmasını 
istiyoruz." 
diye konuştu. 
NARKOZCU 
BAYILMIŞ 
Öte yandan Gemlik 
SSK’da boş bulunan 
Narkozcu kadrosu 
için uzun süredir 
başlatılan girişimler
den sonra teknisyen 
kadrosuyla, 
SSK Hastanesi ne 
gelen Narkoz 
cunun, girdiği 
ameliyatta bayıldığı 
ve görevini 
yapamayacağı 
gerekcesK le geri 
gönderildiği öne 
sürülürken, 
yeni narkozcu 
gönderilme ri 
için tekrar 
girişimlerde 
bulunulduğu 
öğrenildi.

Ş imdi Çalış ma Zamanı
Bursaspor düştü.
Ama. Şok hala geçmedi.
Saçla arayışı da. bala batmadı 
Suçlu. hıran Fedenmyaa aMto. 
Çoğu zaman, hakemler suçiamh- 
Karadeniz takanlarun yenemeyen.

Beşiktaş oldu.
Baş suçlu olarak da. Çaşdoar-fitoe 

ilan edildi.
Bursaspor'un düşmesinde, bu •ay

dığımız olayların tabii ki etimi nida.
Ama. Esas sudu, Bursaspor’ua 

kendi siydi.
Futbolculardı.
Teknik yönetimdi.
Yönetim kuruluydu
Hatta. Bir kısım fanatik, 

taraftardı.
Artık, suçlu arama maceramm 

bitirmeliyiz.
Ve. Gerçekleri, kabul etmeiMe 
Hikmet Şahin e, destek vermek

V«
Bu cenazeye sahiptendi içbu 

teşekkür etmeliyiz.
Ve. Hemen çalışmalara başla- 

malıyız.
Hem de, tatil falan yapmadan 
Kimler kaine ah
Kimler serbest bırakılacak.
Hangi futbolcular transfer edBr- 

cek.
Hemen harekata geçmek lanm
Şu ana kadar yağdan en yaradı 

iş, Biyediç’i kulüpte berakmak 
olmuştur.

Çünkü antrenör tercdd. en ösmsdl 
icraattır.

Hikmet Şahin bu işe d asmalda 
yararlı bir iş yapmmt*

Bursaspor Baskanh^ı om Bassa 
halkına daha da yaimdaotiraulMar

Temel bir taksi w 
bindi.

Şofor TemeTe sonte
*• Nereye gîdecefcsMz.*
Temel simrh bir 

cevap verdc
• Sana nedbr dt—w
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BP Genel Merkezi Tiyatro Kolu’nun hazırladığı trafik konulu tiyatro dün sahnelendi.

Öğrencilere tiyatrolu Trafik eğitimi
Seyfettin SEKERSOZ

2004 yılının Trafik 
Yılı olarak belir
lenmesi nedeniyle, 
İlköğretim çağına 
gelmiş çocuklara 
yönelik eğitim 
çalışmaları 
devam ediyor. 
BP Genel 
Merkezi’nin 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü ile yap
tığı sponsorluk 
anlaşmasının 
ardından harekete 

geçerek, tüm yurt
ta trafik bilgi 
eğitimlerine 
başlanıldı.
Dün, Belediye 
Kültür Merke 
zi’nde BP 
Genel Merkezi 
tiyatro kolunun 
hazırladığı 
"Önüm, arkam, 
sağım, solum 
Trafik” konulu 
eğitici tiyatroyu 
çocuklar büyük 
ilgiyle izlediler.

BP İdari İşler 
Müdürü Salih 
Cömert, yaptığı 
açıklamada, 
amaçlarının 
trafik bilgisini 
temelden öğret
mek olduğunu 
söyledi.
Cömert, 
ayrıca Bursa 
bölgesindeki tüm 
ilköğretim ve 
anaokulu 
öğrencilerine 
tiyatrolu bilgilerin 
verildiğini 
söyledi.
İki kişilik trafik 
eğitici tiyatrosun
da, çocuklara 
caddelerden 
nasıl karşıya 
geçileceği, 
anne babalarının 
kullandıkları 
araçlarda nereye 
oturmaları 
gerektiği ve 
mutlaka kemer

c»—/rT4>|
çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize^ 

Castrol Turbomax 15VV40
motor yağı hediyemiz.

OTO flYGfiZ

Cargo Vector

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlarında 

^geçerlidir. .

k 4 mevsimde de üstün performans sağlayan ve 
■f 1 her koşula anında uyum sağlayan üstün lastik.

GOOD^YEAR
Yetkili Bayii

Tevfik Solaksubası ve OhllarıV
İstiklal Caddesi No : 26

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

ıMıin tiı>ıi;riı 
, OPET 

muı m»

Bursa-Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km 
Gemhk BURSA

BURSA HAKİMİYET .
■ VE KENT GAZETELERİNE ■
I İLAN ALINIR |

KÖRFEZ REKLAM - *
| TEL : (0.224) 513 96 83 I 

Fut : (0.224) 513 35 95 _
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Şehit Cemal fctinı OkMan 
el işi ve resim sergisi

İŞ^ttın SEKERSOZ

Şehit Cemal
İlköğretim Okulu yıl 
sonu resim ve el işi 
sergisi açıldı.
Belediye Sergi 
Salonundaki 
serginin açılışını 
Kaymakam Sadettin 
Genç yaparken.
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
ve okul 
müdürleri hazır 
bulundular. 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu

Müdürü Cemal Kurt 
ile Ev Ekonomisi 
öğretmeni Filiz 
Engin yaptıkları 
açıklamada, 
okul öğrencilerinin 
yıl sonu içinde 
kendi yaptıkları 
el becerilerinin 
yanında birer 
profesyonel gibi 

günün modası 
olan ahşap boyama 
işlerini bitirmenin 
zevkiyle dolu 
olduklarını 
söylediler.
İlgiyle gezilen 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
sergisi iki gün 
açık kalacak.

Sınavlar öncesinde ailelere düsen görevler
Şair Nef'i İlköğretim 
Okulu Psikolojik 
Danışmanı Mesut 
Yüksel, ÖSS ve LGS 
sınavına girecek 
öğrenci ve ailelerine 
tavsiyelerde bulu
narak, sınav öncesi 
anne ve babalara 
büyük görev 
düştüğünü söyledi.

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KfiMPfiNYfi

Psikolojik Danışman 
Mesut Yüksel, anne 
ve babaların yüksek 
basarı beklentilerini 
gerçekleştirmek için 
çocuğu eleştirmek, 
hırpalamak, ceza 
vermek, tembel, 
sorumsuz gibi 
ifadelerle suçlamak 
şeklinde 

davranışlarda bulun
masının, çocukların 
kendine olan 
güvenini kaybet
tirdiğini ve başarıya 
zarar veren aşırı 
kaygıya sebep 
olduğunu belirtti. 
Yüksel, çocukların 
sınırlarını zorla
madan, bir denge

kurulması gerek 
tiğini söyledi.
Sınava hazırlanan 
öğrencinin 
kaygısının, hayatın 
akışını etkileyecek 
bir yanşta olmaktan 
duyulan kaygı ve 
"Anneme, babama 
ne diyeceğim, 
akrabalarım ne der. 

arkadaşlarımın 
yüzüne nasıl baka
cağım?" gibi 
düşüncelerden kay
naklandığını kayde
den Rehber Öğret
men Yüksel, "Anne 
ve babalar olarak 
görevimizin; onlara 
iyi bir eğitim ver
mek olduğu kadar, 
çocuklarımıza hayatı 
sevdirmek ve yaşa
ma sevinci vermek 
olduğunu da unut
mayalım. Hayat 
sadece falan okulu, 
filan üniversiteyi 
bitirmek demek 
değildir" dedi. 
Mesut Yüksel, 
öğrencilerin 
başarısına katkı 
sağlaması için 
ebeveynlere 
şu tavsiyelerde

tıuIundu - 
"Çocuğunuzu yarts 
atı olmaktan 
kurtarın.
Kimseyle kıyasla • 
mayın. Sınava 
ğirenlerin belli 
bir kısmının yer- 
lest irileceğini 
unutmayın, yer- 
lestirilmeyenler 
başarısız değildir 
Bol bol egzersiz 
yapsınlar. Onlarla 
yürüyüşe çıkın. 
Tiyatroya, sinemaya 
gidin, ama bunlan 
yaparken keeiaflMe 
smav ve derslerle 
ilgili konusmavtn 
Uyku saa t terini 
ayarlayın, beslenme 
durumuna dikkat 
edin. Kahvaltı 
alışkanlığı 
kazandmnJ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - W0RLD KART » a X»j>a \ı ya XIw
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART ,.Yf) J»IİV a J pa, 0,7
GARANTİ BANKASI • BONUS KART O 1 U ALrl ALvl

ÖZKflYH OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

IRELLI , Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44
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DoMrsiytalİKİİylfBeMİ?
Kocaeli Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Müge 
Filiz tarafından 
yapılan bir araştır
ma, doktorların 
yüzde 76'sının, 
ölümcül bir 
hastalığa yakalan
maları durumunda 
bunun kendilerine 
bildirilmesini iste
diklerini ortaya 
çıkardı.
Müge Filiz, riskli 
durumlarda gerçeği 
hastalara söyleme 
konusundaki tartış
maların belli dönem
lerde ortaya çıktığını 
ve hasta haklarının 
gündeme geldiğini 
söyledi. Filiz, bu 
k<ıpsamd<ı ölümcül 
hastalığa yakalanan
lara bu durumun 
açıklanması 
konusunda doktor

ların ve tıp dışında 
eğitim görmüş olan
ların tutum ve 
davranışlarının 
sorgulanması 
amacıyla bir araştır
ma yaptıklarını 
belirtti.
Filiz, 206’sı üniver
site mezunu toplam 
291 kişinin katıldığı 
araştırmada, denek
lerden 25 sorudan 
oluşan anket for
munu cevaplandır
malarının istendiğini 
ifade etti.
146’sı kadın olan 
deneklerin 60'ının 
tıp eğitimi almış 
doktorlardan oluş
tuğunu anlatan Filiz, 
şunları söyledi: 
"Üniversite mezun
larının önemli bir 
kısmı üniveı sitelerde 
öğretim üyeliği 
görevinde bulunuy
or. (Ölümcül bir 
hastalığınız olsa size

bildirilmesini ister 
misiniz?) sorusunun 
sorulduğu araştır
mada, katılımcıların 
yüzde 80’i (evet) 
cevabını verdi. 
Doktorların yüzde 
76’sı ve tıp dışında 
eğitim alanların 
yüzde 77’si soruya 
(evet) yanıtı verdi. 
(Ölümcül bir 
hastalığın olması 
durumunda dok
torunuzun yardımı 
ile ölmeyi ister 
misiniz?) sorusuna, 
doktorların yüzde

43’ü gönüllü 
ötanaziye' (hayır) 
cevabı verdi.
Yasaların izin ver
mesi halinde doktor
ların yüzde 22’si 
ötanaziye koşulsuz 
(evet) derken, yüzde 
18’i ise aileye yük

olma ve kalan 
yaşamının çok acılı 
olması gibi durum
larda ötanaziye 
(evet) diyor.
Geriye kalanlar ise 
fikrinin olmadığını 
ifade etti. Ankete 
katılanlann tamamı 
göz önüne alındığın
da, gönüllü 
ötanaziye (evet) 
diyenlerin oranı 
yüzde 28, şartlı 
(evet) diyenler yüzde 
20 olurken, (hayır) 
cevabı verenlerin 
oranı ise sadece 
yüzde 28’de kaldı. 
Geri kalanlar ise

fikirlerinin 
olmadığını ifade 
etti."
Filiz, araştırma kap
samında doktorların 
yüzde 26’sının 
ölümcül hastalığa 
yakalanan hasta- 
lannı bilgilendirdik
lerini ortaya 
çıkardığını, yüzde 
13'ünün kesinlikle 
ilgilendirmediğini, 
yüzde 48 inin şartlı 
bilgilendirmeye 
yöneldiklerini ve 
geri kalanlarının ise 
bu konuda fikir 
beyan etmediğini 
kaydetti.

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL C2J 

ET MANGAL

Koç Allianz Sigorta A.Ş.’den
Sözleşme Yapma ve Prim Tahsiline

Yetkili Acentelik İlanı
Şirketimiz nam ve h«*s<ıbına \<tn<pn, X ıkliv-ıt Ka/a T idi 

Kaza, Trafik, Hukuksal Koruma, branşlarında poliçe tanzimi 
prim tahsiline, Makine-Montaj, Ziraat, Kredi branşlarında tek- 
lifname almaya ve prim tahsiline. Hastalık Sigortalan branşın
da teklifname almaya ve ilk prime mahsuben pey akçesini tah
sil etmeye, İstanbul, Üsküdar 5. Noterliğinden 20.05.2004 
tarih ve 26413 sayılı vekaletnamedeki yetkiler verilmek 
suretiyle

GEMLİK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTI.
BURSA GEMLİK acenteliğine atanmıştır.

HİKMET DEĞERLİ (Emeldi Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMETİN YERİ
DOĞA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ

KMLİTI I. SINIF HİZMET MİKEMMEL HAŞİN ÇH KİLİT

BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

CIMİTET VE İIEI YIHMTIUV İtil tElHUtm TMIlll

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR I

KÖRFEZ REKLAM

ı iiI i iİ TEL: 513 17 97- 513 96 83 Fax: 513 35 95
I
EuaıBIBrBfOfSOu,

SATILIK VIL
Manastır Cumhuriyet Mahallesi nue 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 kath trip!ex srtli vil
GSM: (0.535) 886 47 74
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Lise
Yükseköğretim Kurulu 
(YOK), genel lise 
Melunlarının. Öğrenci 
Seçme Sınavı (ÖSS) 
sonuçlarına göre 
meslek yüksekokulları
na yerleşmelerine 
olanak tanıdı.
Sınavsız geçiş uygula
ması sonrasında oluşan 
kontenjan açığının, bu 
yolla kapatılması hede
fleniyor. Meslek 
liselerinden meslek 
yüksekokullarına 
sınavsız geçiş uygula
ması çerçevesinde, 
genel lise mezunlan, 
belirlenen bazı prog 
ramlar dışında ÖSS 
sonucuna göre meslek 
yüksekokullannı tercih 
edemiyordu. Bu aday
lar, genel yerleştirme 
sonrasında oluşan boş 
kontenjanlar için ek 
yerleştirmede başvuru 
yapabiliyordu.
Ancak, meslek yük- 
sekokullannda oluşan 
kontenjan açığı 
nedeniyle, bu yıl, genel 
lise mezunlarına, ek 
yerleştirmeyi 
beklemeden genel yer
leştirmede meslek yük
sekokullarını tercih 
hakkı getirildi. Yeni

düzenlemeyle, yine 
öncelik meslek 
liselerinde olacak. 
Meslek lisesi mezunlan 
yerleştirildikten sonra, 
boş kontenjanlara 
genel lise mezunlan 
alınacak.
MESLEK YÜKSEK 
OKULLARINDAKİ 
KONTENJAN AÇIĞI 
YÖK’ün, karann alın
masına temel oluşturan 
"Meslek 
Yüksekokulları 
Bugünkü Durumu ve 
Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim 
Okullarından Meslek 
Y üksekokullarına 
Sınavsız Geçişin 
Değerlendirilmesi" 
konulu raporunda, 
meslek yük
sekokullarındaki 
kontenjan açığına

işaret edildi.
Rapora göre, sınavsız 
geçisin ilk yılı olan 
2002 de 196 bin 609 
kontenjana 193 bin 
686 mezun yerleştir
ilirken, 2003 yılında 
202 bin 787 konten
janın yalnız 160 bin 
604’ü doldurulabildi. 
2004 yılında da 
sınavsız geçişe başvuru 
sayısı 115 bin 422 ile 
sınırlı kaldı. YÖK, bu 
yıl devlet, vakıf ve 
KKTC'deki üniver
sitelerin önlisans 
programlarına toplam 
189 bin 43 
kontenjan ayırdı. 
GENEL LİSE 
MEZUNLARININ 
YERLEŞTİRİLMESİ 
Meslek lisesi ve meslek 
yüksekokulları arasın
da "program bütün- 

sorun yaşandığı belir
tilen raporda. Bu 
tam olarak sağlanana 
kadar, ilan edilmiş 
meslek yüksekokulu 
kontenjanlarının bos 
kalmaması için meslek 
lisesi mezunlan ile 
beraber genel lise 
mezunlarının meslek 
yüksekokullarına yer
leştirilmeleri kaçınıl
maz bir durumdur" 
görüşüne yer verildi. 
Raporda, şunlar 
kaydedildi: "Aksi 
takdirde, büyük emek
lerle ve gayretlerle 
sağlanmış bulunan 
binlerce meslek yük
sekokulu kontenjanının 
boş kalması gibi 
ekonomik olmayan bir 
durumla karşı karşıya 
kalınmış olunacaktır. 
Başta tanm program
ları olmak üzere, 
mesleki teknik 
ortaöğretim kurum- 
larında altyapısı 
olmayan bazı meslek 
yüksekokulları pro
gramlarının kontenjan
ları yeterince dol
mamıştır. 2003 
ÖSS dr genel lise

programlarsa genel 
yerleştirmede tercih 
hakkı tanmmasaçia bu 
sorun tamamen 
cozuknus ve daha 3k 
yerleştirmede tanm 
programlan genel İm 
mezunlan tarakndaa 
yüzde 88 oranmda 
doldurulmuştur Genel 
lise mezunlarının, 
öncelik meslek lisesi 
mezunlarında olmak 
kaydıy La. & yer- 
lestirmede meslek yük
sekokulları pr ogram- 
lannı tercih ede
bilmelerine olanak 
sağlanması, bu tohum 
kesin çözüm 
getirecektir.”

EK YERLEŞTİRME 
COKGEC 
SONUÇLANIYOR 
Raporda, meslek yük
sekokulu kontenjan
larının, ek yerleştirme 
işlemlerinin uzun 
sürmesi nedeniyle de 
doldurulamadığı belir
tilerek, işlemlerin 
sonuçlandığı ekim- 
kasım ayına kadar 
gençlerin farklı 
arayışlara girdiği 
kaydedildi. ÖSS de 
herhangi bir yük- 

sEköğrerim progmamni 
yeriesârâemeyes gesei 
kse mezunfaruuuu aak- I 
ta katma paniği yasa
yarak. ç «raksı dateİ 
birçok seçeneği 
denediği ae csğaaiakkı I 
da tekrar amma 
girmek ıdu der- 
shaatkerr kapt 
yapördsğı bekrtüea 
raporda. Ekaa-kaaaa 
aşlar* bulan ek yer
leştirme icm taacm 
kullanma zarsam 
geldiğinde. amamrim 
başak oicıadr meslek 
yüksekokula damda 
bir seçeneğe ycaakam 
olmaktadır. Kay* çap
tırdı birçok öğrenci 
ise birinci yan yriı 
kaybetmektedir 
denddı 
Düzenlemeyle. ğenri 
lise mezunlan 2004- 
OSS sonuçlarına göre. I 
genel yerleştirmede 
meslek yüksekokul 
lanm tercih edecekler 
Bu adaylar. tevcMmk 
ni, onhsam ve 
aokoğr et * prograat* 
larmm yer aldığı Tabi» I 
3 ve lisans prograa»- 
lannın bulunduğu 
Tablo 4 den
MptdİM._______ ___ I

ACCiVE BİL6İmpr«Â 
COMPUTER 

■ BİLİŞİM HİZMETLERİ 
IGELECE&l PÜSÜNEMLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
l ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

I—I EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl
garantili satışlarımızla sîzlere
Mertrez: İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi

teknolojisini sunuyoruz I 
erkezi Kat: 1 No: 40 OTfflLtK |

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 
ELEKTRİK VE HIRDAVAT MALZEMELERİ İHALESİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR
İHALE KAYIT NUMARASI
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi 
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktan

: 2004 / 67962

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: 0.224 5139200 (123-124) 0.224 5139207
: Gemlik deha2@superonline.com

b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi

d) İhale Usulü 
3- ihalenin 
a) Yapılacağı yer 
b) Tarih ve saati

S. NO
1-

: 1-1. Grup 43 kalem Elektrik Malzemeleri İhalesi
2. Grup 44 kalem Hırdavat Malzemeleri İhalesi 

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Deposu 
: Sözleşmenin onayına müteakip, 

yükleniciye tebliğinden itibaren başlanacak.
: Açık ihale usulü ile yapılacaktır.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu

CİNSİ
1. Grup Elektrik Malzemesi
2. Grup Hırdavat Malzemeleri

İHALE TARİHİ 
08.06.2004

SAATİ 
10.30 da

4- ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu
lanacak kriterler.

4.1. - İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı, aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi veya meslek 

odasına kayıtlı olduğu belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasında, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. - Teklif verrtıeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucu

ları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. - Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile 
buna ilişkin yazılı taahhütname

4.1.6. - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler
4.3.1. İstenmemektedir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi, Satın alma biriminde görülebilir 

ve 30.000.000 TL. karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur)

8- Teklifler, 08.06.2004 ŞALI günü saat 10.30’a (1. Gurup Elektrik Malzemeleri ve 2. 
Grup Hırdavat Malzemeleri) İhale saatine kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın 
alma odasına verilebileceği gibi, İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İhale gurup ihalesi olacaktır. İhaleye 1. Gurup veya 2. Gurup diye ayn ayn teklif 
verilebilir, veya ihaledeki her iki gruba da teklif verilebilir.

10- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat yeneceklerdir.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- İlanen duyurulur. Bmm* : 2004

aOHiuK ■■■■

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Baydar

EMEKLİ MEMUR

Emekli gider nereye 
Bankalardaki sıraya 
Utanır maaş almaya 
Ölme de yaşa emekli

Üç-beş kuruş neyine yetmez 
Hiç kimse kapını açmaz 
Aylığın kira ve keyfine yetmez 
Vur başını taştan taşa emekli

Gelde çıkar emeklilik tadını 
Unuttun hayat adını 
Alamadın sen muradını 
Hasret kaldın aşa emekli

Bir ev nasip olmadı ölmeden 
Gençliğin gitti elinden 
Devlet baba utansın bu halinde 
Yoruldun boşa emekli

Bu sene sen aç kaldın 
Fitre kadar zam aldın 
Yirmi beş yıl boşa yoruldum 
Gitmedin hoşa emekli

Emekli Demir Ali der bize yazık 
Devlet babadan çok yedik kazA 
Yılladır işimiz bozuk 
Yazın öl, kalma kısa emekli

d

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SAUT* IU
EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN
SOSİSLİ SANDWİÇ
HAMBURGER

+ AYRAN 
+ AYRAN

HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS

1.500.000 TLİ
2.000.000 nl
2.000.000 İLİ
3.500.000 n|

DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA+ İCECEK 4.500.000 İt 
CİĞER +CİPS + KARIŞIK SALATA+ İCECEK 4.500.000 TL 
KÖFTE + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 4.500.000 Tl 

SOSİS-f CİPS +KARIŞIK SALATA r İÇECEK 4.500.000 U

MARGARİlAPİZZAtİÇECEK 4.500.000 TL
PİZZAKARIŞK SAIATA+ İÇECEK 8.000.000 TL

İşyeri ve evlere paket senisimu radı
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 38

HER TURIU KARTUŞ DOLUNUA j 
YAZICI SERİTİ GARANTİLİ KÜŞIİU 

2K OFİS & KIRTASİYE|
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Denirsabası Mh. Çeşme Sk. No; İS
Td:514 9130F» 512 2 ~t> jfc

mailto:deha2@superonline.com
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I Reflü ve mide yanması ile mücadele Çevre insanı
I Reflünün en fazla 
1 görülen semptomu 
] mide yanmasından 
n milyonlarca insan 

I giöi şikayetçi iseniz, 
sağlığınızı

J iyileştirmek ve
1 hayat kalitenizi
| yükseltmek için
I yapacağınız
I şeyler vardır.
| 1. Baharatlı ve
I asitli yiyeceklerden, 

çikolata gibi
9 yağh gıdalardan.
I trunçgiller ve 
] meyve sularından 
| kaçının.
I 2. Çay, alkol, kolalı

İşportadan gözlük almayın
I Yaz mevsimiyle bir- 
I likte rengarenk 

, güneş gözlükleri 
| işporta tezgahlarında 
f yerini alırken. 
| uzmanlar bu gözlük- 
L lerin kullanılmaması 
n konusunda uyanda 
| bulunuyor. Türkiye 
1 Hastanesi Başhekimi 

ve Göz Hastalıkları 
Uzmanı Opr. Dr. 
Nusret Baş. İHA 

| muhabirine yaptığı 
I açıklamada, güneşte- 
I ki olumsuz ışınlan 
I tutan camların belirli 
I testlerden geçerek 

güneş gözlüğü haline
I getirildiğini
I belirterek, bunlann 

da yetkili mağazalar
dan satın alınabile
ceğini anlattı. 
Başhekim Opr. Dr. 
Nusret Baş, tezgahta 
satılan camlar hiçbir 
kontrol yapılmaksızın 
kaçak yollardan 
üretildiği için gözde 
miyopik, hiperme- 
tropik veya astig- 
matik gibi kırılma 
kusurlan yapabile-

I ceğini, bunun da 
i görüşü bozabileceği

ni bildirdi. Bunların 
gözde prizmatik 
etkiye yol açarak, iki

I göz arasındaki ilişkiyi 
de bozabiIeceg ini, 
bulanık ve çift görm
eye sebep olabile
ceğini kaydeden 
Başhekim Opr. Dr. 
Baş, "Tezgahta 
satılan numaralı

, gözlükleri ve güneş 
j gözlüklerini satın 
llpıak, göz sağlığını 
rtske atmaktır" dedi.

içecekler ve 
hatta kafeinsiz 
kahve altın
larınızı sınırlayın 
3. Kilonuza 
dikkat edin. 
Fazla kilolarınız* 
dan kurtulun. 
(Aşın kilolu 
olmak karın içi 
basıncını bastırır 
ve bu da reflüyü 
arttırabilir.) 
4. Aşırı yemek 
yemeyin. 
Her zaman
ölçülü yiyin. azaltın.
5. Sigarayı b.rakm «• Yemekten sonra
veya en azından hemen sPor

Başhekim Opr. Dr. 
Nusret Baş, güneş 
gözlüklerinin kahv
erengi ve yeşilin ton
larından üretilebile
ceğini de ifade 
ederek, "Kahverengi 
ya da yeşilin tonları 
dışında, kırmızı, 
eflatun ya da mavi 
gibi diğer renklerde 
camı olan gözlükler 
güneş gözlüğü 
değildir. Bu tür 
gözlükler güneş 
gözlüğü olarak kul
lanılamaz" diye 
konuştu.
GÖZLÜKÇÜDE 

MUAYENE 
OLUNMAZ’ 
Gözlük satan yer
lerde doktorlarca göz 
muayenesi yapıl
masını da eleştiren 
Başhekim Opr. Dr. 
Baş, "Bu dükkanlar
da doktor çalışması 
yasal değil. 
Bakıyorsunuz bir 
gözlükçünün camın
da, 'Bilgisayarlı göz 
muayenesi -t- çerçeve 
+ cam şu kadar 
liraya’ yazıyor. Bu, 
yani doktorun 
gözlükçüde muayene 
yapması, hem ahlaki, 
hem ticari hem de 
tıbbi bakımdan 
yasaktır" dedi. 
Türkiye Hastanesi 
Başhekimi ve Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Nusret Baş, 
güneş gözlüğü 
alınırken dikkat 
edilmesi gereken en 
önemli noktanın, 
ültravlyole ışınlarını 
absorbe etmesi

olduğunun unutulma
ması gerektiğini vur
gulayarak, "Güneş 
gözlüklerinin organik 
materyalleri plastik 
çam ağacının reçi
nesinden yapıldığı 
için hammaddesi 
ültraviyole ışınlarını 
geçirmez. Plastik 
camlı güneş gözlük
leri hem ültraviyoleyi 
geçirmez hem de 
kırılarak göze zarar 
vermediği için öne 
rilir" diye konuştu. 
Camın ışık koyuluk 
miktarının, kişinin 
ışık hassassiyetine 
göre seçilmesi gerek
tiğini belirten 
Başhekim Opr. Dr. 
Nusret Baş, "Aşın 
ışık hassasiyeti olan- 
lann tıbben araştırıl* 
ması da gerekir. Aksi 
takdirde hastalık, 
güneş gözlüğüyle 
gizlenip, teşhiste geç 
kalınabilir" dedi. 
Başhekim Opr. Dr. 
Baş, özellikle açık 
göz rengine sahip 
olanların, gözlerini 
güneş ışığından daha 
çok koruması gerek
tiğini ifade ederek, 
"Çünkü açık renk 
gözlüler, koyu renk 
gözlülere göre daha 
hassastır" dedi.

yapmayın.
7. Çok sıkı kemer 
takmayın ve dar 
kıyafetler giymeyin 
8. Yatmadan 
evvel atıştırmayın.
Yemeklerinizi 
yatmadan 
en az 3-4 saat 
önce yiyin.
9. Yatağınızın 
başucunu yükseltin 
veya ilave yastık 
kullarım.
10. Haftada 3 
veya daha fazla 
antiastit alıyorsanız, 
doktorunuza 
başvurun

GÖZLÜK CAMINI 
TEST EDİN’ 

Kalitesinden kuşku- 
lanılması durumun
da, gözlük camının 
ele alınıp karşıdaki 
bir görüntüye 
bakılarak, yuvarlak 
hareketler yaptınp, 
sağa sola, yukan 
aşağı ve camın 
içinden herkangi bir 
görüntüyü izleyerek 
bakılabileceğini 
kaydeden 
Başhekim Opr. Dr. 
Nusret Baş, 
"Arkadaki görüntüde 
herhangi bir bozuk
luk olmuyorsa cam 
iyidir" diye konuştu. 
Başhekim Baş. 
gözünde optik 
sorunu olanların 
numaralı güneş 
gözlüğü kullan
malarını da önerdi. 
Güneş gözlüklerinin, 
güneşe direkt 
bakıldığında gözü 
korumadığını vurgu
layan Başhekim 
Opr. Dr. Baş.
"Böyle bir yanılgıya 
düşmeyin. Aksi 
takdirde gözünüzde 
yanıklara yol 
açabilirsiniz 
uyarısında 
bulundu.

etkiliyor
Erzurum SSK «Bölge 
Hastanesi .Asabiye 
Uzmanı Dr. Mehmet 
Yavuz, çevrenin ve 
çalışma koşullarının 
insan prifoiojnnM 
etkilediğini 
belirterek, "Devasa 
binalarda ve küçük 
hav asız ortamlarda 
çalışmak iş verimiîl - 
iğini düşürür” dedi. 
Asabiye Uzmanı Dr. 
Mehmet Yavuz, hava 
kirliliği, gürültü, fast- 
food yiyecekler, hor - 
monl u gıdalar, 
kimyasal atıklar, 
sıkışık trafik, 
akmayan sular, iş 
yaşamının yıpratıcı 
rekabeti, gün boyu 
oturarak çalışmak, 
bilgisayarın kirş w* 
da tüketilen saatler, 
kapalı havalandırma 
sistemleri, kirli hava, 
sağlıksız çalışma 
koşullarının insan 
psikolojisini etk
ileyen en önemli fak
törler olduğunu 
belirtti. Dr. Mehmet 
Yavuz, "Kırsal kes
imin hic tanımadığı 
bu yaşam biçimi, 
beraberinde omurga 
bozukluklarından sırt 
ağrılarına, göz 
hastalıklarından 
sağırlığa, alerjiden 
astıma, stresten 
kansere bir yığın 
hastalığa yakalanma 
riskini getiriyor. Bu 
yetmiyormuş gibi 
kişiler, bina sendro- 
mu, sekreter sendro- 
mu, yazar krampı, 
şehir bronşiti.

NÖBETÇİ ECZANE
28 Mayı» 2004 Caaa 
S.SARAL ECZANESİ

>1 : 31 SAYI: 1838 
FİYATI: 200.000 TU f(Db' DuMk 

Sahab* : Kadri GLUEB 
Yan işleri Modürâ : Serap GLUER 
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goraku sağuhğı 
türünden bâr yağm 
yem hmtahfr Btor> 
atme ekiyor' <fiye 
knaosru. Bern ysgacr 
Laraoo. sagUksu 
ranta day ah ies 
merkezierânm. 
sadece carpak 
kemleşme ve trafik 
keşmekeşi olarak

ceğini ifade eden Dr. I 
Yavuz. CMaym
sosyal boyaatianodbm I 
daha ciddi sağfak 
•oranlan da v ardır 
Insanian devasa 
binalarda, pftazalar- 
da, küçük havasız 
odalarda cahsmaya 
mahkum etmek ver- 
ımltbğtn düşmesine 
yol acar. Eğer 
çalıştırdağmu ele
manlarınızdan iyi 
performans almak 
istiyorsanız onlara 
karşı cimri davran- 
mayıp geniş çabama I 
alanları tahsis amit. i 
İş hanlarında, 
plazalarda. şehrim
izde birçok örneğini 
gördüğümüz yoğun 
iş merkezlerinde sjk 
rastlanan hasta, 
bina sendromumm 
belirtileri sadece hal- I 
sizlik ve bit k mÖk 
değil tabu Baş 
ağrısı, bas dönmesi I 
zihinsel konsantr ass I 
on bozuk lu kla n 
unutkanlık, göz ve 
cilt irritasyoadan, 
farenjit larenpt ve 
burun kanaması da 
sıkça rastlan m 
Şikayetler
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Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin düzenlediği gecede şiir müzik, öyküye doyuldu

CBAL öğrencilerinin Anadolu esintisi
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğretmen ve öğren
cilerinin hazırladık
ları program büyük 
beğeniyle izlendi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen geceyi Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Müdür İdris Aka, 
Edebiyet öğretmen
leri Güngör Deveci, 
Kerime Gülfidan, 
Neriman Erdem ile 
Matematik öğret
meni Ayfer Sezen ve 
Müzik öğretmeni

B6Ş MfiDENI
YHG TKHRE

• Mobil
• BP

Castroll

HER ÇEŞİT OTO 
VE SANAYİ YAĞLARI 
KATKI MADDELERİ 

UYGUN FİYATLARLA..

• Csso
• Petrofer

Yağ Çeşitleri

Hisar Mah. Baytaş Körfez 
Sitesi B -1 Blok No. 47 

Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 34 80

Metin Yeşildal’m 
hazırladıkları "Aldı 
sözü Anadolu" isimli 
programı başarıyla 
sunan öğrenciler, 
izleyenler tarafından 
bol bol alkışlandılar. 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Şube 
Müdürleri Veysel 
Özmen ile Ali 
Osman Cura’nın da 
öğrenci velileri ile 
misafirlerle birlikte 

eğlenerek, 
izledikleri prog 
ramda öğrencilerin 
sergi (edikleri oyun
larla tam not aldılar. 
Programın açış 
konuşmasını yapan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü İdris 
Aka, kültürümüzün 
değişik örnekleri 
olan şiir, müzik, 
halk hikayesi, 
tasavvuf ve aşık 
geleneğinin 
iç içe sunulduğu 
programın tamamen 
öğretmen ve 
öğrencilerden 
oluştuğunu söyledi. 
Şiir'in sayfalarca 
yazıp anlatamadık
larımızı birkaç 
dizeyle ortaya 
konması olduğunu 
söyleyen İdris Aka, 
öğrencileriyle gurur 
duyduğunu belirtti. 
Edebiyat öğretmeni 
olan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen.

I

yaptığı konuşmada, 
şiirin birçok 
anlatımı olduğunu 
söyledi.
Ercümen, bir 
işi anlatırken 
"Şiir gibi, kız gibi" 
sözlerin sarfedil 
diğine dikkat 
çekerek, 
"Şiir konuşmaktan 
daha güzeldir. 
Şiir yaradana 
sığınmaktır." dedi. 
Anadolu'nun çeşitli 
yörelerinden değişik 
şiirler ve türküler 
söyleyen öğrenciler, 
gelin gecesinde 
kına yakıp 
misafirlere kahve 
ikram ettiler.
Buram buram 
Anadolu kokan 
şiir gecesinde 
öğrenciler, 
okuduklan şiirlerle, 
seslendirdikleri 
ezgilerle izleyenleri 
adeta büyülediler. 
Gece, büyük ilgi 
gördü.

JJ.

Öğrencilerin Anadolu kokan şiirleri 
dinleyenleri büyüledi_________

TEL 
SİM

• Telsim .Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma A Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A Ibonclik Bilgileri

CEP TELEFOM ve AKSESl 4R S4TIŞI
TOPTAN »• PERAKENDE KONTÖR $ATI$l|

ULUOCAKLAR IHSIN CEPSHOP !
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 46 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03J



Türkiye çapında katıldığı tüm yarışmalardan ödülle dönen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü başarıya doymuyor

Gemlik Halk Eğilim Merkezi’ne mansiyon ödülü
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile ES-MO Büro Araçları ve Tersim Malzemeleri A.Ş. işbirliğinde Türkiye çapında düzenlenen kumaş, 
ahşap ve porselen boyama yarışmalarına katılan Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gemlik’e mansiyon ödülü ile döndü. Haberi sayfa 4 de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
29 Mayıs 2004 Cumartesi FİYATI : 200.000- TL.

Öğrenciler 3 
düşmana dikkat! 
Öğrenci Seçme ve Anadolu Lisesi 
sınavlarına hazırlanan öğrenciler kaygı, 
panik ve strese karşı uyarıldı. Başarıyı 
yakalayabilmek için yüzde 94 oranında 
özgüvene ihtiyaç olduğu belirtildi.

Haberi sayfa 5'de

Bir yağ fabrikasından getirilen çuvallar dolusu yağhane atığı çöplük oluşturdu

Çarşı Deresi kenarında çöplük
Kadri GÜLER
kadri_guter@hotmail.com

Güne Bakış

Şehir ortasında çöplük olur mu?
Sezgili Gemlikliler.
Zaman zaman şirin ilçemizin çarpıklıklarını gazetecilik 

anlayışımızla sîzlerle paylaşıyoruz.
Giderek daha sorunsuz bir kent görme özlemimiz, bizi 

idaha gazel, daha yaşanır, örnek gösterilecek bir Gemlik 
istemine götürüyor.

Ama binleri, sanki bu güzel istekleri kösteklercesine 
bozmaya çabalıyor..

Yandaki haberimizi okuyunca, şaşıracaksınız.
Gemlik içinden gecen Karsak Deresi, yaklaşık 2-3 kilo

metre uzunluğundadır.
Bu derenin her iki yakasında da yapılaşma oluşmuş, 

kent çevre yoluna bağlanmıştır.
Gelin görün ki Çarşı Meydanı’ndan bir kilometre uza

ğımızda bir çöplük oluşmuş.
Hem de belediyenin gözü önünde..
Mahalle sakinleri, arkadaşımız Seyfettin Şekersöz'e, 

durumun ilgililere bildirilmesine karşın, çöplüğün 
kaldırılmadığını söylemişler.

Yandaki fotoğraf herşeyi anlatıyor.
Başka söze hacet yok.
Üç ay önce yine yaptığımız bir haberde, çevre yolunun 

yanında bir köy oluştuğu ve bir alanda hayvan atıklarının 
toplanarak, bir süre sonra da satıldığım yazmıştık.

Bu görüntüler, hiç te hoşa gidecek görüntüler değil.
Bu atıklan kimler, ne amaçla şehrin ortasındaki bir 

arsaya atarlar, bir başka akıl almaz sorundur.
Arsa özel kişilerin bile olsa, çevre sağlığım etkiliyecek 

atıklar hiçbir yere bırakılmaz.
Herşeyden önce kent içine, içinde pislik-çöp bulunan 

yüzlerce çuval bırakılmaz.
Bırakılsa bile, bunu görmemek ayıptır.
Gemlik bu tor görüntülere layık değildir.

İlçenin ortasından akan Çarşı Deresi’nin kenarında bulunan boş bir arsaya, çu 
vatlara doldurularak atılan yüzlerce yağhane atığı çevreye pis kokular yayıyor.
İlçe merkezinden 
geçen Çarşı Dere 
si’nin çevre yoluna 
doğru olan bölümün 
de bulunan bir boş 
arsaya, çuvallar içinde 
bırakılan yağhane 
atıkları, havaların 
ısınmasıyla çevreye 
kötü kokular yaymaya 
başlayınca, mahal 
telinin tepkisine 
neden oldu. 
Çevre sakinleri, 
durumu belediyeye 
bildir diklerini ancak, 
ilgilenen olmadığını 
söylediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 3 de

Esnaf ve sanatkara
450 trilyon

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve 
sanatkara 2003 yılınd ' bilyon lira 
dolaylarında kredi kı lığını ve esnaf
ve natkarın durumu tirmek için
45l !lyon liralık yeni ı ‘ için hazırlık
yap ğını söyledi. Erdo< rgi 
refo. unda asıl hedeflerin,. giy i tabana
yayn. k olduğunu belinrtereh. Hazırlıklar 
sürüy Sürprizleri önümüzdeki günlerde 
görece 'iniz" dedi. Haberi sayfa 7'de

Boş arsaya atılan yağhane atıklan, kötü kokular yayarak çevrv sagtap* MM ec yy

M göz açtmyor
Gemlik Belediyesine bağlı zabıta defteri, 
doktor. veteriner. Çevre Sağhğı 
Teknisyenliği ve Esnaf Odası hm orta* asa I 
gerçekleştirdikleri denetimlerde. dün İstik- t 
lal Caddesi üzerinde bulunan seyyar saba I 
araçlarına el konuldu ve kaâdbnmfıı işgal 
eden tabelalar kaldmkii. Zabıtaca el konu- I 
lan tabela ve araçlar için zabıt MmMM.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haber. sayfa 2 de j

mailto:kadri_guter@hotmail.com
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Houm.uk siyasi oazitc ■■

Kim takoz?

Suçu başkalarına yüklemek..
Başarısızlığı örtbas etmenin en kolay yönte* 

mi..
Geçmişi karalamak..
Gerçekleştirilemeyen “vaat"lerin kılıfı..
Biz de siyaset ya da “idare" günü kurtarmak 

için yapıldığından pek ileri dönük proje 
üretilmez.

Proje üretemeyen “siyasal mekanizma” boş
tadır.

Boşta kalanın yapacağı bir şey vardır.
Oda;
Ona buna dalaşmak..
Geçmişe bulaşmak.
Devr-i sabıklar yaratarak prim yapmak.
Oysa;
Geçmişi karalamak yerine dersler alarak 

“başarı” odaklı bir yönetim biçimi geliştirilse 
bundan önce toplum yararlanacak.

Sonra siyasetçiler.
Başbakan toplumun gözünün içine baka 

baka “önümüze taş koyuyorlar" diyor.
Bürokratik oligarşinin yıkılmasından söz 

ediyor.
Siyasal partiler yasasından kaynaklanan “akik 

alır ama kabul etmez" yöntemden yararlanarak 
“tek başına”iktidarı elde eden “bir iktidar par
tisinin” başbakanından duyulacak yakınmalar 
mı bunlar?

Madem ki tek başına iktidarsınız.
Bunu her fırsatta ülkeyi yöneten ana kuram

ların başına kakıyorsunuz..
O halde gereğini yaparsınız.
İncir çekirdeğini doldurmayacak grup çıkar

larıyla uğraşacağınıza, sağda solda dolanıp 
duracağınıza, oturup İçeride toplumu gerçekten 
İlgilendiren ciddi projeler üretirsiniz.

Hem siz hem de ülke kazanır.
Ama yok.
Hastalık var ya..
Karalama hastalığı..
iyi edecek tedavi yöntemleri arayıp hastalığı 

ortadan kaldırmak yerine, hastalığı sürdürmek 
işin kolayı.

Verirsiniz ilacı..
Geçmedi mi ?
Başka ilaç denersiniz.
Hem ilacı üretenler kazanır,hem de puslu 

havada dolananlar.
Çünkü puslu hava fotoğrafı Bulaştırır. 
İş mi?
600 yıllık geçmişi olan, 600 yıl boyunca

dünyaya hükmeden stratejiler belirleyip ayakta
durabilen bir “cedd*

Geçmişten dersi 
bakmak,dış etkilet 
etkilenmemek olm

İncir çekirdeğh 
uğraşmak ülkeni

torunlarına reva mı bu 
arak geleceğe 
olabildiğince arınmak.

ı gereken.
doldurmayacak şeylerle 
geleceğini karartır.

Orta Çağı çağr ştınr.
İstanbul'u fethederek “Yeni Çağı" başlatan

atalarımızın kemiklerini sızlatır.

Zabıta göz açtırmıyor!
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Zabıtası, doktor, 
veteriner, Çevre Sağlığı 
Teknisyenliği ve Esnaf 
Odası’nın birlikte 
hareket ettiği denetim
lerde seyyar satıcı 
araçlarına el konuldu. 
Dün, İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan seyyar 
satıcıların araçlannı 
toplayan zabıta ekipleri 
esnafın kaldırımlarda 
koyduğu tabelaları da 
kaldırdı.
Vatandaşların şikayet 
ettiklerine neden olan 
kaldırımlar seyyar satıcılar 
yüzünden yürünemez hale 
gelmesiyle önlem almaya 
karar veren Belediye 
Zabıta ekipleri, 
mücadeleyi sürdürüyor. 
Belediye Doktor ve 
Veteriner’i ile Çevre 
Sağlığı Teknisyenlerinin 
Esnaf Odası desteğinde 
yapılan denetimlerde 
amaca ulaşıldığı belirtildi. 
Çevredeki esnafında 
şikayetçi olduğu kaldırım
ları işgal eden seyyarlarla 
mucadelinin sürdürülme- 
ceği ve vatandaşa ait olan 
kaldırımlarda satış yap- 
tırılmayacağı bildirildi. 
Geçmiş aylara oranla sey
yar satıcılar ile kaldırım

ları konan tabelalarla 
mücadeleyi hızlandıran 
Belediye Zabıta ekipleri, 
cadde kenarlarında satış 
yapan tost araçları ve 
meyva satanların ara
balarına da el koyarak

Belediye ye götürdü. 
Zabıtaca el konulan tabete 
ve araçlar içen zabıt 
tutulacağı belirtilirken, 
bu kişilere yasaların 
öngördüğü cezaların 
verileceği bildirildi.

METRO
Türkiye’nin yollarında..

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 

Eskişehir 
Ankara

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 

girmiştir.

Tel: (0.224) 5131212

Houm.uk
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Bir yağ fabrikasından getirilen çuvallar dolusu yağhane atığı çöplük oluşturdu

Çarşı Deresi 
kenarında çöplük

İlçenin ortasından akan Çarşı Deresi’nin kenarında bulunan boş bir arsaya, çu 
vatlara doldurularak atılan yüzlerce yağhane atığı çevreye pis kokular yayıyor.

S». •« ttuı SEKERSÖZ

Bir taraftan 
cadde ve sokaklar 
çöpten, pislikler
den temizlenmeye 
çalışılırken, ilçenin 
tam ortasında 
yeni bir çöplük 
yaratılıyor.
De re boyu, eski 
hayvan pazarının 
olduğu yere atılan 
çuvallar içindeki 
pislikler, çevreye 
kötü koku salmaya 
başlayınca dikkat
leri çekmeye 
başladı.
Akşam saatlerinde 
başlayan ve genizi 
yakan acı ve bozul
muş zeytin koku
larının yayılması 
çevrede yaşayan
ların rahatsız 
etmeye başladı.
Çuvallara dolduru
larak arazinin tam 
ortasında bulunan 
bakıldığında 
görülemeyen 
boşluğa bırakılan 
zeytinyağı artığı 

pislikler, havaların

İlçedeki bir yağ fabrikasından getirilerek, dereboyundaki arsaya bırakılan çuval
lar içindeki yağhane atıkları, çevreye pis kokular çıkarmaya başlayınca, mahal
lelinin şikayetine neden oldu. (Fotoğraf: Gemlik KÖRFEZ S.ŞEKERSÖZ)

ısınmasıyla 
birlikte çevrede 
oturulamaz 
duruma geldi. 
Kokuyla birlikte 
sineklerin de 
çoğaldığını belirten 
çevre sakinleri, 
durumu belediye’ye 
bildirdiklerini 

ancak buna karşın 
önlem alınmadığını

söylediler. 
ZEYTİNYAĞ 
FABRİKALARIN
ATIKLARI 
Çevrede bulunan 
zeytinyağ fab
rikalarından çuval
lar içine konularak 
bırakıldığı söylenen 
pisliklerin bıraktığı

kokular yüzünden 
evlerinden 
çıkamaz hale 
geldiklerini 
söyleyen çevre 
sakinleri 
belediyenin 
soruna biran önce 
çare bulunmasını 
istediler.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Bisikletten düşmüş
ABD Başkanı Bush 
bisikletten düşmüş. 
Çok yakında da koltuktan... Dereboyundaki eski hayvan pazanrdak arsaya atüar

Çuvallar doIusu pislik, çocutiann oyun atanı ottu.

Sendikalar...
Şöyle bir geriye kafam
Bir dönem önem* bir banmam.

başka bir donemde yerie bir oMuğaıa 
goruyoruz.

Her şey yasadağmtu ko^oakıore. 
endekstenim» dununda

Sendikacılar da öyle.
(1970) yıllarda sendhalar bir 

hükümet gibiydi.
İş güveniği diye. bu karinden 

yoktu.
Bırakın isten okarmayı
Bir işçinin aynı işyerinde, yerin* bâe 

değiştirmek mümkün değildi
İş garantisi olunca
Sendikalar, ücret sencfikacfağı yap

maya başladı.
Öyle bir dönem geldi
Şoförü, genel asüdürandan fazla 

maaş alır hale geldi.
Aslında bu aşın mutluluk, waa 

başlangıcı oldu.
Zaman içinde kanunlar değişti
İşçiler, bırakın fazla para atenayı
İşlerini gr an tiye almayı. duyunu» 

hale geldi.
Geçmişte sendikalar kantara ta 

puzunu kaçırmıştı.
Şimdi de, işverenler kantana t© 

puzunu kaçırdı.
GEMPORTta ve Borusan Lojistikte 

yaşananlan okuduk.
İşçiye baskı yapmak, kşboncmdB an 

ilkel olanıdır.
Ada mm ekmeğiyle oynamak, en 

büyük kötülüktür.
Aslında, sendikalarda da kabahat 

var.
Kardeşim, Rkadn sorana, YÛK d» 

uğra»a< ağınıza ğyetariatal kakkuu 
arayın.

Mantıklı ücret isteyin
Ama iş güv enliğinden. aala taator ur 

meyin.
Konunuz dbşmdaki ayisndmte 

sendikanızı yaramayan.
İşverenin ve hükümetin kamama 

çıktığınız zaman pazarhk yapaamn 
yuzumtz olsun

Yatıp, kaBap smhkab üyeanri 
düşünün

Bu düzende, başka tarla facfarib 
hakkım karaşnmaanam.

Çalıştirtfrğmız işçınm, 
teri kunffnadao 
ücretini ödeyimr

“Ht. MuhammecF
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W mucitlerin isim sergilendi Gemlik He
Seyfettin SEKERSÛZ

Gemlik 11 
Eylül İlköğ 
retim Okulu 
öğrencilerinin 
hazırladıkları 
Bilim Şenliği 
okul bahçesinde 
görücüye çıktı. 
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt ile 
öğrenci velilerinin 
merakla gezdiği 
sergi öğrencilerin 
yarınları için 
ışık verdi.
11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
8. sınıf öğrencileri 
bilim ışığında 
yaratıcılık güçleri- 

| ni ortaya koyarak

'iCjKtmı Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15VV40 
_motor yağı hediyemiz.

,, ■

Regional RHS 17.5

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlarında 

. geçerlidir.^

Gemiık Nüfus 
«ufu» cu*d*n>n>< 

Hukum»u*dur 
MCI IMCT KARATAŞ

OTO flYGfiZ
Yüksek kilometre yapma özelliği ve düzgün aşman deseniyle oldukça ekonon1 
Mükemmel kontrol sağlayan yapısıyla üstün sağlamlılık performansının yanında yüksek 
çekiş ve frenleme sağlıyor. Üstelik kopma ve yırtılmalara karşı en iyi korumaya smyv

GOOD/YEAR
Yetkili Bayii İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

hizmetinizi girmiştir 
, OPfT

YELTENNLER PETROL
Bursi • Ger k yota Kurtul Köyü 5 \ ~

mansiyon İMİ

gerçekleştirdikleri 
çeşitli icatları 
deney yaparak 
gösterdiler.
Okul Müdürü 
Mehmet Duran 
ile Öğretmen 
Gülin Emirkaya 
yaptıkları açıkla
mada, öğrencilerin 
"Yaşam Merkezi, 
Demiryolu sinya 
li, Yağmur dedek- 

törü, Yangın sön 
dürücu, Sıcak 
su fıskiyesi, 
Hava durumu, 
Aynala rın sihri, 
Deprem alarmı, 
Şişedeki dalgıç, 
Yanardağ dan lav 
çıkışı, Mayanın 
canlanması, 
Aynaların 
dünyası, Planör 
yapımı, Yumurta

■kK/**- , M

SÇ11 Eylül ilköğretim okulu 
öğrencileri, okul bahçesinde 

düzenledikleri bilim şenliğinde, 
* m ^eş^tli deneyler yaptılar.

pişirici, CO2 
gazının çıkışı, 
Asitlerin 
dünyası ve 
Görünmez 
mürekkep" 
ismini verdikleri 
yaratıcıklannı 
ön plana 
çıkaran icatlarının 
gözler önüne 
serildiğini 
belirttiler.

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü 
kazandığı 
başarılara bir 
yenisini daha 
ekledi.
Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile 
ES-MO Büro 
Araçla n ve 
Tersim 
Malzemeleri AŞ. 
İşbirliğinde 
Türkiye çapında 
düzenlenen 
Kumaş, Ahşap ve 
Porselen boyama 
yarışmalarının 
final değer
lendirilmesi sonu
cunda Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü 

başarılarına bir 
yenisini daha 
ekleyerek kumaş 
boyama dalında 
Mansiyon ödülü 
almaya hak 
kazandı.
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu vapttâı 
açıklamada. Halk 
Eğitim Merkezi 
olarak her yıl 
mutlaka ödül 
aldıklarını 
belirterek.
Mansiyon odulu 
almaya hak 
kazanan öğretici 
Sıdıka Gülsen 
Akıncı ile kursiyer 
Mürvet Avcı yi 
kazandıkları 
babandan dolası 
kutladı.

1
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ümufspy o layofa Uı
Seyfettin StKtKSÖZ
İlçemiz amatör 
takımlarından 
Umurspor, 
geçtiğimiz yıl 
düştüğü birinci 
amatör kümede 
verdiği mücadele 
sonucunda playof’a 
kalmayı başardı. 
Bursa Süper 
amatör liginden 
düştükten sonra 
tekrar geldiği yere 
dönmek için 
mücadele veren

Umurspor, grubun
da elde ettiği 30 
puanla ikinci olarak 
süper lige çıkma 
fırsatını yakaladı. 
Beş gruptan oluşan 
birinci amatör 
kümede birinciler 
doğrudan çıkarken 
altıncı takım 
Mudanya'da yapıla
cak karşılaşmalar
dan sonra 
belli olacak.
Umurspor Teknik 
Koordinatörü Halil

Çelebi, yaptığı açık
lamada, tarafsız 
saha olarak belir
lenen Mudanya'da 
Pazar günü saat 
14.00 de ilk 
maçlarını Kanal 
Boyu Nilüferspor 
ile yapacaklarını 
söyledi.
Diğer rakiplerinin 
Yıldırım 
Belediyespor, 
Karacabeyspor ve 
Tunaspor olduğunu 
söyleyen Umurspor

Teknik 
Koordinatörü 
Halil Çelebi, 
"Mudanya ’daki 
maçlarda 
Gemlik’in sesini 
tekrar süper ligde 
duyurmak için

mücadele ver
mek istiyoruz. 
takımımın 
buna gücü 
olduğunu 
biliyorum ve 
başaracağız” 
dedi.

Öğrenciler 3 düşmana dikkat!
Doğan Cüceloğlu, 
ÖSS ve Anadolu 
Lisesi sınavına 
hazırlanan öğrenci
leri üç düşmana 
karsı uyardı: Kaygı- 
Panik-Stres 
Cüceloğlu, başarıyı 
yakalayabilmek için 
yüzde 94 oranında 
özgüvene ihtiyaç 
olduğunu söyledi.

ÖZKfiYfi OTOMOTİVDE KflMPfiNYfl 
12 R 22.5 

İ KAMYON LASTİĞİ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

İŞ BANKASI - MAXIMUM KART a öi »a «mmidi itıioGARANTİ BANKASI - BONUS KART ÎOKLA&M

ÖZKflYfl OTOMOTİV

r
*-, ,. -.—m GEMLİK BAYİİ

IRELLI , Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
" ” Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

ÖSS ve Anadolu 
Lisesi sınavı öncesi 
geri sayım sürerken, 
öğrenciler üç büyük 
düşman olarak 
adlandırılan kaygı, 
panik ve strese 
karşı uyarıldı. Ünlü 
İletişimci Doç. Dr. 
Doğan Cüceloğlu, 
bilgiyle donanmış 
öğrencileri bile 

sınavdan boynu 
bükük ayıran bu üç 
düşmanla baş 
etmenin yolunun 
"sınavı kazana
mazsam elalem 
bana ne der;
babam, annem 
üzülür..." gibi 
düşüncelerden arın
mak olduğunu 
söyledi.

Final Dersanesi'nde 
öğrencilere sınav 
sonunda "Bildiğim 
halde yapamadım" 
demekten kurtul
manın yollarını anla
tan Cüceloğlu, 
başarı için özgüvene 
yüzde 94, bilgiye 
ise sadece yüzde 6 
oranında ihtiyaç 
duyulduğunu anlat

tı. Sınava hazırlanan 
öğrencinin 
özgüvenini yok eden 
kaygı, panik ve 
stres isimli üc düş
manın bulunduğunu 
anlatan Cuceloğb’ 
bu uç dusmand.e 
kurtulmak »cin 
öğrencilerin kendi 
kendilerine su iki 
konuda söz ver
meleri gerektiğini 
söyledi: "Söz veriy
orum 1: Sınavda 
elimden gelenin en 
iyisini yapacağım. 
Söz veriyorum 2: 
Yaparken sevk ve 
coşku içinde ola
cağım Cüceloğlu 
böyle düşünen bir 
öğrencinin üç düş
manı yeneceğini 
söyledi.
Beynimiz su kaplan 
gibi
l n sanın biyolopk bir 
makine olduğunu 
hatırlatan 
Cüceloğlu. Bu 
mak manan naaal 
islediğini çözdükten 
sonra, neleri nasıl 
yapabileceğini de 
■alanı ah zor değü 
diyerek üç düş
manın nasıl 
cahstığmı su

kaplarıyla anlattı 
"İman beyninde 
kısa ve uzun süre* 
olmak üzere İki 
bellek bulunuyor. 
Oğremlm buğder 
kısa md bsBalfla 
kudLuup. urun sure
li be Heğe akı ardu 
Tıpkı kilidi bir kap 
ile buyuk bir kaba 
su doldurur pAi 
Neden? Çunku 
ileride bu bdpüer 
lazım olacak Ve o 
deride lazım olacak 
günlerdeW 
OSS dır İste aanor 
ananda İma aüauB 
betteğûniz bu bnr 
tersine bir hareketle 
daha önce aktarda*» 
bilgileri avm sebilde 
uzun sureli 
belleğmuzden 
aluM& bu bu> bâr 
başka alana yasai 
saaaav kağadaan 
aktarmaamn sağlar. 
Cucekoğha oğmao- 
lerin hasara vrAne 
tuğunda oban bb 
haza yaşmaaaaaiı içfiB 
bmsnimaadv vapt A • 
lan bdgi aaid^eal 
amanaada akaca 
w puarikma anoMM* 
otanakm ğeevhMğaai

SATILIK DAİRE
Ilı■! kır Mitlini hpUR Sddu

5. Km saHûdea aittrik 
Tel : (0124| 513 W 75 
GSN: (0535) 813 99 99
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Bebe büsHeri inceleniyor
Bebe bisküvilerini, 
"kanserojen madde 
akrilamid içerme 
ihtimali" nedeniyle 
incelemeye alan 
Sağlık Bakanlığı, 
Avusturya'dan 
maddeyi saptamaya 
yönelik "radyoaktif 
standart madde" 
istedi.
Sağlık Bakanlığı 
Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığı Zehir 
Araştırmaları 
Müdürü Dr. Ekmel 
Olcay, bebe bisküvi
lerinde kanserojen 
madde iddialarının 
tüm dünyada araştır
ma aşamasında 
olduğunu söyledi. 
Olcay, kanserojen 
"akrilamid" mad
desinin alt limitleri 
belirlenmediği için 
konuyla ilgili bir yap
tırım bulunmadığını 
ifade etti.
B<ızı güvenilir gıd>ı 
sirketh'iının iyi üre
tim y.rinyhlftvıntı 
ancak m» i ■ । »Mji 
lınihilatl buhur 
dununu sovlrven 
<Mı ay, sağlıksız 
ortamlarda bisküvi
lerin bilinçsizce yük

sek ısıya 
maruz 
bırakılabile
ceğini kay
detti. Olcay, 
"Bu fir
maların 
güvenilir fir
malar gibi 
ayarlı fırın
ları yoktur. Bu 
bisküvilerde akril
amid yüksek çıka
bilir. Bu nedenle 
konuya dikkat çekil
di. Biz de bu açılar
dan analizini yap
maya karar verdik" 
dedi.
MADDE GELİYOR 
Olcay, 
Avusturya'dan, 
"radyoaktif olarak 
işaretlenmiş akril
amid maddesini sap
tamaya yönelik stan
dart maddesi" iste
diklerini ifade 
ederek, "Biz bununla 
laboratuvara gire
ceğiz, akrilamid 
varsa labor.ıtm.«ır 
n t oduyla o 

tı»<la*z|t” is.ırp- 
dediği maddeyle 
sapt 
diye konuştu. 
İstenen madde 
radyoaktif olduğu

için hem o ülkeden 
çıkarken izin alı
nacağını hem de 
Türkiye’ye girerken 
Türkiye Atom 
Enerjisi 
Kurumu’ndan izin 
almak gerektiğini 
anlatan Olcay, "Biz 
de numune bek
lemesin diye acele 
ediyoruz. Toplumun 
aklında bir soru 
işareti oluştu, mual
lakta kalmasın diye 
bir an evvel sonuç
landıracağız" dedi. 
Laboratuvara 4 çeşit 
bebe bisküvisi 
numunesinin geldiği
ni, bisküvilerin hangi 
firmalara ait 
olduğunu kendi
lerinin de bilmediğini 
ifade eden Olrav 
laboratuvar çalışma 
prensibi olarak 
örneklerin numara
landırılarak, isimsiz 
geldiğini belirtti.

KONGRE İLANI 
GEMLİK ROTARY DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 17 Haziran 

2004 Perşembe günü saat 20.oo de dernek lokalinde yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul 24 Haziran 
2004 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama
2- Divan oluşumu, saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporlarının okun

ması
4- Yönetim kurulunun aklanması
5- Denetim kurulunun aklanması
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7- 2004-2005 yılı mali bütçesinin görüşülerek, kabulu
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
KATIRL1 KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA ve 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yapılan genel kurul toplantısında dernek 

tüzüğümüzün aşağıdaki maddeleri değiştirilmiştir. Duyurulur.
ESKİ HALİ - MADDE 22 : 
DERNEĞİN GELİRLERİ : 
Derneğin gelirleri şunlardır:
1 - Giriş ve iiye aidatları
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiple
nen piyango, balo, eğlence, temsil, 
konser, spor yarışması ve konferans 
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
3- Derneğin mal varlığından eldr 
edilen gelirler.
I Bagıs ve yardımlar

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL t2J 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMET’İN YEHİ
DOÖA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ GİBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE OÜRLELİ KASAP İSMET İN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

Özel dolgu sucuk ve Özel taleplerinizi 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ
Kitin ı. ıııiF ıhın ılnııu ımıı tıı uuı

tllİTIÎ İt İlil TIHMtlUt l|ll BtMlNITM TINUB
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HCVt T \IZDCVU

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli ganon Manmaktachr

YENİ HALİ - MADDE 22 : 
DERNEĞİN GELİRLERİ : 
Derneğin gelirleri şunlardır:
1 - Giriş ve üye aidatları
2 - Dernekçe yapılan yayınlar. tertipAe- 
nen piyango, balo eğlence temad 
konser, spor yansmas* ve konferans 
gibi faalivetlerden sağlanan aebdrr
3- Deım-guı mal s«ırlığından aidr

5- Yardım toplama hakkındaki mevzu
at hükümlerine uygun olarak 
toplanacak bağış ve yardımlar. 
Derneğin dıs ülkelerdeki gerçek ve 
tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlar
dan yardım alması İçişleri 
Bakanlığının izni ile olur. Üyeler yılda 
24.000.000 TL uye aidatı öderler Bu 
miktar yıllık olarak verilebileceği gibi 
aylık taksitler şeklinde de ödenebilir 
Ödeme sekli ve zamanı üyenin talebi 
de gözonune alınarak yönetim kuru
lunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit 
her üye için üye kayıf defterine 
işlenir.
MADDE 30 : Derneğin fesih hafinde 
menkul ve gayri menkul m ali an 
Gemlik Müftülüğüne intikal eder.

5- Yardım toplama hakkmdakt mrsnr 
at hükümlerine uygun olarak 
toplanacak bağış vt yardanla?
Derneğin dıs ülkelerdeki gere ek «* 
tüzel kişilerden veya diğer kanAAh*- 
dan yardım «Uması Ic islen 
Bakanlığının ızru de oka. I yeler üdd* 
10 000 000 TL uye aidat} odrHn •• 
miktar ydhk olarak verflebdeceğ. ğAB 
aylık taksit ter »ekimdi de odenebdk 
Ödeme sekli ve r amam agenm »AA» 
de goronune alma* ak yonrtmt hane 
tanca tesbit erfikr Yapdan bw 
ha» uy e km aye hayıf dAfeerm* 
islenir
M.ADOE 30 : Denmem farsak hafcndr 
menkul w gayri mmAn* malan 
Katnfa Koysa NkhUrfağaMi «A*

BURSA HAKİMİYET VI KERT 
CAZETELERİHE İLAH ALIMI R

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

SATILIK VİLLA
Mtntthr CoİMriyH

KiftHune bsüb^b 3 tat hişieı tAü ıHı 
GSM: (0.535) SS6 <7 M
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Esnaf ve sanatkara!
450 trilyon

Başbakan Erdoğan, esnaf ve sanatkarın 
durumunun iyileşeceğini belirtti.

Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, esnaf 
ve sanatkara 
2003 yılında 1 
katrilyon lira 
dolayında kredi 
kullandırıldığını, 
450 trilyon 
liralık yeni bir 
paket için hazır
lık yapıldığını 
söyledi.
Başbakan 
Erdoğan, 
Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları 
Konfederasyonu 
TESK’in, 
başkanlık 
meclisi toplan
tısında, 
Türkiye’nin yılın 
ilk 4 ayında 
ihracaat artışın-

da dünyada 
1. konumuna 
yaklaştığını 
kaydetti. 
Erdoğan 
esnaf ve 
sanatkarların 
sorunlarını 
gidermek ve 
durumlarını 
iyileştirmek 
konusunda 
çalışmaların 
sürdüğünü de 
belirterek, 
"2003 te 1 
katrilyon 25 
milyar lira kredi 
verildi. Şimdi 
bir paket daha 
hazırlıyoruz. Bu 
pakette 450 
trilyon 
lira var." 
şeklinde

konuştu. dedi.
Erdoğan, TESK Başkanı
vergi Derviş Günday
reformunda da, esnaf ve
asıl hedeflerinin sanatkarların
vergiyi tabana sorunlarını
yaymak çözmenin,
olduğunu işsizlik soru
belirterek, nuna da
"Hazırlıklar çözüm üretme
sürüyor, anlamına
sürprizler geleceğini
göreceksiniz. kaydetti.

BFflŞ MADENİ
YnCi TICflRET

Mobil

Csso

Yağ Çeşitleri

.BP
» Castroll

HER ÇEŞİT OTO 
VE SAHAYI YASLARI 
KATKI MADDELERİ 

UY8UH FİYATLARLA..

Hisar Mah. Baytaş Körfez 
Sitesi B -1 Blok No. 47 

Gemlik / BURSA 
Tel : (0.224) 513 34 80

fal tam yenileniyor
57 yıldır yürürlükteki kanun, günün 

ihtiyaçlarına göre düzenlenecek.

57 yıldır yürürlükte 
olan Ticaret 
Kanunu günün 
ihtiyaçlarına yanıt 
verecek şekilde 
düzenleniyor.
Yapılacak 
değişiklikle, 
yasaya binin 
üzerinde yeni 
madde ile birçok 
yeni müessese 
girecek.
Bin 800 maddelik 
yasa tasarının ilk 
şekli kamuoyuna 
bir basın toplan
tısıyla aktarıldı. 
Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, 
ticaret yasasının 
yenilenmesiyle 
Türkiye’nin ulus
lararası topluluğun 
ve plvas.ıl.ırın bir

parçası hafine 
getirilmesinin. rek
abet gücümü art - 
tinimi »11 terde 
flendîğttri söyledi. 
Yeni ticaret yasası 
yolsuzlukla 
mücadele açmandan 
da büyük oncm 
taşıyor.
Çiçek:"' Yolsuzlukla 
mücadelede en 
önemli husus 
ortamın seff atlas 
masıdır. Burada da 
bağımsız denetim 
mekanizmaları 
ortaya konulmak 
suretiyle 
işbirliğİ yapmak 
isted iğiniz şirket 
hakkında bilgi 
alma Imkansm 
olacak.
Bilmeden ortak

•ima finmaafinir 
ortadan 
kaidhrdhpur* 
dbye teaaugda 
KcmaisapmMmmn 
snntenharda sam 
sekteni nareenfil 
yama taswMM|fi* 
ticaret akcfihar 
•çamca İriufirri 
koruyan hfihfimâur 
getirifiymr. 1 
Masama snum 
sntişiarm dmmtisur 
aeü hakanı »ekn 
betin fiaflnmmmuk 
ştriartiarin kudka 
açdmmm gfM psk 
çok ftmamgu 
yenidmı düaeedeimH

Me« fes u&ndaadne

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kon tor yükleyici
• Hat açma A Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A 4 bot dik Mfüm 

CEPTELEFOMrr 1KSESI 4KS4TTŞI 
TOPTAN ve PERAKENIE KONTÖR SATI$I !

ULUOCAK LAR IHSIN CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİ! HİZMETİMİ GİRMİŞTİ!

Ortıangazi Cattes No: 4,€ GCULM 
Tel: (0224) 513 93 82 Fu (0224) 513 93 83
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I TMSF’den ödeme kolaylığı
Borçlulara faiz indirimi ve yeniden yapılandırma imkanı sağlanacak.

Tasarruf Başvuruda yönelik indirimli 1
Mevduatı bulunanlara faiz uygula
Sigorta oldukça avanta yarak borçları
Fonundan jlı ödeme yeniden yapı
borçlulara imkanlarının landıracak.
ödeme kolaylığı sağlanacağı Talepler Fon
sağlıyor. bildirildi. tarafından
15 Temmuz’a Tasarruf 30 Eylüil
kadar başvuran Mevduatı 2004
lar borçlarını Sigorta tarihine
düşük faizle Fonu, ödeme kadar
yeniden yapı- talebinde bulu sonuçlarıdınla-
landır ab ilecek. nanlara geçmişe cak.

“Vergi barışı” başarısız
Vergi barışından 
yararlananlar 
Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de bugüne 
kadar ödemesi 
gereken verginin 
ancak yüzde 
57.44’ünü yatırdı. 
Edinilen bilgiye 
güre, geçen yıl 
çıkarılan Vergi 
Barışı Kanunu’ndan 
yararlananlar, taksit 
sayıları ilerledikçe 
ödemeleri aksat
maya başladı.
Yeniden yapılandın 
lan vergi borcunu 
9 eşit taksitte 
ödemesi gerekenler, 
ilk taksitlerde bor
cuna sadık mükellef 
gibi davranırken, 
sonraki taksitlerde 
vergisini yatıran 
sayısında hızlı bir 
düşüş yaşandı. 
Geçen yıl çıkarılan 
Vergi Barışı Kamı 
nu’ndan yararlan
mak için Türkiye 
çapında 3 milyon 
475 bin 144 kişi 
başvurmuştu.
Kanundan faydala

nacakların toplam 
vergi borcu 7.9 
katrilyon lira olarak 
hesaplandı. Bunun 
da 6.5 katrilyon 
lirasını özel sektöre 
ait vergi borçları 
oluşturdu.
Söz konusu Kanun 
ile vergi borçluları, 
yeniden yapı
landırılan vergi 
borçlarını 9 eşit 
takatte ödemekle 
yükümlü kılındı. 
2003 yılı Şubat 
ayında ödenecek ilk 
taksit, kanunlaşma 
sürecinin uzaması 
üzerine Mart ayı 
sonuna kadar uza
tıldı. Sonraki taksit
lerin de Nisan, 
Haziran, Ağustos, 
Ekim ve Aralık 
2003 ile Şubat, 
Nisan ve Haziran 
2004 tarihlerinde 
ödenmesi hükme 
bağlandı. Kanunun 
ilk uygulama sürecin 
de Nisan sonu 
itibariyle vergi barı 
şından 908 trilyon 
lira gelirken. Tür ki

ye çapındaki vergi 
geliri, Ekim sonunda 
2 katrilyon 296 
trilyon 715 milyar 
liraya yükseldi. 
ÖDEMEYENLER 
YİNE ÖDEMEDİ 
Vergi barışı uygula
masında borcunu 
ödememekte ısrar 
edenlerin büyük 
bölümünü daha 
önce de vadesi 
geçtiği halde 
vergisini öde 
meyenler oluşturdu. 
Ankara’da bu 
mükelleflerin oluş
turduğu kesinleşmiş 
alacaklardaki tahsi
lat oranı yüzde 
33.26’da kaldı. 
Mâliyeye sorun 
yaratan bir diğer 
kalem ise inceleme

ve tarhiyat safhasın
daki alacaklar oldu. 
Bu grupta da vergi 
barışı tahsilatı yüzde 
51.73 olarak belir
lendi. Bu ilde kesin
leşmemiş veya dava 
safhasındaki alacak
larda yüzde 62.97, 
pişmanlık veya 
kendiliğinden beyan
da yüzde 60.95, 
gelir vergisi matrah 
artırımında yüzde 
77.22, kurumlar 
vergisi matrah 
artırımında yüzde 
68.61, KDV matrah 
artırımında yüzde 
70.67, kıymetli 
maden ziynet eşyası 
değer farkında da 
yüzde 93.05’lik 
tahsilata ulaşıldı.

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Baydar

ÖĞRETMENİM

İlk göz ağnmsın sen benim 
Selam sana öğretmenim 
Oku yavrum vatan senin 
Derdin bana öğretmenim

İlim ve irfan öncüsü 
Senden aldım ben bu gücü 
Şehirlisi ve köylüsü 
Borçlu sana öğretmenim

Kemik benim senin etin 
Ayırmazdın öksüz yetim 
Yüreğimizde kıymetin 
Benim canım öğretmenim

Okuturdun coğrafyayı
Ardahan’ı Antalya’yı 
Dumlupınar Sakarya’yı
Sende gördüm öğretmenim

Tarihimde ululuğu 
Sende tattım mutluluğu 
Modern imanlı orduyu 
Sen var ettin öğretmenim

Vatan millet ulus ülkü 
Müziğimiz şarkı türkü 
Başöğretmen Atatürk 
Sen eğittin öğretmenim

Mfâ

timini in gıusuuusı sıun imi
EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN

SOSISU SANDU1C 

HAMBURGER

♦ AYRAN 

♦ AYRAN

HAMBURGER + OPS^KICEK 

TABAKTA SERVİS

1.500.000 Tt

2.000.000 TL

2.000.000 n

3.500.000 TL

DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA* İÇECEK 4.500.000 TL 

CİĞER + CİPS + KARIŞIKSALATA*İÇECEK 4.500.000TL 

KÖFTE * CİPS * KARIŞIK SALATA * İÇECTi 4.500 000 TL 

SOSİS ♦ CİPS * KARIŞIK SALATA* İÇECEK 4.500.000 TL

Yoksulluk sının 1.4 milyar |
Dört kişilik bir 
ailenin aylık zorunlu 
gıda harcaması 
tutarının Mayıs 
2004'te 480 milyc 
768 bin Ura olduğ 
bildirildi.
Türk-İş Araştırma 
Merkezi tarafında! 
yapılan araştırmaya 
göre, Nisan 2004’te

480 milyon 534 bin 
ra olan ayhk zorun- 
ı gıda harcaması

.utanmn, Mayıs 
2004 te d« 
değişmediği 
gözlendi.
Araştırmaya göte, 
aylık zorunlu gıda 
harcaması tutarının 
yanı sıra İmi tauna.

eğitim, 
sağlık, 
ulaşım gibi 
ihtiyaçları da
içeren ve 
Nisan 20< 
milyar 46 
lira olan ı 
sının da ?
2004 te k 
Türk-İş ar-

masında, son 
12 avda gxia 
harcamasındaki artış

JMIA I® • KKH 4.500.000 TL
8.000.000 TL

İşyeri ve evlere piket semana nrir 
tattl CıUto: 17 GBU W: UM 5B 3 C

HER TURLU KOT5 WUMI *

'e 1 
lilyon 
sulluk

ı kaldı 19.7 olarak 
gerçekleşti

VARCI ŞERHİ ÇARMIHI UECİTRJ

2K OFİS & KIRTASİYE
K

W 51491 »Fa 51221
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ir Gıda üretimine sıkı denetim
Gıdalara ilişkin hizmetlere etkinlik getiren tasarı, TBMM'den geçti

[?Ö7TH Sayfa 9

M

Gıdalara ilişkin 
hizmetlerde etkinlik 
ve koordinasyon 
sağlayan tasan. 
Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul 
edildi.
Genel Kurul’da 
değiştirilerek benim
senen yasa, gıda 
maddelerinin teknik 
ve hijyenik şekilde 
üretimi, işlenmesi, 
depolanması ve 
halkın sağlıklı 
biçimde 
beslenmesini 
amaçlıyor.
Üretici ve tüketici 
menfaatleriyle, halk 
sağlığını korumak 
üzere gıda mad-

|Her derdin devası "Bal
Balın 500'e yakın hastalığın tedavisinde etkisi var.

Balın, difteri, 
boğmaca, verem, 
ülser, bazı cilt ve 
sinir sistemi 
hastalıkları gibi 
500’e yakın 
hastalığın 
tedavisinde olumlu 
etkileri olduğu 
bildirildi.
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü öğretim 
elemanı Dr. Mine 
Gültekin, Bursa’da 
devam eden 
"Türkiye 8. Gıda 
Kongresi "ne sun
duğu bildiride, 
balın bileşiminde 
bulunan çeşitli vita
min, mineral, 
organik asit ve 
enzimler nedeniyle 
sindirimi kolay, 
besleyici ve birçok 
hastalığa karşı 
koruyucu ve tedavi 
edici özellik 
gösteren bir gıda 
olduğunu belirtti. 
Balın, bileşim mad
delerince zengin 
oluşu nedeniyle 
özellikle sağlıklı 
yaşamda önde 
gelen gıda mad-

delerinin üretiminde 
kullanılan ham ve 
yardımcı maddeler 
ile yan ürünlerinin 
tesbit edilmesini 
sağlayan yasayla, 
gıda maddesi üreten 
işyerlerinin asgari 
teknik ve hijyenik 
şartlan belirleniyor. 
Yasaya göre, tıbbi 
amaçlı, sağlık ve 
tedaviye ilişkin 
gıdalar ile bebek 
mamalannın üretim 
ve ithalatına ilişkin 
tüm esaslar Sağlık 
Bakanlığı’nca belir* 
lenirken, Türk Gıda 
Kodeksini hazırla
ma, yayımlama ve 
denetleme görevi 

deleri arasında yer 
aldığını ifade eden 
Gültekin, "Balın, 
difteri, boğmaca, 
verem, ülser, bazı 
cilt ve sinir sistemi 
hastalıkları gibi 
500’e yakın 
hastalığın 
tedavisinde olumlu 
etkileri saptan
mıştır. Balın bilinen 
bu özellikleri sağla
masında, 
antimikrobiyel, 
antioksidan ve 
büyüme faktörü 
biyoaktivitesi 
gösteren bileşenler 
etkili olmaktadır" 
dedi.
"Her gün düzenli 
olarak yenmesi 
gerekiyor"

en çok

seviyor
annelerini

Çocuklar

konularda daha

Tanm Bakanlığı’na 
veriliyor.
Yasayla, Sağlık
Bakanlığı’nda çevre 
sağlığı teknisyeni ve 
sağlık memuru 
kadrolarında çalışan 
500 personel ile

Gültekin, birçok 
medeniyete ait 
yazıtlarda ve kutsal 
din kitaplarında 
kutsal veya şifalı 
bir gıda olduğu 
belirtilen balın 
bileşiminde, insan 
sağlığı için önemli 
bir çok besin mad
desinin bulunduğu
nun bilimsel olarak 
da kanıtlandığına 
dikkati çekerek, 
bildirisinde şu 
görüşlere yer verdi: 
"Ülser ve diğer 
mide hastalıkları, 
kalp yetmezlikleri, 
çarpıntı, kemik 
hasta klan, 
öksür alerji, 
bronşit, kansızlık, 
boğaz ağnsı. sinir 

gıda kontrol ve 
denetim hizmetinde 
çalıştı personel, 
kadrolan ile birlikte 
Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığı’na 
devredilecek.

hastalıklarının 
tedavisinde 
olumlu etkileri 
saptanan 
balın, kabızlığı 
giderdiği, 
vücuttaki kanı 
temizlediği, 
damarları 
genişlettiği ve 
kan dolaşımını 
kolaylaştırdığı, 
kalbi 
güçlendirdiği, 
yara ve yanıklan 

iyileştirdiği bilin
mektedir. ” 
Balın ayrıca, 
içerdiği maddelerle 
antimikrobiyal 
özelliği de bulun
duğunu vurgulayan 
Gültekin, 
s unlan kaydetti: 
"Bal son derece 
özel, besleyici ve 
sağlıklı bir gıda 
maddesidir.
Ancak, balın ilaç 
gibi hastalıklara 
hemen çare
ob” ’ığı da unutul

du

e balın 
iuzenli

nt 
her
olarak tüketilmesi 
önerilmek tedur. ~

Annelerin vuzde 
83 u çocuklarının 
en iyi arkadaşı 
olarak görülürken 
babaların sadece 

arkadaş olabilivor. 
İngiliz bilim 
adamlarının 500 
çocuk üzerinde 
yaptıkları 30 
soruluk anketin 
sonuçlarına 
göre, çocuklar 
babalarını 
sadece sürücülük 
kursunda iyi

babaiarm «adaca
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A ACÜVE
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

• Intel Pentium 4 İşlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft

Windows XP Home TR İşletim sistemi
* 256 MB DDR Bellek JRUh
* 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı AH
• 15' Monitör f
•52XCD-Rom .
* 3 aylık sınırsız SUPERONLINE
* e-pack internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğar VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT+ 3 TAK
BONUSCARD’A
PEŞİNAT* 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 9 TAK

BONUSCARD
PEŞİNAT *13 TAK

Vestel PC1 İNİM 1.000.000.000 1111 1.11011 1.110.000.000
Vestel Cllck tınıı 1.17711 1.17711 1.307.000.000 0307,000.000
Vestel Asteo İNİM 1.207.600.000 120711 İMİM İMİM
Vestel BishiT 1,266.800.000 11.11 1.266.800.000 İMİM 1.111
Vestel Planet 1.111 1.111 1.111 1.586.000.000 1.111
Veslel Magıc 1111 111.1 1.111 2.131.000M IHIMI

Vestel BishiY 1MW.N0 İMİM 1.794.800.000 İMİM 1.992.00C.OOO
Veslel Optimn 1.861.600.000 1.K11M 1.861.600.000 İMİM im

Vestel Smart İMİM 1.111 1111 2219.M.M mu

Vestel Mat 5.070.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5111 SIMM
1F CRT Montör tırla: «HjR irfeta*lrt:1UlMR 1 FilortOfTe tJUüî.j

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN Fh'AT

MAPAMI TT$m
PEŞİ FİYAT

KMUSMCA
•fSKATUTA

•UZIUATSUİİ NMCNMA 
*EŞOW«(1M

18" CRT
Monltoıta ur i tl&MM

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ir CRT 

MonltöHo V J İMİM İMİMİ UKMM [UMfflUl
1T“ FLAT 
MonHdd» U dİ IN.MM I255İM İIMTLI1

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

I ÇeMkJtarc*1 mflfrûnûnMOi
11________(|II—/__/aop«

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yasamın kapılarını acıyor

Vestel bilgisayarlar »skrimıi katoybpnyer. 
sınırlan araltryar. yıjımmız» rt«k «e baftyv 

Artık daha iyi bir hayatı artalaaatyia!
Si: de ihtiyadanntza en ayyan Vestd bdg'taytr Mfe 

tekaeltiiM t ok ara.....

istiklal Caddesi Gi le İş Merkezi Kat : 1 No : 40
Tel : (0.22 ) 513 11 69 GEMLİK



Türkiye Ziraatçılar Derneği başkanlığından yapılan açıklamada, tarımda küçülme yaşandığı belirtildi

'“Çiftçilerin zararları telafi edilmeli”
(Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Türk tarımının son dönemlerde kan kaybettiğini belirterek.

Türkiye 'nin 2005’den sonra tarım konusunda elini bağlayıcı anlaşmalara imza atması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bir ulusal 
tarım politikasına ihtiyacı olduğunu hatırlatan Yetkin, tarımda kan kaybının giderek artacağını bildirdi. Haberi sayfa 7 de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK ___________________________________

rfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

5/ Mayıs2004 FİYATI : 200.000- TL.

Pompalarda yazar 
kasa dönemi

1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren 
Maliye Bakanlığıhin tebliğ ince akar 
yakıt pompalarında yazar kasa uygula
ması zorunluluğu geliyor Bu uygulama 
ile pompalar, akaryakıt verilen taşrtm 
plaka numarası girildikten sonra çahş~ 
maya başlayacak Ha ben sayfa 8 de

Özelleştirilerek, Yıldırım Şirketler grubuna satılan TUGSAŞ’ta üretim başlıyor

Gemlik Gübre bayilerine tanıtıldı
Kadri GÜLER 
kadri_jguler@hotmail.com ’

Gemlik Gübre

Güne Bakış
Özelleştirme İdaresince 83 milyon dolara Yıldırım Şirketler Grubu 
tarafından satın alınan Gemlik Gübre sektörde lider olmayı hedefliyor.

1974 yılında temeli atılan Gemlik Gübrenin özelleştiril 
meşinden sonra basm ile ilk kez tanıştı.

Önceki gün, Gemlik Gübre Fabrikasında yapılan bayiler 
toplantısına medya da davetliydi.

Özelleştirme Kurulu, 83 milyon dolar gibi ucuz bir fiyata 
satıldığı için eleştirilirken, fabrikayı satın alan Yıldırım 
Şirketler Grubunun, gübre yerine kömür işiyle ilgileneceği 
söyleniyordu.

Toplantıdan edinilen bilgiye göre, bu söylentiler gerçek 
değil.

TUGSAŞ da iken kapatılan amonyak fabrikasının da şirket 
tarafından devreye sokulacağı açıklandı.

Bu fabrikanın daha verimli çalışacağının işaretidir.
En azından şirketler, fabrika çalışan işçilerin ekmek kapısı 

olmaya devam edecek.
Bdki de yeni işçiler de alınacak.
Görülen o ki, Yıldırım Şirketler Grubu oldukça büyük bir 

kuruluş.
Bayilere şirketleri ile ilgili bilgi veren Gemlik Gübre 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım, Yıldırım A.Ş. 
ferin birer aile şirketi olduğunu söyledi.

Kurulduğunda, Orta Doğu’nun en büyük gübre fab
rikasının Gemlik’te kurulduğu için övünülüyordu.

Zamanla, binlerce ton amonyağın depolandığı bu işletme 
tehlikeli görülmeye başlandı.

Ülke ve çevre ekonomisine büyük katkıları olan Gemlik 
Gübre’nin yeniden üretime geçmesi sevindirici.

üfleriz, fabrika yöneticileri hedeflerinden caymazlar.
Kendilerine, çalışanlara, Gemlik’e ve ülkeye üretimleriyle 

yararlı olurlar.
Gemlik Gübre çok büyük bir kuruluş..
Her ne kadar ucuza alınmış da olsa, üretimden gelecek 

kazançla, kamu da kazançlı hale gelebilir.
Gemlik Gübre de yeni dönem ilçemize hayırlı olsun.

Gemlik Gübre 
Fabrikasını satın 
alan Yıldırım 
Şirketler grubu, 
yurt genelinde 
bulunan bayilerini 
fabrikaya davet 
ederek, şikayetleri 
hakkında bilgi verdi. 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda 
gezen bayilere 
hedefler anlatıldı. 
Gemlik Gübre A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım, 420 milyon 
dolarlık Amonyak 
tesislerini de 
faaliyete geçirecek
lerini belirterek, 
gübre piyasasında 
Gemlik Gübre’nin 
1.5 milyon tonluk 
payları olduğunu 
dikkat çekti.
Şirket ortaklarından 
Mehmet Yıldırım 
ise, sektörde 
lider olmayı 
hedeflediklerini 
belirterek, 
"Sektörde satış 
patlaması 
yapacağız” dedi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 3'de

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Şanlı Yuva Işıklardan parlayan 
güneş ve Tankut Öktem

Önceki gün Bursa’da Işıklar Askeri 
Lisesi’nin kuruluşunun 15 9. yıldönümü kutla
malarına tanık olduk.

Program akışındaki düzen, ayrıntılara gös
terilen özen artık biliniyor.

Çünkü askerler görevlerini çok iyi yapıyor
lar.

Ancak işini çok iyi yapan biri daha var;
O da Heykeltraş Prof. Dr.Tankut Öktem.
Küçük Kumla’daki atölyesinde çalış

malarını sürdüren Öktem; kadir şinaslığını 
bir kez daha göstererek, hiçbir ücret talep 
etmeden Işıklar Askeri Lisesi’nin bahçesine 
üç ay gibi kısa denilecek bir sürede kocaman 
bir Atatürk heykeli yapmış.

Atatürk’e olan bağlılığını Türkiye’nin dört 
bir yanına kondurduğu görkemli Atatürk 
heykelleriyle kanıtlayan Tankut Öktem’in 
usta ellerine, yaratıcı beynine, sevgi fışkıran 
yüreğine sağlık.

Işıklar’ın yıldönümünde Tankut Öktem’in 
yaptığı heykelin de açılışı vardı.

Heykelin açılışını da Işıklar Askeri 
Lisesi’nden 55 yıl önce mezun olan bir 
komutan yaptı.

Orgeneral Kemal Yavuz.
Atatürk ilkelerine, cumhuriyete, laikliğe 

bağlılığını her platformda yineleyen 
Orgeneral Kemal Yavuz bu kez de genç 
subay adaylarına; “Cumhuriyetin değerlerini 
her zaman takdir etmek, korumak, genç sub
ayın birinci derecede cumhuriyete sorumlu
luğudur" diye seslendi.

Askerlerin toplumsal değerlere olan 
duyarlılığı ve bu duyarlılığını kuşaktan 
kuşağa aktarması yurttaşların yüreğini fer
ahlatıyor. Ordusuna olan güvenini perçinliy
or.

Okul Komutanı Kurmay Albay Ömer Paç 
ise törende yaptığı konuşmada, okuldan yan
sıyan ışığın 159 yıldır toplumu aydınlattığını 
ve aydınlatmaya devam edeceğini belirterek; 
“Işıklar Askeri Lisesi misyonunu sürdürmek 
için çağdaş eğitim ve öğretimde Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki 
gereksinimlerine uygun nitelikte insanlığa 
hürmet eden, vatan, millet sevgisi, şeref ve 
bağımsızlık kavramlarını kendisine ilke edin
miş, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş 
ve bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemiş 
askeri öğrenciler yetiştirmeye, devam edecek
tir .**

Askerler söylüyorlar.
Söylediklerini de yaşama uyguluyorlar.
Onun içinde bugün dünyada milletiyle 

bütünleşmiş tek ordu Türk Ordusu'dur.
Bu bütünlüğü bozmaya çabalayanlar hiç 

heveslenmesin.
Çünkü Türk Milleti doğuştan askerdir, onu 

bağımsız kılan da genlerindeki bu ruhtur.

Değişim Rüzgarı
Bilal SUSAM

Bilalsusam@hotmail.corr.

Temsil Sistemleri...
Birisinin stratejisini öğrenmeden 

önce yani karşınızdaki kişinin beyin 
haritasına girmek ve mükemmel bir 
iletişime sahip olmak istiyorsanız, 
iletişimde ahenk yakalamak istiyor
sanız temsil sistemlerini bilmeniz 
gerekiyor;

GÖRSEL SİSTEMLER : Dünyayı 
görüntüler halinde algılama eğili
mindedirler. Beyinlerindeki görün
tüye uyumlu olmaya çalıştıklarından, 
görsel insanlar hızlı konuşurlar. 
Konuşmalarına fazla dikkat etme
zler. Mecazlarla konuşma eğili
mindedirler.

İŞİTSEL SİSTEMLER : 
Kullandıkları kelimelere daha çok 
dikkat ederler. Sesleri daha yankılı, 
konuşmaları daha yavaş, daha rit
mik ve ölçülüdür. Konuşmalarında 
genellikle sesle ilgili kelimelere yer 
verirler.

DOKUNSAL SİSTEM : Çok yavaş 
konuşma eğilimindedirler. Daha çok 
hislere tepki gösterirler. Sesleri 
derinden ve yavaş yavaş çıkma eğili
mindedir. Daima somut şeyleri 
kavrarlar. Nesnelere dokunma 
gereği duyarlar.

Herkes bu üç temsil sistemini kul
lanır fakat biri daima ağır basar.

Görsel biriyle konuşuyorsanız 
yavaş yavaş, derin nefes alarak ve 
kaplumbağa hızıyla konuşmak iste
mezsiniz.

Sadece kişileri gözleyerek ve 
söylediklerini dinleyerek; onların 
hangi sistemi kullandığına ilişkin 
derhal bir izlenim edinebilirsiniz.

Gözler ruhun penceresidir;
Görseller düşünürken sol 

yukarıya bakarlar.
İşitseller kulak hizasına, 
Dokunsallar ise sağ alta bakarlar. ’ 
Kişi göğsünün üst kısmından 

nefes alıyorsa, görsel olarak 
düşünüyor.

Göğüs ya da diyaframın tümünde 4 i 
düzgün olarak alıyorsa işitsel;
karnının alt kısmından derin nefes 
alıyorsa; bu kişi dokunsaldır.

Görsel kişiler; hızlı patlamalar ve j 
genellikle yüksek vurgulamalarla, 
genizden ya da gergin tonlarda 
konuşurlar. Düzgün, ritimli , şiirsel 
konuşurlar işitseller ve dokunsallar i 
ise yavaş yavaş ve derin tonlarla 
konuşurlar.

Görsel olarak düşünmeye 
başladığınızda yüzünüz soluk bir 
renk alır.

Kızarmış bir yüz dokunsal erişimi i 
gösterir.

Birisi başını yukarıya kaldırdığın
da görsel tarz.

Başı dengeli ya da hafif yana 
yatıksa işitsel tarz.

Başı aşağı doğru ya da boyun 
kaslan gevşekse dokunsal tarzdır... I

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 

Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir

servisleriyle 
hizmetinize 

girmiştir.

Tel: (0.224) 513 12 12
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Gemlik Gübre Boş alan yaratmak..

bayilerine tanıtıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

Özelleştirildikten 
sonra Yıldırım 
Şirketler Grubu’na 
şahlan YILFERT 
Gemlik Gübre Sanayi 
A.Ş. bakileriyle tanış
ma ve bilgilendirme 
toplantısı yaptı. 
Fabrika Salonunda 
sürdürülen toplan
tılara katılan bayilere 
Yıldırım Şirketler 
Grubu hakkında 
bilgiler verilerek, 
firmaya iletilen sorun
lar değerlendirilidi. 
YILFERT Gemlik 
Gübre Sanayi AŞ. 
Satış Müdürü Bilal 
Yüksel in açış konuş
masıyla başlayan 
bayiler toplantısında, 
Yıldırım Şirketler 
Grubu, slayt 
gösterisiyle 
bayilere tanıtıldı. 
Gemlik Gübre Sanayii 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım, Yıldırım 
Şirketler Grubu 
hakkında bilgi 
verirken, grubun 
bir aile şirketi 
olduğunu söyledi. 
Ali Rıza Yıldırım, aile 
şirketlerinin Yılyak 
Yakıt Pazarlama 
Ticaret A.Ş.- Yıldırım 
Dış Ticaret Pazarlama 
A.Ş.- Yılmar Denizcilik 
A.Ş.- Gemlik Gübre 
A.Ş.- Yılfert A.Ş.-

TAŞI 
GEDİĞİNE i

Zengine haber, yoksula dizi... 
İstanbul’da yapılan bir araştırmaya göre; 
varlıklı kesimler haber, yoksul aileler 
yerli dizi izlemeyi tercih ediyorlarmış.. 
Para ürkek olursa, kulaklarda kirişte...

Yılport A.Ş.- 
Sedefport A.Ş. 
olduğunu belirterek, 
Gübre Sanayinde 
atılım yapmayı Gemlik 
Gübre ile sağlayabile
ceklerine inandıkları 
için satın aldıklarım 
belirterek, "41 yıldır 
güçlü idaremizle yurt 
içi ve yurt dışında 
yerimizi layıktyla 
aldık. Aile Şirketimiz 
olan Yıldırım 
Şirketler Grubuna 
bağlı Yılyak olarak 
1.5 milyon tonluk 
pazar payımızla 
ülkede önemli ko 
numdadır. Biz, bun
dan sonra ne yapa
biliriz düşüncesinde 
yiz ve 420 milyon 
dolarlık amonyak 
fabrikasını devreye 
sokmak için çalış
malara başlıyoruz. 
Yılmar Denizcilik 
olarakda deniz 
sektörüne 
hizmet vermek 
istiyoruz." dedi. 
BİR NUMARA 
OLACAĞIZ 
Gemlik Gübre Sanayi 
AŞ. Yönetim Kurulu 
üyesi Mehmet 
Yıldırım'da Gemlik 
Gübre’nin satış poli
tikaları hakkında bilgi 
verirken, "Yıllardır 
uyutulan dev uyan
mıştır ve sektöründe 
bir numara olup

orada kalmayı 
amaçlamaktadır" 
dedi.
Mehmet Yıldırım, 
Kömür sektöründe 
Yılyak neyse, gübre 
sektöründe de Gemlik 
Gübre’nin aynı 
duruma geleceğini 
belirterek, "Uygun 
fiyat politikalarımız 
bayilerin lehine ola
cağı gibi sektörde 
satış patlaması 
yaşanacağını 
söyleyebilirim." 
şeklinde konuştu.
Gemlik Gübre Sanayi 
AŞ. Fabrika Müdürü 
Hakkı Bahar’da yap
tığı konuşmada, fab
rikanın montajından 
itibaren çalışmaya 
başladığını belirterek 
"Yine birlikte ve 
Yıldırım Şirketler 
Grubuyla çalışmak
tan mutluyum.
Gelecekte kamuya 
göre daha başarılı 
ve yüksek satıştı 
hizmetin geleceğini 
rahatlıkla söyleye
bilirini" dedi.
Amonyak Fabrikası 
Müdürü Hayrettin 
Derici ise, tekrar 
faaliyete geçme 
çalışmaları başlatılan 
Amonyak tesisleri için 
"Amonyak fabrikası 
nın ayağa kaldırıl
ması ve üretime 
geçnıesi için yakında 
Çalışmalara başlıv 
oruz. Üre ve Aınon 
y«ımsülfat üretimine 
en kaliteh* malı sîzle 
re üretmek istıww

Boş alan yaratmak.
Bu deyüa genelde, fadboi epene için 

kufiamfar.
Amaç.
Gol poâapmaı hazviamakbr. *
Futbola gâMBaştiraMMc
Ama. Boş afaeu.
İnsanın kendi yaşan» âcm de gerek-

dedi. Yıldırım Şirketler 
Grubu’nun tanıtımı ve 
üretim hakkında 
verilen bilgilerden 
sonra bayiler sorunları 
ile düşündüklerini 
ilettiler.
ÖZEL BANKALARLA 
ÇALIŞIN
Sorulara yanıt veren 
Gemlik Gübre Sanayi 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım, sorunların 
başında gelen 
bayilerin çalıştıkları 
bankalar hakkında bil
giler verirken, bayi
lerin öncelikle özel 
bankalarla çalışmaları 
gerektiğine değinerek, 
"Bayilerin gönderdik
leri paralan, devlet 
bankaları 2-3 gün 
havuzda bekletiyor
lar. Özel bankalarla 
yaptığımız anlaş
malar nedeniyle 
yatınlan paralar 
hemen gönderiliyor. 
Biz de bayi malını 
hemen göndermede 
rahatlık yaşıyoruz. * 
diye konuştu.
Ali Rıza Yıklırnn. 
ayrıca. "uygun fiyat 
kot $a tış ile seeknof 
soru n u kalmayacak. 
Sevkıyatta belir 
lenecek na khyatçr- 
dan gü rence 
a hnarak ürün 
gönderilecek. ’ dedi. 
Ğemfik Gübre Somm 
AS. Bölgesel Bmdrr 
toptaMtaaam ardandan 
ijht— gezüerek. 
bmdtve bdgdrr 
verikB.

ömrümüz geçer.
Kfanseye muhtaç olmamak. M bir 

yaşamın tarifi oba mi tur
Aslında gerçek yaşam. adr damdl 

yaşamdır.
Aile dışındaki, boş alanda.
Bir türlü, oraya depiaee etamama.
O boş alanda. yakar ludaMÜda* 

korkarız.
Ve. Hayatımızı tek bar badverda 

geçirmeye devam edmr
Aile içinde barbârıamraa Manan? 

yığılarak. yasamaya çahşmz
Ne kadar çok berabersek • hadM 

mutlu olacağ ımızı «acuru
Birbirimizi sıkıntıdan boğduğumuz 

bile, fark edemeyiz.
Bu monoton yaşam, her gün bizi 

toplumdan kopara.
Boş alanların farkına bde varmadı 

ömrümüz tuhemr
Doğru dürüst, bir hobümz bde şad 

tur.
Arada bir toplum içme c drtığnaam 

bu knaerenmne girihneeye cübnma.
Bu der dimiz», kimsevv acaaaraye
Ama. Derdimiz geeirrmüadm 

anlaşılır
Gülmeye zoriaeum goderâadr. bâr« 

her zaman ele verir.
Ashnda yasamm tadı... ladbuld*

olduğu gibi boş ahm yarafemca cdunr 
Ama. CoğmmMEr dar atanda tam

£(/&(/&

Düoagr. 
gozvn çdöu* tştesm.
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Körfez Etüt Eğitim Merkezi öğrencileri konser verdi

V

Miniklerin konseri beğenildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Özel 
Körfez Etüt 
Eğitim Merkezi 
bünyesinde 
çalışmalarını 
sürdüren küçük 
müzisyenler, 
verdikleri konserle 
velilerinden 
alkış aldılar. 
Mehmet 
Taşpınar’ın yönet* 
tiği mini konserde, 
küçük sanatçılar 
piyano, keman ve 
gitarla yıl içinde 
çalıştıkları 
parçaları 
seslendirdiler. 
Küçük müzisyen
ler, Belediye 
kültür Merkezi’ni 
dolduran velilerin 
beyenisini 
kazandılar.
Körfez Etüt Eğitim 
Merkezi sahibi 
Ahmet Hulusi 
Aydın, yaptığı açış

konuşmasında, 
6 yıldan bu yana 
ilçedeki öğrenci
lerin eğitimlerinde 
büyük rol oynadık
larını vurgulayarak 
" Öğrencilerimizin 
sanat duygularını 
ortaya çıkar 
mada yardımcı 
olduğumuz için 
mutluyuz." dedi..

Programın ilk 
bölümünde küçük 
sanatçılar, öğret
menleri 
Mehmet Taşpınar 
eşliğinde piyano, 
keman ve gitar ile 
çeşitli eserleri 
seslendirdiler. 
Programın ikinci 
bölümünde 
ise, yine

gitar ve keman 
gösterisinin 
ardından, sahne 
alan koro beğe
nilen eserleri 
seslendirdi. 
Programın son 
bölümünde 
Konserin sonunda 
Küçük müzisyen
lere başan 
belgeleri verildi.

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Türboma* 

15W40 motor yağı hediyemiz.

YAPI KREDİ-WORLD KART 
İŞ BANKASI • MAXIMUM KART A 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Regional RHS 22.5
Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yollarda yüksek kilometre 
Lastik yok temas yuırandr durdun basınç dağıtanı de oaau wn- 
malannda önemli azalma Durgun aşınma ve gehstmtaMs jonsm— 
Kesiklere kopmalara ve yırtılmalara direnç. Yete basma alanmda daha 
uygun basınç dağılımı, kilometre pedormansim. çekisi ve tamtame 
gücünü artım ve ıslak teminlerde daha yüksek kontrol sağlar

GOOD/fcU* Fİ

Yetkili Bayii
a «V

İstiklal Caddesi No : 26
Tel î (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Kumla girişi 
güzelleşiyor

Seyfettin SEKERSOZ

Küçük Kumla 
beldesine 
yaptırılan mini 
şelaleli havuz, 
hizmete girdi. 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 

Güre, yaklaşık 
2.5 milyar liraya 
mal olan şelaleli 
fıskiyeli havuzun 
sıcak yaz akşam
larında bakanlan 
serinleteceğini 
söyledi.
Ilyas Ilhan’ın

sahibi olduğu 
İlhan Dekorasyon 
firmasına 
yaptırılan 
hskiyeli havuzun 
deneme çalış
maları ya pildi.
Belediye Başkanı 
Eşref Güre.
yaptığı açıklamada 
ikinci fıskiyeli 
Yüksel Marmara 
Sitesinin karsısına 
bulunan Jandarma 
kulübesinin
önüne yafNİacağnn 
söyledi.

OTO fiYOfiZ 
lÜHMIt tilHİSlil 

, opet 

lamam 
oıru ’ w*” * ıdu Kav Mm l ■ 

Gmü BURSA
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Oğretmenterin acı günü I Bilgisayar teknolojisi 
görücüye gM

Seyfettin SEKERSÛZ

Fenalaşarak 
kaldırıldığı 
hastanede 
hayatını kaybeden 
öğretmen. Haşan 
Güneş, (52) 
meslekdaşlannı 
yasa boğdu.
Gemlik te uzun 
yıllar futbol 
oynayan ve önce 
Denizli Tavas, 
daha sonra 
Bursa Yıldırım 
Lisesi ve Bursa 
Erkek Lisesinde 
coğrafya öğretmen
liği yapan Haşan 
Güneş'in 
ani ölümü 
üzüntü yarattı.

Geçtiğimiz gün
lerde Manastır’daki 
evinde aniden 
rahatsızlanan ve 
kaldırıldığı 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesinde 
ilk tedavisi 
yapıldıktan sonra. 
Bursa İhtisas 
Hastanesi ’ne 
kaldırılan 
Haşan Güneş, 
tüm çabalara 
karşın 
kurtarılamadı.
Kanına karışan üre 
sonucu hayatını 
kaybeden Haşan 
öğretmenin, 
emeklilik için

dilekçe verdiği 
ve Ağustos 
ayında emekli 
olmayı beklediği- 
bildirildi.
Cumartesi günü 
Çarşı Camiinde 
kılınan cenaze 
namazından sonra 
ilçe mezarlığında 
toprağa verilen 
Haşan Güneş, evli 
ve bir çocuk 
babasıydı.

tattı

insanları 
teknolojinin 
♦on gel»
ıMKTn
L,ıi_rt__-Dugııen
dirmek 
amacıyla 
açılan 
"Teknoloji 
Günleri" 
büyük 
ilgi gördü. 
Belediye
Sergi
Salonunda açılan 
"Teknoloji
Günleri "ne izleyen 
vatandaşlar, yeni 
ürün bilgisayarları 
ilgi ile izlediler.
Teknoloji Günleri 
İle ilgili bilgi 
veren Teknolojik 
Bilgisayar 
yetkilileri, vatan* 
daşlara bilgisayar 
teknolojileri, 
digital media ürün
lerinden seçenekler 
sunduklarını, ses 
ve sinema sistem-

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ - GEMLİK

ÖZEL flYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2004 - 2005 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANI

SINIFLAR EĞT, ÜCRETİ YEMEK SERVİS KDV TOPUM
ANASINIFI 1.800.000.000 500.000.000 450.000.000 zz U vVV vUU a a * V Vtttte

1. SINIF 2.600.000.000 500.000.000 450.000.000 284.000.000 3 834 000 000
2. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4 482.000000
3. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4 482 000 000
4. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000 000
5. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000 000 4 4t2~Nrm
6. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000
7. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4 482 008 000
8. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000
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Playof maçlarını oynamayı hak kazanan Umurspor Futbol takımı ilk maçında rakibini 2-1 mağlup etti

Umurspor :2 Niliiferspor:!
Bursa Birinci 
Amatör küme’de 
Süper lige çıkmak 
için mücadele veren 
ve grubunda ikinci 
olarak playof 
maçları oynamaya 
hak kazanan 
Umurspor, ilk 
maçında Kanalboyu 
Nilüfer spor’u 2-1 
mağlup etti. 
Tarafsız saha 
Mudanya’da 
oynanan maçta 
Umurspor, 23. 
dakikada Halil’le

1-0 öne geçti. 
Maçı mutlak 
kazanmak isteyen 
Kanalbolu, aradığı 
golü 33.ncü dakika
da buldu. 1-1 
İkinci yanya maçı 
almak için çıkan 
Umurspor rakibine 
oranla daha baskılı 
oynamaya başladı. 
Rakip kalede 
yaşanan karambolde 
Serkan attığı golle 
Umurspor’u 2-1 
öne geçirdi. 
Yakaladığı mutlak

pozisyonları gole 
çeviremeyen 
Umurspor sahadan 
2-1 galip ayrılarak 
playof maçlarında 
kendine avantaj 
sağlamayı bildi. 
Takımlar karşılaş
maya şu kadro 
ile çıktı: 
Saha : Mudanya 
Hakemler : 
Süleyman Özay (***) 
Abdurrahman Lale 
(***) Serdar Can (•*•) 
Umurspor : Ercan 
O Davut (***) 
Banş (**) Cem (**) 
Hüseyin (***) Yakup 
(•••) Burak (**) (K. 
Serkan **) Yavuz 
(•••) B. Serkan (•••) 
(Mert *) Halil (•••) 
Umut (**) (Arif ••) 
Kanalboyu 
Nilüferspor : Recep 
(*) (Ümit **) Samet 
(*) (Fethi ”) Aytaç 
(”) Ufuk (***) Banş 
(••) Ozan (••)

Gökhan (**) Şahin 
(*) (Vahdettin **) 
Ercan (**) Zekeriya

(**) Ersin (*)
Goller : Dk. 23
Halil, Dk. 51 B.

Serkan (Umurspor) 
Dk. 33 Ufuk 
(Kanalboyu)

DUYURU
ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2004 - 2005 Öğretim yılında dershanemize devam edecek 

öğrencilerle ilgili ücret çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL (23 

ET MANGAL

1- İlköğretim Okullan 4- 5 . Sınıf
2- İlköğretim Okullan 6-7-8.Sınıf
2- Lise 1.-2. Sınıf takviye
3- Üniversite hazırlık

Bir ders saati ücreti
3.540.000 n
4.720.000 TL
7.080.000 TL
7.080.000 TL

HİKMET DEĞERLİ (Emekli Maliyeci)

HAKİKİ KASAP İSMEÎ’İN YERİ
DOÖA İLE İÇ İÇE NEZİH BİR ORTAMDA 

ŞADIRVAN YANINDA SU SESİYLE 
SEVDİKLERİNİZLE, AİLENİZLE DOSTLARINIZLA 

BAŞBAŞA KENDİ EVİNİZDEYMİŞ 6İBİ 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

30 YILLIK TECRÜBESİYLE GÜRLELİ KASAP İSMETİN 
ELLERİYLE HAZIRLADIĞI DAMAK ZEVKİNİZE UYGUN 
KASAP KÖFTE - PİRZOLA - ANTRİKOT - KÜLBASTI - 

ÖZEL DOLGU SUCUK VE ÖZEL TALEPLERİNİZİ 
MANGAL KEYFİNDE

TUNA 2 PETROL ET MANGAL DA BULABİLİRSİNİZ
KALİTE I. SINIF HİZMET HİKEHMEL İLİŞİM ÇIK KİLİT

NOT : 1 - Ücretlerimize KDV Dahildir.
2- Üniversiteye hazırlık, lise hazırlık kurslarına devam ed* 

D.B. S. sınavında dereceye giren öğrencilere indirim yapdr 
çaktır.

3- Peşin ödemelerde % 25 indirim
4- Öğretmen çocuklarına ve kardeş olanlara % 10 mdrâ» 

uygulanır.

SATILIK VİLLA

cemIyet ıı İm miMiıuB lıiı umumi nmıt
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT ; Tecrübeli garson aranmaktadır.

Manastır Cumhuriyet Mahallesi 'Ut 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı tripta satU vüt I

G$M : (0.535) 886 47 M

UMAJIBI-ai.FvTSTa
HMKht Mahales Papaha Sokakta

5. Kat saHbarisı sahito.
Td : (UÎ4) 5İ3 W 75 GSM: >13 W
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I

ilerin zararlan telafi edilmeli

Türkiye’de 
geçmiş yıllarda 
yaşanan büyük 
depremler son
rası vatandaşın 
en azından 
maddi kayı
plarının bir 
kısmını gider
mek üzere gün
deme getirilen 
Zorunlu Deprem 
Sigortası ilgi 
görmüyor. 
Büyük bölümü 
deprem böl
gesinde yer alan 

.[ Türkiye’de 
yaşanan 
depremler ders 
olmazken, 
12 milyon 988 
bin konutun 
sadece 1 milyon 
907 bini, bir 
başka deyişle 
sadece yüzde

L 14.7’si için 
deprem sigor- 

Ç tası yaptırıldı.

--------- -------------

Doğal Afet 
Sigortalan 
Kurumu (DASK) 
verilerine göre, 
deprem 
sigortası yaptır
makta en yük
sek orana sahip 
olan Bolu’da 
bile hala her 
100 konuttan 
yaklaşık 61’inin 
deprem sigor
tası 
bulunmuyor. 
Sigorta yaptır
ma oranı en 
yüksek ikinci il 
olan Yalova’da 

da durum 
değişmiyor ve 
hala her 100 
evden yaklaşık 
70’inin deprem 
sigortası bulun 
muyor. Sigorta 
yaptırma oranı 
Eskişehir’de 
yüzde 27.3’te, 
İstanbul’da 
da yüzde 
27.1 de kaldı. 
EN AZ SİGORTA 
YAPILAN İLLER 
Bunun yanında 
en az sigortalı 
konut oranı 
Şırnak’ta

bulunuyor ve 
toplam içinde 
sigortalı konut 
oranı sadece 
yüzde 0.59’da 
kalıyor. 
Bu ildeki 
30 bin 547 
konuttan 
sadece 180 
tanesinin 
zorunlu deprem 
sigortası 
bulunuyor. 
Hakkari’de 
de sigortalı 
konut oranı 
yüzde 
1.6’da kalıyor.

Türkiye Ziraat 
çılar Derneği 
(TZD) Gene! 
Başkanı İbrahim
Yetkin Türk 
tarımının son 
dönemlerde 
giderek daha cok 
kan kaybettiğini 
ifade ederek. 
Türkiye’nin bir 
ulusal tanm polı- 
tikasına ihtiyacı 
olduğunu ve 
2005’ten sonra 
Türkiye’nin tanm 
konusunda elini 
bağlayıcı anlaş
malara i mza 
atmaması gerek
tiğini kaydetti. 
Yetkin,Yetkin, son 
1 yılda Türk 
taamının önceki 
yıllara göre nispe
ten daha olumlu 
bir seyir izlediğini 
kaydetti. Yetkin, 
bu olumlu tablo
nun öğelerini 
mazot fiyatlarında 
önemli bir artışın 
kaydedilmemesi, 
gübre fiyatlannda 
önemli bir artışın 
olmaması, tarım
sal kredi musluk- 

lannan yeniden 
açılması, kredi 
faizlerinde öendi 
indirimler olmasa.

söyiedL Yetkin.

haç\ ancıbga ver
ilen tesvitlerin 
jıtııdmırr. üretici 
t-irtikleri yasası, 
ziraat odaları bir
liği yasan, tanm 
sigortalan yasası 
gibi ban onemb 
y asaların mecks 
gündemine getir
ilmesi ve gıda 
y asasının Mac 
lis’ten geçmesi 
olarak sıraladı.
Yetkin, geçen 
yılın genel ekono 
mik v enlerine 
bakıldığında 
bütün sektörlerde 
büyüme gözlenir 
ken tanmda 
küçülme yaşan 
dığına da dikkat 
çekti. Türkiye’de 
IMF politikalar 
gereği yıllardır 
taama verilen 
desteklerin budan 
dığını kaydeden 
Yetkin doğrudan 
gelir desteği ve 5 
ürüne uygulanan 
primlerin geriye

dala son dorumu 
da rirğndre fcr 
rek, şunlara <fik 
kat çekâ: "Tüjhfi 
ye de 2002 ydfan- 
da çiftçiye toplam I 
prim hedefi ola 
rak 315 trüyon 
ödendi. 2003 
yıimda 282 trüy- 
on ödeme yapddr I 
Ancak 2004 ydı 
bütçesinde top 
lam prim bedefi 
265 trilyona 
düşürüldü. 2003- I 
2004 yıh ftıbam 
ie uygulanan prim 
lerde yüzde 17 J | 
olan bür önceki 
yıhn enflasyon 
oranına yakm bir I 
arta »ağlanmadı I 
Doğrudan ge*r 
derteği ödomsAori I 
Mbariy** anda I 
çiftçinin 2003 
yılından kaime? 3 1 
kat rdyon 350 
tlriyon alacağı 
var. 2004 ydı 
ödemeleri hiç 
ypdmedh.* |

BflŞ MADENİ 
YAĞ TİCARET

TEL 
SİM

• Mobil
• BP
• Castroll
• Csso
• Petrofer

HER ÇEŞİT 010 
VE SAHAYI YAĞLARI 
KATKI MADDELERİ 

UYGDH FİYATLARLA...

W Çeşitleri

Hisar Mah. Baytaş Körfez 
Sitesi B -1 Blok No. 47 

Gemlik / BURSA 
Tel : (0.224) 513 34 80

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI

TOPTAN u PERAKENDE KONTÖR SATIŞI 
ULUOCAKUR TELSİM CEPSHOP

SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR
Orhangazi Caddesi No: 4.Ş GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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Mevduata sınırlı garanti geliyor
Tasarruf mevduatında tam garanti uygulaması Temmuz da bitiyor.

Tasarruf mevduatı 
üzerindeki tam 
garanti uygulaması 
Temmuz ayından 
itibaren kaldırılıyor. 
Bankalardaki mev
duatların 50 milyar 
liraya kadar olan 
kısmı güvence 
altında olacak. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu’ndan

Doğalgaz ve elektriğe zam yok
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
Haziran ayında da 
doğalgaz ve 
elektriğe 
zam yapmayı 
düşünmediklerini 
söyledi.
Hilmi Güler, 
Çayırhan

Pompalarda yazar kasa dönemi
Maliye Bakanlığı nın 
tebliğince akaryakıt 
pompalarında yazar 
kasa uygulaması 
zorunluluğu 1 
Ağustos 2004 tari
hinden İtibaren 
başlıyor. Bakanlığın 
konuyla İlgili 
Tebliği’ne göre, 
taşıtlara akaryakıt 
satışının yapıldığı 
pompalar. Bakanlık 
ça onaylanan bir 
veya daha fazla 
ödeme kaydedici 
cihaza bağlanacak. 
Pompalar, akaryakıt 
verilen taşıtın plaka 
numarası girildikten 
sonra çalışacak 
şekilde düzenlenmiş 
olacak. Taşıtın 
plaka numarası 
girilmediği takdirde 
pompadan akaryakıt 
akmayacak.
Maliye Bakanhğı'mn 
tebliğince akaryakıt 
pompalarında yazar 
kasa (elektronik

I ödeme kaydedici 
I cihar) uygulaması 
I zorunluluğu l 
ı Ağustos da başlıyor. 
1 Akaryakıt İstasyon

ları pompalarında 

yapılan açıklama
da, düzenlemenin 
ekonomide ve 
mali sektörde 
sağlanan olumlu 
değişikliklerin bir 
sonucu olduğu 
vurgulandı.
Sınırlı güvence ile 
Türk bankacılık 
sektörünün 
gelişmesinde yeni 
bir aşama olacağı 
kaydedildi.

Termik 
Santrali’nde 
incelemelerde 
bulundu.
Sorulan yanıtlayan 
Güler, önümüzdeki 
hafta İran’dan bir 
heyetin gelerek, 
BOTAŞ’ta doğalgaz 
konusunda 
görüşmeler 

yazar kasa kul
lanımına geçmeye 
hazırlanıyorlar. 
Türkiye’de ilk kez 
gerçekleşecek uygu
lamaya kısa bir süre 
kala istasyonlar, kul
lanacakları cihazlar
la ilgili arayış için
deler. İstasyonlar, 
teknolojinin çok 
hızlı geliştiği 
günümüzde, yatırım
larını uzun süre 
koruyacak ve 
ekonomik olacak 
çözümleri tercih 
etme eğilimindeler. 
Cihazların, kolay 
kurulumu, hızlı 
işlem yapılabilmesi 
ve her türlü ödeme 
biçimiyle entegre 
olabilmesinin, işlerin 
aksamaması ve müş
teri memnuniyeti 
açısından önemli 
olduğu vurgulanıyor. 
Söz konusu cihazlar 
konusunda az sayı
da ürünün pazarda 
yer alacağı da 
verilen bilgiler 
arasında.
Maliye Bakanhğı'mn 
konuyla ilgili 
Vebliği'ne gdri*.

Sınırlı güvence 
ile her müşterinin 
her bir bankada 
açacağı lira ya 
da döviz cinsi

tasarruf mevdu
atının 50 milyar 
liraya kadar olan 
kısmı güvence 
altında olacak.

yapacağını 
kaydetti. 
Hilmi Güler, 
"Bizim niyetimiz 
bu meseleyi 
m üzakerelerle 
çözmek. Tahkim 
süreci devam 
ederken, 
görüşmeler 
sürecek" dedi.

taşıtlara akaryakıt 
satışının yapıldığı 
pompalar. Bakan 
lıkça onaylanan bir 
veya daha fazla 
ödeme kaydedici 
cihaza bağlanacak. 
Pompalar, kasiyer 
veya pompacı olmak 
sızın, bilfiil müşteri 
tarafından da kredi 
kartı gibi ödeme 
kaydedici cihazlara 
da bağlanabilecek. 
Pompaların bağlı 
olduğu ödeme 
kaydedici cihazlar, 
pompanın içerisine, 
hemen yanına veya 
yanındaki bir büroya 
yerleştirilebilecek. 
Pompalar, akaryakıt 
verilen taşıtın plaka 
numarası girildikten 
sonra çalışacak şek
ilde düzenlenmiş 
olacak. Taşıtın plaka 
numarası girilmediği 
takdirde pompadan 
akan akıt akmaya
cak. Taşıtlara yapıl
ma v a n (bidonla. var* 
ille vb.) her turlu 
akaryakıt satışında 
pompalar*, 
plaka numarası 
verine müşterinin

adı soyadı veya 
ünvan bilgileri 
girilecek.
Yapılan akaryakıt 
satışlarıyla ilgili bil
giler ödeme 
kaydedici cihaz 
hafızasına otomatik 
olarak kaydedilecek. 
Bu bilgiler, 
akaryakıt verme 
işleminin sonunda 
ödeme kaydedici 
cihazdan yine 
otomatik olarak 
cıkacak fişler ile 
belgelendirilecek. 
Bu fişler, 
akaryakıtın emsi, 
miktarı, tutan gibi 
bilgilere ilaveten, 
akan, akı t verilen 
taşıtın plaka 
numarasını da içere
cek. Akan akıt 
istasyocıtannda 
vihtİmi k*Ran*»w 
zoruntuluğu.

gucu. ekonomik 
şartlar W tıhıriarm 
üretim ır MhalM 
j arttım dikkate 
ahaarak. 1 Ocak 
2006 ya kadar 
tiMMMvîc mgalamaca I 
kıMMMMS *i*Cliı

TL’den 6 sıfır
atılması 

öncesinde uyan
Ankara Sanayi 
Odası Başkanı 
Zafer Çağlayan, 
ASO tarafından 
hazırlanan "Yeni 
Türk Lirası’na 
Geçiş" konulu çalış
mayı düzenlediği 
basın toplantısı ile 
açıkladı.
Zafer Çağlayan, 
ASO olarak, para 
operasyonunu çok 
önemsediklerini ve 
bunu bir "şartlı 
tahliye yasası" gibi 
değerlendirdiklerini 
belirtti.
Çağlayan, "TL, 
yanlış ekonomik 
politikaların kur
banı olarak çok 
sıfırlı bir itibarsı
zlığa mahkum 
olmuştu. Eğer 
istikrar politikaları 
ciddiyetle 
sürdürülmezse 
YTL, yine bol sıfırlı 
olarak cezasını 
çekmeye, kaldığı 
yerden devam 
edecektir" 
diye konuştu.
Çağlayan Endişeleri 
Aktardı
Sıfır atılmasıyla 
fiyatlarda yuvarla
ma yap Bacağını 

w

cuürn in ııısuuusı sıutı im
EK® «ASİ DO® • OUl 1.500 OM Tl
SOSSUSVDU -01A1 2M0M0TI
MMUKU 2 000 OMU
İMMUSİ - Cri«KKB JSMMITl 
TABAKTA M R\ TS 

« !••••• TL 
♦ vM• MVB• CKB <300 OM TL
wikjh-ook ambmbil

* CK - - CK* 4SBPO0CM.

be1irten ASO 
Başkanı Çağlayan. 
"Maliye Bakanlığı, 
vergi miktarlarında I 
da yuvarlama 
yaparak, ek 
vergi yükü 
getirmemeli. dedi. | 
Madeni para 
basımıyla ilgili 
endişenin de 
olduğunu belirten 
Çağlayan. 60 mil- I 
yar adet madeni 
para basılması 
gerekmektedir. 
Ama bu işin Üıılrrt j 
daha yeni 
yapılmıştır. 
Türkiye’nin g*io 
ceğini ilgilendin* 
bu cok önemli 
uygulama konusun I 
da her birim iş 
programına sıkı, 
sıkıya sarıl malıdır 
seki inde konuştu. 
Çağlayan, 
TLnin \T1 ve 
dönüşümünde 
ortaya çıkacak 
bürokratik eziyete I a 
izin verilmemesi 
ge r ektiğin t, aksi 
taktirde TL’den 
dövize yönetmeler 
ola bilet cg mı de 
vurguladı

4.500.000 TL
8.000.000 TL
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Sağlık Bakanlığından kadro talebi
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki 
illerde 
görevlendirilmek 
üzere Maliye 
Bakanlığı’ndan 
7 bin yeni 
sözleşmeli personel 
için kadro isteyecek
lerini söyledi. 
Recep Akdağ,

Bolu’da, sağlık 
hizmetleriyle ilgili 
sorunların ele 
alındığı toplantıya 
katıldı.
Toplantı öncesinde 
basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan 
Akdağ, bakanlık 
tarafından bugüne 
kadar Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki

illerde 13 bin 
dolayında sözleşmeli 
personelin 
görevlendirildiğini 
belirtti.
Bölgede bin dolayın
daki doktor ihtiy
acının yansının 
karşılandığını, diğer 
yansının ise yıl 
içinde giderileceğini 
anlatan Akdağ, bun
lara ek olarak

bölgede 
görevlendirilmek 
üzere Maliye 
Bakanlığı ndan 7 bin 
yeni sözleşmeli per
sonel kadrosu 
isteyeceklerini kay
detti. Akdağ, aile 
hekimliği uygula
masının önümüzdeki 
günlerde seçilen 3 
pilot ilde başlatıla
cağını da bildirdi.

SSK, ilaç listelerini yayınladı

Aspirin 
göğüs 
kanseri 
riskini 

azaltıyor
SŞK’nın 2004 Yılı 
"İlaç Listesi ve 
Uygulama Talimatı" 
Resmi Gazete’nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Talimata göre, 
Kurum sağılık tesis
lerince ilaç satın 
alınırken uygu
lanacak ilkeler 
şöyle belirlendi: 
- Aynı formüldeki 
eşdeğer ilaçlardan 
Kurumun eşdeğer 
ilaç politikası doğrul
tusunda sağlık tesis
lerinin İlaç Tespit 
Komisyonu ’nca 
uygun görülenler 
satın alınacak, 
-Kurum İlaç ve Tıbbi 
Malzeme Sanayii 
Müessesesi’nin üret
tiği ilaçlar Liste 
dahili olacak, Kurum 
sağlık tesislerinde 
Kurum’un eşdeğer 
ilaçlardan en ucuzu
nun kullanım ilkesi 
doğrultusunda önce
likle Müessesenin 
ürettiği ilaçlar kul
lanılacak ve bu 
doğrultuda alım 
yapılacak. 
Aynı etkin maddeyi 
aynı farmasötik for
mda İçeren tüm 
ilaçların alımı tedavi 
maliyeti hesapla
narak yapılacak. 
Tedaviyi etkileyecek 
önemli bir özellik 
yoksa tedavi maliyeti 
en düşük ilaç kul
lanılacak, 
-Düşük molekül ağır
lıklı heparinlerde, 
tedavi maliyeti en 
düşük olanı alınacak, 
-Kullanıma hazır 
dolu enjeksiyon 
kalemlerinin alımı 
aynı nitelikli kartuş 
insülinlerin fiyatını 
aşmamak koşuluyla 
yapılabilecek, 
Viskosuplemantasyo 
n ürünlerinde, tedavi 
maliyeti en düşük 
olan alınacak, 
-Formüle edilmesi 
olanağı bulunan

ilaçlar, Kurum sağlık 
tesisi eczanelerinde 
yapılacak.
5 Günlük Doz 
Talimata göre, 
reçetelere mutlaka 
tanı yazılacak. Tanısı 
yazılmayan reçeteler 
Kurum eczaneleri ve 
sözleşmeli eczaneler 
tarafından kabul 
edilmeyecek.
Ayaktan yapılan 
tedavilerde, 
reçetelere en fazla 
dört kalemi ve 5 
günlük tedavi 
dozunu aşmayacak 
şekilde ilaç yazıla
cak. Ancak, tedaviyi 
yapan tabip tarafın
dan tedavinin 5 günü 
aşan sürede devam 
edeceğine karar ver
ilen hastalıklarda 
kullanılacak ilaçlar, 
tanı ve tedavi süresi 
tabibin el yazısı ile 
reçetede belirtilmek 
koşuluyla en fazla 
2 aylık doza kadar 
yazılabilecek, 
ilacın piyasada bulu
nan en küçük amba 
lajı, 5 günlük tedavi 
dozundan fazla ise 
bu ilaç bir kutu 
olarak verilecek. 
Kurum dışı sağlık 
tesislerinde yatarak 
tedavi edilen sigor
talılar için gerekli 
olan ve bu hastane 
eczanesinde bulun
mayan ilaçlar en 
fazla beş günlük 
tedavi dozunu 
geçmeyecek 
şekilde reçeteye 
yazılabilecek.
Kurum dışı sağlık 
tesislerinde uzun 
süre yatarak tedavi 
gören tüberküloz 
hastalarına, kullanım 
dozu belgelenmek 
kaydıyla I aylık 
miktarda ilaç 
verilebilecek.
3 Aylık Miktar 
Talimatla belirlenen 
Katkı Payı 
Alınmayacak ilaçlar 
Listesi'nde yer alan

hastalıklarda kul
lanılacak ilaçlar 
Kurum sağlık tesis
lerince düzenlenmiş 
küçük sağlık kurulu 
raporuna istinaden 
reçeteye en fazla 3 
aylık miktarda, diğer 
tabipler tarafından 
da yazılabilecek. 
Menopozda ve dis- 
fonksiyonel uterin 
kanamalarında kul
lanılan ilaçlar ise 
rapor koşulu aran
maksızın en fazla 
3 aylık süreli 
ihtiyaç miktarında 
yazılabilecek.
Katkı Payı 
Alınmayacak 
Hastalıklar 
Listesi’nde bulunan 
hastalıklarda rapora 
istinaden bir reçet
ede 4 kalem sınırla
ması aranmayacak. 
Ayaktan yapılacak 
radyolojik tetkikler 
için kullanılacak tüm 
iyonik ve noniyonik 
radyoopak 
maddelerden katkı 
payı alınmayacak. 
Uygun 
Olmayan Reçete 
Talimattaki ilkelere 
uyulmaksızın düzen
lenmiş reçeteler, 
Kurum veya sözleş 
meli eczanelere 
geldiğinde ilaçlar 
verilmeyecek, gerekli 
düzeltmeler yapılmak 
üzere reçete ilgili 
tabibe geri 
gönderilecek. 
Sözleşmeli eczaneler 
de söz konusu koşul 
lara aynen uyacaklar. 
Şahsi tedavi için 
yurtdışmdan getir
tilecek ilaçlar, reçe 

teye 6 aylık doza 
kadar yazılabilecek. 
Ancak bu ilaçların 
tamamı hastaya ver
ilmeyecek, ilacın 
ambalajı ve tedavi 
şekli gözönüne alı
narak uygun miktar
lara bölünerek 
(en fazla 3 aylık) 
verilecek.
Özel Hastalıklar 
Talimatta, bazı özel 
hastalıklar ve ilaç 
kullanımına ilişkin 
düzenlemeler 
de yer aldı.
Buna göre, ilaç, has
taya klinik koşullar
da tatbik edilecek. 
Hastanın her başvu
rusunda tedavisi için 
gereken ilaç dozu 
reçeteye yazılacak 
ve hastaya Kurum 
sağlık tesisinde 
tatbik edilecek.
Bu ilaçlar sadece 
Kurum eczanelerin 
den temin edilecek. 
Bu ilaçlardan tedavi 
maliyeti en düşük 
olan tercih edilecek. 
Antidepresanlar, 
psikiyatri veya 
nöroloji uzman tabi
pleri tarafından 
yazılacak. Trisiklik 
antidepresan ilaçlar, 
diğer tabiplerce de 
yazılabilecek. Yeni 
nesil (Atipik) Antip 
sikotiklerle (Kloza 
pin. Olanzapin. 
Risperidon, Amisül 
pirid. Ketiapm) 
tedaviye muti »İri 
psikiyatri uzman 
tabibince başlana 
cak. Bunlar dışındaki . 
antîpsikotik ilaçlar 
diğer tabiplerce 
yazılabilecek.

Yeni bir araştır
ma, aspirinin 
kadınlarda göğüs 
kanseri riskini 
azalttığını ortaya 
çıkardı.
Neu York’ta 
yaklaşık 3 bin 
kadın üzerinde 
yapılan 
araştırmada, her 
gün aspirin 
içen kadınlarda 
göğüs kanseri 
görülme 
oranının önemli 
ölçüde düştüğü 
gözlendi.

Uzmanlar, 
özellikle kadmiar* 
daki ostrojen 

tümör üretme 
riskinde azalma 
görüldüğünü 
belirtti.
Ancak, bunun 
yan etkilerine de 
bakılması 
gerektiğini 
söyleyen * 
uzmanlar, 
kadınlan hemen 
aspirin almaya 
başlamamadan 
konusunda ayardı

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUM 

OKUYUN OKUTUN I
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COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ 

VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT+ 3 TAK
BONUSCARD'A
PEŞİNAT *7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 9 TAK

BONUSCARD 
PEŞİNAT +13 TAK

Vestel PC1 1.000.000.000 IMMM 1.000.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.600.000 1.177.600.000 1.177.600.000 IMMM IMMM
Vestel Asteo 1J07.600.000 1J07.600.000 IMMM IMMM IMMM

Vestel Bishi T İMİ IMMM 1J66.800.000 IMMM IMMM
Vestel Planet 1.428.800.000 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 IMMM
Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 IMMM 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y İMİM 1.794.800.000 IMMM IMMM IMMM
Vestel Optimum 1.861.600.000 1.K1.MM 1.861.600.000 2MMM 2.MM.M

Vestel Smart İMİ IMMM 1.998.800.000 2J19.000.000 2J19.000.000
Vestel Ma» 5MMM 5.070.000.000 5.070.000.000 4627.000.000 5İ27.M.M

irCRTMonlâWa:<400.000Tl IfFMIİonblvİDJtltNIIl
VESTEL ONYX 

KDV DAHİL
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HAZİRAN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
80NUS YARDA 

PEŞİNAT+4TAK.
hazranteslü
PEŞAAT.f TAK

BONUSCARD'A 
PEŞâUT*WTAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 IMMM tflMM 1J71MN0
ir CRT
Monitörle 1.450.400.000 IMMM IMMM ukmm 13U95U0I
17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1J55.000.000 1J5SıW0.000 IMMM IMMM

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

VESTEL
q DİSTRİBÜTÖRÜ

Çeki koflanan Abğ ûrönûn Tutan ’at

Bu hedye çek! sadece ActteBigsava'da JMhZfciTtrecrnjKstt

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yasamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylastınyer. 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk w eğieaee kthyer.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlannıza en uygun Vestel Hgtttyen seçm. 

teknolojinin tadını çMtann.....

İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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