
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine verilecek ücretsiz ders kitapları ihale edildi

Kitaplar yine ücretsiz
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine toplam 81,5 milyon adet 
ders kitabı ücretsiz olarak dağıtılacak. Ücretsiz kitap dağıtımı için 175 trilyon kaynak ayrıldığı bildirildi. Haberi sayfa 7’de
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TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
1 Haziran 2004 Sah FİYATI: 200.000- TL.

Öğrenciler sınav 
başarısı dengeli 

beslenmeye bağlı 
Sınavda yüksek başarı için; kişinin 
yaşına, cinsiyetine, çalışma ve öze/ 
durumuna göre gereksinimi olan 
enerjiyi alması ve elverişli şekilde 
kullanabilmesi için sınav öncesinde 
3-5 öğünde dengeli beslenmesine 
bağlı olduğu belirtildi. Haberi syf5'de

Kumla’yı daha da güzelleştireceğiz diyen Küçük Kumla Belediye Başkanı sözünü tuttu

Kumla’da su fiyatları ucuzluyor
Kadri GÜLER 
kadrt_guler@hotmail.com

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref 
Güre, Kumla’da yanlış su politikalarına 
son verileceğini, su fiyatlarında yüzde 20 
indirim uygulanacağını ve su borçlarına 
ise taksit getirileceğini açıkladı.
Yerel seçimlerde, Küçük 
Kumla’da su fiyatlarını 
ucuzlatacağı konusunda 
söz veren Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre, fiyatlarda yüzde 
20 indirim uygu
lanacağını söyledi. 
Güre, bu yaz Küçük 
Kumla’da kesinlikle su

Amerika üs istemiş.
Amerika Türkiye’den üs istemiş.
Gemlik’in Şahinyurdu Köyünün Şahintepe mevkiinde 

1960 yılında Sovyetler Birliğini İzlem için radar tesisleri 
kurmuştu.Yalova Karamürsel’de, Konya da, Adana da, 
Van’da, Karadeniz kıyılarında birçok radar ve üsler vardı.

Sovyetlerin yıkılmasından sonra Gemlik’teki radar da 
söküldü.

Amerikanın ortadoğu projesini yaşama geçirmeye 
" başlaması, Afganistan ve İran’ın işgali ardından yayılma 

istemleri sonucu, İran ve Suriye’yi karıştırması beldeni 
yor.

Demokrasi, insan haklan ihlali iddialarıyla başlayan 
propagandanın ardından gelen İşgal için askerlerinin 
rahatlıkla ikmal yapabilecekleri güvenli alanlara İhtiyaç 
duyuluyor.

Sizin anlayacağınız, Sam Amca'nm çıkartan için doğu
muzdaki İran’ı ve güneyimizdeki Suriye'yi olası bir müda
hale için Amerika Ak Parti iktidarından destek istiyor.

Ortadoğunun yeraltı zenginliklerine göz diken 
emperyaliriın, buradaki İslam kökenli ülkelerdeki rejimler 
İçinde kendi modelini yarattı.

Ilımlı İslam veya demokrat İslam.
Türkİyedekİ yönetim buna en uygunu.
Onun için ABI), Ak Parti İktkİanm sonuna kadar 

destekliyor.
İMF yoluyla açılan musluklardan azar azar da oysa 

krediler akıtılıyor.
Irak’m işgali sırasında gösterdiğimiz başandan(l) dolayı 

söı verilen 8 milyar dolar da yakında gönderilir.
Bunca desteğin karşılığı olmalı.
işte, İstekler gelmeğe başladı.
Ak Partinin işi sor, hem de çok tçr.
Türkiye den Üs verilirse, bunu tabanına nasıl mdatacak, 

Allah biir. fan_______________ ......................

sıkıntısının çekilmeye
ceğini belirtirken, Küçük 
Kumla’nın daha güzel 
olabilmesi için beldenin 
muhtelif yerlerine 
fıskiyeli şelaler koyacak
larını, yazlıkçıları 
Kumla’da devamlı otur
maya özendireceklerini 
söyledi. Haberi syf 3’de

Eceni, Uıjı ü tart tattı

DSP'ata 5

DSP Büyük Bülent Başkanı
Kurultayı'nın. Ecevit'in Ecevit. daha
25 Temmuz başkanlığında önce yaptığı
2004 Pazar yapılan toplan açıklamalarda.
günü tısında. DSP kurultayda
Ankara'da 6. Olağan aday
toplanacağı Büyük ohııayarağ—
öğrenildi. Kurultayı'ran. bildirmişti.
Alman 25 Temmuz Ecevit.
bilgiye göre. Pazar günü kurultay dele
DSP Parti Ankara'da gaktı ine, ken
Meclisi'nin toplanmasını disinin verine
(PM) dün kararlaştırdı. DSP Gemi
Genel Başkan DSP Genel Başkan

■■TCMMCM*
Kuruftayı, 29
Mbm 2001 de
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Gürhan ÇETİNKAYA

Karakter.
Karakter..
Doğumla birlikte biçimlenmeye başlayan 

yapısal nitelik.
İlk yapı taşı genlerle konuyor..
Sonra aile..
Sonra yaşam.
Çevresel etkenler..
Tümü karakteri oluşturuyor.
Taşlardan birinde oynama oldu mu düzen 

tutmuyor.
Sürekli kafa sallıyor.
O zaman,
Onanm gerekiyor.
Onarım duygusal yöntemlerin yanı sıra 

kültürel ve sanatsal unsurlarla gerçekleştiril! 
yor.

Olgunlaşma yaşamın içinde toplumsal 
eğitimle birlikte sağlanıyor.

Gün içinde karakter zaafiyeti çeken bir iki 
insanla mutlaka karşılaşmak olanaklı.

Toplumsal ve kişisel sorumluluklarının 
ayırdına varamamış ona buna çamur atan 
insanlarla gelişmek.

Zorlu bir yol.
Olanaksız mı?
Değil.
Ancak vakit alacak.
Çünkü ortak aklın oluşturulması kolay iş 

değil.
Toplumu sürekli ilerletecek “insan 

yapısını” sağlamak uzun yıllar alıyor.
Çomak sokanlar, tökezletenler, tökez 

leyenler süreci geciktiryor.
Sadece geciktiriyor.
Ütopya ama gerçekleşmesi kuvvetle 

muhtemel.
Gün gelecek, sağlam karakterli insanlar 

sayısal çoğunluğa erişecek.
Vatanı koruycak, kollayacak.
Ulusal kalkınmayı sürekli kılacak.
Ortak çıkarları yaşam düsturu olarak ben

imseyecek.
O zaman ekonomi de düzlüğe çıkacak.
Dış politika da tutarlı olacak.
Belediye Başkanı’da “yerlere çekirdek 

kabuğu atmayın” diye anons yaptırmak 
zorunda kalmayacak.

Umudumuzu yitirmeden bekleyeceğiz.

Kacak av ile mücadele
botu onarıldı

İlçe Tanm Müdürlüğü’ne ait anzalı deniz botu ona
rılarak hizmete girince trolculara göz açtırılmayacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ, 

Onanmı yapıldık
tan sonra 
geçtiğimiz gün
lerde ilçeye 
getirilen 
ilçe Tanm 
Müdürlüğü’ne 
ait bot hizmet 
vermeye başladı. 
Balık yasağının 
başlamasıyla 
birlikte 
denizlerde 
kaçak trol 
avcılarıyla 
mücadele eden 
Sahil Güvenlik 
güçlerine İlçe 
Tarım Müdürlüğü

Botu’da araştırmalar iki adet trol
yardımcı oluyor. akşam takımı ve ağlara
Geçtiğimiz saatlerinde el konuldu.
Pazar günü Kapaklı El konulan ağlar
vatandaşlardan açıklarında İlçe Tanm
gelen ihbarlan son buldu. Müdürlüğü’ne
değerlendiren Burada trol ait bot’la
teknik bulmak için Kurşunlu Balıkçı
elemanlar denize bırakılan Barınağına
Kurşunlu Balıkçı çengellerin ağa getirildi.
Barınağı’nda takılması Ağlann
bağlı bot ile sonucu hedefe Kurşunlu Balıkçı
birlikte denize ulaşılarak ağlar Bannağı’nda
açılarak trolcü toplanarak "Bunlar trol
avına çıktılar. bota alınmaya ağıdır, denizde
Gündüz saat başladı. yakalanmıştır. ”
14.oo ile Sahil Güvenlik yazılarak
20.oo arasında ve Armutlu teşhir edileceği
iki kıyıda da Jandarması ’nın öğrenildi.
başlatılan da desteğiyle

Tel: (0.224) 513 12 12

METRO
Türkiye’nin yollarında..

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN w REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM 
_ TEL: (0.224) 513 96 83 F« : 513 35 95

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 
Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 
girmiştin

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE F- <4 O OOİ
KÖRFEZ OFSET O I U vü O J |
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Özel Aykent İlköğretim Okulu’ndan
resim ve e ışı sergisi Kredi kartına

Seyfettin şekersoz

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin yıl 
içinde el emeği 
göz nuru eserleri 
sergilenmeye 
başladı.
Belediye Sergi 
Salonu ’ndaki 
açılışı AKP 
Bursa Milletvekili 
M. Altan 
Karapaşaoğlu 
ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte 
yaparlarken 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen'de açılışta 
hazır bulundular. 
Özel Aykent 
İlköğretim Müdürü 
İlkay Karapınar, 
yaptığı açıklamada 
3 gün müddetle

açık kalacak 
sergi de öğrenci
lerin yağlı boya ve 
el işi becerileri 
sergilenecek.
Küçük öğrencilerin 
yaptığı tabloları 
çok beğenen 
Milletvekili Altan 
Karapasaoghı, 
onlardan bilgi 
alarak kendilerini 
tebrik etti.

Turtxxnj)t

Lastiklerinizi yenileyin,

W»*

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomax 

15W40 motor yağı hediyemiz.

taksitle tatlı

Seyfettin SEKERSOZ

Çünkü tüm 
(•■tikler aynı 
delildir.

YAPI KREDİ - WORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART A 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Regional RHD 22.5

Kampanyamız 
20-223 

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

En iyi diş şekli taş tutmayı engellerken ıslak teminde maksimum su atıl- 
masmi *âkr Son teknoloji kauçuk hamuru, kesilme ve kopmalara kam 
direnç ile birlikte yüksek kilometre ve durgun aşınma sağlar. Mükemmel 
kontrol, sağlamlık ve çekişte performans, uuşuk yuvarlanma dkenci 
sayesinde vakit tasarrufu sağlayan sırt hamuru. Goodyear Regional RHD 
lastikleri modem kamyon beklentilerine cevap verecek şekilde oeel olarak 
geliştirilmiştir X eni lastiğimınn deseni ve vapısı en roda şehirlerarası 
koşu İlanla bık mükemmel kilometre ve «huğun aşınma sunar

r.noOjr^£AR
Yetkili Bayii

Tevlit Solaksubaşı ve Ogıllan
İstiklal Caddesi No : 26

Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Kredi kartlan hay
atımızdaki yerini 
alırken işyeri 
sahipleri de çeşitli 
uygulamalara 
yuııvliv* »rl.ır 
Kimileri O komisy
onla malını 
satarken kimi
leride komisyon
suz ama taksitli 
satışlarını 
sürdürüyorlar.
Bütçesini iyi yön- 
lendiremeyenlerin 
başı mahkemelerle 
derde girse de 
kredi kartlan yine 
de vazgeçilmez 
oluyor.
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
yılların şekerci

dükkanı Sevim 
Şekerleme sahibi 
İsmail Pekşeker’de 
düşünmüş taşın
mış günlük ciromu I 
nasıl ikiye kat
larım diye.
Alışveriş yapan 
müşteri isterse bir I 
kilo tatlı alsın 
kredi kartına 12 
ay taksitle ver m 
ey e başlayınca 
ciro ikiye katlan 
mış.
İsmail Pekşeker 
bu sistemden 
oldukça memnun, 
tabi müşterilerde. 
Pekşeker, bu sis
temle bir yıllık 
ciroyu bir ayda 
yapma düşünce 
sinde olduğunu 
ifade ediyor.

■a

OTO fiYGfiZ
Hianiıiit tımsm , OPfl 
otur m 
Bursa • Gemi* yolu Kurtul Köyü 8 Km 

Gemi* BURSA
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Sınav başarısı dengeli beslenmeye de bağlı
Sınavda yüksek 
başarı için; kişinin 
yaşına, cinsiyetine, 
çalışma ve özel 
durumuna göre 
gereksinimi olan 
enerjiyi alması ve 
elverişli şekilde kul
lanabilmesinin, 
sınav öncesi 3-5 
öğünde dengeli 
beslenmesine bağlı 
olduğu bildirildi. 
Obezite Uzmanı Dr. 
Haluk Saçaklı, 
organizmanın, 
fonksiyonlarını yer
ine getirebilmek 
için, her türlü besin 
öğesinden yeteri 
kadar yararlanmak 
zorunda olduğunu 
belirterek, değişen 
yaşam koşullarının, 
hayatımızda yeterli 
ve dengeli beslen
meyi ön plana 
çıkarmamız gerek
tiğini ifade etti. 
Saçaklı, yetersiz ve 
dengesiz beslen
menin, vücudun 
direncini azaltıp 
insanın hastalıklara 
yakalanma 
olasılığını artırdığın
dan, hastalıkların 
daha şiddetli 
geçtiğini, büyüme 
ve gelişmesinin 
yavaşladığını, okul 
ve spor başarısı ile 

iş veriminin 
azaldığını vurguladı, 
insan vücudunun 
gereksinimi olan 
karbonhidratlar, 
yağlar, proteinler, 
vitaminler, miner
aller ve suyun 
yeterli oranda alın
masının şart 
olduğunu kaydeden 
Saçaklı, yeterli alı
nan karbonhidrat
ların; kan şekerinin 
düzenlenmesinde, 
yağların; A, D, E ve 
K vitaminlerinin 
emilim ile taşın
masında ve iyi bir 
enerji kaynağı 
olmasında, protein
lerin; dokuların 
yenilenmesinde 
önemli rol 
üstlendiğini belirtti. 
Vitaminlerin; 
hücrelerin yaşatıl
ması, minerallerin; 
daha güçlü, daha 
enerjik, hatta daha 
zeki olunması için 
vazgeçilemeyeceğini 
kaydeden Saçaklı, 
suyun ise oksijen
den sonra en önem
li besin öğesi 
olmasından dolayı 
yeterli oranda 
tüketilmesini 
önerdi.
Kişinin yaşına, 
cinsiyetine, çalışma 

ve özel durumuna 
göre gereksinimi 
olan enerjiyi alması 
ve elverişli şekilde 
kullanabilmesi için, 
3-5 öğünde dengeli 
olarak beslenmesi 
gerektiğini belirten 
Dr. Haluk Saçaklı, 
sınav öncesi 
yenilmemesi 
gerekenleri şöyle 
sıraladı: 
SINAV ÖNCESİ 
NELER 
YEMEMELİSİNİZ? 
"Sınavdan 3 gün 
önce su tutucu özel
liği olan besinler 
tüketilmemelidir. 
Tuzlu kraker ve 
yiyecekler, kaşar 
peyniri, tulum 
peyniri, tuzlu beyaz 
peynir, kızarmış et, 
hardal, patates 
cipsi, konserve yiye
cekler, tereyağı, 
hazır çorba, kakao, 
kuruyemiş yen- 
memelidir.
Sınavdan 2 gün 
önce gaz yapıcı 
özelliği olan besin
ler tüketilmemelidir. 
Kızartma, kuru bak
lagiller, kuru 
meyve-sebze, 
baharat, pişmiş gaz 
yapıcı sebzeler yen- 
memeli, meyveler 
kabuksuz

yenmelidir.
Sınav öncesi yenen 
yemeklerde sindiri
mi kolay besinler 
tercih edilmelidir. 
Uygun olanı kar
bonhidratlardır.
Sınav öncesi kar
bonhidrat içerikli 
bir öğün, kan glikoz 
düzeyinde devam
lılığı ve kas glikojen 
depolarında doy
gunluğu sağlar. 
Performansı yüzde 
15 arttırır.
Proteinli yiyecekler 
azaltılmalıdır.
Proteinli yiyecek
lerin sindirimleri, 
karbonhidratlara 
göre daha uzun 
sürer ve vücutta su 
kaybına neden 
olurlar. Proteinler 
sınav sırasında 
gerekli enerjiyi 
sağlamazlar. İdrara 
çıkışı arttırırlar.
Gereksiz su kaybına 
neden olurlar.
Cok fazla miktarda 
seker ve sekerli 
yiyecekler 
tüketilmemelidir. 
Son öğün, kahvaltı 
ise sınavdan 1.5 
saat önce tüketilmiş 
olması gerekir. 
Öğrencinin sinirli 
veya heyecanlı 
olması durumunda

bu süreye yanm 
veya 1 saat ilave 
edilebilir.
Sınav öncesi 
tüketilecek içecek
lerin en iyisi sudur. 
Son öğünde 2 bar
dak, sınav sırasında 
1-1.5 bardak su 
içilebilir. Aynca 
sınav öncesi kah
valtıda gaz yapıcı 
özelliği olmayan 
taze sıkılmış meyve 
sulan bu öğünde 
tüketilebilir.
Sınav öncesi kafein
li içecekler tüket
meyiniz. Kafein, 
heyecan ve sinirliliği 
arttıracağından, baş 
ağnsı ve ishale 
neden olabilir. Bu 
yüzden öğrencinin 
performansını 
olumsuz etkiler.
Son öğünün daha 
önceden denenmiş 
olması, lezzet ve 
görünüşünün tatmin 
edici olması gerekir. 
Özellikle sınav 

öncesinde, rejim 
yapılmamalı. den
geli beslenme 
alışkanlığı 
kazanılarak 
bol bol egzersiz 
ve spor yaparak 
daha sağlıklı 
bir yaşam 
sürdürmek ilke 
ed inil me 1idir’ 
Saçaklı, öğrenci
lerin sınav öncesi 
sabah kalkınca 1 
bardak su içmeleri
ni önerirken kah
valtıdan 10-15 
dakika önce 1 adet 
kabuksuz meyse 
yemelerini, kahvaltı
da ise komposto 
veya taze sıkılmış 
meyve suyu. 4 d il i m 
kızartılmamış 
ekmek, 2 kibrit 
kutusu beyaz 
peynir, kabuğu 
soyulmuş bir 
domates ve açık 
şekersiz limonlu çay 
tüketmesini 
tavsiye etti.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ - GEMLİK

ÖZEL RYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2004 - 2005 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANI

SINIFLAR EĞT. ÜCRETİ YEMEK SERVİS KDV TOPLAM
ANASINIFI 1.800.000.000 500.000.000 450.000.000 220.000.000 2.970.000.000
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 4.482.000.000
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 4.482.000.000

5. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

6. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

7. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

8. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000
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Uçuk ve aitler hatada bilmişi gerekenler
Biliniz ki yemek 
yemenizi ve konuş
manızı ağrılı duru
ma getiren bir yara 
ile karşı karşıya 
iseniz, yalnız 
değilsiniz. Birçok 
insan tekrarlayan 
ağız yaralarından 
muzdariptir. 
Bunların en sık 
karşılaşılanları 
"uçuk" ve 
"aft'Tardır. Ağız 
içerisinde oldukları 
zaman birbir
lerinden ayırmak 
zor olabilir. Bunların 
sebep ve tedavileri 
farklı olduğu için 
ayırt edilmeleri 
gerekir.
Uçuk Nedir? 
Dudaklarda çıkan içi 
sıvı dolu kabarcık
lara verilen isimdir. 
Nadir de olsa, ağız 
içerisinde, özellikle 
diş etleri ve sert 
damak üzerinde de 
görülebilirler. 
Uçuklar genelde 
ağrılıdırlar, gerçek
te, ağrı, uçuklar çık

madan birkaç gün 
öncesinden başlaya
bilir. Uçuklar birkaç 
saat içerisinde pat
layarak kabuk 
bağlarlar. 7 ile 10 
gün içerisinde 
geçerler.
Sebepleri Nelerdir?
Aktif hale geçen, 
"Herpes simpleks" 
olarak isimledirilen 
bir virüs tarafından 
oluşturulurlar.
Gerçekte etkilenen 
kişilerde virüs bek
lemededir; stres, 
ateş, kaza, hormon 
değişiklikleri ve 
güneşe maruz kalma 
durumlarında aktif 
hâle geçer. Uçuklar 
tekrarladıklarında 
aynı yerde çıkmaya 
meyillidirler.
Uçuklar 
Yayılabilir Mi? 
Evet, uçukların pat
ladığı an ile tam 
olarak geçtikleri ana 
kadar ki süre enfek
siyonun yayılması 
için en riskli 
dönemdir. Kendi 

göz ve genital bölg
enize yayılabileceği 
gibi diğer insanlara 
da bulaşabilir. 
Korunma İpuçları: 
Göz ve deri ile kaplı 
olmayan böl
gelerinizi temastan 
koruyunuz. 
Uçuğu sıkmayınız, 
koparmayınız. 
Ellerinizi gözünüze 
ve diğer insanlara 
değmeden önce 
yıkayınız. Bütün bu 
tedbirlere rağmen 
bilinmelidir ki 
Herpes simpleks 
virüsü uçuk 
olmadan bile 
bulaşabilir.
Tedavi 
Tedavi, uçuğun 
üzerinin virüse karşı 
bir madde ile kap
atılmasıdır. Mesela 
%5 asiklovir mer
hem bunun için kul
lanılabilir. Henüz 
tedavi yoktur ama 
birçok araştırma 
yürütülmektedir. 
Hekiminize veya diş 
doktorunuza son

gelişmeler hakkında 
bilgi danışabilirsiniz 
Aft Nedir?
Dil, yumuşak 
damak, dudak ve 
yanak içerisinde 
oluşan küçük, sığ 
ülserlerdir. Oldukça 
ağrılıdırlar ve 5 ile 
10 gün sürerler. 
Sebepleri Nelerdir? 
En muhtemel olarak 
stres, travma, lokal 
uyarıcılar (domates, 
turunçgiller, bazı 
kuruyemişler gibi 
asitli yiyecekler) 
karşısında oluşan 
savunma siste
mindeki yetersizlik
ten kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 
Aftlar Yayılabilir mi?

i MİLTON AİLE GAZİNOSU 1
P DÜĞÜN ■ NİŞAN ■ SÜNNET ■
S ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE • TOPLANTILARINIZ İÇİN 

ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN
İ « C E 1 E e 0 i N i Z ! I

1 REZERVASYON TEL . 513 10 71

Hayır, bakteri veya 
virüsler tarafından 
oluşturulmadıkları 
için etraftaki doku
lara veya başka 
kişilere bulaşmazlar. 
Tedavi
Tedavi, sıkıntının 
giderilmesi ve üzer
ine enfeksiyon 
eklenmemesine 
yöneliktir. Üzerine 
uygulanan kortizon 

merhemler yardıma 
olabilir. Maalesef, 
tedavisi henüz 
bulunmamaktadır. 
Diğer Yaralar 
Ne Olabilir?
Ağzınız içerisinde 
iki haftadan fazla 
iyileşmeyen bir 
yaranız olursa heki
minize müracaat 
etmeniz gerekir

GÜRLE ALTI
TUNA PETROL (2) 

ET MANGAL
HİKMET DEĞERLİ (Emekli 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

KILİIE 1. SIIIF HİZMET NİKEMMELIUÇII ÇOK KOLAY
IIBİYIT >1 İHI TIPIMTIUI Ifll UltMUTM VIMUI
BURSA İZNİK YOLU GÜRLELER KÖYÜ ALTINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

TEL : (0.224) 587 71 34
NOT : Tecrübeli garson aranmaktadır.

KAYIP

KAYIP

Afyon Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı ve SSK sağlık 

karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.
HATİCE GÜZGÜ

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
FATİH İRŞAD YAZAR

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 
GSM : (0.535 ) 886 47 74

I >AJIII!a.! 11.11
Hamidiye Mahallesi Papaty a Sokakta

5. Kat sahibinden satılıktır.
Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99
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Kitaplar yine ücretsiz Bugün sigarayı 
bırakmayı deneyin

Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın 
(MEB) 2004-2005 
eğitim-öğretim 
yılında ilköğretim 
öğrencilerine 
vereceği ücretsiz 
ders kitapları 
ihale ediliyor.
Yayıncıların, 
ücretsiz ders kitabı 
için bakanlığın 
ayırdığı ödenekten 
yüksek teklif verdik* 
leri gerekçesiyle 
daha önce iptal 
edilen ihale, dün 
yeniden yapıldı. 
MEB Başöğretmen 
Salonu nda toplam 
62 milyon 500 bin 
adet ders kitabı 
almak amacıyla 
düzenlenen ye 
4734 sayılı İhale 
Kanunu na göre 
gerçekleştirilen 
ihaleye, bir kaç 
yayınevinin bir 
araya gelerek oluş
turduğu 7 ayn 
ortak girişim katıldı.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’in de 
bir süre izlediği 
ihalede, teklif için 
başvuran Okyay, 
Meram, Koza, 
Serhat, Özgün ve 
Evren yayıncılık ile 
Tuna Matbaacıhk’ın 
ön yeterlilik bel
geleri incelendi. 
Daha sonra, 
belgeleri uygun 
bulunan bu 
yayınevlerinin 
yeterli olup 
olmadıklarının 

belirlenmesi aşa
masına geçildi. 
İhalenin öğleden 
sonraki bölümünde, 
yeterli bulunan 
firmalardan fiyat 
teklifi vermeleri 
istenecek.
175 TRİLYON LİRA 
KAYNAK AYRILDI 
MEB, 2004-2005 
öğretim yılında 
ilköğretim Öğrenci
lerine toplam 81.5 
milyon adet ders 
kitabını ücretsiz 
dağıtacak. Bu 

kitapların 62 mily
on 500 bini özel 
sektörden, 
19 milyon adedi de 
MEB tarafından 
sağlanacak.
MEB, 81.5 milyon 
adet kitap için, 
dağıtım da dahil 
olmak üzere 
175 trilyon lira 
kaynak ayırdı. 
Ders kitapları 
ihalesinden sonra, 
dağıtım ihalesi de 

yapılacak. 
Bugünkü ihaleyi 
kazanacak yayınevi, 
MEB’in Türkiye 
genelinde belirlediği 
136 depoya, bastığı 
kitapları teslim 
edecek. Bundan 
sonra devreye, 
dağıtım firmalan 
girecek. Bu 
depolardaki 
kitaplar, sınıflara 
göre tasnif 
edilecek ve okullara 
dağıtılacak.

Bu yıl için belir
lenen Tütün 
Kontrolü ve 
Yoksull uk (Tobacco 
control and pover- 
ty)” ana temasının, 
sigara salgınının 
asıl yükünü 
gelişmekte olan 
ülkelerin çektiğini 
vurgulamak amacıy
la kullanıldığı belir
tiliyor. Sağ 11 k 
Bakanlığı verilerine 
göre, dünyada tek 
basına ölüme neden 
olan sebeplerin 
basında gelen 
sigarayı dünyada 1 
milyar 250 milyon 
kişinin içtiği tahmin 
ediliyor. Bu da 
halen yasayan 15 
ve üstü yaş grubun
daki kişilerin yak
laşık 3 te linin 
sigara içtiği anlamı
na geliyor.
Sigara içen 1 mil
yar 250 milyon 
kişinin bir günde 
11 bini, bir yıl 

içerisinde ise 
toplam 4 milyonu 
sigara içtiği için 
öüyor. Eğer şu 
andaki sigara içme 
oranlan bu hızıyla 
devam ederse yanı ı 
her 3 kişiden 11 
sigara içmeyi 
sürdürürse 2020 
yılına İr adar sigara 
ve sigaraya bağk 
hastalıklardan ölen- I 
Berin sayası. en az 
yansı 35-69 yas 
a rası olmak üzere 
her yıl en az 8.4 
milyon kişiye 
yükselecek.
Bakanlık tenlerine 
göre, dünyada her 
yıl kilen 5 bin 700 i 
trilyon sigar anın 
yaklaşık yüzde 60 ı I 
gelişmekte olan 
ülkelerde içiliyor. 
Yine gelişmekte 
olan u(kelerde 
yasayanların yüzde | 
75’i ydhk gele
lerinin yüzde 4-5üu I 
sigaraya harcıyor.

BRŞ MfîDENİ
YflG TİCHRET

• Mobil
• BP
• Castroll
• Csso

HER ÇEŞİT 010 
VE SAHAYI YAĞLARI 
KATKI MADDELERİ 

UYGUH FİYATLARLA...

Yağ Çeşitleri

Hisar Mah. Baytaş Körfez 
Sitesi B - 1 Blok No. 47 

Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 34 80

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Konfor yükleyici
• Hat açma A Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESl AK SATI$I
TOPTAN «• PERAKENDE KONTÖR SATIŞI 

ULUOCAKLAR telsîm CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİN 

Orhangazi Caddesi No: 4-E GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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Marmara Denizinde deprem
Marmara 
Denizi’nde dün 
öğle saatlerinde 
hafif şiddette bir 
deprem kaydedildi. 
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma

Enstitüsü 
yetkililerinden 
aldığı bilgiye göre, 
Marmara 
Denizi’nde saat 
13.37’de yerin 5.4 
kilometre derin
liğinde 2.7 büyük
lüğünde bir deprem

oldu. Bu arada, 
gün içinde 
Eskişehir’de 3.1, 
Ankara Gölbaşı’nda 
2.8, Erzurum 
Aşkale’de 3.1, 
Kocaeli’nde 2.6, 
Kahramanmaraş 
Andınn’da 3.0,

Bursa Ulubat 
Gölünde 2.8 ve 
Kütahya Tavşan 
h’da 2.8 büyüklük
lerinde depremler 
kaydedildi.
Depremlerde can 
ve mal kaybı 
yaşanmadı.

IMF Heyeti Türkiye’ye Geliyor
Uluslararası Para 
Fonu Türkiye 
Masası Şefi Rıza 
Moghadam başkan
lığındaki heyet, 8. 
gözden geçirme 
çalışmaları amacıyla 
bu hafta 
Türkiye’ye gelecek. 
Hazine 
Müsteşarlığı ’ mn 
açıklamasına göre, 
heyet, 3 Haziran’da

İstanbul’da olacak 
ve özel sektör tem
silcileriyle 
görüştükten sonra 
Ankara’ya geçecek. 
Ankara temasları 
sırasında teknik 
heyete, IMF İcra 
Direktörlerinden 
Willy Kiekens ve 
Avrupa Bölümü 
Direktörü Michael 
Deppler da

katılacak.
8. gözden 
geçirme çalış
maları sırasında, 
makro ekonomik 
gelişmeler, kamu 
mâliyesi ve para 
politikası ile 
yapısal reform 
alanlarında 
kaydedilen iler
lemeler değer
lendirilecek.

Hâzinenin ödeme kolaylığı undu
Ödeme kolaylığından 2 katrilyon gelir bekleniyor.

Hazine, Haziran’da, 
Vergi Barışı ile kredi 
borçlularına yönelik 
uygulamadan 2.5 
katrilyon liraya 
yakın gelir bekliyor. 
Vergi Banşı çalış
ması son taksidin 
ödenmesiyle tamam
lanırken, el konulan 
bankalara kredi 
borcu olanlar, 1 
Haz i ran-30 Haziran 
arasında başvuruda 
bulunabilecekler. 
Ödeme Kolaylığı 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF), el konulan 
bankalara ticari ve 
kurumsal kredi 
borcu olanlara 
ödeme kolaylığı 
getirmişti.
Bundan yararlan
mak isteyenler, 
kendilerine gelen

ödeme emirleri 
çerçevesinde, ilgili 
avukatlara başvu
rarak uygulama 
kapsamına girecek
ler. Bu çerçevede el 
konulan 21 
bankadan Fon’un 
devraldığı toplam 
16 bin 87 ticari ve 
kurumsal kredi 
dosyası bulunuyor. 
Bu dosyaların 
toplam değeri ise 
2004 yılı Mayıs ayı 
itibariyle 7 katrilyon 
liraya yaklaşıyor. 
El konulan 
bankalara borçlu 
olanlar, 15 
Temmuz’a kadar 
başvurmaları 
halinde, borcun 
yansım ödeyerek, 
tamamını kapata
bilecekler. Borcun 
en az yüzde 20'sinin

peşin ödenmesi 
durumunda ise 
kalan kısım fai
zle nd iriler ek 24 ay 
vadeye bağlanacak. 
Fon bu uygula
madan ilk aşamada 
2 katrilyon liralık 
gelir bekliyor.
Vergi Banşı
Vergi Banşı uygula
masıyla Hazine, bu 
ay yapılacak 400 
trilyon liralık son

taksit ödemesiyle 
birlikte bu uygula
madan toplam 3.6 
katrilyon lira gelir 
sağlamış olacak.
Vergi Banşı'nın son 
taksidinin öden
memesi halinde, 
vergi mükellefleri, 
ana para ve faizin 
tümünü gerçek 
değerlerinden öde
mek zorunda 
kalacaklar

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Baydar

BİZİMDİR
Ne kadar dumanlı olursa olsun 
Tepeler sîzinse dağlar bizimdir 
Köhnemiş batının sahne yüzünü 
Çöplüğe yollayan çağlar bizimdir

Her telde aynıydı bizde adalet 
Lugatında bulunmaz asla delalet 
Gövdesi abide ruhu asalet 
Ölümü öldüren sağlar bizimdir

Şimdi henüz ama ruhumuz esir 
Gözümüz zalime etmiyor tesir 
Durumu anlatmaz şiir ve nesir 
Gariptir analar ağlar bizimdir

0 jgjgigJgJgJgJBigigJBIBIBJBJBIBEIBOgfgfgJBOgJ s

I

ı 
!
I
I 
i 
i
I
! İ
0

BURSA HAKİMİYETIE

KINI GAZETELERİNE
İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 5I3 96 83 

Fax: 513 35 95

OLDUNUZ IV1U?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN
SOSİSLİ SANDVİÇ 
HAMBURGER

t AYRAN
+AYRAN

HAMBLRGER + dPS+İÇECEK
TABAKTA SERVİS

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

DÖNER - CİPS • KARIŞIK SALATA - İCECEK 4.500.000 TL 
aĞER -t CİPS - KARIŞIK SALATA + İCECEK 4.500.000 TL
KÖFTE t CİPS * KARIŞIK SALATA * İCECEK 4.500.000 TL
SOSİS* OS »KARIŞIK SALATA »İÇECEK 4.500.000 TL

4.500.000 TL
PİEUfflSKSOİ+KKEK 8.000.000 TL

İşven ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad.No: 17 GEMÜK Tel: (0.224) 513 53 67
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Fast food obeziteyi arttırıyor
Uzmanlar, şişman* 
lığın (obezite) tüm 
dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de hızla 
arttığını belirterek, 
bunun da tek sebe
binin ABD yemek 
kültürü fast food 
olduğunu söyledi. 
Uz. Dr. İlhami 
Gültepe, obezltenin 
yetişkinleri olduğu 
kadar çocukları da 
tehdit eden önemli 
bir sağlık sorunu 
haline geldiğini

kaydederek, batı 
ülkelerinde başlayan 
çocuk obezitesi 
sorununun, 
Türkiye’de de sık 
görülmeye baş
landığını bildirdi. 
Çocuk yaşlarda art
maya başlayan şiş
manlığın altında 
yatan en önemli 
sorunun ’fast food' 
tüketim alışkan
lığının olduğunu 
kaydeden Gültepe, 
bunun sonucunda da 

erken yaşta tansiy
on, şeker hastalığı, 
kalp ve kroner 
rahatsızlığının baş 
gösterdiğini belirtti. 
Eskiden verem, 
veba, sıtma gibi 
hastalıkların olduğu 
dünyada ve 
ülkemizde şimdil
erde şişmanlığın 
önemli hastalıklar 
grubuna girdiğini 
vurgulayan Gültepe, 
"Şişmanlık hastalığı 
arttıkça şeker

hastılığı riski de 
artlyor. Şeker 
hastalığı arttıkça 
kroner kalp 
hastalığı ve tansiyon 
da aynı paralelde 
artıyor. Bununla 
birlikte erken 
yaşta kalp krizi riski 
artmaya başladı. 
Bundan 15 yıl önce 
Çin'de şişmanlık 
yüzde l’ln altında 
iken şimdilerde 
yüzde 20’lere 
ulaşmış.

Sıcak 
havalarda 

yağlı yemek 
yemeyin

Kilo almak kolay zayıflamak zor
Kilo vermek isteyen 
Amerikalıların 
sayısının 1950’11 yıl
lardan bu yana iki 
katma çıktığı, fakat 
çok azmin bu yönde 
harekete geçtiği 
belirtildi.
ABC News televizy
onu ve Time dergisi 
tarafından ortaklaşa 
yapılan araştırmaya 
göre, aşırı şişman 
Amerikalıların çoğu 
aldıkları kalorilere, 
yağ ve karbon
hidratlara dikkat 
etmiyor.
Amerikalıların 
sadece 4'te l’i 
zayıflamak için 
uzmana başvuruyor. 
Amerikan halkının 
yüzde 58’inin kilo 
vermek istediği 
kaydedilen araştır
mada, bu oranın, 
1951 yılında yüzde 
31 olduğuna dikkat 
çekildi. Kilo vermek 
isteyen 
Amerikalıların 
sadece yüzde 
27'sinin bu yönde 
harekete geçtiği, 
bunlardan da 3’te 
2'sinin herhangi bir 
plan izlemediği 
kaydedildi.
Araştırmada, aşın 
kilolu Amerikalıların 
çocuklarının da aşın 
kilolu olma riskinin 
yüksek olduğuna 
dikkat çekildi.
TELEVİZYON 
OBEZİTEYİ 
KAMÇILIYOR

Araştırmaya göre, 
günde üç saat ve 
daha fazla televizy
on izleyen çocuk
ların yüzde 21'1, 
günde 3 saatten 
daha az televizyon 
izleyen çocuklarınsa 
yüzde 13’ü 
ebeveynleri tarafın
dan aşırı kilolu 
olarak tanımlanıyor. 
Araştırmaya katılan 
kişilerin yüzde 59'u, 
televizyon izlerken 
atıştırmanın obezit- 
eye neden olan en 
büyük sorunlardan 
biri olduğuna 
inanıyor. Yüksek 
kalorili yiyeceklerin 
üzerine uyarı etiketi 
yapıştırılması 
konusunda yasa 
çıkarılmasını 
destekleyenlerin 
oranı yüzde 79. 
Katılımcıların yüzde 
61'i lokantaların 
yemeklerindeki yağ 
ve kalori oranlarını 
açıklamalarını, 
yüzde 56'sı çocuk
lara yönelik yiyecek 
reklamlarının yasak
lanmasını, yüzde 
4l’i yüksek kalorili 
yiyeceklere vergi 
konulmasını ve 
yüzde 23’ü 
restoranlardaki por- 
siyonlann 
küçültülmesi için 
yasal düzenlemeler 
yapılmasını istiyor. 
DİĞER OBEZİTE 
NEDENLERİ 
Araştırmaya katılan- 

lann yüzde 
87'si obezite 
konusunda 
kendilerini 
sorumlu 
tutarken, yüzde 
64’ü "fast- 
food" lokanta
larını, yüzde 
64 ’ü yüksek 
kalorili yiyecek
lere izin veren 
okulları, yüzde 
61 ’i bu yiyecek

leri üretenleri, 
yüzde 6O'ı yüksek 
kalorili yiyeceklerin 
reklamını yapanları, 
yüzde 41'1 ise 
hükümet poli
tikalarını ve yasaları 
sorumlu tutuyor. 
Katılımcılara göre, 
şişmanlığa neden 
olan etkenlerin 
başında yüzde 
86'yla hareketsizlik 
geliyor. Bunu, yüzde 
84’le yanlış beslen
me alışkanlıkları, 
yüzde 65’le çocuk
lara yönelik reklam
lar, yüzde 59’la 
fazla televizyon izle
mek, yüzde 50’yle 
genetik nedenler, 
yüzde 46’yla sağlık
lı yiyeceklerin 
pahalı olması, 
yüzde 44’le aşırı 
büyük porsiyonlar 
ile sağlıklı beslenme 
konusundaki eğitim
sizlik ve yüzde 38'le 
yiyeceklerin içerik
leri konusundaki 
bilgi eksikliği 
izliyor.
KADINLAR FAZLA 
KİLOLARDAN 
DAHA RAHATSIZ 
Araştırma sonuçları
na göre, kadınların 
yüzde 68'i, erkek
lerinse yüzde 4 7'si 
zayıflamak istiyor. 
Kadınların yüzde 
35'i kilo vermek 
için gayret ettikleri
ni belirtirken, bu 
konuda aynı çabayı 
gösteren erkeklerin 
oranı yüzde 18'de 
kalıyor. Kadınların 
yüzde 64’ü fazla 
kalori içermeyen 
dengeli bir diyetin 
çok önemli 
olduğunu söylerken, 
aynı şekilde düşü
nen erkeklerin oranı 
ancak yüzde 48 i 
buluyor.
AMERİKALILARIN 
YÜZDE 30U OBEZ 
Araştırmaya katman

ların verdiği boy ve 
kilo ölçülerine göre 
yapılan hesapla
malarda, aşırı kilolu 
olanların oranının 
yüzde 50’yl bulduğu 
kaydediliyor.
Bunlardan yüzde 
17’si obez olarak 
sınıflandırılıyor. 
Hastalık Kontrol 
Merkezi’nin araştır
malarına göre ise 
Amerikalı yetişkin
lerin yüzde 64'ünün 
aşırı kilolu, yüzde 
30’unun ise obez 
olduğu tahmin 
ediliyor.
Obezite ile gelir 
seviyesi ve eğitim 
arasında ters orantı 
bulunduğu da 
kaydedildi.
Araştırmada, 
siyahların yüzde 
29'unun, beya
zlarınsa sadece 
yüzde 16’sının fazla 
kilolu olduğu ortaya 
çıktı. Obezitenin, 
sağlık sorunları 
dışında başka prob
lemlere de neden 
olduğunu ortaya 
koyan araştırmaya 
göre, her 10 obez 
Amerikalıdan 2'si 
kilolanndan dolayı 
ayrımcılığa 
uğradığını iddia 
ediyor. Araştırına, 
Amerikalıların 
yüzde 4 2'sinin aşın I 
kilolu insanlara 
karşı en azından 
olumsuz bir his 
beslediklerini de 
ortaya koyuyor.

Uzmanlar, 
sıcak havalar
da vatan- 
daşlann yağlı, 
karbonhidrat 
içerikli ve 
tuzlu yiyecek
lerden 
kaçınmaları 
uyarısında 
bulundu. Dr.
İlhami Gültepe, 
kış mevsiminde 
vücudun şekerli 
besinlere ihtiyaç 
duyması sebebiyle 
alman karbon
hidratlı gıdaların 
sıcak aylarda 
alınmasının sağlık 
açısından 
sakıncasına dikkat 
çekerek, hava 
sıcaklıklarının 
artmasıyla birlik

te yağlı ve tuzlu 
gıdalardan da 
uzak durulması 
gerektiği 
uyarısında 
bulundu.
Hipertansiyonu

olan hastala rm 
güneşli havalarda 
11.00 He 16.30 
saatleri 
arasında dısan 
çıkmam asa m 
t a vsiye eden 
Gültepe.
has talann sık sık 
tansiyonlarını 
ölçtürmesini 
istedi. Sıcak 
havalarda besin 
ihtiyacının sebze 
ve meyvelerle 
giderilmesinin 
önemini wrga • 
(ayan Dr. flhami 
Gültepe, ayrıca 
bol bol mi tüketil 
mesi tavsiyesinde 
balanda.
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l A ACuVE ı 
| COMPUTER |
I BİLİŞİM HİZMETLERİ j

! VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR ■ 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE! j

* Intel Pentium 4 İşlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft
Wlndows XP Home TR İşletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek
* 40 GB sabit disk M
* Onboard ekran kartı JH
• 15' Monitör M
•52XCD-Rom R»
• 3 aylık sınırsız SUPERONUNE ™
* e-pack Internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

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 W0.000.000 1.000.000.000 İMİM 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.600.000 1.177.600.000 1.177.600.000 1.307.000.000 IMM
Vestel Asteo UMM 1.2M0.İ 1207.600.000 1M0M 1.340.000.000

Vestel BishiT IMMI 1M8M UMM I.M0M İMİM
Vestel Planet U28M0N 1.428.800.000 1.428.800.000 I.M001 1586.000.000
Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 1MMM 2.131.000.000 Z13I.M

Vestel BishiY 1.794.800.000 1MM 1.794MN İM» I.99M1
Vestel Optimum 1.861.600.000 1.861.600.000 U8I.M 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1M8N.DN 1.998.800.000 1.998.800.000 2219.000.000 2219.000.000
Vestel Max 5.070.000.000 5.070.000.000 W 1627.000.000 5.60»

1FCRTilomtörfaflu:40.400.000TL 1FRatMonitörfaf1o:100.000.000TL 19’Fttlionitöftaria:19120(L0û0TL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUSVARDA
PEŞİNAT» 4 TAK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT*6TAK

BONUSCARD'A
PEŞİNAT *10 TAK

1FCRT
Monitörle ı.4io.«n.ııııi) 1.155.000.000 1.155.000.000 1271.900.000 1271.900.000
ir CRT 
Monitörle LISOMOM 1.1MM 1.195.400.000 1.314.950.000 UIM.0N
ir FLAT 
Monitörle 1MM 1255.000.000 İMİM İM?» İM

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, — 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. I

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! a
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın..... 4
istiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK



30 ilden yaklaşık 400 özürlü genç özürlüler Şenliği için ilçemize geliyor

4. Özürlüler Şenliği bugün yapılıyor
özüriûter Federasyonu ve Bursa Özürlü Çocukları Koruma Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan 4. Gemlik 

ZftÂsel âniriûter $en/iğı yaklaşık 400 özürlü gencin katılımıyla bugün İskele Meydanı’nda düzenlenecek törenle başlayacak. 30 ilden gele
cek Ozürtû gençler. Hasanağa ve Karacaali kampları ile Kumla Orman Kampı'nda misafir edilecekler. İskele Meydam’nda saat 14.oo de 
başlayacak 4 GemAft özürlüler Şenliği'nde ilk gün özürlü gençler folklor gösterilerinde yaparak hürenlerini gösterecekler.

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
2 Haziran 2004 Çarşamba FİYATI : 200.000- TL.

Küçük Sefa 
Pazar’da kayboldu 
Salı Pazarı'nda kaybolan 4 yaşındaki 
Küçük Sefa, annesine korkulu anlar 
yaşattı. Afyon'dan Gemlik’e annesiy 
le birlikte dayısını ziyarete gelen 
Küçük Sefa'yı Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Bürosu ekipleri, annesine 
kavuşturdu. Yetkililer, Salı Pazari’n 
da çocuklara dikkat edilmesini 
istedi. Haberi sayfa 2’de

Belediye ekipleri Salı Pazarı’nda yaptıkları denetimde esnafı uyardı.

Belediye esnaf denetimlerini sıklaştırdı
1

Güne Bakış
Kadri GÜLER

। hotmaH.com

Özürlüler Şenliği
| Bugün 4. Gemlik Ökurtiier Senliği düzenleniyor 

riuntaı teşdi Berinde* şdtok oba yüzlerce özuduler, 
bu teudioe htranya gelerek rezelerini duyuracaklar.

Itadmnuzda UM ntandaıfarm tayttı kain olarak 
himnemekîe.

Özürlü otaanm ayıp tayddığı bir ülkede, birçok aile 

«şA erbdanm toptandan takhyor.
Oririderi* de toptanda yatama haklarının olduğ u bir

Tarih boyunca UM UaUnn aşağdandığj, yaşam 
I taidarumı eftmlen atadığı donemler yaşanmış

Cağda» toptanlarda, tağfcki» bireyler gdıi özürlülerin de 
htafarun yatabria Una» w kollamak devletin görev- 
ufir.

Bugün dördüNdMünü gerçekleştireceğimiz “Özürlüler 
Setağj' özürlü vatandatlanmızm tezini, varlıklarını

| 4aM «e toptana duyurmak ayrandan önemli.
Bu konuda öne» dan Özel Türe Özürlüler Okulu

I Müdür» Tamer Sivri'0 tadamak gerek. Bu organizatyonu 

dar olanaklarıyla Kaymakamlık W Belediye den aldığı 
demekle «nrdüruyor.

SenA bir anlamda Gemfik m tetini yurt genelinde 
duyurvyec. Tamhmmuzı yapıyor.

Medya bu tetakten görüntüleri tayfalarına ve ekranlan-

Gemtt gündeme geliyor.
B»HM*e takan UufMt katılım olmayacak.
Ama. tenft yine yapdacak.
4. GemSk Özürlüler Senkğî mn taşardı gecmetini dili 

yarımı
özürlü kardeşlerimde de toptanunrazun bir parça»i 

ddoğuna tamarak, ontom tağhkbntıa kavutmatım dili 
yaram. Devleti* özürlülerle dgyfi düzenlemeleri bir an 
raee yayam özürlüterin e* büyük UktoMi.

Belediye ekipleri, dün 
Sah Pazarı’ndan açıkta gıda 
maddeleri satan esnafı 
denetleyerek, kurallara 
uymayanları uyardı, 
bazılarına da zabıt tuttu. 
Doktor, Veteriner, Zabıta 
memurları gıda maddeleri 
üzerindeki son kullanma 
tarihlerini de denetlerken, 
bozuk gıdalara da el koy 
dular. Zabıta memurları ise 
vatandaşın rahat alışveriş 
yapmasını engelleyen seyyar 
satıcıların mallarını topladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

İskele Meydanı Demokratik Sol Parti
bugün şenleniyor
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 'nün 
organize ettiği 
okullar folklor 
gösterisi bu 
akşam İskele 
Meydam’nda 
yapılacak. 
Cumhuriyetin 
80. yıl etkinlik
lerinde düzenlenen 
ve geçtiğimiz 
günlerde Endüstri 
Meslek Lisesi 
Salonu’nda 
gerçekleştirilen

finallerde belir
lenen ekipler, 
kurulan sahnede 
hünerlerini 
göstererek yaşlı 
genç tüm 
İzleyenleri 
coşturacaklar.
Yaklaşık 10 okulun 
folklor ekiplerinin 
katılacağı Folklor 
Şenllğl'nln 
akşamın geç 
saatlerine kadar 
sürmesi 
bekleniyor.

de Büyükşehir’e karşı
Demokratik Sol 
Parti İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik’in 
Büyükşehir sınır
ları içine alınması
na şiddetle karşı 
çıktığını söyledi. 
Poyraz, “Son gün
lerde Gemlik 
gündemine 
oturan Gemlik'in 
Büyükşehir sınır
ları içine dahil 
edilmesine

DSP olarak şidde
tle karşı çıkıyoruz. 
Başta AKP yöneti
mi ve Bursa 
milletvekillerini 
göreve davet 
ediyoruz” dedi.

hotmaH.com
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Kıvılcım....
Kamuoyunu uzun dönemdir meşgul eden YOK 

Yasa Tasarısı Cumhurbaşkanı’ndan döndü.
Durumu değerlendiren hükümet de fazla ısrarlı 

olmayarak "şimdilik" konuyu erteledi.
Hükümet açısından böylece bir taşla iki kuş 

vurulmuş oldu.
Hem "demokratikliği" su götüren yasa önerisi 

gündemden düştü.
Hem de radikal tabanına "vaat"de bulunan ikti

dar, "ben uğraştım ama olmadı" deme olanağını 
yakaladı.

Aslında ;
Dışarıda ve içeride yığınla sorun çözüm bek

lerken toplumsal kesimler arasında "gereksiz" 
gerginliklere yol açan konulan kaşımanın anlamı 
yok.

içinde bulunduğumuz dönemde ve gelecekte; 
dünyanın siyasal haritası değişimlere gebe..

Türkiye bu değişimlerin tam da göbeğinde..
Bu aşamada;
Geleceğimizi ciddi anlamda ilgilendiren siyasal 

değişimlere karşı duyarlı olmak en doğrusu.
Tutarh politikalar geliştirerek /'bağımsız 

lığımızın "ve "toprak bütünlüğümüzün" tartışılması
na dahi göz yummamak dönemi.

iktidar ve muhalefet ve dahi sivil toplum örgüt
leri ve de anayasal kurumlar "ortak akıl" eks
eninde buluşarak sağlıklı politikalar üretmeli..

Gündemdeki tabirle "Türkiye’nin yol haritasını 
"belirlemeli.

Hem de öyle belirlemeli ki;
Harita iktidarların inisiyatifine bırakılmamalı.
Yoksa;
Vatan ve millet zarar görüyor.
Dönüşü olmayan çıkmaz sokaklarda yolumuzu 

bulmakta güçlük çekiyoruz.
Hafta geçmiyor,yeni bir dayatma ile karşı 

karşıya kalıyoruz.
Dün gazete ve ajanslardan geçen bir haber 

somut bir örnek;
"IMF tarafından Türkiye’ye verilecek olan bir 

milyar dolarlık kredinin 500 milyon dolarlık dilim
inin serbest bırakılması için "Bankacılık Yasasının 
meclise şevki "koşulu konmuş.

Elin gavuru kredi verecek..
Krediyi de koşuda bağlıyor.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu da 

yasanın bir an önce TBMM’ye şevki için 
olağanüstü çaba harcıyıor.

Ne günlere kaldık.
Ne hallere düştük.
Bağımsızlığı için canım kanını veren,özgürlük 

için gözünü budaktan esirgemeyen Türk toplumu- 
nun "üç otuz para "uğruna yaşadıkları insanın içini 
acıtıyor.

Ruhunu daraltıyor.
"İdare-i maslahat "zihniyetiyle ülkeyi 

"idare"edip,kaynaklan çarçur edenler,hortumcular 
zevk-ü safa içinde yaşamlarını sürdürürken 
"toplumun "önüne konulan fatura çok ağır.

Dört bir yanı sanlı İken bile namerde muhtaç 
olmayan Türk Toplumu bu faturayı haketmiyor.

Onun İçin ülkeyi yönetenler ;
Toplumsal birlikteliği sağlamak ve ülkenin 

potansiyelini harekete geçirmek için tüm enerjileri
ni harcamak zorunda.

Bugün toplum kıvılcımı çakacak "bir lider " 
arıyor.

İlçe pazannda 
kaybolan çocuk
lara yenileri 
eklenirken 
polisler tarafın
dan ağlarken 
bulunan küçük 
çocuk Sefa 
ailesine teslim 
edildi.
Afyon’dan 
4 yaşındaki 
oğlu Sefa ile 
Gemlik’teki 
ağabeyini 
ziyarete gelen 
Gülay Külen, 
yengesiyle birlik
te çıktığı pazar
da, oğlu Sefa’nın 
kaybolduğunu 
anlayınca polise 
başvurarak 
yardım istedi. 
Aynı anlarda 
küçük Sefa’nın 
ağladığını gören 
vatandaşlar 
Pazar yerinde 
devriye gezen

Seyfettin SEKERSOZ

Sah Pazarından kaybolarak^ Çocuk Bürosuna 
getirilen Küçük Sefa, annesine* kavuşturuldu.

polise haber lata verildi. anladığında göz
verdiler. Kaybolan lerinden yaşlar
Emniyet çocuğunun polis akıtıp korkuya
Müdürlüğü karakolunda kapıldığım
Çocuk Bürosu’na olduğunu duyan anlatan Anne
getirilen ve anne Gülay Gülay Külen,
isminin Sefa Kölen, yengesiyle polis memur
olduğunu birlikte çocuk lanna dualar
söyleyen küçük bürosuna gelerek ederek
yaramaz, ağla oğlunu çocuğuyla
maya başlayınca bağrına bastı. birlikte Emniyet
kendisine polisler Oğlunun Müdürlüğü’ndes
tarafından çuku- kaybolduğunu sevinçle ayrıldı.

METRO
Türkiye’nin yollarında...

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 

Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir 
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize 

girmiştir.

Tel: (0.224) 5131212

a

7^ metro
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Belediye ekipleri Salı Pazarı’nda yaptıkları denetimde esnafı uyardı.

Belediye esnaf 
denetimlerini sıteştal

Sağırlar Diyalogu

i Seyfettin ŞEKERSÖZ

i Açıkta gıda ürünleri 
satışının yasaklan* 
masından sonra 
denetimlerini 
sürdüren ekipler 
Pazar yerinde 
kurallara uymayan 
esnafı uyardılar. 
Belediye Doktoru 
İze Veteriner 
eşliğinde çevre 
sağlığı teknisyen* 
terinin de katılımıyla 
Pazar yerinde 
denetimlerini 
sıklaştıran zabıta 
ekipleri, pazarda 
yer sahibi olup ta,
kiraya verenler 
hakkında zabıt 
tuttular.
Özellikle gıda 
ürünlerinin kont 
rolünü yapan 
ekipler açıkta

satılan ekmek, 
tatlı, kesilmiş 
helva, açıkta satılan 
bal, salam sosis, 
buzdolabı olmayan 
peynir satış yerlerini 
denetleyerek sağlık

TAŞI 
GEDİĞİNE

Gözyaşı....
Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı 
Sn. Abdüllatif Şener konuşmuş. 
“Gözlerinin yaşına bakmayacağız" 
Hortumcuda, vurguncuda 
soyguncuda gözyaşı mı olur.?” 
Onlar pür neşe..
Vur patlasın, çal oynasın 
Gözyaşı garibanda.
Bakın, bakın! da 
Gözyaşlarını dindirin!

kurallarına 
uymayanlar 
hakkında zabıt 
tutarak işlem 
başlattılar. Gıda 
ürünü satan 
esnafın sağlık. 
raporlarını da 
denetleyen ekipler, 
satılan ürünlerin 
üstünde son 
kullanım tarihleri 
ile içinde’ne 
gibi maddelerin 
bulunduğunu 
belirten etiketlerin 
bulunması gerektiği
ni esnafa ilettiler.

SEYYARA DENETİM 
Pazar yerinde orta
da satış yapan sey 
yarlan da denetle 
yen zabıta ekipleri, 
vatandaşların 
yürümesini engelle 
yenlerin mallarına 
topladılar. Esnaf 
denetimlerinin sürek 
li yapılacağını bildi 
ren Belediye Zabıta 
Amirliği, İstiklal 
Caddesi üzerinde 
bulunan esnafın 
tabelalarının da 
kaldırılacağını 
bildirdiler.

YÖK Yasası köşkten döndü.
Hükümet yasanın içine İmam- 

Hatipleri katınca, köşkün veto şansı 
arttı.

Köşke göre, İmam-Hatiplilerin nor
mal liseliler gibi sayılması laikliğe 
aykırıydı.

Halbuki bu hak, ta 1973 yılında 
Ecevit tarafından verilmişti.

Tam 30 yıldır öğretim yapan, 688 
İmam-Hatip okulu vardı.

Kenan Evren dahil tüm Başbakanlar, 
hani hani bu okulları açmıştı.

Demirel, bugün çok laik pozlarda idi.
Ama. 11 yıllık görev döneminde, tam 

327 İmam-Hatip açılmıştı.
- 185 okul ile, Tansu Çiller ikinci 

sıradaydı.
- 92 okul ile. Evren Paşanın dönemi 

üçüncü sıradaydı.
- 33 adet ile, Ecevit dönemi 

dördüncü sırayı almıştı.
Herkes Özal ve Menderes döne

minde, daha fazla umuyordu.
Ama..
- Menderes döneminde, 19 adet 

açılmıştı.
- Özal dönemi ise, 9 adet ile en ah 

sıradaydı.
Mesut Yılmaz’da, 23 okul ile orta 

sıralarda İdi.
Peki. Bu okullardan mezun cıleniann 

üniversitelere girmesi, madem laikliğe 
aykırıydı.

Neden, geçmişle müsade edildi.
O zaman, Atatürk ilkeleri yok 

muydu.
O zaman laikliğe olan hassasiyet. 

nerelerdeydi.
Veto gerekçesinde, şaşırtıcı öneriler 

vardı.
Meslek liselilere, kendi branriaruMİa 

yükselmeleri öneriliyordu.
Onlara çok masraf yapıldı. dBynr 

du.
Zaten onlarda. kendi dalarında yük

selme k istiyordu.
Köşk danışmanlan. YÖK rektör- 

ferinin tesiri al tında kaldı
Ve. Köşk Hç yulaşmayan ğerritcvMB 

1c dolu, bir veto ortava çıktı.
YÖK yasa», ırik emirde bir MğuVlN 

diyaloğu yaşadığımın ortava koydu. 1

Senm tfrı teritese
Hertesm e* efe tM tam otar.
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Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi ile Pratik Sanat Okulu nda açılan sergi beğeni topladı

El emeği göz nurları sergilendi Büyük tonajlı
Gemlik Anadolu Mes 
lek Lisesi ve Kız Mes 
lek Lisesi ile Pratik 
Kız Sanat Okulu nda 
açılan sergide 
kursiyerler gelecek
lerini sergileme 
fırsatını buldular. 
Serginin açılışını 
Kaymakam Sadettin 
Genç ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte yapar 
larken İlçe Milli Eği 
tim Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile okul müdürleri ile

Hülya
Havva Elşan, Emine
Küçükçakj^Irli^ll^lüyoHaL

kursiyerlerkatıldılar. 
58 kursiyerin 
birbirinden güzel 
el emeği göz nuru 
ürünlerini tanıtan 
Okul Müdürü Emine 
Özbek Küçükçakar, 
serginin bir hafta 
açık kalacağını 
söyledi.
Parça birleştirme, 
el nakışlan, makine 
nakışı branşında 
becerilerini 
sergileyen kursi 
yerlere yıl içinde 
öğretmenlik yapan 
el ve makine nakışı 
öğretmeni Hülya 
Elşan ile parça bir
leştirme öğretmeni 
Ümmühan Ergün, 
kursiyerlerin 
meslek edinerek 

aile bütçe 
lerine katkı 
sağlayabile*
çeklerini

M gibi aynı 
JF'/I zaman da

iş sahibi 
olmalarına 
da imkan 
sağlaya
cağını 
söylediler.

ıtr

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

■n açılışı Kaymakam Genç ve 
Belediye Başkanı Turgut tarafından yapıldı.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomax 

15VV40 motor yağı hediyemiz.

YAPI KREDİ • WORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KARTA 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

OMNİTRAC MSS

Kampanyamız

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

% 15 - 30 kilometre artışı. Yol hakimiyeti & yanal denge. En zorhı 
şartlar için geliştirilmiştir. Hasarlara dirençte % 15 ten fazla artış. 
Düzgün aşman profil. Çekiş & ıslak zemin tutunma. Yüksek taş batma 
direnci. ömnitrac MSS ön aks lastikleri, sırt hasarlarma yüksek direne 
sağlarken mükemmel kilometre sunar. En son hamur teknolojisi kanın
da ECD teknolojisiyle üretimi sonucu bu karma hizmet lastiği yünsek 
ömür ve kaplanabilirlik sunar.

good/Ff>u*
Yetkili BaVİİ İstiklal Caddesi No : 26 

Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

arabalara
park yasağı

Seyfettin ŞEKERSOZ

ilçe Trafik 
Komisyonunun 
1999 yılında 
aldığı ve II Trafik 
Komisyonu nun 
onayladığı ilçe 
içinde büyük 
tonajlı araçların 
park yasağı tekrar 
gündeme geldi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
anons ederek 
duyurduğu karar 
gereği cadde ve 
sokaklar ile boş 
arsalarda TIR ve 
kamyonların park 
etmeleri tekrar 
yasaklanıyor. 
Kararın alındığı 
ilk yıllarda SSK 
Hastanesi 
yanındaki Karsak 
Deresi’nin her

iki yanına park 
eden büyük tonajlı 
a r açla ra yasak 
getirilmişti.
Geçen yıllar kinde 
dere kenarında 
park yasağı 
sürerken tor ve 
kamyonların ara 
sokaklarda ve 
boş arsalarda 
park ettikleri 
görülmesine 
rağmen karar 
İdin anlamıyla 
uygulanamamıştı. 
İlçede bazı 
sokak ve boş 
arsaların adeta 
kamyon ve 
otobüs garajı 
haline dönüştü 
rülmesine nasıl 
engel olunacağı 
ise merak konusu i 
oluyor.

OTO AYOflZ
hizmetinize girmiştir

, OPET

BlEm
Bursa • Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km.

Gemlik/BURSA

BURSA HAKİMİYET 
J VE KENT GAZETELERİNE I
■ İLANAUNIR 1

■ KÖRFEZ REKLAM I
■ TEL : (0.224) 513 96 83 1

Fax : (0.224) 513 35 95 ■
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e-card virüsüne dikkat!
Her an bir dos
tunuzun adıyla size 
gönderilmiş bir 
sanal kart maili 
alabilirsiniz. Sakın 
açmayın. "A Card 
For You" başlıklı 
maille yayılan virüs 
şu ana kadar 
geliştirilen en 
zararlı virüs ve 
henüz durduru- 
lamıyor.
Internet alemine 
yepyeni bir virüs 
girdi. Yeni virüs 
Microsoft tarafind
an şimdiye dek sis
teminize en büyük 
zaran verebilecek 
virüs programı 
olarak 
nitelendirildi.

Virüs 28 Mayıs 
öğleden sonra 
McAfee firması 
tarafindan bulundu 
ve henüz virüse 
karşı hiç bir savun
ma geliştirilemediği 
belirtildi. 
e-CARD VİRÜSÜ 
"e-Card Virüs" 
olarak adlandırılan 
virüs, "A Virtual 
card for you" konu 

başlıklı(Subject) e- 
mail ile yayılıyor. 
Virüs, anabellek 
içerisindeki 
fonksiyon verilerini 
de sildiği için bil
gisayarı kullanıla
maz hale getiriyor. 
"A Virtual card for 
you" konu başlıklı 
elektronik postalan 
açmamanız ve silm
eniz bilgisayarınızın 
güvenliği açısından 
son derece 
önemlidir.
Virüs basit 
anlatımla hard 
disk üzerinde sıfır 
sektör olarak 
tanımladığımız 
bölümü kullanıla
maz hale getirmek
tedir ki, bu bölüm 
bilgisayarınızın tüm 
sanal belleğinin ve 
sistem bilgilerinin 
saklandığı yani bil
gisayarınızı kullan
manıza olanak 
veren bilgilerin 
depolandığı 
kısımdır.
Virüs şu şekilde 
aktif hale geliyor 
Virüslü dosya

aktif hale geldikten 
sonra kontakt list
enizdeki tüm 
alıcılara "A Card 
For You" konu 
başlıklı bir mail 
olarak kendi kendi
ni göndermektedir. 
Eğer alıcı bu sanal 
kartı açarsa, önce
likle bilgisayarı 
kilitlenmekte ve 
kullanıcı bilgisa
yarını yeniden 
başlatmak 
zorunda 
kalmaktadır.
Ctrl+alt+del tuşlan 
veya reset tuşuna 
basıldığında ise, 
virüs işlevini 
göstermekte ve 
sıfır sektörü 
bozmaktadır.
Bu da hard

diskinizin kalıcı 
olarak devre dışı 
kalması anlamına 
geliyor. Virüs New 
York'da çok kısa 
bir süre içinde 
büyük panik 
yaşanmasına 
sebep oldu, 
Bir iddiaya da 
göre de bu mail 
Microsoft 
çalışanlarınca da 
alınmış durumda. 
"A Virtual Card 
for You." konu 
başlıklı bir maili 
ASLA AÇMAYINIZ. 
Böyle bir mail 
aldığınız takdirde 
göndericiyi 
tamsanız bile 
maili açmadan 
direkt olarak 
siliniz.

iNyiyatafi
Türkiye Cumhuriye 3 katrilyon 225 

trilyon 296 müyar 
lirası da diğer kamu 
yatınmlarma aynkk. 
Geçen yıl ise toplam 
16 katrilyon 9 
trilyon 223 milyar

ti 2004 yılında 
toplam 16 katrilyon 
93 trilyon 343 mil
yar li ralık yatının 
gerçekleştirecek. 
Yatırımlardan en 
fazla kaynak ise 4 
katrilyon 24 trilyon 
561 milyar lira üe 
haberleşme ve 
ulaştırma yatırım
larına ayrıldı.
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) veri
lerinden derlenen 
bilgiye göre. 2004 
yılında toplam 16 
katrilyon 93 trilyon 
343 milyar liralık 
yatırımın: 1 katrily
on 399 trilyon 793 
milyar lirası tarıma, 
386 trilyon 25 mil
yar lirası madencil
iğe, 411 trilyon 882 
milyar lirası imalat 
sanayiine, 2 katril 
yon 746 tril yon 
575 milyar lirası 
enerjiye, 4 katrilyon 
24 trilyon 561 mil
yar lirası haber
leşme ve ulaştır
maya, 93 trilyon 
892 milyar lirası 
turizme, 348 trilyon 
169 milyar lirası 
konuta, 2 katrilyon 
294 trilyon 717 
milyar lirası eğitime, 
bir katrilyon 162 
trilyon 433 milyar 
lirası sağlığa ve

liralık yatnun 
gerçekleştirilmişti. 
Bu yıl ki kamu 
vatınmlarmdan 
932 trilyon 349 
miyar lira ile 
İstanbul en fazla 
pay alırken, en az 
yatırım ise 2 trilyon 
134 milyar lira Üe 
Bayburt’a ayrıldı. 
Yatırımlardan 
İstanbul dışındaki 
sırasıyla en fazla 
payı alan illeri ise 
565 trilyon 868 
milyar lira ile 
Ankara, 430 trilyon 
570 milyar lira üe 
Kahramanmaraş, 
425 trilyon 459 
milyar lira üe İzmir, 
356 trilyon 744 mü 
yar lira ile Bursa 
oluşturdu.
Ya t mmlardan en az 
faydala nan illerin 
başında Bayburt'dan 
sonra 4 trilyon 738 
milyar lira ür Sürt. 
4 trilyon 764 
milyar lira ile 
Çankırı, 5 trilyon 
14 milyar lira Üe 
İğdır. 5 trilyon 589 
milyar lira ile 
Nevşehir akh

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 TOPLAM
ANASINIFI 1.800.000.000 500.000.000 450.000.000 220.000.000 2.970.000.000

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 4.482.000.000

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 4.482.000.000

5. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

6. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

7. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

8. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000
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OAZEVeSB

Uzmanlardan ÖSS uyarısı
Uzmanlar, velilerin çocuklarına güven aşılaması gerektiğini belirtti.

Sınava sayılı günler önerilerde bulundu: yönelin. Aileniz
kala öğrencilerin ve - Sınava bir hafta ve arkadaşlannızla
ailelerinin heyecanı kala vücudunuza, sınavdan konuşma
dorukta. beslenmenize ve maya özen gösterin.
Yıl boyunca sınava uykunuza özel önem Sakatlanmamaya
hazırlanan öğrenci gösterin. Fazla Dikkat
ve ailelerine sesle çay, kahve gibi - Sınavdan önce,
nen uzmanlar, uyancı maddelerden sakatlanma veya
kaygı duymalarının ve sakinleştirici ya hastalanmayla
doğal olduğunu da uyarıcı nitelik sonuçlanabilecek
belirtti. taşıyan ilaçlan aktivitelerden özel
Uzmanlar, ÖSS’ye kullanmaktan likle de futbol, bas
yaklaşık 3 hafta kaçının. ketbol ve güreş gibi
kaldığını hatır - Sınava birkaç sporlardan uzak
latarak, velilerin hafta kala, zihninizi durun.
çocuklarına ve bedeninizi - Sınavdan birkaç
duydukları güveni yoracak faaliyetlerde gün önce sınava
hissettirmeleri ve bulunmayın. gireceğiniz okulu
onlara destek Yeni konular öğren görün. Mekanı önce
olmaları meye çalışmayın. den keşfetmek, ken
gerektiğini söyledi. - Sevdiklerinizle dinizi daha güvende
SINAV ÖNCESİ beraber zaman hissetmenize
ÖNERİLER geçirin. yardımcı olacaktır.
Uzmanlar, sınav - Yapmaktan - Sınav sırasında
öncesinde hoşlandığınız yanınızda olması
öğrencilere şu aktivitelere gereken bel-

KONGRE İLANI 
GEMLİK CAMİİLERİNİ YAPTIRMA VE YAŞATMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı 18.06.2004 Cuma 

günü saat 14.30'da Eşref Dinçer Mah. Veysel Karani Camiinin alt 
katındaki salonda aşağıdaki gündem gereği yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı bir 
hafta sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1* Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin teşekkülü 
3-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi 
4* Murakebe raporunun okunması
5* Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ibrası
6* Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi
7- Dilek ve temenniler
8* Kapanış.

KONGRE İLANI
GEMLİK TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME 

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜ DESTEKLEME 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

İlçemizde faaliyet gösteren Gemlik Tanm ve Hayvancılığı 
Geliştirme İlçe Tanm Müdürlüğünü Destekleme Derneğinin olağan 
üstü genel kurul toplantısı 18.06.2004 günü saat 1 l.oo’de İlçe 

Tanm Müdürlüğü adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 

25.06.2004 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Tüm üyelere ilan olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyeti seçiimlve saygı duruşu
3* 5072 sayılı kanuna uygun tüzük değişikliği veya demeğin fesk 

kararının alınması
4- Dilek ve temenniler
5» Kapanış._______________—

gelerinizi bir gün 
önceden hazırlayın.
- Sınavdan bir gün 
önceki akşam, 
hafif yiyecekler 
tercih edin.
Uykunuzu alabilecek 
şekilde alışkın 
olduğunuz saatte 
yatın. Öncesinde, 
sevdiğiniz bir 
müzik dinleyin.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
DÜĞÜN-NİSAN- SÜNNET- 

ÖZEL GÜN-EĞLENCE-TOPLANTILARINIZ İÇİN 
ŞİMDİDEN VER AYIRMAK İÇİN

REZERVASYON TEL. 513 10 71

Firmamızın ödeme kaydedici cihazlara ait 
Beko Casio 298 SR MF AF 8GA.OOO 

90800690 sicil nolu yazar kasa ruhsatımızı 
kaybettik. Hükümsüzdür.

COŞKUNLAR MOBİLYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 
GSM: (0.535) 886 47 74

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5. Kat sahibinden şahlıktır.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99

p^jjj nt^bABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

BB - «mm OKUYUN OKUTUN
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Türk gençleri projeleriyle dünyaya açılacak
Junior Chamber 
International (JCI) 
tarafından gelenek
sel hale gelen The 
Outstanding Young 
Persons (TOYP) 
yarışmasının 
Türkiye’de onun- 
cusu düzenlenecek. 
On kategoriden 
oluşan yarışmaya 
katılacak adaylardan 
seçilecek olan on 
Türk genci daha 
projesiyle 
dünyaya açılacak 
JCI organizasyonu 
ile düzenlenen 
TOYP yarışması ile 
Türkiye’den on 
genç beyin daha 
uluslararası platfor
mda seslerini duyu
racak. Aktif olduğu 
ülkelerde, TOYP 
yarışmasıyla her yıl 
on dalda dünyanın 
en başarılı gençleri
ni ödüllendiren JCI, 
Türkiye’de genç 

| y ıı ıs imcilere fırsat 
, sunan yarışmanın 

onucusunu 8 Ekim 
2004 tarihinde 
gerçekleştirecek.
Dallarında yaptıkları 
çalışmalarla başarılı 
on Türk gencini 
ortaya çıkararak 
topluma kazandıra
cak ve onların çalış
malarını uluslararası 
platforma taşıyacak 
olan JCI İstanbul, 
bu organizasyonla 
gençlerin yaşadıkları 
toplumda daha aktif 
olmalarını sağlamayı 
hedefliyor 
TOYP yarışması 
katılımcıları iş 
dünyası, ekonomi 
ve/veya girişimcilik, 
siyaset, hukuk, ve 
kamu yönetimi, 
bilimsel önderlik, 
kültürel başarı, 
çevre korumacılığı 
ve ahlaki önderlik, 
insan haklarına, 
çocuklara ve dünya 
barışına katkı, 
insanlığa ve gönüllü 
kuruluşlara hizmet,

fen ve teknik 
gelişme, kişisel 
başarı ve tıbbi yeni
lik ve buluşlar kate
gorilerinde yarışa
cak. İş dünyasında 
ve akademik çevrel
erde önde gelen 
kişilerden oluşacak 
TOYP’04 Ulusal 
Büyük Jürisi tarafın
dan seçilecek 
gençler bütün 
ülkelerden gelen 
adaylarla beraber, 
uluslararası büyük 
jürinin değer
lendirmesine girecek 

ve 'Dünyada Yılın 
En Başarılı Gençleri’ 
ödüllerini 
"Junior Chamber 
International" 
tarafından Fransa’da 
gerçekleştirilecek 
'Dünya 
Kongresi’nde 
alacaklar.
Türkiye’de farkını 
kanıtlayacak başarılı 
gençlerden biri 
olmak için yarış
maya katılmak 
isteyenler adaylar 
18 yaşından büyük, 
40 yaşından gün 

almamış, Türk 
vatandaşı olmak 
zorunda. Yarışma 
için doldurulacak 
başvuru formuna 
adaylar, çalış- 
malannm içeriğini 
zenginleştirici 
dokümanları 
ekleyebilecek. 
Başvuracak 
adayların formları 
en geç 13 
Ağustos 2004 
tarihine kadar 
ulaştırmaları 
gerekiyor.
Başvurular, TOYP 
2004 Yarışması 
Adaylık Direktörü 
Elif Bayram’a 
(ebayram@cimtas.co 
m.tr) yapilacak. 
TOYP 2004 yarış
ması hakkında daha 
detaylı bilgiler ise 
www. t oy p-tr.org 
sitesinde yer alıyor. 
Gençlerinin girişim
cilik ve liderlik 
becerilerini geliş 
tirerek toplumda

pozitif değişimi vt 
dünya banşnu V - -1 .... - __neaeneven uenc 
Müteşebbisler 
Jaycees 
Derneği nin, 120 
ülkede yaygın ve 
dünya çapında 500 
b in in üzerinde eyeri 
bulunuyor. Derneğe 
üye olmak kin 18 
40 yaş arasında 
olmak, iş haya tmda 
profesyonel ya da 
girişimci olmak, 
sosyal girişimcilik w 
kişisel ge I is ime 
önem veriyor 
olmak gerekiyor. 
Üyelerinde uIus
lararası dostluk 
anlayışını 
gelil tir ı—yl hede
fleyen dernek. 
toplumsal alanda 
ve iş dünyasına 
yönelik projeler 
üretmekte — 
gençlerin kişisel 
gelişimine yo—tik 
eğitim programlan 
gerçekleştiriyor.

BflŞ MHDENİ 
YflG TİCfVRET

• BP KATKI MADDELERİ
.Castroll
. Csso

n . r Hisar Mah. Baytaş Körfez 
• retrojer sitesi b -1 biok no. 47

v„x Gemlik / BURSA
W Çeşitlen Tel. (0.224) 513 34 so

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Konfor yükleyici
• Hat açma A Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A Abonelik Bilgileri

CEP TELE FOSE ve AKSESlAR SATIŞI
TOPTAN w PERAKENIE KONTÖR SATIŞI 

ULUOCAKLAR TUSİM CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİ NE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No: 4"6 GEMLİK 

Tel: (0124) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03

mailto:ebayram@cimtas.co
tr.org
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ÎS ülkede açlık lelıfei ŞİİR KÖŞESİ
Kemal GENÇ

SEVGİLİYE

BM Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO), 
savaşlar, kötü hava 
koşullan ve hastalık
lar nedeniyle 24’ü 
Afrika’da olmak 
üzere 35 ülkenin 
ciddi gıda sıkıntısıy
la karşı karşıya 
olduğunu duyurdu. 
FAO tarafından 
yayımlanan raporda, 
Afrika’nın güneyinde 
gıda yardımlarının 
Zimbabve, 
Botsvana, Namibya, 
Angola ve 
Zambiya’da mey
dana gelen şiddetli

yağışlar nedeniyle 
evsiz kalanlara 
gittiği belirtildi. 
Raporda, birçok batı 
Afrika ülkesinde 
çekirgelerin ekinler 
için ciddi tehdit 
oluşturduğu, 
çatışmalann 
yerlerinden ettiği 
1 milyon kişiye 
99.4 milyon 
dolarlık acil 
yardımda 
bulunulduğu 
kaydedildi.
Afrika dışındaki 
ülkelere de yer ver
ilen raporda, Kuzey

Cennete yazıldı ismi muhammet 
Ol habibin ümmetine doyulmaz 
İki cihan serveri mevlamn kulu 
Böyle zata inan ki doyulmaz

Kore’de önümüzdeki 
aylar için 123 ton 
ürüne acil ihtiyaç 
olduğu aktarıldı. 
Raporda, Haiti’de 
de şiddetli yağmur

ve sellerin ekinlere 
ve çiftlik hayvanları
na zarar verdiği,, 
ancak zararın henüz 
tam olarak bilin
mediği belirtildi.

Dünya yaratılmış onun aşkına 
Canlı yaratıklar düşmüş peşine 
Onu sevmeyenler döner şaşkına 
Ahır zaman muhammede doyulmaz

O Mübarek Kuran ile beslenmiş 
Mevla onu miri ile süslemiş 
Kullarına son peygaber göndermiş 
Sevgi saygı hürmetine doyulmaz

Özleşmişsen onu fani dünyada 
Hakka yalvar görürsün ki rüyanda 
Böyle yazar ol mübarek kuranda 
Kabeye Mekkeye gitsen doyulmaz

SSK alt kazanç sının
"Esas kazancın alt sınırını asgari ücretle eşitleyeceğiz."

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
asgari ücretle SSK 
primine esas 
kazancın alt 
sınırının Temmuz 
ayından itibaren 
eşitlenmesini 
öngören düzenle
menin Başbakanlığa 
sevkedildiğini 
açıkladı.
Murat Başesgioğlu, 
Müsiad heyetini kab

ulünde yaptığı açık
lamada, iş 
dünyasının önününü 
açacak reform çalış
malarının sosyal 
güvenlik alanında da 
sürdüğünü söyledi. 
SSK prim oranlarını 
hedef enflasyon 
oranında artırdık
larını belirten 
Başesgioğlu, SSK 
ait kazanç sınırını 
da Temmuz ayından 
itibaren asgari ücre

tle eşitleye
ceklerini 
kaydetti. 
Başesgioğlu, 
"Bu müjdeyi 
de ilk size 
açıklamış 
olayım. 
Asgari ücre
tle SSK alt 
kazanç 
sınırım
Temmuz’dan 
itibaren eşitlemiş 
olacağız, buna

ilişkin kararname 
başbakanlığa 
sevkedildi" dedi.

İhracatta sevindirici rakamlar
Mayıs ayı ihracatı 4 milyar 952 milyon dolar.

Türkiye’nin Mayıs ayı 
ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 26.8 arttı. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine 
göre, Mayıs ayı ihra
catı 4 milyar 952 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

12 aylık ihracat 
ise 54 milyar 

dolara ulaştı.
Yılın ilk 5 ayı 
İtibariyle ihracat 
tutarı da yüzde 
34.7 büyüme ile 
24 milyar 35 
milyon dolar 
oldu. X6'İ SU U

Al Kuran T oku ömrün boyunca 
Cümle kur devam et hep hece hece 
Ecel gelirse bir gün bir gece 
Kabirdeki yardımından doyulmaz 
Yaradana bağlı olan peygamber | I 

Tek bir varlık bırakmadan gitmiştir 
Kutsal kuranı ile aleme rehber 
Adaletli hükmü ile doyulmaz

Ne kaldı Kemal ömrün bitmeye 
İnsanlık varken kötülük niye 
Kalırsan mahşerde tek başına yaya 
Gelip seni almasına doyulmaz.

m« w m w w
gemukte İlk oliislararasi sauta iui

EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN -1.500.000TL
SOSİSLİ SANMİC +AYRAN 2.000.000 TL

HAMBIRGER +A1H.AN 2.000.000 TL
HAMBURGER + CİPS tİÇECffi 3.500.000TL

TABAKTA SERVİS
IVH‘O5‘IWWSM1»İÇHB 4.500.000TL 
OĞER + CffS * KARIStK SALATA + KECEK 4.500.000 TL 
MFÎE-CK-MBSKMIATVİCKB 4.500.000TL 
$0S«(K>M5KSMffl‘EKB 4.500.000TL

lOra-KHB 4.500.000 TL
HBMit&KKB 8.000.000 TL 

işyeri ve evlere piket semsimiz vardır 
tattı (Wb: 11 GEMUKTd: P<| 513 53 fl
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Sağlıklı beslenme için atak
Sağlık Bakanlığı,
ilköğretim okulların
da öğrenim gören 
toplam bin 500 
öğrenciye, 
"Beslenme Eğitimi" 
seminerleri düzenli 
yor. Eğitim seminer
lerinde, öğrencilerin 
beslenme konusunda 
bilgilendirilmeleri 
hedefleniyor. Sağlık 
Bakanlığı ile Milli 
Eğitim Bakanlığı’nm 
işbirliği ile gerçek
leştirilen 'Toplum 
Beslenmesi Eğitim 
Projesi’ kapsamında 
Sağlık Bakanlığı’nda

Hangi gıdalar kanser oluşumunu engeller?
Anadolu Üniversite
si (AÜ) Eczacılık 
Fakültesi 
Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd.

* Doç. Dr. Seval 
Korkmaz, "meyve, 
sebze, ısırgan otu, 
kırmızı şarap, soya 
filizi" gibi besin
lerin, içerdikleri 
çeşitli maddeler 
nedeniyle kanser 
oluşumunu 
engellediğini 
söyledi. Korkmaz, 
Farmakoloji 
Anabilim Dalı’nın, 
AÜ Kongre 
Merkezi’ndeki 
Salon Anadolu’da 
düzenlediği 
Türkiye’de Kanser 
Araştırmalarında

ı Yenilikler
i Sempozyumunda, 

sağlıklı beslenme 
ve yaşam

? koşullarının kanser 
hastalığına yakalan
ma riskini

t düşürdüğünü ifade 
etti. Kanser

\ tedavisinde bitkisel 
kökenli ilaçların

İ yaygın kullanıldığını 
j bildiren Korkmaz, 

ilkel yöntemlerle 
hazırlanan bitkisel 
ilaçların kullanılma
ması gerektiğini 
ifade etti. Korkmaz, 
çeşitli bitkilerin 
prostat, akciğer, 
bağırsak ve meme 
kanserinin oluşu- 

, munu önlediğini 
belirtti. 
Korkmaz, şöyle 
konuştu: "Meyve, 
sebze, ısırgan otu, 
kırmızı şarap, soya 
filizi gibi besinler, 
içerdikleri çeşitli 
maddeler nedeniyle 
kanser oluşumunu

görevli diyet uzman
lan, ilköğretim okul- 
llannda öğrenim 
gören bin 500 
öğrenciye 
"Beslenme Eğitimi" 
seminerleri düzen
leniyor. Bu 
çerçevede, ilk olarak 
Ankara Siteler Ali 
Ersoy İlköğretim
Okulu’nda öğrenim 
gören 500 öğren
ciye, sağlıklı beslen
me konusunda bir 
eğitim semineri 
düzenlendi. Sağlık 
Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri 

engelliyor. Kanser, 
savaşılması oldukça 
zor bir hastalık. 
Farklı türleri için 
farklı tedavi yön
temleri kullanılması 
gerekir. Kimyasal 
ilaçların kullanıldığı 
kemoterapi, cerrahi 
müdahale ile 
tümörün çıkarılması 
ve radyoaktif ışın
ların kullanıldığı 
radyoterapi, yaygın 
tedavi yöntem
leridir." 
"BEBE ASPİRİNİ 
KANSER 
TEDAVİSİNDE 
KULLANILIYOR 
Korkmaz, üniversit
ede, 1995'te asis-, 
tanhğını yaptığı AÜ 
Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf 
Öztürk ile birlikte 
yaklaşık 9 yıldır 
Aspirin’in kanser 
tedavisinde etkileri 
üzerine yürüttükleri 
çalışmalarda, 
başarılı sonuçlar 
elde ettiklerini 
bildirdi.
Bebe aspirininin 
kanser tedavisinde 
kullanılabildiğini, 
Aspirin’in bir başka 
çeşidi olan 
Coraspirin’in de 
kanserin neden 
olduğu ağrıların 
giderilmesinde 
etkili olduğunu 
kanıtladıklarını 
İfade eden 
Korkmaz, yaptıkları 
araştırmanın, 
28 Mayıs 2004’te, 
Mustafa Nevzat 
Eczacılık ödülü’nü 
kazandığını söyledi. 
Prof. Dr. Öztürk 
de, Korkmaz’ın

Genel Müdürlü 
ğü’nce düzenlenen 
eğitim seminerinde 
öğrencilere, sağlıklı 
ve dengeli beslen
menin çocuklar için 
çok önemli olduğu, 
beslenme konusunda 
uyulması gereken 
kuralların neler 
olduğu, yetersiz ve 
dengesiz beslen
menin oluşturacağı 
sorunlar anlatıldı. 
Öğrencilere sağlıklı 
ve dengeli beslen
menin büyüme, 
gelişme, öğrenme 
yeteneği üzerindeki

Aspirin ile ilgili 
araştırmasıyla 
ilacın üreticisi 
BAYER firması 
tarafından 
Almanya’ya davet 
edildiğini 
belirterek, 6-8 
Mayıs tarihlerinde, 
Leipzeig’te, firma 
yetkililerine bulgu
larını sunduğunu 
anlattı. Akciğer ve 
kan kanseri tedavi
lerinde kullanılan 
bebe aspirininin 
bileşimindeki hangi 
maddelerin etkili 
olduğunun henüz 
bilinmediğini ifade 
eden Öztürk, son 
derece basit içerikli 
bir ilacın kanser 
tedavisinde etkili 
olmasının 
’ ‘şaşırtıcı’ 'olduğunu 
sözlerine ekledi. 
KANSERİ 
ÖNLEYEN 
BİTKİLER 
Korkmaz’ın verdiği 
bilgiye göre, 
kanseri önleyen 
bazı bitkiler ve 
özellikleri şöyle: - 
Isırgan otu: 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirip 
tümörün öldürülme
sine yardımcı oluy
or. Prostat ve 
bağırsak kanserinin 
oluşmasına 
engel oluyor.
-Domates:

etkileri konularında 
bilgiler verildi. 
Eğitim seminerini 
ilgiyle izlenen öğren
cilerin birçoğu 
beslenme konusunda 
öğrendikleri bilgi
lerin çok yarar11 
olduğunu, bu bilgi
leri anne ve 
babalarına da 
aktaracaklarım
söylediler. Seminerin 
ardından öğren
cilere, beslenme 
konusunda küçük 
kitapçıklar ve çeşitli 
kırtasiye malzeme 
leri hediye edildi.

Prostat kanserinin 
tedavisinde etkili 
kullanılırken oluşu
munu da önlüyor.
-Tıbbi nergis: 
Gribal enfeksiyon
lara karşı bağışıklık 
sistemini 
güçlendiriyor. HlV’e 
(AIDS virüsü) karşı 
vücut direncini 
artırıyor. Kanser 
tedavisinde etkileri 
üzerine araştır
malar sürdürülüyor. 
-Kadın tuzluğu bitk
isi: Orta 
Anadolu’da yaygın 
görülen bitkinin 
meme, bağırsak, 
akciğer, rahim 
kanserlerine karşı 
önleyici ve tedavi 
edici özellikleri var. 
-Soya filizi: içerdiği I 
bitkisel hormonlar 
nedeniyle meme, 
rahim ve prostat 
kanserlerinin 
tedavisinde kul
lanılıyor.
Öte yandan, kırmızı 
şarap da kanser 
tedavisinde etkili 
olabiliyor. Şaraba 
kırmızı rengini 
veren resveratroT’ 
maddesi sayesinde 
kanserli hücrelerin 
öldürülmesi 
sağlanıyor. Aynca. 
kırmızı şarap, 
sağlıklı hücrelerin 
yaşlanmasını 
yavaşlatıyor.

1 iyot eksikliğine1 

bilinçlendirme
Sağlık Bakanlığı 
ile Unicef in işbir
liğinde iyot eksik
liğine karşı "İyot 
Yetersizliği 
Hastalıklarının 
Önlenmesi ve 
Tuzun İyotlandınl- 
ması Programı” 
kapsamında 
ilköğretim okulu 
öğrencilerine 
broşür ve el 
kitapçıkları 
dağıtılıyor. 
Dağıtılan broşür 
ve kitapçıklarda 
çocuklar ve aileler 
iyot eksiklik
lerinde doğabile
cek hastalıklara 
karşı uyarılırken, 
iyot eksikliğinin 
nasıl önüne 
geçilebileceğine 
dair çeşitli bilgiler 
veriliyor. 
Çalışmada, 
özellikle iyotlu 
tuz kullanımı 
üzerinde 
duruluyor. 
Konuyla ilgili 
bilgi veren Sinop

geriliğine

itleri çeke

olduğunu kuy i 
Ozdemir,

Daha zeki, dfl

kalitesini tehdit 
eden bu sorun■ 
gelin hep bi riikl 
çözelim ” dedi
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l A ACîİVb
I COMPUTER
I BİLİŞİM HİZMETLERİ
! VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 

YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

* • Intel Pentium 4 İşlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft

VVİndovvs XP Home TR İşletim sistemi
* 256 MB DDR Bellek
• 40 GB sabit disk M
• Onboard ekran kartı
• 15' Monitör
•52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
• e-pack Internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15*Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 3 TAK

BONUS CARD’A 
PEŞİNAT + 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 9 TAK

BONUSCARD 
PEŞİNAT+13 TAK

Vestel PC1 1MMM İMİM 1M.MM 1110.800.000 1.110.000.000

Vestel Click IMMI 1.I77MM 1.177.600.000 U07.MM 1.307.000.000

Vestel Asteo 1207.6Ö0.0Ö0 I.297MM 1J97.MM 1MM.M 1.MMM

Vestel BishiT 1MMM 12M9M İMİM 1.MMM 1.M.MM

Vestel Planet 1.428.800.000 1.428.800.000 1.428.800.000 1.M.MM 1M.MM

Vestel Magıc IfflMM MM 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel BishiY 1.794.800.000 1.794MM 1.794.800.000 1.992.000.080 I.992MM

Vestel Optimum 1.861.600.000 1.861.600.000 1.861.600.000 2MMM 2MMM

Vestel Smart 1.998.800.000 1.999MM 1MMM U19MM 2219.000.000

Vestel Max 5.070.000.000 fflMI 5.070.000.000 İ927MM 5.627.000.000

1?" CRT Monitör fariu: 40.400.000 IL 1f Fiat Monitör farkı: 10ÖM000TL 19’ Fiat Monitör M:19UMNIll

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA 
PEŞINATMTAK

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT*61AK

BONUS CARD A 
PEŞİNAT* W TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 U71MM I271MM
17" CRT 
Monitörle immm 1.195.400.000 1.195.400.000 I.3U95LM 1.314.950.000

17" FLAT 
Monitörle 1M.M.M U55.000.000 1251000.000 1.380.750.000 1388.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

A acûîve 
EA COMPUTER DİSTRİBÜTÖRÜ I - 
rtpJıMUi® ;|

VESTEL

Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan Tarh
I » - H

Bu bedyeçeM sadece Acttve Biglsayar'da 30/06/2004 tarihine kadar geçerttl

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkann.....
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK



Türkiye’de 50 trilyon ve üzerinde yatırım yapanlara yüzde 40 oranında ekstra ya tın m indirimi yaptimsk için handitr 
devam ederken, taşıtların özel tüketim vergisi oranı da yüzde 14’den yüzde 15’e yükseltiliyor. Getir, Kunmrim, Katma 
Değer ve özel Tüketim vergileri ile vergi usu! ve Harçlar Kanunu’nda da değişiklikler yapılıyor. Haberi sayfa 7'de

■««TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
3 Haziran 2004 Perşembe FİYATI : 200.000- TL.

Öğrenim kredileri 
aylık olacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yordar 
Kurumu, üniversite öğmncBarina 
verilen öğrenim kredslerintn ödeme 
lerini 2005 yılından itibaren 3 aylık 
yerine aylık yapmayı planlıyor 
& Haberi sayfa 8 de

30 ilden gelen 400 özürlü genç ilçemize gelerek, şenliğe katıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hbtmail.com

Güne Bakış

Dondurma taktiği
Ak Parti hükümetinin TBMM çıkardığı YÖK yasası, bek* 

lendiği gibi Cumhurbaşkanından döndü.
Yasa veto edildi.
Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı, TBMM’ce kabul 

edilen bir yasayı yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne geri 
gönderebilir.

Cumhurbaşkanı, yasayı neden onaylamadığının 
gerekçeleri de açıklar.

Ak Parti hükümet üyelerinin büyük çoğunluğu İmam 
Hatip Lisesi mezunudur.

Yani aslında din adamı olarak eğitim alan bu insanlar, 
din adamı olacaklarına, bugün ülke yönetiyorlar.

Ak Parti’nin geçmişi Fazilet Partisine dayanır.
Yüksek Öğrenim Kurumu yasası, Üniversite ve 

toplumun birçok sivil örgütleriyle uzlaşarak hazırlanmadı.
Aynı başörtüsü konusunda olduğu gibi, meslek liseleri 

konusunda da, gerek eski Fazilet Partisi nin, gerek şimdi
ki Saadet Partisi’nimve de Ak Parti’nin sancılan ve veril 
miş sözleri vardı.

Medis çoğunluğunu elde etmiş olan Ak Parti, imam 
hatiplilerin önünü açmak için yasayı kendi istediği gibi 
çıkardı.

Çankaya’dan dönen yasa, toplumda huzuru bozacağı 
için, her zaman olduğu gibi donduruldu.

önceki gün Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanını 
halka şikayet etti.

Hep ediyor.
Cumhurbaşkanı bir imam hatipli gibi düşünemez.
O, bir Atatürk ve devrim çocuğu, bir hukukçu, çağdaş 

bir kimlik.
Ak Parti laikliği zedeleyecek yasaları çıkarmaya çalışı 

yor.
Çankaya engelliyor.
Çankaya ortadan kaldırılırsa sorun o zaman çözülür.

Özürlüler, düzenlenen 
koşu yarışmalarında 
birbirleri ile yarıştılar

Her yıl 2-6 Haziran 
tarihleri arasında kut
lanarak, geleneksel 
hale gelen Özürlüler 
Şenliği’nin dördün 
cüsünün kutlamaları 
dün başladı.
Bu yıl, Bakan ve Vali 
düzeyinde protoko 
lün bulunmadığı 
şenliğin açılışına 
Eski Devlet Bakanı 
Haşan Gemici katıldı. 
Gemici, açılışta 
yaptığı konuşmada, 
özürlü çocuklara 
kucak açan Gemlik 
halkına teşekkür 
ederek, “Çağdaş bir 
toplum, çağdaş bir 
devlet olacaksak, 
özürlülere iyi davran
mamız gerekir.
Onlar da bu denizden 
faydalanmak istiyor
lar” dedi. Şenliğin 
birinci günü yarış
malar ve folklor 
gösterileri ile sürdü.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

JJMA1
* »001

mailto:kadri_guler@hbtmail.com
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Anlamlı ziyaret ı
EduGemM

larmden Yalova 
İMİ MmMmh 
Mehmet Goler.
gnahaM 
ziyaret etti 
İlçe Kaymaka 
mimiz Sadettin 
GençfcliHfclı 
gazetemize 
gelen Mehmet 
Güler, Gazetemiz 
Sahibi Kadri 
Güler ve Yan 
lyleri Mudurv 
Serap Güler e 
(atamalarından 
dolayı 
havanlar diledi
Güler, GemMf ta

I çok gttfe I gun- 
I terinin geç t ifi w

GemMı'la meelek 
I v« tamında özel 
I Kir veri < dduganu 
I belirterek.
I “ Y m rdo n dört
I bir v«n»o•
I gerdim, dört 
| bir veomdo 
I gflrev yptım

olma m nede 
nhrle. m men 
raman Gemlik’e 
gelerek, eoki 
dovtlarrmı 
ahmmt edh^

Sadettin Genç । 
de öven Geder. 
Genç ile birhkte 
Yalova da 
görev vaptA 
Uran. M"*

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA... 
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK^EKLAMCIK
UtikUl Cad. Bora Set. AHmA AnAe Nb: $ 1 GEMUK 

Td; (0414) 513 M M Fta: (UH) $13 3$ 95
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HABER

30 ilden gelen 400 özürlü şenliğe katıldı

Erol GÜRÇAY

! Seyfettin SEKERŞÖZ 
| Gemlik 4. Zihinsel 
I özürlüler Şenliği 
I İskele Meydanında 

II yapılan törenle 
I başladı. Bu yıl tören- 
| lere Ankara’dan 
I katılım olmaması 
I dikkat çekti.
I Özürlüler Şenliği 
etkinliklerine, DSP

I eski Devlet Bakanı 
| Haşan Gemici, Bursa 
I Vali Yardımcısı 
] Celalettin Eran, 
Kaymakam Sadettin

I Genç, Belediye
I Başkan Vekili Nurettin 
| Bay, Ohangazi 
I Belediye Başkanı 
I Yusuf Korkusuz, 
I Zihinsel Özürlüler 
«Federasyonu ikinci 
r Başkam Hamdi Atan 
I ve yönetim Kuruilu 
I üyeleri Konfederasyon 

Başkan Yardımcısı
I Ömer Uğur ile 30 
| ilden gelen özürlü 
genç ve öğretmen
lerinin yanı sıra 
ilköğretim okulu 
öğrencileri ile 
vatandaşlar katıldı. 
BAKAN KATILMADI 
Geçtiğimiz yıllarda 
hükümet kanadından 
gelen bakan düzeyinde 
katılımla gerçekleşen 
Özürlüler Şenliği’ne 
bu yıl gereken önemin 
verilmemesi ise konuk 
ekipler ve vatandaşlar 
tarafından tepki aldı. 
Şenlik açılışında 
kürsüye gelen DSP’li

TAŞI 
GEDİĞİNE

Petrol....
ABD Başkan Yardımcısı 
Dick Cheney “-ABD’nin 
2010 yılında günde 
50 milyon varil petrol 
açığı olacak” diye işaret ediyor. 
ABD’nin petrol zengini Irak’a 
saldırmasının gerçek nedeni bu!

eski Devlet Bakanı 
Haşan Gemici, özürlü 
çocukların bu tür şen
liklerde toplum içine 
çıkabildiklerine dikkat 
çekerek, şenliği 
düzenleyen yönetici 
lerle Gemlik halkına 
teşekkür etti.
Gemici, "Bu çocuklar 
birlikte yaşamanın 
hazzını duyuyorlar. 
Burada birbirleriyle 
kaynaşan çocuklar 
deneyim kazanıyor
lar. Bu çocuklara 
kucak açan Gemlik 
halkına sonsuz teşek 
kürlerimi sunuyo
rum. Bu şenlikten 
sonra bulunduğu 
yerlere gidecek olan 
özürlü çocuklarımızı 
sakın unutmayın. 
Çünkü onlar 12 ay 
boyunca sîzleri 

unutmuyorlar, 
Gemlik onlar için 
her yıl gelmek için 
bekledikleri bir yer 
oldu. Gemlik’i hiçbir 
zaman unutmayacak
lar. Çağdaş bir top 
lum, çağdaş bir dev 
let olacaksak bu 
gençlerimize iyi 
davranalım. Onlar 
da bu denizden fay
dalanmak istiyorlar, 
onlar da sizler gibi 
sahilde dolaşmak isti 
yorlar, bu onların da 
hakkı. Özürlü Çocuk
larımıza kucak açan 
sevgili Gemlik 
halkına ve şenliği 
düzen leyenlere 
tekrar teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Bursa Vali Yardımcısı 
Celalettin Eran’da 
Gemlik’te düzenlenen 
şenliğin özürlü çocuk
lar için faydalı olduğu
na değinerek, Gemlik 
halkına teşekkür etti. 
Konuşmaların ardın
dan Ankara Özel Banş 
Eğitim ve Rehabili 
tasyon Merkezi’nin 
sergilediği folklor 
gösterileri merakla 
izlenirken Zonguldak 
Çaycuma Rehabili 
tasyon Merkezi Özürlü 
çocuklarının oynadık
ları oyunlar ise iskele 
meydanını dolduran
ların alkışlarıyla son 
bulurken Gemlik Özür
lüler Rehabilitasyon 
Merkezi çocuklarının 
sergiledikleri oyunlar 
ise ilgiyle izlendi. 
Etkinliklerin yanşma 
bölümünde 50 metre 
özürlü kızlar branşın
da Çaycuma’dan

Nurten Üzümcü birin
ci, İzmir Özel Çan’dan 
Gülcan Kılıç ikinci ve 
Artvin’den Leyla Avcı 
üçüncü oldular. 50 
metre erkekler yarışın
da ise Bozüyük’ten. 
Ferhat Bal birinci, İs 
tanbul Eram’dan Ne 
dim Aksüt ikinci ve 
Şanlıurfa’dan Osman 
Kurt üçüncü oldular. 
Zihinsel Özürlü Çocuk 
tarla ilgili düzenlenen 
şiir, kompozisyon ve 
resim yarışmalarında 
derece alan öğrencile 
re madalya ve 
hediyeleri eski Bakan 
Haşan Gemici, Vali 
Yardım cısı Celalettin 
Eran, Kaymakam 
Sadettin Genç ve 
Belediye başkan vekili 
Nurettin Bay ile 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yu suf 
Korkusuz tarafından 
verildi. Şiir dalında 
birinciliğe layık eser 
olmazken ikinci ligi 
Borusan İlöğretim’den 
Lale Başkay, 
kompozisyon dalında 
Gemlik lisesinden 
Yeliz Acar, Tuğba 
Ergen ve Çiğdem 
Karaca alırken resim 
dalında ise Gazi 
İlköğretimden Dilay 
Yılmaz, Fatme Peker 
ve Tuğba D akman 
ilk sıralan aldılar.
6 Haziran Pazar 
gününe kadar 
sürecek olan 4. 
Gemlik Zihinsel 
Özürlüler Şenliği nde 
çocuklar bulunduktan 
kamplarda çeşitli 
etkinlikler yaparak 
eğlenecekler.

Büyükşehir’e Bağlandık
İyi mi oldu.
Kötü mü oklu.
Henüz bu tartışma. devam ediyor.
Bana göre iyi oldu.
- Çünkü dünya globalleşiyor.
- Yerel yönetimler güçleniyor.
- Şehirler ön plana çıkıyor
Bursa önemli bir şehir.
Hem, sanayi kenti.
Hem de, turizm kenti.
Otomobil sektörünün başkenti.
Böyle bir şehire bağlanmak.

Gemlik’in aleyhine olmaz.
Önemli olan, Gemlik Belediye 

Başkanının karizmasıdır.
Pısınk, içine kapanık bir Başkan 

başarılı otamaz.
Büyükşehir’in ağırlığı altında ezilir 

kalır.
Ama. Başkan Mehmet Turgut, her 

ortamda dikkatleri çeker.
Ve. Kendini kabul ettirir.
Gemlik’in sorunlarını, çok net 

anlatır.
Ve. Çevresine kabul ettirir.
Özellikle imar konusundaki yerel 

baskılar azalır.
Bu konuda, Gemlik ve Mudanya 

Belediye Başkanlan rahatlar.
Başkan Turgut artık, Büyükşehir 

Belediyesinin bir üyesi olacaktır.
Ankara’daki bürokrasiye, takılma 

riski azalır.
Belediyeler arası, eleman takviyesi 

sağlanır.
Belediyeler arası makina parkı 

desteği artar.
Aynca, her konuda Büyükşehire 

bağlılık gerekmez.
Rutin işler zaten ilgili Belediyeler 

tarafından yürütülür.
Tıpkı. Nilüfer. Osmangazi ve Yıldıran 

Belediyelerinin çalıştığı gibi.
Bu sistemin, belki bir mahzuru olur.
Farklı partilerdeki Başkanlar, uyum 

sorunu çekebilir.
Zaman zaman, zıtlaşmalar yaşa 

nabilir.
İş akışında. kitienmeler olabilir.
Ama. Bu uygulama, R aşk an Mehmet

Turgut için sıkıntı yaratmaz.
Üstelik hem Mehmet Turgut’un hem 

de Gemlik’in lehine olur.

<ÜÎV(/IV ÇÖZÜ
Cüce dağa çıksa da cüce, 
Dev kuyuya da girse devdir.
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Belediye yer verirse 
ucuz ekmek satacak

Seyfettin SEKERSÖZ

İstiklal 
Caddesi’nde 
TEKEL 
Bayiliği 
ile kuruyemiş 
cilik işi ile 
uğraşan 
Turgut Ünver, 
belediyeden 
ucuz ekmek 
satabilmek 
için yer 
tahsisi istedi. 
Minibüs 
Garajı’nın 
girişinde 
bulunan ve 
halk dilinde 
amele pazan 
diye adlan 
dınlan yerde 
işgaliye 
ücreti ödemek 
kaydıyla 
yer talebinde 
bulunan

Turgut
Ünver, burada 
halka kaliteli 
ve ucuz 
ekmek satmak 
istediğini 
söyledi. Trafik 
ve yayaları 
engellemeden 
uygun görülen 
ebatta yer

talebinde 
bulunan 
Turgut 
Ünver, 
"Gemlik 
halkına 
Besaş’m 
belirlemiş, 
olduğu 
fiyatlardan 
ucuz ekmek

satış reyonu 
açmak 
istiyorum. 
Bunun için 
belediye 
Başkanlığına 
dilekçe ile 
başvurdum”" 
şeklinde 
konuştu.

*

Sayfa

TIR ve kamyonlara 
taviz yok

Seyfettin SEKERSÖZ

ilçe içinde 
ağır tonajlı 
TIR ve kamyonlar 
ile otobüslere 
getirilen park 
yasaklarına 
kesinlikle 
uyulması 
istendi.
İlçe içinde trafiğin 

rahatlamasından 
sonra ara sokak 
ve boş arsalarda 
kontrollerini 
sıklaştıran 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğü 
Trafik ekipleri, 
park yasağına

uymayan araçlara 
ceza yazmaya 
başladılar.
Önce eğitici 
biçimde araçlara 
bırakılan park 
yasağı bildirimler
ine uyulmadığını 
gören trafik 
ekipleri, vatan
daşlardan gelen 
haklı şikayetleri 
de değer
lendirerek ceza 
uygulamasına 
başladılar.
Ara sokak ve 
boş arsalara 
çekilen araçların 
sabahın erken

saatlerinde 
çalıştırılarak 
çevrede büyük 
gürültü rahat 
sizliği verdikleri 
belirlenerek 
başlatılan 
uygulamalarda 
kamyon ve 
TIR’lann ağır 
oldukları için 
çekilemedik- 
lerinden ceza 
uygulamasına 
başlanırken 
her gün 2-3 
milyar lira 
civarında para 
cezası kesildiği 
öğrenildi.

Yaprak biti bezdirdi

GOODfYfân]

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomax 

15W40 motor yağı hediyemiz.

YAPI KREDİ ■ WORLD KART 
İŞ BANKASI ■ MAXIMUM KARTA 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

OMNİTRAC MSD

Kampanyamız 
20-22,5 

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

Sıcak havalann 
aniden yağışa 
dönmesiyle 
birlikte havada 
dolaşan ve 
adına "Yaprak Biti" 
denilen sinekler 
vatandaşların 
şikayetlerine neden 
oluyor.
Genelde sebze 
ve ağaçların yaprak
larında bulunduğu 
belirtilen yaprak 
bitinin havalann 
tekrar ısınmasıyla 
birlikte yaprağa geri 
döneceği bildirildi.

Yaklaşık iki gündür 
sokakta yürümenin 
bile adeta 
işkence haline 
dönüşmesiyle 
Belediye’ye 
ilaçlama 
yapılması için 
şikayetlerde 
başladı.
İnsanın gözüne ve 
açtığında ağzına 
hemen girebilen 
yaprak biti’nin son 
evrede olmasıyla 
yapraklara geri 
dönüş yapacağı 
belirtiliyor.

Az aşınma için düzgün yük dağılımı. Düşük yuvarlanma direnci yakıt tasarrufu sağlar.
Yokla yol dışında çekiş. Yüksek kendini temizleme özelliği. Yan darbelere karşı arttırılmış 
direne. Düzgün aşınma, iyi kontrol ve sürüş hakimiyeti. Hasarlara mükemmel direnç. 
Artırılmış ömür & kaplanabilirlik. ECD teknolojisi ile üretim. Omnitrac MSD çeker aks lastiği 
ECD teknolojisi ile üretilmiştir. ECD teknolojisi, paslanmaya dirençli Polyamne bir kakan 
ile çelik kuşak paketini korumak için suyun gövdeye girmesini önler ayrıca bu yapı güçtü, 
daroe dayanıklı gövde & yan darbelere karşı ilave korumalı çanaklar içeren bir teknolojidir.

GOOD^YEAR
Yetkili Bayii

Tevfik Solihııhji ve Oğulları 
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

OTOfiYGflZ 
ranta tiıtaiı

. OPET 
msm 

Bursa ■ Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km.
Gemlik/BURSA
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tal
Apartman yönetici- belirtilerek, yaşındaki bir Bakanlığı tarafın sizliği ve ini mizr— kesilmiş olmasa.
leri, 15 Ocak apartman yönetici- gencin kolunun dan hazı rlanan tğitimıİT olman. tahrik gücünün
2004’te yürürlüğe sine bu konuda asansöre sıkıştığım yönetmelikleri asansör kaz alarm yetersizliği.
giren yönetmelik büyük sorumluluk hatırlattı. uygulamayan. da birinci sırayı kumanda sisten»
uyarınca, asansör düştüğüne Yanm saat süren Türkiye alıyor. a rızalarından
kazalarında dikkat çekildi. çalışma sonunda Standartlan Standart kaynaklanan
3 aydan 6 aya Belediyelerin gencin kolunun Enstitüsü tarafın dışı imalat ve kontrolsüz
kadar hapis verdiği ruhsatın da kurtarıldığını dan hazırlanan montaj, malzeme hareketler, kabin
cezasıyla her yıl yenilenmesi belirten Akbaş, standartların dışın kalitesizliği ile katta yokken
yargılanacak. gerektiği belirtildi. asansör kazalarının da üretim yapan yetersiz ve bilinçsiz kat kapisinin
Ancak bu uygula Tüm Asansör basına yansı kurumlann teknik elemanlar acil ması, kapısız
madan çok sayıda Sanayici ve madığını söyledi. sorumlu olduğunu kazaların artmasına kabinler hareimt
apartman yöneti İşadamları Derneği Kontrollerde asan söyleyen Akbaş, sebep oluyoyor. halinde iken
cisinin haberi yok. Başkanı Seyfettin sörlerin yüzde Türkiye’de 25 binin Akbaş, Türkiye’de kabin ve kuyu
Söz konusu yönet Akbaş, asansör 94'ünün uygun üzerinde asansörlü 18 yasım duvarı araşma
melikten önce denetimlerinin olmadığını vurgu bina olduğunu dolduran birisinin sıkışmalar, ara
kazalardan ruhsatı yetersiz olduğunu layan Akbaş, dene söyledi. Asansör ticari işletme katlarda kabm
veren belediyeler ve apartmanlarda tim ve meslek tesisi yaptıran bazı ünvanı alarak içinde mahsur
sorumlu asansörlerin saatli odalarıyla işbirliği mimar, mühendis asansör tamircisi kalan kişileri
tutuluyordu. bomba gibi dur sonucu bu rakamın ve müteahhitlerin olması için firmada bilinçsizce
Belediyeler ise, duğunu söyledi. 65’e düştüğünü maliyeti düşük tut 7 sene çalışma kurtarma çalış
yükümlülüğü asan Asansörlere ruhsat dile getirdi. İman mak için yetkisi mecburiyeti maları. yangın ve
sörün yapımı ve veren ve denetleme olmayan binalara bulunmayan fir bulunduğunu deprem an tnda
bakımını üstlenen yetkisine sahip asansör ruhsatının malarla çalıştığını belirtti. asansörde mahsur
firmaya atıyordu. olan belediyeler ile verilmediğini kay söyleyen Akbaş, SIK SIK kalınması, kabinin
Ancak çoğu zaman asansörlerin deden Akbaş, “Bu “Bazı işyeri ve KARŞILAŞILAN kat seviyesinde
bu tür kazalar dava periyodik bakım binalara nasıl apartman yöneti KAZALAR bulunmaması.
konusu bile olmu larını üstlenen elektrik, su verili cileri de asansör* Asansörün fren otomatik kapılı
yordu. Asansörleri firmaların üzerine yorsa, asansör /erin periyodik lerinin devre dışı asansörlerde
tamir eden fir büyük görev ruhsatının da bakımlarını ucuz kalması, fren kapının giriş -çıkış
maların 10’da düşüyor. verilerek kontrolü olsun diye gelişi balatalarının sırasında kul
birini TSE TASİAD Başkanı nün yapılması güzel kişilere aşınması, fren lanıcıları sıkıştır
belgesine sahip Seyfettin Akbaş, gerekiyor” dedi. yaptırılıyor” dedi. tahrik kasnağı ması olarak
olduğunu Denizli’de 24 Sanayi ve Ticaret Denetimlerin yeter- irtibatının sıralanıyor.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ - GEMLİK

ÖZEL fiYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2004 - 2005 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANI

SINIFLAR EĞT, ÜCRETİ YEMEK SERVİS KDV TOPLAM

ANASINIFI 1.800.000.000 500.000.000 450.000.000 220.000.000 2.970.000.000

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 4.482.000.000

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 4.482.000.000

5. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

6. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

7. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

8. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000
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Ne yaparsam feyaö kaç yıl ialıa uzar?
Stresin hayatınızdan 
32 yıl çaldığını 
biliyor musunuz? 
Sigaradan, riskden 
uzak geçen her gün 
yaşamınızı biraz 
daha uzatacak.
Yaşam tarzınızda 
yapacağınız küçük 
değişiklikler 
ömrünüzü yıllarca 
uzatmanızı sağlaya
bilir, İnternetin 
popüler sağlık 
sitelerinden 
RealAge’in uzmanlan 
daha uzun yaşa
manızı ve daha genç 
hissetmenizi sağlaya
cak 11 yöntemi 
sıraladı:
1- Düzenli olarak C, 
E, D, B6 vitaminleri 
ile kalsiyum ve folat 
tüketirseniz 6 yıl 
daha uzun yaşıyor
sunuz. Biber, çilek, 
badem, karides, süt, 
ciğer, mercimek ve 
süt ürünlerini tüket

DAVETİYE SEZONUNU 
BAŞLATTIK

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

meniz bu vitaminler
den bolca almanızı 
sağlayacaktır.
2- Sigara ömrünüz
den en az 8 yıl alır. 
Sigarayı ne kadar 
erken bırakırsanız 
etkilerini tersine 
döndürmeniz de o 
kadar kolay olur.
3- Düşük tansiyonu 
olan kişiler (115/75) 
yüksek tansiyonu 
(160/90) olanlara 
göre 25 yıl dana 
uzun yaşayabilir.
Uzmanlar tansiyonu 
sağlıklı seviyede olan 
kişilerin yaşam 
kalitesinin arttığını 
söylüyor.
4- Uzun süre çok 
stresli yaşamak 
ömrünüzden 32 yıla 
kadar zaman çala
bilir. Stresin bu 
etkilerinden 
kurtulmak için 
sosyal ilişkilerinizi 
kuvvetlendirin.

İşin dışında kalan 
zamanlarda 
hobilerinize ve 
arkadaşlarınıza 
zaman ayırın.
5- Düzenli olarak 
dişlerinizi fırçalamak 
ve diş ipi kullanmak 
ömrünüzü 6.4 yıl 
kadar uzatabilir.
Ağız sağlığınıza 
dikkat etmek aynı 
zamanda bedeninizi 
mikroplardan ve 
enfeksiyonlardan 
koruyor.
6- Çok uzun sürmese 
bile egzersiz yapmak 
ömrünüzü en az 5 yıl 
uzatır. Günde 2 kez

SATILIK VİLLA
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20’şer dakikalık 
yürüyüşlere çıkmayı 
deneyin. Asansör 
kullanmayın, 
otoparkta arabanızı 
uzağa park edin. 
7- Arabaya her 
bindiğinizde emniyet 
kemeri kullanmak ve 
hız limitini 8 kilome
treden fazla 
aşmadığınıza emin 
olmak 3.4 yıl daha 
uzun yaşamanızı 
sağlar. Elbette bu 
tedbirler sizi trafik 
kazalarından ve ani 
ölümlerden de korur. 
8- Her gün 12 gram 
lif tüketmek 
ömrünüzü en az 
2.5 yıl uzatır. 
Erkeklerin lif ihti 
yacını karşılayabil 

mek için 25 gram 
kadar lif yemesi 
gerekebilir. Tam 
tahıllı ekmek ve unun 
yanı sıra böğürtlen, 
lahana ve patlıcan da 
mükemmel lif 
kaynaklandır.
9* Düzenli olarak 
sağlık kontrolünden 
geçen ve yüksek 
kalite bakım hizmeti 
alan kişiler 12 yıl 
daha fazla yaşaya
biliyor. Bunun ana 
nedeni hastalıkların 
önceden tespit 
edilebilmesi ve anın
da müdahele 
edilebilmesi.
10- Kahkaha atmak 
8 yıl daha uzun yaşa
manızı sağlayabilir. 
Kahkaha atmak 
stresi azaltır, 
bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirir.
11- Okul bittikten 
sonra da entellektüel 
olarak aktif olan 
kişiler 2.5 yıl 
daha uzun yaşar. 
Gazete, kitap 
okumak; kurslara 

gidip bir şeyler 
öğrenmek 
merakınızı ayakta 
tutar ve zihninizi 
çalıştırmaya 
devam eder. 
Ortalama yaşam 
süresi 68.7 yıl 
Sağlıklı aktivitelerin 
yaşam sürenizi ne 
kadar uzatacağını 
ve kaç yaşına 
kadar yaşayacağınızı 
hesaplarken 
68.7 yılı baz 
almalısınız.
2003 yılında 
Türkiye vatandaşı 
olarak doğan bebek
lerin ortalama yaşan 
süresi beklentisi 
68.7 yıl oldu. Bu 
seviyenin 2030-2035 
döneminde yaklaşık 
beş yıl artarak 
73.4 yıla çıkması 
bekleniyor.
Bu arada 
Japonya’da 
2000 yılı yaş 
beklentisi 81, 
ABD’de 77, 
Rusya’da 65 ve 
Pakistan’da 63’dü.

BURSA HAKİMİYET VE KERT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR

Fatura & Gider Makbuzu
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

İrsaliyeli Fatura & El İlanı 
Broşür & Kartvizit 

Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
HER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİNİZ 

İÇİN BİZİ ARAYIN
30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 

GSM: (0.535) 886 47 74

Kitrffez 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

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5. Kat sahibinden satılıktır.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99
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Yeni vergi pâketi geliyor
Türkiye’de 50 
trilyon ve 
üzerinde yatırım 
yapanlara yüzde 
40 oranında 
ekstra yatınm 
indirimi getirilm
eye hazırlanırken, 
eşya taşıyan ticari 
araç olarak imal 
edilip, daha sonra 
binek aracı 
şeklinde düzenle
nen taşıtların 
özel tüketim ver
gisi oranı da 
yüzde 14’den 
15’e 
yükseltiliyor. 
Çeşitli Vergi 
Kanunlarında 
değişiklik 
öngören ve 
başbakanlığa 
gönderilen yasa 
taslağı ile Gelir, 
Kurumlar, Katma 
Değer ve Özel

Tüketim Vergileri 
ile Vergi Usul 
ve Harçlar 
Kanunu’nda 
değişiklik yapılıy
or.
Taslakla yapılan 
düzenlemelerin 
en önemlilerinden 
birini, büyük 
yatırımların 
teşviki oluşturuy
or. Buna göre, 50 
trilyon ve 
üzerinde yatırım 
yapanlara halen 
yüzde 
40 olan yatırım 
indiriminin yanı 
sıra aynca yüzde 
40 oranında ek 
yatırım indirimi 
uygulanacak. 
Bakanlar Kurulu, 
ek yatırım 
indiriminin 
uygulanacağı 
bölge ve sektör

leri tespit etmeye 
yetkili olacak. 
Aynı şekilde oran
da da değişikliğe 
gidebilecek. 
Taslakla, eşya 
taşımaya mahsus 
ticari araç 
statüsünde bulu
nan Hummer ve 
diğer taşıtların, 
halen yüzde 4 
olan özel tüketim 
vergileri de 
yeniden 
düzenleniyor.

Bu çerçevede, 
azami yük kütlesi 
4 bin 250 kilo
gramı geçmeyen 
eşya taşımaya 
mahsus ticari 
araçların özel 
tüketim vergisi 
oranı, yüzde 
4 olarak 
uygulanmaya 
devam ediyor. 
Ancak motor 
•ilindir hacmi 
1.900 cm3’ü 
geçmeyen bu

araçlardan daha 
sonra binek 
araç gibi 
düzenlenerek 
yanda pencere 
açılacakların 
özel tüketim 
vergisi oram 
yüzde 4 yerine 
yüzde 15 oluyor. 
Ticari aracı 
yüzde 4 ÖTV 

ile alan ve daha 
sonra binek 
tarzında dizayn 
ettireceklerin de. 
bunu yüzde 
15 ÖTV’ye 
tamamlaması 
öngörülüyor. 
Eşya taşımaya 
mahsus ticari 
araçlardan 
motor silindir 
hacmi 1.901 
ile 3.000 cm3 
arasında 
olanlara yüzde

30, motor 
silindir hacmi 
3.000 cm3'a 
geçenlere İm 
yüzde 75 
özel tüketim 
vergisi geliyor. 
Bu şekilde. 
Hummer Terin 
vergisi de yüzde 
4’den 75 e 
yükseliyor. 
Trafik para 
cezalan artık 
vergi daireleri 
yerine PTT 
kanatayla tahsil 
edilecek.
Cezalarla ilgili 
tebligat 
işlemini de PTT 
y apacak. Bu 
şek ilde vergi 
dairelerinin iş 
yükü hafifletilecek 
ve vergi 
daireleri adi 
işine yönelecek.

BAŞ MADENİ 
YflG TİCRIfcET

e Mobil
• BP
• Castroll
• Csso

HER ÇEŞİT OTO 
VE SANAYİ YASLARI 
KATKI MADDELERİ 

UYDUN FİYATLARLA...

Hisar Mah. BaytaşKörtea 
Sitesi B -1 Blok No. 47 

Gemlik / BURSA 
W Çeleri Tel: (0.224) 513 34 80

• Tekim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN ve PERAKENDE KONTÖR SATIŞI 

ULUOCAKIAR TELSİM CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 63
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Enflasyonda iyimser beklenti
Serdengeçti: "Mayıs’ta tek haneli enflasyon bekliyoruz."

Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, Mayıs 
ayı enflasyon rakam
ları açıklandığında, 
32 yıldan bu yana 
ilk kez enflasyonun 
tek haneye 
düştüğünün 
görüleceğini 
belirtti ve ekledi: 
"Ama biz bunu bir 
zafer ilanı olarak 
görmüyoruz. Çünkü 
enflasyonla 
mücadele henüz bit
memiştir. " 
Sürreyya 
Serdengeçti,

Hükümet KDV indirimine sıcak değil
İş çevrelerinin 
katma değer 
vergisinde indirim 
beklentisi sürüyor, 
ancak hükümet 
indirime sıcak 
bakmıyor. 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener ile 
MÜSİAD heyeti 
arasında geçen 
diyalogda da bu 
konu gündeme

Edirne’de 
"Türkiye’deki Para 
Politikaları" konulu 
konferansta, 
enflasyonla 
mücadelede önemli 
olanın kalıcı istikrarı 
sağlamak olduğunu 
vurguladı.
Serdengeçti, "Bu 
mücadelede 
rehavete kapılma
malı, sıkı para ve 
mali politikalarla 
yapısal reformlar 
aksatılmamalıdır. 
Enflasyonda kamu 
borçları bir numaralı 
sorun olarak 

geldi. 
Hazırladıkları 
"2004 Türkiye 
Raporu "nu Şener’e 
sunan MÜSİAD 
Başkanı Ömer 
Bola t, sanayicilerin 
taleplerini iletti. 
Bolat, öncelikli 
beklentileri arasın
da vergi indiriminin 
de bulunduğunu 
söyledi, ancak 
Şener, Bolat’m

karşımıza 
çıkabilir. 
Bunu da 
gözardı 
etmemeliyiz." 
dedi.
Tüketici kredi
lerindeki artışı 
fazla bul
duğunu ve risk 
grubu olarak 
gördüğünü de 
belirten Serden 
geçti, küçülmeye 
dönüşmeyen 
büyüme poli
tikalarının yakalan
ması gerektiğini de 
kaydetti.

sözünü bitirmesini 
beklemeyerek, 
bunun mümkün 
olmadığını açıkladı 
Şener, "2 yönlü 
hesap yapmalıyız. 
Verginin olmadığı 
ortam performans 
kriterleri bakımın
dan iyidir, rekabet 
gücünü de artırır 
ama kamunun 
gelire ihtiyacı var. 
Ancak diğer

Vatandaşların, 
döviz almak yerine 
Türk lirasına geçiş 
yaptıklarını belirten 
Serdengeçti, 
bunun arzu edilen 
bir durum olduğunu 
sözlerine ekledi.

taraftan toplumda 
koilektif ihtiyaçları 
karşılamak 
zorunluluğu 
da var. Kamu 
masrafları ister 
istemez 
vergilendirme 
ihtiyacını 
ortaya koyar.
Piyasa menfaatleri 
ile kamu menfaat
lerini dengelemek 
zorundayız" dedi.

Öğretmene 
3 yeni ünvan
Milli Eğitim 
Bakanı 
Hüseyin 
Çelik, 
kariyer 
sisteminin 
öğretmen
ler arasında 
ikilik yarat
mayacağını 
söyledi. 
Öğret 
menlik 
mesleğinde, 
öğretmen, uzman 
öğretmen ve 
başöğretmen 
olmak üzere 
üç yeni ünvan 
öngören tasan, 
Meclis Milli Eğitim 
Komisyonu ’ nda 
görüşüldükten 
sonra Alt 
Komisyona 
havale edildi.
Hüseyin 
Çelik, tasannın 
görüşmeleri 
sırasında, 
öğretmenlik 
mesleğini, kaliteyi 
arttırarak cazip 
hale getirmek 
istediklerini
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bildirdi. 
Üniversite, 
yargı ve emniyette 
kariyer sistemi 
bulunduğunu 
hatırlatan Çelik, 
ehliyet, liyakat 
gibi objektif 
kriterlere göre 
yapılacak 
sınavlarla öğret
menlere de 
kariyer verileceği
ni ka vdett i.
Çelik, bugünkü 
şartlarda uzman 
Öğretmenin 70 
milyon, başöğ 
retmenin de 150 
milyon lira daha 
fazla ücret 
alabileceğini 
söyledi.
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k<Öğrenim kredileri aylık olacak

Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu 
(YURTKUR), 
üniversite öğrenci
lerine verilen 
öğrenim kredi
lerinin ödemelerini 
gelecek yıldan 
itibaren 3 aylık 
yerine aylık yap
mayı planlıyor. 
YURTKUR, 
Maliye Bakanlığı’na 
konuya İlişkin 
talebi içeren yazı 
gönderdi. Yazıda, 
üniversite öğrenci
lerine 3 ayda bir 
verilen öğrenim 
kredisinin

ödemelerinin 
2005 yılından 
itibaren aylık 
yapılması konusun
da izin istendi. 
YURTKUR 
yetkilileri, 3 aylık 
sürenin bir öğrenci 
için çok uzun 
olduğunu, öğrenci
lerin harcamalarını 
planlı yapabilmeleri 
için böyle bir uygu
lama getirmek 
İstediklerini ifade 
ettiler.
YURTKUR, lisans, 
önlisans ve yüksek 
lisans öğrenimi 
gören toplam 530 
bin öğrenciye

yy 9 d Snh a 

SENLİKTE İLK IIISIJIUUSI SİLAH Bili
EKMEK ARASI DÖ® f ANAN 1.500.000 TL ı<

öğrenim kredisi 
veriyor. 54 bin 
700 öğrenci de 
kurumun karşılıksız 
bursundan 
yararlanıyor.
Halen, önlisans ve 
lisans öğrencilerine 
3‘er aylık karşılığı 
270'er milyon lira 
veriliyor. Öğrenim

kredisi ödemeleri 
yılda dört kez.
ocak•$ubat -mart. 
nisan-mayıs -hazi
ran. temmuz-ağus- 
tos -eylül ve ekim - 
kasım -aralık olmak 
üzere üçer aylık 
donemler halinde 
yapılıyor

SOSİSİ SANDMC ♦ ANAN 2.000.000 TL
HAMBLBGER -AYRAN 2.000.000 TL
tUNBllGS * CFStteCEK 3.500.000TL
TABAKTA SERVİS
Dâe*CP5*MEKSMÂlAtİÇKBi 4.500.000 TL
0ÜU OH İÇECEK 4.500.000 İL
WTE*Cf5-K«$lSMÂa*KHH 4 500.00NTL
S06S*dK*KMSSMÂR*KHBı 4.500.000 TL

MWŞHH 4.500.000 TL

»EH 8.000.000 TL

İşyeri ve edere paket semsimiz ranta

tatti CatLNo: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 0
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Gelişmiş ülkelerde akıl hastalığı
Akıl hastalıkları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın
Akıl hastalıklarının, 
gelişmiş ve gelişmek
te olan ülkelerde 
yaygın olduğu ve 
büyük bölümünün 
tedavi edilmediği 
belirtildi. Harvard 
Tıp Okulu’nun, 
2001-2003 yıllan 
arasında Belçika, 
Çin, Kolombiya, 
Fransa, Almanya, 
İtalya, Japonya, 
Lübnan, Meksika, 
Hollanda, Nijerya, 
İspanya, Ukrayna ve

Ev kazalarında çocukların güvenliği
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Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. 
Dr. Nebil 
Büyükpamukçu, son 
yıllarda, çocuklarda, 

•yemek borusu yanığı 
vakalarının hızla art
maya başladığını 
söyledi.
Prof. Dr. Nehil 
Büyükpamukçu, 

I Tüketici Haklan
Derneği (THD) 
Genel Merkezi’nde, 
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
ve THD tarafından 
ortaklaşa düzenle
nen basın toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, son yıl
larda, özellikle, yağ- 
kireç çözücü ve 

I lavabo açıcı gibi 
maddelerin içerdiği 
yakıcı maddelerin 
çocuklarda neden 
olduğu ev kazaların
da artış görüldüğünü 
kaydetti.
Büyükpamukçu, 
Çocuk Cerrahisi 
anabilim dalında, 
1998-2003 yıllan 
arasında 97 hasta 
yağ çözücü, tuz 
ruhu, lavabo açıcı 
gibi yakıcı temizlik 
maddelerin içimine 
bağlı yemek borusu 
ve mide yanıklan 
nedeniyle yatarak 
tedavi gördüğünü, 
bu hastalardan 
23’ünün yemek 
borusunda, 2'sinin 
midesinde ve 3 has
tanın da hem 
midesinde hem de 
l/emek borusunda 
daralmanın sap
tandığını, çocuk cer
rahisine gelen hasta- 
ann yüzde

ABD’de yaptığı 
araştırmada, 60 bin 
463 yetişkin, 
evlerinde yüz yüze 
görüşülerek incelen
di. Amerikan Tıp 
Birliği’nin dergisinde 
yayımlanan araştır
ma, ABD’deki denek
lerin yüzde 
26,4’ünün depresyon 
ve endişe bozukluğu 
gibi hastalıklara 
yakalandığını, bu 
oranın İtalya’da 
yüzde 8,2 ve

76.3’ünün dört 
yaşında ve daha 
küçük olduğunu 
bildirdi.
Bu tür yanıkların 
tedavisinin enaz iki 
yıl sürdüğünü ve 
yüksek maliyetlerin 
yanı sıra, çocuğu 
tedavi gören ailenin 
sosyal yaşamının 
değiştiğini belirten 
Biiuüknamııkcıı. - 
çocuğun da okul ve 
eğitim yaşamının 
olumsuz etkilendiği
ni ifade etti.
ÇOCUKLARDA 
YEMEK BORUSU 
YANIKLARININ 
ARTIŞ NEDENLERİ 
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Halk sağlığı 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Hilal Özcebe ise 
ailelerin denetimsiz 
olarak açıkta satılan 
temizlik maddelerini 
ve deterjanları tercih 
etmelerinin ve gıda 
kutularının içinde 
kullanmalarının, 
kazaları ve yanıkları 
arttırdığını 
vurguladı.
Prof. Dr. Hilal 
Özcebe, ailelerin, 
meşrubat şisesi veya 
buna benzer bir içe
cek kabı kullan
malarının, çocuk
ların bu maddeleri 
yanlışlıkla içmelerini 
kolaylaştırdığını kay
detti. Yapılan bir 
araştırmaya göre, 
beş yaşın altındaki 
çocukların yüzde 
45.5’inin, 5 ve daha 
İleri yaştaki çocuk
ların ise çoğunluğu
nun açıkta satılan ve 
içecek kabında 
bulundurulan yakıcı 
maddeyi içtikleri

Nijerya’da 4,7 
olduğunu gösterdi. 
Araştırma çerçeve 
sinde iki saat sorgu
lanan deneklere 
teşhis koyulduğu, bu 
kişilerden bazılarıyla 
sonuçların doğrulan
ması için yeniden 
görüşüldüğü belirtil
di. Ukrayna hariç 
tüm ülkelerde en çok 
görülen rahatsızlık
ların, panik atak ve 
fobi gibi endişe 
bozuklukları olduğu.

belirtiliyor. 
Diğer 
taraftan, 
küçük 
çocukların, 
yakıcı mad
delerin orji- 
nal kutu
larının 
kapaklannı 
kolaylıkla 
açarak bu 
maddeleri 
içtikleri de 
vurgulandı. 
KAZA HALİNDE 
NELER YAPILMASI 
GEREKİR 
Uzmanlar, yakıcı bir 
madde içen çocuğa 
herhangi bir müda
halede bulunmadan, 
özellikle de kustur
madan, içtiği madde 
ile beraber en yakın 
sağlık kuruluşuna 
başvurulmasının 
gerektiğini vurgu
ladılar. Ailelerin tem
izlik maddelerini ve 
detarjanlannı satın 
alırken, ambalaj bil
gilerinin tam ve 
eksiksiz olmasına, 
ambalajlarda uyarıcı 
bilgilerin yer alması
na dikkat edilmesi 
gerektiği de belir
tiliyor. Açıkta satılan 
detarjanlar ve temiz
lik maddelerinin 
alınmamasının altını 
çizen uzmanlar, kil
itli kapak mekaniz
ması olan ambalajlı 
detarjanlar ve temiz
lik maddelerinin ter
cih edilmesini 
öneriyorlar.
SAĞLIK BAKANLIĞI 
İLE SANAYİ VE 
TİCARET 
BAKANLIĞINA 
ÇAĞRI
THD Genel Başkanı 
Turhan Çakar da. 
Sağlık Bakanlığı ile 

yüksek işsizlik 
oranın m bulunduğu 
Ukrayna’da ise Üs
tenin başını de pr esy- 
onun çektiği 
kaydedildi.
Bilim adamları, 
geçen yıl gelişmiş 
ülkelerdeki denekler
den yüzde 36’sı ila 
50’sinin tedavi 
görmediğini, bu 
oranın gelişmekte 
olan ülkelerde yüzde 
76 ila 85’e yük
sekliğini söylediler.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı na çağrıda 
bulunarak, tüketici
lerin evrensel hak
larından olan sağlık 
ve güvenlik hakkı 
gereğince, deterjan 
ve temizlik mad
delerinin ambala
jlarının kapak siste
mi ile bu maddelerin 
içeriklerinin, çocuk
ların ve çevrenin 
güvenliği açısından 
uygun bir şekilde 
dizayn edilmesinin 
sağlanmasını istedi. 
Evlerde kullanılan 
bu tür tehlikeli mad
delerin içeriklerinin 
tehlikeli olma dere
cesinin düşük ya da 
tehlike yaratmaya
cak bir şekilde stan
dartlarında düzen
lemelere gidilmesini 
isteyen Çakar, yakıcı 
olan temizlik mad
delerinin yakıcı olma 
derecesinin 
düyürülmesini. 
yakıcı yakıcı olma 
yan temizlik maddesi 
üretimine geçilmesi
ni önerdi. Açıkta 
detarjan ve temizlik 
maddesi satılmasına 
izin verilmemesini 
isteyen Çakar, bu 
tür maddelerin 
denetimine ağırlık 
verilmesi çağrısında 
da bulundu.

Sigaradan bir 
kanser daha

Sigaranın 
insan 
sağlığına 
yeni bir 
zararının 
daha 
olduğu 
tespit 
edildi. 
İsrailli 
bilim 
adamları, 
tükürükteki 
koruyucu molekül
leri tahrip eden 
sigaranın ağız 
kanseri riskini 
artırdığını söyledi. 
Yeni bulgulara 
göre sigara 
dumanı, tükürüğü 
bozuyor ve ağızda 
kanser riskini 
artırıyor.
Laboratuvarda 
sigara dumanıyla 
temas ettirilen 
tükürüğün, ağzı 
koruyan özelliğini 
yitirmekle 
kalmadığı, ayrıca, 
başlı başına 
hücrelere zarar 
verici hale geldiği 
belirtildi.

Tükürüğün sipan 
dumanına teması 
ne kadar uzarsa. 
hücrelere verecek 
zarar da • kadar 
artıyor. İsrail'de 
bir teknik ünn er- 
sitede yapılan 
araştırma.
İngiltere'de y*yu> 
Ianarı tıp dergim 
British Journa I 
of Cancer’de 
yer aldı.
Sigaranın; damar 
lara. kan dolaşan 
na, »indirim sis- 
t emine. gırtlağa 
ve en önemlisi se 
unum yollan ile 
akciğerlere ağrr 
zaran okluğu bÜ- 
inmekteydL
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ı A ACCİVE ı
I COMPUTER |
I BİLİŞİM HİZMETLERİ
! VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR J 
«j YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE ! |
ı Öffi 0M

* • Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft
Windows XP Home TR İşletim sistemi

• 256 MBDDR Bellek
• 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı
• 15' Monitör
•52XCD-Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
* e-pack Internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

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 1M.0M0 1.0MM İMİM 1.110.000.000 1.110.000.000

Vestel Click W7M1 1.177.600.00G 1.177MIM 1.111 1.307.000.000

Vestel Asteo ınM I207.M I207.M 11.11 1.340.000.000

Vestel BishiT İMİ 1.266.800.000 İMİ 1111 11.11

Vestel Planet 1.4MM mı 1.428.800.000 111.1 1111

Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 1111 2.131.000.000 Z1311.1

Vestel BishiY 1.794.800.000 1.794.800.000 1.794.800.000 11.1.1 1.992.1.1

Vestel Optimum 1MM 1.861.600.000 1.861.600.000 2111 2.111

Vestel Smart 1.998.800.000 İMİM 1111 2119.000.000 2.219.000.000

Vestel Max 5.070.000.000 5.MM 5.1.11 5.627.000.000 5.627.000.000

1FCRT Monitör farkı: 40.400.000 TL IfFIıt Monitör farta: 100.008.000 Tl irFbtlioııiDrMdftMmiL

VESTEL ON YX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT ♦ 4 TAK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİATHUK

BONUSCARD’A
PEŞİMT + 1tTM

15" CRT 
Monitörle

1.155.000.000 1.155.000.000 1271.900.000 127111

ir CRT
Monitörle

I.MM 1.195.400.000 1.19511 131411 1.31411

17" FLAT 
Monitörle

1.510M0N 1.255.000.000 1111 11750.1 11’521

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

j AûClİVe 
I AA COMPUTER VESTEL

DİSTRİBÜTÖRÜ I

| Çekfkutanon Akiği ûrûnûn Tutan Tartı

iı I! Iİ-'. . . /20Mlı

I BuhedlyeçeMsadeceActiveBSgisayaTda 30W2004kjtıinekQd(jgeçeıttl

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve I
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor |

Vestel bilgisayarlar islerinizi kolaylaştırıyor, j
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. ■

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! ■
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkann..... H
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK



İsteğe bağlı Sosyal Sigortalıların prim ödemeleri yüzde 30’dan yüzde 25’e düşürülüyor

SSK’lıya müjde!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakanlığa verilen yasa tasarısı He 506 
sayılı kanunun bazı maddeleri değiştiriliyor. Yapılan açıklamada, sigorta primi esas kazancın alt sımanın 
asgari ücret ile eşitleneceği belirtilerek, işverenler ile isteğe bağlı SSK’lılara müjde verildi. Haberi syf 7’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
4 Haziran 2004 Cuma FİYATI: 200.000- TL.

Mecliste
Belediye Meclisinin Hazfrzna^ı 
toplantılarının birincisinde MİMİ 
ve muhalefet grupSıt
Divanını önerge btmıbâfdkAakgt 
tuttular.

Kadri Gülerim

Küçük Kumla’nın tarihi hamamı temizlenerek el işi göznuru işlerin Sergi Salonu galine getirildi.

Tarihi hamamda sergi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Küçük Kumla beldesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yıl 
sonu sergisi, kullanılmayan tarihi hamamda açıldı. Sergiyi görmek 
için belde ve çevreden bine yakın izleyici Kumla’ya akın etti.

Meclis manzaraları
Dün, yeni belediye meclisinin Haziran ayı toplantılarının 

birincisi yapıldı.
Birinci bölümünü izlediğim meclis, bende güzel izlenimi 

ler uyandırdı.
Bu meclisin bendi iyi izlenimler bırakmasının nedeni, 

çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partinin üyelerinin 
“parmakçı” olmayışı.

Ak Parti grup sözcüsü belediye başkan aday adayı 
Avukat Refik Yılmaz, hem iyi bir konuşmacı, hem de 
kuralları bilen saygılı bir kişilik..

DYP’de de meclis deneyimi olmayan, Avukat Gökhan 
Taylan, meslekten gelen tecrübesiyle güzel konuşarak 
gündemi iyi iziliyor. Başkanın karambollerini iyi takip 
ediyor.

MHP'nin tek temsilcisi İnşaat Mühendisi Osman Doğan 
ise tam bir profesyonel gibi...

Meclis oturumu açıldıktan sonra gündeme alınması için 
parti gruplan bir çok önerge verdi.

Bu önergelerden bazıları Başkanı kızdırdı.
Önergenin gündeme alınmasının oylamasını bile kendi 

mantığına göre yaptırdı.
। "Önergenin gündeme alınmasını isteyenler”, yerine, 
“gönergenin gündeme alınmasını istemeyenler, hayır 
diyenler" diyerek, oylamayı alt üst etti. Ancak, Meclis 
başkan» isteğine boyun eğmedi. Birçok konuyu gündeme 
aldırdı.
L Bazı önergeler İse, oylanmadan, başkanın İsteği ile imar 
komisyonuna havale edildi.

Bu meclis, geçmiş meclislerden daha aktif ve yararlı 
hizmetler üretebilir.

Halk için alınacak kararlarda çabuk pes etmezlerse. 
Gözlerini iyi açıp, oyunları dikkatlice atlatabilirlerse. 
Medise sunulan önergeler, halk içindi, yararlıydı.

Küçük Kumla 
Kültür ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği ile Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ’nün 
ortaklaşa düzen
lediği yıl sonu 
sergisi, tarihi 
Kumla Hamam’ 
ında açıldı.
Uzun yıllar Küçük 
Kumlalılara 
hamam olarak 
hizmet veren 
Osmanİı döne
minden asırlık 
bina, Kültür ve 
Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği ile Kumla 
Belediyesi tarafın
dan temizletilerek 
Sergi Salonu haline 
getirli.
Hamamda açılan 
sergide, makine 
nakışlan 
kursundan 16, giyim 
kursundan 17, el 
sanatları kursundan 
14, ev mefruşatı ve 
parça birleştirme 
kursundan 11, 
okuma yazma 1 ve 2 
kademe kursların
dan 22 olmak üzere 
toplam 80 kursiye 
yararlan adı.

Seyfettin 
ŞElÇERSÖZ’ün haberi 

sayfa 4 de
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Gürhan ÇETİNKAYA

Carmina Burana
Müzik evrensel boyutuyla dünya insanlarını bir

birlerine yaklaştırıyor.
Kulağa hoş gelen, ruhu okşayan tınılar sınır 

tanımıyor.
Bir hıristiyan ilahilerden, bir müslüman kilise 

müziğinden doyumsuz tat alabiliyor.
İşte müzik bunun için evrensel..
Bir dünya şirketi olan Bosch da bu düşünceler

den yola çıkarak, kendi bünyesinde kurduğu 
"Müzik Grupları”nı dünyada dolaştırıyor.

Bosch Grubu’nun müzik etkinliklerinin çıkış 
noktası ve gelişme öyküsü ilginç.

"1886 yılında Bosch’un temellerini oluşturan 
Mekanik ve Elektronik İmalathanesi’nin kuruluş 
zamanlarında çalışanlar iş esnasında sık sık şarkı 
söylerlerdi.

Prof. Matern Bosch çalışanlarının müzikal 
faaliyetlerini ilk kez 1934 yılında bir çatı altında 
topladı. Orkestra eşliğindeki koro iki yıl sonra 
Robert Bosch’un 75’inci doğum gününde sahneye 
çıkarak Cesar Bresgen, Kari Marks gibi modern 
bestecilerin eserlerinden oluşan bir konser verdi. 
1986 yılında Bosch Şirketler Grubu’nun 100’ncü 
yılında Handel'in "itfaiye Korosu"nu sahneleyerek 
tüm dünyadan gelen dinleyicileri kendisine hayran 
bıraktı.

Geçen zaman içinde Bosch Müzik Grupları’nın 
görevleri giderek farklı bir boyut kazanmaya 
başladı. Bosch Müzik Grupları gelişen dünyanın 
koşullarına ayak uydurarak "uluslararası müzik 
elçisi" işlevini üstlendi."

Bosch’un Uluslararası müzik elçileri önceki 
gün,Türkiye konserlerinin ilk ayağı olan Bursa 
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi 
ler.

235 kişiden oluşan grupda ayrıca Bosch Bursa 
Tiyatro ekibi ile Adapazan Çocuk Korosu da 
sahne alıyor.

Heilborn Filarmoni Korosu’nun da yer aldığı 
Bosch Müzik gruplan Cari Off’un baş yapıtlarından 
Carmina Burana’yı sahneye koydular.

Bosch Bursa Tiyatro Ekibi’nin de tiyatral renk 
kattığı Carmina Burana’da eserin çerçevesini 
kader tanrıçası Fortuna’nın çarkına yönelik seslen
melerden oluşan şarkılar oluşturuyor.

Carmina Burana’da Fortuna’nın Çarkı’nın yanı 
sıra ilkbaharın canlandırıcı gücü ve aşkın akıl 
karıştırıcı etkisine değiniliyor.

Uç bölümden oluşan yapıtda doğa ve yaşam 
coşkusu, ikinci bölümde yeme içme kültürü üçüncü 
bölümde şövalyece bir aşka atıfta bulunuluyor.

Bosch Müzik Gruplarına Türkiye’den de bir 
örnek vermek gerekirse akla hemen "BORU S AN 
Filarmoni Orkestrası" geliyor.

BORUSAN’ın bu girişimi globalleşen dünyada 
.insanların birbirlerine erişebilmesi ve ruhsal birlik
teliklerinin sağlanması İçin sanat adına önemli bir 
etkinlik.

Dünya'da tanınmak için de etkili bir neden.
Dünya'da Bosch,Türkiye’de BORUSAN sanatın 

İçine girerek çok önemli bir işlev üstleniyorlar.
O da dünya barışma müzikal destek.
Barışa; bugün her zamankinden daha da çok 

ihtiyacımız var.
Çünkü petrol uğruna dünya yanıyor.

(HO***-** ewrzf «Aart H

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Recep Aygün. seçimlerden yenilgiyle ayrıldıklarını kabul etmedikferâi*

Seyfettin SEKERSÖZ 

28 Mart seçim
lerinden sonra 
kabuğuna çekilen 
siyasi partiler 
yavaş yavaş gün 
yüzüne çıkmaya 
başladılar. 
Saadet Partisi 
ilçe binasında 
düzenlenen 
basın toplantısın
da yönetim 
kurulu adına 
konuşan 
Recep Aygün, 
partisinin dimdik 
ayakta olduğunu 
söyledi.
"Seçimlerden 
yenilgiyle 
ayrıldığımızı 
kesinlikle kabul 
etmiyoruz" 
diyen Aygiin, iki 
aylık sürede 
partisinin yaptığı 
icraatları anlattı. 
Geçen iki aylık 
zaman içinde 
halkın Saadet 
Partisi ni daha 
da iyi tanıdığını 
öne süren 
Recep Aygün, 
Türkiye 
genelinde olduğu 
gibi ilçede de 
siyasetin 
seçimden seçime 
yapılan bir 
meslek haline 
geldiğine dikkat 
çekerek, 
"Bir kısım 
siyasetçilerimiz 
seçimlere birkaç 
ay kala ilçe 
binalarını açar*

/ar, seçimlerin 
ertesi günü ise 
galip de olsalar, 
mağlup ta 
olsalar ilçe 
binalarını 
kapatır, ertesi 
seçime kadar 
ortalıkta 
gözükmezler" 
şeklinde 
konuştu.
Aygün, Saadet 
Partisi’nin ise 
yılın 365 günü 
kadını-erkeği, 
yaşlısı-genci her 
an seçim varmış 
gibi şevk ve 
heyecanla 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
belirtti.
Saadet Partisi 
hanım kollarının 
kutlu doğum 
haftası nedeniyle 
bir dizi etkinlik 
yaptığını hatırla
tan Aygün, 
teşkilat çalış
malarının ise 
aksatılmadan

Salı günleri 
yapıldığını 
söyledi.
Saadet Partisi 
yönetim kurulu 
adına konuşan 
Recep Aygün, 
takdire şayan 
diğer bir çalış
malarının da 
geleneksel hale 
getirdiklerini 
söylediği her 
hafta düzenli 
olarak fakir ve 
muhtaç ailelere 
yemek, yiyecek 
ve ev eşyası 
yardımı yaparak 
mağdur insan
ların dertlerine 
derman olduk
larını belirtti.
Saadet Partisi 
İlçe Teşkilatı 
olarak çeşitli 
yerlere geziler 
düzenleyerek 
etkinlik ve 
mitinglere de 
katıldıklarını 
bildiren 
Recep Aygün,

"Bu mitingler 
milletimizin 
sesi olan, 
zalime karşı 
mazluma desti 
mitingleridir. 
Ancak 
ne yazık ki 
milletinden 
kopuk bir tahn 
seçim partileri 
bu mitinglere 
katılmadılar' 
dedi.
Gemlik İlçe 
Yönetimi olarak 
Irak’ta yaşanan 
olaylara da 
değinen Recep 
Aygün, basın 
toplantısındaki 
açıklamasında 
"Amerika ve 
işbirlikçileri! 
Tarih sizin gibi 
zalim olup ta. 
zulümlerinin 
bir gün gelip 
kendilerini yok 
ettiğinin örnek 
teriyle doludur' 
şeklinde 
konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELE
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKIAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK

Td: (0.224) 513 96 83 Fu; (0.224) 513 35 95
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Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantıları başladı

Mecliste önerge 
bombardımanı

| gFCT

Ahnlik Belediyesi 
Meclisi, Haziran ayı 
toplantılarının 
ilkinde, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un çalışma 
raporunu incelendik
ten sonra görüsü! 
mek üzere erteledi. 
İktidar ve muhalefet 
meclis üyeleri, 
Meclis Başkanlık 
divanını önerge 
bombardımanına 
tuttu.
ÖNERGELER 
VERİLİYOR 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
çağrısı üzerine, 
dün saat 14.oo’de 
Haziran ayı toplan
tılarının birincisi için 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde eski 
meclis tutanağının 
okunarak, kabul 
edilmesinden sonra 
meclis divan başkan
lığına verilen yazılı 
önergelerin okun
masına geçildi. 
Gündeme alınması 
istemiyle AK Partili, 
DYP ve MHP’li 
meclis üyelerinin ilçe 
sorunlarını içeren 
önergelerinin okun
ması sırasında zaman 
zaman Belediye 
Başkanı ile önerge 
sahipleri arasındaTAŞI 1GEDİĞİNE

“AB’nin sonu olur”
Dışişleri Bakanı Sn. Abdullah Gül, 
son demeçlerin birinde “AB aklını 
başına alsın, tarih vermezlerse 
bu AB’nin sonu olur” diyor.
Peki... Bunca taviz niye?
Uysal Ulus olduğumuzu 
kanıtlamak mı?
Gereğini, gereğinde yapalım. 
Sayarken, saydıralım kendimizi....

tartışmalar yaşandı. 
AK Parti Meclis üyesi 
Refik Yılmaz ve 
arkadaşları tarafın
dan verilen bir 
önergede, Gemlik 
iskelesi’nde yaz 
aylarında yükleme ve 
boşaltma işlemlerinin 
belirli saatlerde 
yapılmaması veya iki 
ay hiç yapılma
masının görüşülme 
istemine Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut karşı çıktı. 
Acentalann aylar 
önce boşaltma iske
lesini belirlediğini, 
iskelenin bazı aylar
da çalıştırılıp, bazı 

aylarda çalıştırılma
mağının doğru 
olmayacağını, 
iskele gelirlerini 
azaltacağını söyledi. 
Yapılan oylamada 
14 kabul, 12 
red oyu ile önerge 
gündeme alındı. 
NACAKLI SUYU 
İÇİN ÖNERGE 
MHP’li Belediye 
Meclis öylesi Osman 
Doğan, ilçenin içme 
suyunun Haydariye 
Köyü’nden ve 
Taşaocaklan Mevkiin 
deki kuyulardan sağ
landığına dikkat çe 
kerek, verdiği önerge 
ile Nacaklı suyunun 
kaliteli olmasına 
karşın, açıkta aktığı 
için arıtılarak içilmesi 
zorunlu sulardan 
olduğu, gerek gölet 
gerekse arıtma depo
sunun bakımsızlıktan 
kuUunılamıyacak 
durumda olduğu, 
içme suyu sorun
larının görüşülmesi 
için gündeme alın
masını istedi.
Başkan Mehmet 
Turgut, konunun 
oluşturulan bir heyet 
ile araştırıldığını 
gündeme alınmasının 
gereği olmadığını 
söyledi.
Doğanın bir başka 
önergesinde ise 
açılacak üniversitenin 
giriş bölümüne imar 
planında Belediye 
İskelesi yapılmasının 
sakıncalı olduğunu, 
plan değişikliği 
yapılarak başka 
vere iskelenin 
kurulmasını önerdi. 
Bu öneriler. Başkan 
tarafından oylamaya 

sokulmadan İmar 
Komisyonuna 
havale edildi.
Meclis üyeleri, eski 
Devlet Hastanesi’nln 
olduğu yerin Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
merkezi yapılması, 
yol katılım paylarının 
yol açıldıktan sonra 
alınması, İnşaat ruh
satlarının taksitle 
alınması, mezarlık 
ücretlerinin İndiril 
mesi. Emin Dalkıran 
Kordonu'nda 
bulunan tuvaletin 
işletmesinin Özür
lüler Okulu’na 
verilmesi. Terminal 
yerinin kamulaştırıl
ması ve terminalin 
yapılması, yeni imar 
alanlarının açılması, 
pazar yerlerine 
tuvalet yapılması 
önerileri gündeme 
şhnması istendi. 
Önergelerin bazıları 
başkan tartından 
imar komisyonuna 
gönderilirken, 
mediste önergeler 
üzerinde başkanla 
tartışmalar yaşandı. 
Meclis oturumun un 
ikinci bölümünde 
Belediye baıkanmm 
2004 yıh çalışma 
raporu okunurken. 
meclis birinci 
başkanı Refik 
Yümaz. üyelerin 
raporu önceden 
görmediği için görüş
menin ertelenmesinin 
istemi mecfisce 
kabul edildi. Bcediye 
Meclisi bir hafta

toplanacak

Gemlik Gübre
Gemlik gübre özeflesri
A rtik yeni sahipleri, iş bam y*p(ı
Kısa bir süre önce, yem yöıetira 

bayiJ eriyle t antşt ı
Gemlik Gübre üe çdsan har haber 

beni eskilere götürüyor.
Gübre Sanayiinde tam 25 ydmı 

geçti.
Geçici işçi olarak girmiştim
Gün geldi Daire Başkam okhı
Gemlik Amonyak Tesitleri Üe üg* 

olarak, bir yıl Londra’da kriıhm
Ve. Gübre Sanayi sayesinde İL 

14 ülkede, çeşitli amaçiaria görev 
yaptım.

Gübre Sanayiine çok şey 
borçluyum.

Gübre konusunda çıkan her haber 
beni çok etkilhor

Çünkü bugün sahip okluğum çok 
şeyi. Gübre Sanayine borçluvum

Gemlik Gübre, çok özel bir fab
rikaydı.

Günde 1800 ton gübre üretiyor 
du.

Bu kapasite de. başka bir fabrika 
yoktu.

Gemlik Gübreriİn bir onrmfi oeeL 
liğî daha vardı

% 08, kapasite ile çahşvyorthı
Yılda 594 bin fon üretim yeyepev* 

du.
Gemlik Gübre. Genel MudürihfüR 

as f ab rikastydı.
En kar hsıydı
Bir a niamda. yür akıydı
Aslında, Yıldırım Şirketler. çok M 

bir fabrika aldı
Belki Amonyak Fabrikam
Şu an İçin sorun oiabflhr.
Ama. Gübre F abrikauu akm 

yumurtlayan bir tavuktur
Ülkenin amonyum nitrat açağanm 

büyük bohmumu. Gemfik Gübre 
karşılar.

Ama. Fabrikalarda, taaaadar
gibidir

Devamlı bakmı ihriyadmı vardu 
İyi bir balom w iyi bir kariha Üe,
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Tarihi hamamda sergi
Seyfettin SEKERSOZ

Küçük Kumla Kültür 
ve Sosyal Yardım 
laşma Derneği ile 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nün işbirliğinde 
hazırlanan sergi 
Kumlamdaki tarihi 
hamamda açıldı.
Kumla beldesinde 
yetenekli kursiyer
lerin yorucu bir çalış
ma sonucunda ortaya 
çıkardığı el emeği 
göz nuru eserlerin 
sunulduğu serginin 
açılışına Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Umurbey Belediye

Grubu

VMM»

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

GOODYEAR
Yetkili Bayii

Başkam Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman ile çok 
sayıda misafir katıldı. 
80 KURSİYER 
YARARLANDI 
Küçük Kumla 
Beldesinde, Belediye 
Başkanlığı ve Küçük 
Kumla Kültür ve 
Sosyal Yardımlaşma 
Derneği ile Gemİik 
Halk Eğitim 
Merkezi’nin işbirliği 
sonucunda açılan 
Makine Nakışlan 
kursundan 16, Giyim 

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 

. geçirlidir.^

CARGO G26

kursundan 17, El 
sanatları kursundan 
14, Ev mefruşatı ve 
Parça birleştirme 
kursundan 11, 
Okuma yazma 1 ve 2 
kademe kurslarından 
22 olmak üzere 
toplam 80 kursiyerin 
yararlandığını 
bildiren Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
"Geleceğin anneleri 
genç kızlarımızın 
aydınlık kafalı, bil
gili, çağdaş ve yurt
sever nesiller yetiş 
tirmede ve aile eğiti 
mine yapacakları 
katkıya da güveni
miz tamdır" dedi. 
"İpliği düğüm 
düğüm atıp nakışın 
en güzel örneklerini 
sergilemenin, bir 
bez parçasından 
elbise meydana 
getirmenin, boya
manın en güzel 
örneklerini çıkar
manın, okuma 
yazma öğrenerek
’bakar körlükten’ 
kurtulmanın gurur 
ve mutluluğunu,

başarmanın haizini 
duyan, kurs süre 
since edindikleri 
bilgi ve becerileri 
üretkenlik adına 
kullanacaklarına 
inandığım kursiyer
leri ve ailelerini 
kutluyorum" diye 
konuşan Kemal 
Çetinoğlu, ayrıca 
ücret almadan 
gönüllü çalışan giyim 
kursu usta öğreticisi 
Hülya* Soygan ile 
okuma yazma 
kursunun giderlerini 
karşılayan Bursa

Demirtaş Rotary 
Kulübü'ne 
teşekkür etti.
80 kursiyerin el 
becerisi edinerek 
belge almaya hak 
kazandıktan Kumla 
beldesindeki törende 
kursiyerlerin bel
gelerini Kaymakam 
Sadettin Genç. 
Kumla Belediye 
Başkam Eşref Güre, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, üçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Murat 
Karaman, Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Ali Osman Cura ile 
konuklar verdi.
TARİHİ
HAMAMDA 
İLK SERGİ 
Kumla'da bulunan ve 
tarihi Osmanh döne
mine uzanan eski ve 

kullanılmayan tarihi ’ 
hamamın temizlene 
rek badana yapıl
masından sonra ilk 
kez bir etkinliğe 
sahne olması ise 
davet fileri oldukça 
meraklandırdı.
Tarihi Kunda 
hamamında hazır
lanan sergi açılışını | 
yapan Kaymakam 
Sadettin Genç, hama 
mı bu şekilde düzeni 
leyen Kumla Kültür I 
ve Sosyal Yardım 
laşma Demeği yönel 
çilerine teşekkür 
etti.Makine nakışı. 
Giyim, Ev mefruşatı- 
Parça birleştirme 
ve baskı resim 
branşlarında el 
emeği göz nuru 
ürünler tarihi 
hamamın serinliğinde 
gezenlere büyük 
zevk verdi.

özellikle yeni nesil minibüsler/kamyonetler için geliştirilmiş 
radial gövdeli, üstün performanslı asfalt zemin lastiği

YAPI KREDİ • WORLD KART ■ İŞ BANKASI ■ MAKIMUM KART’A 12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

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

OTO HYGfîZ
hizmetinize girmiştir

, OPET

YEMLER PETROL
Bursa ■ Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km. 

Gemlik/BURSA
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Lale Kemal Kılıç İlköğretim 
OfoWan resim $ sggjsi

Seyfettin 8EKERSÖZ 
Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nun hazır
ladığı Resim İş ve 
İş Teknik Eğitimi 
sergisi açıldı. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
hazırlanan sergiyi 
Kaymakam 
Sadettin Genç 
açarken Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt, 
Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ile okul 
müdürleri ve 
öğrenci velileri 
hazır bulundular. 
Ev Ekonomisi 
Öğretmeni Kader 
Kılıç ile Resim 
İş Öğretmeni 
Meryem Mercan 
Kaya’nın büyük 
özveriyle yıl 
içinde öğren 
çilerine öğrettikleri

birbirinden güzel 
eserlerin 
sergilendiği 
stantlan 
vatandaşlar 
ilgiyle gezdiler. 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Tamer

Andil ile 
öğretmenler 
Kader Kılıç ve 
Meryem Mercan 
Kaya, el işi 
Satranç takımını 
Kaymakam 
Sadettin Genç’e 
hediye ettiler.

Ozüriü çocuklar 
eğlenceye doydu
S*yfettn SEKERSÖZ

Gemlik 4. 
Zihinsel Özürlüler 
Şeni iği 'ne 
katılan çocuklar 
İskele 
Meydanında 
gönüllerince 
eğlendiler.
Dün düzenlenen 
şenlik açılışından 
sonra İskele 
Meydanı nda 
kurulan sahne 
önünde 
birbirinden güzel 
hareketlerle 
izleyenleri de 
eğlendiren 
özürlü çocuklar 
unutamayacakları 
bir akşam 
yaşadılar.
Artvin Şavşatlılar 
Derneği Folklor
Ekibi’nin yaptığı 
gösterilerle 
coşan Özürlü Çocuklar ve 
eğitmenleri sahne önündeki 
dans şovlarıyla izleyenleri 
hayrete düşürdüler. 
Özürlü çocukların eğlencesine 
katılan Belediye Kültür 
ve Sanat Derneği sanatçıları 
da seslendirdikleri eserlerle 
eğlenceye renk kattılar.

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 TOPLAM
ANASINIFI 1.800.000.000 500.000.000 450.000.000 220.000.000 2.970.000.000
1. SINIF 2.600.000.000 spo.ooo.ooo 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 4.482.000.000
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 4.482.000.000

5. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

6. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

7. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

8. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000
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Karpuz kansere de Sakinleşmek içi( 
5 dakika 1

kalbe de şifa
Yaz sıcağında en 
lezzetli serinleme 
yollarından biri olan 
karpuzun; kanser 
türlerine karşı 
etkisinin yanısıra 
kalp fonksiyon
larının ve kan 
basıncının 
düzenlenmesine de 
yardımcı olduğu 
bildirildi.
Karpuzun, bol 
miktarda C vitamini 
ve antioksidan 
özelliği ile çeşitli 
kanser türlerine 
karşı etkili olan 
Beta karöten 
içerdiğini belirten 
uzmanlar, içerdiği 
yüksek potasyumun 
da kalp fonksiyon- 

• lannın ve kan 
basıncının düzen 
lenmesine yardımcı 
olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, aynı 
zamanda iyi bir 
lif kaynağı olduğun
dan bağırsak 
hareketlerini 
düzenleyen ve 
bağırsak kanserini 
önlemede rol 
oynayan karpuzun 
çekirdeklerinin de, 
içinde bulunan 
Cucurbocitrin adlı 
madde ile kan 
basıncını düşürmeye 
ve böbrek 
fonksiyonlarının 
düzenlenmesine 
yardımcı olduğunu 
kaydetti.
KARPUZ NASIL 
SEÇİLMELİ?
Uzmanlar, yağ ve 
kolestrol içer
mediğinden ve 
kalorisi de düşük 
olduğundan yaz 
aylarında yapılan

SATILIK VİLLA

fgjgjgfgfgjgiciıgıgjgfSjgiSjgjciigjgjgjSEtnrBOgfBfBjgjgjgjgjgfgjcjjcjjSfgjggh
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 MATRAA İŞLERİMİZ

İÇİN RİZİ ARAYIN
30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

diyetlerde özel 
bir yeri bulunan 
karpuzun tüketilme
si için olgunlaşmış 
olmasına özen 
gösterilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Tatlı ve sulu, olgun 
bir karpuz seçmek 
için kabuğunun 
renginin parlak 
değil, mat olmasına 
ve tırnağınızla 
hafifçe kazıdığınızda 

yeşil kısmının 
kolayca çıkmasına, 
toprağa oturan 
kısmının renginin 
açık san olmasına, 
beyaz veya yeşil 
olmamasına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
ifade eden uzman
lar, eğer kesmece 
karpuz alacaksanız 
içinin renginin 
parlak kırmızı, 
çekirdeklerinin de 
koyu kahverengi 
veya siyah renkte 
olmasına dikkat 
edilmesini istedi.

a
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BURSA HAKİMİYET VE KEHT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 513 96 83 Fax: 513 35 95

Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 

GSM : (0.535) 886 47 74

Öfkelendiniz, 
canınız sıkıldı. 
Güzel bir güne 
başladığınızı 
düşünürken. bir 
anda altü st 
oldunuz. Böyle 
devam ede
mezsiniz. 
Toparlanıp bir an 
önce sakinleşmeniz 
gerekiyor. Peki 
bunu nasıl ba şa ra- 
caksmız? İşte 
bunun yolu..
Bir sığmak bulun 
Evinizdeyseniz, 
yatak odanıza, 
banyoya ya da kim
senin uğramadığı 
bir odaya çekilin. 
Bir bahçe bulup da 
ağaç altında otur- 
sanız ne ala! Kısa 
bir süre kendinizi 
dinleyin. Sakin bir 
ortamda duygu
larınızla başbaşa 
kalmak sizi sakin
leştirir.
Sıkıntıyı silkeleyin 
Gerginlikten kurtul
manız gerekiyor. 
Kollarınızı bacak
larınızı sallayın ve 
başınızı ağır ağır 
döndürün. Gerilen 
kasları gevşetmek 
için üç dört kez 
olduğunuz yerde

sıçrayan.
Sıkıntılarınızın 
havaya kan şıp 
kaybolduğunu 
hayal edin.
Soluk alarak 
gevşeyin 
Stresin en iyi 
ilaçlarından 
b iri de derin derin 
soluk almaktır.
Burnunuzdan sohd 
alıp beşe kadar 
sayın ve daha 
sonra soluğunuzu 
sekize kadar 
sayarak dışan 
verin. Kaslarınızın 
gevşediğini 
hissedeceksiniz. 
Hayal kurun 
Gözlerinizi 
kapatın ve 
kendinizi çok 
sevdiğiniz bir 
ortamda hayal 
edin. Örneğin bir 1 
deniz kıyısında ya 
da huzur verici bir 
doğa ortamında 
sakin sakin din
lendiğinizi 
düşünün. Böyle 
huzur dolu bir 
manzarayı göz
lerinizin önünde 
canlandırın. 
Bir süre sonra 
rahatladığınızı 
fark edeceksiniz.
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Kttrfaz 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

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5. Kat sahibinden şahlıktır.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99
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İsteğe bağlı SSK'lıla 
nn prim ödemeleri 
düşürülüyor. Prim % 
30'dan 25'e İniyor. 
Sigorta primi esas 
kazancm alt sının 
asgari ücret ile eşit 
leniyor. Bu değişiklik 
ne gibi artı getirecek? 
İşte yanıt.
İşverenler ile isteğe 
bağlı SSK'lılara müj 
de. SSK prim ödeme 
leri düşürülüyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 
ve Başbakanlığa 
02.05.2004 günü 
verilen yasa tasansı 
ile 506 Sayılı Ka 
nun'un 78, 85, 
86 maddeleri 
değiştiriliyor.
Bu değişiklikler ile, 
1-İsteğe bağhlann 
aylık prim 
ödemelerindeki oran 
yüzde 30'dan, yüzde 
25'e indiriliyor. 
2-Avukatlar ve toplu
luk sigortasına prim 
ödeyenler için de 
oran yüzde 30'dan, 

yüzde 25'e çekiliyor. 
3-Sigorta primin esas 
kazancın alt sının 
(sanal asgari ücret) 
asgari ücret ile 
eşitleniyor.
ÇALIŞMA 
BAKANLIĞININ 
İSTEĞİ
Çalışma ve Sosyal 
Ğüvenlik Bakanlı 
ğı'nın, bugüne kadar 
yaklaşık 2 milyona 
yakın isteğe bağlı 
SSK sigortalısının 
isyanlanna cevap ver
mek amacıyla yaptığı 
bu teklif bir nebze ol 
sun şikayetleri sona 
erdirecek gibi 
görünüyor. 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nun isteğe 
bağlı sigortayı 
düzenleyen 85'inci 
maddesi, 
24/04/2003 tarih, 
25088 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
4842 sayılı 'Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun'la 
01/05/2003 

tarihinden geçerli 
olmak üzere 
değiştirilinceye kadar 
isteğe bağlı sigorta 
prim oranı 
01/05/2003 tarihin
den geçerli olarak 
yüzde 20'den yüzde 
30'a yükseltildi.
Ayrıca, SPEK (sigorta 
primine esas kazanç- 
sanal asgari ücret) 
tutarlarındaki artışlar 
nedeniyle isteğe bağlı 
prim ödemelerinde 
astronomik artışlar 
meydana gelmişti. 
TASARI NELERİ 
DEĞİŞTİRECEK 
Örneğin, Ocak 
2002'de aylık, 
42.000.000 TL, 
Ocak 2003'te aylık 
65.516.658 TL, 
Mayıs 2003'te aylık 
117.929.988 TL, 
Ocak 2004'te aylık 
164.889.000 TL 
olarak belirlendi.
Görüldüğü gibi yak
laşık 2 yıl içindeki 
artış oranı yüzde 
392'ye ulaşmış ve 
isteğe bağlı sigor- 

takların haklı yakın
malarına neden 
olmuştu. Çalışma 
Bakanlığı tarafından 
Başbakanlığa gönder
ilen yasa tasansı 
kabul edildiği takdir 
de, n Asgari ücret 
(423.000.000 TL) ile 
SPEK alt sının 
(549.630.000 TL) 
eşitlenerek her ikisi 
de asgari ücret 
rakamı olan 
423.000.000 TL de 
eşitlenecek.
Asgari ücretten prim 
ödeyen işverenlere 
SSK'ya ödeyecekleri 
aylık prim 
yükü azalacak.
Mesela SPEK alt sının 
olan 549.630.000 
TL den SSK'ya prim 
ödeyecek işverenin 
hem işçi hem de iş 
veren primi (işsizlik 
dahil) olarak toplam
da SSK'ya ödeyeceği 
prim miktan yaklaşık 
205 milyon lira iken 
bu değişiklik son
rasında ödenecek 
prim 150 milyon 

liraya inecek ve her 
işveren işçi basma 55 
milyon İha gün bir 
kazanç elde edendi 
isteğe bağh figor 
taklar ise iki yönden 
kazançk çıkacaklar, 
ilk olarak yüzde 30 
olan oran yüzde 25'e 
düşürüleceği için ikin
ci olarak da bu orana 
esas olan SPEK ah 
sınırının asgari 
ücrete indirilmesi.
Bu iki kazanç 
nedeniyle tasarının 
kanunlaşması halinde 
isteğe bağlı sigor
talıların aylık ödemesi 
164.889.000 TL den 
bir anda 105 milyon 
liraya inecek ayda 60 
milyon lira gibi bir 
kazançtan olacak. 
İşverenler ile isteğe 
bağlı SSK lılann prim 
ödemeleri düşürülü 
yor. Aylık prim % 
30'dan 25'e iniyor. 
Sigorta primin esas 
kazancın alt sının 
(sanal asgari ücret) 
asgari ücret ile 
eşitleniyor

İşverenler Be isteğe 
bağh SSKhiara 
müjde SSK prim 
_ J___ 1 •OCKBMKn 
düşürülüyor. 
Çalışma w Sosyal 
Güserfk BaLmtag 
hnfateı 
hazırlanan ve 
Başbakanlığa 
02 05 2004 günü 
verilen yasa tasansa 
Be 506 Saydı 
Kanun un 78, 85. 
86 maddeleri

_1___ u - — - - OCKinCwTWKMKl <MM 
yüzde 30'dan. yüzde 
25'e indiriliyor.
2-Avukatlar ve 
topluluk sigortasına 
prim ödeyenler için 
de oran yüzde 
30 dan, yüzde 25 e 
çekiliyor.
3-Sigorta primin eeas 
kazanan alt sanan 
(sanal asgari ücret) 
asgari ücret Be 
eşitleniyor.
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• Mobil
• BP
• Castroll
• Csso
• Petrofer

HER ÇEŞİÎ OTO 
VE SANAYİ YAĞLARI 
KATKI MADDELERİ 

UYSUN FİYATLARLA...

W Çeşitleri

Hisar Mah. Baytaş Körfez 
Sitesi B -1 Biok 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 A Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU^ AKSESUAR SAUŞI 
TOHAN «• PERAKENDE KONTÖR $ATI|I

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 
Tel: (0224) 513 93 02 Fax: (0J24) [513 93 03
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OPEC üretimi artırıyor
Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Örgütü 
(OPEC), varili 40 
dolan bulan petrol 
fiyatlarını aşağı çek
mek için üretimde 
yüzde ll’e kadar 
artışın ayrıntılarını 
belirmeye 
hazırlanıyor. 
OPEC bakanlan, 
günlük ham petrol 
üretim kotalarının 
günde 2.5 milyon 
varile kadar artınl- 
ması konusunu 
görüşmek üzere 
bugün TSİ 12:00’de 
Beyrut’ta bir araya 
gelecekler.
Delegeler, en büyük 
üretici Suudi 
Arabistan’ın böyle 
bir artırım için, 11 
üyeli Örgüt içinde 
geniş bir desteğe 
sahip olduğunu 
söylediler.
VVashington’da bulu

54 bin 868 çiftçi kayıt altına alındı
Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı tarafın
dan çiftçinin içinde 
bulunduğu durumu 
tespit etmek, çiftçi
leri kayıt altına 
almak, ürün planla
masını sağlık ve 
destek gibi tarım 
politikalarının alt 
yapısını oluşturmak 
için uygulanan 
Doğrudan Gelir 
Desteği'nde ilk 
hedefe ulaşıldı. 
DGD’ler kapsamın
da yapılan müra

İlaçta provizyon sistemine geçiliyor
Türkiye genelinde 
SSK hastanelerinde 
ilaçta provizyon sis
temine geçilecek. 
Çanakkale SSK 
Hastanesi 
Başhekimi İsmail 
Temiz, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı 
tarafından uygu
lanan ilaçta provizy
on sisteminin SSK 
Üyelerine uygulan
maya başlanacağını 
belirterek, "14 
Haziran tarihinden 

nan PFC Energy 
danışmanlık şir
ketinden Roger 
Diwan, "Suudiler, 
fiyatların güçlü 
kalmasıyla aşın yük
selmesi arasında 
ince bir çizgi tuttur
maya çalışıyorlar" 
dedi. Ancak fiyat
ların düşmesinden 
kaygılanan İran, üre
timi hemen günlük 
1.5 milyon varil 
artırmak ve yaz 
sonunda yapılacak 
bir sonraki toplantı
da bir miktar daha 
yükseltmek yolunda 
iki aşamalı bir karar 
alınmasını teklif etti. 
Karar verilecek 
artışın büyüklüğü 
konusunda hala 
süren endişeler, 
ABD ham petrol 
fiyatlarını sabah 
seansında 66 sent 
artırarak varil başı

caatla illerdeki 
çiftçiler tek tek 
kayıt altına alındı. 
Şanlıurfa Tarım İl 
Müdürlüğü ’ nden 
yapılan açıklamaya 
göre, 2003 yılında 
yapılan müracaat
larla 54 bin 868 
çiftçinin kayıt altına 
alındığı bildirildi. 
Tarım İl Müdürlüğü 
yetkilileri, 2003 yılı 
itibariyle Şanlıurfa 
genelinde 54 bin 
818 çiftçi bulun
duğunun belir

İtibaren bu sisteme 
geçiliyor. Buna göre, 
kronik hastalığı olan 
bir hastaya, 
muayene olduktan 
sonra verilen ilaç 
bitmeden kesinlikle 
ikinci bir ilaç yazıl
mayacak. Yani hasta 
muayene olduktan 
sonra doktoru 20 
günde bitecek bir 
İlaç yazmışsa ve bu 
ilaç bitmeden hasta 
yeniden aynı 
hastalığı için

na 40.62 dolara 
yükseltti. OPEC’in 
nihai kararının 
ayrıntılarının, dünya 
petrol ihracatının 
yarısından fazlasını 
elinde tutan örgütün 
şu andaki geçek 
üretim seviyelerinde 
büyük bir fark 
yaratmayacağı 
düşünülüyor. Şu 
anda, grubun gerçek 
günlük toplam 
üretimi, zaten resmi 
kota olan 23.5 
milyon varilin 
en az 2.3 milyon 
varil üzerinde. 
Suudi Arabistan ve 

lendiğini belirterek, 
il merkezinde 13 
bin 3001 çiftçinin 
kayıt altına 
alındığını açıkladı. 
Şanlıurfa’da 11 
milyon 759 bin 
208 dekar tarım 
alanından 7 milyon 
313 bin 367 
dekarının desteğe 
tabi tutulduğunu 
açıklayan yetkililer, 
2003 yılı itibariyle 
toplam 117 trilyon 
13 milyar 871 
milyon lira 

muayeneye 
gelmişse, bu kişiye 
yeni ilaç yazılmaya
cak. O ilâcı bittikten 
sonra ikinci ilacı 
ysıdsMfarr* Bağ- 
Kur ve Emekli 
Sandığı nda uygu
lanan bu sistem 14 
Haziran dan Itlbann 
SSK da da hayata
------ ş»------------K •*

Hast alarm SSK 
dışındaki eczaneler
den ilaç almaları 
halinde. ilaçiannm

Birleşik Arap 
Emirlikleri, resmi 
politikayı göz 
ardı ederek, 
dünyadaki 
ekonomik büyü
menin etkisiyle 
gelen talepleri 
karşılamak için 
birlikte Haziran’da 
günlük yaklaşık bir 
m i İyon varil fazla 
üretim yapmaya 
başladıklarım 
söylediler.
OPEC’in diğer 
üyeleri ise va tam 
ka pa s i t e ya da tam 
kapasiteye yakın 
üretim yapıyorlar. ■

Doğrudan Gelir 
Desteği ödemesi 
yapıldığını kaydet
tiler. 2004 yılında 
da yapılacak DGD 
ödemeleri için 
müracaatların 
Haz i ran ayı 
itibariyle 
başladığ ını vurgu
layan yetkililer, 
çiftçilerin 3 Eylül 
2004 tarihine 
kadar Tarım il ve 
İlçe Müdürlüklerine 
başvurabileceklerini 
ifade ettiler.

bitip bitmediğinm 
bilgisayar sayesinde 
anında kontrol 
eddeceğuu anlatan 
Temiz. 'Hastanen 
ilacı bâtmedKee. 
sozleşmeh eczane 
tarafmdan fear 
edBecek. GmvuMz. 
kibrtk hmhr. 
seker hastalan gibi 
kronik hastahğ»

kontrol akma 
afemak <fiye 
konuştu

Vergi sistemi^

Türk 
ekonomisinde 
kay ıt d ışı ekonomi 
ve vergi sistemi
nin işleyişi önemli

TÜSİAD ile Vergi 
Konseyi, sorunun 
çözümüne katkı 
sağlamak a macıy - 
la, I ürk Gelir 
İdaresinin

tanıtıldı
Öneri, Yeni 
bir gelir idaresi 
modelin i n yara 
sıra, artan verg 
kayıplarsam ve 
kayıt d ı şı 
ekonominin 
kontrol

hedefbvor
Genel özel 1 ikJerl

yeniden yapı
landırılmasına 
yönelik bir model 
önerdi.
İstanbul’da düzen
lenen toplantıda, 
Tü rk Gelir
Ida resin in Yeniden 
Yapılandırılması 
Temel Tasarım 
başlıklı öneri

itibaride 
fonk s ivone I bir 
org—i rfo—ı 
temsil eden 
model, ge lir 
idaresinin 
mükellef 
bir yaklaş imla 
yeniden ya pr• 
landınlmasmt 
öngörüye»’.
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Sahte diş hekimlerine ağır ceza
Sahte diş hekimlerine hapis ve para cezası verilecek.

Diploması olmadan 
diş hekimliği yapan
lara ağır cezalar 
geliyor. Bu çerçevede 
diş protez teknisyen
lerinin de görev ve 
sorumluluklarını 
düzenleyen tasan 
Meclis Genel 
Kurulu’nda 
kabul edildi.
Yasaya göre, 
diplomasız olarak 
diş hekimliği yapan
lar ile işyeri açanlara 
5 yıla kadar hapis, 
3 milyar liraya 

kadar da para 
cezası verilecek. 
Kullanılan araçlara 
da el konulacak.

Protezci olmasına 
rağmen diş hekimliği 
yapanlara da aynı 
cezalar uygulanacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığınca ver
ilmiş ustalık belgeleri 
iptal edilerek yerine 
Sağlık Bakanlığınca 
diş protez teknisyen
liği meslek belgesi 
verilecek.
Bu belgeleri almak 
için bir yıl içinde 
müracaat etmeyen
ler, protez teknisyen
liği unvanını 
kullanamayacak. 
Sağlık astsubay
larının kurs belgeleri 
de Sağlık Bakanlığı

tarafından 
onaylanacak. 
Bu kişiler diş 
protez teknis 
yenlerine tanınan 
hak ve yetkilere 
sahip olacaklar. 
Genel Kurul da

aynca, Sağlık 
Bakanlığı eğitim 
kuramlarına yan 
dal asistanı alımına 
olanak veren yasa 
teklifi de kabul 
edildi.

VI

Bebeğinize bit damla kanla test yaptım

Optisyen
yüksek okul

mezunu
olacak

000

)00

Sağlık Bakanlığı, 
kalıtsal bir hastalık 
ve Türkiye’deki 
tedavi edilebilir 
zeka geriliklerinin 
en önemli nedeni 
olan Fenilketonüri 
hastalığına karşı 
kırmızı alarma 
geçti.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar 
Yardımcısı Rüstem 
Zeydan, yayımladığı 
genelge ile 
hastalıkla daha 
etkin mücadele 
edilmesi için 
il sağlık müdür 
lüklerine talimatlar 
yağdırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Fenilketonüri 
Tarama Programı, 
Hacettepe, İstan
bul, İzmir Dokuz 
Eylül ve Sivas 
Çumhuriyet 
Universiteleri’nin 
Tıp Fakülteleri 
işbirliğinde ülke 
düzeyinde 
yürütülüyor. 
Metabolik, 
kalıtsal bir hastalık 
ve Türkiye’deki 
tedavi edilebilir 
zeka geriliklerinin 
en Önemli 
nedeni olan 
Fenilketonür’inİn, 
Avrupa ülkelerinde 
görülme sıklığı 
10 binde 1 iken, 
Türkiye’de 3 
bin-4 bin 500 
doğumda 1

görülüyor.
Yıllık 1 milyon 
481 bin olan tah
mini doğum sayısı
na göre, yılda 
ortalama 400 
Fenilketonüri 
vakası bekleniliyor. 
Sürdürülen çalış
malar ile, illerde 
yenidoğanlardan 
alınan kan örneği 
miktarı, programın 
başladığı 1987 
yılında yüzde 4.7 
iken, ülkeye yaygın
laştırıldığı 1993 
yılında yüzde 
10.6, 2000 yılında 
yüzde 58.3 ve 
2003’de ise 
yüzde 70’e ulaştı. 
Müsteşar 
Yardımcısı
Zeydan, yayımladığı 
genelgede, doğum
ların yüzde 80’inin 
sağlık personeli 
yardımı ile yapıldığı 
Türkiye’de, 
hedeflerinin tüm 
yenidoğanlann 
taranması 
olduğunu bildirdi. 
Genelgede, 
"Kan alınmayan 
her bebeğin 
Fenilketonürili 
olabileceği ve 
hayatını özürlü 
olarak sürdüre 
bileceği unutulma
malıdır" ifadesini 
kullanan Zeydan, 
bu nedenle 
kan örneği alımı 
konusunda

sağlık per
sonelinin 
çok daha 
titiz davran
masını, her 
yenidoğan- 
dan tarama 
için uygun 
kan örneği 
alınmasını 
istedi.
Zeydan, 
genelgesin 
de aynca 
şunlan 
kaydetti: 
"Hastalığın 
sık görülme 
neden-

* -ilil

terinden birisi olan 
akraba evliliklerinin 
ülkemizde yüksek 
oranda olması 
nedeniyle, akraba 
evliliklerinin azaltıl
ması, gebelerin 
doğum öncesi 
izlemlerinin düzenli 
olarak 
yaptırılması, 
riskli gebelerin 
tespit edilmesi 
ve doğumların 
sağlık kuruluşların
da sağlık personeli 
tarafından 
yaptırılmasının 
sağlanması 
önemli korunma 
faktörleridir

gibi ülkemizde de 
her yıl 1 Haziran 
ile başlayan hafta 
Uluslararası 
Fenilketonüri 
Günleri olarak

Optisyenlik 
(Gözlükçülük) 
mesleğini yeniden 
düzenleyen yasa 
teklifi. Meclis 
Sağlık
Komisyonunda 
kabul edildi.
Teklifle, optisyen
lik yapacak kişi
lerin en az ön 
lisans seviyesinde 
mesleki eğitim ve 
yüksekokul 
mezunu olmaları 
gerekiyor.
Göz hastalıkları 
uzmanı doktorlar 
ise istedikleri 
takdirde meslek
lerini yapmamak 
kaydı ile optisyen
lik yapabilecekler. 
Teklifin yasalaş
ması halinde,

optisyenler hasta 
kabul edip göz 
muayenesi yapa
mayacaklar. 
Kurallara uyma 
yanlar 5 milyardan 
30 milyar liraya 
kadar para cezası
na çarptırılacak. 
Teklife eklenen Ur 
madde ile. 21 
Kasım 1993 tari
hinden. kanunim 
yürürlüğe girdiği 
süreye kadarki 
dönemde en az 4 
yıl opt isyen I ik yap- I 
tığını is pat eden 
lise mezunlan da. 
yapılacak sınavda 
başanlı obnala n 
halinde bir defaya 
mahsus optisyenlik I 
belgesi 
alabilecekler.

kabul edilmekte, 
çeşitli aktivitelerle 
konunun gündemde 
tutulmasına ve öne
minin vurgulan
masına çalışılmak
tadır.
Bu nedenle, sağlık 
personelinin hizmet 
içi eğitimlerine 
ağırlık verilmesi, 
görsel ve işitsel 
basının, toplumun 
anne ve çocuk 
sağlığı ile ilgili 
doğru bilgi ve 
davranışlar kazan
ması için yapılan 
hizmetleri tanıtıcı, 
motive edici ve 
toplum katılımını 
sağlayıcı çalış
maların hafta 
boyunca yapılması 
ve yapılan çalış
malar hakkında 
bilgi verilmesi için 
gereğini önemle 
rica ederim”.
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bilişim hizmetleri 
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

• Intel Pentium 4 İşlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft
Wlndows XP Home TR İşletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek

• 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı
• 15' Monitör SHE"

•52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONUNE ™

* e-pack Internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

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 1111 1.8M1 1111 1.IM1 1.11811

Vestel Click 1.I77.M 1.177.600.000 1.177.600.0N ı.nı 1.307.000.000

Vestel Asteo UM1 1.20711 İM8M İMİM 1.340.000.000

Vestel Bishi T İMİM 1.266.800.000 I1.8M 1.48811 1.406.000.000

Vestel Planet 1.428.800.000 1.428.800.800 1.42811 1.586.0001 1.586.0001

Vestel Magıc 1.92811 1.920.880.800 1.920.000.000 113111 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.794.800.800 1J94.8M 1.794.800.860 1111 1.992.000.000

Vestel Optimum 1M6M 1.861.600.000 1861.600.000 1111 1111

Vestel Smart 1.9M1 1.998.8M I.998.8M 121911 2219.000.000

Vestel Nax 5111 5.070.000.000 5.070.000.000 mı 5.627.000.000

irCRTMaMtörfartu:40.40iOOOTL 1FFIılllonitöffartı:1tmWll ITFiaiMM USLMNIIL
VESTEL ONYX 

KDV DAHİL
HEMEN TESLİM

PEŞİN FİYAT
HAZİRAN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
BONUS VARDA 

PEŞİNAT ♦ 4 TAK
NAZRAN TESLİM 
kşHatmuk

BONUS CARDA 
PEŞİNATTIM

15- CRT 
Monitörle

1.410.000.000 1.IM1 1.155.0001 127111 1271.900.000

17" CRT 
Monitörle

1.458.4081 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.9581 1.31411

17" FIAT 
Monitörle

1.510.000.000 1255.000.000 1255.000.000 misim IJM1

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

VESTELA ACÜVe»COMPUnR DISTRIBÛIÛR0 ,

Çeki kullanan Aldığı ûnjnûn Tutan Tat |
| || IP^]| |

BuhedyeçeiisadeceAcöveHgisaya'do 30AW20Mtatt»todjgaçettl ]

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 1 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor ı

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, J
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. ■

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! B 
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, j 

teknolojinin tadını çıkann.....  B

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



AHDER yöneticileri İlköğretim Okulu öğrencileri ile özürlü çocuklara deprem konusunda bilgi verdi

Özürlü çocuklara deprem dersi
Afet Hazırlık Eğitim Derneği yöneticileri, Zihinsel Özürlüler Federasyonu’nun daveti üzerine Gemlik'e gelerek, özürlü 
çocukları ve ilköğretim okulu öğrencilerini deprem konusunda bilgilendirdi. Seyfettin SEKERSÖZ'ün haberi sayfa 2 dt

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
5 Haziran 2004 Cumartesi FİYATI : 200.000* TL.

Öğretmenlik ■ 
bursu verileci
öğrenci Seçme Sınan sonucuarf 
Milli Eğitim Bakarhğt'nın
duyduğu branşlardaU ögrvûMM 
İlk programlarım ilk buş mkMH 
İçinde belirtecek oğr>ncflhrSH 
burs verilecek Haberi sey'a 5dl

Umurbey Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan eski evin açılışı nedeniyle tören düzenlendi

“Köşedeki Ev” açıldı
Güne Bakış

Umurbey Belediyesi’nin satın alarak, Sollac A.Ş.'nin sponsor* 
tuğunda yeniden eskisi gibi yaptırılan eski Umurbey evi Vali Oğuz 
Kağan Köksal’ın da bulunduğu törenle hizmete açıldı.

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Altın yumurtlayan iskele
Belediye Meclisinin önceki 9ün yapılan toplantısında, 

Belediye İskelesi konusu en çok zaman alan ve tartışılan 

konu oldu.
Ak Parti Meclis üyeleri İskelenin yaz aylarında yükleme 

boşaltma işlemine ara vermesi istendi. »
MHP ve DYP'liler de İskelenin tamamen iptal edilmesini 

istediler.
Ancak, Belediye Başkanımn düşüncesi alınmadan par- 

tinlerinin verdiği önergeye Başkan Turgut, kızdı.

; GEMPORT ile yapılanortaklıkta, imzalanan bir protokole 
göre, GEMPORT limanı işletmeye açıldıktan sonra, Gemlik 
Belediye İskelesi turuistik amaçla kullanılacak, belediye 
ayrıçça liman işletmeciliği yapmıyacaktı.

Bu sözleşmeye belediye hiçbir zaman uymadı.
Hakkı Çakır, Nezih Dimili, Nurettin Ava ve Mehmet 

Turgut, başkanlıkları döneminde iskele işletmeciliğini 
sürdürdü.

Başkana göre, iskeleden yılda 600 milyar lira gelir elde 
ediliyor. Mehmet Turgut’un deyimiyle iskele,"İskele altın 

yumurtlayan tavuk.”
Gemlik iskelesi başkanlann seçim sözlerinde hep kaklınla- 

çaktı ancak, hiçbirini halkın sağlığım, can güvenliğini, kent 

içinde görüntü kirliliği yarattığının maddi ve manevi değerini 

ölçemiyor.

Gelsin paracıklar! ..
Başkan Turgut’un altın yumurtlayan tavuk sözü, DYP grup 

sözcüsü GökhanTayan'ın mediste söz almasına neden oldu.
Tayan dedi U:
“Sayın Başkantm, yıllardır iskeleden binlerinin yarar 

landığı söyleniyordu. İskeleden kimin çıkan olduğunu bugün 

burada oğrendik.Evet, Gemlik e kent ortasında iskele 

MİoşmıyorBelediye ıskeledlik değil, belediyecilik yapmalı. murbe

Tarihi mirasımıza 
sahip çıkan Umurbey 
Belediyesi satın aldığı 
eski Umurbey evini 
Sollac A.Ş.’nin 
sponsorluğuyla 
yeniden yaptırılarak, 
Umurbey halkının 
hizmetine soktu. 
“Köşedeki Ev" diye 
isimlendirilen eski 
Umurbey evinin 
açılışına, Vali Oğuz 
Kağan Koksal. 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Umurbey Bele 
diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
Başkan Güler, “Umur 
bey'in tarihi mirasına 
sahip çıkacağız" dedi.

Seyfettin SEKER SÖZ un 
haberi sayta 3 de

Umurbey de Şemaki Ailesi ne M eski ew 
alınarak. Softac A Ş nSn de desteciyle tît MB 
di Umurbey Beledryesı ntn tarife marssa MBto

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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AHDER yöneticileri İlköğretim Okukı öğrenderi ile öâriü çocuklara deprem konusunda bik^

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’mn bugünkü yazısı 
elimize ulaşmadığından yaymlayamıyoruz.
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik KÖFREZ

Özürlü wm de w fa
Muhtar Ünlü

yağhane atıklarından 
şikayetçi

Hamidiye Mahallesi Muhtarı Necmi Ünlü, Dere 
kenarının yanına atılan yağhane atıklarından 
mahallelinin şikayet etmesi üzerine, Kayma 
kamlık ve Belediye’ye dilekçe verdi.

SeyfettinSEKERSÖZ 
Geçtiğimiz hafta 
gazetemiz manşetinde 
yayınlanan Dere 
kenarındaki yağhane 
atıkları için mahallelinin 
de şikayetçi olması üze 
rine Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi Ünlü, 
Kaymakamlık ile 
Belediye Başkanlığına 
şikayet dilekçesi 
verdiğini söyledi. 
"Çevreye pis kokular 
yayıldığı İçin insan* 
lanmış balkona 
çıkamaz durumda 
kaldılar" diyerek 
vatandaşların isteklerini 
yerine getirdiğini 
belirten Muhtar 
Necmi Ünlü, dün 
Kaymakamlık 
ve Belediye Başkanlığına 
önlem alınması için 
dilekçe verdiğini 
belirtti. Çevrede 
oturan vatandaşların 
camlarını dahi açmak 
İstemedikleri koku için

devamlı şikayet aldığını 
söyleyen Hamidiye 
Mahallesi Muhtan 
Necmi Ünlü, daha 
öncede şikayetlerini 
iletmelerine rağmen 
önlem alınmadığım 
gördükleri için yazılı 
olarak şikayette 
bulunduklarını söyledi. 
İlçenin ortasında kendi 
arazileri olsa dahi 
kimsenin pis kokan 
çöplerini bırakamaya
caklarını dile getiren 
Necmi Ünlü, Kaymakam 
lığa verdiği dilekçenin 
Sağlık Grup Başkan 
lığı'na havale edildiğini. 
Belediye Başkanlığına 
verdiği dilekçenin de 
Zabıta Müdürlüğü'ne 
havale edildiğim 
belirterek "Gerekli 
araştırmanın biran 
önce tapılıp vatan
daşların pis koku 
lordan kurtulmasını 
istiyorum" 
şeklinde konuştu.

Seyfettin SEKERSÖZ 

Zihinsel 
Özürlüler 
Federasyonu 
tarafından 
Gemlik e davet 
edilen AHDER 
yöneticileri 
İlköğretim
Okulu öğrencileri 
ile Özürlü
Çocuklara 
deprem konusun
da bilgiler verdi. 
Prof. Dr. Ahmet 
Mete Isıkara nın 
asistanlığını da 
yapan kısa adı 
AHDER olan 
"Afet Hazırlık 
Eğitim Derneği" 
yöneticilerinden 
Ömer Çalışkan 
ile Ersin Satı'nm 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
verdikleri 
bilgilendirme 
toplantısına 
fazla katılım 
sağlanamadı. 
Özürlü çocuk 
farla İlköğretim 
öğrencilerine 
yönelik bil
gilendirme 
programında 
engellilerin 
depreme hazırlık. dikkat çekti.

anlatıldı.
Deprem sırasm-

engelli yakınları 
olan öğrenci ile 
velilerin deprem 
öncesinde nasıl 
hazırlanmaları 
gerektiği

konusunda 
bilgilerin 
programda 
öğrenci katilı

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK
DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLA
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAY1NCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 F« : (0.224) 513 35 95
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Umurbey Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan eski evin açılışı nedeniyle tören düzenlendi

“Köşedeki Ev" açıldı
1

Seyfşttın ŞÇKERSOZ 
Umurbey Belediyesi 
tarafından beldede 
bulunan 150 yıllık eski 
ev, Sollac A.Ş.’nin kat 
kılarıyla yeniden 
düzenlenerek açıldı. 
Restorasyon çalışma 
larını İTÛ'den.Yüksek 
Mimar Burcu İvedi'nin 
gerçekleştirdiği Sollac 
firmasının 120 milyar 
liralık maddi katkı 
sıyla gerçekleşen Res 
töre edilen Evin önün 
de mutluk resmi çekti 
ren İvedi, bu evin ya 
nında bulunan tarihi 
evlerin de restorasyon
ları için çalışmalar 
başlatacaklarını söyle
di. Umurbey’deki 
‘Köşedeki Ev’in açılışı
na Bursa Valisi Oğuz 
Kağan Koksal, 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Sollac Fabrika 
Müdürü Caner Şim 
şek, Rodos Beledi yesi 
yetkilileri, İTÜ Mimar 
lık Fakültesi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr 
Nur Akın ve Yüksek 
Mimar Burcu İvedi'nin 
yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı.
Umurbey Celal Bayar

Özelleştirme... □
Onbinlerce metrekare arsa 
Binlerce metrekare kapalı alan 
Lojmanlar, makinalar, tesisler 
Büyük tonajlı gemilerin yanaşacağı 
iskele ve liman tesisleri 
Mamül maddeler, ham maddeler 
Alacaklar, sıfır borç 
Azaltılmış kıdem tazminatı yükü 
Tüm satış değeri 83 milyon dolar! 
Vadelere bölünmüş taksitli ödeme 
Satılan, ulusun malı Gemlik Gübre Sanayi 
Yeni sahibi Yıldırım A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Bayiiler toplantısında konuşuyor: 
“• 420 milyon dolar değerindeki 
amonyak tesislerini yakında çalıştıracağız” 
Sahibince biçilen yalnız bir ünite 
değeri 420 milyon dolar!
Alıcısı söylüyor, Allah söyletiyor.
Nasıl özelleştirme ama 
Önce özel leşleştiriliyor 
Sonra atmacalara yem....

Sağlık Meslek Lisesi ve 
Gemlik Gazi İlköğretim 
Okulları folklor ekip
lerinin yaptığı gösteri 
lerden sonra kürsüye 
gelen Umurbey Bele 
diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
3 Aralık 2003’te 
başladıkları restoras 
yon çalışmalarını 3 
Haziran 2004’de 
tamamlayarak tarihi 
Semaki evini hizmete 
açacakları için mutlu 
olduğunu söyledi. 
İTÜ ve SOLLAC’A 
TEŞEKKÜR 
Güler, Restore edilen 
evin tamamen aslına 

uygun şekilde yapıl 
dığına dikkat çekerek, 
sponsor firma Sollac 
ve İTÜ yetkililerine 
teşekkür etti. Şemaki 
ailesine aiet tarihi 
evinin Belediye tara 
fından satın alınması 
sürecinde yaşananlara 
kısaca değinen Güler, 
"Prof. Nur Akın’a 
müracaatla başlayan 
çalışmalar sonucu bu 
başarıya ulaştık.
Köşe deki l.i'i 

almanın en kolay iş 
olduğunu daha sonra 
anladık. Sollac fir
masının sponsor
luğunda evi bu hale 
getirdik kendilerine 
teşekkür ediyorum. 
Belediye olarak taşın 
altına elimizi koy
maya karar verdik ve 
diğer sivil mimari 
örneği evler içinde 
çalışmalarımız 
sürecek" dedi.
İTÜ Mimarlık Fakültesi 
Ana Bilim Dalı Başka 
nı Prof. Dr. Nur 
Akm’da çalışmalar 
hakkında yaptığı 
açıklamada, Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih 
Meh met Güler’in yazı 
ile müracaat edip 
tarihi Umurbey evleri 
için yardım talebinde 
bulunduğunda tereddüt 
ettikleri ve her zaman 
bu durumla karşılaş
madıklarını belirterek, 
"Daha sonra dikkat 
ettiği miz de karşımız
da çok bilinçli bir 
Belediye Başkanı 
olduğunu gör dük. 
Umurbey’e geldiği 
mizde bu evi bele 
diyenin balkonundan 
seyrettim, her 
tarafı tarih kokan 
bu güzel ev ile 
beldede bizim 
daha çok işimiz 
olacağını anladım. 
Bu evde emeği 
geçen her kuruluş 
ve kişileri candan 
kutluyorum" 
dedi.

ÇEVRE BİLİNCİ 
BÖYLE OLUR 
"Sözlerime Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler'i 
tebrik ede rek başla
mak istiyorum" diyen 
Bursa Valisi Oğuz 
Kağan Koksal, 5 Hazi 
ran’ın çevre günü olma 
sı nedeniyle açılısın 
ayn bir yeri oldu ğuna 
değinerek, çevre 
sevgisinin biı başka 
yonunuıı de tarihi 
dokuyu korumak 
olduğunu söyledi. 
"Geçmişini bilmeyen 
milletin geleceğini 
koruyamayacağı bilin
ciyle bu işi yapanları 
tebrik ediyorum" 
diyen Vali Koksal, bu 
tür yapıların restore 
edildiklerinde yanında 
ve çevresindeki 
binaların sonradan 
sırıttıklarını belir terek, 
"Bu binaların da 
tarihi dokularını 
korumak bizlerin 
görevidir." dedi. 
Daha sonra Tarihi 
Şemaki Evi’nin resto 
rasyonun yapılmasında 
maddi sponsor olan 
Sollac Firması adına 
Fabrika Müdürü Caner 
Şimşek ile Prof. Dr. 
Nur Akın’a Vali Oğuz 
Kağan Koksal tarafın
dan teşek kür plaketi 
verildi. "Köşedeki 
Ev" in açılış kurdelesini 
Vali Oğuz Kağan 
Koksal, Kayın kam 
Sadettin Genç ve 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler birlikte tutarak 
Prof. Dr. Nur Akm a 
kestirdiler. Umurbey 
Belde Meydanında 
bulunan "Köşedeki Ev" 
misafirler tarafından 
müzik eşliğinde gezil
erek çok beğenildi. 
Vah Oğuz Kağan 
Koksal, belde mey
danında vatandaşlarla 
sohbet ettikten sonra 
folklorcu çocuklarla da 
bir süre konuşta.

Futbol Tatilde

Futbol tatilde.
Ama. Transfer pazarı, bos dur

muyor.
Su ana kadar, isimler kesinleşme

di.
Görünen o ki. Genclerbirliği 

boşalacak.
Ser kan ve Denizin ayrılması 

kesinleşti.
Önümüzdeki günlerde. Gazi 

An tep de bazı kayıplar verecek.
Bursaspor a gelince.
Kongreyi yaptı.
Antrenörde kesinleşti.
Ama. Futbolcuların durumu belli 

değil.
Göründüğü kadarı ile. futbolcu

lara da talep yok.
Sadece, kaleci Ser kan takipte.
Önümüzdeki sene, uzun ince bir 

vol var.
18 takımın içinde, birinci olmak 

kolay, değil.
Bunların içinde, kupa şampiyonu 

var.
(UEFA) da, oynayan takım var. 
Ta. Mardin’e kadar, gitmek var. 
Haksızlığa, maruz kalmak var.
Şiddete, maruz kalmak var.
Artık derdimizi, eskisi kadar 

kolay anlatamayacağız.
Vitrinden düştük.
Ve. Karizmayı çizdirdik. 
Başrolden, figüranlığa düştük. 
Maçlar, hele bir baslasın.
Misafirmtyiz.
Yoksa, yeni kümemizde 

kalıcımıyız belli olacak.
Milli takım, uzun bir sevahata 

çıktı.
Bu kadar uzun bir seyahat.

zararın olur
Disiplini asındıram inşallah. 

kazasız belasız dönerler.
Birbirlerine kırılmadan, küsme

den dönerler.

£(/*/(/*/

Kendi geleceğimizi. 
Kendimiz hazırlar. 
Sonra da kader deriz. 

“Disraeîi"
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Törk Halk Müziği'ne doyuldu İAbçMahFelAbdullah Fehmi
SırtflttinSEKERSöz

Arkadaş Müzik Evi 
tarafından Sazdan 
Söze Türk Halk 
Müziği Konseri 
düzenlendi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki 
Konserde Türk 
Halk Müziğinin 
çeşitli eserleri 
koro ve solistler 
tarafından 
başarıyla 
seslendirildi. 
Ege Üniversitesi 
Devlet Türk Müziği 
Konservatuarı 
mezunu Şef Erol 
Akbaş, kendi 
bünyesinde 
kurduğu koroyla 
müzik çalışmaları
na devam 
ederken öğrenci
lerinin de müzik 
yeteneklerini 
izlenime sunmaya 
devam ediyor.
2001 yılında 
Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sanat

Okulu’ndan
resim sergisi

İlköğretim

bir yıl boyunca

nuru ile yapılan

açıldı.
Umurbey Belediye

ŞEK.tRSOZ

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu resim ve

Derneği 
bünyesinde 
Türk Halk 
Müziği 
Korosu’nu da 
kuran Erol 
Akbaş’m 
yönetimindeki 
konserde 
çeşitli yörelere 
ait Türküler 
başarıyla 
çalınıp 
seslendirildi.

Yetkili Bayii

GOODj^CAn

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

içinde Vapt ıklan

isi emekleri 
sergileniyoı 
Öğretmenleri 
Cemal Kara n

«-■^-4 o__ ij-ısm»n oeı<ıe
halkının gö

ELEMAN
4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 

Panelvan lastiği alan müşterilerimize 
Castrol Turbomax 15VV40 

motor yağı hediyemiz.

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Regional RHD 19.5
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.

m Terfii Soliisıtisı it Oğıllırı
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Gemlik Şantiyemizde çalışacak 
Bilgisayar kullanabilen

ÖN MUHASEBECİ ARANIYOR
I Müracaat: (0.224) 225 29 50

OTO flYGfiZ
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR 

. ora 
niTEimm 
Bursa • Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km.

Genlik/BURSA
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Öğretmenlik bursu verilecek
Öğrenci Seçme Sınavı 
(ÖSS) sonucunda, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı nın (MEB) 
ihtiyaç duyduğu 
branşlardaki öğret
menlik programlarını 
ilk beş tercihi içinde 
belirtecek öğrencilere 
burs verilecek.
Alınan bilgiye göre, 
MEB’in her yıl verdiği 
burs için 2004-2005 
eğitim-öğretim yılında 
1500 kontenjan 
ayrıldı. Buna ek 
olarak, sadece 
Anadolu öğretmen lis
esi mezunu 2 bin 500 
öğrenci de burstan 
yararlanacak.
Bursa başvurmuş 
olmak için, ÖSS’yi 
kazandıktan sonra 
tercih formunu doldu
rurken, MEB’in 
belirlediği branşlarda
ki öğretmenlik pro
gramlarını ilk beş ter
cihi içine yazarak yer
leşmeye hak kazan
mak gerekiyor. 
Burslu okutulacak 
öğrencilerde 
şu koşullar aranıyor: 
- T.C. vatandaşı 
olmak, 
- 22 yaşım 

geçmemiş olmak, 
- Sağlıklı olmak, 
- Kazandığı programı 
ilk beş tercihi arasın
da yazmış olmak 
(Özel yetenek sınavı 
sonucuna göre alman 
programlar için 
yetenek sınavını 
kazanmış olmak) 
- Kesin kaydını yaptır
mış olmak, 
- Memuriyet yapması
na engel bir mahku
miyeti bulunmamak, 
- Özel kanunlarla affa 
uğramış olunsa bile 
herhangi bir okuldan 
disiplin cezası veya 
kanuni bir kovuştur
ma geçirmemek.
YURTKUR VERECEK 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
sağladığı bursların 
bundan böyle sadece 
Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) 
tarafından verilmesi 
öngörüldüğü için 
MEB, burs verilecek 
Öğrencilerin 1 
işteşini YURTKUR’a 
bildirecek.
Öğrencilere bursu 
YURTKUR verecek. 
Öğretmenlik bursu

nun miktan Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
belirleniyordu. Ancak, 
yeni kanun nedeniyle 
gelecek yıldan 
itibaren miktarlar 
YURTKUR’un 
belirlediği oranda 
olacak.
KONTENJANLAR 
MEB, en fazla konten
janı İngilizce, Türkçe 
ve Sınıf öğretmenlik
leri için belirledi. 
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılında burs 
verilecek öğretmenlik 
programlan ve 1500 
kontenjanın dağılımı 
şöyle: "Okul Öncesi 
Öğretmenliği (80), 
Sınıf Öğretmenliği 
(250), Zihin Engelliler 
Öğretmenliği (30), 
İşitme Engelliler 
Öğretmenliği (20), 
Görme Engelliler 
Öğretmenliği (20), 
Türkçe Öğretmenliği 

(140), İlköğretim 
Matematik Öğretmen
liği (100), Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği 
(60), Fen Bilgisi 
Öğretmenliği (60), 
İngilizce Öğretmenliği 
(250), Bilgisayar 
Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği (100), 
Rehberlik ve 
Psikolojik 
Danışmanlık (90), 
İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmenliği 
(50), Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmen
liği (100), Matematik 
Öğretmenliği 
(70), Elektrik 
Öğretmenliği (15), 
Elektronik/Haberleşm 
e Öğretmenliği (15), 
Muhasebe Finansman 
Öğretmenliği 
(20), Bilgisayar 
Öğretmenliği 
(30).”

Din dersi 
zorunlu Myor

Milli Eği tim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, Din Kültürü 

[ ve Ahlak Bilgisi 
dersinin 
ilköğretim 
okullarında 
okutulan zorunlu 
dersler arasından 
çıkarılması 
yönünde 
herhangi bir 
çalışma yapıl
madığını 
açıkladı.
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, CHP
İstanbul 

Milletvekili 
Ali Rıza 
Gülçiçek’in soru 
önergesini yanıt
larken, son 
günlerde tartışılan, 
ilköğretim 
okullarında 
zorunlu din ders
lerinin kaldırılarak 
seçmeli din 
derslerinin 
konulmasına 
ilişkin tartışmalara 
da son verdi.

Çelik, bu dersin 
programlarında 
inanç, ahlak ve 
kültür bütün
lüğünün dikkate 
alındığını, 
hedef 
davranışların 
pedagojik rıari—a 
uygun olarak 
verildiğini, 
böyiece bu dersin 
içeriğinde 
öğrencilere, ahlakı 
bi Ig ilerin yanı 
sıra Islam dini ve 
diğer dinleri. 
ana lı ay n ahi— 
dayah olar ak 
tanıma imkanı 
verildiğini belirtti 
Çelik. "Ayrıca, 
bu dersin 
ilköğretim 
okullarında 
okutulan 
zorunlu dersler 
arasından 
çıkartılması 
yönünde 
herhangi bir 
çalışma da 
yapılmamaktadır" 
dedi

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ - GEMLİK

ÖZEL fiYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2004 - 2005 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANI

SINIFLAR EĞT, ÜCRETİ YEMEK SERVİS KDV TOPLAM

ANASINIFI 1.800.000.000 500.000.000 450.000.000 220.000.000 2.970.000.000

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 4.482.000.000

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 4.482.000.000

5. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

6. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

7. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

8. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000
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Erkekler oyun kadınlar
melodi yüklüyor

Eğitte cep 
dönemi beşliye ö

Yapılan bir 
araştırma, 
kadınlar ve 
erkeklerin cep 
telefonlarını 
farklı amaçlar 
için kullanmaya 
başladıklarını 
ortaya koydu. 
Pazarlama şirketi 
Enpocket tarafın
dan yapılan 
araştırmaya göre, 
erkekler cep 
telefonlarına 
genellikle oyun 
yüklemeyi 
tercih ederken, 
kadınlar ise 
zil seslerini 
tercih ediyor.
Araştırmaya göre 
Ingiltere’de son 

üç ayda yaklaşık 
1 milyon 
900 bin kişi, 
cep telefonlarına 
çeşitli oyunlar 
yükledi.
Bu işlemi yapan
ların yüzde 58’i 
ise yaşları 34’ün 
altındaki erkekler. 
Son üç ayda cep 
telefonlarına zil 
sesi yükleyen 5 
milyon 900 bin 
kişinin çoğunun 
ise kadın oldukları 
saptandı.
İngiltere’de 2003 
yılında sadece 
zil sesi satışından 
yaklaşık 70 
milyon sterlin 
gelir elde edildiği

sanılıyor. 
Enpocket 
şirketinin araştır
masında ortaya 
çıkan bir diğer 
husus ise 
cep telefonları 
aracılığıyla 
birbirleriyle oyun 
oynayanların 
sayısının hızla 
artmış olması.

Oysa İngiltere’de 
sadece sınırlı 
sayıda cep telefonu 
sahibi bu 
hizmetten 
yararlanabiliyor. 
Ancak cep 
telefonlarıyla 
oyun oynayanların 
oranı yüzde İ ten 
3 e çıkmış 
durumda

Llke genelindeki 
okullarda ınternet

Mali Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, okullarda 
internet 
bağlantılarının 
yapıldığını 
belirterek, 
çocuklarının 
durumunun, 
velilerin cep 
telefonuna 
SMS olarak 
geleceğini

bağlantısı 
yaptıklarını 
açıklayan 
Bakan Çelik, 
"Artık, çocukların 
durumu 
velilerinin 
cep telefonuna 
SMS olarak 
gelecek. Anne 
ve babalar 
çocukları 
hakkında kısa 
mesajla 
bilgilendirilecek 
dedi.

b

t
I

1

GAZETELERİNE HAN ALINIR

SATILIK VİLLA

BURSA HAKİMİYET VE KERTDAVETİYE 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 RİZİ ARAYIN

MATBAACILIK-YAYINCI
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank

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

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 513 96 83 Fax: 513 35 95

Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villâ 

GSM : (0.535) 886 47 74

Hamkhve Mahallesi Papana 'Sokakta -
5. Kat sahibinden satılıktır.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99
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n l Nemada 2. Taksit 
Ödemesi Haziranda
ödemeleri 14*24 tarihleri arasında Ziraat Bankası yapacak

Eta sirkesi doğal güzellik iksiri

ıklatın

una

ne

ısa

ecek”

Zorunlu tasarruf 
nemaların 
ikinci taksidi 
14 Haziran 
2004 tari 
hinden itibaren 
ödenmeye 
başlayacak. 
Hazine 
Müsteşarlığı ’ nda 
n yapılan 
açıklamaya 
göre, ödemeler, 
Ziraat Bankası 
şubeleri

17 Haziran , 
5 olanlara 
18 Haziran , 
4 olanlara
21 Haziran , 
3 olanlara
22 Haziran , 
2 olanlara
23 Haziran , 
1 olanlara 
24 Haziran 
tarihlerinde 
ödeme 
yapılacak

Binlerce yıl önce 
mahzende unutu
lan bir şaraptan 
tesadüf eseri 
keşfedilen elma 
sirkesinin, ciltte
ki lekelerden 
fazla kilolara, 
sağlıksız saçlar

aracılığıyla 
gerçekleş 
tirilecek. 
Ödemeler 
tasarrufu 
teşvik hesap 
numarasının 
son hanesi 
9 olanlara 
14 Haziran 
8 olanlara 
15 Haziran , 
7 olanlara 
16 Haziran , 
6 olanlara

dan varisli 
damarlara kadar 
birçok derde 
deva olduğu 
bildirildi. Elma 
sirkesinin özel
likle pırıl pırıl 
saçlar, lekesiz bir 
cilt ve incecik bir 
vücuda kavuşma
da çok önemli 
katkılar sağladığı 
vurgulandı.
"Hekimce" isimli 
sitede yer alan 
bilgilere göre, 
elma sirkesiyle 
cilt güzellik 
seansını herkes 
evinde kolayca 
uygulayabilir. 
Bugüne kadar 
sadece sofrada 

kullanılan elma 
sirkes inin cilt 
g üzeliği için 
doğurduğu 
inanılmaz 

son uçlar ise 
şöyle 
sıralanıyor: 
- Kepeksiz 
saclar: Saçınızı 
yıkadıktan sonra, 
son durulama 
suyuna elma 
sirkesi ekleyin. 
Saçlarınızın 
kepekten 
arındığını ve par
laklaştığını göre
ceksiniz.
- Akne tedavisi: 
Su ile 
seyreltilmiş elma 
sirkesi ile 
yüzünüzü temiz
leyin ve su ile 
durulayın. Elma 
sirkesi cildinizi 
yumuşattığı gibi, 
antiseptik özel
liği ile akneye 
neden olan 
mikroplan

öldürecektir.
- C iltteki 
lekelere: Dörtle 
bir fitre suya, üç 
çorba kasığı 
elma sirkesi 
ekleyip, kay- 
nayıncaya kadar 
ısıtın, ateşi kısın 
Başınıza bir örtü 
örtüp, yüzünüzü 
buhara tutun. 
Yan yanya 
sulandırılmış 
elma sirkesi ile 
yüzünüzü silin. 
Haftada iki kez 
tekrarlaya
bilirsiniz.
- Varisli damar- 
lara: Bir bezi 
elma sirkesine 
batırıp sıkın.

Bezi varisfi 
bölgeye sarın ve 
30 dakika bek
letin. Bu süre 
içinde bacak
larınızı vvkan 
kaldmk (ön
lendirin. Sabab- 
ılıfam t ek rar- 
lapn.
- Zaydlamak için: | 
Bir bardak suya 
bir - iki kahve 
kaşığı elma 
sirkesi ve bir 
İnine kasığı bal 
ekleyip, 
karıştırın. Uygun 
bir rejimle btrfik- 
te kullamkhğvv 
da, düren! kilo 
vermen ize katkı 
tığlar

i
BHŞ MADENİ 
YRG TİCARET

1 !

villâ
• Mobil
• BP
• Castroll
• Csso
• Petrofer

HER ÇEŞİT 010 
VE SANAYİ YAĞLARI 
KATKI MADDELERİ 

UYGUN FİYATLARLA...

Mm*
Yağ 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 ve PERAKENDE KONTÖR SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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Enflasyonda tek haneli dönem
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
Mayıs ayı itibariyle 
aylık enflasyonun 
toptan eşya fiyat* 
lannda (TEFE) 
yüzde eksi 0.03, 
tüketici fiyatlarında 
(TÜFE) yüzde 0,38 
olduğunu açıkladı. 
Bu yılın Mayıs 
ayında yıllık 
bazda TEFE yüzde 
9,56, TÜFE ise 
yüzde 8,88

oranında arttı. 
Yılın beş ayında 
enflasyon oranı, 
toptan eşyada 
yüzde 9,29, 
tüketici fiyatla 
rında ise yüzde 
3,18 oldu.
Bu arada Mayıs 
ayı itibarıyla 12 
aylık ortalamalara 
göre yıllık enflas 
yon ise toptan 
eşyada yüzde 
15,16, tüketici

fiyatlarında yüzde 
18,19 olarak 
hesaplandı.
Çekirdek enflasyon 
olarak adlandırılan 
özel sektör

imalat sanayinde 
fiyat artışı ise 
Mayıs ayında 
yüzde 1,8 
düzeyinde 
gerçekleşti

İnternette yeni bir virüs
İnternet dünyasında 

yeni bir virüsün 
yayıldığı bildirildi. 
Alman Federal 
Bilgisayar Güvenliği 
Ofisi yetkilileri, 
önceki ay ortaya 
çıkan ”Sasser’’ adlı 
virüsü andıran 
”Korgo” adlı yeni 
virüsün, internette 
kredi kartlarını ve 
şifreleri hedef 
aldığını kaydettiler. 
”Korgo”nun, 
Windows işletim sis

teminin bir açığını 
yakalayarak sisteme 
girdiğini belirten 
uzmanlar, virüsün 
elektronik postayla 
yayılmadığını 
saptadılar. Virüs, 
bilgisayar internete 
girer girmez 
yayılıyor.
Panda anti-virüs 
yazılım şirketi de, 
”Korgo”nun iki 
sürümü bulun
duğunu, bunların 
”Sasser”in izlediği

yoldan işletim 
sistemine 
girdiğini, ancak 
virüsün yayılma

hızının korkutucu 
olmadığını 
kaydetti.

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Bayg

SEVMEK YARAMIYOR
Gelen yi*—s giden yıkını s
Artık kimse aramıyor
Seven kalbim suçlu çıkmış
Ses mek ban» yaramıyor

İflas etmiş duygularım 
Toprak olmuş umutlarım
Kuşmuş mazi kan rt la n m 
Sev mek bana yaramıyor

Gülme öyle tatlı hülyam
Geceleri olum rüyam
Cehenneme dönmüş dünyam 
Sevmek bana yaramıyor

Tanrı yazmış kaderimi 
Boş bırakmış ellerimi 
Kapattım aşk defterimi
Sevmek bana yaramıyor.

bursa ıiKiıim ve 
I KENT GAZETELERİM

İLAN ILINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 513 96 83 fa: 58 35 95

Güven Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Körfez Taksi

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Pol Is Ka ra kolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 1051
C.Savcıhğı 513 10 53

C. Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Mûd. 513 10 28

________ ULAŞIM________

UudaO Turtzm » 513 12 12
Aydın Turtzm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.SaâOcaö» 513 1068

TAKSİLER

513 1821
513 24 67
5133240
513 23 24
514 3550

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Oım.Böl.Şef 
Mlltl Eöt. Md 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Mûd. 
Nüfus Md 
özel İd. Md. 
TapuSId. Mûd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dökesi Md. 
İçe Taam Mûd.

513 20 66
513 4503
51400 96
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 1057
513 13 08
513 11 33
513 1095
513 37 42
513 1507
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 1042
513 1092
5131186
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanftk 
Zabıta 
Otobüs Lştet 
SuİŞtet 
İtfaiye

5134521 -23
513 45 20

5134521 112
513 4521-115

Muhasebe Md 513 45 21 -182
YaaişLMd. 5134521-111
Su Anza Yain<z 185

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

Bursa 
Mudanya 
YerMteapı 
Yalova

513 23 94

VAPUR- FERİBOT

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

OTOBÜS

ŞeNrteraras 26154 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞ^mCîLARî

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocdhpce 51316 37
&gaz 5138843
bngoR 513229?
hoöosjce 513 4546
iferiUMgar 5136500
BPGat 5145981
BûlûrferLMgcK t 513 8000

YTHLMjmLAR 513 30 33

GEMLİKTE İLK HISUMUSI SÜİTİ

EKMEKARASDO' 
sosisime 

MMSGa

1.500.000
2.000.000

HAJ&SGEH - OPS+KHB 1500.000
TARAKTA SERVİS
DOO - CP5 - SAEJı • CHH 4.500.000
dia 4.500.000
KE>CK>MEKSUn»KHH 4.500.000
SOSBfOS'IMV&UHtKHa 4.500.000

4.500.000 T
8.000.000 T

İşyeri w eslere paket semsimiz vardır

UH (Mfe: 17 (BUİTd: 10.224) 513 53
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f\" ••1ıH **v • • ilGurultu öğrenciyi etkiliyor WH0’
İlköğretim ve lise 
ferdeki gürültü kirli 
Iiğinin kabul edile 
bilir sınırların çok 
üstünde olduğu, 
bunun da öğrenci ve 
öğretmenin perfor
mansını olumsuz 
etkilediği ve eğitimin 
kalitesini düşürdüğü 
bildirildi.
Kocaeli Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Ortaöğretim Fen ve 
Matematik Alanları 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Esra Buluş Kınkkaya 
ile İlköğretim 
Bölümü Öğretim 
Görevlisi Soner Polat 
ve ekibince gerçek
leştirilen

Gürültünün Eğitim 
ve Öğretim Ortamına 
Etkileri" konulu 
araştırma sonuç
landı. Sonuçlan, 
değerlendiren Yrd. 
Doç. Dr. Kınkkaya, 

» İzmit’te 3 lise ve 4 
İl ilköğretim okulunda 
| yapılan araştırmada, 
I gürültü düzeyinin 
F cok yüksek değerde 

çıktığını söyledi. 
Dünya Sağlık

I Örgütü’ne göre sınıf 
içinde kabul

I edilebilir gürültü
I düzeyinin 35 desibel

Alkolden sorumlu adres beyin
Alkol bağımlılığının oluşmasında rolü olan beynin özel bölümlen var.

Alkol bağımlılığının 
oluşmasında 
beyinde duyguların 
yanı sıra belleğin 
oluşumunu 
sağlayan özel 
bölümlerin çok 
etkili oldukları 
bildirildi.
GATA
Psikofarmakoloji 
Ünitesi'nde yapılan 
araştırmada, alkol 
bağımlığının oluşu
munda rolü olan 
beynin bu özel 
bölümleri 
belirlendi.
GATA Tıbbi 
Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Alb. Tayfun 
Uzbay, alkolizmi 
deney hayvanların
da taklit eden 
deneysel alkole 
bağımlı fare modeli 
oluşturduklarını, 
bunun için deney 
hayvanlarına özel 

olduğunu, Türkiye’de 
ise sınırın 45 desibel 
olarak belirlendiğini 
anlatan Kınkkaya, 
İzmit’teki ölçümlerde 
ise ders saatlerinde 
55-65 desibel, tenef
füslerde ise 85 desi
bel rakamının tespit 
edildiğini kaydetti. 
Okullarda gürültüye 
neden olan etkenleri, 
taşıma, delme, 
vurma, çakma, 
öğrenci konuşmaları, 
bina içi tesisat, bir 
grup derste iken 
diğer grubun tenef
füste olması, bitişik 
sınıfların farklı der
sler yapması olarak 
sıralayan Kınkkaya, 
okul dışından gelen 
seslerin de önemli 
etken olduğunu 
belirtti.
Öğrenci ve 
Öğretmen Olumsuz 
Etkileniyor 
Gürültünün öğrenci 
ve öğretmeni olum
suz etkilediğini 
bildiren Yrd. Doç. 
Dr. Kınkkaya, şun
ları kaydetti: 
"Öğrencileri rahatsız 
edici, onların 
işitmesini engelleyici, 
dikkatlerini dağıtıcı 
ve ruhsal sağlığını 
bozucu etkiye sahip

şişelerde süt içeri
sine katılmış saf 
alkol verildiğini 
söyledi.
Prof. Uzbay, verilen 
alkolün düzeyi, 
araştırmanın 
ilerleyen günlerinde 
artırılarak deney 
hayvanlarının orta
lama 15-20 günde 
alkolik hale getir
ildiğini belirtti. 
Prof. Tayfun Uzbay, 
bu hayvanların 
daha sonra gözlem 
bölümlerine alı
narak alkolden 
kesildiğini, bağımlı 
hale gelen hayvan
larda alkolün 
kesilmesiyle aşırı 
sinirlilik, şiddetli 
tepki verme ve 
epilepsi nöbetleri 
gibi alkol yoksun
luk krizi belirtileri 
gözlendiğini kay
detti. Yapılan 
araştırmalarda

olan gürültüye karşı, 
okul yetkililerinin 
duyarlı olması gerek
mektedir. Gürültü, 
rahatsız edici, işit
meyi engelleyici, 
dikkati dağıtıcı, fizik
sel ve ruhsal sağlığı 
bozucu mekan 
değişikliğidir.
Gürültü öğrencinin 
konsantrasyon ve 
dikkatini azaltması 
sebebiyle zeka 
düzeyini çok ciddi 
azaltabiliyor. İlköğre
tim okullannda, 
öğrencilerin öğrenme 
sürecini uzatıyor. 
Algılama yeteneği 
azalıyor, okuyarak 
öğrenme işlevinde 
süre uzuyor, derse 
ilgi azalıyor." 
Kınkkaya, 
gürültünün öğret
menin performansını 
da olumsuz etk
ilediğini ifade 
ederek, "Öğrenci
lerin yanı sıra öğret
men de aşın yorgun
luk, tansiyon yük
selmesi ve duyma 
kayıpları oluşabiliy
or. Öğretmen sesini 
yükselterek konuş
tuğu için bu tür 
konuşma tarzı 
alışkanlık yapıyor. 
Ses telleri hırpa

alkol yoksunluk 
krizine giren 
farelerin beyninde 
nitrik oksit mik
tarının arttığına 
işaret eden bilim
sel kanıtlara 
ulaştıklarını 
belirten Uzbay, 
nitrik oksidin 
beyinde birçok 
fizyolojik ve pat- 
alojik olayın 
gerçekleşmesinde 
etkili bir madde 
olduğunu ifade etti. 
Uzbay, araştırmada 
duyguların yanı sıra 
öğrenme ve 
belleğin oluşumunu 
sağlayan beyin 
bölgeleri striatum 
ve hippokampus 
adı verilen beyin 
bölümlerinin alkol 
bağımlılığının 
oluşumunda çok 
önemli rolleri 
olduğunun kanıt
landığını bildirdi.

lanıyor" diye 
konuştu. 
Öneriler 
Öğretim Görevlisi 
Soner Polat ise 
gürültünün 
önlenebilmesi için 
alınacak önlemlerle 
ilgili şu önerilerde 
bulundu: 
"Yeni yapılacak 
okullann çevresi için 
gürültü analizi yapıl
malı, sınıf akustiği 
iyi ayarlanmalıdır. 
Okul, gürültüden en 
az etkilenecek yere 
yapılmalıdır, iç ve dış 
gürültüyü geçirmeye
cek şekilde inşa 
edilmeli. Sınıflarda 
iletişimi kolaylaştıra
cak bir akustik 
düzen olacak şekilde 
planlanmalıdır.
Gürültü kaynağı olan 
derslikler diğer ders
liklerden uzak 
olmalıdır. Mevcut 
okullarda ise kent 
trafiği, okullar 
gözönüne alınarak 
düzenlenmeli, okul 
çevresi ağaçlandırıl
mak, okul duvarları
na ses geçirmeyen 
paneller konul
malıdır. Pencere sis
temleri gürültüyü 
engelleyecek şekilde 
yapılmalı."

Birleşmiş
Milletler’e (BM) 
bağlı Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) 
için, biri Türk iki 
doktor tarafından 
yapılan bir araştır
ma sonuçlarına 
göre, bütün 
dünyada ciddi akıl 
hastalıklarının 
büyük ölçüde 
tedavi edilmeksizin 
bırakıldıkları 
bildirildi. 
Araştırmayı WHO 
için gerçekleştiren 
örgütün Türk dok
toru T. Bedirhan 
Üstün ile Harvard 
Üniversitesi’nden 

Dr. Ronald Kessler 
araştırma 
sonuçlarının bir 
makale halinde 
Amerikan Tıp 
Derneği 
Dergisi’nde yayın
ladılar.
Üstün ve Kessler, 
makalelerinde kay
naklarını önemsiz 
akıl sorunları yer
ine daha ciddi 
vakalar için harca
maları konusunda 
bütün ülkelere 
çağrıda

Bu araştırmayla 
beyinde alkol 
bağımlılığının 
oluşmasında 
rolü olan özel 
bölümlerin sap
tandığını ifade 
eden Uzbay, 
araştırmada elde 
edilen bulgular 
sayesinde beynin 
hedef bölgelerine 
yönelik daha özel 
ve etkin ilaçların 
geliştirilebileceğini 
vurguladı.

Endişesi
bulundular.
Altısı gelişmiş, 
sekizi ise 
gelişmekte olan 
ülke olmak üzere 
toplam 14 ülkeden 
60 bin yetişkinle, 
2001-2003 yıL 
lannda yapılan 
teşhis mu lak at- 
lannı inceleyen 
Üstün ve Kessler. 
gelecek kaygısı. 
m adde bağımlılığı 
ve benzeri 
vakalara bağh akıl 
hastalıkları üzerine 
çalışmalar yaptılar. 
Bu çalışmalar 
sonucunda hazır
ladıkları raporda 
belirtildiğine göre, 
gelişmekte olan 
ülkelerde araştır
maya katılanlarm 
yüzde 76 ila yüzde 
85 ’i geçmiş yıllar
da çok cidd i zihin
sel hastalıklar 
yaşamalarına rağ
men herhangi bir 
tedavi görmedik
lerini söylediler.
Gelişmiş ülkelerde 
ise bu oran yüzde 
35 ila yüzde 50 ye 
düşmekte.

NÖBETÇİ ECZANE
5 Haziran 2004 Camartaıl 

SAĞLIK ECZANESİ
6 Haziran 2004 Paıtr 
VEZİROÖLU ECZANESİ

I CİsjZSI
YIL : 31 SAYI: 1844

FİY ATI: 200.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Yan işleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ

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

Basd&ğı Yg ; KÖHEEZ OFSET
Matbaadık-Yavmahk-Reklamaldi Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok No.3 B GEMLİK 

(Dfai bayram Güderi ve Pazar gideri wunhnaıa)
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■ A ACüiVE
■HpOBk COMPUTER
I BİLİŞİM HİZMETLERİ
! VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 

| YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

... ■ ■ ■ ■ ■ m * lntel Pentium 4 İşlemci 2.8 GHz
j II1 j Fr II1 11 * Lisanslı Microsoftlllll " İlk HHl HAR WlndowsXPHomeTRİşletimsisteml iM¥3 jj ¥00 .ıIHI İMİ W İlil IVII Rl • Onboard ekran kartı AH

/ f *16' Monitör
*52XCD-Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONUNE J

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI ’ lnte,net eri5im

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 imimi MM000 IMOMM tll0.M I.MN
Vestel Click 1.177.600.000 I.I77.M 1.177.600.000 ı.n.ooo 1.UM
Vestel Asteo 1J07.600.000 IMMII 12MN 1.340.000.000 I1M

Vestel Bishi T 1J66.800.000 Mi 1J66.800.000 Mi İMİ
Vestel Planet I.4MM 1.428.MMD I.Mİ İMİ İMİ
Vestel Magıc mı 1.920.000.000 IMM 2.IJ1.NM 2.131.000.000

Vestel Bishi Y UOM 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Optimum IK1.M 1.861.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 2MWN

Vestel Smart 1.998.800.000 IMM 1.998.800.000 2.219.000.000 2J19.000.000
Vestel Max MM fflll 5.070.000.000 5.627.000.000 5.(27.»

IfCRT Monitör terki: 40.400.000 ÎL 17” Fiat Monitör farkı :IW.0W.W0 TL ir Fiat Monitör teıkı:191200.MITL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUSVARDA
PEŞİNATH1AK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNATMTAK

BONUSCARD’A 
PEŞİNAT ♦ 10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 I.155M 1J71.900.000 1J71.900.000
17" CRT 
Monitörle İMİ 1.195.400.000 I.I95M 1.314.950.000 1311»
17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 125S.M 1J55.000.000 1.O.M0 IJN»

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

! AûClîVe
j AA COMPUTER VESTEL I

DİSTRİBÜTÖRÜ 1

I Çeki kullanan AJdğfrûnûn Tutan Tatı

Bu hediye çdd sadece ActiveBS^ayar'da 30/06/2004 fatihe tadar geçett I

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor 

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkann.....
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK



Gemlikspor’a kazandırılmak istenen tesis, sözleşmedeki bazı maddeler nedeniyle devredilmedi I

r Kayıkhane Tesisleri kaderine terk edildi
Kayıkhane Mevkiinde bulunan üç yıl önce 40 milyar lira harcanarak onarılan Kayıkhane Su Sporlan Tesisi, kaderine terk edil
di. Belediye Başkanı tarafından Gemlikspor’a kazandırılmak istenen tesis sözleşmesinde çıkan anlaşmazlık giderilemedi. 3de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
7 Haziran 2004 Pazartesi FİYATI : 200.000- TL.

“Kanserde erken 
teşhis önemli”

Gemlik Belediyesi ve Uzmanlar 
Tıp Merkezinin ortaklaşa düzen
lediği, “Meme Hastalıkları ve 
kanserleri” konulu panelde, kan 
serde ilk belirtilerin neler olduğu 
ve hangi grupların risklerinin 
fazlalaştığı anlatıldı. Sayfa 4 de

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen gecede, öğrenciler hünerlerini sergiledi

İskele Meydanı’nda defile
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Güzel bir gece
Gemlik'te ilk kez öğrenciler meydana konan sahnede bir yıl 

içinde öğrendikleri becerilerini halk ile paylaştılar.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu girişimi takdire değer.
Okullar genelde yıl sonlarında okullarında hazırladıkları 

gecelerde becerileri velilere gösterirlerdi.
Tüm okullann bir programda folkör, müzik ve defile ile 

çalışmalarını sunmaları, hem öğretmenler, hem de öğrenci 
ler açısından da yararlı.

Öğrenciler becerileri daha geniş kitlelere göstererek moti* 
vasyon kazanıyorlar, moral topluyorlar.

Bu etkinliğin her yıl tekrarlanmasını diliyoruz.
Son bir yıldır televizyonlarda düzenlenen Pop Star türü 

yarışmalar, gençler arasında ilgi görmesinin nedeni, ün ve 
şöhret olma hevesinden yatıyor.

Gemlik'te de yıldız şarkıcıların olduğunu gördük.
Geçtiğimiz yıl Umurbey Belediyesinin düzenlediği yarış- 

malarda da genç yetenekleri tanıma olanağı elde etmiştik.
Gençlerin okullarda elde ettikleri beceriler, gelecekte 

onların yönünü çizecek.
Genç kızlarımızın yıl içinde diktikleri birbirinden güzel 

giysiler, yine mankenlere taş çıkartırcasına sunmaları 
Gemliklilerin de beğenisiyle karşılaştı.

Gecede Milli Eğitime katkılarından dolayı belediye başkanı- 
na plaket verilmesi ise ayrıca bir jest oldu,

Belediye Kültür Merkezinin okullara ücretsiz verilmesi, 
son zamanlarda okul etkinliklerinin bu salonda yapılmasına 
neden oluyordu.

Aslında Kültür Merkezi, eski başkan Nezih Dimili ‘nin plan
ladığı gibi katlı otoparkın yapıldığı yere yapılsaydı, Halk 
etkinlikleri kolaylıkla izleyecekti.

Dışarıdan parayla getirilen sanatçılar yerine çocuklarımızın 
hünerlerini izlemek de güzel. Tebrikler..

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 
Halk Oyunları ve Müzik Şenliği’nde, liseli gençler defile, 
müzik, halk oyunlarında tüm hünerlerini gösterdiler.
Gemlik ve belde lise 
öğrencilerinin bir yıl 
içinde yaptıkları 
etkinlikler, Gemlik’te 
ilk defa halka İskele 
Meydanı’nda 
gösterime sunuldu. 
Kız Meslek Lisesi 
öğrencilerinin yıl 
içinde diktikleri 
giysiler manken 
öğrenciler tarafından 
podyumda halka 
sunması büyük 
ilgi topladı.
Öğrenciler, folklor, 
müzik etkinliklerini de 
profesyonellere taş 
çıkartırcasına sundular.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün
haberi sayfa 2’de Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencileri kenefi diktikleri elbiseleri sergilediler

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

İşbirlikçiler....
İşbirlikçiler, çanak tutucular, kıyakçılar dünyanın 

neresine giderseniz gidin var.
Parayla besleniyorlar, karşılığında vatanı satı 

yorlar.
O işbirlikçiler, çanak tutucular olmasa kimse 

kimsenin iç işlerini kanştıramaz.
Karıştırmaya cesaret dahi edemez.
Yazık çok yazık.
Beyni ona dayalı aklı; kalbi ona dayalı sevgisi 

olan insanoğlunun düştüğü acze bakın.
Kendi çıkarları için neler yapabiliyor.
Utanmıyor, sıkılmıyor, vicdanı sızlamıyor.
Tarihin derinliklerine inildiğinde görülüyor 

zaten..
Devletleri yıkanlar, imparatorlukları çökertenler 

hep içeriden. İktidar, hırs,öfke ve kinle yoğrulan 
1 “muanzlar”amaçlan uğruna vatanı satmakta sakın* 

ca görmüyorlar.
Göremezler..
Çünkü; Beyin uyuşmuş. Göz körelmiş.
Yürek katılaşmış.
Terazinin kefesinde para ağır çekiyor.
Napolyon ;
“Para para para “demiş.
Bizim ozanlarımızdan biri tamamlamış.
“Varlığın bir dert yokluğun yara..”
Oysa paradan daha önemli değerler var.
Vatan sevgisi var. Toplumsal dayanışma var.
Bağımsızlık var. Özgürlük var.
Onurla yaşamak varken günü kurtarmak uğruna 

dünya durdukça onursuzlukla, vatan hainliği ile 
anılmak niye?

Gelecek kuşakların başını hep dik tutmak 
dururken öne eğdirmek çok acı değil mi?

Ne var ki; Ülkeler duruyor.
Onursuzlar tarihin dar ve uzun koridorlarında 

karanlıklara gömülüyorlar.
Lanetleniyorlar.
Örnek mi ? Ben ipuçlarını verdim.
Onları da siz bulun canım.
Çok zor değil.
Dün de bugün de bir yığın “tabansız” vatan 

sevgisini kimseye bırakmadan vatanlarını sattılar, 
kaçtılar. Şimdi omların uzantıları satmaya devam 
ediyor.

Kaçacak delik ararken de ekliyorlar;
“Yok mu arttıran ?”

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVEMENUrGUNFİyATLARLA..
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad, Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3 B GEMLİK
Tel: (0.224)5139683 Fax: (0.224) 513 35 95

Seyfettin SEKERSÖZ 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın 
dan organize 
edilen Halk Oyun 
lan ve Müzik Şen 
liği’nde podyuma 
çıkan liseli öğren
ciler izleyenleri 
büyüledi.
İskele Meydanı’n 
da düzenlenen 
şenlik öncesinde 
Milli Eğitim’e yap
tığı katkılardan 
dolayı Kaymakam 
Sadettin Genç 
tarafından Bele 
diye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
teşekkür plaketi 
verildi.
Şenlik öncesi 
konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
yaptıklannın artık 
salonlara sığmadı 
ğım belirterek, 
güzellikleri halkla 
paylaşmak iste
diklerini söyledi.
11 Eylül İlk 
öğretim Okulu, 
Ticaret Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
ile Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
folklor gösteri
leriyle katıldıkları 
şenlikte Umurbey 
Celal Bayar 
Sağlık Meslek 
Lisesi ve Gemlik 
Lisesi folklor 
ekipleride 
birbirinden güzel 
oyunlarla İskele 
Meydanını doldu
ran yaklaşık 
iki bin kişinin 
alkışlarını aldılar. 
Halk Oyunları 
ve Müzik 
Şenliği’nin 
beklenenden fazla 
ilgi çeken bölüm
leri ise liseli genç 
kızların seslendir 
dikleri şarkılar 
ve defile oldu. 
Ticaret Meslek 
Lisesi öğrenci
lerinden Dilek,

Beyhan ve 
İlknur, sahnede 
profesyonelce 
seslendirdikleri 
şarkılarla birer 
star olduklarını 
ortaya koydular. 
MANKENLİK 
YAPTILAR r— 
Halk Oyun 
lan ve Müzik I 
Şenliği’nde 
izleyenlerin 
meraklı 
bakıştan 
arasında 
podyuma 
çıkan 
Anadolu 
Kız Meslek

Lisesi 
öğrencileri 
ise kendi 
diktikleri 
elbiselerin 
mankenliğini de 
yaptılar.
İskele Meydanı’nı

dolduranların 
belki de ilk 
kez izledikleri 
defilede genç 
kızlar sunduklan 
defileyle büyük 
ilgi gördüler.
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HABER

Gemlikspor’a kazandırılmak istenen tesis, sözleşmedeki bazı maddeler nedeniyle devredtaedi

Kayıkhane Tesisleri 
kaderine terkedildi

SeyfettinŞEKER5ÖZ 
Üç yıl önce yaklaşık 
40 milyar lira har* 
canarak onarılan 
Kayıkhane tesisleri 
şimdi kaderine 
terkedilmiş durum 
da. Uzun yıllar 
harabe halinde 
bırakıldıktan sonra, 
onarılarak dönemin 
Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı 
Fikret Ünlü 
tarafından hizmete 
açılan Kayıkhane 
Su Sporları 
Tesisi atı) 
durumda kaderine 
terk edildi.
Onarımı yapıldıktan 
sonra ihale yoluyla 
kiraya verilen 
ancak, kiracısı 
tarafından işletilme* 
den tekrar 
Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü'ne 
terk edilen binaya

TAŞI 
GEDİĞİNE

Bir gören olmayacak mı?
Atatürk Kordonu ndaki 
oturma bankları elden ele, 
ordan oraya dolaştırılıp duruyor. 
Neden sabitlenmez?
Milyarlar harcanarak 
döşenen karolar çiziliyor, 
yerinden oynuyor, çimenler eziliyor. 
Herkes görüyor, sorumlular görmüyor. 
Herhalde gözlerde katarakt

T 3 ■ 
7*4* (dmeı

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
talip olarak 
Gemlikspor’a 
kazandırmak 
İstemişti.
TERK EDİLMİŞ GİBİ 
Bir süre önce 
Gemlikspor’a kazan 
dirildiği Belediye

Başkanı tarfından 
açıklanan tesisin 
sözleşmesindeki 
bazı madelerin 
Belediye Başkanı 
Mehmet turgut 
tarafından kabul 
edilmemesi üzerine 
sözleşme ortada 
kalmıştı.

Solaksubaşı Fas da
Milletlerarası 
Tic a ret Odası 
Milli Komite 
üyesi Tevflk 
Solaksubaşı.
35. ICC Dünya 
kongresine 
katılmak ürere 
Fas'a gitti. 
Fas'ın Marakesh 
ken t inde yapıla - 
cak olan 35.
ICC Kongresi ne 
Rahmi Koç. ICC 
delegelerinden 
Ticaret Odalar 
Borsalar Birliği 
Başkanı Rı f a t

Rana Yırcah İle 
Bülent Koşmaz \r

Aradan geçen altı 
ay içinde tesislerin 
Gemlikspor’a 
verilmediği gözle 
nırken, atıl durum* 
daki binanın mil
yarla rca lira harcan 
diktan sonra akı 
betinin ne olacağı 
bilinmiyor.

dağer detegeter* 
de katdacagent

Kas», kongrenin 
6 Haziran günü 
b*$b<Hwı.

günü sona ere
ceğini soşiedL



7 Haziran 2004 Pazartesi

Uzmanlar Tıp Merkezi ve Gemlik Belediyesi ortaklaşa panel düzenledi

“Kanserde erken tanı önemli”
Settin ŞEKERSÛZ
Gemlik Belediyesi ve 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi’nin ortaklaşa 
düzenledikleri 
“Meme Hastalıkları 
ve Kanserleri” 
Paneli Belediye 
Kültür Merkezinde 
yapıldı.
Panele katılan bayan* 
la ra Uzmanlar Tıp 
Merkezi tarafından 
ücretsiz kan şekeri 
testi yapıldı.
Panele konuşmacı 
olarak katılan 
Cerrahi Onkolog 
Op. Dr. Erol Aksaz 
ve Uzman Dr.
Nuray İpek, Meme 
Hastalıkları ve 
Kanserlerinde ilk 

belirtilerin neler 
olduğu, hangi 
gruplarda riskleri 
n fazlalaştığı, 
tedavi yöntemlerinin 
ne olduğunu 
anlattılar.
Uzman hekimler, 
meme kanserinde 
Özellikle "erken 
tanı"nın çok önemli 
olduğunu vurgu
ladılar. Panelistler, 
bayanlarımızın 
"erken tanı" 
için 20-40 yaş 
arasında 3 yılda bir, 
40 yaşından sonra 
her yıl doktor 
kontrolünden 
geçmelerini, 35-39 
yaşlan arasında ilk 
"Mamografi" incele

meşini ve 40 yaşın
dan itibaren de 
"Mamografi" tetkiki
ni her yıl yaptır- 
malannı önerdiler. 
Mamografi ve 
Ultrosonografi 
Meme Kanseri’nde 
erken teşhisin 
gerçekleşeceğini 
ve böylece kişinin 
hayatının kurtula
cağını söyleyen 
konuşmacılar, din
leyiciler tarafından 
ilgiyle izlendiler.
Mamografi tetkikinin, 
ilçemizdeki sağlık 
kuruluşları arasında 
yalnızca Uzmanlar 
Tıp Merkezi tarafın
dan yapıldığını 

söyleyen UTM 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Feza 
Şen, panele katılan 
dinleyicilere, Mamog 
rafi ve Ultrasonog 
rafi tetkiklerinin 
bir arada olduğu 
uygun bir paket 
uy at kampanya 
sınında başlatıla
cağını söyledi.

Sayfa

'Olgunlar Turnuvas 
bugün başlıyor

(■MMHEHÛL
Gemlik te ilk kez 
dÜTrnlrnrn 
birimi Olgunlar 
Turnuvası run 
kuraları çekildi. 
Hk maç bugün 
saat 13.00 de 
Kartalspor ile 
Umurbeyspor 
arasında ilçe 
stadında 
oyısnscuİL 
İki grupta 
sekiz takımın 
bulunduğu 
turnuvanın 
birinci grubunda 
Katırlıspor, 
Emniyetspor.
Zeytinspor, 
Trabzonlular 
Derneği ile ikinci 
grupta Gemlik 
Kartalspor, 
Umurbeyspor, 
Güzel Nakliyat 
spor ile Azot

I Mensuplan 
| mücadele
I_______

t

- -4 puctrhjcr.
Gruplarında ilk 
iki sırayı alan 
takımlar tek 
grupta şampiyon
luk için tüm 
güçlerini ortaya 
koyacaklar.
Bugün harlayarak 
dan Olgunlar 
Turnuvasındaki 
ikinci maçta ise 
Katırlıspor ile 
Zeytinspor karşı 
karşıya gelecekler. 
Turnuvaya 
verilecek iki gün I 
lük aradan sonra 
10 Haziran 
Perşembe günü 
saat 17.30 da 
Emniyetspor - 
Trabzonlular 
Derneği arasında 
oynanırken ikinci 
maç saat 19.oo da 
Azot Mensuplan - 
Güzel Nakliyat 
spor arasında 
yapılacak.

&|A-

^C^lrot

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

GOOO/W4M

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^j

CARGO G26
Özellikle yeni nesil minibüsler/kamyonetler için gehştirilmFŞ 
radial gövdeli, üstün performanslı asfalt zemin lastiği

YAPI KREDİ ■ WORLD KART • İŞ BANKASI ■ MAÂIMUM KARTA 12 AYA KADAR TAKSİT İKAM

good/year
Yetkili Bayii

Teıfii Soliksıbısı tt Ojitim
İstiklal Caddesi No : 26

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

ELEMAN
Gemlik Şantiyemizde çalışacak 

Bilgisayar kullanabilen 
ÖN MUHASEBECİ ARANIYOR

Müracaat: (0.224) 225 29 50

OTOflYGflZ 
imha girmiştir 

, OKT 

mıamm 
Buna • Gemi yolu Kurtul Köyü 8. Km.

Ged BURSA

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

jAJ—OKUYUN OKUTUN
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Ticaret Uzmanları 
Derneği (DUMED) 
Başkanı Muhittin 
Cildi; 1994, 1999 
ve 2001 de kapasite 
kullanım oranının 
yüzde 70’ iere 
inmesinin, o yıllarda 
rekor küçülmeler 
yaşanmasının altın
da, bir önceki yıl
ların dış ticaret açık
larının çok fazla 
olmasının yattığını, 
bu yılın ilk 5 ayında
ki 12 milyar dolarlık 
dış ticaret açığının 
da bu endişeleri 
uyandır dığını söyle
di. Hükümetin yetk
ililerinin doların 1.5 
milyon seviyesinde 
seyretmesi ile bu yıl 
için 8 milyar dolarlık 
dış ticaret açığı olur 
açıklamalarının da 
anlaşılabilir bir 
tarafı olmadığını 
anlatan DUMED 
Başkanı Cudi, "Dıs 
ticaret açık hızının 
yaz aylarında 
yavaşlayacağını 
düşünürsek, yıl 
sonunda 25 milyar 
dolar seviyesini 
bulur. Geçen yıla 
göre dış ticaret

açığındaki artış 
yüzde 60 gibi rekor 
bir seviyededir. Bu 
durum cari işlem 
açığına da yansıya
cak, 7 milyar dolar 
civarında tahmin 
edilen cari işlem 
açığı 10 milyann 
üzerinde olacaktır. 
2004 ekonomi hede
flerinin tutturulması 
ve ekonominin daha 
sağlıklı yoluna 
devam edebilmesi 
için dış ticaret açığı
na dikkat çekiyoruz 
ve acil tedbir alın
masını talep edi 
yoruz. 2000 yılı 
sonunda 27 milyar 
dolar dış ticaret 
açığı vardı. 2001 de 
eksi 9.4 oranında 
küçüldük. Yüzde 97 
devalüasyon 
yaşadık. 2004 ün ilk 
3 ayında 5 milyar 
dolar cari işlemler 
açığı oluşurken, 
2004 sonu cari 
işlem açığını 7.6 
milyar dolar olarak 
söylemek insan man
tığına ters gelir.
Döviz gelirinin yüzde 
69’unun ihracattan 
sağlandığını göz 

önünde bulun
durursak, bugün
den itibaren 2005 
de kotaların kalk
ması ile daha zor 
durumda kalacak 
olan tekstilcilerim
izin desteklenmesi 
gerekir. Tekstil ihra
cat artış hızı yüzde 
30’lardan yüzde 
10’lara düştü. 
Konfeksiyon da ise 
durum daha 
vahimdir. Bu yıl kon
feksiyon ihracatında 
gerileme yaşıyoruz. 
İstihdam yoğun olan 
tekstil ve konfeksiy
on sektörlerine 
maliyet girdilerini 
düşürebilecek ciddi 
teşvikler hükümet 
tarafından sağlan
malıdır. Fuarlarda 
tekstilcilerimiz müş
terilerini Uzakdoğu 
ülkelerine kap
tırdılar. Rekabet 
gücümüzü bu sektör
lerde arttır malıyız. 
Dış ticaret açığı 
verdiğimiz ülkelere 
mal satmanın da yol
larını araştırmalıyız. 
Döviz gelirimizin 
yüzde 89 unun itha
lata harcandığını

düşünürsek tüketime 
yönelik kalitesiz 
ürünlerin getir
ilmesinin engellen
mesinin de ne kadar 
önem arz ettiği 
ortaya çıkar.
Vatandaşlarımızın da 
alış verişlerinde yerli 
malı kullanma bil
incinde olmalarım 
istiyoruz" diye 
konuştu. Türkiye’nin 
böylesine hassas 
ekonomik dengeler 
üzerinde büyümeye 
çalışırken, hiç kims
enin gündemi lüzum
suz siyasi sürtüşme 
İere ve suni ortam
lara sürüklemeye 
hakkı bulunmadığına 
dikkat çeken 
DUMED Başkanı Cu 
di, hükümetin bütün 
dikkatini dış ticare 
te, ekonomiye, büyü 
meye ve dolar kuru 
nu dengede tutmaya 
vermesi gerektiğim 
de sözlerine ekledi.

greglaybettiriyor
Etkili konuşmama, 
bağırarak değil 
kelimelere doğru vur
gular yapdau konuş
ma olduğa, toplumda 
çok sayıda kişinin 
rahatsız olduğu yük
sek sesle konuşma 
sorununun eğitimle 
çözülebileceği 
bildirildi.
Selçuk Üniversitesi 
Devlet Konserve 
tu varı Müdürü Doç. 
Dr. Ümit Gürbüz, 
ülkemizde, toplu tası
ma araçları başta 
olmak üzere insan
lann bir arada bulun
duğu mekanlarda en 
fazla şikayet edilen 
konuların başında 
yüksek sesle konuş
manın geldiğini 
söyledi.
Çok sayıda kişinin 
yüksek sesle 
konuşarak karnım 
dakini etkileyeoile- 
ceğini ya da 
ikna edebileceğini 
düşündüğünü anlatan 
Gürbüz, 'Etkili 
konuşma, bağırarak 
değil kelimelere 
doğru vurgu yapılan 
konuşmadır” dedi. 
EĞİTİM EKSİKLİĞİ 
Yüksek sesle konuş
ma probleminin 
temelinde yetersiz 
eğitimin yattığını 
ifade eden Gürbüz, 
şunlan kaydetti: 
"Bazı üniversite 
öğrencileri bile topla

Gürbüz, etkili W

İBMHdd

belirterek. 
"Eğitimciler başta 
olmalı üzere öaaMM* 
siyasetçiler ve 
bürokratların etkili 
konuşma vrteneğmi 
lı aranması 

hatalı vurgulama w

ma. kesinlikle

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 TOPLAM

ANASINIFI 1.800.000.000 500.000.000 450.000.000 220.000.000 2.970.000.000

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 4.482.000.000

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 4.482.000.000

5. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

6. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

7. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

8. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000
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yüksek sesle 
konuşarak karnım 
dakini etkileyeoile- 
ceğini ya da 
ikna edebileceğini 
düşündüğünü anlatan 
Gürbüz, 'Etkili 
konuşma, bağırarak 
değil kelimelere 
doğru vurgu yapılan 
konuşmadır” dedi. 
EĞİTİM EKSİKLİĞİ 
Yüksek sesle konuş
ma probleminin 
temelinde yetersiz 
eğitimin yattığını 
ifade eden Gürbüz, 
şunlan kaydetti: 
"Bazı üniversite 
öğrencileri bile topla

Gürbüz, etkili W

İBMHdd

belirterek. 
"Eğitimciler başta 
olmalı üzere öaaMM* 
siyasetçiler ve 
bürokratların etkili 
konuşma vrteneğmi 
lı aranması 

hatalı vurgulama w

ma. kesinlikle

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 TOPLAM

ANASINIFI 1.800.000.000 500.000.000 450.000.000 220.000.000 2.970.000.000

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 4.482.000.000

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 4.482.000.000

5. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

6. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

7. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000

8. SINIF 3.200.000.000 500.000.000 450.000.000 332.000.000 4.482.000.000
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ÖSS öncesi "Zehirlenme" uyarısı
Günde yaklaşık 
500 bin kişinin 
gıdadan 
zehirlendiğinin 
iddia edildiği 
Türkiye’de ÖSS’ye 
giren 1,5 milyon 
öğrencinin sınav 
öncesi dikkatli 
olması iştendi. 
Selçuk Üniversitesi 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölümü 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Yusuf Durak, 
konuya ilişkin yap
tığı açıklamada, 
ekmekten meyveye, 
kuruyemişten çiko
lataya kadar tüm 
yiyecek ve İçecek
lerde yararlı ya da 
zararlı mikroorga
nizma bulunduğunu 
söyledi.
Asıl önemli olanın 
gıdalardaki zararlı 
mikroorganizma 

populasyonunun en 
aza indirilmesi 
olduğunu belirten 
Durak, mikrop 
oranı yüksek olan 
gıdaların insanlarda 
mutlaka gıda 
zehirlenmesine yol 
açtığını bildirdi. 
Türkiye’de bir 
kişinin yılda ortala
ma 3 kez gıda 
zehirlenmesine 
maruz kaldığını 
ifade eden Durak, 
şunlan söyledi: 
"Bu veriler, günde 
yarım milyon 
kişinin gıdadan 
zehirlendiğini 
ortaya koyuyor. 
Yani toplam 
nüfusun yüzde 
0.7’sl hergün 
zehirlenme riski 
taşıyor.
Zehirlenmelerde 
ölenler ya da duru
mu ciddi olduğu 
için hastaneye 
kaldırılanların

sayısı çok az 
görülüyor, ancak 
zehirlenme 
nedeniyle ishal 
olanlar, mide 
bulantısı, baş ağnsı 
ve dönmesi çeken
lerin sayısı ihmal 
edilmeyecek kadar 
fazla. Söz konusu 
zehirlenmelerin 
önemli bir bölümü 
tıbbi müdahaleyi 
gerektirmeyecek 
boyutlarda oluyor." 
Gıda zehirlenmeler
ine yol açan yiye
ceklerin başında 
özellikle yaz 
aylarında tavuk, 
balık, konserve, 
mantar, kremalı 
pasta, döner, fast 
foodlarda yapılan 
salatalar ve 
tereyağlan ile 
ekşimiş ve küflü 
peynirlerin geldiği
ni vurgulayan 
Durak, bunların 
zehirlenme açısın

dan en yüksek risk 
taşıyan gıdalar 
olduğunu kaydetti. 
Yaz aylarında bu 
gıdalardaki zararlı 
mikroorganiz
maların sıcağın etk
isiyle daha kolay 
çoğalabildiğini dile 
getiren Durak, kısa 
süre içinde sayısı 
milyonlara ulaşacak 
bu mikroorganiz
maların kişiyi 
ölüme bile götüre
cek zehirlenmelere 
yol açabileceğini 
bildirdi.
Bu nedenle risk 
taşıyan bu gıdaların 
pişirilmesi ve 
tüketilmesinde çok 

dikkatli olunması 
gerektiğini vurgu
layan Durak, şöyle 
devam etti: 
"Günde ortalama 
500 bin kişinin 
gıdadan 
zehirlendiği 
Türkiye’de, 
toplumun yüzde 
0.7’sinin risk altın
da bulunduğu 
düşünüldüğünde, 
20 Haziran’da 
ÖSS’ye girecek 
yaklaşık 1,5 milyon 
öğrencinin 10 bini 
zehirlenme tehlikesi 
ile karşı karşıya 
bulunuyor. Sınav 
sırasında az da olsa 
mide bulantısı, baş 

ağrısı ya da dön
mesi, öğrencinin 
geleceğini ciddi 
anlamda etkileye
bilir. Bu yüzden 
smav öncesi yaz 
aylarmın ris kli 
gıdaları arasında 
yer alan tavuk, 
konserve, balık ve 
bazı peynir tür
lerinden uzak 
durulmalıdır." 
Durak, sınav günü 
zehirlenmeyi hız
landırıcı yağlı ve 
çok şekerli gıda 
lann olabildiğince 
tüketilmemesi 
gerektiğini 
belirterek, "Risk 
grubuna girmemek 
için dışardan gıda 
tüketilmemeli, 
pişirilmiş gıdalar 
hemen ve taze 
yenilmelidir. fk 
Beklemiş gıdalar 
kesinlikle tercih 
edilmemelidir" dive 
konuştu.

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 MATBAA İŞLERİNİZ
İÇİN RİZİ ARAYIN

■ ■J BURSA HAKİMİYET VE KENT İ 
I GAZETELERİNE İLAN ALINIR I 
i KÖRFEZ REKLAM
I TEL: 513 96 83 Fax: 513 35 95 I

SATILIK VİLLA

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

*

Kttrffez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı tripler satılık villa 

GSM: (0.535) 886 47 74

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5. Kat sahibinden satılıktır.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99
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Ankara Ticaret Odası 
(AT O) tarafından 
nazırlanan "Hayatımız 
Mafya Raporu”na 
göre, Türkiye’de 
mafyanın 100’e yakın 
faaliyet alanı bulunuy* 
or. Rapora ilişkin 
ATO’dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
yaklaşık 1 trilyon 
dolar olduğu tahmin 
edilen dünya örgütlü 
suç ekonomisinden 
Türkiye’nin aldığı 
paya yer verildi. 
Rapora göre, 
Türkiye’de yeraltı 
ekonomisinin büyük
lüğü 238 milyar dolar 
olan milli gelirin 
dörtte biri olan 60 
milyar dolan buluyor. 
Bu rakam Türkiye’nin 
2004 yılı bütçesinin 
yansını dâ aşıyor. 
Rapora göre, Türkiye 
organize suc örgütleri 
tarafından aort bir 
yandan kuşatılmış 
durumda. 1998-2002 
yıllan arasında yak
laşık 17 bin kişi çete 
üyesi olmaktan polis 
tarafından yakalandı. 
Polisin Türkiye 
genelinde yaptığı 
çalışmalara göre, 
mafya toplam 3 bin 
12 olaya kanştı. Yine

9 bin 53’ü İstanbul’da 
olmak üzere 17 bin 
105 kişi gözaltına 
alındı, 4 bin 182 kişi 
tutuklandı. 
MAFYANIN 
BAŞKENTİ İSTANBUL 
Rapora göre, 
Türkiye’deki organize 
suçların neredeyle 
yansı İstanbul’da 
işleniyor. 1998’de 
kurulan İstanbul 
Organize Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
2002 yılı sonuna 
kadar 454 suç 
örgütünü çökertti, 
325 çete liderini 
yakaladı. Aynı 
dönemde çeteler 
sadece İstanbul’da bin 
637 olaya, kanştı. 
Raporda, İstanbul’un 
ardından mafyanın 
yoğun olarak faaliyet 
gösterdiği iller, 
”Adana, Ankara, 
Aydın, Antalya, 
Balıkesir, Bursa,. 
Gaziantep, İçel, İzmir, 
Kayseri, Kocaeli ve 
Samsun” olarak 
sıralandı.
EN YAYGINI 
OTOPARK MAFYASI 
Raporda, mafyanın en 
yaygınını otopark 
mafyasının oluştur
duğu ileri sürülürken, 

mafyanın, özellikle 
büyük şehirlerde 
cadde ve sokaklan 
parselleyip 
görevlendirdiği 
değnekçiler aracılığı 
ile otopark ücreti 
topladığı belirtildi. 
Rapora göre, para 
vermeyen dövülüyor, 
arabaları çiziliyor, 
lastikleri yanlıyor. 
Üç büyük il olan 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de 2 milyona 
yakın otomobil bulun
duğu ve bu kentlerde
ki otopark ücret
lerinin 2-10 milyon 
lira arasında değiştiği 
dikkate alındığında 
sadece otopark 
mafyasının yıllık 
cirosu trilyonlarla 
ifade ediliyor.
Otopark mafyasını 
”arazi mafyası, çek- 
senet mafyası, organ 
mafyası, çocuk 
mafyası ve ihale 
mafyası” izliyor.
Rapora göre, bunlann 
yanı sıra Türkiye’de 
"uyuşturucu mafyası, 
kumar mafyası, altın- 
pırlanta mafyası, kira- 
tahliye mafyası, fuhuş 
mafyası, icra mafyası, 
nakliye mafyası, 
inşaat mafyası, ehliyet 

mafyası, sigara 
mafyası, silah 
mafyası. hal-pazar 
mafyası. dilenci 
mafyası, gecekondu 
mafyası, çayhane 
mafyası. insan 
mafyası, pornografi 
mafyası, kitap 
mafyası, müzik 
mafyası, tarihi eser 
kaçakçılığı mafyası, 
göçmen mafyası. tele
fon dinleme ve izleme 
mafyası, hapishane 
mafyası, naylon fatura 
mafyası...” da önemli 
bir yer tutuyor.
Yasam alanları 
giderek yaygınlaşan 
mafya dünyasını 
adlandırmada çok 
sayıda ifade kul
lanıldığına dikkat çek
ilen raporda, bunlann 
başlıcalan şöyle sıra
landı:
"Mafya ekonomisi, 
yeraltı ekonomisi, suç 
ekonomisi, kurşun 
ekonomisi, karapara 
ekonomisi, yasadışı 
ekonomi...’ 
Mafya, adam kaçırma, 
öldürme, yaralama, 
dövme, ev ve işyeri 
basma, tehdit 
tecavüz, silah zoruyla 
el koyma, şantaj, 
kurşunlama gibi yön

temler kıdbmyor. 
adam dövmek «e 
ç aralamak 
nedeniçie 
sabAab olmak 
çukseimek kân 
sektör içinde 
önemli bir araa- 
taijıjkyçr

TÜRK TİPİ
MAFYA”
Raporda, "Türk 
tipi mahı nm 
özelliklerine de yer 
verildi. Buna göre, 
organize suc örgüt
lerinin yaptv bir şir
ket ya da holding 
yapısına çok benziyor 
Örgüt, piramit sek
linde yapılamıyor En 
yetkili karar mercii 
olan "baba" bir 
holdingin yönetim 
kurulu başkanı gibi 
doğal olarak 
piramidin en 
tepesinde bulunuyor. 
Türk mafyasının yazdı 
olmayan kuralları 
raporda, şöyle 
sıralanıyor: 
"Üyelerden lidere 
karşı mutlak itaat 
beklenir. Örgütün 
genişlemesinde 
hemşehricilik önemli 
yer tutuyor. Aranan 
şahıslar pasaportlarını 
sicili temiz kişiler

korku, bir tasmanda 
da özenti yarattığı 
ifade edÜyor

Açılın şirket sayısında 
artış görülüyor

Türkiye 
Odalar ve 
Borsalar 
Birliği’nin 
(TOBB) ticaret 
sicili verilerine 
göre, bu yılın 
ilk 5 ayında 
açılan şirket 
sayısında 
geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 
20.50’lik bir 
artış meydana 
gelirken, 
kapanan şirket 
sayısında ise 
yüzde 7.4’lik

bir artış oldu. 
TOBB veriler
ine göre, 
2003 yılının 
ilk 5 ayında 
toplam 28 bin 
424 şirket 
açılırken, 10 
bin 933 şirket 
kapısına kilit 
vurdu. 2004 
yılının aynı 
döneminde ise 
toplam 35 bin 
251 şirket 
açılırken, 11 
bin 743 şirket 
kapandı. Aynı 
verilerden

2004 Mayıs 
ayında, 2003 
yılı Mayıs 
ayma göre 
açılan şirket 
sayısında 
yüzde

46.14’lük, 
kapanan 
şirket 
sayısında da 
yüzde
20.18’lik bir 
artış oldu.

6IM*

KSrfez
■■■I GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN vı PERAKENDE KONTÖR SATIŞI 

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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“Liseler 2 yıla inmiş durumda"
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, ÖSS 
nedeniyle öğrenci
lerin okula git
memelerine tepki 
göstererek, "Liseleri 
4 yıla çıkarmak istiy-

Bilinci Projesi, 
Kandilli 
Rasathanesi’ nde 
düzenlen bir törenle 
imzalandı. Törenin 
ardından açıklama 
yapan Milli Eğitim

da. Biz sunduğu
muz YÖK Yasa 
Tasarısında 
'genel lise 
müfredatının 
hepsi göz 
önünde bulun-

oruz ama liseler şu 
anda 2 yıla inmiş 
durumda" dedi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
işbirliği ile hazır
lanan Temel Afet

Bakanı Hüseyin 
Çelik, ÖSS’ye hazır
lanan öğrencilerin 
büyük bölümünün 
rapor alarak okula 
gitmemesine tepki 
gösterdi. Bakan 
Çelik, "Liseleri 4 yıla 
çıkarmak istiyoruz 
ama liseler şu anda 
2 yıla inmiş durum-

durularak
ÖSS’de soru sorulur 
diye’ bir kayıt getir
miştik. Tabii o gele
cek sene devreye 
girecekti, böyle bir 
problem olmayacak
tı, ancak sayın 
Cumhurbaşkanı 
yasayı veto ettiği için 
bu sıkıntı seneye de

devam edecek" dedi. 
Bakan Çelik, 
ücretsiz kitap 
dağıtımlarıyla ilgili 
olarak da, "Kitaplar 
her yıl yeniden 
dağıtılacak, çünkü 
kalitesi, ancak bir yıl 
dayanabilecek güç 
te” diye konuştu.

Ekonomide 
canlanma 
işaretleri

Yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre 
açılan şirket sayısı % 20.5 arttı.

Kredi Kartlarında Haksız Uygulama

2004 yılının ilk 5 
ayında gecen yıla 
göre acılan şirket 
sayısında yüzde
20.5’lik artış 
yaşandı.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar
Birliğinin (TOBB) 
ticaret sicili veri
lerine göre, 
2004 un ilk 5

ayında 34 bin 
251 şirket açıldı 
ve geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 
20.5’lik
bir artış meydana 
geldi.
Kapanan şirket 
sayısındaki artış 
ise yüzde 7.41 
olarak belirlendi.

Tüketici Dernekleri, bankalara dava açmaya hazırlanıyor.

Tüketici Dernekleri 
Federasyonu, kredi 
kartı kullanıcılarından 
haksız vergi ve fon kesintisi 
yapıldığı iddasıyla 
bankalara karşı dava 
açmaya hazırlanıyor. 
Tüketici Dernekleri’nin 
tespitine göre, bankalar 
2003 yılı boyunca kredi 
kartı kullanıcılarından 
150 trilyona yakın haksız 
tahsilat yaptı.
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu Başkanı

Turhan Çakar düzenledği 
basın toplantısıyla kredi 
kartı kullanıcılarına 
yönelik haksız bir 
uygulamaya 
dikkat çekti.
Yasaya göre bankaların 
ödemesi gereken 
Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu 
ve Banka ve Sigorta 
muameleleri vergisi, 
uygulamada 
tüketiciden tahsil ediliyor. 
Bu işlem tüketicilerin

dikkat etmeden imzaladık
ları sözleşme hükümlerine 
dayandırılıyor.

BURSAHAKİMİYETIE 
KENT8AZETELERİHE

İlan mimi
KÖRFEZ REKLAM

TEL: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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E
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E
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 166
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 613 18 79
Gar. Kam. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılıöı 5131053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sld. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 1042
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Mûd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
SuMet. 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md 513 45 21 -182
Yan»şl. Md. 5134521'111
Su Ansa Yafcne 185

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

VAPUR - FERİBOT

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

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞmClARI

Uludağ Turtan 513 12 12
Aydın Turtan 513 20 77

HASTANELER

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

TAKSİLER

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

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 8843
bragaz 5132259
Habaşgcc 5134546
YertfUkflgcE 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukitgac 513 ğQ 00

ANCAN PETROL 513 »79
YERLMJRûAR PETROL 513 30 33 
TUNCAY OK) GAZ 513 1425

fJM1 <1

GEMLİK'TE İLİ UISMHKISALATA IHI
EK® ARASI DOMS-Ams 1.500.000 TL
SOSSİSAVMt +.AHLAK 2.000.000 TL
HAJRUGBi *AARA\ 2.000.000 TL
HVCUKBı CrS^KKa 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS

4.500.000 TL
Ctia+CK + KMBKMÂU + İÇHS 4.500.000 TL
KÖFTE *CF5*KMB1 SALAR *KECB 4.500.000 TL

4.500.000n

KtöMbffîK 4.500.000 TL
8.000.000 TL

Isvari w edere paket servisimiz vardır
İstttiCaö,: 17 GENUK Td: (0224) 513 53 6



7 Haziran 2004 Pazartesi

Türkiye’de obezite yayılıyor
Yanlış beslenme 
alışkanlıkları ve 
hareketsiz yaşam 
nedeniyle giderek 
artan ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nce 
(DSÖ) sağlığı tehdit 
eden 10 neden arası* 
na alınan obezite 
(aşın şişmanlık) 
Türkiye’de de giderek 
yayılıyor. Türkiye’de, 
3 kadın ve 4 erkek* 
ten l’i şişman sınıfı* 
na giriyor.
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları, 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma Uzmanı 
Prof. Dr. Murat 
Erdoğan, konuya 
ilişkin önemli açıkla
malarda bulundu. 
ABD’de 2030 yılında 
ulaşılacağı tahmin 
edilen obez sayısına 
bu yıl ulaşıldığına 
dikkat çeken 
Erdoğan, Türkiye’de 
de durumun farklı 
olmadığını söyledi. 
Erdoğan, son yıllar* 

) daki beslenme 
alışkanlıkları ve 
hareket kısıtlılığı 
nedeniyle Türkiye de 
şişmanlığın giderek 
arttığım belirterek, 
ülkemizde, yaklaşık 
her 3 kadın ve 4 
erkekten birinin şiş
man olduğunu

ifade etti.
Yeni yaşam tarzında 
vakit azlığı nedeniyle 
fast-food denilen yük
sek karbonhidratlı ve 
yağlı gıdaların hızla 
tüketildiğini kaydeden 
Erdoğan, yüksek 
kalorili olan bu yiye
ceklerin alışkanlık 
yaptığını vurguladı. 
Erdoğan, bu gıdalar 
alışkanlık yaptığı için 
özellikle çocukluk 
çağında bu beslenme 
alışkanlığının yer
leşmesi ve yanında 
bol glikozlu kolalı içe
ceklerin alınmasının 
tehlikeli olduğuna 
işaret etti.
Yaşam tarzı nedeniyle 
insanların hareket
lerinin gittikçe 
azaldığını vurgulayan 
Murat Erdoğan, 
"Arabadan inmeden 
hamburger yeniyor, 
merdiven yerine 
yürüyen merdivene 
biniliyor, fatura 
ödemeleri bilgisa
yardan yapılıyor. 
Böylece harcanan 
kalori azalıyor, alınan 
kalori artıyor" diye 
konuştu.
"Gelir. Düzeyi 
Düşükler 
Daha Şişman" 
Gelir düzeyi düşük 
olanlarda şişmanlığa 
daha çok rast

Yüksek tansiyonda! İç Anadolu

landığını vurgulayan 
Erdoğan, "Gelir az 
olunca daha çok kar
bonhidrat ve zararlı 
yağlardan zengin 
besinler kullanılıyor. 
Bu kişiler daha çok 
ekmek yiyerek 
besleniyor" dedi. 
Prof. Dr. Erdoğan, bir 
kişinin şişman olup 
almadığını anlamak 
için boyunun metre 
cinsinden karesinin 
kilosuna bölümüyle 
çıkan rakama 
bakıldığını belirterek, 
bu rakam 25’in 
üzerindeyse kişinin 
şişmanlığa aday, 
27’nin üzerindeyse 
şişman, 30’un 
üzerindeyse ciddi şiş
man olarak nite
lendirildiğini bildirdi. 
Erdoğan, obezitenin 
bütün organ ve sis
temlere ciddi zararlar 
verdiğini, obezitenin 
hipertansiyon, şeker 
hastalığı, kan 
yağlarının yükselme
si, kas ve iskelet sis- 

t eminde hök bel 
fıtığı, ktrfçiraam 
karaciğerde yağlanma 
ve artan kanser oran* 
lanmn nedeni 
olduğunu bildirdi. 
Kflo Almamak Idn 
Kilo almam riı için 
birçok alış kanlıktan 
vazgeçilmesi, hareket 
edilmesi, spor yapıl
ması, az ve kalorisi 
düşük yiyeceklerin 
seçilmesi gerektiğine 
işaret eden Erdoğan, 
"Çünkü kilo aldıkça 
iştah açılır, yedikçe 
kilo alınır. Böylece 
şişmanlık devam 
eder" diye konuştu. 
Kırmızı et yerine 
yağsız beyaz et, 
tavuk, balık, mar
garin, tereyağı yerine 
ölçülü bitkisel yağ 
kullanılmasını öneren 
Erdoğan, ekmek, 
Türk tatlıları, pasta, 
mantı, pilav gibi 
yemeklerin aza 
indirilmesini, bunların 
yerine daha çok bitki 
ve sebzeden oluşan 
beslenme şeklinin 
benimsenmesi gerek
tiğini ifade etti. 
Kilonun takip edilme
si, birkaç kilo alınca 
alarm verilmesi 
gerektiğini belirten 
Erdoğan, "Çünkü 3-5 
kilo alınca vermek 
zorlaşır" dedi.

Egzamada 
Sevindirici
Gelişme

Tedavi gerektiren w «finde
cdthastaUd»» 
şansından fazlasına 
okaştnran ve daha 
C Ora ÇOCMOBTOB 
görülen "«tipik egza- 
tna'nm tedavisindeki 
yeni yöntemlerinin 
ohunhı sonuçlarmm 
alındığı bildirildi. 
Hannover Üniversite
si Dermatoloji Ana 
Bilim Dab Başkam 
Prof. Dr. Alexander 
Kapp, konuya dışkın 
yaptığı açıklamada, 
gelişen tıp «nkao- 
lannm her hastalıkta 
olduğu gibi atipik 
egzamanın 
tedavisinde de 
önemli aşama 
kaydedilmesini 
sağladığını belirtti. 
Çukurova 
Dermatoloji 
Günlerine katılmak 
üzere Adana'ya 
gelen ve atıpık egza
manın çocukluk 
dönemindeki tedavi 
yöntemlerinde yap
tığı araştırmalarıyla 
tanınan Kapp, kro
nik, tekrarlayan, 
pembe renkli, yüzeyi 
pütürlü kaşıntılı 
döküntülerle kendini 
gösteren bu 
hastalığın tüm vücut
ta, öeeMde boyun

görüldüğünü kaydol- I

Kapp, dünya 
genebnde yünde 10* 
15, bebddh döne
minde ne yünde 1-3 
oramnda gorüion 
ayıepmma

kadar birçok «nanem 
denmahfimt, ancak, 
Imfiandan doşbem 
yan efidtaeMn pafian 
oidufiran vwgnftndı

Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek 
Hastalıkları 
Derneği’nin 4 bin 
910 hasta üzerinde 
yürüttüğü 
” Hipertansiyon 
Prevalansı Çalış
ması”, Türkiye’de 
yüksek tansiyonun 
en çok İç Anadolu 

1 Bölgesi’nde 
görüldüğünü ortaya 
çıkardı.
”6. Ulusal 
Hipertansiyon ve 
Böbrek Hastalıkları 
Kongresi "nç katılan 
Hacettepe Üniver- 

: sitesi Tıp Fakültesi 
! Nefroloji Bilim Dalı 

Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Çetin 
Turgan, konuya 
İlişkin yaptığı 
açıklamada, 
"Hipertansiyon

. Prevalansı Çalış
ması” sonuçlarına 

göre, Türkiye’de 18 
yaş üzeri erişkin
lerde hipertansiyon 
görülme sıklığının 
yüzde 31,8 
olduğunu kaydetti. 
Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek 
Hastalıkları 
Derneği tarafından 
yapılan çalışmanın 
tüm bölgelerde 4 
bin 910 hasta 
üzerinde 
yürütüldüğünü 
ifade eden Turgan, 
”18 yaş üzeri 
nüfusun 3’te l’ine 
yakın kısmında 
hipertansiyon 
var” dedi.
Turgan, hipertan
siyon tanısı konan 
hastaların yüzde 
62'sinin hipertan
siyonunun olduğu
nun farkına var
madığını belirterek, 
yüksek tansiyonu 

olduğunu 
bilen kişi
lerin ise 
yüzde 
21'inin kan 
basıncının 
kontrol altın
da olduğunu 
ifade etti.
Turgan, 
"Bu çalışma,
Türkiye’de hasta
ların çoğunun yük
sek tansiyonu 
olduğunun farkına 
varmadığını, tedavi 
görenlerin de ancak 
5’te l’nin kan 
basıncının kontrol 
altında olduğunu 
göstermektedir ' 
diye konuştu. 
Kadında Yüksek 
Tansiyon Riski 
Daha Fazla 
Prof. Dr. Çetin 
Turgan, hipertan
siyonda kadın ve 
erkek arasında da

NÖBETÇİ ECZANE
7 Hazlraa 2004 Faıartaal 
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fark görüldüğünü 
bildirdi. Erkeklerde 
yüksek tansiyon 
görülme sıklığının 
yüzde 27,5 
olduğuna değinen 
Turgan, 
"Kadınlarda ise 
bu sıklık yüzde 
36.1. Kadınlarda 
hipertansiyon 
görülme sıklığı 
daha ynkrrk. 
Bunda da obezite 
nin kadınlarda 
daha yüksek görül 
mesi. menopoz, 
stres ve hareketsiz- I 
lik etkili" dedi.

YIL : 31 SAM : 1845
FİYATI : 200.000 TL. (KDV DaM) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yan İsleri Müdire : Şarap GÜLER 

Haber Müdafi : SıjiıMh ŞEKERSÖ?

htüdri Cad Bora Sok W3 V
I Tel: 513 96 83 Fra : 513 35 95 GEMLİK

RıiiflftfrrKÖgg OFSET
MufimrM Yı j m ı M firihnnü Tesiri 
faüri Cad. Bora Sak So3 B GEMUK

bapaa Gmten w Ihan «ürieri mrahannd
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ı A ACCİVE i
I COMPUTER I

bilişim hizmetleri 
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

• Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft
Windows XP Home TP İşletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek
• 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı MI
• 15' Monitör r
•52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONLINE
* e-pack Internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

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»»» 1MNM 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.600» 1.177.»» 1.177.600.000 1.307.000» 1.307.000.000

Vestel Asteo U07.M0.Ö0O 1.207.600.000 1.207.600.000 1M000.» 1.340.000.000

Vestel Bishl T 1296»» 1.266.800.000 1.266.800.000 1.406.000.000 1.406.000.000
Vestel Planet 1428.800.000 1.428.800.000 1.428.800.000 1.588.000.000 1»»»
Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 1.828.088» 2.131»» 2.131.000.000

Vestel Bishl Y 1.794.800.000 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.».» 1.992.000»

Vestel Optimum 1.861»» 1.161»» 1.861.600.000 2.068.000.000 2»».»

Vestel Smart 1.998.800.000 1.998.800.000 1.998.800.000 2219.000.000 2219.000.000

Vestel Max 5.070.000.000 5^070.000.000 5.070.000.000 5627.000.000 5.627»»
ir CRT Monitör farkı: 40.400.000 R ir Fiat Monitör MUMUNU ir Fiat Monitör feda: DIMM ÎL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUSVARD’A 
PEŞİNAT+41AK

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT+61AK

KMJSCMVA
PE$NAT*10TAK

15” CRT 
Monitörle 1410.000» 1.155.000.000 1.155.800» 1271.».» 1271»»
17” CRT 
Monitörle 1.450»» 1.195.M 1.18»» 1.30» 1JU951»
17” FLAT 
Monitörle U10.000.000 I255Mİ 1255.»» 1.380».» IM750»

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACCîVe
COMPUTER

VESTEL I
DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çddkdtanan Ata# ûrûnûn Tutan Tartı

Bu hediye çeki sadece Actlve agfcayafda tatre tadar geçeW I

VeHe4~Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yasamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar içlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eglenfe katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkann.....

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



81 il merkezindeki sağlık ocaklarında verilen sağlık hizmetleri değerlendirilecek

"[Sağlık Ocaklarında anket yapılacak
’ Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi” kurulması çalışmaları kapsamın

da Sağlık Ocaklarında yapılacak olan ankette, sağlık ocaklarından hizmet alan vatandaşların memnuniyeti ölçülecek. Syf 5 de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK ______________ _____ ■-------

Körfez
Araştırmacı

Yazar Zebercet 
COŞKUN’un

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Amerikalı Dosta
Gemlik Mektubu

8 Haziran 2004 Salı FİYATI : 200.000- TL.

Belediye Meclis toplantısından sonra karışan AK Parti’de, Grup Başkanvekili Faruk Çelik, tarafları dinledi.

। “Mecliste sorun yok”
I fi; .. . Belediye Meclisi toplantısında, AK Partililerin önergeleri ile zor durumcBelediye Meclisi toplantısında, AK Partililerin önergeleri ile zor durumda

Güne Bakış

ır.

in,

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ak Parti de sular yine bulandı
Adalet ve Kalkınma Partisinde geçtiğimiz cumartesi günü yine 

hareketli saatler yaşandı.
Bilindiği gibi geçtiğimiz perşembe günü toplanan Belediye 

Meclisinde, ilçeyle ilgili sorunları içeren bir dizi önergenin meclis 
gündemine alınması isitenmişti.

Bu önergelerin bir kısmını Ak Parti mecelis grup sözcüsü Avukat 
Refik Yılmaz, bir kısmını DYP adına grup sözcüsü Avukat Gökhan 
Taylan, bir bölümünü ise, MHP’nin tek üyesi inşaat Mühendisi 
Osman Doğan vermişti.

Bu önergelerin Başkanın moralini bozdu.
Gündeme aldırmamak için büyük çaba harcadı.
Bazıları oylanarak gündeme alındı, birçoğu da oylanmadan, 

ustaca İmar Komisyonlarına gönderildi.

Oysa, meclise sunulan her önergenin önce oylanması gerekirdi.
Gündeme alınmasından sonra, görüşmeler sırasında gerek 

görülürse imar komisyonuna havale edilebilirdi.
Meclis üyeleri, verdikleri önergelere sahip çıkamadılar.
Meclisin ikinci oturumlunda ise; gündem maddesi Belediye 

Başkanının 2003 yılı çalışmalarının görüşülmesi, 2004 yılı çalışma 
programının okunması ve görüşülmesi vardı.

Meclis Başkan birinci vekili Avukat Refik Yılmaz, zamanın geç 
olduğu ve meclis üyelerine proramın dağıtılmadığı gereçesiyle 

gündem maddesinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi

ni oyladı ve görüşme ertelendi.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, partili meclis üyelerinin, 

kendine muhalefet yaptıkları düşüncesiyle, durumu İl Başkanlığına 

ve Grup Başkanvekili Faruk Çelik’e şikayet etti.

Birden ortalık karıştı.
Ak Parti kurulduğundan beri Gemlik'te hiç durulmadı.
Faruk Çelik, bu nedenle Gemlik'e geldi. Başkan ve meclis üyeleri 

ile ilçe yöneticilemi dinledi,
İlçe Başkanı’mn deyimiyle, Başkan arkadaşlarını yanlış anlamış. 
Benim bilidiğim Mehmet Turgut bir şeyli kolay kolay yanlış anla

maz. Çelik, gerginliği giderdi.

a jjnOıııüzdeki toplantıda bunun sonuçlarını göreceğiz,

bırakıldığını öne süren Belediye Başkanının şikayeti üzerine. Bursa 
Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Çelik, İlçe Yönetimi ve 
Belediye Başkanı ile toplantı yaptı. İlçe Başkanı Enver Şahin, toplantının güzel 
geçtiğini, Başkanın önergeleri yanlış değerlendirdiğini söyledi. Haberi 3 de

“Ekonomi kolay 
kolay sarsılmaz”
Devlet Bakanı Ali Babacan, Türkiye 
ekonomisinin çok sağlam temellere 
oturmaya başladığını söyledii.
Ekonomide son günleri değerlendi 
ren Babacan, iç siyasi gelişmelerin 
yaşanan dalgalanmadaki etkisinin az 
olduğunu, ekonomi üzerinde minimal 
etki yapmadığını söyledi. Sayfa 7 de

Doğrudan 
Gelir Desteği 
müracaatları 

başladı
Doğrudan Gelir desteği uygulama 
sın dan yarariarmak isteyen çiftçi
lerin İlçe Tarım Müdürlüklerine müra
caat etmeleri istendi. Uygulama kap
samında, çiftçilere dekar basma 16 
milyon lira ödenecek. Sayfa 2de

Esnaf denetimleri sürüyor
Belediye Doktoru, Veteriner, Zabıta, 
Çevre Sağlık Teknisyenleri, Vergi 
Denetim Memurları, ve Esnaf Odaları 
işyeri denetleme üyelerinin oluştur
duğu denetim ekibi, dün esnafı 
denetledi. Denetini ekibinin gören 
bazı esnafın işyerlerini kapatıp, 
denetim ekibinin gitmesini beklediği 
görüldü. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 4'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Geleceği görmek...
Spor sevgi demek..
Spor kardeşlik demek.
Spor dayanışma demek.
Spor sağlam vücut, sağlam kafa demek.
Ülkenin sağlıklı gelişimi içinde çok önemli yeri 

olan spora verilen destek yurt sevgisinin en 
anlamlı ifadelerinden..

Güzel Nakliyat ve Faruk Güzel’in desteğiyle 
düzenlenen Birinci Olgunlar Futbol Turnuvası’nı 
bu düşünce çerçevesinde değerlendirmek gerek.

Dün başlayan Turnuva’nm amacına ulaşması 
kent barışına ve dayanışmasına katkı yapacak.

Gemlik’te iş, spor ve siyaset dünyasının güzel 
isimleri arasında saygın yerini alan Güzel ,söz 
konusu turnuvayla kardeşliğin gelişmesine olan 
desteğiyle de anılacak.

Aynca;
Profesyonel spor dünyasında akıl almaz çirkin

likler yaparak, ülke spor severi üzerinde onulmaz 
yaralar açanlara da Gemlik’ten anlamlı mesaj ola
cak.

Duyar ve anlayabilirlerse..
Spora bireysel katkılar süredursun;
Öte yandan çocukluğumuzda "yelken klubü" 

olarak andığımız Kayıkhane Su Sporları Tesisi 
kaderine terkedilmiş durumda..

Çağdaş bir anlayışın elinde olağanüstü yarar 
sağlayacak olan bu tesis; anlaşılması güç 
"prosedür" yüzünden atıl bekliyor.

Açıklanabilir tarafı olmayan bu uygulamayla 
Gemlik’in kayıplarını düşünmek bile aklı durdura
cak türden.

Oysa;
Gemlik deniz sporları için biçilmiş kaftan.
Ama hafızamı zorluyorum ve yokluyorum.
Gemlik’ten yetişmiş deniz sporlarında ulusal 

bir üne kavuşmuş olanını anımsamıyorum.
Böyle mi olmalı ?
Coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve tarımsal 

zenginliğiyle dünyada pek çok kıyı kentiyle boy 
ölçüşebilecek yapıya sahip Gemlik, daha İyi ko 
numda olmamalı mı?

Gemlik Zeytini'nin ünü dünyaya taşmış ne 
yazar?

Onu iyi değerlendiremedikten sonra ..
Gemlik’in anlı şanlı isimleri dünyayı dolaşsa 

ne olur?
Gördüklerini, duyduklarını kente yansıta

madıktan sonra..
Bizim ufku geniş,geleceği gören ve kurgulayan 

insanlara ihtiyacımız var.

BURSA HAKİMİYET VE KENT '
I GAZETELERİNE | 

İLAN w REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM I

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

Çiftçilere dekar başına 16 milyon lira ödenee»

müracaatlan başladı
Seyfettin SEKERSÖZ 

2004 yılı için 
Doğrudan 
Gelir Desteği 
uygulamasından 
yararlanmak 
isteyen çiftçiler 
için dekar başına 
verilecek 
destek başvurulan 
başladı.
1 Haziran 2004 
tarihinde başlayan 
başvuruların 
23 Eylül’de sona 
ereceğini bildiren 
İlçe Tanm 
Müdür vekili 
Gürkan Kantar, 

çiftçilerin sıkışık
lığa meydan 
vermemeleri 
için müracaat
larını yapma 
lannı istedi.
Uygulama 
kapsamında

500 dönüme 
kadar tanm 
arazisinde

3 milyon 900 
bin lira mazot 
desteğinden

sıkışıklığın 
yaşanmaması 
için müracaatlan

tanmsal üretim 
yapan çiftçilere 
dekar başına 
16 milyon lira

faydalanacaklar. 
Müracaatların İl 
ve İlçe Tanm 
Müdürlüklerine

hemen yapıl
masını bildi 
rirken müraccat
tarihini

ödeme 
yapılacak. 
Çiftçiler aynca 
1 dönüm üzerine

yapılması 
gerektiğini 
söyleyen Gürkan 
Kantar,

geçirenlerin ise 
başvurularının 
kabul edilmeye
ceğini hatırlattı.
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Kaya yüklü kamyonlar 
tehlike saçıyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Kayıkhane Mevkiinde 
başlatılan dolgu için 
taşman kaya malzeme 
korku yaratıyor. 
Belediye Fen İşleri ne 
ait damperli kamyonlar 
ile taş ocaklarından 
getirilen binlerce ton 
ağırlığındaki 
kaya bloklan şehrin 
merkezinden geçerek. 
Kayıkhane mevki indeki 
kordona götürülürken, 
damperli kamyonların 
arkalarının acık olması 
tehlikeye davetiye 
çıkarıyor. 
Kamuya ait araçların

hiçbir güvenlik
önlemi almadan şehrin 
içinden tehlike saçarak 
gitmesi vatandaşların 
tepkilerine neden 
oluyor.
Kavıkhane mevkiinde

deniz kenanna 
boşaltılan taş dolgu 
malzemelerini götüren 
ağır araçların 
Kumla yolunu 
değil sahil yolunu 
tercih edivorlar.
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AK Parti İlçe Başkanı Grup Başkanvekili Enver Şahin Faruk Çelik'in Gemkk’e gelmesini değerlenirdi

*

Yapılan Belediye Meclisi’nde AK Partililerin önergeleri ile zor durumda 
bırakıldığını öne süren Belediye Başkanının şikayeti üzerine, Bursa 
Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Çelik, İlçe Yönetimi ve 
Belediye Başkanı ile toplantı yaptı. İlçe Başkanı Enver Şahin, toplantının
güzel geçtiğini, başkanın önergeleri yanlış değerlendirdiğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
ilçeye gelen 
AK Parti Bursa 
Milletvekili ve 
Meclis Grup 
Başkanvekili 
Faruk Çelik’in 
ziyaretini değer
lendiren İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, toplantının 
çok güzel ve yararlı 
olduğunu söyledi. 
Şahin, Belediye 
Meclisi’nde 
yaşananlar için de 
"Mecliste sorun 
yok" dedi. 
Geçtiğimiz 
Perşembe günü 
mecliste muhalefet 
ve iktidar partisine 
mensup üyelerin 
verdikleri 
önergelerin aynı 
yönde olduğu için 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yanlış anlamaya 
yöneldiğini ve 
sorunu 11 Başkanlığı 
ve Faruk Çelik'e 
yansıttığını öne

TAŞI

Çelişkiler

süren Enver Şahin, 
'Mahalle 
temsilcilerimiz ile 
Muhtarların bize 
verdikleri istek
lerin başka par
tilere de vermeleri 
doğaldır. Bizim 
arkadaşlarımız 
tarafından verilen 
önergeler, muhale
fet partilerinin 
verdiği önergelerle 
aynı olduğundan 
sayın başkanımız 
bunu yanlış

GEDİĞİNE

Çelişkiler ülkesiyiz.
Kimimiz. (AB) üyefiğinden yanayız.
Bu üyeliği, as ve is olarak görü 

yoruz.
Yıbanrı sermayenin akışı nlarair 

kabul edi$ oruz.
Demokrasi de. bîr standart yasa

mak istiyoruz.
Cumhuriyetimizden memnunuz.
Ama. Artık demokrasiye. terfi 

etmek istiyoruz.
Global du”v *!•••• v -u— 

için istiyoruz.
Amerika'nın, yalnız ülkeleri nasd 

ezdiğini görüyoruz.
Eğer Türkiye (AB) ku karına garmr 

şeydi, Amerika Turkeyi’yi bemahtrdı
Ezmeye bile kalkardı
Kimimiz, (AB) üyeliğinden yana 

değiliz.
(AB) ye katılmayı, mandacılık 

olarak görüyoruz.
Sevr hortlayacak, diye telaşa 

kapılıyoruz.
Güneydoğu da, cirit atan misyoner

leri görmüyoruz.
Heybeliada dakt ruhban okuluna, 

kafayı takıyoruz.
İs bulamayacak çocuğumuzu w 

torunumuzu düsunmuyoruz
Şimdiki vatansever işi nkm. cüz

danı dolu olan vatandaştır.
Farklılıklarla bertik t e yasamayı içine 

sindiren vat and aştw.
Artık içi boş mıüevetcöiğm aaodasa 

geçmiştir.
Bir başka crbski de. orrlestirmede 

yasanıyor.
- Özelleştirme. bazdarma göre kara 

delikterden k11rtuImak
- Bazı la rina göre kamu mallarını 

peşkeş çekmek.
Eki derin avnhk. ı argıda da göne 

tarpnor
Kısacası. ( AB) ve ozeflestirme 

konusunda toplumda derin çatlak var.
Toplumda, hamfik w v atamevrrkk 

tartışı al an bitmiyor.

| |

K/Tn ki br inşama.
Kanını akıtır
Onunda kam bir insan
tarafından akıtılacaktır.

“İncir

anladılar. İlçeye 
gelen Sayın 
Faruk Çelik’e 
bunları aktardık. 
Meclisimizde şu 
an hiçbir sorun 
yoktur" 
şeklinde konuştu. 
AK Parti Milletvekili 
ve Meclis Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik’in Gemlik’e 
Cumartesi günü 
öncelikli olarak 
piknik yapmaya 
geldiğini de vurgu
layan Enver Şahin 
"Kendileriyle çok 
güzel bir toplantı 
yaptık. Toplantıda 
Belediye Başkanı 
mız Mehmet 
Turgut’ta hazır 
bulundu. Herkes 
Gemlik’te yaşıyor, 
bu şehrin 
problem terini 
bilmeyen yok.
Sorun ve çözümler

aynı, iktidar 
tarafından da 
muhalefet 
tarafından da 
verilen önergelerin 
aynı olması 
çok normaldir." 
dedi.
Partilerine mensup 
Belediye Meclisi 
üyelerinin uyum 
içinde çalışmaya 
başladıklarını da 
belirten AK Parti 
İlce Başkanı Enver 
Şahin, Gemlik in 
Metropol ilce 
yolunda 
ilerlemesinin 
sevindirici 
olduğu söyledi.
Şahin, Bu nedenle 
ilçenin öncelikli 
ihtiyacı olan 
Terminal sorununu 
Gemlik’e yakışır 
biçimde mutlaka 
çözümleyeceğiz” 
dedi.

karnen

Enflasyon diz çöktü...
Otuz iki yıl sonra 
enflasyon diz çökmüş 
Dileriz bir daha ayağa kalkmaz.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Em Mm Koroonünoaki ağaçtan tanyofa

Elleriniz bilsin
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İşyerlerine yönelik 
başlatılan denetimler 
•ürerken, zabıta 
elemanlarını gören 
bazı esnaf ise işyer
lerini kapatıyor. 
Belediye Doktoru 
ve Veterineri ile 
Zabıta’mn yanı 
•ıra Çevre Sağlık 
Teknisyenleri, 
Vergi Denetim 
Memuru ve 
Esnaf Odaları 
İşyeri Denetleme 
üyesi’nin bulunduğu 
denetim ekipleri 
haftada üç gün 
denetimlerini 
aksatmadan 
sürdürüyorlar. 
Uzaktan denetim 
ekiplerini gören 
bazı esnafın ise 
dükkanını kapatarak 
uzaktan görevlilerin 
ayrılmaların gözledik 
leri belirlendi.
İş yerlerinde çalışma

Etiti TBCEL binasMn karşsmdafci 
yeşlriderdekı iğde ağaçlan önceki gece 

kimfcği bümmeyen sahtslarca zevk için krtt

Emm Dalkıran 
Kordonunda 
bulunan ağaç la n 
baranlara» zar artarı 
harpım artıyor 
Y idare a kordonda 
bulunan elekf nk 
direklerini. amcnd- 
Irri W ot ur ma grup 
larını hedef alan 
kimliği bebrviz. 
başıbu zu k kişiler, 
şimdi de ağaçlan ve 
da İla r mı kır maya 
başladdar 
Önceki akşam saat 
24.00 sıralarında 
Emin Dalkıran 
Kordonu nun 
eski TEKEL binası 
kar yısandaki yeşMk 
alanda bulunan 
iğde ağacmm bu 
kişderce lurdması 
ı atandaslarm tepki
cine neden oldu 
Ba&oniarmdan

kır anlara* yaşlarmsB
buyuk olduğunu
deri suren
porpu tanddarı. 
kordonda gece 
güvenlik w koruma 
denet mderatm
v apdmasa perekt «ğe 
1 iRd.Msr 
Kordonda touinmm 
hamsi madama 
•arar verenlerin 
ndrsal sorardan 
<dabde< eğww 
büduren dg^Kler. 
bu pdu k ışdertn 
msardara da sarar 
verebdeceğuu 
betorterrh.
poşetim albna 
atlında tut utması

IRhail

OTOfiYGflZ
limniHizt tiMisıiı , opn 
ramm 

yolu Kurtul Köyü î Km. 
Geni SURSA
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Sağlık ocaklarında anket yapılacak I

gönderilecek.
Anketler her

konusunda 
görüşünüz 
* Başvurduğunuz

* Başvurduğunuz 
sağ hk kuruntunda 
s ize hizmet veren 
Doktor Dış

Hekiminin

eğitim gibi kimlik • her bir sorunun

Sağlık Bakanlığı, 
81 il merkezindeki 
sağlık ocaklarında 
verilen sağlık 
hizmetlerini 
değerlendirmek 
amacıyla anket 
düzenliyor.
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nde, 
"ISO 9001-2000 
Kalite Yönetim 
Sistemi” kurulması 
çalışmaları 
kapsamında 
yapılacak olan 
ankette, birinci 
basamak sağlık 
kuruluşu olarak 
nitelendirilen 
sağlık ocaklarından 
hizmet alan • 
.vatandaşların ‘ 
memnuniyeti 
ölçülecek*.
Çatılanların 
hiçbir hukuki 
sorumluluğunun 
bulunmadığı 
anketler istatis 
tiksel olarak 
değerlendirilecek,

sonuçlar bakanlığa 
sunulacak ve 
gereken 
çalışmalarda kul
lanılacak. Anket, 
sağlık ocaklarında 
görevli bir sağlık 
personeli tarafından 
sağlık hizmeti 
alındıktan sonra 
hastaya veya 
yaşça küçük 
veya cevap vere
meyecek durumda 
ise getiren yakınına 
yüz yüze sorularak 
uygulanacak.
isim, yazılmayacak 
anketlerde

• cinsiyet, yaş,

bilgileri görüş 
Ve düşünceler 
hasta yakınına, 
kuruma başvurma 
nedeni ise 
hastaya ait 
olacak.
Anket il,sağlık 
müdürlüklerince 
belirlenecek 
tek bir iş 
günü içinde

başvuran tüm 
hastalara 
uygulanması 
gerekiyor.
Bir gün sonra 
ocaklardan 
toplanan anketler 
doğrudan İl 
sağlık müdürlük 
terine gönderilecek 
ve burada İstatistik 
Şubesi tarafından 
değerlendirildikten 
sonra Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü’ne 
iletilecek.
Böylece değer
lendirme sonunda 

şıkkına verilen 
cevap sayısı 
ve yüzdesi 
belirlenecek. 
Sonuçların bir 
nüshası daha sonra 
ölçümü yapılan 

sağlık ocağına 
hizmetin 
iyileştirilmesi 
ve gelişi irilmesi 
amacıyla geri

yapılacak. İşte 
ankette yer alan 
bazı sorula r: 
"- Başvurduğunuz 
sağlık kurumunun 
içindeki yön
lendirme işaret 
ve levhaları 
konusunda 
görüşünüz 
- Başvurduğunuz 
sağlık kurumunun 

lavabo ve tuvalet
leri konusunda 
görüşünüz 
- Başvurduğunuz 
sağlık kurumunun

- B

Amerikalı Dosta
Gemlik Mektubu Zebercet COŞKUN

Julia Terzis, liman asıllı Amerikalı ünlü bir sinir cerrahı. Annesi 
ve dedesi Gemlikli, Terzis, geçen yıl Gemlik 'e gelerek kendi soyu
nun köklerini aradı, eskiden Rumların yaşadığı semtlere gezerek, 
onların torunlarıyla konuştu, Julia Terzisin Gemlik gezisine

ler Derneği Başkam Nusret Vmmm 4f

Sevgili Julia!
Seninle karşılaştığımız 

o günü unutamıyorum, 
İnan. Ertesi günkü Körfez 
Gazetesi’nde sîzlerle ilgili 
bir yazı çıkmıştı. Şöyle 
deniyordu yazıda:

" Kurtuluş Savaşı 'ndan 
sonra (temlik 'ten göç eden 
Panagis Zaphirouplos *un 
torunu dünyaca ünlü 
Cerrah Julia l'erzis dün 
atalarının yaşadığı şehri 
mize köklerini aramak için 
geldi. Dedesinin evinin 
deniz kıyısında olduğunu 
söyleyen Julia Jbrzis, 
Gemlik 'ten çıktıktan sonra 
ailesinin bir süre Selanik "te 
kaldığını, daha sonraki yıl
larda da Amerika 
ettiklerini söyledi,“

Görüşmemizden sonra 
uzun uzun düşündüm 
Julia. Bana bir çok şey 
sormuştun, ben de bildik- 
terimi sana anlatmıştım. 
Durup dakikalarda denizi 
seyrettiğimiz kordon

ta») unun bir zamanlar 
tandan ta»)s kumul 
olduğunu. • rûrdutûu 
beton \ıit«ı tacı muz 
apartmanlar mi »erieriaate 
hırbirkriıe mu; vtanış 
ikişer içrr kath cdkssah
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Haziran ayı sınav ayı
İlköğretim son sınıf 
öğrencileri İle yük
seköğretim hayalleri 
kuran gençler için 
beklenen ay geldi 
çattı. Hem Anadolu 
ve fen liseleri ile 
bazı meslek liseler
ine girişi sağlayan 
Ortaöğretim Kurum 
lan Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
(OKÖSYS), hem de, 
üniversite kapısını 
açacak plan Öğrenci 
Seçme Sınavı’nın 
(ÖSS) yapılacağı 
haziran ayında 2.5 
milyonu aşkın 
öğrenci gelecekleri 
için tek dökecek. 
Ortaöğretimde 
kaliteli bir lise eğiti
mi almak isteyenler
le, öğrenimlerini 
yükseköğretim 
düzeyinde sürdür 
mek isteyenlerin 
geçmesi gereken 
Sınavlar olan 
OKÖSYS ve ÖSS, 
13 ve 20 Haziran 
2004 tarihlerinde 
düzenlenecek. 
Sınavlara toplam 
2 milyon 591 bin 
935 aday başvu
rurken, bunlardan 
689 bin 685’i 
OKÖSYS ile Polis 
Koleji ve Devlet 
Parasız Bursluluk ve 
Yatılılık sınavına; 
1 milyon 902 bin 
250’i de ÖSS’de 

katılacak.' 
QKÖSYS 100' 
KİŞİDEN 19’UNU 
SEVİNDİRECEK 
Milli Eğitim Bakan 
lığı’nın, 2004 
OKÖSYS ile öğrenci 
alacak okullarda 
belirlediği toplam 
kontenjan adayların 
birçoğunun sınav
dan istediklerini 
bulamamalarına 
neden olacak. 650 
bin 210 adayın baş 
vurduğu ve Anado 
lu, fen ve sosyal 
bilimler liseleri ile 
bazı meslek liseler
ine girişi sağlayacak 
OKOSYS ardından 
öğrencilerden 
sadece 125 bin 
185’i bir okula 
yerleştirilebilecek, 
•geriye kalan 525 
bin 25 öğrenci ise 
düz liseler ile 
sınavsız meslek 
liselerinde eğitim
lerini sürdürecek. 
Başvuran adaylar
dan sadece yüzde 
19.2’si bir okula 
yerleşebilecek. Polis 
Koleji ile Devlet 
Parasız ve Yatılık 
Sınavı’na göre 
yerleştirilecek 
öğrenci sayısı ise 
önümüzdeki gün
lerde belirlenecek. 
OKÖSYS’nin 
sonuçlan temmuz 
ayının sonunda

açıklanacak.
ÖSS DE ÜZECEK 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
20 Haziran tari
hinde gerçekleştir
ilecek ÖSS’ye 
başvuran aday 
sayısı ise 1 milyon 
902 bin 250 kişi. 
İlk kez 2 milyona 
yaklaşan başvuru 
sayısına paralel 
olarak üniversite 
kontenjanlannda 
artış sağlanamaması 
toplam 1 milyon 
506 bin adayın 
ümitlerini başka 
bahara ertelemesine 
neden olacak.
Adaylann sadece 
yüzde 20’si iki ve 
dört yıllık program
lara yerleştirilebile
cek. 2004 yılı için 
üniversitelerde 396 
bin 241 kişilik 
aynlan kontenjanın 
193 bin 715’i dört 
yıllık lisans, 189 bin 
43’ü iki yıllık ön 
lisans, 13 bin 483’ü 
de özel yetenekle 
öğrenci alan

* Pro9 ramlar. 
Adaylarından . 
üniversitelerin .4 yıl
lık lisans program
larına girebilecek
lerin oranı ise yal- 
nızca yüzde 8.7. 
YDS DE 27 
HAZİRANDA 
Öte yandan haziran 
ayında OKÖSYS ve 
ÖSS’nin dışında 
Yabana Dil Sınavı 
da yapılacak. ÖSYM 
tarafından 27 Hazi 
ran tarihinde düzen
lenecek sınavla ya 
bana dil ve edebi 
yatlan, bu dillerin 
öğretmenlik prog . 
ramlan, mütercim- 
tercümanlık ve tur
ist rehberliği gibi 
bazı yükseköğretim 
programlanna yer
leştirmeler yapıla
cak. Devlet üniver
sitesi rektörlük
lerinin bulunduğu 
kentlerde ve Lefko 
şa’da yapılacak 
2004-YDS Alman 
ça, Fransızca ve 
İngilizce olmak 
üzere 3 dili 
kapsayacak.

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAF

SEVİYORUZ
Sapıklıklar son safhadayken ’ . .
Dünyaya geldin ?\mine ’ 
insanlığa suundun rahmetinden 
Seviyoruz seni ya Muhammet

İndirdi Rabbim seninle Kur’anı
Aydınlattı dünya insanlığını * 
Kafirlerin bile hayran kaldığı .
Seviyoruz seni ya Muhammet * * i

Dudaklardan düşmez zikirleri
Müminlerin gündüz ve geceleri
Senin için atar tüm kalpleri
Seviyoruzseni ya Muhammet

Diliyoruz Rabbimizden rahmet
Kusurluyuz bizleri sen affet 
Bizlere mahşerde şefaat et 
Seviyoruz seni ya Muhammet

SATILIK DAİRE
1

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5. Kat sahibinden satılıktır.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 9»

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi 'nde Kayıkhane 

mevkii üstünde 3 katlı t riplex satılık villa 
6$Ml(O.gfl MRHT

GEMLİK’TE İLK OLISUUUUSI SALAHI BARI
EKMEK ARWI DÖNEK + AYRAN
SOSISUSANDMC +AYRA5
HAMBUKER tfflUN

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL

HAJffljKELt CffS+KHEK 3.5004)00 TL
TABAKTA SERVİS
DâB»(İS*UBSK$AUn«İ(Ha 4.500.000 TL
CKB *(K-KWSKMUn-ICHH 4.500.000 TL 
nm*(>5»KMSKSUn»İÇHB 4.500.000 TL
S0S6*CPS-K«SKMUa-KHa 4.500.000 TL

4.500.000 TL

EŞ ffl® 8.000.000 TL 

İşyeri w ödere paket servisimiz vardır
Istüal CaiNo: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 61
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“Ekonomi
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Türkiye 
ekonomisinin çok 
sağlam temellere 
oturmaya başladığını 
kaydederek, 
“Artık kolay kolay 
sarsılması mümkün 
değil” dedi.
Babacan, ekono
mide son günleri 
değerlendirirken, iç 
siyasi gelişmelerin 
yaşanan dalgalan
madaki etkisinin 
oldukça az 
okluğunu, iç siyasi 
tartışmaların 
ekonomi üzerinde 
minimal etki yap
tığım söyledi. 
Amerikan Merkez 
Bankası’nın faizleri 
arttıracağını 
duyurması nedeniyle 
esen küresel bir 
rüzgar olduğunu 
belirten Babacan,

En çok hangi bölgenin 
kadınlan çalışıyor

HU
00 TL 
00 TL
00 TL
00 TL

100 TL 
100 TL 
lOOTL 
OOTL

ITL 
ITL 
rdır 
153 61

Karadeniz Bölgesi’nin 
kırsal kesiminde 
yaşayan kadınlarda 
işgücüne katılma 
oranının 2000-2003 
yıllan arasında yüzde 
66.4 olarak gerçek
leştiği belirlendi. 
DİE verilerinden der
lenen bilgilere göre, 
Karadeniz Bölgesi’nin 
kırsal kesiminde yaşa 
yan 15 ve daha yuka 
n yaşlardaki kadın- 
lann işgücüne katilı 
mı, diğer bölgelerde 
yaşayan kadınlara 
oranla çok daha yük
sek. Bölgenin kırsal 
kesimindeki kadınlar
da işgücüne katılma 
oranlan, 2000’de 
yüzde 67.5, 2001’de 
yüzde 65.7, 2002’de 
66.2, 2003’de ise 
yüzde 66.2 olarak 
gerçekleşti. Geçtiği 
miz yıl bölgede 1 
milyon 951 kadından 
1 milyon 279’u 
İşgücüne katılarak 
aile ekonomisine

yükselen piyasa 
ekonomilerinin 
tamamında 
dalgalanmaların 
yaşandığını, 
dalgalanmaların 
yalnızca Türkiye’ye 
özgü olmadığını 
kaydetti.
Babacan, petrol 
fiyatlarının tüm 
dünyada arttığını, 
dünya paralarının 
birbirleri karşısında 
değer kazanıp, 
kaybettiğini ifade 
ederken, böyle 
bir dalgalanmadan 
Türkiye’nin 
etkilenmesinin çok 
doğal olduğunu ve 
dünyadaki 
gelişmelerden soyut
lanmanın mümkün 
olmadığını anlattı. 
Türkiye’nin 
yurtdışmdaki 
görünümünün de 

katkıda bulundu. 
Aynı bölgedeki 
erkeklerde 2000- 
2003 yıllan arasın 
da işgücüne 
katılma oranı 
79.2 oldu.
EN AZ ÇALIŞAN 
İÇ ANADOLU’DA
Karadeniz Bölge 
si’nin kırsal kesi
minde yaşayan kadın
lar, diğer bölgelerde 
yaşayan hemcinsler
ine göre yaklaşık 2 
kat daha fazla çalışıy
or. Türkiye’de kırsal 
kesimde en az çalışan 
kadınlar ise İç Anado 
lu Bölgesi’nde bulunu 
yor. Karadeniz kır
salında 2003’de 
kadınlarda işgücüne 
katılma oram 66.2 
olurken, bu rakam 
Marmara Bölgesi’nde 
35.7, Ege 
Bölgesi’ncta-&k8, 
AkdenU Bölgesi’nde 
30.9, İç Anadolu 
Bölgesi’nde 21.3, 
Doğu Anadolu

kolay kolay sarsılmaz”

çok değiştiğini ve 
Türkiye’nin artık 
çok yakından 
izlendiğini vurgu
layan Babacan, 
uluslararası 
sermayenin de 
Türkiye’yi keşfettiği
ni ve genç, dinamik 
iş gücü, stratejik 
konumu, zenginlik
leriyle Türkiye’nin 
bu alanda çok 
yakında merkez 
olacağına inandığını 
söyledi.
İşsizlik sorununa 
ilişkin olarak da

Bölgesi’nde 40.4, 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde ise 39.8 
olarak gerçekleşti.
Yıllar içinde kadınlar
da işgücüne katılma
da azalma meydana 
geldi. 1990 da kırsal 
kesimde 15 ve daha 
yukan yaşlardaki 8 
milyon 822 bin 
kadından yüzde 52’si 
işgücüne katılırken, 
bu oran 2003’de 
yüzde 39’a geriledi. 
Geçtiğimiz yıl 
Türkiye’de kırsal kes
imde yaşayan 9 mily
on 475 bin kadından 
39’u, 9 milyon 283 
bin erkekten ise 
72.9’u işgücüne 
katıldı.

Babacan, yatırımlar 
arttıkça, özel sektör 
yatırımları arttıkça, 
işsizlik oranının 
da makul bir 
seviyeye ineceğini 
kaydetti.
IMF İLE İLİŞKİLER 
Ali Babacan, 
IMF ile ilişkiler 
konusuna da 
değinirken, 

: hükümetin IMF ile 
çalışma tarzını 
tamamen' 
değiştirdiğini, 
karşılıklı bir güvenin 
bulunduğunu

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR S A TIŞI 
TOPTAN u PERAKENDE KONTÖR SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03

belirterek, şöyle 
devam etti:
” Onlar başardı 
olmak istiyor.
B iz ise Türkiye 
ekonomisini düze 
çıkarmaya 
çalışıyoruz. İste
diğimiz noktaya 
geldiğimiz zaman 
oturur, konuşur ilişki 
formatımızı yeniden 
belirleriz. IMF ile 
normal bir üye 
ülke gibi çalışmak 
idealimiz. Ancak 
stand-by anlaşması 
2005 ydı başında 
sona eriyor. Biz bu 
yılın ortasında otu
rup yeni dönemi 
konuşacağız. Şu 
anda seçenekler 
üzerinde hem biz, 
hem onlar çalışıyor.

'Türkiye’nin çıkarma 
uygun bir seçenek 
belirlenecek ve 

çakında açı
lanacak.'’ 
Bakan Babacan, 
ekonomide 
iyileşmeleri kaba 
klimalı için yoğun 
bir ya ptsal reform 
programı 
uyguladıklara» 
da hatırlatırken. 
“Türkiye ekonomisi 
çok sağlam 
temellere oturmaya 
başladı Artık 
kolay kolay 
sarsılması mümkün 
değil. Önümüzdeki 
5 yıl, 10 yıl. 
50 ydı şekillen 
ditmeye çalışıyoruz. 
Kuşkusuz halen 
sorunlar var. 
çözüm bekleyen 
problemler var. 
Ama bu güven, bu 
istikrar devam 
ettikçe o sorunlarda 
çözülecek” dedi.
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Çeki kullanan Attğı ûrûnûn Tutan Tarih

I
Bu hediye çeki sadece Actlve Bilgisayarda 30/06/2004 tan'lme koda’geçe» I

VESTEL

bilişim hizmetleri 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

* Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
• Lisanslı Microsoft
Windows XP Home TP İşletim sistemi 

* 256 MB DDR Bellek 
* 40 GB sabit disk 
’ Onboard ekran kartı 
’ 15' Monitör 
*52XCD-Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONUNE 
* e-pack internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

______________ HEMEN TESLİM

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 3 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT ♦ 9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT *13 TAK

Vestel PC1 1.000.000.000 1MM.M IMMM 1.110MM 1.110.000.000
Vestel Cllck 1.177.600.000 I.1M0M tlMffl 1.307.000.000 IMMM

Vestel Asteo 1207.600.000 1.2MIM İ.OM IMMM 1.340.000.000

Vestel BishiT İMİM İMİM IMMM IM.B IMMM

Vestel Planet 1.428.800.000 «w 1.428.800.000 mm 1.586.000.000

Vestel Magıc 1.920MM 1MMM 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel BishiY 1.794.800.000 1J94MM 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Optimum 1.IIIMM I.N1M.M 1.861.600.000 2.066.000.000 2MMM

Vestel Smart 1.99IMM 1.998M.M 1.998.800.000 U19M.N0 22I9MM

Vestel Max 5.070.000.000 5MMM 5MM.M 5.627MM 5.I27MM

ir CRT Monitör farkı: 4ÖMOOO TL trFlatlWm<Mm tî'FlüllorW M.MÎI
VESTEL ONYX 

KDV DAHİL
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HAZİRAN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
BONUS VARDA

PEŞİNAT «4 TAK
HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT+6TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT * 10 TAK

16" CRT 
Monitörle 1.410.000.0(10 I.IÜ.M 1.155.000.000 IMMM IMMM
17" CRT 

Monitörle 1.450.400.000 1.195.400.000 1.195.4NM IMMM 1.314.950.000
17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1.255.000.000 IMMM 1M.7S0.N0 IMMM

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

Aûcüve 
I AA COMPUTER

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın. . . .
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Hacettepe Üniversite* 
si (H.Û.) İç 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Nefroloji 
BUimdalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Çetin 
Turgan, tansiyonun 
yükselmesi veya 
düşmesi anında halk 
arasında sıkça kul* 
landan, tuzlu ayran 
içilmesi veya sarım
sak yenilmesi gibi 
yöntemlerin yararlı 
olmadığım belirtti. 
Antalya Belek’te 
düzenlenen, "6. 
Ulusal Hipertansiyon 
ve Böbrek 
Hastalıkları 
Kongresi"ne katılan 
Prof. Dr. Turgan, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, insan
ların günde ortalama 
8-10 gram tuz aldık
larım, işlenmiş gıda 
ve hazır gıda 
tüketenlerde, tadına 
bakmadan yemeğine 
tuz ilave edenlerde 
bunun 15 grama 
çıktığını söyledi. 
Bir kişinin günde 3-4 
gramdan daha fazla 
tuza ihtiyacı 
olmadığını vurgu
layan Prof. Dr.
Turgan, şöyle 
konuştu:
"Ancak hipertansiyon

Kalp
Uzmanlar, bazı 
gıdalann damarlan 
temizleyerek kanda
ki kolesterol oranını 
azalttığı ve kan 
basıncını düşür 
düğünü belirtiyor. 
Uzmanlara göre, bir
birinden yararlı özel
likleriyle kalbinizle 
dost gıdalar aslında 
Türk mutfağının 
vazgeçilmez enstür- 
manlan. Bu gıdala 
nn dengeli tüketi
minin kalp sağlığı 
için yeterli olmadığı
na dikkat çeken 
uzmanlar, "Sağlıklı 
bir kalp İçin en 
önemli şartın düzen
li egzersiz ve spor 
yapmak olduğunu 
unutmayalım.
Bunlarla beraber 
özellikle çocuk
larınıza küçük yaşta 
edindirilebilecek 
beslenme alışkanlığı

tedavisinde bu 
kadar sıkı tuz kısıt
laması yapmıyoruz. 
Günde 6 gramın 
altındaki tuz kısıtla
ması, hipertansiyon 
tedavisi için yeter- 
lidir. Hipertansiyonu 
olan kişi, işlenmiş 
gıda tüketimini 
azaltarak, 
içeriğini bilmediği 
hazır gıdaları daha 
dikkatli tüketerek, 
sebze ve meyve tüke
timini artırarak gün
lük 6 gramın altında
ki tuz kısıtlamasını 
tek başına sağlaya
bilir. Hipertansiyonlu 
hastalarda, tuz tüke
timinin azaltılmasının 
kan basıncını tek bir 
ilaç kadar düşürdüğü 
görülmüştür." 
insanların ihtiyaç 
duydukları tuzu 
besinlerden alabile
ceğine dikkati çeken 
Prof. Dr. Turgan, 
özellikle işlenmiş 
gıdalarda tuz 
oranının fazla 
olduğunu bildirdi. 
Turgan, evde yapılan 
tarhana, salça, turşu 
gibi gıdaların da yük
sek oranda tuz 
içerdiğini anlattı. 
Sarımsak Yerine 
Limon Suyu

dostu besinler
da ilerleyen yaşlar 
için son derece hay
ati bir önem taşıyor. 
Türk vazgeçilmezleri 
aynı zamanda 
kalbinizle dost 
gıdalar” diyor. 
Uzmanların önerdik
leri besinler ve fay
dalan şu şekilde: 
Fındık: Fındık yağ 
içerir, ama bu yağ 
kolesterol oranını 
düşüren mono 
doymamış yağdır. 
Ayrıca fındıkta 
damarlan koruyan E 
vitamini bol miktar
da bulunur çinko, 
lif ve magnezyum da 
bulunur. Bir avuç 
fındığa kuru üzüm 
katıp gün boyunca 
atıştırın.
Sağlığınızı korumuş 
olacaksınız.
Zeytinyağı: Doymuş 
yağlar yerine, 
zeytinyağı kullanır

Prof. Dr. Çetin 
Turgan, tansiyonun 
yükselmesi veya 
düşmesi anında halk 
arasında sıkça kul
lanılan tuzlu ayran 
içilmesi veya sarım
sak yenilmesi gibi 
yöntemlerin yararlı 
olmadığını söyledi. 
Tansiyonun düşmesi 
ve yükselmesinin 
ortak belirtiler 
gösterdiğini 
belirten Turgan, 
"Tansiyon düşmesi 
halinde tuzlu ayran 
içme uygulamasını 
bir kere mutlaka 
kaldırmak lazım.
Tansiyonu düşen kişi 
uzanıp dinlenirse 
sorunu çözü 
lecektir" dedi.
Aynı durumun 
sarımsak için de 
geçerli olduğunu 
ifade eden Turgan, 
şöyle devam etti: 
"Samsun’da 19 

sanız, kanınızdaki 
kolesterol miktan 
azalır ve kan 
basıncınız düzene 
girer. Ispanya’da 
yapılan deneyler, bu 
besinin son derece 
yararlı olduğunu 
kanıtladı.
Pirinç: Pirincin 
kolesterol ile savaş 
tığı biliniyor. Ayrıca 
pirinç bol miktarda 
E vitamini ve B 
vitamini içerir.
Domates: 
Domatesin kırmızı 
renk almasını sağla 
yan likopen isimli 
bileşim, damarlarda 
kolesterolün birik 
meşini önler. Özel
likle domates 
salçasının koleste
role karşı iyi bir 
silah olduğunu 
belirtelim.
Elma: Günde bir 
elma yerseniz, kalp

Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 
yapılan bir çalışma
da, acil servise gelen 
hastaların yansına 
sarımsak verilmiş, 
yansına ise ver
ilmemiş. Yapılan 
kan basıncı 
ölçümlerinde her 
iki grup arasında 
fark olmadığı 
görülmüş. Tabu 
ki, sanmsak yararlı 
bir bitki ama 
tansiyonu düşürmek 
için sanmsak 
kullanmanın bir 
yaran yok.
Tedavi amacıyla 
kullanmamak 
şartıyla limon suyu
nun kan basıncını 
düşürücü etkisi var. 
Tansiyonu düşürme 
adına, limon suyu 
içmek sanmsak 
yemekten daha 
faydalı." 

hastalıklarında kork
manıza gerek 
kalmaz. Elmada 
bulunan ve pectin 
adı verilen lif kendi
ni kolesterole 
bağlar. Böylece 
kolesterolün damar
lardan geçmesini 
önler. Elma düzenli 
olarak tüketilirse, 
kalp hastalığına 
yakalanma tehlikesi 
azalır. Bu meyvenin 
içerdiği vitaminlerde 
buna ek.

Devamı var

Kiraz doğal 
ağrı kesici

Aspirm 
yerme 
kiraz yeme 
nin ağnla 
nn dindiril 
me sinde 
ilaçtan da 
ha çok et 
kili olduğu 
belirtildi. 
Amerika da 
yapılan bir 
araştırmada, kirazın 
gut ve mafsal ilti
habından kay
naklanan ağrılara 
çok iyi griliği 
tespit edildi. 
Michigan Eyalet 
Üniversitesi ’nden 
Muraleedharan Nair, 
kirazda bulunan ve 
’antosiyanin” olarak 

bilinen kırmızı renk
teki kimyasalların 
hayli etkili olduğunu 
belirledi. Nair ve 
ekibi genelde uygu
lanan deneylerden 
yararlanarak söz 
konusu bileşimlerin 
aspirin ve ibuprofen 
gibi ağrı kesicilerde 
bulunan enzimleri 
içerin içermediğini 
araştırdı. Ardından 
kimyasalların serbest 
radikallerin zararlı 
etkilerini yok edici 
özelliklerini inceley
erek bunlan vitamin
lerle karşılaştırdı. 
Sonuçta, 20 kirazda 
12-25 miligram 
arasında antosiyanin 
bulunduğu ve bu 
maddenin ağn kesici 
etkisinin aspirinden 
on kat daha fazla

NÖBETÇİ ECZANE
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OZAN ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1846
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahi)

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Td: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıkta Yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaackk-Ya^nakk-RddMKikk Tesiri 
İstiklal Cad. Bora Sok Nk3 B GEMLİK 

(Dm bayram Gönleri w Pazar güleri yuyuteamu|

olduğu görüldü. 
Kirazda bulunan 
antosâyaum mad
desinin E ve Ca vita
minlerine benzer 
antioksidan ettiler 
ürettiğine de şahit 
olundu. Nair e göre, 
günde 20 kiraz 
yemek bir aspirin 
almakla eşit 
etki sağlıyor.
Öte yandan 
uzmanlar. körpe 
ve bol sulu çileklerin 
cil t sorunlarına. 
böbrek, idrar yolan 
ve bağırsak sduntaı 
olanlara bire 
bir geldiğini ifade 
ettiler. Çilek, 
diş etlerini güçlen 
diriyor, dişlerdeki 
tartan onluyor. agur 
kokularını ve boğar 
ağnlannı gideriyor. 
Çilekle yüksek oran
da C vitamM bulun
duğu gibi, yu ksek 
tansiyon ve 
kolesterolü duşum 
maddeler içeriyor. 
Çilek, bol miktarda 
potasyum içeriyor ve 
Mi beştiler arasusti 
önemli tir yer 
tutuyor.
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SeyfettinŞEKERSOZ 

Sahil Beldesi 
Küçük Kumla'da 
yeni sezon 
hazırlıkları tamam
lanırken, yazın 
geldiği de belli 
olmaya başladı. 
Son günlerde 
sürekli yağmur 
yağması, yazın 
gelmesini 
engellerken, güneş 
ve sıcakların 
kendini gösterme
siyle Kumla 
sahilleri de 
dolmaya başladı. 
Önceki gün, 
Kumla sahillerinde 
denizin dalgalı 
olmasına karşın, 
serinleme isteyen
ler, denize girerek, 
deniz sezonunu 
başlattılar. 
KUMI A 
YAZLIKÇISIYLA 
Gl ZEI
Gecen kış aylarında 
adeta emekli 
beldesi haline

gelerek sessizliğe 
bürünen Küçük 
Kumla, yazlıkçıların 
gelmesiyle 
renklenmeye 
başladı.
Yaslısıyla genciyle 
çay bahçelerini 
dolduran 
yazlıkçılar, kıs 
boyunca is 
yapamayan 
esnafın da 
yüzünün gülmesini 
sağladı.
YENİ İŞYERLERİ 
ACILIYOR
Yeni yeni acılan 
işyerleriyle ölü 
kentten hareketli 
yaşama dönmeye 
başlayan Küçük 
Kumla'da, 
sezon başladı. 
Küçük Kumla'nın 
v<ı/<(< < ilmezleri 
arasında bulunan 
yön balkının 
kaldırımlarda 
ürettiği meyve 
sebzeleri satma 
özelliği başlayınca

Kumla’mn da 
gerçek yüzü 
gözükmeye başladı. 
OLTASINI ALAN 
İSKELEDE 
Küçük Kumla 
İskelesinde balık 
tutma zevki ise 
insanlara başka 
keyif veriyor.
İskele üzerinde 
bulunan seyyar 
balık malzemesi 
satıcılarının tez
gahlarında her 
tür balık, malzemesi 
bulunuyor.
Oltasını denize 
atıp ta ‘rastgele’ 
diyenler arasında 
şimdilerde 
bayanlarda var. 
Erkeklere taş 
cıkartırcasına 
misina sına olta 
bağlanabilen bayan- 

sanki kırk vıllık 
kaçıl.ıı gibi gün 

b<>vıı Kumla 
iskelesinde balık 
yakalama savaşı 
veriyorlar.
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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

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK  
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

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

İÜ

ELEMAN
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

Maden Mühendisi veya Jeoloji Mühendisi, 
Askerliğini yapmış, mermer konusunda 

deneyimli, seyahat engeli olmayan, 
ehliyet sahibi ÜRETİM SORUMLUSU 

BAY ELEMAN aranmaktadır.
HELMERSAN

Helvacıoğlu Mermer ve Granit San. A.Ş.
Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK 

Tel: (0224) 513 45 17 J

İŞÇİLER ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

Ortaokul, lise veya
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

Askerliğini yapmış, 
tercihen mermer konusunda deneyimli 

İSÇİLER ARANMAKTADIR.
HELMERSAN

Helvacıoğlu Mermer ve Granit San. A.Ş. 
Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 45 17

ABONE OLDUNUZ MU?
Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Gemlik’te ilk kez düzenlenen Olgunlar Tumuvası’nın maçtan dün start aldı

AOlgunlar Turnuvası başladı
İlçemizde ilk kez düzenlenen Olgunlar Futbol Turnuvası kıran kırana geçiyor. Eski futbolcuların yer aldığı takımlarda gös
terilen birbirinden güzel hareketler seyircilerden büyük alkış topluyor. Seyfettin ŞEKERSÖZun haberi sayfa 10 da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK __

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Araştırmacı j
Yazar Zebercet ■
COŞKUN’un Fy 1
Amerikalı Dosta 
Gemlik Mektubu 
adlı yazı dûsn&sayfmnfeMtoirsne

İnşaat Mühendisleri Gemlik Temsilciliği, Gemlik’te inşaatların beton ve çelik dayanım test laboratuvan kurulmasın istedi

“İnşaat sektörü açılsın”
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Çeki düzen
Her platformda ilçemizin adı geçtiğinde Güzel Gemlik, 

Şirin Gemlik sözlerini kullanarak kentimizin diğer 
kentlerden farklılığına ortaya koymaya çalışırız.

Bir kentin güzel ve şirin olması için çağdaş kent norm* 
lanna uygun olması gerekir.

Bunun başında temizlik gelir.
Gemlik temiz bir kent değil.
Temizlik Belediye Temizlik işçilerinin cadde ve sokak* 

lardaki çöpleri toplamak değildir.
Daha sonra yeşillik gelir.
Gemlik yeşil bir kentte değil.
Eski Gemlik'in dışında gelişen, Manastır Bölgesi nde, 

inşaatlara yüzde 40, yeşil alanlara yüzde 60 pay 
ayrılmışken, Manastır’da doğru dürüst bir yeşil alan 
görebiliyor musunuz?

Beton yığınından başka birşey göremezsiniz.
Hamidiye Mahallesi, Osmaniye Mahallesi, Eşref Dinçer 

Mahallesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Manastır'dan farklı 
değil.

Çağdaş bir kentini girişi düzgündür. Görüntü kirliliği 
olmaz. Gemlik'in girişinde, Belediye’ye alt çirkin bir 
beton parke imalathanesi, derme çatma barakalar ve 
berbat bir Balık Hali var.

ilçe girişine yaptırılan 13 katlı binanın altı ise 
neredeyse oto tamirhaneleriyle doluyor.

Kent girişlerine açılacak işyerlerinin iyi görüntüler 
veren meslek dallarından olmalı. Düzenli olmalı.

ilçenin her köşesinde karpuz satıcılar olmamalı.
Bahçesinden topladığı kirazım, şeftalisini, karpuzunu, 

domatesini satacak çiftçilere Köylü Pazarlan kurulmalı.
Kaldırımları işgal eden ve başa çıkılamayan seyyarlar 

için ise bazı sokaklar kapatılarak, yeni alanlar açılabilir.
Kentlerin kalbi ise meydanlarda atar.
Tüm bunlar gerçekleşirse, kentte çeki düzen sağlanmış 

olur.

İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilciliği yaptığı açıklamada, 
inşaat sektörünün önünün açılması için Gemlik Belediyesi’nin 
inşaat ruhsat harçlarını makul bir düzeye getirmesini istediler.
İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik 
Temsilcisi, İnşaat Mühendisi Yıldırım 
Akıncı, yaptığı açıklamada Gemlik’te 
her sektörün lokomotifi olan İnşaat 
sektörünün önünün açılmasını istedi. 
Yıldırım, bunun için hükümete ve yerel 
yönetimlere görev düştüğünü bildirdi. 
Belediye Meclisi’nin Haziran ayı 
toplantısında inşaat sektörü ile ilgili 
verilen önergelerin görüşülerek, kabul 
edilmesini de isteyen Yıldırım, 
yapı denetimlerinin arttırılmasını 
beklediklerini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi sayfa 3'de

Çarşı Deresi’nin çevresindeki arsalara bırakılan pislikler ile ilgili yayınımız ses getirdi

Zeytin atıkları temizlendi
Çarşı Deresi’nin çevresine bir 
zeytinyağ fabrikasından atılan 
yağhane atıklan, çevreye pis 
kokular salmaya başlayınca 
vatandaşlann şikayetlerine 
neden olmuştu.
Haberimiz üzerine, pisliklerin 
atıldığı arsada temizlik yapıldı. 
Mahalleli kötü kokulardan 
kurtuldu. Haberi sayfa 2'<

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Fıkra ama....
Açıkça Dergisi; açık öğretim öğrencilerinin 

yayın organı.
Aralarındaki iletişimi sağlıyor, 
önemli konulara değiniyor.
Anlamlı mesajlar içeriyor.
Aşağıdaki fıkra da Açıkça Dergisi’nden..
Bölgesinden »özetmeyelim..
Sadece ülkemizin kuzeyinde yaşadığını belirte* 

lim.
Bir kadın yurttaşımız, bir TV kanalında bir tril 

yon ödüllü bir yarışma programınakatıhr.
Sorular ve kuzeyli kadın yurttaşımızın yanıtlan 

şöyle;
1-Tarihteki Yüzyıl Savaştan kaç yıl sürmüştür?
116 yıl 99 yıl 100 yıl 150 yıl
Yanşmacı ev kadını bu soruda pas geçme 

hakkını kullanır.
2-Panama Şapkası hangi ülkede keşfedilmiştir?
Brezilya Şili Ekvador Panama
Yarışmacı bu soruda izleyicilerin yardımını 

istemiştir , 
3-Rusların Bayramı olan Ekim Direnişi hangi 

aydadır?
t Öcak I Eylül ■ Ekim Kasım
* Yarışmacı telefon hakkını kullanıyor ve bir*, 
başka kuzeyli kadın arkadaşını.ânyor.

4-Kral Georg IV’ün doğru adı nedir?'
Albert Georg ■ Manuell ’ Jonas
Yarışmacı bu kez iki yanlışı götürme hakkım 

kullanır.
5-Kanarya adaları adını hangi hayvandan 

almıştır? •
Kanarya Kanguru Fare Fobbalığı
Kuzeyli yarışmacı ev kadım yanşmadan çekilir.
Okurken yarışmacıyı tiye aldınız değil mi?
İnanın ben de öyle yaptım.
Sonra yanıtlara göz attım.
1-Yüzyıllık savaş 1337*1453 arasında 116 yıl 

sürdü.
2-Panama Şapkası Ekvador’da keşfedildi.
3-Ruslân haytamı olan Ekim Direnişi 7

Kasim ‘da kutlanır.
4-Kral Georg IV’ün gerçek adı Albert’dlr.Kral 

1936 yılında adını değiştirmiştir.
5- Kanaryh adalarının Latince Adı Fobların 

Adası’dır.
Ve bu ad Fobbahğı'ndan gelmektedir.
Bir an kendinizi Kuzeyli Kadın yarışmacıdan 

daha zeki sanmıştınız değil mi?

BURSA HAKİMİYET VE KENT _
I GAZETELERİNE |

İLAN w REKLAM AUNIR
| KÖRFEZ REKLAM I

TEL: (0.2M) 5B 96 83 F«: 5B 35 9S.

Çarşı Deresi’nin çevresindeki arsalara bırakılan pislikler ile ilgili yayınımız ses geS

Zeytin atıklantemİzlendi
Şgyfgfiffi-SEKERŞÖZ

Dereboyu eski 
hayvan pazarı 
yanındaki boş 
arsaya bırakılan 
zeytin pisi ikleri 
temizlendi.
Vatandaşların 
kokudan balkon
larına çıkamadık
ları, çocukların 
ise pislikten 
oynayamadıkları 
yere çuvallar 
içinde bırakılan 
atıklar yaptığımız 
yayın üzerine 
kaldırıldı.
Belediye zabıtası 
ile çevre sağlık 
teknisyenliği’nin 
de atik zeytin 
pisliklerini 
yerinde görerek 
harekete 
geçmelerinin

bırakanlarardından atık 
çuvallar hafta 
sonu kaldırıldı. 
Boş araziye 
daha önce 
dökülen moloz 
yığınları 
arasındaki

boşluğa bırakılan 
ve uzaktan 
görülemeyen 
çuvallar çevrede 
oturanların 
şikayetlerine 
yol açmıştı.
Çuvalların

ka ldırılma sinde 
sonra kokudan 
kurtulan
çocuk
»andı d «h*
mutlu.

Zabıta affetmiyor
SuYfuttın S EKER SÖZ 
Gıda kodeksinin 
yasalaşmasıyla 
başlayan esnaf 
denetimleri sürer 
ken ikazlara rağ
men evraklarını 
yenilemeyenlere 
ceza yazılıyor. 
Pazar yerinde 
denetimlerde 
bulunan Belediye 
doktoru, vete 
riner, zabıta ve 
çevre sağlık tek 
nisyenleri geçti 
ğimiz hafta yapı 
lan ikazlara rağ
men sağlık karne

I si çıkarmadıkları 
I ve sattıkları gıda 
I ürünlerine etiket 
I koymadıkları için 

bazı esnafa
I zabıt tuttular.

Pazar yerinde her 
| hafta düzenli 
I olarak denetmder 
I yapan ekipleri 

uzaktan gören
I pazara esnaffamn- 
I dan tezgahlan» 
i bırakıp kaçanlara 

rastlanırken crta-

tarafmdan emtiada satılan 
yufkalara zabıta 
ekiplerince 
el konuldu. 
Kuru gıda ve 
sucuk. sosis, 
salam. peynir ve 
helva gibi ürünleri 
satan pazara 
esnafandan 
özelde sağhk 
karnesi ve sattık
tan maftarm 
burdcdabuada 
tadunuMsa 
gerektiği ve kut
lanma tarihlerinin 
üretici firma

lara ceza yazri- 
maya bastandı. 
KALDMMLAK
BOŞ OLACAK 
Diğer yandan 
ânsantam yoğun
laştığı caddeler 
üe buralara 
bağlanan sokak 
bMBbraii 
satış yapdmasvmn 
yasak olduğu 
anonsla

esnafın kesmHde
ısverme ait 
taimta bulun 
durmasının 
yasak olduğu 
duyurulurken 
yapılacak 
denetimlerde 
yasaklara 
uymayan 
işyerlerine ceza 
uygulanacağı 
bildirildi.
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Sayfa 3

hat Mühendisleri Gemlik Temsilciliği, Gemlik'te inşaatların beton ve çelik dayanım test laboratuvan tenten istedi

mİ şeklîni it Kendimizi Tanıyalım

İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilciliği yaptığı açıklamada, 
inşaat sektörünün önünün açılması için Gemlik Belediyesi’nin inşaat 
ruhsat harçlarını makul bir düzeye getirmesini istediler.
Seyfettin SEKERSOZ 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilciliği, 
yayınladığı yazılı 
basın açıklamasın
da, Gemlik’te 
inşaat sektörünün 
canlanması 
gerektiğini belirtti. 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 

ıdan Temsilcisi İnşaat 
lan Mühendisi Yıldırım

* Akıncı ve Başkan 
i Yardımcıları İnşaat 
^Mühendisleri 

I İbrahim Camcıoğlu 
1 ve Onur Gürel imza

lı basın açıklamasın
da, Gemlik’in şu an 
gündeminde olan iki 
ana konu olduğuna 
dikkat çekerek, 
bunların Gemlik’te 
İnşaat ve inşaatlarla 
ilgili sorunlar ve 
mevcut inşaatların 
durumu olduğunu 
belirttiler.
Yaşanan 17 Ağustos 
1999 depreminden 
sonra ilçede inşaat 
sektörünün adeta 
durma noktasına

geldiğini ve 
5 yıl gibi süre 
geçmesine rağmen 
hala bu sektörün 
açılamadığını 
hatırlattılar.
"Bütün iş kol
larının lokomotifi 
olan inşaat sek
törünün canlan
ması ve planlı, 
deprem güvenli ve 
yeni binaların 
yapılmasının da 
tüm Gemlik 
halkının arzusu 
dur" denilen açıkla
mada, sorunun 
çözümünde ise, 
Merkezi hükümetin 
yapması gereken 
hususlar, 
Mahalli idarenin 
(Belediyeler) 
yapması gereken 
konular ile İlçe 
halkının yapması 
gereken konuların 
bulunduğu belirtildi. 
Merkezi hükümetin 
yapılacak yeni 
binaların deprem 
güvenli olması 
düşüncesiyle sıkı bir

TAŞI 
GEDİĞİNE

‘İnan *lcunen,
a
ağı Debdebe...
inde 
nlild*

0 
en

k

4. Özürlüler Şenliği’nde 
havai fişek gösterisi... 
Paralar boşa gidiyor. 
Yöneticimiz uyuyor mu? 
0 paralar bir özürlünün derdine 
deva olsa daha iyi olmaz mı? 
Debdebe, şammızdandır, 
şanımızdan....

uygulama ile yapı 
denetim yasası ile 
sıkı bir denetim 
sisteminin oluştuğu, 
bu olumlu sistemin 
maddi külfetinin 
ise inşaat sahibini 
etkilediği belirtilen 
açıklamada;
"Bununla birlikte 
esas üzerinde 
durulması gereken 
husus ilçe 
belediyemizin 
inşaatla ilgili 
konularda 
halkımızın önünün 
açılması, belediye 
iniz tarafından 
teşvik edilmesi 
için inşaat ruhsatı 
harçları makul 
seviyeye 
indirilmesi gerekir. 
Mevcut harçlar 
hiçbir il ve ilçede 
olmadığı kadar 
çok yüksek, 
hukuksuz ve 
fahiştir, içinde 
bulunduğumuz şu 
günlerde Haziran 
dönemi Meclis 
toplantıları devam 
etmektedir.
Konuya duyarlı 
meclis üyeleri 
inşaat harçları ile 
ilgili önerge verip 
konunun 
Gemlik Belediye 
Meclisinde 
gündeme alın
masını sağlamış

olupönümüzdeki 
günlerde 
yapılacak meclis 
oturumunda bu 
konuların masaya 
yatırılacağını 
umuyoruz.
Diğer konu 
mevcut binaların 
dayanıklılık 
testleri yapılarak 
taşıyıcı sistemlerin 
deprem güvenli 
olup olmadığı 
ortaya çıkarıl
malıdır. Sonuç 
rapora göre 
gerekli olan 
binalar 
güçlendirilmelidir. 
Yine Gemlik 
Belediyesi 
Meclisi oturumun
da meslektaşımız 
Osman Doğan’ın 
bu konuşu ilçe 
meclisine taşı
masını takdirle 
karşılıyor, belediye 
bünyesinde 
beton ve çelik 
dayanım testi 
yapabilecek 
laboratuar 
oluşturulmasını 
ümit ediyoruz, 
inşaat 
Mühendisliği 
konusunda oda 
olarak her türlü 
fedakarlığı 
yapmaya hazır 
olduğumuzu 
bildiririz.*

Ben kimim.
Biz kimiz.
Diye sorduk mu kendi kendimize. 
Acaba kendimizi iyi tamyormuyuz. 
Peki. Kendimizi tanımadan, bir 

başkasını nasıl tanıyabiliriz.
Aslında. Kişi olarak biz kendimizi 

tanımıyoruz.
Sistem de bizi tanımıyor.
Pek çoğumuzun kabiliyeti, 

farkedilmeden ölüyor.
Farkedilenler ise tesadüfen 

farkediliyor.
Mesela. Amerika’da bir “çoban 

ressam” var mıdır, acaba.
Uzun boylu MalatyaTı Hamama, 

yıllar sonra basketle tanışmıştı.
Uzun boylu hamamcı, batı 

ülkelerinde daha ergenlik cağında 
farkedilirdi.

Benim de hayata ilk adımım, futbol 
ile olmuştu.

Ama. Çalışma hayatım bürokra
side noktalandı.

20 sene önce, Genel Mudurum 
aylık dergiye yazı yazacaksın demişti

Başlangıçta direnmiştim.
Zor gibi görünmüştü.
Angarya gibi gelmişti.
Ama. Bugün köşe yazılarında 10 

yılı doldurdum.
Kendizine bakın.
Çevrenize bakın.
Hepimiz tesadüflerin insanıyız.
Başlangıçta yönümüz çizilmeden, 

bir yerlere gelmişiz.
Veya. Daha iyi ol—rr mümkün 

iken olduğumuza rıza göstermişiz.
Yeteneklerimizi favfcet—e—i|tı. 
Yakınlarımızda farketmemiş. 
Sistemde farkına varmamış. 
Sistem zaten, farkına varamaz. 
Çünkü eğitim düzeni. yetersizdir. 
Ve. Torpil her yere girmiştir. 
Ama. Bir şeyi iyi öğrendik. 
Şükretmeyi iyi öğrendik. 
Durumumuzdan memnun olsak 

da... Olmasak da....

GÜNÜN SÖZÜ

İnsan tanrıya.
ancak öteki insanlara 
iyilik yapmakla yaklaşabilir.

Cicero”
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Kurtul İlköğretim Okulu’ndan
eğitime destek kermesi

Üzümün kilosu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kurtul İlköğretim 
Okulu’ndan okuyan 
öğrenci velileri ve 
taşımalı sistemle 
Yeniköy’den gelen 
öğrenci velilerinin 
birlikte hazırladıkları 
kermes büyük 
ilgi gördü.
Belediye Sergi 
Salonu’nda kurulan 
kermesin kurdelesini 
Kaymakam Sadettin 
Genç keserken 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de açılışta 
hazır bulundular, 
•git ime yüzde yüz 
destek kampanyasıy
la başlatılan kermes 
te öğrenci velisi köy 
annelerinin elleriyle 
hazırladıkları el işleri 
ile kendilerinin 
pişirdiği yiyecekler 
vatandaşlara satıldı. 
Kurtul İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği Başkanı Ayşen

2 milyon lira

Seyfettin ŞEKERSÖZEryavuz, Okullarının 
öğrenci anneleri ile 
taşımalı sistemle okul 
lanna gelen Yeni 
köy’lü öğrencilerin 
annelerinin de büyük 
katkılarıyla hazırladık 
lan yiyecek ve el eme 
ği göz nuru ürünleri 
satarak eğitime des 
tekte bulunmak iste
diklerini vurguladı. 
Elde edilecek geliri 
okulun çeşitli ihtiyaç 
lanna harcayacak

larını söyleyen Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Ayşen Eryavuz, ker
meste el işi ürünlerin 
yanı sıra köy

kadmlannm evlerinde 
yap tıkları yiyecekleri 
hal kımızın beğeni
sine sunduklarını 
belirtti.

Yaz meyvelerinin 
vazgeçilmezi 
üzüm pazarcı 
tezgahlarında 
gözükmeye 
başladı.
İzmir’den 
getirilen turfanda 
üzümler 2 milyon 
liradan alıcı

bulmaya başladı. 
Çekirdeklisiyle, 
çekirdeksiziyle, 
irisiyle ve 
ufağıyla yemesi 
zevk veren 
üzümün turfanda 
olmasına rağmen 
pazara ayrı bir 
renk kattığı 
görülüyor.

..hetemar

'«•M»

r, ooo Af 4
Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Türboma* 15W40 
motor yağı hediyemiz^

Regional RHS 22.5

Kampanyamız 
14-45-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlarında 

. geç eri idi r. .

Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yollarda yüksek kilometre 
Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basınç dağılımı He omuz aşa
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.

GOODYEAR
Yetkili Bayii

îıılii Solaksubaşı ve Oğulları
istiklal Caddesi No : 26

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

BURSA HAKİMİYET 
İVE KENT GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

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

OTO flYOflZ 
naili timimi 

. OPET■w
Bursa • Gemlik yolu Kurtul Köyü S. Km 

Gemlik (BURSA
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Açlık sının 
488 milyon lira

Yrd. Doç. Dr. 
Hüseyin Özbay, 
bilgisayarlardaki 
klavye tercihinin 
sanıldığından daha 
önemli olduğunu 
belirterek, 
'Tercih ettiğimiz 
sadece klavye 
değil, 
dilimizdir" dedi. 
Yrd. Doç.Dr. . 
Hüseyin Özbay, 
"Tercih ettiğimiz, 
sadece klavye 
değildir, dilimizin 
gelişip 
gelişmemesini 
tercih ediyoruz. 

. Kendi dil yapımıza 
göre geliştirilmiş 
'F klavye yi .tercih 
etmemiz gerekir" • 
dedi.
Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doc. Dr. Hüseyin .
Özbay, bilgisa
yarlardaki klavye 
tercihinin 
sanıldığından daha 
önemli olduğunu

belirterek, "Tercih 
ettiğimiz sadece 
klavye değil, dilim
izdir" dedi. Özbay, 
şöyle konuştu: 
"Bizim 
kültürümüzü aptal
laştırmak isteyen
ler'Q klavye' 
yaygınlaşsın istiy- . 
orlar. Halbuki 
kültürel olarak 
kelebek etkisi 
denen olayla 
karşılaşabiliriz. 
Tercih ettiğimiz 
sadece klavye 
değildir, 
dilimizin gelişip

. gelişmemesini 
, tercih ediyoruz.
Klavyede dünya 
standardı diye 
birşey yok.
İngiliz, Fransız ve 
Alman 
klavyelerinde de. 
dillerinde bulunan 
farkli karakterler
den dolayı farklılık
lar bulunmaktadır. 
Bizim de kendi

dil yapımıza göre 
geliştirilmiş 
'F klavye yi tercih 
etmemiz 
gerekir''. dedi. 
Özbay, üretici 
firmaların, 
Türkiye'de yoğun 
olarak tercih 
edilen 'F klavye' 
konusunda 
tüketicinin tercihini 
dikkate almayan 
bir yaklaşım 
gösterdiğini. 
belirterek, 
müşterileri, 
bilgisayar alırken 
klavye tercihi 
belirtmeye çağırdı. 
Özbay,. şöyle 
devam etti:

"Üretici firmalar, 
dil ayrıcalıklarını 
da göz önüne 
alarak istenen her 
türde klavye ile 
donanım ve 
yazılımlar üretip 
satmaktadırlar; 
yeter ki kullanıcı, 
klavye konusunda 
bilinçli olsun ve 
kendi dilinin 
klavyesini 
istesin.
Dilimizle ilgili 
tercihlerimizde 
daha bilinçli 
olmalıyız ki 
Türkçe'yi 
yozlaşma tehlikesi 
ile karşı karşıya 
bırakmayalım.

Dört kişi
lik bir aile 
için açlık 
sınırının 
488 
milyon, 
yoksulluk 
sınırının 
ise 1 mil
yar 357 
milyon 
liraya yükseldiği 
açıklandı. Türkiye 
Harb Sanayi ve 
Yardımcı İşkollan 
İşçileri Sendikası 
(Türk Harb-iş) 
Sendikal Politi 
kalar Araştırma 
Merkezi (SEPAM). 
Mayıs ayma ilişkin 
açlık ve yoksulluk 
sinin rakamlarını 
açıkladı. Devlet 
İstatistik Enstitüsü 
verileri baz 
alınarak yapılan 
araştırma 
sonuç lan asgari 
ücret tespit 
çalışmalarının

mÜyon İkaya 
yukse^kk

Amerikalı Dosta
Gemlik Mektubu

Dünden devanı
Şirin iç mahallelerinde 

yaşayanlar bugün kordon 
«boyundaki banklara geli 
yorlat sıkılınca. Eskiden 
kumlâr üzerine' kilimlerini

• sererlerdi; dalgaların * 
hışırtısını dinler. denizin 
kokusunu idlerine çeker, 
yıldızlar çıkana,' hattâ 
gece yanlarına, uyku iyice 
bastırana kadan sahilde 
kalırlar, hayallere 
hülyalara dalarlardı. 
Benim çocukluk ve genç 
kızlık günlerimde böyle 
İdİ şehir. Daha da eski 
lerde, yani senin annean
nenlerin, benim büyük 
teyzemlerimin zaman
larında her şey daha da 
başka olup, Rum 
kızlarının kapıları 
Önlerinde şarkılar söyleyip 
kahkahalar attıklarını, 
hatta dans bile ettiklerini 
anlatırdı eskiler.

Müslüman kadınlar bu 
gibi şenliklere katıl
masalar da olani biteni 
neşe ile izlerler, çok da 
keyiflenirlermiş.
Müslümanlar daha kapalı, 
dalıp içe dönük* kuşkusuz, 
ama Hıristiyanlarla 
aralarından dostluk yar. 
kardeşlik van kimse kim 
senin inancına, ibadetine 

. karışmıyor, nıinaçeleYde -belerin -devam ettiği
. aünün bes vaktinde ezan- Profitis İlias olup, bu

lar okunurken, kiliselerin 
çanları durmadan çalıyor, 
ilahiler, günlük kokulan 
sokaklara yayılıyormuş... 
Birkaç tane Rum kilisesi 
varmış şehirde, bir de 
Ermeni kilisesi ve de 
kuzeydeki tepede iki 
görkemli manastır ki bun
lardan birinin âdı Agios 
Georgios, öteki rahi-

manastırlann çevreleri 
hep mezarlıkmış.

Gemlik şehri n i 
süsleyen, zenginleş ti ren ve 
de her biri birer sanat 
yapıtı otan • kiliseler. • 
manastırlar hep o uğursuz 
savaş y Ularından önceki 
güzelli kler kaşk usuz 
Şehir içindeki düzen, 
komşuluk ve kardeşlik de 
o tarihten öncelere ait. 
sonra her şey yerle bir 
oluyor, urlar yoklar bir
birine kanşıy er.

O gün senmöe bnntan 
kısaca kon uymuştuk 
sevgili bemşermû. srvgfli 
kardeşimiz Jıi».

Birim dedeterdimû 
Knadshı a dm dala annenm 
değişik kıyafeti cncukbn 
değdfev mıydı* Rumtar 
da. Ermenfter de Osmmnh 
idaresinde rahat ve huzur 
içinde yaşamadriar mı 
yüzyıllar boyu?

Çok çek eMdteru. vmd 
tanbm knopUrmm wv- 
flutan araşma gjromdk 
görürüz ki. knadoht'iMm 
km hoBdan bir aammadar 
Şu onaman ynuvmmümm- 
daa geçmiş bBe uüminr. 
Anadutu'mm yeri Wb» 
lan de kanşmuâtaü bürtbir* 
leründen kur utmuşlar. km 

kavuıiMiiae. 
ay m ha m artı yoğrudap 
yepyeni bir noBetW 
düavuva şan. dBtert 
destan bir mgartt atap 
furmnşter. rihmter güt

Demu hbw
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Televizyon a/ışfenftgı ve uyku KONGRE İLANI

Ergenlik çağında 
olup da çok 
televizyon seyreden
lerin daha az 
seyreden yaşıtlarına 
göre uyku 
problemlerinin 
daha fazla olduğu 
bildirildi.
New York’taki 
Columbia Üniver- 
sitesi’nden 
araştırmacıların 
759 aile üzerinde 
8 yıldır yaptıkları 

araştırmanın sonu
cuna göre, 40 
milyon Amerika 
lı’nın uykuya dala
mama ya da 
düzensiz uyku gibi 
müzmin uyku 
probleminin olduğu

belirtildi.
Araştırmada 
görev yapan uzman 
Jeffrey Johnson, 
uyku problemleriyle 
fazla televizyon 
seyretme arasında 
bağlantı olmasının 
büyük olasılık 
olduğunu belirterek, 
yüksek uyarılma, 
fizyolojik 
canlandırma, bazı 
televizyon program
larının travmatik ve 
korku dolu içerik
leri, parlak 
televizyon ışıklan ve 
televizyon seyred
erken hareket 
edilmemesi gibi 
birçok faktörün 
uykuya dalamama

GEMLİK ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneğinin 
birinci olağanüstü kongresi 26 Haziran 
2004 Cumartesi günü saat ll.oo’de 
Gürle Han 3. kattaki dernek binasında 
yapılacaktır.

Çoğunluk takdirde bir
hafta sonra 3 Temmuz 2004 Cumartesi

ya da uyku düzensi
zliğine katkıda 
bulunduğunu 
söyledi.
Bir tıp dergisinde 
yayımlanan araştır
manın sonuçlanna 
göre günde 3 saat 
ya da daha fazla 
televizyon seyreden 
14 yaşındaki çocuk
lar ergenlik 
başlangıcında

uyuma zorluğu 
yaşıyor.
Ergenlik cağındaki 
çocukların, bazı 
durumlarda, 
örneğin 16 yasına 
kadar televizyon 
seyretme oranlarını 
günde bir saat ya da 
daha az azaltmaları 
durumunda uyuma 
alışkanlıklarının 
geliştiği de bildirildi.

günü aynı yer ve saatte çoğunluk aran
maksızın yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Saygı duruşu
2- Açılış
3- Divan heyetinin seçimi
4- Çalışma raporun un okunması
5- Denetleme raporunun okunması
6- Hesap bilançosunun okunması
7- Yönetim kurulu ve denetleme

kurullarının ibrası
8- Yeni yönetimini seçilmesi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış

________________________________________ :

SATILIK DAİRE
BURSA ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI 
KORUMA DERNEĞİ ÖZEL TÜRE ÖZEL 

EĞİTİM KURS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMDEN
2004-2005 eğitim ve öğretmi yılında kursumuza devam edecek olan kursiyer

lere ait ücret çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

1- 4 ay Bireysel Eğitim (Haftada .10 saat) 
Grup Eğitimi (Haftada 4 saat)

2- 4 ay Bireysel Eğitim (Haftada 10 saat) 
Grup Eğitimi (Haftada 4 saat)

3- 4 ay Bireysel Eğitim (Haftada 10 saat) 
Grup Eğitimi (Haftada 4 saat)

26.000.000 TL
15.000.000 TL
28.000.000 TL
20.000.000 TL
30.000.000 TL
25.000.000 TL

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5. Kat sahibinden satıhköı.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde Kayıkhane 

mevkii üstünde 3 katlı tripler satılık villa
GSM: (0.535) 886 47 74

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110 TEK Anza 513 20 66
Polis İmdat 155 TEK İpletme 513 45 03
Jandarma İmdat 156 Statyum 514 00 95
Jandarma K. 513 10 55 Orm.BöLŞef. 513 12 86
Polis Karakolu 513 18 79 MIHI Eğt Md. 513 11 74
©ar. Kom. 513 12 06 Halk Kütüphane 513 13 53

AeL<^HlL- ın <7
KAYMAKAMLIK Karayollan 513 13 08

Uman Baç. 513 11 33
Kaymakamlık 513 1051 Mal Mûd. 513 10 95
C. Savcı lığı 513 1053 Nüfus Md. 513 37 42
C.Savcı Yrd. 513 29 54 özel İd. Md. 513 1507

Emniyet Mûd. * 513 1028 Tapu Sld. Mûd. Ş13 14 14
Müftülük 513 13 64

ULAŞIM Gümrük Md. ’ 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42

Uludağ Türüm 513 12 12 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
Aydın Turizm 513 20 77 hçeTanm Mûd. 51311 86

HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 73

Devlet Hastanesi 513 92 00 BELEDİYE
SSK Hastanesi 513 23 29 Santral 513 4521 -23
Mer.Saö.Ocağı 513 10 68 Başkanhk- S134S20

TAKSİLER Zabrta 5133432
S1S45Î1-12Î

Körfez Taksi 513 18 21 Sutatet 513 45 21-115
Çınar Taksi 513 24 67 htotye 513 23 25
Güven Taksi 513 3240 Muhasebe Md 513 45 21 -182
Gemlik Taksi 513 23 24 YUBİŞMd 513 4521-111
Manastır Taksi 514 35 50 Su Ansa Yalhe 185

Bursa 256 77 64
Mudanya 544 30 60
Yenlkapr C212) 516 12 12
Yalova <226)811 13 23
IDO İmam Astan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

AMCAN PÇTRCt 513 ÎO79
513 30 33

TUNCAY 0*0 GAZ SU M »

VAPUR - FERİBOT

1 Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19

EskJhtear (262)655 60 31

OTOBÜS________
ŞehMerarası 261 54 00
Otobüs TenvanaH 08 Hat)

TÜP DA&mCLARI

Ayga^ 513 1295
Tekgaz 513 M 37
OcakQCK 513 U 37
Bga 513 88 43
ta*agaz 513 2259
ttabaşgcc 5134546
YenrUkftgcE 5136500
BPGce 51459 81
BûMnttr UKtgaû 513 80 00

? îbİ ? y 9 J $313 j 
îlHLİK'TE İH IUSUUUUSI MUTİ UK

EnBAKASDÖHıMlM
SOSSİSNOIİÇ +AVK»
HOŞUKB ♦ fiMi
HV&Ka ♦ CK + KICEK

1.500.000 TL
2,000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
ins.as.u6* sun. khb -soo.oootl 
oö-os-MiB»»un-ıcHa 4.500.000TL 
tira.a$.U6*WJ«.İ(HH 4.500.000TL 
SOS.dK.KEKSMAR-EECa 4.500.000 TL

MiEVKHa 4.500.000 TL

G® 8.000.000 TL 

beri w dere paket şenisiniz ranta 

tattı ûmLNo : 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 61
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Doğal deprem habercileri
Doğa ve canlılardaki 
ani değişimlerin, 
depremi önceden 
haber verdiğine 
inanılıyor.
Niğde Üniversitesi 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölümü’nün 
"http://fenedebiyat.ni
gde.edu.tr/biyoloji” 
adresindeki web say* 
fasında verilen bil* 
gilere göre, deprem
den 1-3 gün önce 
böcek ve hayvan 
davranışlarında, 1 
saat-1 hafta önce 
gökyüzünde, 1*3 ay 
önce bitki ve ağaçlar* 
da, 1 saat-2 hafta 
önce deniz ve 
göllerde, 1 saat-3 ay 
önce yeraltı sularında 
çeşitli değişiklikler 
gözleniyor.
Çoğu zaman anlam 
verilemeyen bu 
değişimler şöyle 
sıralanıyor: ”At, eşek 
ve inekler iplerini 
koparıyor, ahır 
kapılarından dışan 

h çıkmak istiyor ve 
tepelere doğru 
koşuyorlar. Tavşan ve 

fareler binaların üst 
katlarına kaçışıyorlar, 
direklere tırmanıyor* 
lar ve yere inmek 
istemiyorlar.
Domuzlar toprağı 
delicesine eşeliyorlar. 
Kediler, kutu ya da 
çöp bidonu içine 
giriyorlar, top gibi 
sıkışıp titriyorlar. 
Köpekler, korku dolu 
hiç durmadan havlıy
orlar. Balıklar, göl ya 
da deniz tabanının 
ısınması sonucu yüz
eye yakın yüzüyor, 
nedensiz bir şekilde 
ölüyor ve karaya 
vuruyorlar. Ördek, 
kaz ve kuğular, göle 
girmek istiyorlar. 
Göldekiler de ölüyor. 
İpek böcekleri arka 
arkaya diziliyorlar. 
Yengeçler plajda 
dolaşıyor. Martılar 
gruplar halinde 
karaya doğru uçuyor
lar. Karada da 
gürültülü bir şekilde 
bağırarak çember 
oluşturarak uçuyor
lar. Büyükbaş hay
vanlar ise depremden 
3-4 gün önce elektro-

magnetik ışınlardan 
etkilenmeye 
başlıyorlar.” 
KARINCALARDAN 
ÖNEMLİ HABER 
Deprem öncesi 
değişen hayvan 
davranışlarından en 
önemlisi karıncalarda 
görülüyor. Bir apart
manın üçüncü katın
da aniden çoğalan 
karıncaların 
dikkatlice izlenmesi 
öneriliyor. Çünkü, 
karıncalar deprem 
öncesi yuvalarını terk 
ediyor, ateş üstünde 
gibi yürüyor, zincir 
oluşturuyor ve küme 
küme toplanıyorlar. 
Kümelerdeki karın
caların yüzde 80’inin 
ölmesi depremin 6.5- 
7 şiddetinde olacağı
na işaret ediyor.

GÖKYLZLNDEKİ 
DEĞİŞİMLER 
Gökyüzünde mey
dana gelen değişim
ler hakkında da şu 
bilgiler veriliyor: 
"Güneşin doğusunda 
ve batısında ortaya 
akan ışık huzmeleri, 
depremden önce 
görülüyor. Yanan bir 
kibrit alevi gibi alev 
topu gözleniyor. Fay 
hattının kırılacağı 
bölgeyi ani bir sis 
kaplıyor. Olağan dışı 
mor, yeşil, kırmızı, 
mavi, pembe renkli 
yıldırımlar meydana 
geliyor. Açık havada 
yeşil, siyah ve 
mavinin egemen 
olduğu kısa 
gökkuşağı oluşuyor. 
Havada aşın sıcak ve 
sıkıntı meydana geliy

or Parlak bir 
gokyvzâ idnde yddt- 
zfar eBe tuhdır* 
kadar yatası gör—üy- 
or \ erden anlam ver
ilemeyen bir uğultu 
duyukıyor.” 
Depremden 1-3 ay 
öncesinde be meyve 
ağaçtan erken çiçek 
açıyor ve erken 
meyv e veriyor. Ot w 
ağaçların daBanmn 
yüzeyleri kızarıyor 
ve yanıyor 
DENİZ VE GOL 
değişimleri 
Deniz ve goller deki 
değişimler ise şöyle 
' Depremden 1-2 iki 
hafta önceden kıyılan 
deniz basar. 1-5 saat 
öncesinden deniz 
kıyıdan çekilir. 1-5 
saat öncesine kadar 
çarşaf gibi düz olan 
denizde, gemi geçmiş 
gibi dalgalar oluşur. 
Deniz çarşaf gibi 
düzgün olur. Deniz, 
kuyu ya da gölde 
bolca hava kabarcığı 
görülür. Deniz 
tabanındaki ısın
madan dolayı 
suyun ısısı da norma-

> ER ALTI

DEĞİŞİMLER 
Deprem öncesi 
yereshmde olduğu 
gd» yerahmds da 
bazı değtsmder meş- 
dana geliyor. Bmdar 
dan bardan şöyle: 
"Su basmanda 1-1 .5 
barlık art» meydana 
geliyor. Su olağan 
sacakbğm 1-2 derece 
üzerinde Esmiyor. 1-2 
hafta öncesinden yeni 
İrayı—iı oluşuyor 
ya da var edan 
kaynak kuruyabffiyae. 
KarbondkıksM. 
metan ve ozdhkk 
radon gazı içeriği 
artıyor, kuyuları s» 
kaplıyor. Say— tadı 
acılaşıyor ya da 
tatlılaşıyor. Sudan 
çürük yumurta ve 
kükürt kokusu gcB 
yor. Radon, civa. 
helyum. karbontbok - 
si t artışı gözleniyor. 
Su içinde hava 
ka bar cık la n oluşuyor. 
Dere sulan kesiliyor, 
kuruyor ya da 
çoğalıyor.”

Okullar 15 Haziran'da tatil
İlk ve ortaöğretim 
okullannda 2003- 
2004 eğitim 
öğretim yılı , 15 
Haziran Sah günü 
sona erecek.
8 Eylül 2003 
Pazartesi günü 
başlayan eğitim 
öğretim marato
nunun sona erme
siyle öğrenciler 
15 Haziran Salı 
günü yaz tatiline 
girecek.

İlk ve ortaöğretim 
okullanndaki 15 
milyona yakın 
öğrenci yaklaşık 3 
ay dinlenme fırsatı

bulacak. 2004- 
2005 eğitim öğre
tim yılı ise 13 
Eylül Pazartesi 
günü başlayacak.

ÖSS 20 Haziran ’da
Yükseköğretim ha 
yalleri kuran gençler 
için beklenen ay geldi 
çattı. 20 Hazİran’da 
düzenlenecek Öğren
ci Seçme Sınavı'nda 
2.5 milyon öğrenci 

j ter dökecek.
Kendilerine üniversite 
kapılarını açacak 
ÖSS’ye az bir zaman 
kala gençler bir 
deneme sınavından 
diğerine koşuyor.
Hayatlarını

GEMLİK’TE
• 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

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
yönlendirecek sınav 
Öncesinde ve sırasın
da iş yine öğrencilere 
düşüyor. Adaylann 
sadece yüzde 20’si 
iki ve dört yıllık

programlara yer
leştirilebilecek. 
Bu da 1 milyon 
506 bin adayın ümit 
terini başka bahara 
ertelemesi demek.

SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR
Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03

http://fenedebiyat.nigde.edu.tr/biyoloji%E2%80%9D
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bilişim hizmetleri 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR I 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

* Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft
Wlndows XP Home TR işletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek
• 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı
* 15' Monitör KH&V
•52XCD-Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
• e-pack internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT + 3 TAK
BONUS CARD’A 
PEŞİNAT + 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT +13 TAK

Vestel PC1 1.000.000.000 IM000.000 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 1.307.000.000 1307.000.000
Vestel Asteo IMM 1207.600.000 1.207.600.000 1.340.000.000 1.340.000.000
Vestel Bishi T UMUM »00 1.266.800.000 1.406.000.000 1.406.000.000
Vestel Planet u20.000.000 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1300.000.000
Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.794.800.000 1J94.800.000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000
Vestel Optimum 1.861.600.000 1.861.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1.998.800.000 1.998.800.000 1.998.800.000 2.219.000.000 2219.000.000
Vestel Max 5.070.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5.627.000.000 5.(27.000.000

1FCRT Monitör torlu: 40.400.000 TL 1F Fiat Monitör farta: 100.000.000 TL 19* Fiat Monitör farkı: 191200.000 TL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT+4 TAK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT TAK

BONUS CARD A 
PEŞİNAT + 10 TAK

15” CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1.271.500.000 1271300.000
17" CRT 

Monitörle 1.450.400.000 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.950.000 1314.950.000
17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1255.000.000 1255.000.000 1.300.750.000 1380.750.0011

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACCİVe
COMPUTER

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çekikullancn

I ir ||-./-/2oo4|ı |
Bu hedyeçed sotece AcfteBIçbayYda 30/06/2004 tattıe koda geçeitel |

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve I 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor I

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. I

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! I
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkann..... I
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Kalp dostu besinler 2
Dünden devam 
SOĞAN : 
Soğan ve sarımsak 
kalbinizin sağlığı 
için canla başla 
savaşan yiyecek
lerdir. Soğanın 
içerdiği maddeler, 
kolesterolün 
oksitlenip damar
ların duvarlarına 
zarar vermesini 
engelliyor.
TANE FASÜLYE 
Kuru, tane fasulye 
türlerinin harika 
besinler oldukları 
kesin. Her gün 1- 
1/2 fincan kuru 
fasulye yerseniz, 
kısa sürede 
kanınızdaki koles
terol miktan azalır. 
Aynca kuru fasulye 
kolesterol gibi 
damarları tıkayan 
başka maddelerin 
birikmelerini önler.. 
ISPANAK 
Ispanak kalp 
hastalıklarına ve

Sağlıkta atama ve nakiller
Sağlık çalışanlarının 
atama ve nakil
lerinde, çalışılan 
yerin özellikleri ve 
mesleki yeterlilik
lerin göz önüne 
alındığı bir hizmet 
puanı hesaplanacak. 
Açık bulunan ve 
bakanlıkça ilan 
edilen kadrolara 
yapılacak atamalar- 
da hizmet puanı 
esas alınacak. 
Sağlık Bakanlığınca 
hazırlanan 
"Atama ve Nakil 
Yönetmeliği" 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmeliğin yürür
lüğe girmesiyle 16 

. Kasım 1996 yılında 
I yürürlüğe giren 
I "Sağlık Bakanlığı 
I Atama ve Nakil 
R Yönetmeliği" ile ek 
j ve değişiklikleri 
| yürürlükten 
I kaldırıldı.
I Yönetmelik, Sağlık 
I Bakanlığı ’nda görev 
| yapan sağlık hlzmet- 
j leri sınıfına dahil 
I personelle ilgili

yüksek tansiyona 
karşı birebirdir. 
Kolesterolün 
damarlara yer
leşmesini önler. 
Aynca ıspanak, 
magnezyum ve 
potasyum gibi 
mineralleri içerir,' 
kan basıncını 
düşürür. 
SARMISAK 
Sarmısak, kandaki 
kolesterol oranını 
düşürür. Kan 
pıhtılarının 
damarlan 
tıkamasını engeller 
Araştırmacılara 
göre her gün bir 
diş sarmısak kalbi 
korumak için 
yeterli.
GREYFURT 
Narenciye türünde
ki bu yararlı meyve 
80 kalori içerir. 
Aynı zamanda bir C 
vitamini deposudur. 
Aynca içi pembe 
olan greyfurta renk 

atama ve nakilleri, 
çağdaş insan kay
naklan yönetimi, 
etkili ve verimli isti
hdam politikalan ile 
sağlık hizmetinin 
ülke genelinde den
geli dağılımı temel 
ilkeleri çerçevesinde 
kurallara bağlamayı 
amaçlıyor.
Yönetmeliğe göre, 
atama ve nakillerde, 
personel dağılım 
cetvelindeki 
sayıların aşılmaması 
kaydıyla idarenin 
hizmet ihtiyacı 
dikkate alınacak, 
bölgelerde dengeli 
dağılımın sağlan
ması esas olacak ve 
personel hareket
lerinde hizmet puanı 
belirleyici olacak. 
Yönetmelikle iller 6 
hizmet bölgesine 
ayrılacak. Bütün 
unvan ve branşlarda 
hesaplanan personel 
dağılım cetveli 
karşılaştırma oran
larına göre İller, her 
unvan ve branşa 
göre en yüksekten 
en düşüğe doğru,

veren madde 
damarlan 
kolesterolün 
tahribatından 
koruyan 
bir antioksidandır. 
YULAF 
Yulaf ve yulaf 
gevreği, 
kolesterolün bir 
numaralı düşman
larıdır. Yulaftaki lif 
kendini kolesterole 
bağlar ve koles
terolü vücut siste
minden dışan 
çıkanr. Günde 1- 
1/2 fincan yulaf 
yerseniz kanınızda
ki kolesterol mik

"A, B, C ve D” 
olarak 4 grupta 
ele alınacak. 
En fazla 200 
personelin istihdam 
edildiği unvan ve 
branşlar hizmet 
bölgeleri ve gruplan 
uygulamasının 
kapsamı dışında 
tutulacak. 
Hizmet Puanı
Personelin atama ve 
nakil işlemlerinde 
kullanılmak üzere 
bu yönetmeliğe tabi 
her bakanlık çalışanı 
için her atama 
döneminden önce 
atama dönemine 
müracaatın 
başladığı tarih 
itibariyle çalışılan 
yerin özelliklerinin 
ve mesleki 
yeterliliklerin 
göz önüne alındığı 
bir hizmet puanı 
hesaplanacak. 
Açık bulunan 
ve bakanlıkça ilan 
edilen kadrolara 
yapılacak 
atamalarda hizmet 
puanı esas alınacak. 
Hizmet puanının 

tan yüzde 20 
oranında azalır. 
ÇAY 
Eskiden kalp 
hastalarının 
çay içmeleri yasak
lanırdı.
Günümüzde ise 
çayın kalp için son 
derece yararlı 
olduğu iddia 
ediliyor. Çayın 
içerdiği bir madde 
damarlann çeper
lerindeki koles
terolün birikmesini 
önler, aynca kan 
pıhtılarının damar
lan tıkama olasılığı 
azalır.

hesaplanmasında 
Devlet Planlama
Teşkilatı’nca 
hazırlanan il ve 
ilçelerin sosyo
ekonomik gelişmiş
lik sıralaması tablo
ları esas alınacak. 
Sağlık hizmetleri 
sınıfından bir unvan
da veya araştırma 
görevlisi, daire 
başkanı, il sağlık 
müdürü, 
her türlü müdür 
ve bunların yardım
cısı unvanlarında 
fiilen çalışan her 
yer ve yıl için 
ilçelerin sosyo
ekonomik gelişmiş
lik sıralamasında 
bulunan sıra 
numarası bin 
rakamıyla topla
narak ilçe sıralaması 
puanına ulaşılacak. 
Hizmet puanına 
illerin sosyo 
ekonomik gelişmiş
lik sıralamasının 
hizmet puanına 
katkısı cetvelinin 
öngördüğü puan 
eklenerek hizmet 
puanı bulunacak.

Hızlı kilo
vermenin

sakıncaları

Çok hızlı kilo 
verdiren diyetlerin, 
vücuda zarar11 
olduğu bilinen bir 
gerçek. İşte hızlı 
kilo vermenin 
sakıncaları: 
- Hafıza kaybına 
neden olur.
- Karbonhidrat 
diyeti beynin 
fonksiyonların» 
düzenleyen ö««..Ük- 
le hafıza kapa
sitesini artıran 
serotonin maddesi
ni etkiler. Hafıza 
kaybı ve çeşitli 
beyin bozuklukları 
başlar. Zeka kaybı 
başlar ve beynini 
hızlı ve doğru • 
karâr verme 
fonksiyonu 
bozulur.
- Kalp hastalıkları 
başlar.
- Kısa sürede kilo 
vermek kalp 
hastalıklarına yol 
açar. Tansiyon 
yükselir ve kalp 

NÖBETÇİ ECZANE
9 Haziran 2004 Çarjaaba 

GEMLİK ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1847
FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer , KÖRFEZ OFSET

Matbaacbk-Yawnahk4hH —rdü Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3 B GEM11K 

(Dini bayram Güderi ve Pazar güderi yaymlamnaz)

hastalıkları başlar. 
Süratli kilo kaybı 
sır a smda yağ kay
bıyla birlikte 
kaslarda zarlar. 
Diyet kesildiğinde 
mide ve karın 
bölgesi süratle 
yağ toplar. Şok 
diyetlerden sonra 
alman kiloları 
kaybetmek çok 
zordur.
- Adeleleri 
zayıflatır. 
- Protein eksikliği 
adele zayıflığına 
yol açar. Özellikle 
sabahlan kah
valtıyı kesmek 
adeleleri etkiler. 
- Cildi kurutur.
-Anemi
(kansızlık) görülür. 
- Şok diyet B 
vitamini öncelikli 
olmak üzere tüm 
vitaminlerin ve 
minerallerin kay
bolmasına yol 
açar. Cilt kurur ve 
saç dökülür.
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Olgunlar Turnuvası başladı
SttfflölnSEKERSÖZ
Gemlik 1 .nci Olgunlar 
Turnuvası’nda ilk maçlar 
oynanırken 
futbolun yaşlı kurtları 
yaptıkları birbirinden 
güzel hareketlerle 
seyircilerden 
büyük alkış aldılar.
Turnuvanın ilk maçında 
sahaya çıkan

Umurbeyspor ile 
Kartalspor arasındaki 
iddialı maçı Kartalspor 
4-1 kazandı.
İlçede tanınmış birçok 
ünlünün de yer aldıkları 
maçlar kıran kırana 
sürerken maçlar 
yarım saat üzerinden 
iki devreli oynanıyor.
Saha : Gemlik

Hakemler : Ali Görücü 
(*•*) Sercan Sen (***) 
Emrah Ayar (”’) 
UMURBEYSPOR: Çetin 
(*) Sezai (**) Ünal (”) 
Cem (**) Recep (**) Fatih 
M. Güler (*•*) Mustafa (**) 
Gürkan (*”) Mustafa (*) 
(Neşet Ciğerli *) 
Canip (**) Tamer (**) 
KARTALSPOR : Hakan 
(**) (Bülent Tumba “*) 
Kemal (***) Metin (***) 
Şaban (**) Celal (**) 
Bilal (***) Durmuş (**) 
Veysel (**) Emin (***) 
Mehmet (*) Turgut (***) 
Goller : Dk. 13-26 Emin, 
Dk. 39-43 Turgut 
(Kartalspor) Dk. 32 
Canip (Umurbeyspor) 
ZEYTİNSPOR : 5 
KATIRLISPOR : 1 
Turnuvanın ikinci maçın
da ise, Zeytinspor turnu
vanın iddiasız takımı 
Katırlıspor’u 5-1 yendi. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Burhan 
Ankan (•**) Sercan Sen 
(** ) Emrah Ayar (' ) 
ZEYTİNSPOR : Cemal 
(“) İdris (**) İlhami (**) 
Ersin (*•*) Alper (**) 
İsmail (***) Bülent (***) 
(Ersin ***) Sayit (**) 
(Soner **) Birol (***) 
imdat (***) (Ahmet **) 
KATIRLISPOR : Ali İhsan 
(**) İbrahim (**) Ahmet

(••) Ali (**) (Recep *) 
İsmail (**) Osman (”) Ali 
Kadir (**) Mesut (**) 
İbrahim (***) 
Seyfettin (**)
Goller : Dk. 8 K. Ahmet, 
Dk. 24 Birol, Dk. 27 
Bülent, Dk. 43 Soner, 
Dk. 45 B. Ahmet 
(Zeytinspor) Dk. 47

İbrahim (Katırlıspor) 
Olgunlar Turnuvasında 
maçla ra bugün saat 
17.45 de Emniyet- 
Trabzonlular Derneği 
ile saat 19.00 da 
Azotspor-Güzel 
Nakliyat takımları 
arasındaki maçlarla 
devam ed ilecek.

DUYURU
Eski Pazar Caddesi özhan Shopping 

karşısında bulunan Eczanemiz 
Ahmet Dural Meydanı 

Minibüs Garajı Girişi’ne 
(Eski Kamar Alışveriş Merkezi) 

taşınmıştır.
Müşterilerimize ve 

Gemlik Halkına duyurulur.

ÖZER ECZANESİ

ELEMAN
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

Maden Mühendisi veya Jeoloji Muhendnk 
Askerliğini yapmış, mermer konusunda 

deneyimli, seyahat engeli olmayan, ] 
ehlivet sahibi ÜRETİM SO RUMLUSL I

BAY ELEMAN aranmaktadır.
HELMERSAN

Helvacıoğlu Mermer ve Granit San. AŞ. I 
Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK

TM : |M34) S13 4517 I

İŞÇİLER ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

Ortaokul, lise veya 
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

Askerliğini yapmış, 
tercihen mermer konusunda deneyimi

İŞÇİLER ARANMAKTADIR.
HELMERSAN

Helvacıoğlu Mermer ve Granit San. AŞ 
Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK

Tel: (0.224) 513 45 17



Elde edilecek gelir o yörenin belediyelerine aktarılacak

tı Turistik yörelere konaklama vergisi geliyor
İçişleri Bakanı Abdülkadlr Aksu, turistik bölgelerde turist başına belli bir miktarda “konaklama vergisi” alınmasının düşünüldüğünü, 
buradan elde edilecek gelirlerin de o yörenin belediyelerine aktarılması gerektiğini belirtti. Aksu, yasa tasarısı görüşmelerinin 

I sürdüğünü belirtirken, bu uygulamanın ekonomik bakımdan zor durumda olan belediyelere de gelir sağlayacağını söyledi.

gemlik GEML|K’,N ,LK günlük gazetesi

KMrfe
Araştırmacı

Yazar Zebercet 
COŞKUN’un

Amerikalı Dosta 
Gemlik Mektubu

10 Haziran 2004 Perşembe FİYATI: 200.000- TL.

98 bin öğrencinin katıldığı ortak sınavda Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi yine derece yaptı.

Gemlik ortak sınavda başarılı
da

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmali.com

İl genelindeki ilköğretim 6 ve 7. sınıflar, lise ve Anadolu Lisesi öğren
cilerinin katıldığı ortak sınavda, CBAL öğrencisi Mehmet Barış 
sayısalda İl 3. sü, sözelde il 7. si eşit ağırlıkta ise il 5.si oldu.

ıdisL 
uda

>U

mfi

$

Ortak sınav başarısı
Milli Eğitimde öğrencilerin sınav heyecanını 

yenebilmeleri İçin zaman zaman özel dershaneler, zaman 
zaman da Milli Eğitim Müdürlükleri ilçe ve il çapında 
ortak smavlar düzenliyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümün Mayıs ayında 
düzenlediği sınavların sonuçlan dün İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne geldi.

İlköğretim okullan, lise ve anadolu liseleri öğrencileri 
arasında yapılan bu sınavlarda Gemlik yine önemli dere
celer aldı.

98 bin öğrencinin girdiği bu sınavların sonuçlannu 
bugün üçüncü sayfamızda okuyabilirsiniz.

Gemlik Celal bayar Anadolu Lisesi ilçemizin gözbebeği 
okullanndan.

Bu okuldan Türkiye birincileri, özel sınavlan birincileri, 
Gemlik birincileri çdctı.

Çıkmaya da devam edecek.
Çünkü hem öğrencinin kalitesi yüksek, hemde okulda

ki eğitim ve öğretimin.
Son ortak sınavda Mehmet Banş adlı öğrenci Bursa 

genelinde sayısalda üçüncü, sözelde yedinci, eşit ağırlık
ta ise beşinci oldu.

Kutlamak gerekir.
Gemlik genel sıralamada iyi dereceler almış.
Gemlik’te eğitimin kalitesinin bozuk olduğunu yazanlar 

çfaaenler bu sonuçlan İyi değerlendirmeliler.
Gemlik te öğrenim gören binlerce öğrencinin içinde 

bozuklan da çıkabilir.
Genel değerlendirmede, Gemlik Türkiye genelinin 

üzerinde bîr eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.
Eğitim camiamızda öğrencilerin yetişmesine gönül ve 

emek veren öğretmenleri ve yöneticileri kutlanın.
Bu başarıların daha da yükselmesi, Gemlik’in gurur 

tablosunu da yükseltir.

17 Mayıs 2004 tarihinde İl 
düzeyinde yapılan ve 
98 bin öğrencinin katıldığı 
ortak sınavlarda, başta 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
öğrencileri olmak üzere 
Gemlik genel değelendir 
mede başarılı oldu. İl 
genelinde 35 bin 540 öğrenci 
ile 6. sınıflar katılımı en 
yüksek olan sınavı gerçek
leştirdiler. Ortaokullar arası 
6. sınıflarda Fen Bilgisinde 
il 3sü, Türkçe dersinde il 5.si, 
10. sınıf Tarih dersinden il 
birinciliği, Coğrafyaca ikin 
ellik, Türkçede üçüncülük, 
Kimya dersinde ise 4. olun
du. Genel ve sözel puanla 
mada 2. sayısalda 6. olduk.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Celal Bayar Anadolu Lisesi Celal Bayar Anadolu Lisesi 
öğrencisi Mehmet Barış, öğrencisi Yasemin Uğur ise 
Sayısalda il 3.sü, sözelde sayısalda İl 26. sı, eşit ağır-
ise Bursa 7.oldu. Iıkta il 48. si oldu.

taç devrinde ko/ay/rt
Fmniuot fZanol Mıirlıirhinıi nndino c/çfnEmniyet Genel Müdürlüğü, on-line siste
mini devreye sokarak, zaman ve para 
tasarrufuna gidiyor, Artık iller arası araç 
devir işlemleri on-line sistemi ile aynı 
gün içinde yapılabilecek. Haberi sayfa 7!de

Sıfırlardan arınmış yeni Türk Lirası 6 ay 
sonra hayatımıza giriyor. 1 Ocak 20051en 
itibaren en küçük para birimi 1 kuruş ola
cak. Kuruşun altında hesaplaman vergUer 
tahsil edilmeyecek. Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmali.com
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Zenginlerle buluşmaya 
giderken...

Recep 1 ayyip Erdoğan, ılımlı islamın örnek 
ülkesinin başbakanı olarak hanımefendisiyle bir
likte GS lerin toplantısına katılmak üzere 
ABP’ye gitti.

Hem de THY’den kiralanan Airbııs 310 la..
Zengin ülkeler zirvesine de böyle gidilir.
200 kişilik uçakla mürettebat hariç 15 kişi..
Kimler mi?
Kimler olacak?
Başbakan ..
I lanımefendisi..
İki kızı.
Gelini,
Danışmanları ve korumaları.
Başbakanımız ABD’ye doğru uçmadan önce 

kendisini uğurlayanlara 200 kişilik Göksu 
(Içağı’nın giriş kapısından el salladı..

Ne uğurlama ama...
Ancak ;
Başbakan uçağa binip koltuğuna doğru

CBAL öğrencilerinden 
velilere İngilizce göster

" "Ohh be.
I'ürkiye Cumhuriyeti nin Başbakanı olarak 

GN'ler zirvesinde bulunmak bir tek bana nasip 
oklu.

Ben simdi Türkiye’nin BOP için nasıl da 
model olduğunu göstereceğim onlara..

Mısır, Fas, Tunus, Suudi Arabistan ve 
Pakistan reddediyor.

BOP’a uzak duruyorlar.
Cok pişman olacaklar.
Tribünde olmanın sancısını cok çekecekler.
Sahada olmak her zaman için avantajdır.” 

diye düşünecek..
Ne varki;
Zengin ülkelerin zirvesine yandan katılan

I urkiyv'nin içinde bulunduğu zor koşulları 
(îcorgia Eyaleti nin açıklarındaki Sea Island 
Adası'na doğru yol «ılırken unutabilecek.

Oysa;
Asıl anımsanması ve belleklere kazınması

<j<»reken o zor koşullar..
Öncelik;
I'ürkiye‘yi dünya platformuna taşıyacak olan 

o zor koşulların çözümlenmesi olmalı..
Çünkü ;
Sırtı pek, karnı tok ve sağlıklı insanlar daha 

üretken ve sorunsuz oluyorlar.
Bu gerçeği hiç ama hiç akıldan çıkarmamak 

gerek.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
hazırlık sınıfı 
öğrencilerinin 
düzenlediği yıl 
sonu etkinliği 
ailelerini 
sevindirdi.
Lise salonunda 
düzenlenen 
etkinlikte öğren
ciler İngilizce 
konuşarak bir 
yıllık bilgilerini 
gösterdiler. 
Celal Bayar 
Anadolu

| Lisesi’nin 
her gecen yıl 
basanlarına 
bir yenisini daha 
ekleyerek 
büyüdüğünün 
altını çizen 
Müdür İdris Aka, 
" ilköğretimden 
gelen öğrenciler 
burada okul 
disipliniyle 
eğitini görerek 
kendilerini daha 
dâ geliştirme 
fırsatını 
buluyorluı

seklinde 
konuştu. 
150 
hazırlık 
sınıf 
öğrencisi 
bulunan 
Celal 
Bayar 
Anadolu 
Lisesinde 
öğrenciler 
velilerine 
yönelik
düzen
ledikleri
yıl sonu 
etkinliğinde

TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGÜN FİYATLARLA
K«TMtİURIMin SİRMHEN KAMI VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINC1LIK-REKLAMCILIK 

hlıkl.ıl ( Hoı.» UIm»A AmM* V» * H U MI IK 
kİ (O it\I < W M t» »A

çeşitli kısa 
skeçleri İngilizce 
seslendirerek 
söyledikleri

şarkılarla da 
a n ne-babalan» 
dan bııvuk 
alkış aldılar. ]

Trafik Haftası
ödülleri dağıtıldı
Seyfettin ŞEKERSOZ 
2004 yılının 
Trafik yılı olması 
nedeniyle 11ce 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü nce 
İlköğretim 
Okulları ve Liseler 
arasında düzenle
nen yarışmalarda

derece a la n 
öğrenciler Gemiık 
So forler Odasi ve 
Minibüsculer 
Odası tarafından 
oduBendârikÜler.
Resim. Sür. 
Kompozisyon.
slogan ve en 
güzel trafik

kösesi hazırlama 
yarışmalarında 
odule layık 
görülen 25 oğren- 
ci ye çeşitli 
ödüller verildi.
Yarışmalarda 
Endüstri Meslek 
Lisesi. İmam 
Hatip Lisesi.

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Kurtul ilköğretim | 
Okulu. Şehit Ete» ı 
İlköğretim Oluda,! 
Şehit Cemal 
ilköğretim 
Okulu öğrencileri 
ödüle layık 
görüldüler.
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98 bin öğrencinin katıldığı ortak sınavda Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi yine derece yaptı

Hk ortak sınavda başarılı
İl genelindeki ilköğretim 6 ve 7. sınıflar, lise ve Anadolu Lisesi öğren* 
çilerinin katıldığı ortak sınavda, CBAL öğrencisi Mehmet Barış 
sayısalda İl 3. sü, sözelde il 7. si eşit ağırlıkta ise il 5.si oldu.
Seyfettin SEKERSOZ 

17 Mayıs 2004 
günü Bursa il 
genelinde İlköğretim 
6 ve 7, Lise ve 
Anadolu Liseleri 
9 ve 10 uncu sınıf 
öğrencilerine 
uygulanan Ortak 
Sınav sonuçlan 
açıklandı.
Açıklanan sonuçlar
da Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri büyük 
başarı gösterir
lerken, Mehmet 
Banş sayısalda il 
üçüncüsü, sözelde 
il yedincisi ve 
eşit ağırlıkta il 
beşincisi oldu.
Yine Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Yasemin Uğur, 
sayısal’da il 
26'ncısı, Sözel’de 
il 68’incisi ve eşit 
ağırlık’ta ise il 
49’uncusu oldu. 
Sınava il genelinde; 
6 ncı sınıflarda 
35.540, 7 nci 
sınıflarda 35.320,

TAŞI 
GEDİĞİNE

Sözde Türkiye...
TRT’de Kürtçe, Lazca, 
Arapça, Çerkezçe yayın 
Sonra, Rumca, Ibranice,
Ermenice, Arnavutça, Gürcü’ce 
Türk yurdunda, 
Türkçe’ye elveda..
Sözde Türkiye üniter devlet.
AB’ye gireceğim diye; 
Önce dilde bölünme, 
Korkarım sonunda Sevr...

9 uncu sınıflarda 
15.308 ve 10 
uncu sınıflarda 
12.323 olmak 
üzere toplam 98 
bin 491 öğrenci 
katıldı.
İLÇE SIRALAMASI 
17 İLÇE 
ARASINDA 
Gemlik okullan, 6 
ncı sınıflarda: Fen 
Bilgisi’nde il 3 
üncüsü, Türkçe’de 
5 inci ve genelde 
6 ncı olurken 7 
nci sınıflarda 
Türkçe, Matematik 
ve Fen Bilgisi ders
lerinin her birinde 
il 3 üncüsü olurken 
genel sıralamada da 
3 ncü oldu.
9 uncu sınıflarda: 
Fizik ve Kimya’da 3 
ncü, diğer derslerde 
ve genel sıralamada 
5 incilik elde 
ederken 10 uncu 
sınıflarda: Tarih der
sinde birinci, 
Coğrafya’da ikinci 
olurken Türkçe’de 3

üncü ve Kimya’da 
4 üncülük elde 
ederken, genelde ve 
sözel puanlamada 
2 incilik alırken 
sayısal’da 
6 ncı olundu. 
Gemlik sıralamasın
da ilk 10’a giren 
9’uncu sınıf öğrenci
leri ise (ilçede 
katılan 634, il’de 
katılan 15.308 kişi) 
şu isimlerden 
oluştu:
Yasemin Uğur, 
Büşra Aydın, Recep 
Kemal Kuzu, Muhsin 
Güllü, Şennur 
Erdoğdu, Mert 
Karbay, Tansu 
Gürler, Mahmut Ziya 
Horaz, Merve Sena 
Çetin, Faruk Cengiz. 
10 uncu sınıflarda 
ise (ilçede katılan 
458, il’de katılan 
12.323 kişi) şöyle: 
Mehmet Banş, 
Hanife Gülnihal 
Alpa, Aytaç 
Tüfekçibaşı, M. 
Sami Alpak, Ali 
Çevik, Yeşim 
Tumba, Abbas 
Memiş, Başak Fidan, 
Tanju Yazıcı, Kübra 
Özaydın.
İlçe genelinde ilk 10 
sıraya giren İlköğre
tim 6 ncı sınıflarda: 
Burak Erden il

sıralamasında 96 
sırayı alırken, diğer 
isimler Haşan Gün 
gör, Murat Şaşmaz, 
Umut Kılık, Cenkhan 
Duran, Ali Ömer 
Kaya, Abdullah 
Yenice, Dicle 
Feride Şahin, Ömer 
Hazar ve Sena 
Boncuk oldu.
7 nci sınıflarda ise: 
İsmail Kaya il 
genelinde 27 nci 
sırayı alırken diğer
leri ise T. Recep 
Kantar, Onur 
Yüksel, Ayberk 
Aygan, Sinem 
Erkmen, Necati 
Erez, Tuğçem Şahin, 
Uğur Kaya, A. Nihat 
Gürsoy ve Anıl 
Temiz oldu. İlçedeki 
18 İlköğretim Oku 
lu’nun kendi arala 
nndaki sıralamaları 
ise: 6 ncı sınıflarda, 
1. Özel Ay kent.
2. Şehit Cemal, 
3. 100. Yıl, 
4. Şükrü Şenol, 
5. Kurtul 
İlköğretim Okullan. 
7 inci sınıflarda ise: 
1. 100. Yıl, 
2. Özel Aykent, 
3. Cumhuriyet, 
4. Şükrü Şenol, 
5. Hamidiye 
İlköğretim Okulu ilk 
5 sırayı paylaştılar.

Elin ize Sağlık —
Bîr kac yd önce. Bönci kordon 

kabus hafine gekntstı
Kıs açlan ve kuvvetli lodos wyk»- 

la n kaçırmıştır.
Başkan Turgut tarahndan yapdan 

düzenleme, hem halkı rahatlattı
Hem de Gemlik. güzel bir 

mekana tahip oldu.
Gemlik te olduğum zamanlar, bu 

kordona mutlaka uğnıyorum
Az adamla yap dan, sulama w» 

temini izliyorum.
Gemlik halkının yürüyüş bandm- 

da, spor yaptığını görüyorum.
Deniz kenanna dizilen kaba ama 

düzenli taşlar, sahile başka bir hava 
veriyor.

Bu taşlann bir başka türlüsünü, 
Romanya’da görmüştük.

Köstence’de ve Mangalia’da 
beton bloklar vardı.

Demek ki azgın Karadeniz dal
gaları, Romenleri önlem almaya 
itmişti.

İkinci kordonun düzenlemesinde, 
Romanya’dan esintiler var.

Bizim kayalar ile, Romanya'daki 
beton ve düzgün kayalar birbirine 
benzemiyorlar.

Ama. Aynı amaca, hizmet ediyor
lar.

Sonuçta, dalgayı kırıyorlar.
İkinci kordon, geniş bir alanı 

kaplıyor.
Denizin hemen yanında, yürüyüş 

bandı var.
Burası Gemlik halkının en gözde 

mekanı.
Hele sabah saatlerinde, yürüyüş 

yapanlarla dolup taşıyor.
Oturacaklar içinde, çok geniş bir 

alan var.
Çimler de çok bakımlı
Başta Mehmet Turgut olmak 

üzere, emeği geçenlerin ellerine 
sağlık.

Kısa bir ya&daki, 
Uzun cü niteler, 
Küçük bir evdeki, 
Büyük odalar gibidir.

“Shentong”
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Gazi llköğrelim Okulu öğrencilerinden yıl sonu sergisi
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu’nun hazır
ladığı yıl sonu ser
gisi okul toplantı 
salonunda açıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt’ın 
birlikte açtıkları 
sergi tamamen 
öğrencilerin çalış
malarından oluştu. 
Resim ve el işi 
branşlarında öğret
menler Nihal Simay,

^Cütıot
Tu*i»omjn

R

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

GOODfYEAR
Yetkili Bayii

Güngör Şengül 
ve Cansel Yılmaz 
ile Ev Ekonomisi 
öğretmenleri 
Tamer Doğruer 
ve İlke Meşe 
Ayaztürk’ün 
öğrencilerine 
öğrettikleri el 
işlerinin 
yanı sıra Tarihi 
eşya, 
(Numizmatik) tar
ihi paralar ve koleksi 
yonculuk kolu çalış
malarını yürüten 
öğretmen İsmail 
Gazi’nin katkılarıyla 
açılan sergi ve el 
işleri gezenlerin 
büyük ilgisini çekti.

Regional RHD 22.5
En iyi diş sekli taş tutmayı engellerken ıslak zeminde maksimum su atıl
masını sağlar. Son teknoloji kauçuk hamuru, kesilme ve kopmalara karşı 
direnç ile birlikte 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.

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları 
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Sergiyi gezerken 
öğretmenlerden bilgi 
alan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile Ticaret 
Odası başkanı 
Kemal Akıt, 
öğrencilerin birer 

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomax 

15W40 motor yağı hediyemiz.

YAPI KREDİ - WORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART’A 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

profesyonel gibi 
hazırladıkları 
eserlerin daha geniş 
kitlelere tanıtılması 
gerektiğini belirterek 
öğrencileri yaptıkları 
çalışmalardan 
dolayı kutladı.

Kampanyamız 
20-22Jİ 

jant 
ebatlarında 
geçeriidir.

Nema ödemelerini 
karışıklığa dikkat

Zorunlu Tasarruf 
Teşvik Fonu nun tas
fiyesi çerçevesinde 
nemaların ikinci tak
sit ödemelerine 14 
Haziran dan itibaren 
başlanacak.
Kurumsal başvuru
larda sorun yaşan
mazken. bireysel 
başvurularda hak 
sahiplerinin dikkat 
etmesi gereken 
noktalar bulunuyor. 
Birinci taksit 
ödemelerinde eksik 
ödemeler olduğu gibi 
yanlış kişiye ödeme 
olayları da yaşandığı 
için nemasını birey
sel olarak tahsil ede
ceklerin, Ziraat 
Bankası şubelerinde 
kimlik kontrolü ve 
tasarruf teşvik 
numaralarının bildiri
mi sırasında dikkat 
etmesi gerekiyor. 
Ziraat Bankası, kim
lik olarak ehliyet, 
nüfus cüzdanı ve 
pasaportun yanı sıra 
T.C kimlik numara 
sının bildirimini de 
şart koşuyor.
KURUMUNUZLA 
KONUŞUN 
Ödemede bir karışık
lığın çıkma ihtimali, 
en fazla bireysel 
olarak başvuruda 
bulunan kişinin 
çalıştığı kurumun 
toplu öd eme için 
başvurması sırasında 
yaşanıyor.
Bireysel başvuruda 
hesapta para gözük
memesin i n ağırlıklı 
nedeni kişinin 
çalıştığı kuruma 
önceden toplu 
ödeme yapıldığı için 
hesabın kapalı 
gözükmesinden 
kaynaklanıyor. Bu 
nedenle bireysel 
başvuru yapacak
lara! kuramlarına 
bunu bildirmeleri ve 
hazır!anan ödeme 
listesine dahil 
edildiklerinden emin 
olmaları gerekiyor.

YANLIŞ NUMARA 
Ziraat Bankası na 
sisteminde tasan* 
teşvik numarasına 
yanlış gözükmesi I 
vakalarının yaşan
ması ihtimali de 
bulunuyor. Konu 
doğrudan Ziraat 
Bankasını 
ilgilendirse de önce 
likle çalışılan kura
ma baş vu rma 
çözümü 
kolaylaştırıyor. 
Sistemden akan bâ 
hak sahibinin 
numarasıyla ödeme 
yapı lacak h aksatâb- 
inin numaralan 
karıştırılabiliyor. Bc 
nedenle bîr hak- 
sahibinin alacağı 
başka haksahibine 
yatınlabiliyor. Bu 
durum "bir başkası 
benim paramı çek
miş" yanılgısına 
neden oluyor.
Kuramda yapılacak 
araştırma, numara 
yanlışlıklannın 
düzeltilmesinde 
büyük rol oynuyor. 
Kurumun Ziraat 
Bankası na yazacağ 
yazıyla da y anlıshk 
düzeltiliyor.
Ödeme tarihleri 
Kişisel başvurulardı 
ödemeler, anapara 
ve ilk taksit 
ödemesinde OİduğB 
gibi tasarrufu tesrii 
hesap numarasın® 
son hanesine göre 
sırayla yapılacak. 
Buna göre ödeme 
tarihleri şöyle: 
Ödeme tarihi - 
Son numara 
14 Haziran 9.
15 Haziran 8. 
16 Haziran 7.
17 Haziran 6. 
18 Haziran 5. 
21 Haziran 4.
22 Haziran 3. 
23 Haziran 2. 
24 Haziran 1.
25 Haziran ve 
sonrası Numaraya 
bakılmadan ödeme 
yapılacak.
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toe fani re ailm lam
Karne ve sınav dönemlerinde, çocuklara aile desteği gerekiyor
Dicle Üniver
sitesi (D.Ü) Tıp 
Fakültesi 
Psikiyatri 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Remzi 
Oto, öğrenci
lerin, sınavlar 
ve karne 
dağıtımının 
yapılacağı 
Haziran ayında 
ailelerinin 
desteğine 
ihtiyaç duyduk
larını söyledi. 
Prof. Dr. Oto, 
yaptığı açıkla
mada, öğrenci 
gençliği için 
dönüm nok
tasını oluşturan 
Haziran ayın
da, ailelerin 
olumsuz 
tavrının, çocuk
lar üzerinde 
psikolojik ve 
sosyal sorun
lara yol açtığını 
belirtti.

Başan kadar 
başarısızlığın 
da insanın 
olgunlaşmasın
da etkili 
olduğunu kayd
eden Prof. Dr. 
Oto, ”Öğrencil
er, sınavlar ve 
karne 
dağıtımının 
yapılacağı 
Haziran ayında 
ailelerinin 
desteğine 
ihtiyaç duyuy
or. Aile, çocuk
larıyla ilgili 
beklentilerini 
çok yüksek tut

mamalı. 
Başarısızlığın 
altında yatan 
nedenler doğru 
tespit 
edilmeli.” 
şeklinde 
konuştu.
Oto, "Aileiçi 
iletişim, 
öğrencinin 
başarısını et 
kilemektedir. 
Veliler, çocuğa 
sevgi ve ilgisini 
belli edip, 
öfkelerini 
kontrol altına 
almalıdır. 
Ailelerin

Yeni TL'ye 6 ay
içinde geçilecek
Maliye Bakanlığı olası sorunlan 
ve çözüm önerilerini belirledi.

olumsuz tavn, 
çocuklar 
üzerinde 
psikolojik ve 
sosyal sorun
lara neden 
olur.” dedi. 
Oto, karne 
dağıtımı, 
ÖSS ve KPSS 
öncesinde 
ailelerin 
çocuklarıyla 
her 
zamankinden 
daha fazla 
ilgilenmesi 
gerektiğini 
sözlerine 
ekledi.

Sıfırlarından 
annmış Yeni 
Türk Lirası 6 ay 
sonra hayatımıza 
girecek.
Gelirler Genel 
Müdürlüğü, Yeni 
Türk Lirası na 
geçişte, vergi ve 
muhasebe alanın
da karşılaşılabile
cek sorunlar ve 
çözüm önerilerini 
belirledi.
Buna göre, 2004 
yılı işlemlerine 
ilişkin düzenle
nen, ancak beyan 
ve ödemesi 1 
Ocak 2005 tari
hinden sonra ver
ilmesi gereken 
vergi beyan
namelerinde gös

terilecek toplam 
tutarların Yeni 
TL'ye çevrilmesi 
yeterli olacak.
1 Ocak 2005’ten 
itibaren en küçük 
para birimi 1 
kuruş olacağı 
için, yaran yeni 
kuruşun altında 
hesaplanan

vergiler t ahsil 
edilmeyecek 
Ücretliler, vergi 
iade zarflannı 
topladıkları fatu
ra ve fişlere göre 
dolduracak, işv
eren le rse bunu 
Yeni TL’ye çevir
erek vergi iadesi
ni hesaplayarak

Amerikalı Dosta 
Gemlik Mektubu Zebercet COŞKUN

Dünden devam
Malazgirt Savaşı’ndan 

sonra Türkler de gelmeye 
başlamış Anadolu'ya, 
onlar da kaynaşmış 
buradaki yerli halk ile, 
baş başa verip yıllar, 
yüzyıllar bir arada dirlik 
düzenlik içinde 
yaşamışlar... Taa Mond 
ros Anlaşması’na kadar... 
Taa Yunan askerleri 
İzmir’e çıkıp, önlerine 
geleni çiğneyerek 
Anadolu içlerine doğru 
yürümeye başlayana 
kadar.

Onların gelişine 
Anadolu’daki Rumların 
bir bölümü alkış tutsa 
bile, aktan karadan 
anlayanlar dlyorlarmış 
ki, “Biz, biz olarak bu 
topraklarda huzur içinde 
yaşamıyor muyduk bugüne 

kadar? Görmüş muyduk 
bir kötülük Türklerden? 
Ticaretimizi de yaptık, 
ibadetimizi de. Mal sahibi 
olduk, mülk sahibi olduk, 
zengin olduk.
Kazandığımız paralarla 
çocuklarımızı Avrupalarda 
tahsile gönderdik. Bizim 
çocuklarımız Atina 'da 
“Gemlikli Üniversiteliler "

adında bir dernek bile kur
dular. Ne olacak şimdi 
durumumuz? Birbirine 
düşman olmayacak mı 
bundan sonra iki 
toplum?"

Bu aklı başında 
Rumlar baş başa verip 
olacakları düşünerek 
kara yaslara bürünür
lerken, savaşın yangınıyla 

şehirlerde tutuşuyormuş, 
dağlar da.... Bütün 
kuşların ağızları diller 
tutulmuş, kumrular sus
muş, kanaryalar ötmez 
olmuş... Kısa sürede 
Gemlik ve havalisine de 
girmiş Yunan askerleri. 
Yıl 1920... İngiliz gemileri 
Körfez’e demir atmış. 
Gemilerden çıkan 
savaşçılar şehir içine yer
leşmişler ve bir kar
gaşadır başlamış. Daha 
önceleri kapılarının 
önlerinde, deniz kıyıların
da şen kahkahalar atan, 
neşeli şarkılar söyleyen 
Rum kızlarının kahka
haları şımarık çığlıklara 
dönüşmüş, kenar mahal
lelerin bıçkın delikanlıları 
açgözlü insanlar olup, 
ceplerini sarı san liralar
la doldurmak gibi istek

lere kapılmışlar.
Yunan askerlerini 

arkalarına alan bu Rum 
ve Ermeni delikanlıların 
banlan çeteler oluşturup, 
olmuşlar bir şehir 
eş kıy ası. K afes için d eki 
yırtıcı hayvanlar misali 
homurdanarak sokaklar
da dolaşmaya 
başlamışlar.

Gemlik'te çoğunluğu 
oluşturan Rum s e Ermeni 
ahali bu olanlardan tedir
gin. >unan askerlerini 
buralara getiren büyük 
milletlere lanetler okuyor 
da olsalar kimsenin 
y apacak bir şeyi olma 
dığmdan onlarda bekle 
mey e başlamışlar. Yüzler 
durgunlaşmış, eski gün
lerdeki gülüşler donmuş 
kalmış dudaklarda....

Devamı yarın
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1 ADET DOYMUŞ 
BUHARLI OTOKLAV CİHAZI VE 1 ADET OT. FİLM BANYO CİHAZI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR
İHALE KAYIT NUMARASI
1- idarenin 
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2004 / 72943 2004 / 72990

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
Manastır Mevkii GEMLİK

: 0.224 5139200 (123-124) 0.224 5139207
: Gemlik deha2 superonline.com

b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi

d) İhale Usulü
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarih ve saati

S. NO
1-

:1- 1 Adet doymuş buharlı otoklav cihazı ihalesi
2- 1 Adet otomatik Film Banyo Cihazı

: 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. Doymuş Buharlı otoklav Cih.

İHALE TARİHİ 
16.06.2004 
16.06.2004

SAATİ 
ll.oo’de 
14.oo de2. Ootomatik Film banyo cihazı _________ _______

4- İhaleye 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 elek

tronik 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 Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan iler^

KONGREjLANL 
ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM 
OKULU VE ÖĞRENCİLERİNİ 

KORUMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağanüstü genel kurul 
toplantısı 27 Haziran 2004 Pazar günü 
saat 15.oo de okul toplantı salonunda 
yapdacaktır.

Toplantı çoğunluk sağlanmadığı 
takdirde 4 Temmuz 2004 Pazar günü aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan teşkili ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulunun faaliyet raporu

nun okunması
4- Denetim kurulunun faaliyet raporu

nun okunması
5- Derneğin fesih kararının kongre 

üyelerine sunulması ve karara bağlanması
6- Raporların ibrası
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

SATILIK DAİRE

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
hususları teşvik eden belgeler ile tüze) kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. - Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durum
larda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin 
yazılı taahhütname

4.1.5. - 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 ortak

lığı 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.
4.3.1. -Üretim, imalat kapasitesi araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler 
a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu
b) İstekli yetkili satıcı ise imalatçının imalatçılık belgesi ve yetkili satıcıylık belgesi, verilmesi 
4.3.2. Uluslararası, kurallara uygun şekilde akretide edilmiş kalite kontrol kuruluylan tarafın

dan verilen sertifikalar
Teklif veren İstekliler cihaz ve sistemlerinin ulusal veya uluslararası (TSE, TSEK, VDE, FDA, 

ICE DİN, CE, TÜV) vb. gibi standartlardan birisine uygunluk belgesi Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz 
Yönetmeliğinin 10. ncu maddesine göre CE belgesi aslı veya noter tasdikli olacaktır. Aynca CE 
işaretinin cihaz üzerinde bulunması zorunludur. Teklif edilen ürün ithal ise teslim aşamasında 
ürünün İthali için TSE den verilen uygunluk belgesi veya Ulgunluk belgesinden muaf ise Dış 
Ticaret Müşteşarlığından “Uygunluk belgesinden” muaf olduğuna dair belgenin sunulması 
gerekir. Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belge
lendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon formu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer 
alan Ulusal Akreditasyon kuramlarınca Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından 
düzenlenmesi zorunludur.

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 edrilebilir. İhaleye teklif verecek olanların tizle 
dokümanının satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 16.06.2004 ÇARŞAMBA günü saat ll.oo'e (Doymuş buharlı otoklav cihan) ve 
16.06.2004 ÇARŞAMBA günü saat 14,oo de Otomatik Film Banyo cihan ihale r»itine kadar M. 
Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma odasına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vası
tasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutar
da geçici teminat vereceklerdir. *

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Bm» t mceı

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5. Kat sahibinden satılıktır.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde Kayıkhane 

mevkii iistunde 3 katlı triplex satılık villa 
6SM: (0.535) 886 47 74

möo m»
W j

tiNürn in mısuuuusı simi buu
EKMEK ARASI DÖtöMffiAN
SOSİSLİSANDTOC tAİEAN

îISî:
HOCIKH • CK+KHH

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
râa.dR.KMŞISHÂnfİÇKH 4.SC0.0001L
dĞBfdPS.KMSSKSMAH+İffiS 4.500.0M1L
ÛnE.CK.UM>$MAa.İ(E(H 4.500.000TL
SOSS.dR.MBSKMUa.lCECa 4.500.000TL

«B-ÜKH 4.500.000 TL

8.000.000 TL

İşyeri w evtee paket «r
km CÜNo: 17 GEKk W: (0224) 513 5Jfl

superonline.com
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Araç devrinde kolaylık
Kurum olarak 
geçen yıl e-Devlet 
ödülü alan Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
vatandaşlara yöne* 
İlk hizmetlerinde de 
on-line sistemini 
devreye sokarak 
zaman ve para 
tasarrufu yapmaya 
başladı. Artık iller 
arası araç devir 
işlemleri on-line 
sistemi ile aynı gün 
içerisinde yapıla
bilecek.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri 
Başkanlığı, iller ve 
ilçeler arasındaki 
araç devirlerindeki 
tescil işlemlerinde 
"sakınca sorma" 
yazışmasında faks 
ve posta yolunun 
kullanılmasının 
uzun zaman alması 

dolayısıyla, emniyet 
birimleri arasındaki 
internet ağı olan 
Pol-Net’i kullan
maya başladı. Bir 
süredir Ankara ve 
İzmir arasındaki 
"pilot" uygulama 
bu hafta başından 
itibaren 81 ili kap
sayacak şekilde 
genişletildi. 
Başka illere ait 
araçların nakil 
yapılmadan önce 
tescilinde sakınca 
bulunup bulun
madığının öğre
nilmesi için yapılan 
yazışmanın Pol-Net 
üzerinden yapıl
masıyla artık, sahte 
üst yazı veya evrak 
kullanılarak yapılan 
usulsüz araç tescil
lerini de ortadan 
kaldıracak.
Trafik Hizmetleri

Başkanlığının veri
lerine göre 2003 
yılında 1 milyon 67 
bin adet aracın iller 
arası devri yapıldı. 
Bu araçlar için 
emniyet 2 milyon 
134 bin 156 
yazışma yaptı. 
Posta ve faks 
masrafı olarak 
yaklaşık 3.5 trilyon 
lira para harcandı. 
Yeni sistem ücretsiz 
olduğu için vatan
daşlar açısından 
maddi külfet de 
ortadan 
kalkmış oldu.

Sistemin en önemli 
getirisinin zaman 
tasarrufu olduğunu 
belirten Trafik 
Hizmetleri 
Başkanlığı 
yetkilileri, iller 
arası yazışmanın 
ortalama 7*10 gün 
aldığını, bazen 
bunun haftalarca 
sürebildiğine de 
dikkat çekerek, 
"Yazışmalar artık 
kısa sürede yapıla
bileceği için tescil 
işlemleri de aynı 
gün tamamlana 
bilecek" dediler

İnternetin şampiyonu 
Türkiye’den çıktı

Bârlesaus 
Martfrr e 
(BM) bağte 
Uluslararası 
Bilgi İşlem 
Federasyonu 
(Intersteno) 
tarafından 
düzenlenen

2004
Dünya Internet 
Şampiyona sı 'nda 
Ümit Şeker, 17-20 
yaş kategorisinde 
birinci oldu. 
Uluslararası Bilgi 
İşlem Fede rasyonu 
Türk Grubu Başkan 
lığı ndan yapılan 
yazılı açıklamada. 
dünya genelinde 1 
Nisan-14 Mayıs 
2004 tarihleri 
arasında gerçek
leştirilen elemeler 
sonucunda finale 
kalan 6 7 okuldan 
418 öğrencinin, 
sam piy onay a k endi 

internete bağla
narak kat ddddan 
brifartifafi. > amma 
nan 17-20 yaş kate
gorisinde. Şampi 
yon Kanlan ndan 
Imıt Seker in 10 
dakikada 6 bm 266 
vurusu 8 hatayla 
yazarak dünya 
sam piyonu olduğu, 
aym kategoride 
Emr ah Kuyum 
c u nun SdadOğl w 
Hollanda dan 
Andrea Schipper m 
de ucuncuJuğu 
kazandığı

Özel gelir ve 
ödeneklere düzenleme

Kamu kurumlannın özel gelir ve 
ödenekleri bütçeye gelir kaydedilecek.

Özel gelir ve 
ödeneklerin 
esaslarını yeniden 
belirleyen kanun 
tasansı Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi 
Başkanlığı ’na 
sunuldu.
Tasan, kamu 
kurumlannın özel 
gelir ve ödenek
lerinin doğrudan 
bütçeye gelir 
kaydedilmesini 
öngörüyor.
Tasanda yer alan 
bazı düzenlemeler 
şöyle:
-Serbest Bölgeleri 
Tesis ve Geliştirme 
Fonu tasfiye 
edilerek, elde 
edilecek gelirlerin 
dış ticaret 
müsteşarlığı bütçe
sine özel ödenek

kaydı yapılması 
uygulamasına 
geçiliyor.
- Sağlık 
Bakanlığınca 
düzenlenecek veya 
onaylanacak her 
türlü ruhsatlandır
ma bedellerinin 
bütçeye gelir 
kaydedilmesi karar
laştırılarak, özel 
ödenek uygula
masına son 
verililiyor.

-Düzenlemenin 
kabul edilmesiyle 
Radyo Televizyon 
Üst Kurulu'nun 
yıllık bütçesinden 
harcanmayan 
miktar, sinema 
video ve müzik 
eserlerinden elde 
edilen gelir ile, 
meralardan elde 
edilen kira gelirleri 
bütçeye gelir 
olarak 
kaydedilecek.

CEPSHOP

TEL 
SjM
• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Konfor yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU re AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN n PERAKENDE KONTÖK SATIJI 

ULUOCAKIAR TELSİM CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No: 46 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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bilişim hizmetleri 
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

* Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
• Lisanslı Microsoft
Windows XP Home TR İşletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek MLm
’ 40 GB sabit disk
’ Onboard ekran kartı
• 15' Monitör
•52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
’ e-pack internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

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

BONUS CARD 
PEŞİNAT +13 TAK

Vestel PC1 1JNXI.OM.OI» 1.000.000.000 1.000.000.000 1.110.000.000 1.1101.000
Vestel Cllck 1.177.11 1.1771.000 1.17711 1.307.000.000 1.307.000.000

Vestel Asteo 1.20711 ıran 1.2071.000 1.340.000.000 1.340.000.000

Vestel Blshl T 12861.000 11.1.000 1.266.800.000 1.406.000.000 1.400.000.000

Vestel Planet U2R800.000 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000

Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 2.131.000.000 2.1311.000

Vestel Blshl Y 1.794.11 1.7941.000 1.7941000 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Optimum 1JI61.600.000 1.861.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1111 1.998.800.000 1.998.800.000 2.219.000.000 221911

Vestel Max 5.070.MÖ.0M 507011 5.070.000.000 5627.000.000 5.82711

V" CRT Monitör farkı :4HMÛ00Il |lFFhtlWö<tah:im«ıH |irFbtMrM:DtMMÎl

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM
PEŞİN FİYAT

8ONUS VARDA 
PEŞtfiATMM

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNATSAK peşbat*wtm

15" CRT 
Monitörle 1.41011 1.155.0001 1.15511 imi 127111

17" CRT 
Monitörle

1.1.11 1.19511 1.19511 imi I.3US1

17" FIAT 
Monitörle 1.510.000.000 1.255.000.000 125511 1.1.7501 1.17501

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACÜÎVe
( COMPUTER VESIH

DİSTRİBÜTÖRÜ I

I Ç^faianan Afdğı ürünün Tutan Tartı

I Buhed^eçeldsadeceAcIveBigBC^da 30^*20(Mtıt1neioodcrgeçeric* I

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlannıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkann.....

istiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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i
Kalp hastalarına Stent uygulaması

Osmangazi Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Bülent 
Görenek, kalp damar
larım açmak için kul
lanılan stentlerin, 
damarların yeniden 
tıkanmasının önüne 
geçtiğini söyledi.
Görenek, yaptığı açık
lamada, kardiyoloji 
alanında en son 
tekniklerden biri olan 
ve kalp damar 
tıkanıklarında daman 
açma işlevi gören 
stentlerin çeşitli 
materyallerden 
yapıldığını; stent 
konulmasının 
damann açılma 
başarısını artırdığını 
belirtti.
Görenek, "Stent

İ Kekemelik yanlış tutumla kal
Aileler, çocuk- düzeylerinin farklı
larının yaşıtları gibi 
konuşmadıklarını 
gördüklerinde 
üzülmemeli ve bu 
durumu çocuğa 
sezdirmemeli. Hele 
hele hiç kıyaslama 
yapmamalı çünkü 
bu tavır kekemeliği 
tetikliyor. İşte 
yapılması 
gerekenler.
Kekemeliğe, büyük 
oranda ailelerin 
yanlış tutumunun 
neden olduğu belir
tiliyor. Tüketim 
toplumu alışkanlık
larının giderek 
yaygınlaşması, 
ailelerin çocukları
na karşı ilgisiz 
kalması da çocuk
ların okul ve 
toplum içinde 
sağlıklı gelişmesine 
olanak tanımıyor. 
Temel gereksinim
leri karşılanmayan 
çocuk, duygusal 
karmaşa içine giriy
or. Bu karmaşanın 
sonunda da çocuk
ta psikolojik bir 
olgu olan kekeme
likle karşılaşılıyor. 
Özel Eğitim Uzmanı 
Yusuf Gündüz , 
"Psikolojik 
Tutulma, 
Kekemelik" adı 
altında hazırladığı 

uygulaması, anjıyo 
işlemine benzer bir 
şekilde yapılmaktadır. 
Hastalar uyutulmadan 
kasık bölgesinden 
uygulanan lokal 
anestezinin ardından 
özel bir kateter (ince 
borucuk) koroner 
damara yerleştirilip 
boyalı madde veril
erek, hangi damarda 
ve seviyede tıkanıklık 
olduğu görülür.
Ardından bu kateterin 
içinden, üzerinde 
stent bulunan özel bir 
balon, tıkalı bölgeye 
ilerletilir. Uygulama, 
balon işleminden 
farklı değildir.
Damarın içinde 
balonu şişirip darlığı 
açarken stent, 
damarın iç yüzüne 
yerleşir. Balonu 

kitapta ailelerin
çocuklarına sevgi 
göstermesi gerek
tiğinin altını çizdi. 
Kekemeliğin beyin 
hücreleri arasında
ki elektrik akımının 
aksaması sonucu 
oluştuğunu bildiren 
Gündüz, bu akımın 
kesilmesinin 
konuşma ve düşün
me yetisini aksat
tığını söyledi. 
Tutulma nedenleri 
ortadan 
kaldırıldığında 
çocukların 
normale döneceğini 
belirten Gündüz, 
"Konuşma gelişimi 
her çocuğa göre 
değişiktir. Kimi ana 
babalar çocuk
larının yaşıtları gibi 
konuşmadıklarını 
gördüklerinde 
üzülürler. Çoğu kez 
de bu durum 
çocuğa sezdirilir ve 
kıyas yapılır. Bu 
ortama itilen 
çocuk, ana ve 
babasına hoş 
görünmek için 
diğer çocuklar gibi 
konuşma çabasına 
girer. İşte bu çaba 
çocuğu, tutulmanın 
tam ortasına iter" 
diye konuştu. 
Aynı yaşta olan 
çocukların gelişim

İndirip geri 
aldığımızda stent 
bir daha çıkma
mak üzere da 
marın ic yüzüne 
yerleşmiş olarak 
kalır." dedi.
Görenek, bu uygu
lama sırasında 
hastalann hiçbir 
acı ve ağn his
setmediğini 
bildirerek, "Yakla 
şık 30 dakika süren 
operasyondan sonra 
hastalar, bir gün 
içinde taburcu 
olur" dedi.
Değişik materyaller
den yapılan stent
lerin, damar iç 
duvarında balon işle
minden sonra daha 
düzgün bir yüzey 
oluşumuna yardımcı 
olduğunu ifade eden 

olabileceğine deği
nen Gündüz, 
ailelerin çocukların 
konuşma gelişimine 
etki etmek yerine 
onların konuşma 
ortamına saygı 
göstermesi gerek
tiğini bildirdi.
Gündüz, çocukların 
temel gelişim 
gereksinimlerinin 
karşılanmasının 
kekemelik oluşu
munu engelleye
ceğini belirtti.
BEŞ AŞAMALI 
TEDAVİ
Gündüz, tedavi 
sırasında izlenmesi 
gereken aşamaları 
şöyle belirtti: 
“Zıplama: 
Çocuğun bilgi 
düzeyine göre bir 
kitap seçilir. Konu 
başından bir ya da 
iki cümle belirlenir. 
Çocuğa her heceyi 
iki kez söylemek 
üzere cümleyi oku
ması söylenir. Çift 
hece okumada 
kekeleme olmaz. 
Gelen aşamalarla 
da bilinçli 
tutulmaya 
doğru yol alınır. 
“Uzatma: 
2-3 cümle seçilir 
ve bunların 
hecelerini uzatarak

Görenek, şöyle 
devam etti: "Son yıl
larda. özellikle ilaç 
kaplı stent uygula
malarıyla kalp hasta
larının tedavisi konu 
sunda yüz güldürücü 
basarılar elde 
edilmektedir. Stent 
uygulamaları, OGU 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı nda basarıyla 
uygulanmaktadır. ” 

okuması istenir. 
“Nefes Alarak 
Okuma: 
Kekemeye, nefes 
alarak akciğerlerini 
doldurması 
söylenir. Bu nefes 
alışta, nefes 
alındığını, kulak
ların duyumsaması 
önemlidir. Cümleyi 
okurken, ağır ağır 
nefes vermesi 
söylenir. Nefes 
bitimi cümlenin 
bittiği yere 
rastlatılmalıdır.
‘Boğazı temizleme: 
Okumaya 
başlamadan önce 
ve her cümle 
başında boğazını 
temizlemesi 
söylenir.
‘“Normal okuma- 
Düz okuma: 
Geçen dört aşama
da kekeleme 
olmaz. Kekeme kişi 
pozitif enerji 
kazanır. Kendine 
güveni gelir, 
işte bu aşamada 
kekemeye okuma 
parçasını okuması 
söylenir.
Kekemeye, 
önceki dört aşa
madaki yöntemleri 
kullanabileceği, 
böylece tutulmayı 
aşabileceği 
söylenir.

Hayvansal ürün 
tüketimin0 Hikkat

Hayvansal ürünler tüketiminde 
özenli davranılmak...

Hayvansal ürün
lerin sağlıklı şart
lar altında 
üretilmesi ve 
tüketilmesi ayn bir 
özeni gerektiriyor 
Muş’ta vatan 
daslar, hayvansal 
ürünlerden 
bulaşan hastalık
lara karşı uyarıldı. 
Özellikle kahvaltı 
sofralarının 
vazgeçilmez- 

ı lerindeiMİir peynir 
çeşitleri...
Hayvansal ürünler, 
yasam için 
sağladığı fay
daların yanında 
bazı olumsuzluk
ları da beraberinde 
getiriyor. 
Burusella, hayvan
lardan insanlara et 
ve süt ürü n leri 
yol uy la en sık 
bulaşan hastalık 
olarak dikkat

Özellikle hays an
la rwı s as rulama 
dönemlerinde 
başlayan hastakk. 
diğer hayvanlar a 
ar dmdan da insan 
lara bulasabdryo*

Past orize olmayan 
ve kaynat ıhnadan 
tüketilen sut. taze 
sut ürünleri ve 
kontrol eddmemes 
et. hastahğm gecrs 
yollarmdan 
Muş’ta, mezba
hanın bulunma 
ması ve bir çok 
işletmede sağhksız 
et ve sut ürünleri 
mi ■timi yapddağma 
dikkat çeken yetk
ililer. vatandaşların 
hayv ansal ürünleri 
satın ahrken özerdi 
davranması gerek
tiğini bebrtıyo»
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Küçük Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu Tiyatro Grubu ndaki öğrencilerin 2 perdelik oyunu ilgi ile iztenf

“Handan’ın Kısmeti” sahnelendi
SfiylfttlinŞEKERSÖZ 
Küçük Kumla 
Ali Kütahya 
İlköğretim 
Okulu Tiyatro 
Grubu öğrenci
lerinin oynadığı 
"Handan’ın 
Kısmeti" adlı oyun 
büyük alkış aldı.
Yönetmenliğini

Türkçe 
Öğretmeni Esin 
Karahanoğlu’nun 
yaptığı iki 
perdelik Devlet 
Tiyatrosu 
oyunu olan 
"Handan’ın 
Kısmeti "nde 
Paşa kızını 
almak isteyen

beyzadelerin 
öyküsü komedi 
türünde izleyenlere 
yansıtıldı.
AH Kütahya 
İlköğretim Okulu 
Tiyatro Grubu 
öğrencilerinin 
bir yıl boyunca 
öğretmenleri 
Esin Karahanoğlu 
yönetiminde 
hazırlandıkları 
tiyatro oyununu 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Milli Eğitim 
Şube Müdürleri 
Veysel Özmen ile
Ali Osman 
Cura ve kalabalık 
halk da izledi. 
Salonu dolduran 
öğrenci velileri ile 
misafirlerin

alkışları arasında 
oyunlarını 
sergileyen tiyatro 
grubu öğrencileri 
izleyenlerden 
tam not aldılar.

Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Okul Müdürü 
Metin Şanlı ’yı kut
larken, Öğrencileri
ni bu güzel geceye

hazırlayan 
Türkçe Öğretmesi 
Esin Karahanoğ- 
lu'na teşekkür 
ederek.

DUYURU
Eski Pazar Caddesi Özhan Shopping 

karşısında bulunan Eczanemiz 
Ahmet Dural Meydanı 

Minibüs Garajı Girişi’ne 
(Eski Kamar Alışveriş Merkezi) 

taşınmıştır.
Müşterilerimize ve 

Gemlik Halkına duyurulur.

ÖZER ECZANESİ

Fatura > Gider Makbuzu 1 
& Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi I

& İrsafıyeli Fatura & El İlanı
& Broşür i Kartvizit & Kaşe I

& Cilt i Kitap & Dergi 1

■El TİHİ IITBII İŞLEBİIİZ
İÇİIIİ1İIBITII .

Tlllll tlCIİHlİl İli 
liııniıiııniı

! Körfez Ofset
ItîBm-YAYMCUÇOiCU 

■ W:|UH5l3KI3Fa:IUM93SS I



Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantıları devam ediyor

Muhalefet Başkan’a yüklendi
Belediye Meclisi’nin dün yapılan Belediye Safkanının 2003 çalışmo nporu kabul edilirken, muhalefet ûyeieri başkanm çakfaiaâanm etefSrdl 
Meclis toplantısında meclis organları İçin seçim yapılırken, eski üyelerin yerlerini koruduğu görüldü. Belediye Encümen üykKkdonne jrmÜm 
Nurettin Bay ve Vedat Büyükgölcügezli seçildi. Meclis Başkan vekilliklerine yeniden Refik Yılmaz ve Cemal Abakh gufriUL Haberi sayfa 3 de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KSrfez
« I

11 Haziran 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL.

Araştırmacı
Yazar Zebercet 
COŞKUN’un

Amerikalı Dosta 
Gemlik Mektubu 
adlı yazı faisri 5. sajtaedı tabbirsra

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2003-2004 eğitim ye öğretim yılındaki çalışmaların son sergisi Gemiit’te aptt.

Halk Eğitim sergileri sona erdi
Güne Bakış

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde ilçe merkez, belde ve köylerinde 
açılan kursların sergilerinin sonuncusu dün Gemlik'teaçıldı.’

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Büyük gözaltı
Dün, belediye meclisinin haziran ayı toplantılarının ikin* 

cisi yapıldı.
Birinci meclis toplantısında, Belediye Başkanı’nın 2003 

çalışma raporunun AK Partili Meclis Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından erteletilmesi ve bazı önergelerin gün
deme alınmak istenmesi, Belediye Başkanını kızdırmıştı.

Bunun için cumartesi günü Bursa Milletvekili ve Grup 
Başkanvekili Faruk Çelik, Gemlik’e gelerek, Başkan ve İlçe 
yöneticileriyle toplantı yaptı.

AK Parti’de sular duruldu mu bilmiyoruz.
Dün, ilginç bir olay yaşandı.
Meclisin birinci bölümünün sonlarına doğru oturuma 

katıldım.
Seyfettin Şekersöz’ün Halk Eğitim Sergi açılışına gitmesi 

nedeniyle meclisi izledim.
Belediye Meclisi’nin kapısı önünde sivil ve resmi ünifor

malı polisin beklemesine ilk kez tanık olduk.
Bir olay olacağını duyumlayan emniyet güçleri önlem mi 

almıştı, yoksa binleri yardım mı istemişti. Bilmiyorum. , 
Bu arada AK Parti D Başkanı Hayrettin Çakmak’m ilçe 

Başkanı Enver Şahin ile birlikte Başkanın odasında 
olduğunu öğrendim.

Şaşılmayacak gibi değil.
30 yıldır meclisleri izlerim. İlk kez bir partinin il 

başkanınm meclis toplantısının yapıldığı sırada Belediye 
Başkanı’nın odasında olaylan izlediğine tanık oldum.

AK Partili Medis üyelerinin başkanın çalışma programını 
oylaması sırasında bir sorun yaşanmasını önlemek için 
Hayrettin Çakmak, üyeleri büyük gözaltına almış ve 
Gemlik’e gelmişti.

Mecliste muhalefetin eleştirileri dışında bir “vukuat” 
yaşanmadı.

Ancak, AK Parti’de sanırım yakında bir "vukuat" çıka
cak. Bekleyelim görelim.

Halk Eğitim Merkezi Müdür 
lüğü’nün 2003-2004 eğitim 
ve öğretim yılının yıl sonu 
sergisi dün Halk Eğitim 
Merkez Müdürlüğü’nde 
açılarak, sergiler ve çalışma 
dönemi sona erdirildi.
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü binasında 
Kaymakam Sadettin Genç 
tarafından açılan sergide 
kursiyerlerin bir yıl içinde 
yaptıkları birbirinden güzel 
çalışmalar Gemliklilerin 
beğenisine sunuldu. 
Büyük ilgi gören sergi 
açılışında konuşan Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, "Hayat 
boyu eğitim halk eğitim ile 
mümkündür." dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 4’de

Umurbey’deki cinayete 
28 yıl hapis cezası

Umurbey Beldesi’ndeki bir düğün 
töreninde bardak atma ile başlayan 
ve Atilla Çam’ın, Fırat Koçak'ı 
öldürmesiyle sonuçlanan cinayetin 
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemest'n 
deki duruşmasında dramatik anlar 
yaşandı. Atilla Çam’a adam 
öldürmekten 20 yıl, öldürmeye 
teşebbüsten 6 yıl 3 ay, ruhsatsız 
silahtan ise 10 ay ceza yağdı. 2*de

r

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Gürhan ÇETINKAYA

ilkeli duruş...
İlkeli duruş çok değişik anlamlar içeriyor.
Toplumsal kucaklaşma..
İkna.. Saygı.. Sevgi.. İlke..
İllada ilke.. Ve dahi toplumsal uzlaşma..
Türkiye’nin en çok gereksinim duyduğu, bul

mak İçin aradığı bir değer.
Ne yazık ki; İlke de uzlaşma da bir yana..
Günlük yaklaşımlar bu yana..
Kızgınlıklar, kırgınlıklar, kayırmalar, kollamalar 

daha da ötesi siyasal kamplaşmalar eğitimşizlik- 
ten kaynaklanan cehaletle ön planda..

İyi yapanı yerme, itekleme, başkalarının 
omuzuna basarak siyasal destekli yükselme, hak 
edilmemiş ikbal elde etme hırsı prim yapı yor da 
doğru adam yarı yolda kalıyor.

Yarı yolda kalması bir yana elindekini de 
yitiriyor.

Karın doyurmasada onuru yanına kar kalıyor.
Ötekinin de yaptığı..
Aslında en önemlisi de onur.
Alın açıklığı, baş dikliği en yüce değer.
Bu kural bireyler içinde toplumlar içinde 

değişmez.
Değiştirilemez.
Tarih boyunca anımsananlar ilkelerinden ödün 

vermeyenler.
Toplumsal çıkarları bireysel çıkarların önüne 

I alanlar dünya durdukça unutulmuyorlar .
İyinin örmeği az. Kötünün çok.
Çok yakında duyduğumuz olumsuz bir örnek 

I bizi bu yazıya yöneltti.
Olay bir devlet kurumunda geçiyor.
Konu il İçi atama..
Atama sınavdaki başarıya göre gerçekleşi yor.

I Bilgi ölçülecek.
Buraya kadar çok doğal ve güzel.
Ancak sonucun sınav öncesinde yapılan bir 

I telefon konuşmasıyla belli olduğu ortaya çıkı yor.
Tanık olan da sınava katılacak bir başka aday. 
Tanığın anlatımından konuşma şöyle gelişiyor; 
"Bu iş artık tamam. Kaymakam bizden.
Belediye başkanı bizden.
Şimdi olmayacak da ne zaman olacak.
Benim atamam oldu gibi.
İkinci giren arkadaşın da işi bitti.
Üçüncü havasını aldı.."
Sınav biter. Sonuç telefon görüşmesindeki gibi 

gerçekleşir.
Bunun üzerine telefon konuşmasına tanık olan 

aday konuyu ilgili makamlara iletir.
İlk başvuru makamının yaklaşımı idareden 

yana.. Bu işi de diğer işler gibi unutalım unut
turalım havasında..

Ancak aday; işin peşini bırakmaya niyetli değil.
Durmuyor olayı bir üst makama taşıyor.
Henüz sonuç alamamış.
Ama yılmak yok.Sabır ve inatla bekliyor.
Açıkçası ben de merak ediyorum.
Bir şeylerin değişmiş olabileceği umuduyla..

Sonucunu öğrendiğimde sîzlerle de paylaşırını.
İşte size; Siyaset İn ve siyasete bağlı ahbap 

çavuş ilişkilerinin kamu kuruntuna yansımasının 
somut örneği.

Dün vardı. Bugün de var.Yarın da olacak.
Nereye kadar? Nereye kadar olacak?
"İlahi nihayete kadar.."

Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi nde ” 
Fırat Koçak'ı 
öldürmesiyle son 
bulan adam öldür 
mek, ölümle tehdit 
ve öldürmeye 
kalkışmak" 
suçlarından 
yargılanan 
Atilla Cam ın 
du ruşmasında 
dramatik 
anlar yaşandı.
Umurbey 
Beldesi’ndeki bir 
köy düğününde 
masaya bardak 
atılmasıyla basla 
yıp, cinayetle biten 
kavganın duruş
masında, ölen 24 
yaşındaki Fırat 
Koçak’ın annesiyle, 
hiç yoktan katil 
olan genç duruşma 
boyunca göz 
göze bile gelmek

Umurbev’deki cinayete
28 yıl hapis cezasil]

Umurbey Beldesindeki bir düğün töreninde bardak atma ite huştayım 
ve Atilla Çam’ın, Fırat Koçak’ı öldürmesiyle sonuçlanan cinayet® 
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında dramatik ankr 
yaşandı. Atilla Çam’a adam öldürmekten 20 yıl, öldürmeye teşeb* 
büsten 6 yıl 8 ay, ruhsatsız silahtan ise 10 ay ceza yağdı.

I

istemedi.
Her oturuma 
katılıp, sanığın 
ağır cezaya 
çarptırılması için 
sürekli dua eden 
üç çocuk annesi 
Hatice Koçak 
(50) önceki 
gün yine duruş- 
maya katıldı.
Mahkeme, 26 
yaşındaki Atilla 
Çam ı kasten 
adam öldürmek
ten önce 24 
yıla hafifletici 
nedenler dolayı 
sıyla 20 yıl ağır 
hapse mahkum 
etti. Mahkeme 
Heyeti, sanığı, 
Mehmet Yurtse 
ver’i öldürmeye 
kalkışmaktan da 
6 yıl 8 ay hapse 
çarptırdı, ruhsat
sız silah bulundur-

maktan da 
10 ay ve

Askeri Hara sporcu 
öğrencileri ağırladı

Styftttm ŞEKERSÛZ 
2003-2004 
eğitim-öğ retim 
yılında başarılı 
olan lisanslı 
sporcu öğrenciler 
Askeri Veteriner 
Okuluna 
misafir oldular. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü nün 
organize 
ettiği gezide 
336 lisanstı

I sporcu öğrenci
I İke Lig
[ Heyetinin 
karşıladığı

| köfte ve
I ivecek lerte de 
piknik yapma

olanağı buldular. Kurmay Albay at eğitimi.
Askeri Veteriner Selami Sarahan köpek eğitim
Okulunda tarafından tatbikatiarmm
Garnizon hamlanın yatandan izleme
Komutanı Tank öğrenciler. fırsatı buldular.
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[Belediye Meclisinin Haziran ayın toplantıları devam ediyor. Necfe organfan için seçin ppÜ

ayar 
yet» 
anla 
ışek

Muhalefet Başkan’ 3 jikleni Futbolda Neredeyiz

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısı muhalefetin Belediye Başkanını 
eleştirmesiyle geçerken, AK Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak’ın
meclis sırasında Başkanın odasında beklemesi dikkat çekti.

■ Slrflûb J£KER 50Z 

Geçtiğimiz hafta tartış 
1111 malara sahne olan 
■ Belediye Meclisi, dün 
r sakin başlarken,
I Meclisin önünde güven 

3 İlk güçlerinin bulunması
ve AK Parti İl Başkanı 

S Hayrettin Çakmak
I toplantı sırasında
I Başkanın Mehmet

■ Turgut'un odasında 
JM l>< kİemesi dikkat çekti. 
33 DYP’li meclis üyesi Ali 
BH Acar’ın mazeret göstere

rek katılmadığı toplantı- 
TİI da, bir önceki oturumda 
^3 alman kararlar oku- 

v^narak kabul edildi.
■“*2003 yılı faaliyet 

raporunun tartışılıp 
oylanması için Meclis 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, üyelere yönelik 
yaptığı açıklamada, ilk 
toplantının ardından 
bazı spekülasyonların 
yaşandığına dikkat çe 
kerek, geçmiş dönem
lerde başkanlann 
meclise bilgi verdikleri- 

li- ni söylemesine 
—1 Başkan Mehmet 
—Turgut itiraz etti.

J Turgut, tüm yurtta
I I belediye başkanlannın
I 1 aynı uygulamayı yaptık- 

lannı öne sürerek, 
I gündemin uygulan- 

_ masını istedi.
I DYP’den Gökhan 
| Taylan ve MHP den
* Osman Doğan’ın çalış

ma raporu hakkında 
aleyhte konuşurken, 
AKP’den Haşan İnce, 
Vedat Büyükgölcü 
gezli ve İnci Bülbül 
lehte konuştular. 
SİNEKTEN
YAĞ ÇIKARAN 
BAŞKAN 
Önce aleyhte konuş
maların yapıldığı 
toplantıda, ilk olarak 
DYP grubu adına 
Gökhan Taylan 
kürsüye geldi.
Taylan, Başkan 
Turgut’un çalışma 
raporunun sunuşunda 
halkın yapılan hizmet
leri ne kadar taktir 
ettiğinin yazılmasına 
anlam veremediğini 
belirterek, "Sinekten 
yağ çıkaran başkan 
neden Otopark'ı 
ücretsiz yapıyor. Oto 
park amaca uygun 
değildir. Kapalı Salon 
ve Devlet Hastanesi 
ile doktor tayinleri, 
belediyenin görevleri 
arasında olan işlerden 
değildir. İskele 
Meydanı dolgusu 
neden durdurulmuş
tur. Kent meclisi 
neden hala kurula
madı, seçim beyan
namesinde yazılan 
imara açılma sözü 
verilen yerlerin neden 
yazılmadı." dedi.
Taylan, ayrıca Mehmet

TAŞI
GEDİĞİNE

Doğru,.. Açılmalı...
İnşaat Mühendisleri Odası
Gemlik Temsilciliği: 
İnşaatın önü açılmalı” diyor. 
Doğru... Açılmalı!
Anahtarı? Para!
Üstüne oturmuş bir avuç insandan 
başka kimde kaldı ki...

Turgut’un vatandaşa 
doğruyu söylemediği 
için haklı olarak 
sitemde bulunduklarını 
belirtti.
MHP'İİ meclis üyesi 
Osman Doğan ise, 
çoğunluğun yüzde 
30’luk oyla vatandaşın 
yüzde yetmiş oyunu 
yansıtmadığını 
belirterek, 
"Belediye’nin kul
landığı akaryakıt ve 
elektrik tüketiminin 
çok büyük olduğunu 
görüyoruz. Sadece 
elektrik kullanımı yıl
lık 693 milyar lira. 
Yapı Denetim için 
sadece 2 firmanın 
belirlenmesi ise 
düşündürücü.
Atinak’ın dışında 
neden başka firmalara 
iş verilmiyor. Göçay 
firmasının yaptığı 
asfaltın bir yıl geçme
den bozulduğunu 
görüyoruz. Belediye 
tarafindan İcra 
Dairesine 24 milyar 
lira para ödenmiş" 
dedi.
AKP’LİLERDEN 
OLUMLU GÖRÜŞ 
AK Partili meclis 
üyelerinden İnci Bülbül. 
Haşan İnce ve Vedat 
Büyükgölcü gezli ise, 
Başkan Mehmet 
Turgut’un hazırladığı 
faaliyet raporu hak 
kında olumlu görüşte 
olduklarını belirttiler. 
Eleştirilere cevap veren 
Mehmet Turgut, 5 yılda 
meclisinde katkılarıyla 
iyi işler yaptıklarını öne 
sürerek, önümüzdeki 
5 yıl içinde daha güzel 
hizmetler yapacaklarım

söyledi.
Otopark içinde 
"O kadar kusur kadı 
kızında bile otur." 
diyerek eleştirileri kabul 
etmeyen Turgut, 
Kültür Merkezi’nde 
bulunan Nikah Salo 
nu’ndan ücret alın
madığını söyledi.
Turgut, “Muhalefet 
arkadaşlarımız her ne 
kadar eleştiri yapsalar 
da, ufak bir nükte ile 
bizim yaptıklarımızı 
anlattılar. Kent kon
seyi sözümüzü yerine 
getireceğiz. Bizim 
yaptığımız ihaleler 
yasal dır ve gizli 
işimiz yoktur" dedi. 
2003 yılı çalışma 
raporu oylanarak oy 
çokluğu ile kabul edildi. 
Turgut, onaylanan 
çalışma raporunun 
ardından 2004 yılı 
faaliyetlerini meclise 
okuyarak açıklamalarda 
bulundu.
Daha sonra kürsüye 
gelen AK Parti grup 
sözcüsü Ali Okuroğlu. 
ortamın yumuşaması 
için konuşma yaparken, 
meclisin kalitesinin 
tartışılmaz olduğunu 
vurguladı. Okuroğlu. 
Gemlik'in acil olarak 
Terminal’e ihtiyacı 
bulunduğunu ve 
derelerin mutlaka 
temizlenmesi 
gerektiğini söyledi. 
2004 yılı başkanın 
çalışma programı 
oynarak kabul 
edildikten sonra 
oturuma ara verildi. 
Daha sonra toplanan 
mecliste organ 
seçimleri yapıldı.

Ve. Portekiz’deki MMnpaysMMge 
iştirak edemedik

Aslında. Bu takım yem bur hocay*- 
la belki bunu başarırdı.

Çünkü. Şenol Güneş çok mpran- 
mıştı.

Ama. Esas sorun Şenol Güneş 
değildi

Avrupa takımla n taç gibiydi
En ufağı kan kırmızıydı.
Sert ve çabuk fut bol, bize ten 

geliyordu.
Nitekim, adam yerine saydağımtz 

ülkelerin takımları bizi w»f dtp 
bıraktı.

Önümüzdeki Avrupa
Şam piyona sı ba ş la yacak.

Biz ise, Avustralya'da ve Asya'da 
teselli aradık.

Asya ve Afrika futbolu bize oku 
olamazdı.

Dünya kupasında, Avrupa takım 
larının bulunduğu bir gruptan çdca~ 
«nazdık.

Ama. Şansımız yaver gitti.
Afrika ve Asyalılara duttuk.
Ve. Üçüncü olduk.
Aslında gerçek günümüz bu değd 

di.
Bunu, Avtupa Kupası 

elemelerinde gördük.
Ve. Gerçekle yüzleştik.
Yunanistan V® dünya

kupasında bizi kıskanmaktı.
Şimdi . Biz onları kıskanacağız.
İkisi de Avrupa kııpasma katdı 

yortar.
Peki. Biz Avrupa'da, nasıl besardı 

oluruz.
- Kondisyona önem verirsek.
- Sürekli hakeme İtiraz etinez 

»sek
- Sert ve presti futbolu. benimser 

isek.
Başarılı oluruz.

çözü1========
Medeniyetin en büyük harikası, 
Ona tahammül eden
İnsanı yetiştirmesidir.

"Saturday Evening Post"
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Halk Eğitim sergileri sona erdi
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2003-2004 eğitim ve öğretim yılındaki çalışmaların son sergisi Gemlik’te açk
S#xl8ffin SEKERSÖZ
Gemlik Halk
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü ’nce 
2003-2004 eğitim- 
öğretim yılında açılan 
Mesleki ve Genel 
Bilgi kurslarının 
yıl sonu sergileri 
dün sona erdi.
26 Mayıs 2004 
Çarşamba günü 
Ûmurbey Beldesi’nde 
başlayan ve 3 Hazi 
ran 2004 Perşembe 
günü Küçük Kum 
la’da devam eden 
sergi açılışları, 
Gemlik Merkez’de

600D/Vr4fl
■ 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.

belge töreni ve sergi 
açılışıyla son buldu. 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü önünde 
düzenlenen belge 
törenine Kaymakam 
Sadettin Genç ve eşi, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen, Halk Eğitimi 
Başkanı Mehmet 
Ekiz, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ve eşi, kursi 
yerler ve aileleri ile 
vatandaşlar katıldılar. 
Belge töreni ve sergi

Regional RHS 22.5

uygun basınç dağılımı, kilometre perfbrmansr 
gücünü artırır ve ıslak zeminlerde daha yük*

Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yollarda yüksek kilometre. 
k w Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basınç dağılımı ile omuz aşın- 
V M malarında önemli azalma. Düzgün aşınma ve geliştirilmiş görünüm. 
’ * Kesiklere kopmalara ve yırtılmalara direnç. Yere basma alanında daha

açılış konuşmasını 
yapan Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
bilgilerin ve beceri
lerin hızla eskidiği, 
yetersizleştiği günü 
müzde, eğitimin 
hayat boyu sürme 
sinin bir zorunluluk 
olduğunu belirterek, 
"Hayat boyu eğitim, 
halk eğitimiyle 
mümkündür. İşi, 
toplumsal statüsü, 
eğitim düzeyi, yaşı 
ne olursa olsun 
Halk Eğitimi 
herkese açıktır.

Gönüllülük esasına 
dayanan halk 
eğitimi çalışmaları 
vatandaşların 
ihtiyaçlarına, 
ilgilerine ve istek 
terine göre ve zama 
na bağlı olmaksızın 
düzenlenir. Bu 
anlayış doğrultusun
da, merke zimizce 
2003-2004 Eğitim 
Öğretim yılında 19 
branşta 63 adet 
kurstan 1130 
vatandaşımız 
istifade etmiştir" 
şeklinde konuştu, 
ilçe Milli Eğitim

Müdürü 
Mehmet 
Ercümen ise 
yaptığı 
konuşmada, 
sergiyi gez
erken Türk 
kadını ve 
kızına yeterli 
im kan ver
ildiğinde 
neleri yapa
bileceğinin

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlarında 

. geçerlidir. .

kişi ve frenleme 
‘rol sağlar.

görüleceğini 
ifade etti. 
Daha sonra geçilen 
belge töreninde, ilk 
olarak Ahşap Boy a 
ma ve El Sanatları 
kursunu başarıyla 
tamamlayan Elif 
Burcu Afacan a 
belgesini Kaymakam 
Sadettin Genç verdi. 
Diğer başarılı 
kursiyerlere de 
misafirler tarafından 
belgelerinin 
verilmesinin ardından 

0T0 flYGflZ
■Mıiıt tiiHisıi

, OPET

Bursa -Gemlikyolu Kurtul Köyü 8,K*
Gemlik BURSA

sergi açılışı Kayma 
kam Sadettin Genç I 
tarafından yapıldı. [ 
Kaymakam Genç, I 
eşi ile birlikte 
Makine Nakışı, 
Giyim, Ev 
Mefrusatı-Parça 
Birleştirme Baskı 
Resim. El Nakışı 
gibi el emeği göz 
nuru eserlerden 
oluşan sergiyi 
gezerek öğretici 
lerden bilgiler 
aldı.

GOODYEAR
Yetkili Bayii

Iınlik Solaksak Dğııllııı
İstiklal Ca< lesı No : 26

Tel: (0.224) 54 J11 75 GEMLİK

SATILIK
İstiklal Caddesi üzerinde cirosu vüksa

DEVREN SAHUR TEKEL BAYİ
GSM: 0.535.355 99 88
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ümurspor Karacabey'e yeni M
Karacabeyspor’lu Ersin 90. dakikada Umurspor kalesine gol attı 
Süper Amatör 
Lige yükselme 
baraj maçla 
nnda lider 
Tunaspor’un 
takipçilerinden 
Umurspor, 
Karacabey 
spor’a son 
dakika golüyle 
yenildi. 
Soğanhköy 
sahası’nda 
gol düellosuna 
sahne olan 
maçta Umur 
spor’a Cem (P) 
ve Yakup’un 
golleri yetmedi. 
Takımlar 
karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktı: 
Saha :

Karacabeyspor karşısında mücadele eden Umursporlu futbolcular, 
son dakika golüyle sahadan yenik ayrıldılar.

Soğanhköy
Hakemler :
Süleyman Özay (”*) 
Abdurrahman
Lale (*“)
Semih Bulcan (***) 
KARACABEY :
Serdar (*) Nafis (***)

Gökhan (***) Uğur 
(***) Metin (**) 
(Adem *) Eser (***) 
Mehmet (***) 
Ercan (**) (Burak 
Özkan **) Ersin 
(•**) Önder (***) 
Burak Koto (***)

UMURSPOR : 
Ercan (*) Davut (“) 
Barış (*) Cem (**) 
Hüseyin (**) Yakup 
(**) Burak (*) (Adem 
*) Yavuz (**) Serkan 
(**) Halil (**) Zeynel 
(**) (Erol ’)

Goller :
Dk. 18-90 Ersin. 
Dk. 70 Burak 
Kuto (Karacabey) 
Dk. 7 Cem (P) 
Dk. 83 Yakup 
(Umurspor)

Özel okullara 
vergi isfcnaşı

Maliye Bakanı 
Kemal Lnakitan. 
engellilere eğitim 
veren ok u 11ar 
dahil, okul 
önces i ilk ve ort a 
öğretime donuk 
özel okul yatırım
larını teşvik 
amaç ly la. 5 yıl 
su reyle vergi 
istisnası getirile- 
ceğini bildirdi.
Unakıtan, araştır- 
ma-geliştirme 
(ar-ge) harca- 
malarının teşviki 
için de tasarıya, 
bu harcamaların 
yüzde 40 
fazlasıyla 
gider yazılmasını 
imkan sağlayan 
bir hüküm 
konulduğunu

söşiedi.
L nakrtan. bu 
şekilde ar -ge 
y atınmlanna 
dönük 100 Liralık

varılacağını 
vurguladı.
100 milyon 
dolana üzerindeki 
yabancı çat inan
cılar a. yabancı 
para cinsinden 
imdi a »ebe tutma 
hakkı getirildiğini 
kaydeden 
U nakit an. özel 
sekt örün liman 
ve hava meydan* 
lan ıs let mecibğini 
teşvik için de 
KDV istisnası 
getirildiğini 
anlattı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Amerikalı Dosta 
Gemlik Mektubu Zebercet COŞKUN

Dünden devam
Benim dedemlerin 

evinde çalışan aşçı kadın 
Mavro artık eskisi gibi 
sanlamıyörmuş işine. 
Temizlikçi Rum kızı 
Sultana trabzanların 
tozunu alırken eskiden 
olduğu gibi şen türküler 
mırıldanmıyor, hiç dur
madan iç geçiriyor, arada 
da belli belirsiz inildiyor- 
muş. Bir grup Türk 
delikanlısının Yunan 
askerleri ve Rum çeteler 
tarafından Ilıcak suyun 
oralarda parça parça 
edildiği haberi duyulduk
tan sonra ise Sultana 
gelmemiş dedemlerin eve 
temizliğe bir daha... Aşçı 
kadın Mavro yine çalışı 
yormuş evde ama sabahın 
çok erken saatlerinde 
giriyormuş mutfağa, işini

bitirir bitirmez de geldiği 
gibi sessizce yok oluyor
muş ortalıktan. Savaş 
canavarın şehirdeki 
bütün insanların yaşam 
sevinçlerini çekmiş 
koparmış yüreklerinden. 
Gökyüzünde uçan kuşlar 
bile nasiplerini almışlar 
bu kargaşadan, dizi dizi 
uçup gitmişler uzaklara.

Başka yerlere, başka 
ülkelere....

Gerçekte Gemlik 
Rumları da korkuyorlar- 
mış Yunan askelerinden. 
Bütün yaşamlarının 
geçtiği bu topraklar, bu 
güzelim mavi deniz, bu 
evler, bu ağaçlar artık 
onların yüreklerine fe 
rahhk değil, keder veri 

yormuş. Biliyorlarmış ki 
Samanlı Dağlarfnın 
arkasında mevzilenmiş 
olan Türk kuvvetleri. 
Yunan askerlerinin ve 
onların yardakçıları Rum 
çetelerin. Ermeni 
çetelerin Türklere yaptık
ları kötülüklerin hesabını 
soracaklardır...

Bu gibi duygularla 
kendi kendilerini yiyip 
bitiren o suçsuz, günahsız 
insanlar Yunan askerleri
ni buralara getiren büv ük 
milletlere lanetler okuya 
okusa kendi kendilerini 
yiyip bitirirlerken evi 
barkı, malı mülkü 
düşünemez olmuşlar, 
bahtsız başlan önlerinde 
şehri ter k etm ey e 
başlamışlar.

Zaten son zamanlarda 
artık her türlü taşkınlık 

gizli kapalılı değiL açık 
açık v aptln ormaş— 
Y onan askerleri 
Müslümanların otvrdnğa 
evleri tek tek basıyor, 
çocuk demeyip. kadın 
demeyip gene v ash 
demcv ip. önkrint katıp 
sürüyorlar. san san 
I iratan, yüzük, bilezik 
değerli takı ne varsa ahp 
götürüş oriarmış. Ama 
dedemlerin eve giren 
olmamış. Anılara sav gük 
yerli Romlar oalana 
evini bir çeşit koruma 
altına almışlar, evleri 
basan askerler dedem
lerin ■nhnBryr gılgfcitri 
zaman asa kadın M as m

n vereden görünmüş, 
a hailedeki Rum konu 
nşn kapı önüne sıra 

dizilmişler.
Aman ıwrr ju_
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Öğrenciler neden okulda başarısız olurlar? ŞİİR KÖŞESİ

Bebeklik döneminde 
çocuklar doğal olarak 
öğrenme güdüsüne 
sahiptirler. Bebeğin 
bir oyuncağa uzan
mak İçin gösterdiği 
çaba, yürümesi veya 
kendi kendine yemek 
yemesi öğrenme 
güdüsünün örnek
leridir. Erken dönem 
de gözlemlenen bu 
öğrenme güdüsüyle 
çocuk okul çağında 
okuma-yazma gibi 
etkinliklere yönelir. 
Çocuklar doğal 
öğrenme güdüleri 
olumsuz olarak etk
ilendiği zaman bilgiyi 
kavramak için çaba 
göstermezler. Okula 
ilişkin görevlerde 
başarılı olamayacak
larına inandıklarında, 
hiçbir şeyin değişme 
yeceğini düşünerek 
çalışmayı bırakırlar. 
Öğrenme zorlaştıkça 
kolaylıkla engellenme 
duygusuna kapılırlar. 
Çaba göstermedikleri 
için öğrenmede başa 
rı sağlayamazlar. Yeni 
bilgiler edinmenin 
heyecanını yitirirler. 
Başarının şansa bağlı 
olduğuna İnanırlar. 
Memorlal Hastane 
si'nden Pedagog Dr. 
Malda Alantar, anne- 
babalar için şu 
önerilerde bulundu: 
öğrenciler neden 
bu tür olumsuz 
inançlar besler ? 
Çocukların Öğrenme 
yeteneklerini etkile 
yen bazı durumlar 
vardır ; öğrenme 
güçlükleri, dikkat 
eksikliği, uyum ve 
davranış sorunları, 
gelişimsel bozukluk
lar, olumsuz yaşam 
olayları v.b. 
özel öğrenme 
Bozukluğu dinleme, 
konuşma, okuma, 
yazma, akıl yürütme 
ile matematik 
yeteneklerin kazanıl
masında ve kullanıl
masında kendine 
gösteren bir bozuk- 
Vıktur ve okul 
laşansmı olumsuz 
etkiler.
Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite

Bozukluğu okul 
çağındaki çocukların 
% 3*5'inde görülen 
nörobiyolojik kökenli 
sorundur. En yaygın 
belirtileri dikkatsizlik, 
düşünmeden hareket 
etme, aşırı hareket 
veya hareketsizliktir. 
Hiperaktivite okul 
başarısını olumsuz 
açıdan etkileyen 
psiko-eğitimsel 
bozukluktur.
Zihinsel gelişimin yaş 
düzeyinin altında 
olduğu vakalarda 
okula uyumsuzluk ve 
akademik başarısızlık 
görülebilir.
Boşanma, ayrılık, 
ölüm, kayıplar, çevre 
ve okul değişiklikleri 
gibi strese yol açan 
yaşam olayları öğren
me güdüsünü 
atklliyzhiUr. 
Önceki dönemlerde 
sınıflarını geçemeyen 
öğrenciler başarısız 
olacakları İnancıyla 
çaba göstermezler. 
Ökul ortamında reka
bet özellikle pek çok 
şey öğrenmelerine 
rağmen ’en İyi’ olarak 
nitelendirilmeyenler 
için bezdirici olabilir. 
Başarılı olamayan 
veya çabalan takdir 
edilmeyen öğrenci
lerin öğrenme 
güdüleri zayıflar. 
Yetişkinlerin tutum
lun öğrencilerin 
akademik başarıya 
ilişkin inançlarını 
etkiler. Anne- 
babaların çocukların 
ilgi ve yeteneklerini 
göz ardı ederek, 
gerçekçi olmayan 
beklentiler içinde 
olmalan veya eğitime 
önem vermemeleri 
öğrenme güdüsünün 
azalmasına yol aça
bilir. Oysaki kurulan 
sağlıklı ebevew 
çocıık İlişkisini

sürdürmek ve 
eğitimin önemli 
olduğu mesajını ilet
mek çok önemlidir. 
Aileler çocuklarının 
öğrenmeye karşı 
ilgilerini ve okul 
başarılannı artırabilir
ler. Bazı öneriler 
şunlardır : 
-Çocuğunuzu eği
tirken kararlı ve adil 
davranın. Çocuklar 
sorumluluk kazanmak 
ve bağımsız ola
bilmek için makul bir 
disiplin anlayışına 
gereksinim duyarlar. 
-Çocuğunuza evde 
sorumluluk üstlen
mesini öğretin. Ev 
ortamında görevler 
vererek özdenetimini 
geliştirmesine yardım 
ederseniz, onu okul 
yıllarına da hazırlamış 
olursunuz.
-Çocuğunuzla okulu 
hakkında konuşun, 
okulda gerçekleşti 
rilen etkinliklerle 
İlgilendiğinizi belli 
edin. Onu dinleyin. 
-Tüm aile bireylerinin 
katılabileceği, öğren
meyi özendiren etkin
likler düzenleyin, ör 
neğin müze ve tarihi 
kalıntıları ziyaret 
etmek gibi.
-Öğrenmenin önemli 
olduğunu düşündü 
ğünüzü ona belirtin. 
-Başarılar için olanak 
yaratın. Kendilerini 
yetkin hisseden çocuk 
la r yeni bilgiler e 
hevesle yönelirler. 
-Çocuğunuza yap
maktan hoşlandığı ve 
başarılı olduğu etkin
likleri belirlemesi için 
yardımcı olun. Öğren
me deneyimlerim 
geliştirmesi için ügi 
alanlarından yarar 
lanın, örneğin 
çocuğumuz basket- 
boidan hoşlanıyorsa 
onu basketbol tarihi 

veya oyuncutan 
hddrnüı bd^ tepin 
ması için yördendfcrm- 
-Çocuğmnma yardmr 
a okurken ödü ve 
yaptvuüan denge
leyin. Sürekli yap
tırım uygulamak ona 
bezdir ehdu Ademn 
yüksek başarı bek 
lentiri ve 'tembel", 
'sorumsuz ğbi olum
suz sıfatlarla çocuğu 
etiketlemesi onun 
kendine duyduğu 
güveni zayıflatır. 
Öğrencinin cabasmı 
ve üretkenliğini ödül
lendirin. Ancak unut
mayın ödüllendirmek 
ona her zaman para 
vermek ve ayrıcalık 
tanımak değildir 
Çocuğunuza sadece 
onunla gurur duy- 
duğu nuzu söylemek 
veya onun başarmak 
için sarf ettiği gücü 
fark ettiğinizi belirt
mek yet erlidir.
-Evinizin sakin bir 
köse s in i çocuğunuzun 
ödev yaparken gere 
kebılecek malzemeleri 
kolayca bulabileceği 
bir çalışma alanı 
olarak düzenlemesi 
için ona yardım edin. 
İlköğretim cağındaki 
çocuğunuzla birlikte 
her gün ödevlere ne 
kadar zaman aytra- 
cağınızı konuşa 
bilirsiniz Günlük 
ödev yapma saatim 
belirleyin. Bu saat 
süresince diğer 
faaliyetler durmaiübr 
Aşın televizyon 
izleme, bdgmayar ve 
video oçunlany İa

Çp İM 
öğrenmeyi etkileyen 
etkinliklerin süresim 
kısıtlayın 
•Ö» Hm luhrlns 
saygı duyduğunuzu 
çocuğunuza gösterin. 
Bir eğrtuncnie

KAYIP
Gemlik İmam Hatip Lİuaai'ndun 

«Idığıtn ortaokul diplomatın 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

NURAY CENGİZ

ABONE OLDUNUZ MU?
P1ÂI mı ■ ABONE OLUN 
gP.Bjklj OKUYUN OKUTUN

Kemal G6Ç

ÖĞRETMEN
I Azomir çahpr aeokir öğretir
I Ederse hazara dde öğretmen 

Işdmr vatanı yakar o emi 
ATAYLA bmfar yolda ıı> ilmin 

Olgundur meyvesi y erişir dalda 
Aldmap yâeâraec serhatta çölde 
Doğruya mmar şaibe o ddde 
Gerçeği yakalar ırİdr öğretmem 

j Baş öğretmenden ahr kursunu 
■erler yohaaia bdamz tersini 
Vahşi cehaletten afar harsam 

ı Övâlar sayda dilde öğretmen 
Çabştdfcça artar arzu hevesi 
Uyar v kdanma dtadrr o sesi 
Soyut olur ise tcıplummı ham 
Olgundur her gecen ydda oğrvtmaa

J Çahşan smrfa gururla bahar 
' Aktarır bdgrsmi orada döker 

Düşman cehaleti kökünden söker 
Olgundur her geçen ydda öğretmem 

Koşar yendiğe yakalar onu 
Feyiz ahr çağmdan gözetir drnaû 
Benûmer yurduna çağdaş bur günü | 
Oturur meyvefi dölde öğretmen 

Kemal der ahnmt* önrnden hah 
Canından fazla sev er v atanı 
Namusu toprağı Türkün bayrağı

| Kabinde taşır yshnaz öğretmen
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DGM’lerin yerine ağır ceza
Ceza Muhakft meleri 
Usulü Kanunu’nda 
(CMUK) değişiklik 
yapan ve DGM’lerin 
kaldırılmasını öngö 
ren yasa tasarısı, 
TBMM Adalet Korniş 
yonu’nda kabul edil
di. Tasarı, daha önce 
DGM kapsamında 
olan bazı suçların 
Adalet Bakanlı ğı’nın 
teklifi üze rine 
Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’nca 
(HSYK) yargı çevresi 
birden çok ili kap
sayacak şekilde 
belirlenecek illerde 
görevlendirilecek 
ağır ceza mahke 
melerinde görül 
meşini düzenli yor. 
Tasarıya göre, eski
den DGM bünyesin
deki TCK’nın devlete 
karşı işlenen suçlar, 
devlet görevlilerine 
karşı işlenen suçlar, 
Cumhur başkam’na 
karşı suikastta bulu
nanlar, yasadışı 
örgütlerde yöneti 
cilik yapanlar, 
yasadışı örgüt lere 

yardım ve 
yataklık eden
ler, bu suçları 
özel vasıtalarla 
işle yenlerle 
İlgili suçlar ve 
toplu uyuşturu
cu kaçakçılığıy
la ilgili suçlara 
(TCK 125 ile 
139, 146 ila 
157,168, 169, 
171, 172 ve 403. 
maddeler) ilişkin 
maddeleri kapsamın
daki davalar, HSYK’ 
nın belirleyeceği ağır 
ceza mahke 
melerinde görülecek. 
Anayasa’nın 120. 
maddesi gereğince 
Olağan üstü Hal ilan 
edilen bölgelerde, 
olağanüstü hal ilanı
na neden olan olay
lara ilişkin suçlar, 
Terörle Mücadele 
Kanunu’nda yazılı 
suçlar ile Çıkar 
Amaçlı Suç Örgüt
leriyle Mücadele 
Kanu nu kapsamın
daki suçlar da belir
lenecek ağır ceza 
mahkemelerinde ele

alınacak. Gelen iş 
durumuna göre, 
belirlenen suçlara 
bakmakla görevli 
olmak üzer* aym 
yerde birden fazla 
ağır ceza mahkemesi 
ku ratmasına Adalet 
Bakan lığı'nın teklifi 
üzerine HSYK karar 
verecek. Bu durum
da mahkemeler 
numaralandırılacak. 
Bu mahke melerin 
haşhan ve üyeleri 
adli yargı adalet 
komisyonunca bu 
mahkemelerden 
başka mahkeme 
lerde veya İşlerde 
görevlendirilemeye- 
cek. Bu suçların 
hazırlık soruşturması 
HSYK ca

den sayriacah w 
davalara adfc tarikte 
de bakdacak. Terörte 
Mücadele Km» m - 
nun "korama tedbir* 
Itri" başMkb 20. 
maddesi bükümleri, 
bu yasayla görev 
lencürüecck ağar caaa 
mahkemesi başkam 
ve üyeleri de bu 
mahkemelerin görev 
ahumu giren suçlan 
soruşturmak ve 
kovuşturmakla 
görevli cumhurtyet 
savcıları hahhmda 
da uygulanacak. 
Gelecek İş yüküne 
göre belirlenen 
suçlarla ilgili olarak 
aym yerde birden 
fazla ağır ceza

Etkin wgi talimigeliyor!
Unakıtan: "Bütçe açığını azaltmamız şart."
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
bütçe disiplininin, 
herşeyden önemli 
olduğunu 
belirterek, 
"Enflasyon ve 
faizlerin düşmesi, 
hatta Avrupa 
Birlİği’ne girmemiz 
buna bağlı” 
diye konuştu. 
Kemal Unakıtan, 
Ankara’daki basın 
toplantısında, cari 
açıkların bu aydan 
itibaren azalmaya 
başlayacağını 
vurguladı. 
Unakıtan, 
"Enflasyonun 
düşmesi de 
faizlerin düşmesi 
de bu rakamlara 
bağlıdır. Eğer 
büyümek istiyor
sak, hatta Avrupa 
Birlİği’ne girmek 
istiyorsak, bu 
rakamları İyi 
takip etmek, İyi

değerlendirmek 
zorundayız” dedi. 
Hedeflere ulaşmak 
ve sürekli hale 
getirmek için 
yeni vergi düzen
lemeleri yapacak
larım belirten 
Unakıtan, ilk 
aşamada 
vergi denetimlerine 
başlayacaklarım 
açıkladı.
Kemal Unakıtan, 
"Şimdi mükellef 
terin dosyalarım 
elimize aldık, 
onları eledik.
Düşen düştü.

kalanlara 
bakıyoruz.
Onlara 10 milyon 
lira kazanıyorsun, 
peki bu dükkanı 
nasıl devam 
atttoiyoaaam 
diye sora cağız.
Bakalım 
bu işin sum, 
kerameti neymiş. 
Belki Ma İne 
Bakanlığı da bir 

şeyler Öğrenir 
bundan” dedi. 
Kemal Unakıtan. 
okul yatırımlarını 
teşvik amacıyla. 
5 yıl süreyle vergi 
istisnası getirile
ceğini bildirdi. 
Unakıtan 
yurtdtşmda elde 
edilen kazançların 
Turkiveve 
getirilmesi 
sırasında ahnan 
çifte verginin 
kakhnhnasmm 
planlandığını da 
sövtedi.
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ı-Gûzelleşmek için nasıl temeli? Yaşlılık unutkanlığına 
neden olan bölge bulundu

Yaz aylarıyla 
güzelleşmek 
isteyen bayanlara 
doğal gıdaları 
tavsiye eden 
uzmanlar, sivil
celere yeşil yaprak
lı bitkilerin, 
cilt kuruluğuna 
zeytinyağı ve 
kırışıklıklara ise 
ahududu ve

- böğürtlen gibi 
orman meyvelerinin 
iyi geldiğini 
belirtiyor. 
Uzmanlar, sivilceye

I iyi geldiği tespit 
edilen, ıspanak gibi 
koyu yeşil yapraklı 
bitkilerin bol 
miktarda antioksi- 
dan içeridiğini

»
bildiriyor. Bu 
bitkilerin bir kıs
mında bol miktarda 
demir bulunduğunu 
ifade eden uzman-

I 1ar, yeterince demir 
। almayan kadınların 
IL suratlarında kuyu 
I renkli halkalar 

belirdiğine 
dikkat çekiyor. 
Uzmanlar, yeşil 
yapraklı bitkilerde 
bulunan minareller- 
den birisinin de 
çinko olduğunu 
vurgulayarak, 
İsveç’te sorunlu 
cilde sahip hastalar 
üzerinde yapılan 
bir araştırmaya 
göre, diyetlerine 
çinko eklendiğinde, 
3 ayda yüzde 
85’lik bir iyileşme 
olduğunun tespit 
edildiğini 
kaydediyor.
ZEYTİNYAĞI : 
Uzmanların cilt

| kuruluğuna karşı 
tavsiye ettiği 
zeytinyağı, 
pürüzsüz bir cilt 
sağlı yor. Eğer çok 
kuru ve dökülen bir 
cilde sahipseniz, 
yeterince 
yağ almıyor

olabilirsiniz. Eğer 
kuru cilt problemi
niz varsa, günde 
bir çorba kaşığı 
zeytinyağı sizin için 
idealdir. Eğer 
probleminiz tıkan
mış gözeneklerse, 
o zaman 
zeytinyağındaki yağ 
asitleri bunların 
temizlenmesine 
yardımcı olur. 
SU: Kurumuş bir 
cildin soluk ve gri 
göründüğünü 
belirten uzmanlar, 
buna en iyi gelen 
şeyin ise su 
olduğunu bildiriyor. 
Nemlenen cildin 
daha sağlıklı 
göründüğünü, 
aynca kırışıklıkların 
da bu şekilde daha 
az belli olduğunu 
ifade eden uzman
lar, bunun için her 
gün minimum 
2 litre su içilmesi
ni, eğer egzersiz 
yapılıyorsa, bu 
miktann arttırıl
masını öneriyor. 
BROKOLİ: 
Uzmanlar, cildi 
esnek tutan 
brokolinin, A ve 
C vitaminleri gibi 
antioksidanlar 
açısından pek çok 
besinden daha 
zengin olduğunu, 
aynca kansere 
karşı etkili olan 
kimyasallar da 
içerdiğini 
kaydediyor. 
Uzmanlar, C 
vitamininin, cildi 
esnekleştirdiğini ve 
morarmaların 

önüne geçtiğini, 
A vitamininin ise 
enfeksiyona, karşı 
direnci arttırarak 
akne oluşumunu 
Önlediğini 
vurguluyor. 
ORMAN 
MEYVELERİ: 
Dut, böğürtlen, 
ahududu, çilek gibi 
orman meyvelerinin 
kırışıklıklara iyi 
geldiğini belirten 
uzmanlar, yaşlan
mayı geciktirme 
konusunda ümit 
veren, polifenoller 
(bir tür antioksi- 
dan) içerdiklerini, 
ayrıca kısa zamanlı 
hafıza ve denge için 
de yararlı olduk
larını belirtiyor. 
Uzmanlar, bir avuç 
çilekte bulunan 
C vitamininin, 
günlük ihtiyaç olan 
kolajeni tekrar 
üretmeye yetecek 
miktarda olduğunu 
bildiriyor.
SOMON BALIĞI : 
Somon balığının 
Omega-3 yağ 
asitlerini içerdiğini, 
bunların, kolajeni 
yok eden bağımsız 
radikallerle 
savaştığını ve cilt 
üzerinde ince 
çizgilerin derin
leşmesini önlediğini 
ifade eden uzman
lar, haftada 3 
kez bu balıktan 
yenilmesini 
öneriyor. Veya 
beslenme prog 
ramına keten 
tohumu yağı ve 
fındığın eklenebile

ceğini vurgulayan 
uzmanlar, bunların 
da akneye iyi gelen 
çinkodan içerdiğini 
kaydediyor.
SOYA : Uzmanlar, 
sivilceyi önleyen 
soyarım, hangi 
formda olursa 
olsun tam bir 
cilt kurtarıcısı 
olduğuna dikkat 
çekiyor. İçerdiği 
östrojene benzeyen 
kimyasallar 
sebebiyle, akne 
oluşumunun önüne 
geçebildiğini 
belirten uzmanlar, 
aynca soyada, yeni 
hücre oluşumuna 
yardımcı olan ve 
cildi nemli tutan 
E vitamininden de 
bol miktarda 
bulunduğunu 
bildiriyor.
HAVUÇ :
Uzmanlar, havucun 
kırışıklığa iyi 
geldiğini, içeriğin
deki beta karo 
tenin, kuru cilt için 
birebir olduğunu 
ifade ediyor. 
Uzmanlar, bu mad
denin, kayısı ve 
tatlı patates gibi 
diğer turuncu ren
kli sebze ve 
meyvelerde de 
bulunduğunu 
hatırlatıyor.
YULAF : 
Toksinlerin dışan 
atılmasını sağlayan 
yulafın ağır ağır 
pişirilerek 
hazırlanması 
gerektiğini 
vurgulayan uzman
lar, yulafın içerdiği 
liflerin, vücut 
tarafından toksin
leri filtre etmekte 
kullanıldığını, ayn
ca B vitaminleri 
açısından da son 
derece zengin 
olduğunu 
kaydediyor.

Amerikalı bilim 
adamları. yaşlan
maya bağlı 
olarak öğrenme 
ve hatıriama 
yetilerinin azal
masında anahtar 
rol oynayan 
beyin bölgesini 
tespit ettiler. 
PNAS dergisinde 
yayımlanan habere 
göre, New 
York’taki Columbia 
Üniversitesi’nde 
görevli Scott Small 
ve ekibi, beynin 
”hippocampus” 
bölgesinin bir 
parçası olan 
’gyrus dentatus” 

bölümünde, hem 
metabolik 
aktivitelerin hem 
de yeni anılan kay
detme yeteneğinin, 
hafızayla ilgili 
başka bölgelerle 
karşılaştırıldığında 
daha hızlı azaldığını 
tespit etti.
Daha önceki araştır 
malarda hippocam- 
pusun aktivitesinin 
yaşlanmayla 
birlikte azaldığının 
bilindiği hatırlatılan 
haberde, bu 
bölgenin öğrenme 
ve anıların 
kaydedilmesiyle 
ilgili olduğu ifade 
edildi. Bilim
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adamlannm, bu 
bölgenin hangi kıs
mının yaslanmadan I 
en fazla etkilendir ! 
ni bulma çabalan 
şimdiye kadar 
son uçsuz kalmıştı. 
İnsanlar üzerinde 
yapılan de neylerin 
doğru sonuç ver
meme ihtimalin in 
bulunduğu 
kaydedilen 
haberde, bunun 
nedeninin, deneye 
katılan kişilerin 
Alzheimer gibi bir 
hastalığa yakalanıp 
yakalanmadığının 
önceden bilin
memesi olduğu 
belirtildi. Bu hasta 
lıklann. erken 
evrede hippocam- 
pusta değişik 
liklere neden 
olduğu biliniyor. 
Small, bundan dola 
yı deneyi Alzheimer I 
hastalığının görül 
mediği sıçanlar ve 
rhe s us maymunları 
üzerin de yaptık- 
lannı söyledi I

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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SeyfettinŞEKER S ÖZ 
Gemlik 1. Olgunlar 
Turnuvasında oynanan 
İkinci grup maçlarında 
Trabzonlular Derneği 
çekişmeli geçen maçta 
Emniyet spor’u 2-1 
yenerek, turnuvaya 
iyi başladı.
iki takımında birbirine 
üstünlük kurmada 

zorlandığı maçta 
yakaladığı fırsattan iyi 
değerlendiren 
Trabzonlular Derneği 
zorlu maçta gülen 
taraf oldu. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : 
Ali Görücü (***) 
Sercan Şen (***) 
Emrah Ayar (♦•*)

TRABZONLULAR 
DERNEĞİ : Hüseyin (**) 
Aydın (***) Osman (**) (B. 
Osman **) Mustafa (***) 
Davut (**) (Kemal **) 
Fevzi (**) Necdet (*•) 
N. Yılmaz (*) (Refik (*’) 
Orhan (*) (Nazım (*) 
Hüseyin (**) İlhan (***) 
Emniyetspor : Mahmut (*) 
Vedat (**) İbrahim (**) 
Mehmet (**) Ertuğrul (**) 
Hikmet (**) Hamdi (*) 
Cezmi (**) Nurettin (***) 
Olcay (***) Tevfik (**) 
Goller : Dk. 30 Mustafa, 
Dk.60 İlhan 
(Trabzonlular) 
Dk. 55 Olcay 
(Emniyetspor) 
GÜZEL NAKLİYAT :4 
AZOTSPOR : 0 
Grubun ikinci maçında 
iddialı Güzel Nakliyat 
Azötspor karşısında ilk 
yarıyı 1-0 önde kapadı. 
İkinci yanda rakibi 
Azotspor’a karşısında 
adeta tek kale oynayan 
Güzel Nakliyat arka 
arkaya attığı gollerle 
sahadan 4-0 galip ayrıldı. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Burhan 
Ankan (**) Sercan Şen 
(***) Emrah Ayar (***) 
GÜZEL NAKLİYAT : 
Cemal (**) Turgay (**) 
(Erdoğan ***) Mustafa (**) 
(Ender **) Kubilay (***) 
Aykut (**) (Harun ***) 
Nurdoğan (**) (Nurettin

**) Cengiz (***) Veyis (***) 
Şenol (*) (Faruk **) 
Memduh (***) İsmail (**) 
AZOTSPOR :
Haşan (*) Bayram (*) 
YSedat *) Yaşar (**) 
Faruk (**) Secattin (*) 
Nihat (*) Fatih (*) Enver 
(**) Haşan (*)
Goller : Dk. 30- 43

Memduh, Dk. 41 Hana 
Dk. 47 Cengiz 
(Güzel Nakliyat) 
Olgunlar Turnuvası’» 
bugün saat 17.45 de 
yapılacak Umurspor- 
Azotspor ve 19.00 da 
Katır hspor-Trabzontatar I 
Derneği maçlarıyla 
devam edilecek.

DUYURU
Eski Pazar Caddesi Özhan Shopping 

karşısında bulunan Eczanemiz 
Ahmet Dural Meydanı

(Eski Kamar Alışveriş Merkezi) 
taşınmıştır.

Müşterilerimize ve
Gemlik Halkına duyuru! ;

ÖZER ECZANESİ

KONCîRE İLAHİ
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODU 

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU VE J 
ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEfi

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplar 

tısı 26 Haziran 2004 günü saat ll.oodı 
okulumuz salonunda yapılacaktır. ÇoğaÜ 
sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 3 ] 
Temmuz 2004 Cumartesi günü aynı yer« 
saatte yapılacaktır.

Bütün üyeleri n teşrifleri rica olunur. | 
YÖNETİM KURUR

GÜNDEM:
1- Açılış
2- Divanın oluşturulması
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetim kurulları

rapo darının okunması
5- Raporlar üzerinde görüşme
6- Yönetim ve denetim kurullarının ftflS
7- Tüzük değişikliği
8- Yeni yönetim ve denetim kurullara* 

seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

I



Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, seçim öncesinde verdiği sözü tuttu

Kumla’da suya yüzde 30 indirim
Küçük Kumla Belediye Meclisi yaptığı toplantıda, su ücretlerine yüzde 30 indirim yaptı. Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre. seçimler 
öncesinde verdiği indirim sözünü yerine getirdiklerini belirterek, Kumla’da ikamete teşvik amacıyla indirim yaptıklarını söyledi Sayfa 2 de

ı GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
12 Haziran 2004 Cumartesi FİYATI : 200.000- TL.

Araştırmacı 

Yazar Zebercet ■■ 

coşkuncuk Fy " 
Amerikalı Dosta 
Gemlik Mektubu 
adlı yndaisini 5. senato bibimi

Gemlik’te binlerce genç iş ararken, Gemlik’teki fabrikalara Bursa’dan işçi aranması sendikaca kınandı

Borusan Lojistik’e Bursa’dan işçi
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şahinin açıklaması
Dünkü yazımda. Belediye Meclisinin perşembe günü 

yapılan toplantısı sırasında. Ak Parti II Başkam Hayrettin 
Çakmak’ın Belediye Başkanı’nm odasında bulunmasını, 
meclis üyelerine baskı olarak yorumlamış ve ilk kez böyle 
bir olaya tanık olduğumu belirtmiştim.

Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, yazım üzerine arayarak 
I kaygılarımın yanlış olduğunu söyledi.

Yazla firmasının resmi açılışını Başbakan tarafından 
yapılmasını istediğini, daha önce 11 Başkamna durum 
HtEnfiğmi,bu nedenle İl Başkanı’nm konuyu Orangazi'den 
Bursa ya geçerken görüşmek üzere Gemlik’e uğradığını 
söyledi.

Bir hafta önceki meclis toplantısında yaşanlardan sonra, 
grup başkanvekili Faruk Çelik’m Gemlik’e gelip görüşmeler 
yapmasının ardından, meclis toplantısı sırasında. İl 
Başkanı’nm ilçe binası dururken, belediye binasında İlçe 
Başkam ile görüşme yapması bende kuşku doğurdu.

Enver Şairin, aynı şeyi düşündüğünü ve toplantıyı ilçe 
binasında yapma önerisinde bulunduğunu söyledi.

Sizin anlayacağınız, Hayrettin Çakmak’ın meclis sırasında 
belediye de olması tesarüfüymüş.

Olaylardan sonra bu toplantının yerinin yanlışlığını 
«yaritere anımsatırım.

BORUSAN LOJİSTİKTE NELER OLUYOR
Borusan Lojistik te yaşanan olaylara Gemlikliler seyirci 

kalıyor.
Bu özd firma, Gemlik’in en büyük sanayi kuruluşu 

Borusan'm bir kolu.
İşyerinde sendikalaşmayı önlemek için, akla gelmedik yön* 

temeler uyguluyorlar
Geçenlerde de yazdım. Hangi çağda yaşıyoruz.
Avrupa Birliğini savunacaksınız, sonra işçinin örgütlen* 

«esini engeffiyeceksiniz!
[ Ya, Bursa ikametli işçi aramaya ne demeli?

Gemlikli yöneticiler bu konada duyarsız kalmamalı.
Bu fabrikaların Gemlik’e yaran olmayacaksa, neden bun* 

brm kurulmasına izin verildi.

Borusan Lojistik Fabrikası’nın Bursa gazetelerine verdiği 
eleman ilanları ile Bursa’da ikamet eden işçi aradığını 
söyleyen Liman-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Ertaç Öktem, 
siyasetçileri seçim öncesi verdikleri tutmasını istedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, İl Başkanının Gemlik’e gelmesine açıklık getirdi

“Baskı söz konusu değil”
Adalet ye Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
gazetemizin dünkü 
sayısında yayın
lanan haberde, 
İl Başkanı Hayrettin 
Çakmak’ın Belediye 
Meclis toplantısının 
yapıldığı sırada 
Gemlik’e 
gelmesinin bir 
tesadüf sonucu 
olduğunu söyledi. 
Şahin, Belediye 
Meclisi toplandığı 
sırada, kendisini 
telefon ile arayan

II V I

İl Başkanı’nm 
Gemlik’e doğru 
Orhangazi 
yönünden geldiğini 
ve Serbest Bölge’de 
bulunan YAZAK1 
firmasının 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
açılışını yapmasını 
görüşmek 
istediğini, bu 
nedenle Belediye’ye 
uğradığını belirtti. 
Konuyla ilgili 
Belediyede bir süre 
konuştuktan sonra, 
firma yetkilileri ile

temas kurduklarını 
belirten Şahin, 
“D Başkanının 
medis üyelerine 
yönelik herhangi bir

baskısı yoictar.
Gemlik’e
gelmesi tamamen 
bir tesadüftür.” 
dedi.

SSK ve BağzKurüuya müjdeli haber
Hab&i sayfa 5'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


12 Haziran 2004 Cumartesi

Yazanınız Gürhan Cetinkaya’mn bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlıyamıyoruz. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Kumla’da suya 
yüzde 30 indirim

Fenerbahçelilerin 
Gecesi’ne 

Coşkun Sabah 
geliyor

Şampiyonluklarını kutlayacak olan Fenerbahçeliler, 
gecede Coşkun Sabah ile coşacaklar

Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Fenerb.ıhcelılcr 
Derneği, takımlarının 
şampiyonluğunu 
kutlamak amacıyla 
gece düzenledi.
Atamer Tesisleri’nde 
yarın akşam saat 
20.00 de yapılacak 
geceye Ünlü Udi 
Coşkun Sabah 
katılarak, güzel 
sesiyle geceye 
renk katacak.
Gemlik Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı AH 
Başaran, dün dernek 
binasında yaptığı 
basın açıklamasında 
tüm Fenerbahçe ‘İlleri 
geceye davet etti.
Ayrıca Fenenum 
mağazalarına alt 
Fener Tır inin da

İskele Meydam’nda 
orijinal takan 
formaları pazarlat a* 
cağını söyleten 
Başaran, geceye 
eski Fenerbahçeli 
futbolculardan 
Abdullah Çevrim 
ile Selçuk Yula'nm da 
katılacağını söyledi. 
Konuklara çeşitli 
sürprizlerin de 
sunulacağı 
Şampiyonluk 
Gecesi’ne Kulüp 
yönetim kurulundan 
iki üyenin de 
katılacağım bildiren 
Başaran, geceye 
katılmak isteyenler 
için dernek önünden 
saat 19.30 da araç 
kaldırılacağını 
söyledi.

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, 
seçimlerden önce verdiği sözü tutarak, yapılan 

Belediye Meclis kararı ile su ücretlerinde 
yüzde 20 değil, yüzde 30 indirim yaptı.

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, daha 
önce- açıkladığı 
suya yüzde 20 
indirimi, yüzde 
30 olarak 
belirlediklerini 
açıkladı.
Kumla’da ikameti 
teşvik amacıyla 
başlanılan 
kullanılan suda 
indirim oranının 
Belediye 
Meclisinde alınan 
karar gereği 
uygulamaya 
konulduğunu

I söyledi.
1 Kumla nın satiri e 
| v.ı/hkuianvl.ı
| değil. Devamlı 

ikamet edilen bîr 
belde konumuna 
gelmesi için 
çalışıldığını da 
belirten Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre, "Daha 
önce belirlediği 
mit su kullanım 
ücretlerinde

ı düşünülen 
ı tizde 20 indirt-

i mı mvelifiinde 

kararıyla yüzde 
30 olarak 
belirledik. 
Bu indirimden 
Kumla’da 
ikamet eden 
vatandaştan 
mu faydalana 
çoklardır" 
şeklinde 
konuştu.
DEŞARJ HATTI 
UZATILACAK 
Kumla 
Kanalizasyon 
deşarj hattında 
bakım çalış
malarının da 
yakında başlatıla
cağım söyleyen 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre. kısa 
mesafede denize 
bırakılan dcsaıj 
hattının denizin 
dibinden açığa 
doğru 90 metre 
uzatılacağını 
bildirdi.
Hattın arızalı 
olduğuna da 
dikkat çeken 
Güre. "Hattın 
uzatılması re 
bakım isini 25 
milyar liraca inal

olacak. Hat hem 
uzatılacak hem 
de bakımı 
yapılacak" dedi. 
M MI AMA 
ÂV»I l\A< Ak 
Kumla sahilim 
adap vakısır 
tPCmıdc kumla 
doldurmak için 
ihalenin 
yapıldığını da 
belirten Güre, 
ihaleyi alan 
İstanbul firması 
DEN-TA ile 
(Deniz Tarama ve 
Su Altı) yakında 
yer teslimi 
yapılarak çalış
malara baslamla-

cağını söyledi. 
Yaklaşık 20 bin | 
m3 kum c ekecek 
olan firma 
m3 ünü 4 
mili on İn adan | 
sahile bırakacak.I 
Nilgun sitesi 
yanından başla- | 
mak üzeren 
yaklaşık 1 
kilometrelik 
sahilin 15 
metrelik eninde j 
kumla 
kaplanacağını 1 
söyleyen Güre. 1 
"Sahil 70 santimi 
yüksekliğinde 1 
kıımltı kapla ] 
nacak" dedi.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARA - 

_______________________________________________________________________________________________•__________ _______________

’f’imOĞLARIMIZl GÖRMEDE» S»BM VE*HrYİI

Kirfez Ofset
MATBAAClUK-YkYİNCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3 B GEMLİK
Tel: 10.224) 513 96 83 Fas: (0.224) 513 35 95
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Gemlik’te binlerce genç iş ararken, Gemlik’teki fabrikalara Bursa’dan işçi aranması sendikaca İmandı

J Borusan Lojistik’e 
® Bursa’dan işçi

Borusan Lojistik Fabrikası’nın Bursa gazetelerine verdiği ele-
—_ man ilanları ile Bursa’da ikamet eden işçi aradığını söyleyen 

Liman-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Ertaç Öktem, siyasetçi
leri seçim öncesi verdikleri tutmasını istedi.

Dostluk üzerine...

ı Seyfettin SEKERSÖZ 
Borusan Lojistik 

b firmasına Gemlik 
yerine Bursa’dan 

E işçi alı m ı
tepki yaratıyor.

I Geçtiğimiz günlerde
1 bir Bursa

Gazetesi’ne verilen 
RajtaA "Vardiyalı liman 
"et isçisi aranıyor" 
,dl ilanına başvuranlar- 
) jjjj, dan özellikle 
,kecej Bursa’da ikamet 

ettiklerine dair 
belge istendiği 
öne sürüldü, 

kavak Gemlik’te ikamet 
■m eden ve işsiz 
»aşla- gençlerin iş için 
n çeşitli kapılara

giderek, yardım 
k talebinde bulunduğu

ortamda, Borusan 
ninde

Lojistik firmasının 
Bursa ikametli 
işçi almasının 
Sendika ile olan 
anlaşmazlıktan 
kaynaklandığı 
iddia ediliyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde Liman-İş 
Sendika 
temsilciliğinde 
yapılan basın 
açıklamasında 
Borusan Lojistik 
firmasından bazı 
kişilerin sendikaya 
üye olan işçileri 
evlerine giderek 
istifa etmeleri 
yolunda tehditler 
yapıldığı iddia 
edilmişti.
Bu açıklamanın 
ardından Lojistik

firmasına alınacak 
işçilerin Gemlik 
dışından olmalan 
için girişimlerin 
başlatıldığı ve 
alınan önlemlerin 
sendikaya yönelik 
olduğu öne 
sürülüyor.
VERİLEN SÖZLER

nerede kaldı" 
şeklinde konuştu. 
İş başvurularında 
din, dil, ırk ve 
bölge ayrımının 
yapılamayacağını da 
hatırlatan Öktem, 
"Borusan 
Lojistik’te yaşanan 
işçilere yönelik

ğını | 
kire. I

san» 
inde I 
pla 1 
:di. 1

TAŞI |
GEDİĞİNE |

Ecevil üniversite si de varmış...
DSP Genel Başkanı Sayın Bülent 
Ecevit’in halefi olarak 25 Temmuz da 
yapılacak parti kurultayında Genel 
Başkan adayım dediği Sayın Zeki 
Sezer: “17 yıldır Ecevit 
Üniversitesi’nde sol kültür ve 
felsefe dersi alıyorum” demiş. 
Çift dikiş yapa yapa ancak, 
icazet alabilmiş.
Durun bakalım alacağı 
çok ders var daha....

NEREDE 
Seçimlerden önce 
kendilerini ziyaret 
eden tüm siyasetçi
lerin sendika üyesi 
işçilere yardım sözü 
verdiğini, dahası alı
nacak işçilerin 
Gemlik'ten olması 
için destek verile
ceğini söyleyen 
Liman-İş Sendikası 
işyeri temsilcisi 
Ertaç Öktem, yap
tığı açıklamada 
"Gemlik’te bu 
kadar işsiz genç 
varken, Bursa’dan 
işçi alınmasına 
anlam veremi 
yoruz. Bize 
verilen sözler

baskılar Genel 
Merkezimiz 
tarafından 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Kocabıyık’a iletildi, 
ancak henüz 
olumlu bir yanıt 
alamadık" 
açıklamasında 
bulundu.
Liman-İş Sendika 
temsilcisi Ertaç 
Öktem, sendika 
üyelerine yönelik 
baskıların kalkması 
ve alınacak işçilerin 
Gemlik'ten olması 
için verilen 
desteklerin yerine 
getirilmesini istedi.

Dostlukları korumak.
Kolay iş değildir.
Uzun emek ister.
Bakım ister.
Tıpkı bir çiçeğe gösterilen özen 

gibi.
İyi niyet ister.
Açık yürek ister.
Gördünüz mü, hiç te kolay iş 

değilmiş.
Bu sürü şartı var.
Ama. Gerçek bir dost bulursan.
Bu kadar zahmete değdiğini 

anlarsın.
Yaşamın anlam kazanır.
Ruhsal yükün hafifler.
Kendini dinlemeyi unutursun.
Artık dostunu dinlersin.
Her şeyi onunla paylaşırsın.
Günü paylaşırsın.
Siyaseti paylaşırsın.
Hatta. Bazı sırlarını bile pay

laşırsın.
Zaman zaman, dostluğun 

sınandığını hissedersin.
Dostun için, her fedakarlığa 

katlım rsın.
Onu zamanla, akrabadan da 

yakın bulursun.
Bu kadar zor bulduğun bir 

değere, sıkı sıkı sarılırsın.
Tartışmalı geçen günlerde, sabır 

gösterirsin.
Bir süre sonra, sabrettiğine 

değdiğini görürsün.
Eğer dostluk pekişmiş ise, yaşın 

önemi yoktur.
Cinsiyetinde önemi yoktur.
Sadece aradaki ortak lezzet 

önemlidir.
Uyusan fikirler önemlidir.
Ama. En önde geleni karşılıklı 

güvendir.
Ve. Karşılıklı daşanışmadır.
Aslında çok zor gibi görünen 

dostluk, istenirse çok kolaylaşır.
Önemli olan tarafların niyetidir.

GÜNÜN ÇÖZÜ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Ana babalanınız tesadüfle, 
Arkadaşlarımız 
seçimle kazanılır, 

“Delille”
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Milli Eğitim’de yaz
seminerleri başlıyor

2003-2004 eğitim 
ve öğretim yılının 
15 Haziran 2004 
Salı günü sona ere
cek olmasıyla 
birlikte Milli Eğitim 
bünyesinde 
öğretmenlere 
yönelik seminerler 
de başlıyor.
Seminerlerin ilki 
14-18 Haziran 
tarihleri arasında 
saat O9.oo ile 
13.oo arasında 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Salonunda öğret
menlere yönelik 
"drama-güzel ve 
etkili konuşma"

semineri yapılacak. 
İlçede görev 
yapan tüm istekli 
öğretmenlerin 
katılabileceği 
seminerde, 
Gemlik Lisesi 
Edebiyat 
öğretmeni 
Serdar Ünver, 
katılımcılara 
çeşitli bilgiler 
aktaracak.
DİĞER 
SEMİNERLER 
21-25 HAZİRAN DA 
Yine Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Salonu’nda 
21-25 Haziran 2004 
tarihleri arasında 
yapılacak "özel 
Eğitim Anlayışı

Kazandırma 
Semineri" saat 
08.00 ile 12.00 
arasında 
gerçekleşecek. 
Yine ilçede görev 
yapan istekli 
öğretmenlerin 
katılacağı seminere 
konuşmacı 
olarak
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Alt Özel 
Sınıf Öğretmeni 
Aylin Çalışkan 
katılacak.
Aynı zamanda 
Yüksek Lisans 
Öğretmeni de 
olan Aylin Çalışkan, 
öğretmenlere 
"Eğitim Anlayışı 
kazandırma"

konularında 
bilgiler aktaracak. 
21-25 Haziran 
tarihleri arasında 
yapılacak diğer 
bir seminer ise 
"öğrenmeyi 
Öğrenme” 
konusunda 
olacak.
Yine ilçede görev 
yapan istekli 
öğretmenlere 
yönelik seminer, 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
saat 13.00-1700 
arasında olacak ve 
seminerde yine 
Öğretmen Aylin 
Çalışkan 
katılımcılara 
bilgiler verecek.

İskele Meydanına 
konan şişe birik
tirme konteyner- 
lan doldukları için 
boşaltılıyorlar.
Restaurantlarun 
önüne şişelerin 
depolanarak 
tekrar kulanı! 
ması anmayla 
bırakılan şişe 
konteynerien

vinçli araç 
kullanılarak 
içleri boşaltılıyor.
İskele 
Meydanında 
bulunan ve işyer
lerinin özellikle 
cam şişe ieri attdı- 
lan kon t eynerler 
doldukları için bir 
suredir kul
lanılamıyor tardı.

1
G00B/ÎT4ÎI
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._

Regional RHS 22.5

OTOflYGflZ

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5 -19,5 iant 
ebatlarında 

.geçerlidir .

HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR
, «w j 

laımam 

Bursa-Gemlikyolu Kurtul Köyü 8 Kn. 
Gemlik.BURSA

Yakıt tasarrufu ile birlikte şehirlerarası yollarda yüksak lotometre 
Lastik yola temas yüzeyinde düzgün basınç dağdara it omuz aşa
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

BURSA HAKİMİYET
I VE KENT GAZETELERİNE

GOODYEAR
Yetkili Bayii İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

■ İAN ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM
| TEL: (O îM) 513 96 83

Fıx: (0.224) 513 35 95
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Ayakkabı deyip geçmeyin
ŞİİR KÖŞESİ

Demir Al Baytlar I

Ayak problem
lerinin çoğu, 
yanlış ayakkabı 
seçiminden 
kaynaklanıyor.
Rast gele, "son
radan genişler" 
düşüncesiyle alınan 
ayakkabılar, ayak 
sağlığını olumsuz 
etkiliyor.
Bazı ayakkabılar 
basma bozukluğu, 
tırnak batması, 
ayak mantan, 
nasır, ayak 
parmaklarında 
şekil bozukluğu, 
yorulma, bilek 
burkulması, 
ayak, bacak ve 
bel ağrısına sebep 
olabiliyor.
Özellikle sivri 
burun ayakkabının 
tercih dışı bırakıl
ması gerektiği 
belirtiliyor.
Uzmanlar, ayakkabı 
seçerken model ve 
renkten önce 
rahatlığına, doğal 
malzemelerden 
imal edilmiş 
olmasına özen 
gösterilmesi 
gerektiğini 
bildiriyor.
Ayakkabı alan 
kişinin, en uzun 
parmak ile 
ayakkabının ucu

arasında en az 
2 santim boşluk 
olmasına dikkat 
etmesi gerektiğini 
ifade eden 
uzmanlar, "Dar 
kalıplı, üstü basık, 
sivri burunlu, 
yüksek topuklu 
ayakkabılar bir 
çok problemin 
davetiyesidir" 
diye uyarıyor.

Uzmanlar, ayak 
ağrılarının kulak 
arkası edilmemesi
ni, mutlaka 
bir uzmana 
görünülmesi 
gerektiğini de 
kaydederken 
şu tavsiyelerde 
bulunuyor: 
"Ayağınızın par
mak aralarını 
düzenli olarak 

yıkayın. Ayak 
tırnaklarını 
düzgün kesip, 
çok kısalt
mayın. Her gün 
aynı ayakkabıyı 
kullanmayın. 
Mesleğinize 
göre ayakkabı 
seçin. Sivri 
burunlu 
ayakkabıları 
mümkün 
olduğunca 
tercih dışı 
bırakın". 
Bu arada 
uzmanlar.

bir çift ayakkabının 
tekleri arasında 
herhangi bir 
görünüm şekil, 
işçilik, renk, 
boyut farkının 
bulunmamasına 
dikkat edilmesi 
gerektiğini de 
vurgulayarak, 
"Ayakkabının
her ikisini de 
mutlaka 
deneyiniz. 
Ayakkabının içini 
elle kontrol 
ederek astar vb. 
kısımlarda ayağı 
rahatsız edici 
kırışıklıklar 
bulunmadığından 
emin olunuz. Dikiş 
uçlan bitim yer
lerinin sağlam 
olmasına, dikiş 
hatalarının bulun
mamasına dikkat 
ediniz" diyor. 
Yazın tabanı 
kösele, kışın ise 
tabanı sentetik 
(PVC, termoplas- 
tik, kauçuk gibi) 
maddelerden 
üretilmiş, üst 
bölümünün 
derisi yumuşak 
olan ayakkabıların 
tercih edilmesi de 
uzmanların bir 
başka önerisi.

OCAĞINA DÜŞTÜM
Talih bana yüz çevirdi 
Çaresiz hayata k ustum 
Hasretin beni bütirdî 
Yar senin yoluna duştum

Ç uvaidızı kendine batır 
İçim dolu hüzün kahır 
Herkes beni deli sanır 
Yar senin diline düştüm

Sana şiirler yazdığım 
Kitabıma el bastığım 
Kendi dilimle kazdığım 
Yar senin kuyuna düştüm

Gönlüm hafif sanki kuştu 
Rüya gibi bir uçuştu 
Aşkınla yandı tutuştu
Yar senin ocağına düştüm

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta

5. Kat sahibinden satıbkta.
Tel :(0.224)5136075GSM:p)535)813«95

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde KayıHtane 

mevkii üstünde 3 katlı tüpler satılık A
GSM : (0.535) 886 47 M

İstiklal Caddesi üzerinde cirosu yüksek 
DEVREN SATILIK TEKEL BA\Ü 

GSM: 0.535.355 99 88

1G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66 |
TEK İşletme 513 45 03 j
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 1095
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md, 513 1042
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 M
Mudanya M* 30 60
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova (TM) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

1
VAPUR - FERİ BOT1 Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcillğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. ®13 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

OTOBÜS

1
1
K
Ft

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminal nat >

TÜP DAĞITICILARI

1E i Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259
Habaşgaz 513 4546
Yeni UKtgaz 513 65 00
BPGaz 5145981
Bütünler UkttgcR 513 80 00

lM HASTANELER

1
1
3 Devlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 513 23 29
MerSağ.Ocağı 51310 68

BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 2432
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet, 513 45 21-115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md,513 45 21 -182 
Yazı İşi, Md. 513 45 21-111 
Su Anza Yakna 185

E TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50I1 AKCAN PETROL 513 10 79

YERthURTVAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

HJMfl ritıi ztöföj] A
/ u 5 i irm Sur s , 

GEMLİKTE İLK IUSIUIUSI SUM IttT 
EKMEK 1.500.000 TL
SOSSUSAMJnC ‘41M ZÛMJMTLj
HAMBCMK ‘Altf 2.00MÜTL»
HLMBLEGER * 05 -KJOk 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS ___
DÖO + CFS*IÜİ5KMAR«KHH <500D00K

4 500.01 TL
4.500.000TL 

SÜSS - tTS-MS» MLKV VKB 4.500,000TL 

MRFEVİBH 4.500.000 TL

8.000,000 TL

İşyeri ve elere paket seos mü 
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (1224) 513 53 67
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SSK ve Bağ-Kıırtoa 
müitfeli haber

SSK ve Bağ-Ku r’lulara özel hastane imkanı için son aşamaya gelindi.

yoteutfıAsımn
I I

Emekli Sandığı* na 
bağlı sigortalıların 
ardından, SSK ve 
Bağ-Kur’a bağlı 
sigortalıların da 
özel sağlık kurum 
ve kuruluşlarında 
tedavi edilmeleri 
için başlatılan 
çalışmalarda son 
aşamaya gelindi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ve Maliye 
Bakanlığı ile 
12 özel sağlık 
kurum ve kuruluşu 
derneği arasında 
yürütülen 
çalışmalar 
kapsamında, 
çerçeve protokol 
imzalandı.

Protokol, Emekli 
Sandığı’na bağlı 
sigortalıların 
ardından SSK ve 
Bağ-Kur’luların da 
özel sağlık kurum 
ve kuruluşlarından 
yararlanmalarının 
önünü açıyor.
Ayrıca, her üç 
sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı 
sigortalıların, bütçe 

uygulama talimatı 
çerçevesinde hazır
lanan, aynı paket 
fiyatlar üzerinden 
özel hastanelerden 
hizmet 
alabilmelerine 
imkan tanıyor.
Sosyal güvenlik 
kuruluşlarının, 
çerçeve protokolün 
bazı maddelerine 
itirazları olduğu. 

bu nedenle 
görüşmelerin 
devam ettiği 
öğrenildi. Çerçeve 
protokol, SSK ve 
Bağ-Kur'a bağlı 
sigortalıların, özel 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarına sevk 
alarak gitmelerini 
öngörüyor.
Ancak, sevk 
almanın mümkün 
olmadığı 
durumlarda 
(resmi tatil, hafta 
tatili gibi), özel 
sağım Kurum ve 
kuruluştan, 
hastalan sevk alıp 
almadığına 
bakmaksızın 
kabul edecek. 

lira olarak belirlen
di. Türkiye Kamu- 
Sen Araştırma 
Ge liştirme Merke 
zi'nin Mayıs ayı 
asgari endeks 
sonuçlan açıklandı 
DİE'den alman 
Mayıs 2004 fiyat- 
lanna göre yapılan 
araştırmada çalışan 
tek kişinin yoksulluk 
sının 796 milyon 
lira olarak belir- 
lenirken, dört kişilik 
bir ailenin asgari 
geçim haddi ise 1 
milyar 677 milyon 
228 bin lira olarak 
tespit edildi.
Çalışan tek kişinin

Türkiye 
Kamu-Sen "m 
yaptığı bir 
araştırmada 
yoksulluk 
sının 1 mil
yar 677 mil 
yon lira, aç 
lık sının ise 
609 milyon

açlık sının 609 
on 804 bin lira 
olarak acıklanırken. 
dört kişilik bir 
ailenin asgari geçte 
haddinin bir önceki 
aya göre yüzde 1.1 
oranında arttığını 
gösterdiği de bildiri 
di. Aynca yapılan 
araştırmaya göre. 4 
kişilik bir ailenin 
sağ t ık kurulu şl a nn® 
belirlediği şekilde 
sağlıklı beslenebil 
mesi için gerekli 
harcamamn Mayıs 
2004 verilerine gört 
günlük 13 milyon 
597 bin 69 liraya 
yükseldiği belirtildi.

Amerikalı Dosta 
Gemlik Mektubu Zebercet COŞKUN

Dünden dcuıın
Yunan askerleri 

sanmışlar ki hu ev 
bir Rum evidir ve 
de çekip gitmişler. 
Kısa bir zaman 
sonra da Yunan 
askeri artık şehri 
terk etmeye 
başlamış.

Ama onların 
gidişi hiç bir şeyi 
değiştirmeyecek
miş...

Yerli Runılar 
kafa kafaya verip 
başlarına gelecekleri 
düşünüp kara 
yaslara bürünür
lerken, şehirdeki 
Türk ahali kendi 
askerleri geliyor 
diye candan yürek
ten sevinemiyorlar- 
mış, İnan Julia.

öyleyse...
Dedem evlerinin 

perdelerini aşağı

Sen de zaten 
bana bunları sor
muştun. Dinle

çektirmiş kapı da 
sıkı sıkı kapanmış. 
Ne içeri, ne dışarı... 
Dağların oralardan 
birbiri arkasına 
gelen top sesleriyle 
sadece dağlar değil 
yürekler de yanıyor- 
muş. Rum ahaliyle 
beraber Türk ahali 
de inildiyormuş... 
Bütün bu olanlara 
ve de olacak olan
lara yol açan büyük 
milletlere lanetler de 
yağdırılsa artık 
kadere engel olacak 
perde yokmuş.

Kara kara 
üşün çelerin içinde 

somurtup otur
muşlar evdekiler. 
çünkü sokaklarda 
çığrışan Rum ahali 
onların dostlan)mış.

komşularıymış.
Bu dostlar kısa 

zamanda eşyalarını 
toplamışlar, deniz 
kıyısı d en kİ e r le dol
muş, kendilerini alıp 
götürecek gemileri 
beklemeye 
başlamışlar.

Varlıklı o lan I a r 
özel ge m il ere bin- 
m işi er. Ge m kilerin 
ceplerin i san san 
liral a rla do İd uran
la r böylece ilk 
postada terk 
etmişler şehri, vere
cek kese kese altını 
olma) arlar ise 
Kızılhaç gemilerini 
beklemeye 
başlamışlar.

Eşyalar tepeler 
gibi yığılmış deniz 
kıyılarında, başlan- 

na karalar bağlamış 
olan Rum kadınlan 
kah eslerinin 
kaapısmda. kah 
denizin kıyısında™ 
Sas aştan önce bir
birleri)! e kardeş 
kardeş geçinen 
insanlar şimdi bir
birlerinden korku 
yortar, çünkü artık 
sadece savaşın 
korkunç yüzü var 
ortalarda.

Bu korkunç yüzü 
canavar insanları 
karanlık düşüncel
erle boğuyor ha 
boğuy or. ...

Bu arada 
Kızılhaç gemileri 
gelip gelip gidiyor 
Körfez’e, insanları 
alıp alıp götürüyor.

Do-amı var....
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Öğrencileri sınav heyecanı sardı

> mily- 
ı 
rken.

geçim 
nceki 
e 1.1 
jını 
bildiril 
ilan 
öre, 4 
nin 
1 arının 
ilde L 
lebil $ 
kli 
layıs 
1e gön
İyon 
raya 
.irtildi.

Fen, Anadolu ve 
bazı meslek liseleri 
ile Sosyal Bilimler 
Lisesi’ne öğrenci 
yerleştirmek ama 
oyla düzenlenen 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(liselere giriş sınavı), 
yarın yapılacak. 
Polis Koleji Adaylık 
Tespiti ile Devlet 
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk için 
başvuran 8. sınıf 
öğrencilerinin de alı* 
nacağı sınava, 
toplam 689 bin 685 
öğrenci katılacak. 
Ancak, bazı öğren
ciler birden fazla 
sınav için başvuru 
yaptı. Bu nedenle; 
Fen, Anadolu ve 
meslek liseleri ile 
Sosyal Bilimler 
Lisesi için 650 bin 
210 öğrenci. Polis 
Koleji için 125 bin

ğlamıj I 
İmlan

ah 
nda~~ 
e bir- 
deş 
n 
li bir- 
orku
artık 

n
i var

iç yüzlü 
nlan 
üncel- 
ha

illeri 
diyor 
anlan 
irüyor.

SSK’lı doktorları Bakanlık atayacak
"Hastanelerin Ortak 
Kullanımı" pro
tokolünü imzalayarak 
devlet ve SSK has
tanelerinin ‘ortak’ 
kullanılması projesini 
hayata geçiren Sağlık 
Bakanlığı ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, bu kez de 
doktor atamalarında 
'birlikte hareket 
etme’ karan aldı 
Edinilen bilgiye göre, 
Sağlık Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 

i doktor atamalannda 
'strateji birlikteliği* 
konusunda uzlaşma 
sağladı. Vanlan

: anlaşmaya göre bun
dan böyle SSK has
tanelerine atanacak 
uzman hekim, hekim, 
eczacı ve dişhekimi 
kuralannı Sağlık 
Bakanlığı çekecek. 
Bununla birlikte 
Sağlık Bakanlığı’nın, 
'kontenjan dolu’ 
gerekçesiyle atama 
yapmadığı illere SSK 
da atama yapmaya
cak. Böylece mesleğe 
yeni başlayan uzman

786 öğrenci, 
Devlet Parasız 
Bursluluk ve 
Yatılılık için 64 
bin 751 öğren
ci yarışacak. 
EN GEÇ 
09.30’DA 
OKULDA 
OLUNACAK 
Sınav, 
Türkiye’de 81 
il merkezi ile Muğla- 
Fethiye’de, yurt- 
dışında ise Riyad, 
Medine, Cidde, 
Trablus, Aşkabat ve 
Lefkoşa’da 
yapılacak.
Sınav, saat 
10.00’da başlaya
cak. Kimlik kontrol
leri ve salonlara yer
leştirmenin 
zamanında yapıla
bilmesi için, adaylar 
en geç 09.30’da 
sınava girecekleri 
okulda hazır bulu
nacak.
Adayların, sınav 

hekim, hekim, eczacı 
ve dişhekimleri tespit 
edilen öncelikli 24 
ilden herhangi 
birinde göreve başla
mak zorunda kala
cak. Böylece Sağlık 
Bakanlığı’nın ihtiyaç 
olmadığı için kadro 
açmadığı illere git
mek isteyen hekim ve 
eczacılara SSK 
kucak açmayacak. 
Radyasyon onkolojisi 
ve nükleer tıp gibi 
İstisna branşlar dışın
da devlet hastaneleri 
ve SSK hastanelerine 
yapılacak tüm ata
malar tespit edilen 
öncelikli 24 ilden 
başlatılacak.
EL ELE VERİP 
ATAMALARI 
HALLEDECEKLER 
Devlet hastaneleri ve 
SSK hastanelerine

günü başı açık, 
temiz, düzenli ve 
aşırılığa kaçmayan 
bir kıyafet giymeleri 
gerekiyor.
Adayların, yanların
da, sınav kimlik 
kartı ve nüfus cüz
danı ile en az 2 adet 
kurşun kalem, silgi 
ve kalemtıraş bulun
durmaları isteniyor. 
Sınav salonuna; 
çağn cihazı, telsiz, 
cep telefonu gibi 
haberleşme araçtan 
İle cep bilgisayarı, 
saat fonksiyonu 
dışında fonksiyonu 

yapılacak tüm 
hekim ve eczacı ata
maları için kura 
çekimi yetkisi Sağlık 
Bakanlığı’na verildi. 
Bakanlık, 8 Ağustos 
2004 tarihinde SSK 
hastaneleri için ilk 
kura çekimini 
gerçekleştirecek.

Kura çekimi öncesi 
SSK ihtiyaç duyduğu 
branşları ve illerin lis
tesini
Sağlık Bakanlığı’na 
bildirecek.
Bakanlık ilan edeceği 
branş ve illere göre 
atamaları yapmak 
için kura çekimini 
yapacak. Atamalarda 
'strateji birlikteliği’ 
kuran Sağlık 
Bakanlığı ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, yeni uygu
lama ile artık eskisi 
gibi birbirlerini 'rakip 
iki kuruluş’ gibi 
görmeyecek. Uzman 
hekim, hekim, eczacı 
ve dişhekimi atama 
ve nakillerinde sevk 
ve organizasyon 
‘istişare’ edilerek 
hayata geçirilecek. 

bulunan aletler, 
defter, kitap sözlük 
cetvel ve benzeri 
araçlarla girilemeye
cek.
Sınav, 2 saat süre
cek. Tek oturumda 
gerçekleştirilecek 
sınavda, öğrencilere 
Türkçe, Matematik, 
Fen Bilimleri ve 
Sosyal Bilimler alan- 
lannda 100 soru 
yönetilecek.
KONTENJANLAR 
Fen ve Anadolu 
liseleri ile diğer 
bakanlıklara bağh 
meslek liselerine.

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTA» n PERAKENDE KONTAK SATIŞI 

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİ» HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 
Tel: (0224) 513 93 02 Fax: (0224) 513 93 03

jrirrrfr oğretan 
çıtanda toplun 125 
bin 185 öğread yer
leştirilecek.
Sma v sonucuna 
göre öğrenci alarak 
okul türleri ve kon- 
t enjanian şöçfa- 
- Resmi Fen Liseleri; 
4 bin 800 
- Sosyal Bilimler 
Lisesi; 96
- Anadolu 1 neleri; 
55 bin 218
- Anadolu Meslek ve 
Anadolu Teknik 
Liseleri: 38 bin 234 
- Anadolu Öğretmen 
Liseleri: 9 bin 936 
- Anadolu İmam- 
Hatip Liseleri: 
11 bin 258.
Özel Fen
I beleri: 4 bin 711 
- Özel Meslek 
Lisesi: 96 
- MEB Sağlık İşleri 
Daire Başkanlığı na 
bağlı Sağlık Meslek 
Liseleri: 160 
- Adalet

meslek fa elen 206. 
- Tanen w Köyişteri 
Bakantağı na h-Mh 
TnıMutak
I is deri 388

Tapu Kadastro 
Genel Mâdarfağû ne 
bağh Meslek
Lisesi 60 
- BaşbakMdk 
Meteoroloji İşlen 
Genel Mödfateğu ne 
bağb Maatek
Lisesi 46 
DİĞER OKULLAR
Polis Kotep'ne 
gbar ahfat fa Daafat 
Parasu Yatdfak ve 
Bursluluk tan yarar
lanacak oğrencfar 
için haafaefaafar. 
fal ay kinde 
belirlenecek
I.belere giriş 
sena vı sonuçlan.
2084 Temmuz 
aynun son 
hsltsemde fam 
edilecek.
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f" AaceÎve
I COMPUTER
I BİLİŞİM HİZMETLERİ

VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

* Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
• Lisanslı Microsoft
Wlndows XP Home TP İşletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek MUm
• 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı A» * %
• 15' Monitör F >

•52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
‘ e-pack internet erişim paketiDİĞFR ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

DiğerVESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT *3 TAK
BONUSCARDA
PEŞİNAT* 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT *9 TAK

BONUSCARD
PEŞİNAT *13 TAK

Vestel PC1 1.000M000 11.11 1111 1.11011 1.11011

Vestel Cllck 1.177.600.000 1.17711 1.177.600.000 1.N7.11 1.307.000.000

Vestel Asteo İMİ 1.20711 120711 11.11 1.340.000.000

Vestel BishiT İMİNİ I.2N1.1 İlil 1.111 11.11

Vestel Planet 1.428,800.000 111.1 1.111 1111 1111

Vestel Magıc 1.92011 11.11 1111 213111 2.13111

VestelBishiY İlil 1.7N1.1 UNU 1.111 1111

Vestel Optimum 1111 111.1 1111 2111 2111

Vestel Smart 1111 1111 1111 221911 2.219.11

Vestel Mu 507011 517011 507011 5(27.11 5.52711

1FCRTIionlörfıriQ:<400.000Tl IFFIat Monitör MdNMMÎL

VESTEl ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZtfUNTtSLM 
PEŞİN FİYAT

BONUSVARDA 
PEŞİNAT ♦ 4 TAK

HAZİRAM TESLİ 
PEŞkAT*IUK

BONUS CARDA 
peşînat*ioiak

1S"CRT 
Monitörle

1.111 1.15511 1.15511 127111 127111

1F CRT 
Monitörle

111.1 1.19511 1.19511 1.111 1.31111

V’FLAT
Monitörle

1.51111 U55.000.000 125511 117551 11750.1

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

VESTEL
I
I

DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çeid Manan AJdflfrûnün Tutan

I

Tatı 1

Bu hedye çek! sadece AcüveBlgsaya'da W20M tartmada geçe» ।

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık d^iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarından uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın.....
istiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Nüfusumuzun üçte biri
Türkiye 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma 
Derneği’nin 7000 
kişi üzerinde yaptığı 
araştırmaya göre, 
nüfusun % 33’ü şiş* 
man çıktı.
Kadınların % 32’si 
ise yüksek tansiyon 
hastası. Bugüne 
kadar 15 ilde 
yapılan obezite tara
ması sonuçları, 
giderek şişmanlayan 
ve sağhksızlaşan bir 
toplum haline geldi 
ğimizi gözler önüne 
serdi. Aralarında 
Eskişehir, Zongul 
dak, Adana ve Anka 
ra'nın da bulunduğu 
illerden araştırmaya 
katılan 7 bin kişinin 
% 31.2’sinde yük
sek tansiyon belir
lendi. Sonuçları 
değerlendiren Prof. 
Dr. Vedia Gedik,

Boy kısalığı tedavi edilebilir

I
"Türk insanı yanlış 
beslenme yüzünden 
giderek 
şişmanlıyor" dedi. 
Türk insanının 
hareketsiz bir yaşam 
sürdüğüne dikkat 
çeken Prof. Dr.
Vedia Gedik, 
"Herkes günde 
en az yarım saat 
yürüme!i" öne 
risinde bulundu.
Kadınların 
% 41.2'sinde.

V

erkeklerin de % 
21.1'inde obezite 
görüldüğünü açık
layan Prof. Gedik, 
şunları söyledi: 
"Şişmanlık, 
beraberinde 
pek çok sağlık 
sorununu da 
getiriyor.
Kontrolden 
geçirdiğimiz insan
ların % 20.2’sinde 
diyabet çıktı. 
Tansiyonun da hayli

"Obez"
yaygın olduğ unu 
gördük.' dedi. 
Türkiye'de ilk kez 
metabolik sendrom 

taraması* yapıldığını 
ifade eden Gedik, 
Türkiye'nin sağlık 
haritasını çıkartmadı 
.ıın.»d.»d ıklarım 
belirterek, su bilgi
leri verdi: "Bireyde 
kan basıncı yüksek
liği, obezite, triglis- 
erid yüksekliği, 
kolesterol ve diyabet 
sıklığından üçü 
varsa metabolik 
sendromdan söz 
edebiliriz" dedi. 
Türkiye Endokri 
noloji ve Metabo 
lizma Derneği’nin 
araştırması devam 
ediyor. Uzmanlar, 
önümüzdeki gün
lerde Marmara ve 
Ege bölgesindeki 
illere ulaşmaya 
hazırlanıyor.

Öğrencilerde 
iyot eksikliği 

dikkat çekiyor
İyot eksikliği, pek 
çok hastalığın kay
nağı. Başta 
Karadeniz Bölgesi 
o İmak üzere 
Türkiye’nin bir 
çok yöresinde de 
iyot yetersizliği 
var. Öyle ki, 
Kayseri’deki 
öğrencilerin yüzde 
42’sinde ağır 
derecede İyot 
yetersizliği tesbit 
edildi.

| İyot yetersizliği, 
basta guatr olmak

kolay etkâedBği

Kayseri* de yapdan 
Ur araştırmada.
II genefindeid 
öğrencilerin 
yüzde 85'inde 
iyot ■riktan nor
malin atanda. Bu 
öğrencilerin yüzde 
42'sinde ise ağa 
iyot yetersizliği 
var.
İyot eksikhğ irrin 
giderilmesi. âa0e 
1 ıkle wylıklı bir

ı İstanbul İ nivcısite
si (II ) İstanbul i ip

I Fakültesi Cocnk 
I Sağlığı ve

Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Büyüme, Gelişme 
ve Pediatrik 
Endokrinoloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Feyza 
Darendeliler, özel
likle ilk 1-1.5 
yaşındaki beslen
menin o toplumun 
boyunu belirleyen 
en önemli etken 
olduğunu bildirdi. 
Çocukluk çağında 
büyümede durakla
ma ve/veya boy 
kısalığının kan, 
kalp, böbrek gibi 
hastalıkların ilk 
belirtisi olabileceği
ni anlatan Prof. Dr.
Darendeliler, boy 
İCMahgının batı 
Ülkelerinde yüzde 
3^ gelişmekte olan 

ise yüzde 
15 civarında 
görüldüğünü 
söyledi.
Kısa boyluluğu 
"normal kısa” ve 
"patolojik” olarak 
sıralayan Prof. Dr. 
Darendeliler, 
toplumda en sık 
görülenin normal 
kısa boyluluk

olduğunu ifade etti. 
Prof. Dr.
Darendeliler. bunun 
genel olarak 
yapısal ya da ailevi 
nedenlerden kay
naklandığını 
bildirdi.
Patolojik boy 
kısalığının, vücut 
oranı bozukluğu, 
doğum tartısı 
düşüklüğü, Turner 
Sendromu, beslen
me bozukluğu, 
uzun süreli hastalık 
ve hormonal 
bo/ukluklardan 
kaynaklandığım 
dile getiren Prof. 
Dr. Darendeliler, 
şunları kaydetti: 
"Özellikle beslen
me bozukluklarında 
önce kilo düşer, 
sonra boy kısalır. 
Türkiye’de 0-5 yaş 
grubu çocukların 

yüzde l(»sıtıd<ı 
beslenme bozuk
luğu mevcut, ilk 1- 
1.5 yaşına kadar 
beslenme kötüyse, 
daha sonra 
düzeltilse bile, bu 
yaşa kadar kaybe
dilen boy kısalığı 
elde edilemez. 
Bunlar bodur ve 
tıknaz olurlar. Özel
likle ilk 1-1.5 
yasındaki beslen
me. o toplumun 
bokunu belirleyen 
en önemli etken. 
İlk 3 ay sadece 
anne sütü, sonra 
da uygun ek 
gıdalara geçilmesi 
gerekiyor.” 
Sevgi yoksunluğu
nun da boy kısalığı
na yol açtığına 
işaret eden Prof. 
Dr. Feyza 
Darendeliler, bunun 
daha ziyade yuva 
veya problemli aile 
ortamında büyüyen 
çocuklarda 
görüldüğünü anlat
tı. Hamilelikte iyi 
beslenmeye de 
dikkati çeken Prof. 
Dr. Darendeliler, 2 
kilo 500 gramın 
altında doğan 
çocukların genel 
olarak yüzde 10- 
15'inde boy kısalığı

<{»H'ükhıgmıu Luı, 
detti.
TEDAVİ 
Prof. Dr. 
Darendeliler, 
Türkiye’de yılda 
doğan 1 milyon 
250 bin çocuğun 2 
bin 250’sinin boyu 
kısa olarak hayatını 
sürdürdüğünü ifade 
ederek, "Türkler’de 
erkeklerde ortala
ma boy 174, kadın
larda ise 160 san
timetredir. Genel 
olarak dünya orta
lamasının 5 santim 
altındayız” dedi.
Erken tanı ve erken 
tedavinin önemine 
de işaret eden 
Prof. Dr.
Darendeliler, 
büyüme hormonu 
tedavisiyle çok iyi 
sonuçlar aldıklarını 
bildirdi.
Prof. Dr. Feyza 
Darendeliler, 
çocukların olası 
boylarının kızlar 
için "anne artı 
baba boyu, eksi 
13. bolü 2". erkek- I 
ler için de "anne 
artı baba boyu, artı I 
13, bolü 2" yön
temiyle hesaplan
abileceğini 
sözlerine ekledi.

i kaynağı 
Özellikle 
hamileler, süt 
veren anneler ve 
yeni doğan 
bebekler, iyot 
eksikliğinin en

oynuyor. Bunun 
için de özellikle 
anne adaytarmm 
beslenmelerine 
dikkat etmesi 
gerekiyor

NÖBETÇİ ECZANE
12 Haziran 2004 Caaırtetl 

VEZİROĞLU ECZANESİ 
13 Haziran 2004 Pazar 

OZAN ECZANESİ

FİYATI : 200.060 TL (KDV Dairi) 
Sahibi : Kadri GLİJER

Yazı İsleri Müdürü : Serap GLLER 
Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ 

istiklal Cad. Bora Sok No: 3 B 
Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
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Vatandaşlar, sokaklarda başıboş gezen hayvanlar için önlem alınmasını istiyu
Sevffttln SEKERSÛZ 

İlçe içinde 
görmeye alıştığımız 
köpeklerden sonra 
sokaklarda şimdi 
de koyunlar gez 
meye başladı. 
Köpeklerin 
çevre köylerden 
getirilip ilçe 
sokaklarına 
bırakılmalarına 
engel olunamazken 
bir zamanlar 
Gemlik Belediye

Meclisinin 
aldığı kararında 

uygulanmaması 
nedeniyle 
koyunlar sokaklar
da gelişigüzel 
gezemeye 
çıkabiliyorlar.
Belediye Meclisinin 
önceki yıllarda 
aldığı kararla 
ilçe içinde gezen 
büyük ve küçük 
baş hayvanların 
el konularak

mezbahada 
kesilmesi 
kararının 
uygulanmaması 
nedeniyle bu 
görüntüler 
devamlı yaşanıyor. 
Sokaklarda araç 
trafiğini de 
olumsuz etkileyen 
başıboş koyun 
sürülerine vatan
daşlar mani 
olunmasını 
istiyorlar.
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DUYURU ELEMAN
Eski Pazar Caddesi Özhan Shopping 

karşısında bulunan Eczanemiz 
Ahmet Dural Meydanı 

Minibüs Garajı Girişi’ne 
(Eski Kamar Alışveriş Merkezi)

Mermer Fabrikamızda çalışacak
Maden Mühendisi veya «Jeoloji MuheaM 

Askerliğini yapmış, mermer konu simdi 
deneyimli, seyahat engeli olmavan, 

ehliyet sahibi ÜRETİM SORl Mİ ( W I 
BAY ELEMAN aranmaktadır.

HELMERSAN
Helvacıoğlu Mermer ve Granit San. A $ 

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK
Tel: (0-224) 513 45 17 N

Müşterilerimize ve 
Gemlik Halkına duyurulur.

İŞÇİLER ARANIY0F

ÖZER ECZANESİ
2004 GOLF 7500 Km’de 0.533.565 92 85

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
Ortaokul, lise veya 

Endüstri Meslek Lisesi mezunu 
Askerliğini yapmış, 

tercihen mermer konusunda deneyânl 
İŞÇİLER ARANMAKTADIR.

HELMERSAN
Helvacıoğlu Mermer ve Granit San. AŞ I

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK
Tel : (0.224) 513 45 17

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIKIV H T S I I I L OUAVHUHU P H 9 U n I I ı ı\ 
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi & İrsaliydi Fatura &
El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYIhCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK

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



Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı kalp hastalarının mağduriyeti giderilecek

SSK’lı kalp hastalarına müjdeli haber
Aydınlık re Kalkınma Partisi İl Başkanı Hayrettin Çakmak, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güven» Bakanlığı ansalda yap»n protokole 
karşın SSK’lı hastaların Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ameliyat olamamaları konusunda yaşanan sıkıntının çözüme kavuştunriacagım soytedi Fde

» _____  gemlik GEMLİK’İN İLK günlük gazetesi Araştırmacı 
Yazar Zebercet 
COŞKUN’un

Amerikalı Dosta
Gemlik Mektubu 

adlı yazı dizisi bugün sons eriyor.

KSrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE gg
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Katırlı Köyü 1 nci Kiraz Bayramı ve Köy Günü şenlikleri coşkuyla kutlandı

Katırlı Köyü’nde şenlik coşkusu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Köy şenlikleri
İlçemizde son yıllarda köy günleri veya şenlikleri adı 

altoda düzenlenen günler, siyasetçileri ve bürokratları 
köylere çekiyor.

Dün de Katırlı Köyün de “1. Kiraz Bayramı ve Köy Günü 
Şenlikleri” düzenlendi.

AK Parti Bursa Milletvekil hemşehrimiz Altan 
Karapaşaoğlu, Kaymakam Saddetin Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal 
Kurt, Muhtarlar Demeği Başkanı ve yöneticileri., şenlik
lerdeydi.

Katırlı Köyü Gemlik'in en eski türk köylerinden..
Orhan Bey’in Bursa’yı almasından sonra Türkleşen 

Bursa ve yöresinin ilk türkmen köylerinden biri olduğu 
söyleniyor.

Hindistan ile Avrupa ülkeleri arasında ticaretin karayolu 
ile yapıldığı ve İpek Yolu olarak adlandırılan hattın 
üzerinde olan Katırlı, bir zamanlar bölgenin en büyük köy- 
lerind enmiş..

Zaman içinde İpek Yolu yerine yeni yollar bulununca, 
Hatırlının da nüfusu azalmış.

Katırlı Köyü şimdilerde zeytinleriyle ve adım, yurt içi ve 
yurt dışında kurduğu Kalkınma Kooperatifi ile tanınıyor.

Haydariye, Hamidiye Köylerinden sonra, Katırlı Köyünde 
de düzenlenen gün ile köye gelen insan sayısında artış ola
cak.

Köylü ile kentli arasında yeni dostluklar kurulacak, 
köyün ürettiği zeytini, kirazı ve diğer ürünleri daha iyi tanı
nacak.

Yeni Muhtar İbrahim Köse iyi yapmış, bu şenliğin yıllar
ca devam etmesini diliyoruz.

Ancak, gelecek yıllarda şenliiğe değişik etkinlikler koya
mazlarsa, gelen giden olmaz, şenlikde bir daha yapılmaz.

Kirazı konuklara sunmak yerine, kiraz yetiştirme yarışı 
da düzenlenebilir.

Gemlik’in en eski köylerinden olan Katırlı Köyü’ün “1 nci Kiraz Bayramı 
ve Köy Günü’ şenliklerinde konuşan AKP Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, “Gemlik’e hizmet için ayrıcalık yapacağız” dedi.
Katırlı Köyü. 
Muhtarlığının bu yıl ilk 
kez düzenlediği “1. 
Kiraz Bayramı ve Köy 
Günü Şenliği”nde 
konuklara kiraz, köy 
lokumu, zeytin ve ayran 
ikram edildi. Şenlikte 
türküler söylendi, folk
lor gösterileri yapıldı. 
Osmanh Döneminde 
İpek Yolunun yanından 
geçtiği Katırlı Köyü’nün 
tanıtımı, birlik beraber
liği sağlam amacıyla 
düzenlenen şenlikler 
büyük ilgi gördü.
Haberi sayfa 3’te

Nema ödemeleri 
bugün başlıyor

Zorunlu tasarrif nemalarının ikinci t 
aksit ödemeleri bugün başlıyor. Tasar 
ruf teşvik hesap numarasının son 
hanesi 9 olanlara bugün, 8 olanlara 
ise yarın ödeme yapılacak. Sayfa 7’de

Hasanaga Kampı’nda 
veda gecesi

Gemlik İzci Kurulu nun düzenlediği 3 
günlük kamp sona erdi. İzcifer, kamp 
ateşi yakarak, ateş valsi yaptılar.
İzciliğe yeni katılan 14ü izci için ise 
yemin töreni düzenindi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ!ün 
haberi syf 10 'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 214 Haziran 2004 Pazartesi

Pazartesi yazısı...
Ülke genelinde yaşananlar insanı açmaza 

sürüklüyor.
İnsanın yüreğine su serpecek olaylara rastlan* 

mıyor.
İyi şeylerin özlemini duyuyoruz.
AKP tek basma iktidara geldiğinde istikrara 

kavuştuk sanmıştık.
Ekonomideki düzelme biraz umut vermişti.
Gerçi düzelmenin geçici olduğunu düşünüyor

duk ve biliyorduk ama..
Acaba mı diyorduk?
Sürekli olmasını çok istiyorduk.
İktidar, yetkisini ve etkisini Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası ndan alan kurumlarla 
kavga ediyordu.

Bir takım dayatmalar peşindeydi.
Olsun diyorduk.
Zafer sarhoşluğudur geçer diye düşünüyorduk
Kolay mı?
İlmek ilmek örmüşler.
Sistemin zaafiyetlerini çok iyi değer

lendirmişler.
Umut olmuşlardı.
Yurttaş deneyecekti..Denemeliydi de..
Çünkü bugüne dek merkez partilerden çok 

çekmişti.
Bir türlü istediği toplumsal yapıya kavıışa*

I mantisti.
IMF'den, krizlerden, terörden, anarşiden

I yakasım kurtaramamıştı.
Onun için sarılmıştı.
Kucak açmıştı.
Çıkmaz sokaklara saplanan, gazetecilikten 

başka her alana bulaşan medyanın da rüzgarıyla 
AKP yi iktdara taşımıştı.

Ama simdi..
Cicim yılları geçti.
Dışarıdan ve içeriden verilen avanslar bitti.
Eskilerin deyimiyle takke düştü kel kelle 

göründü.
Ekonomi tıngırdadı.
Terör hortladı.
Siyasal istikrar bozulmaya yüz tuttu.
Başbakan zevk ve safaya daldı.
G8’ler toplantısına katılmak üzere 200 kişilik

Airbusa 15 kişi bindi ve ABD'ye uçtu.
Oradan poz poz aile fotoğrafları çektirdi.
Başbakan ve aile efradı mutlu ve mail.
Etrafa mutluluk gülücükleri saçıyorlar.
Oysa;
Türkiye’de yut. :aş kan ağlıyor.
Güneydoğu’dan ardarda gelen acı haberlerle 

yürekler dağlanıyor.
Esnaf günlerdir siftah yapmıyor.
Kepenk kaldırıyor. Kepenk indiriyor.
Başı önde, aklında binbir düşünce evinin yol

unu tutuyor.
Nerede kaldı vaatler..
Türkiye’de sadece türbanlılar ını var?
Türkiye’nin tek sorunu imam hatip mektep

lerinin önünü açmak mı?
Offfff....Of.
Ortalık toz duman..
Başbakan bulutların üzerinde uçuyor.
Bu ne yaman çelişki anne..

Ada Pansiyon 
hizmete açıldı

Seyfettin ŞEKERŞÖZ 

Küçük Kumla ya 
gelecek 
yazlıkçılara rahat 
bir mekan olarak 
yeniden restore 
edilen Ada 
Pansiyon 
hizmete acildi. 
Turgay Arol’un 
sahibi olduğu 
Ada Pansiyon’un 
açılışına 
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ile çok 
sayıda davetli 
katıldı.
Küçük Kumla’nın 
Büyük Kumla’ya 
çıkışında bulunan 
22 odalı 85 
yataklı Ada 
P.ınsn on un

ı«» •
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I Sadettin Gene 
| yaptı.

İlçede faaliyet 
gösteren Arol 
Mobilyanın 
sahibi Turgay 
Arol, ailelere 
yönelik, güvenli 
ve hos bir mekan 
hazırladıklarını 
belirterek, 
"Pansiyonu 
muzda kalacak 
müşterilerimiz 
evlerinde tpbi 

.J.roL
dcm/ın Kenarın 
da tatil yap
manın zevkini

çıkaracaklar"
St'KtlîHİt' İSS «4» t i Sİ • •

Ada Pansiyon un 
açılısında

davetliler piknik

vrıncgı «•«•■k.
sohbet ettiler.

Özel Aykent’ten 
mezuniyet yemeği!

Seyfettin ŞEKERSOZ 

Gemlik Özel 
Aykent İlköğre
tim Okulu bu yıl 
mezun olan 8’nci 
sınıf öğrencileri 
için mezuniyet 
yemeği düzenle
di.Manastır 
Gazinosu ’ ndaki 
yemekte 
Kaymakam 
Sadettin Genç. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile şube 
müdürleri Veysel 
Öz men ve Ali 
Osman Cura ile 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
sahibi Gürhan

Ay, mezun 
olan öğrenci
leri yalnız 
bırakmadılar. 
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu Müdürü 
İlker Kara 
pınar, kuru
luşunun ikinci 
yılında kendi
lerini yalnız 
bırakmayan 
öğrenci 
velileri ile mis
afirlere 
teşekkür etti.

iğrencinin 
zun olduğu 
el Aykent 

İlköğretim 
Okulunun 
mezuniyet 
yemeğinde

mezun olan ve sevinci birlik-
öğrenciler gurur te paylaştılar.
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Katırlı Köyü 1 nci Kiraz Bayramı ve Köy Günü şenlikleri coşkuyla kutlandı

Katırlı Köyü’nde Kendimiz ve L Ikemiz

şenlik coşkusu
Gemlik’in en eski köylerinden olan Katırlı Köyünün “1 nci Kiraz 
Bayramı ve Köy Günü’ şenliklerinde konuşan AKP Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu, “Gemlik’e hizmet için ayrıcalık yapacağız” dedi.
Sevfettin SEKERŞÖZ 

Gemlik’in zeytini ve 
kirazıyla ünlü tarihi 
İpekyolu’nun 
konaklama diyarı

' Katırlı Köyü’nde 
ilk kez düzenlenen 
şenliklerde 
coşku yaşandı.

b" Katırlı Köyü l.nci 
Kiraz Bayramı ve 
Köy Günü Şenlik 
leri"nde misafirlerle 
köylü vatandaşlar 
bir araya gelerek 
eğlendiler.
AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Altan Karapaşa 
oğlu’nun da katıldığı 
şenliklere Kayma 
kam Sadettin Genç,

Katırlı Köyü 1 nci Kiraz Bayramı ve Köy Günü şenliklerine katılan Kaymakam 
Sadettin Genç, AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, AKP il Genel Meclis üyesi Nurettin Avcı birlikte görülüyor.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Muhtarlar Derneği

üyeleri de katılarak.

TAŞI’ • w • w
gediğine

*7küm Hüme/ı

Hayret...
Gemlik Belediye Meclisinin çalışma 
gündemi bundan sonra Belediye Başkanı, 
AKP İlçe Başkanı, AKP Belediye Meclisi 
Gurup Başkanmla birlikte saptanacakmış. 
Ne hakla!
Belediyeler, halkın seçtiği yöneticilerce, 
kanunla belirtilen hükümlere göre yönetilir.
Belediyeler resmi organlardır.
Siyasi partilerin yöneteceği 
kurumlar değildir!
Hukuk okumuş Belediye Başkanınız 
yetkisinin gaspını usulsüz işlemi 
nasıl kabullenir ki....

köylülerin 
eğlencelerine 
ortak oldular. 
Katırlı Köyü 
İlköğretim Okulu 
bahçesinde 
hazırlanan eğlence 
yerinde bir araya 
gelen misafirlerle 
köylülere hoş 
geldiniz diyen Muhtar 
İbrahim Köse, 
kuruluşu Osmanlı’ya 
uzanan Katırlı 
Köyü’nün ilk isminin 
ise ‘Hayırlı’ olduğu
nun belirlenebildiği- 
ni, ancak kuruluş 
tarihinin ise 
saptanamadığını 
söyledi.
KİRAZ YENDİ 
Katırlı Köyü 
l.nci Kiraz Bayramı 
ve Köy Günü 
Şenliği’nin açılışı 
Gemlik Halk 
Oyunları Kılıç 
Kalkan ve Folklor 
ekiplerinin yaptıkları 
gösterilerle başladı. 
Şenliklerde misafir
lere Katırlı Köyü’nün 
simgeleri olan kiraz 
ile zeytin, lokum,

pilav ve ayran 
ikram edildi. 
Kiraz Bayramı ve 
Köy Günü şenlik-
terinde konuşan 
Bursa Milletvekili 
Atlan Karapaşaoğlu, 
Gemlik’in güzel 
köylerinden biri olan 
Katırlı’da böyle 
bir gün düzenlenmiş 
olduğu için sevinç 
duyduğunu belirtti. 
Karapaşaoğlu, 
"Hizmetimizin 
ulaşmadığı 
Gemlik’in hiçbir 
köyü kalmamıştır. 
Bu yeterli değildir, 
önce can sonra 
canan misali, 
Gemlik’in tüm 
köylerine daha 
çok yardım etmek 
istiyoruz. Bu bizim 
vazifemizdir ve 
Gemlik için ayrı
calık yapacağız.” 
şeklinde konuştu. 
Katırlı koç Kilerini 
şenlikte yalnız 
bırakmayan 
misafirler.
güzel türkülerle 
onların coşkusuna 
ortak oldular.

Dilimizde hep ü&e sMafaab vardv. 
Ama. Aldmuzdan kenefi çakanunz 

çıkmaz.
Yediden yetmişe böyle oidak.
işadamı vatanseserfik tatlar
Aılmdı hep bendi çıkaran 

düşünür.
Siyasetçi yatıp kalkıp. ıdk*wm 

düşündüğünü söyler.
Aslında kenefini duşuma
Ailesinin çıkarlarını düşünür.

Kendim için istiyorsam, 
namerdim" der.

Ama. Kardeşleri ve yeğenleri köşe 
olmuştur.

Aynı çelişki özelleştirme pob 
tikalannda da var.

Özelleştirmeden yana olanlar. 
vatan haini oluyor.

Karşı olanlar, kendini vatansever 
olarak görüyor.

Kardeşim
(IMF) yi kim davet etti.
Biz davet ettik.
Kim kredi istedi.
Biz istedik.
Şimdi şöyle diyeceğiz.
(IMF)nin birkaç milyar dolan, 

hangi ihtiyacımızı görür.
(IMF) bir anahtardır.
(IMF) ile anlaşma yaptlmadan. 

hiçbir yabancı banka kredi vermez.
Borç batağında olunca. (IMF) 

anlaşması da, mecburiyet oluyor.
Adamlar soruyor.
Hadi kredini aldın.
Borcunu nasıl ödeyeceksin.
Sen de boyu un eğik, cev ap veri 

yorsun.
- Kamu maallarma zam yapacağım.
- Ve. Kamu kurumlanm orefiestirr* 

ceğim.
Bunu hep birlikte, kabul ettik
Bütün partiler; (IMF) tezgahından 

geçti.
Peki. O zaman neden özelleştir 

meye karşı çıkıyoruz.
Neden yolla n tıkıyoruz.
Bu çefifkürr yüzünden satmak 

istediklerimizde, bit paşan fiyatına 
düşüyor.

Aslında. ülkemiz u Ikemiz diyerek, 
sadece kendi çıkarımızı düsûnüyonız.

<(/A/(/A/ ÇÖZÜ
Aptaldan öpücük alacağına, 
Akıllıdan tokat ye. daha rja 

"Türk atasözü”
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“edi Kocalı Hürmüz” I

sanne ena W» ila
SeyfettinŞEKERSÖZ
Gemlik Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Tiyatro grubunun 
oynadığı "Yedi 
Kocalı Hürmüz" 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
sahnelendi.
Haldun Taner’in 
yazdığı komedi 
türündeki ünlü 
eser, Tiyatro 
yönetmeni Hülya 
Kotluk ile

öğretmenler Ali 
Uzun ve Banu 
Kandemir 
tarafından 
hazırlandı.
İki perdeli oyunda 
Şükrü Şenol 
ilköğretim Okulu 
tiyatro grubu 
öğrencileri velileri 
ile misafirlerden 
tam not aldılar. 
Ünlü sanatçıların 
yıllarca oynadıkları 
"Yedi Kocalı 
Hürmüz" oyununu

herkesi kahkahaya 
boğan öğrenciler 
oyunun sonunda 
ayakta alkışlandılar.

basarıyla
sahneleyen 
öğretmenler ile 
oynadıkları oyunla

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomax 

15W40 motor yağı hediyemiz.

YAPI KREDİ -WORLD KART
İŞ BANKASI-M» KART'A 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Regional RHD 22.5

Kamı

ebatlarında

En iyi diş şekli taş tutmayı engellerken ıslak zeminde maksimum su atıl
masını sağlar. Son teknoloji kauçuk hamuru, kesilme ve kop» al in karsı 
direnç ile birlikte 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 sur1

GOODjfi'&Ut
Yetkili Bayii

Tevlii Solahuban ve ı. .atı
İstiklal Caddesi No : 26

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Serftttın 5EKERSOZ 
istiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
Mıgros Alışveriş 
Merkezi’nin 
aniden çalan 
alarmı polisi 
harekete geçirdi. 
Önceki aksam 
saat 23.30 
sıralarında aniden 
çalmaya başlayan 
alarm sireni 
üzerine olay 
yerine gelen polis, 
Migros alışveriş 
merkezinin ön ve 
arka çıkışlarında 
önlem aldı.
Migros yetkili 
lerine haber 
verilmesinden

sonra binaya 
gelen görevliler 
arka kapıdan 
girerek ön 
tarafta bulunan 
polis memurlara» 
içeriye aldılar. 
Marketin içinde 
herhangi bir 
hırsızlık olayına 
karşılık 
önlemini alan 
polis, marketin 
içini didik 
didik aradı. 
Herhangi bir 
soygun izine 
rast tanılamayan 
olayda, alarmın 
teknik bir 
a rızadan 
kayna kland ığı 
öğrenildi.

KONGRE İLANI
GEMLİKSPOR KULÜBÜ BAŞKANLKjMM

Kulübümüzün olağan genel kurul toptan*] 
tısı 29 Haziran 2004 Salı gunu saat

, 17.30 da Belediye Meclis Salonu nda yapM 
ı caktırb

Ekseriyet temin edilemediği takdirde 
toplantı bir hafta sonra 6 Temmuz 20014 I 
Sah gunu aynı yer ve saatte yapılacaktır. I 

üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM kurlu

gündem :
1- Açılış ve savgi durusu
2-Divan heyetinin secimi
3- Faaliyet raporunun okunması ve mâzr 

| keresi
4- Hesap raçorunun okunması, .nüıdn 

I si ve kabulü
5- Denetleme kurulu raporunun okunma 

I ve müzakeresi
6- Yönetim ve denetleme kurulunun ayrı 

I ayn ibra edilmesi
7- Yeni yönetim ve denetleme kurullarını 

I seçilmesi
S- Dlek ve temenniler
9- Kapanış
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Fenerbahçe formaları 
kapış kapış

an

arını

Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneğinin 
düzenlediği 
şampiyonluk 
gecesi için ilçeye 
gelen Fenenum 
mağazalarının 
özel satış TİR 
fanatiklerinin 
hücumuna uğradı

AJhsSk?

M 
7 jj* m

SSKlı fab hastalarına 
müjdeli haber

AK Parti çözüleceğini Hastanesi çâaûm
Bursa söyledi. Başhekimi uretmevro-
İl Başkanı Yüksek İhtisas Özcan A tuh— terin konuş
Hayrettin Çak Hastanesi’nin ile SSK maya
mak, Sağlık kalp ameliyatı Bölge hakkı yok.
ile yapmasına Hastanesi Grup
Çalışma ve rağmen SSK lı Başhekimi Başkanvekfim
Sosyal hastaların Mustafa iz Faruk
Güvenlik başka illere Tümaym Çelik le
Bakanlıkları sevk aralarında birlikte
arasında edilmesini geçen söz SSK Genel
yapılan pro eleştiren Çak düellosunun Muduru
tokole rağmen mak, SSK kendisini Servet
SSK’lı kalp Genel Muduru ilgilendirmedi Karahan'dan
hastalarının Prof. Dr. ğini ifade eden konum—

Sağlık Servet Çakmak, çözümlenmesi-
Bakanlığına Karahan'la "Kimin ne ni istedik.
bağlı Yüksek görüştüğünü dediği önemli Karahan'da
İhtisas belirterek. değil. SSK h kalp
Hastanesi’nde meselenin en Önemli olan hastalanma
ameliyat ola kısa sürede vatandaşın mağ
mamalarına çözüm çektiği sıkın duriyetinin
vonelik len» < < < » tının bir an gtdentecegı
yaşanan sıkın bildirdi. önce gider sözünü verdi’
tısının en kısa Yüksek ilmesi. Bunun seklinde
zamanda İhtisas için konuştu.

an
un Amerikalı Dosta 

Gemlik Mektubu Zebercet COŞKUN

JNDAM 

opian- 

yapık 

de 

1014 

dır.

ULU

ın ayiî

( umartevr gününden devam 
En sona kalan

Romlar bakıyorlar ki, 
Türk askeri şehre gir
miş, korkudan kendi
lerini denize atıyorlar.

Derler di ki o 
karanlık günleri 
yaşamış olan 
Gemlikliler, sona kalıp 
kendilerini depize 

ı atan Rulara papazları 
"Buradan dalıp, 
Atina 'da karaya çıka
cağız,” gibi telkinlerde 
bulunuyormuş.

Bu gibi ayrıntıları 
sen sorduğun için 
anlatıyorum Julia. 
Yoksa hiçbiri söze 
getirilecek şeyler 
değil, onu da biliyo
rum, 1920-1922 
arasındaki yıllar hiç 
yaşanılacak yıllar 
değil, onu da biliyo

rum.
İşte böylece Türk 

asker girmiş şehre. 
Ortada Rum, Ermeni 
hiç kimse, bir tek kişi 
bile yok... Sadece bir 
bebek gidenlerden 
geriye kalan. Belli ki 
anacığı onu denize 
atmaya kıyamamış, 
Allah'a emanet edip 

denizin kıyısında 
bırakmış. Eşya yığın
larının arasında 
dolanan çocuklar bul
muş bebeği. Mavi 
renkli bir sandalın 
içerisinde, pembe 
takkesi, pembe kun
dağı ve parça 
kumaşlardan yapılımı 
bir kaçak şala sarih 

ağlayıp duruyormuş. 
Kumsalda dolaşan 
çocukların az 
büyüceklerinden iki 
kız kardeş bebeği 
kucakladıkları gibi 
ağrıtmadan 
incitmeden kendi 
evlerine götürüp, 
kendi annelerinin 
kucağına bırakmışlar.

Bu olayı sana 
anlatmıştım Julia. 
yine, yine anlatmak 
istiyorum. İstiyorum 
ki, bunu bütün insan
lar işitsin, bütün 
dünya duysun.

O 1922 yılının eylül 
ayında s* çılgın
lığı hala klarda 
yankılan. n. koca 
koca ibadethaneler 
dinamitlerle has aya 
uçuruhırken, 
Gemlik'teki evlerin 

birinde giden 
Romlardan kalan bir 
bebek için kapı kapı 
keçi sütü aranıyor, 
minik kızın yaşaması 
için ne y apı I a bilecekse 
yapılıyormuş. Cennet 
bahçelerinden geldi 
diye adını Huri koş
muşlar. Huri bebeğe 
sadece o aile değil, 
bütün Gemlik halkı 
sahip çıkmış.

Bu olay bir masal 
gibidir Julia. 
Masallardaki gibi 
gönler günleri 
kovalar. Huri bebek 
büyük, okullarda 
okur, öğretmen olur, 
sonra es lenir. çoluk 
çocuğa kanşır. 
Kendisinin bir Rum 
kızı olduğunu hiç 
öğrenmez. Gemlikliler 
Hurinin mutluluğuna 

gölge dü ş ü rmemek 
için bu gerçeği ondan 
saklarlar.

Gemlik'teki savaş 
işte bâsle biter luiıa. 
ama gerçekte 
savaşların ne teicriğı. 
he de biten eği vardır, 
biliyorsan.

Bu bir yılan masalı 
ki dünya k urutek beri 
nesilden nesile uzayıp 
gider. birta kmı edvar
la r uğruna nice nice 
canlar telef olur, 
umutlar söner, mutlu
luklar sona erer.

Dileyelim ki ufala 
ufala ufalanmasın tüm 
umutlar, insanlar 
gönüllerince yasssuF- 
lar. banş olsun, dirlik 
düzenlik olsun, mutlu
luk olsun. Senin de 
kucağın Julia. ses giy k 
selamlarla dolsun.
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Güneş gözlüğü seçerken di W
ŞİİR KÖŞESİ

Demir Ali Bayd^

ŞİİRE BOYANMAK

Yaz mevsiminin 
kendisini hisset
tirmeye başladığı 
şu günlerde 
güneşin zararlı 
ışınları cildi 
olduğu kadar 
gözleri de etkiliyor. 
Güneş gözlüğü 
seçimi yapılırken 
bir gözlükte 
olması gereken 
özelliklerin 
bulunup bulun
madığına dikkat 
edilmesi 
gerekiyor.
Yapılan açıklama
da, işportada ve 
pazar yerlerinde 
satılan gözlüklerin 
alınmaması gerek
tiği bildirildi. 
İyi bir güneş 
gözlüğünün UV 
ışınlarım 
geçirmeyen nitelik
te olması gerektiği 
belirtilirken, ışık 
hassasiyeti olan 
kişilerin mutlaka 
bir göz doktoruna 
görünmesi

gerektiği vurgu
landı.
Yapılan yazılı 
açıklamada 
şöyle denildi: 
"Gözünde optik 
sorunu olan kişiler 
ise doktor önerisi 
ile numaralı güneş 
gözlüğü kullan
malıdır. Kalitesin 
den kuşku duyulan 
güneş gözlüklerini 
almayınız, işporta 
da ve pazar 
yerlerinde satılan 
gözlüklerin, göz 
sağlığı açısından 
güvenilirliği yoktur. 
Dolayısıyla güneş 
gözlüğü almak için 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından ruhsat-

landınlmış olan 
optik mağazalarım 
tercih ediniz ve 
size en uygun 
gözlüğü seçiniz. 
Gözünüzde güneş 
gözlüğünüz olsa 
dahi ileride bir göz 
sağlığı sorunu 
yaşamamak için 
güneşe direkt 
bakmayınız." 
Uzmanlar UV ışın
larının yeryüzünden 
yansıtıldığına 
dikkati çekerek, 
gözün yapısındaki 
belli özelliklerin 
UV’ye karşı koru
ma sağladığını 
belirtiyor. Gözlerin 
yatay düzlemde 
yerleşmiş olması ve

kemik yapısı önem
li koruma faktörleri 
olarak belirtiliyor. 
Göz kapaklarının 
fazla ışıkta 
kapanması da 
koruyucu faktörler
den biri olarak 
gösteriliyor.
Uzun süre 
güneşe maruz 
kalanlarda halk 
arasında et 
büyümesi diye 
bilinen pterjiyum 
veya pinguekula 
gelişebiliyor. 
Lensin içindeki 
proteinlerin 
yapısını bozarak 
katarakt oluşumu
na yol açabilen 
zararlı ışınlar, 
sinir tabakası 
üzerinde de etkili. 
Uzmanlar, halk 
sağlığı açısından en 
azından 10:00 
14:00 saatleri 
arasında güneş 
gözlüğü kullanması 
gerektiğini 
belirtiyor.

Siirsiz günümde bir yanım yarım 
Bir yanımda baslar dilin isyanı 
Üzülen mısradan hüznü duyarım 
Kımıldar içimde sözün sultanı

Her şiir öncesi delinir dağım
Kaplar denizimi hasret sulan 
Suların dibinde başlayan doğum 
Dağıtır içimde ac uykuları

Cok sesli vezinler alkışlar beni 
Gönül türkcesiyle yıkanır yüzüm 
Mısralar ağırlar gelen gideni 
Şiire boyanır gecem gündüzüm

Beyaz mecazlarla baslar yolculuk 
Kainat utkunun bittiği yere 
Önümde beliren yeni bir ufuk 
Çeker gözlerimi derinliklere

Bir şiirin öpüşüyle acanm 
Alemini sırrını bulan görür mü 
Bir şiirin kanadıyla uçarım 
Çözülür önümde sözün düğümü

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde Kayıkhane |İ 

mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa
GSM : (0.535) 886 47 74

12004 GOLF 7500 Km’de 0.533.565 92 85 SATILIK
İstiklal Caddesi üzerinde cirosu vuksek 

DEVREN SATILIK TEKEL BAYİİ
GSM : 0.535. 355 99 88

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

TEK Anza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YenUJkttgaz 5136500
BP Gce 514 59 sı
Bütünler LMtgaz 513 80 00

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 4521-122
Su İşlet. 513 45 21-115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yaz» İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

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

tüh j
GEMLİKTE İLK ULUSLARARASI SALATft BABI

EKMEK ARASI DÖNER * AHLAN 
SOSİSLİ SANDUİC +AHLAN 

HAMBURGER + AHLAN 
H.UMBLHGER + CİPS + İCECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
DÖNER-CfS + KABSKSALSA-JCECEK 4.500.000 U
OĞa-CİPS-KARİSE SALATA-ICECEK 4.500.000 TL
KÖFTE-CİPS-KARIŞIKSALATA-ICECEK 4.500.000TL 
SOSİS-CFS-KARSK SALATA-KZECEK 4.500.000 TL

4.500.000 TL
KUŞ® İHff 8.000.000 TL 

işyeri ve edere paket servisimiz vardır 
istiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53£
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Tüketici kredileri zirve yaptı
Tüketici kredi
lerinde ilk çeyrekte 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 112 oranın
da artış yaşandı. 
İlk üç aylık 
dönemde 855.3 
bin kişi toplam 5.1 
katrilyon 
kredi 
kullandı
Türkiye Bankalar 
Birliği 2004 yılı 
Ocak-Mart dönemi 
tüketici kredisi 
verilerini açıkladı. 
Tüketici kredisi 
veren bankalardan 
derlenen bilgilere 
göre Ocak-Mart 
2004 döneminde 
855 bin 378 kişi, 
5 katrilyon 109 
trilyon lira 
tutarında tüketici 
kredisi kullandı. 
Kredi kullanan 

kişi sayısı bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre yüzde 
112, bir önceki 
üç aylık döneme 
göre ise yüzde 
25 oranında arttı. 
Aynı dönemde 
kullandırılan 
kredi miktan 
ise bir önceki yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 325 
oranında, bir önce
ki üç aylık döneme 
göre yüzde 4 
oranında arttı.
Mart 2004 
itibariyle kul
landırılan kredilerin 
toplam bakiyesi 
11.1 katrilyon lira, 
kişi sayısı ise 2 
milyon 853 bin 
392 olurken, kişi 
sayısı hem Mart 
2003 ve hem de 
Aralık 2003 deki 

toplam bakiyeye 
göre sırasıyla yüzde 
61 ve yüzde 15 
oranında arttı.
Kredi bakiyesi ise 
Mart 2003’e göre 
yüzde 254, Aralık 
2003’e göre yüzde 
34 oranında 
yükseldi.
TAŞIT 
KREDİLERİNİN 
PAYI YÜZDE 43 
Tüketici kredi
lerinin mal ve 
hizmet gruplarına 
göre dağılımında, 
dayanıklı tüketim 
mallan, mesleki 
amaç, eğitim, tatil, 
gıda, giyim gibi 
seçenekleri içeren 
"Diğer" kalemi 
yüzde 45 ile en 
büyük paya sahip 
olurken, bunu 
sırasıyla yüzde 43 
ve yüzde 12 pay 

oranlan ile taşıt ve 
konut kredileri izle
di. Bir önceki yılın 
aynı dönemine 
kıyasla taşıt kredi
lerinin payı 12 
puan, konut 
kredilerinin payı 
3 puan artarken, 
"Diğer" grubunda 
724 bin 630 kişi 
tarafından 2 
katrilyon 286 
trilyon lira tutann- 
da kredi kullanıldı. 
Taşıt kredileri 
111 bin 106 kişi 
tarafından 2 
katrilyon 187 
trilyon lira tutann- 
da, konut kredileri 
ise 19 bin 642 
kişi tarafından 
636 trilyon lira 
tutarında 
kullanıldı.
Gecen yılın 
Ocak-Mart 2003 

dönemine 
kıyasla taşıt 
kredileri yüzde 
478, kormf 
kredileri yüzde 
513, diğer 
krediler ise 
yüzde 218 oranı 
da arttı. Toplam 
bakiyeler itibariyle 
bakıldığında taşıt 
kredileri yüzde 
341, konut 
kredileri 187 ve 
diğer krediler ise 
yüzde 207 
oranında yükseldi. 
KANUNİ 
TAKİPTEKİ 
KREDİLER 
YÜKSELDİ 
Bu arada kredilerin 
vade dağılımına 
göre en fazla 
tercih 19-24 
ay vade dilimine 
olurken, ikinci 
grup ise

25 36 ay vade 
dilime oAdaa 
Kanuni takipteki 
krediler Mart 
2003'e kıyasla 
donem içinde 
yüzde 121 
oranında artarak 
4.2 trikon 
liradan 9.4 
trilyon lir aya 
yükseldi 
Bakiye miktarı 
55.6 trilyon 
lira olan takipteki 
krediler, toplam 
tüketici 
kredilerinin 
yüzde l’mi 
oluşturdu. Demem 
içinde kanuni takib
ine geçilen kredi
lerin yüzde 57 «t 
taşıt, yüzde Sİ 
konut.
yüzde 38 ı ise 
diğer kredilerinden 
oluştu.

Nema ödemeleri
bugün başlıyor

Ödemeler, işveren veya kişisel başvuruyla yapılabilecek
Zorunlu tasarruf 
nemalarının 
ikinci taksit 
ödemeleri bugün 
başlıyor.
Ödemeler, ana
para ve birinci 
taksit nema 
ödemelerinde 
olduğu gibi 
işveren veya 
kişisel başvu 
ruyla yapıla 
bilecek.
Tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesi;
9 olanlara 14 
Haziran 2004, 
8 olanlara 15 
Haziran 2004, 
7 olanlara 16

Haziran 2004, 
6 olanlara 17
Haziran 2004, 
5 olanlara 18
Haziran 2004, 
4 olanlara 21
Haziran 2004, 
3 olanlara 22

Haziran 2004, 
2 olanlara 23 
Haziran 2004, 
1 olanlara 24 
Haziran 2004 
tarihlerinde 
ödeme 
yapılacak

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

• Telsim Myeep abonelik işlemleri
• Myeep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve .AKSESUAR SATIŞI 
TOPTAN ve PERAKENDE KONTÖR SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE! 
wa om ■■a j

* Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft
Wlndows XP Home TR İşletim sistemi

* 256 MB DDR Bellek
• 40 GB sabit disk
* Onboard ekran kartı
• 15* Monitör 
•52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONLINE
’ e-pack internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM 1 AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT + 3 TAK
BONUS CARD'A 
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT +13 TAK

GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 
YARARI ANARİI İRİ FR

Vestel PC1 1.000.000.000 1111 1.000.000.000 1.1101.000 1.110.000.000

IAacüve ESE1!Vestel Click

Vestel Asteo

1.1771.000

12071.000

1.1771.000

1.20711

1.177.600.000

12071.000 ı

1.307.000.000

1.340.000.000

1.3071.000

11.0001

Vestel Bishi T 126(11 İlil 1.11.000 11.0001 İlil
; » COMPUTER
l art ph »m» t

| Çeki kullanan Aldığı ûrûnûn Tutan Tarih |

Vestel Planet 1.4201000 1111 1.428.800.000 1.586.000.000 1111

Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 1.9201.000 2.131.0001 2.1311.000

Vestel Bishi Y 1.794.800.000 1.794.800.000 1.7941.000 11.000.000 1.992.000.000 l|___________ II ||-/J/MM]|
Vestel Optimum 1.861.600.000 1111 1.111 21.0001 2111

1 Bu hedyeçeM sadece ActNeBl^sa/a'da 30/06/2004 tarihine kodu geçettl
L ■■ » HBİ ■■ ■■ m ■■ ■■■ ■■ ■■ M ■■ ■ J

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor 

Vestel bilgisayarlar islerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de '* ’annıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

knolojinin tadını çıkarın. . . .

Vestel Smart 111.000 1111 1.111 2219.0001 221911

Vestel Max 5.070.000.000 5.07011 5.070.000.000 5.(27.0001 5.(2711

1FCRT Monitör farkı: 40.400.000 TL Fiat Monitör farkı :100M000TL 19” Fiat Monitör farkı: 191200.000 TL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA 
PEŞİNAT + 4 TAK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT+6 TAK

BONUSCARD’A 
PEŞİNAT ♦ 11 TAK

15" CRT 
Monitörle

1.410.000.000 1.15511 1.155.000.000 127111 1271.900.000

17" CRT
Monitörle

mı 1.1951.000 1.195.400.000 1.31411 1.314.950.000

17" FLAT 
Monitörle

1.51011 1111 125511 11.7501 1.1.7501

İstiklal Caddesi Gürle İş M^.kezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Ter kokusu, yaz mevsimin sorunu Mantar
Terleme, yaz mevsi
minin en önemli 
sorunu. Ancak, fazla 
terleyen insanların 
kötü kokuya sahip 
olma ihtimalleri 
artıyor. Yeterince sık 
duş yapmamak ve 
birkaç gün aynı 
kıyafeti giymek, var 
olan terin çoğal
masına ve ter 
kokusunun keskin
leşmesine yol açıyor. 
Derlenen bilgilere 
göre, insan 
vücudunda toplam 
3 milyon ter bezi 
bulunuyor. Ter 

) İştahın önüne geçmenin yolları
T

I Diyet yapmak 
isteyip, iştahına 
engel olamayanlara

■ önerilerde bulunan 
uzmanlar, gün içinde

IJ sık ve az öğünler 
' yemenin, iştahın

■ kontrolden cık-
। masını önlemenin en 
I kolay yolu olduğunu

■ belirtiyor.
Uzmanlara göre, 
yeme isteğinin kon
trol altında tutul
ması, atıştırma 
krizinden kurtulmak 
için sağlıklı karbon
hidratlara yönelin- 
mesi, bol bol su 
içilmesi, yiyeceklerin 
iyice çiğnenmesi ve 
güç gerektiren egz
ersizlerin yapılması 
gerekiyor.

■ Beynin, vücutta 
enerjinin azaldığını 
fark eder etmez 
açlık hissetmeye yol 

1 açan kimyasal mad
deler salgıladığını 
belirten uzmanlar, 
"Ancak beynimizin 
bu kimyasal mad-

I deleri salgılayan 
kısmı, aynı zamanda 
duygulan da kontrol

| ediyor. İşte, 
sıkıldığımız veya 
kendimizi kötü his
settiğimizde hemen 
buzdolabına koş
mamızın başlıca 
sebebi bu. Aynca 
yemeklerin tadı, 

4 kokusu veya görün
tüsü de açlık duy
gusuna sebep ola
biliyor. örneğin, 
yemek sonrasında 
canınız, tatlı vit
rininde duran o don
durma kasesinden

kokusunun çoğu, 
teri üreten ’Apokrin' 
bezlerinin bulun
duğu koltuk 
altlarından ve 
kasıklardan geliyor. 
Vücut ısısını 
terleyerek den
gelediğimiz için 
günde normal 
olarak ortalama bir 
litreden fazla ter 
üretiyoruz. Spor 
yapmak, hava sıcak
lığı, heyecanlanmak 
ve tiroid hastalığı, 
enfeksiyonlar gibi 
bazı sağlık sorun
ları, daha fazla ter-

çekiyorsa, bunun 
sebebi kesinlikle aç 
olmanız değil, kon
trolden çıkan yeme 
isteğinizdir. Eğer 
bunu aklınızdan 
çıkarmazsanız, 
tokken yediğiniz 
yemek miktarını en 
aza indirmiş olur
sunuz" ifadelerini 
kullanıyor.
Gün içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önlemenin 
en kolay yolu 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, şöyle 
devam ediyor: 
"Belki yine arada bir 
şeyler atıştırmak 
isteyebilirsiniz, ama 
bu sefer yiyeceğiniz 
miktarlar az olacak
tır. Böyle bir durum
da atıştırmak için 
sağlıklı karbon
hidratlara yönelin, 
çünkü bu besin türü, 
sindirim sisteminde 
daha uzun süre 
kalıyor ve şeker 
seviyenizi yavaşça 
yükselterek daha 
uzun süreli tokluk 
hissi sağlıyor.
Yapılan araştır
malara göre, tat 
alma duyusunu 
değişik tatlarla tat
min etmenin, daha 

lemeye sebep olu 
yor. Fazla kilolu 
olmak, soğan, balık, 
sarımsak ve 
baharatlı yiyecekler 
yemek de fazla ter
lemeye yol açan 
diğer sebepler. 
Uzmanlar, duş 
yaparken deodor- 
antlı bir sabun kul
lanılmasını öneriyor. 
Giysilerin her gün 
değiştirilmesi ve sık 
sık yıkanması gerek
tiğini belirten 
uzmanlar, "Pamuk 
gibi doğal 
kumaşların teri daha 

az miktarlarla yetin
meyi sağladığını 
bildiriyor. Sürekli 
aynı yemeği yeme, 
özellikle tadı hoşa 
gitmiyorsa, bir süre 
sonra tat alma 
mekanizmasının 
iptal olmasına yol 
açıyor. Ve bu sebe
ple de kendinizi 
sanki hiç yemek 
yememiş gibi 
hissedebiliyorsunuz. 
Böyle bir durumu 
engellemek için 
öğünlerinizi taze 
otlarla ve baharat
larla tatlandıra- 
bilirsiniz" tavsiye 
sinde bulunuyor." 
Su içmenin, kişinin 
kendisini tok his
setmesi açısından 
önemli olduğunun 
da altını çizen 
uzmanlar, ayrıca 
vücut susuz 
kaldığında, çoğu 
zaman açlık hissine 
benzeyen sinyaller 
gönderdiğini belirten 
uzmanlar, bol su 
içmenin, beden su 
istediği zamanlarda 
yemeğe yönelmeyi 
engelleyeceğini 
kaydediyor.
Uzmanlar, yiyecek
leri uzun süre 
çiğnedikten sonra 
yutmanın, beynin 

iyi emdiğini ve daha 
çabuk buharlaş
masını sağladığını 
unutmayın.
Deodorantlar sadece 
kötü kokuyu 
önlerken, ’Anti-per- 
spirant'lar 
alüminyum klorid 
maddesi içerdikleri 
için terlemeyi 
azaltırlar. Bir miktar 
sodyum bikarbonatı 
direkt olarak koltuk 
altınıza uygulamak 
ise, kötü koku soru
nunu çözmek için 
doğal bir yöntem" 
diyorlar.

vücuda giren besin
leri kaydetmesine 
zaman tanımak 
anlamına geldiğini 
ifade ediyor. Üstelik 
bu şekilde tat alma 
duyusunun da tat
min oldıınunıı \urou- 
layan uzmanlar, 
"Böylece doy
duğunuzu anlamanı
zla, yemeye son ver
meniz arasındaki 
zaman kısalıyor. 
Fazla yemekten kay
naklanan sindirim 
sorunlarından kur
tulmanız da ayrı bir 
avantaj" ifadesini 
kullanıyor.
Uzmanlar, egzersi
zler zorlaştıkça 
vücut ısısının art
tığını ve daha fazla 
kalori yakmaya baş
landığını, bu duru
mun da egzersizi 
takip eden birkaç 
saat boyunca iştahın 
bastırılmasına sebep 
olduğunu bildiriyor. 
Böyle bir durumda 
normal öğün saatin
den birkaç saat önce 
egzersiz yapmanın 
en mantıklısı 
olduğunu belirten 
uzmanlar, şöyle 
devam ediyor: 
"Çünkü öğün saati 
geldiğinde spor yap
manın verdiği 
etkiyle iştahınız 
biraz daha kapanır. 
Fakat asla öğün 
atlama hatasına 
düşmeyin, aksi 
halde hem vücud
unuz zayıf düşer, 
hem de bir süre 
sonra aşırı yeme 
isteği duyarsınız."

hastalığı 
yazın artıyor

। Yaz aylarında 
hava sıcaklığının 
artmasıyla birlikte 
mantar hastalık
larında artış 
görüldüğünü 
belirten uzmanlar, 
bu tür sorunlarla 
sık karşılaşanların 
havuz, hamam, 
sauna ve spor 
salonla nndan 
uzak durmaları, 
sentetik iç 
çamaşırı, lastik 
ayakkabı ve dar 
giysi kullanma
maları gerektiği 
bildirildi. 
Çukurova 
Üniversitesi (CÜ) 
Tıp Fakültesi

I Dermatoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Hamdi 
Memişoğlu, man
tar hastalıklarının 
özellikle yaz 
aylarında arttığını 
belirtti. Mantar 
hastalıklarının en 
belirgin özelliğinin 
kaşıntı olduğunu 
söyleyen Prof. Dr.

NÖBETÇİ ECZANE
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SEDA ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1851
FİY ATI : 200.000 TL (KDV Daha) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Y azı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaadık-Yapncıhk-Reklanrahk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini havram Günkü ve Pazar günkü vavnlanmazl

Memişoğlu, 
’ Kasıntı Be 
baf ley — hastalığa 
sonradan enfek 
«iyonlar da 
eklenebilir. Özel
likle as ak mantar 
hastalığında ayağı 
ağ nh bir se kilde 
şismesi ve ici ilti
hap dolu kabarcık
lar gelişmesi bak- 
teriyel enfeksiyonu 
gösterir. Tedaviye 
erken başlanır ve 
hekim uyanları 
dikkate alınırsa 
hastalıktan 6 haf
tada kurtulmak 
mümkün" dedi. 
Memişoğlu, kasık
lardaki hastahkta 
ise yarım ay sek
linde kızarık bir 
zeminde kepeklen
me ve içi sıvı dolu 
küçük kabarcıklar
la karakterime 
olduğunu, man
tarın zamanla 
bacaklara ve 
kalçalara doğru 
yayılabildiğmi 
vurguladı.
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Hasanağa Kampı’nda veda gecesi.
Si yff ttinŞEAERSÖZ 
Gemlik İzci 
Kurulunun küçük 
izci ve izcilere 
yönelik 3 günlük 
Hasanağa kampı 
"ateş gecesi"yle 
son buldu. 
Hasanağa Spor ve 
İzcilik Okulu’ndaki 
kampa Cumhuriyet 
İlköğretim, 
Gazi İlköğretim, 
Hamidiye İlköğre
tim, Engürücük 
İlköğretim, 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim, 
Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
140 izci ile 14 
kişilik lider 
kadrosu katıldı. 
İzciler kamp 
süresince yıl içinde 

öğrenmiş oldukları 
bilgileri uygulama 
fırsatı buldular. 
Boş zamanlarda 
çeşitli yarışma ve 
oyunlar oynayan 
izciler, ayrıca 
ailelerinden ayrı 
bağımsız iş yapa 
bilmenin mutlu
luğunu da tattılar. 
İzciler kampın 
"Ateş Gecesi "nde 
izleyenlere keyifli 
dakikalar yaşattılar. 
Ateş gecesi kamp 
ateşinin yakılması, 
Ateş valsi ve izci 
lige bu yıl katılan- 
ların yemin töreni 
ile başladı. 
İzciler misafirlere 
gece boyunca 
çeşitli eğlence 
gösterisinde 
bulundular.
Ateş Gecesi etkin

liklerini izlemeye 
Şube Müdürleri 
Ali Osman Cura 
ve Veysel Özmen ile 
birlikte gelen 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, yeni izci 
olan öğrenciye 
izcilik fulan taktı. 
Küçük izciler 
yakılan kamp 
ateşinin etrafında 
liderleriyle birlikte 
halka olarak izcilik 
yemini ettiler. 
Konuyla ilgili açık
lamada bulunan 
İzci Kurulu Başkanı 
Tuncay Özkan, bu 
gibi sosyal etkinlik
lerin çocuklar 
üzerinde olumlu 
yönde büyük etkisi 
bulunduğunu 
belirterek, çocuğun 
kendini tanıma

fırsatı bulduğunu 
söyledi.
Özkan, "İzciler 
kampta neyi 
başarıp neleri 
başaramayacağını 
görebiliyorlar, 
yeni arkadaşlıklar 
edinip bağımsız 
olarak iş yapabil
menin ve grup 
içinde sorumluluk 

alıp başarmanın 
mutluluğunu hep 
birlikte tadıyorlar" 
şeklinde konuştu. 
Bu gibi eğitici çalış
maların özellikle 
içe kapanık, sessiz, 
utangaç ve cesaret
siz çocuklar 
üzerinde faydalı 
olduğunu da 
belirten Tuncay

Özkan, "Onları* 1 
bu gibi sıkmtıfan 
nı bu yolla 
aştığını görebili । 
yoruz. Öğrenci 
velilerinden 
çocuklarını muti* 
ka bu veya bun* 
benzer eğitici /a*| 
liyetlere yönlendi 
melerini öneriyo
rum " dedi.

İzciler, kamp ateşinin . *' - 
yakılması, ateş valsi ve 
çeşitli gösterilerde 
bulundular

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi i Taşıma irsaliyesi

ELEMAN

■ & İrsaliyeli Fatura i El İlanı & Broşür & Kartvizit i Kaşe & Cilt i Kitap i Dergi
! HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN

■ Körfez Ofset
IMATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Mermer Fabrikamızda çalışacak 1
Maden Mühendisi veya Jeoloji MühesM 

Askerliğini yapmış, mermer kon usum 
deneyimli, seyahat engeli olmayıJ 

ehliyet sahibi ÜRETİM SORCMLLSÜ 
BAY ELEMAN aranmaktadır.

HELMERSAN
Helvacıoğlu Mermer ve Granit San. A$ 

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK | 
Te! (0.224) 513 45 17 J

İŞÇİLER ARANIYO
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

Ortaokul. lise veya 
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

Askerliğini yapmış, 
tercihen mermer konusunda deneyi

İŞÇİLER ARANMAKTADIR.

HELMERSAN
Helvacıoğlu Mermer ve Granit San. A $ 

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK g 
Tel: (0.224) 513 45 17
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Başbakan Borçelik’in açılışına geliyor
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başke 

k Borçelik A.Ş.’nin ek tesislerini açmak üz
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üretim kapasitesem öu/ı/teceft otan 
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Gemlik Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği şampiyonluk gecesinde Coşkun Sabah coşturdu

Fenerliler şampiyonluğu kutladı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Fenerbahçeli olmak
Herkesin bir takım tutma tutkusu vardır..
Topa vurmak yürümekle, başlar.

' Büyüdükçe .takımları öğrenir; renkleri'seçer, futbolcuların 
adlarını birer birer sayarsınız.

Gençlik yıllarımızda biz de meşin töpıüı peşinden çok koş- 
'tük.
• Mahallemizin futbol sahası, Hastane Bahçesi ve Atatürk 
İlkokulunun bahçesiydi.

Babamın çalmadığı bir anda, kızgınlıkla yumruğuyla yanını 
kırdığı lambalı radyomuzda, Fener, Beşiktaş, ve 
Galatasaray'ın maçlarım dinlemek, en büyük Zevklerimiz 
arasındaydı.

Yeni Çarşı’daki manifatura mağazamızdan kestiğimiz 15. 
santim eninde, kırmızı ve yeşil keten kumaştan, beyaz fani
lalara annelerimize diktirerek, kendimize forma yaptırırdık.

En büyük tutkumuz ise, karanponlu bir futbol ayakkabısı
na sahip olabilmekti.

Bez lastiklere bile tavdık. Çünkü herkesin alma gücü 
yoktu.

Sümersporlu, Coşkun’un, Nehir'in, Börekçi Ömer’in, 
Gulnihal in. Ertan’m, Barbaros'un, Bilgin’in,Sümer'in futbo 
kimi hayranlıkla seyrederken, üç büyüklerden de san 
lacivertlilere tutkundum.

O tarihte ağabeyim Erol, Coşkun, Nehir ve Ertan'la İstan
bul’da Beşiktaş'ta futbola başlamıştı.

Aile Beşiktaşlı olmasına karşın, ben Fenerliydim.
Fenerli olarak büyüdüm.
Öğretmen okulunda ise, okul takımında ve Manisa Demirci

Halıspor'da kale bekçiliği yaptım.
Yaşama atılınca, spora ve maçlara ilgim azaldı.
Daha çok zamanımı okumaya ayırdım.
Sonra gazetecilik ve matbaacılık tüm zamanlarımı aldı.
Sendikacılık, kooperatif ve dernekçilik, CHP’de geçen yıl

lar.,.
Seyfettin'in haberini okurken, eski günlere gittim birden.
İnsanlar doğduktan sonra Fenerli olduklarında, bu ölesiye 

kadar gider gibi geliyor bana.

Gemlikli Fenerbahçeliler, şampiyonluğu Atamer Tesislerinde (ter
ledikleri gecede coşkuyla kutladılar. Geceye, Fenerbahçe K ûbu 
Genel Sekreteri Vedat Olcay ile eski Fenerbahçeli futbolcular da i İd.
Fenerbahçeliler, muhte 
şem bir gecede şampi 
yontuğu coşkuyla kut
ladılar.. 400 kişinin 
katıldığı Fenerbahçeliler 
Gecesinde futbol sahası 
şeklindeki pastayı Kayma 
kam Sadettin Genç ve 
FB Kulübü Genel 
Sekreteri Vedat Olcay ile 
eski futbolcu Abdullah 
Çevrim birlikte kesti. 
Coşkun Sabah’ın da 
şarkılarıyla renklendir 
diği gecede kulübe 
katkılarından dolayı 
Faruk Güzele plaket 
varildi:

Seyfettin Şekersöz'un 
haberi sayfa 10 da

Fenerbahçelilerin şampiyonluk gecesmde, sar» fcacprertS; bayraklar 
gece boyunca coşkuyla dalgalandı Oecmdt Myt doyaa^a eğtendL ı

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şahlarla piyonlar 
aynı kutuya

"Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya 
konulur."

Kim demiş bilmiyorum ancak iyi dediği 
kesin.

Ağzına ve aklına sağlık.
Derin anlamlar içeriyor.
Anlayana..
Anlamayana ise ne yapsan az.
Onun için kimse ne oldum delisi olmamalı.
Günün birinde piyonlarla aynı kutuya gire

ceğini bilmeli.
Çünkü ünvan da makam da geçici..
Kalıcı olan İnsanlık..
Dürüstlük..
Doğruluk..
Makam sahiplerine bakıyorum da ..
Kiminin davranışlarını görünce içim acıyor..
Canım sıkılıyor.
Sanki bulunduğu makamı tapulamış.
Hiç elinden gitmeyecek..
Oysa ..
Her merdivenin çıkışı da var..
İnişi de..
Merdiven dipleri kendini bilemeyen,toplumla 

uzlasamavan makam sahiplerinin kalıntılarıvla 
dolu..

Uluslar içinde aynı saptama geçerli..
Çünkü ulusları da bireyler yönetiyor.
Değer yargılan tümden yıkılmadan,günün 

birinde, insan olmanın erdemine varabilirsek..
O zaman yaşam daha anlaşılır olacak.
O gün..
Bir gün gelecek...
En azından umudumuz var..
Olmaya da devam edecek.
Adam gibi adamlann sayısı artacak..
Dünya yaşanılır olacak..

rgöffgg-----------------------Sj
15 bin 885 öğrenci bugün karne alacak 

Öğrencilerin yaz 
tatili başlıyor

2003-2004 eğitim ve öğretim yılı ilk ve orta dereceli 
okullarda bugün sona ererek, öğrenciler yaz tatiline 
giriyorlar. İlçemiz merkez, belde ve köy okullarından 15 
bin 885 öğrenci karne sevincini yaşayacak. Yaz tatili 13 
Eylül 2004 günü sona erecek.

Seyfettin SEKERSOZ 
2003-2004 
Eğitim-Öğrenim 
yılı bugün 
sona eriyor.
9 Şubat 2004 de 

başlayan ikinci 
yarı yıl tatilinin 
ardından 
öğrenciler 
bugün karnelerini 
alacaklar.
İlçe merkez ve
köylerinde 
bulunan 25 
İlköğretim 
Okulu ile 6 
Lise'de işlemlerini 
bitiren okullar 
bugünden itibaren 
öğrencilerine 
karnelerini

dağıtmaya 
başlıyorlar.
İlçemizde 404 
öğretmenin görev 
yaptığı İlköğretim 
Okullarında 
11 bin 669 
öğrenci öğrenim

görüyor. 
Öte yandan, 
224 öğretmenin 
görev yaptığı 
Lise’lerde ise, 
4 bin 216 öğrenci 
öğrenim görüyor. 
Bugün karnelerini

alacak olan 
öğrenciler Eylül 
ayma kadar süre
cek tatilde yıl 
içindeki yorgun 
luk 1 arını üzer 
lerinden atma 
imkanı bulacaklar.

_ BURSA HAKİMİYET VE KENT _
| GAZETELERİNE |

İLAN w REKLAM ALINIR
| KÖRFEZ REKLAM |

TEL: (0.224) Slî 96 ® F«x: 5B J5 9S

ABONE OLDUNUZ MU?

1MB UMOKSMOİMlıt BM

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

CBAL öğrencilerinden 
Cargill’e teşekkür ziyareti
Seyfettin SEKERSÖZ

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ne 
kazandırdığı Fizik 
Laboratuvan'na 
teşekkür etmek 
amacıyla 30 kişi
lik öğrenci grubu 
Cargillin misafiri 
olarak tesislerde 
ağırlandılar.
Başlarında Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü

I_________________

İdris Aka olmak 
üzere öğretmen 
le ri Şemsettin 
Kaya ve Selma 
Koçer olmak 
üzere Cargill ’in 
Orhangazi gol 
ke- ’nda bulu- 

»brikasma 
c edilen 30 
ög.tnci te sisIcıi 
gezme fırsatı bul
dular.
Celal Bayar

Anadolu Lisesi'ne 
kazandırdığı Fizik 
Laboratuan'nm 
Mayıs ayı başında 
yapılan açılısının 
ardından tesislere 
davet edilen 
öğrencleıt 
Cargill fab
rikası'nda bulu
nan laboratuarlar 
ile fabrika 
gezdirilerek bilgi 
verildi.

Öğrenciler 
tarafından fabl in 
hakkında sorulan 
çeşitli sorulara da 
yanıtlar veren 
Cargill yetkilileri 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
laboratuarında 
kullanılmak üzere 
özel üretilmiş 30 
adet gözlük fle 30 
adet önlük hediye 
ettiler.
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ize gelecek olan Başbakan Erdoğan’ı karşılama

Başbakan Borçelik'in
açılışına geliyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üretim kapasitesini 
büyütecek olan Borçelik A.Ş.’nin ek tesislerini açmak üzere 
19 Haziran 2004 Cumartesi günü ilçemize geliyor.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
ilçemizin en 
büyük sanayi kuru
luşlarından olan 
Borçelik A.Ş.’nin 
ek tesislerinin 
açılışlarını yapmak 
için Gemlik’e geliyor. 
19 Haziran 2004 
Cumartesi günü 
Ankara’dan Bursa’ya 
gelecek olan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Gemlik’e gelerek 
Borusan Tesisleri 
içinde bulunan 
Borçelik fabrikasının 
yanma yapılan ek 
tesislerin hizmete 
açılışını yapacak. 
HAZIRLIKLAR 
BAŞLADI
Başbakan Recep 
tayyip Erdoğan’ın 
ilçemize gelmesinin 
kesinleşmesi üzerine, 
AK Parti İlçe 
örgütünde

Başbakanı 
karşılama 
hazırlıkları başladı. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Borçelik ek tesisleri 
için Gemlik’e gelecek 
olan Başbakan’ın 
karşılanması için 
parti örgütü olarak 
çalışmalara 
başladıklarını bu 
nedenle, dün akşam 
İlçe başkanlan ile İl 
Başkanlığında 
Bursa’da bir toplantı 
yaparak, Başbakan 
Recep tayyip 
Erdoğan’ın 
Bursa ve Gemlik’e 
geliş programını 
görüşerek, 
son durumu 
değerlendireceklerini 
söyledi.
Şahin, Başbakan’ın 
yalnız Borçelik 
A.Ş. ek tesislerinin

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üretim kapa
sitesini artıracak olan Borçelik A.Ş. tesislerini 
açmak İçin Cumartesi günü İlçemize geliyor

TAŞI 
GEDİĞİNE

açılışını 
yapacağını, 
Gemlik’e 
uğramadan 
İstanbul’daki 
bir başka 
açılışa 
katılacağını 
belirtti.
Enver Şahin, 
serbest 
bölgede 
bulunan 
YAZAKİ 
firmasının

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin 
Başbakanı karşılama haartridanna

Buyîikşehir'e bağjkmafan a»?

^4^

Kıyafet kanunu...
TBMM koridorlarında kara çarşaflı, 
şalvarlı, takkeli, sarıklılar cirit atıyormuş. 
Kıyafet kanunu mu?
Demek kıyafet etmiyor.
Demokrasiye de kaldırılsın gitsin...

Başbakan’ın 
Gemlik’e 
geldiğinden 
kendi tesis
lerinin de hizmete 
açmasını talep 
ettiklerini ancak, 
bu konunun kesinlik 
kazanmadığını 
söyledi.
Şahin, İl Başkanlığı 
aracılığıyla YAZAKİ 
tesislerinin açılış

başladıklarını söyledi 

konusunun 
Başbakanlığa 
bildirildiğini ve 
bir başka program 
dahilinde bu 
fabrikanın da 
açılışının 
gerçekleşeceğini 
söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Urtnıçorur
Bk tepkilere hufek veriyoruz.
Yıdfırts bugmm domdu*» 

anlıyoruz.
Bazdan saaiu.
•- Küçük olsun berim aftriM* dar 

gibiler.
Saykal da hep bo0e deril
Ama. (CHP) erin ne hale «d** MU
Gemlik'ti yöneticüerin bnyrik düşme 

mesi lazım.
Hem kendileri tçtaı
Hem de. Gemlik m geleceği *ctav
Aılmda, Gemlik'te komutamda uzman I 

olan çok yetenekti insanlar var.
Büyükşehir'e bağlantı, bu insanlar 

için bir fırsattır.
Mesela. Esnaf Odası Başkam ferahtan 

Talan.
Bazı teknik sebepler nedeniyle, merdi 

bakıyor.
Aslında, musbet bakması kanm
İbrahim Talan sempatik ve entelek

tüel bir yapıya sahip bir yonrtictafe
Diyalog konusunda başardrihr.
Bana oore. Arif Tak'tan fazlası 

vardır.
Eksiği yoktur.
Artık Büyükşehirler. ilçelerle İç ıçadta
İnegöl Belediye Başkam.

Büyükşehir’e Başkan olmuştur
Beyoğlu Belediye Başkam, htanbuTa 

başkan olmuştur.
Başkan Mehmet Turgut'un da, büyük 

düşünmesi gerekir.
Başkan Turgut'un şu anki Bâryûkşehir 

Başkanmdan eksiği yoktur.
Bana göre fazlası vardır.
- Konuşma yeteneği varda
- Sosyal tecrüberi vardır.
- Bire-bir ilişkiler de etkileme gücü 

vardır.
Bu özelliklerin Gemlikte saklı kalma

ması kazan.
Bursa ya aktanfaaam lazm.
Ama. Millet olarak değişimden 

korkuyoruz.
Artık. Küçük olsun bizim olsun felse

fesinden vazgeçmeliyiz.
Gemlik'm geleceğinin önünü 

açmalıyız.

İnsan demek. 
Şehir demektir. 

“Shakespeare”
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Celal Bayar Anadolu Lisesinde Drama re güze

Sayfi

teldi dolap döneni başlıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Çok programlı 
okullarda yaygın
laşan öğrencilerin 
okullarda tek 
dolap kullanımları 
önümüzdeki 
öğrenim yılında 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
başlıyor, 
öğrencilerin 
okul eşyalarını 
güvenle bırakabile
cekleri özel 
bölmeleri 
bulunan dolapları 
gösteren Okul 
Müdürü İdris 
Aka, önümüzdeki 
dönem ilk 
olarak 11 sınıf 
öğrencilerinin

faydalanacakları 
dolapların yardım 
yapmayı seven

öğrenci 
velisi Semih Askın 
tarafından 2 milyar

liraya yaptırılarak 
okula hediye 
edildiğini belirtti.

^ÇastnM Lastiklerinizi yenileyin,

müşterilerimize Castrol Turbomax 
15W40 motor yağı hediyemiz.

poodAm » YAPI KREDİ -WORLD KART
Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

İŞ BANKASI -MAX1MUM KARTA 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Kampanyamız 
20 - 22^5 

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

OMNİTRAC MSS
% 15 - 30 kilometre artışı. Yol hakimiyeti & yanal denge. En zorlu 
şartlar için geliştirilmiştir. Hasarlara dirençte % 15'ten fazla artış. 
Düzgün asman profil. Çekiş & ıslak zemin tutunma. Yüksek tas batma 
direnci. Ömnitrac MSS ön aks lastikleri, sırt hasarlarına yüksek direnç 
sağlarken mükemmel kilometre sunar. En son hamur teknolojisi yanın
da ECD teknolojisiyle üretimi sonucu bu karma hizmet lastiği yüksek 
ömür ve kaplanabilirlik sunar.

GOOD/VCAR
Yetkili Bayii İstiklal Caddesi No : 26 

Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

konuşma
semineri tasladı

âfettin ŞLKERSOZ 
2003-2004 
eğitim ve öğretim 
yılının sona 
ermesiyle Milli 
Eğitim bünyesinde 
düzenlenen 
seminerlerin 
ilki başladı.
14-18 Haziran 
tarihleri arasında 
ilki başlayan 
seminerlerden 
"D rama-Güzel 
ve Etkili 
Konuşma" 
semineri

Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesinde 
yapıldı.
İlçede görevli 
istekli 
öğretmenlerin 
katıldığı semi* 
nerde daha 
önce yayınlanmış I 
çeşitli eserleri 
bulunan
Edebiyet 
Öğretmeni
Serdar Ünver 
konuşmacı olarak | 
katılıyor.

OTO flYCfiZ
ıMin mhİsiii 

, OPET

YILTIKINIER PETROl
Bursa ■ Gemlik yolu Kurtul Köyü S. Km.

Gemlik I BURSA

SATILIK
İstiklal Caddesi üzerinde cirosu yüksek 

DEVREN SATILIK TEKEL BAYİİ
GSM : 0.535. 355 99 88
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Karne, ebeveyn için sürpriz olmamalı
Doğan Hastanesi Ruh 
ve Sinir Hastalıkları 
Uzmanı Psikiyatr Uz. 
Dr. Salman Unlügedik, 
çocuğunu çok iyi 
tanıyan ebeveynlerin, 
gelecek karnenin içer
iği hakkında birtakım 
fikirlere sahip ola
cağını söyleyerek, 
bu tür velilerde 
karnenin bir sürpriz 
etkisi oluşturmaya
cağının altını çizdi. 
Okul hayatının uzun ve 
zahmetli bir süreç 
olduğunu belirten 
Psikiyatr.Uz. Dr. 
Salman Ünlügedik, 
"Karne günleri hemen 
hemen hepimizin 
defalarca ve iyi kötü 
yaşadığı önemli deney
imlerdir. Evlerimizin 
bir köşesinde katlanıp 
bırakılmış bir karne 
genellikle vardır. Hiç 
olmazsa o günlerimiz
den kalma acı ya da 
tatlı bir anıyı mutlaka 
saklıyoruzdur. Nasıl 
heyecan duyduğumuzu, 
sevindiğimizi, kork
tuğumuzu, kar
makarışık duygularla 
hep bir ağızdan 
’Karadeniz-Akdeniz 
karnelerimizi isteriz, 
eğer zayıfımız olursa 
öğretmene küseriz’ 
nakaratını yş da benz
er şeyleri söylediğimizi 
bir şekilde anımsıy- 
oruzdur.
Hatırladıklarımız ve

■ BALIK TUTMA ZEVKİNİ!
BİZİMLE YAŞAYIN ■ 
1yV ■ w — TfUy  1 I

Her çeşit balık 
Misina Ağı 
ip^ğw

V

M 
O 

ö 

o 

o 

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine bombası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

hatırladıklarımızı anla
mak önemlidir. Zira, 
herhangi bir durumda 
yaşadıklarımızın ne 
kadar farkına varmış, 
duygularımızı ne kadar 
İyi anlayabilmişsek 
çocuklarımızın duygu
larını da o oranda 
anlayabileceğimizi, 
daha iyi iletişim 
kurabilme fırsatı 
bulacağımızı 
unutmayalım" dedi. 
Çocukları anlamaya 
çalışmanın, iletişim 
kurmanın, bir sorunu 
çözmeye çalışmanın ilk 
adımı olduğunu; ancak 
bunun da sağlıklı 
bireyler yetiştirmede 
yeterli olmadığını 
kaydeden Dr.
Unlügedik, "Çocuk
larımızın gelişmelerini 
yakından takip etmek, 
sabırlı olmak, ilk 
bocalamalarında ya da 
hatalannda tepkisel 
davranmayıp kabulleni- 
ci olmak, olabildiğince 
tutarlı davranmak, 
farklılıklarına taham
mül etmek, gururlarını 
kıracak kıyaslamalar
dan kaçınmak, seçim
lerini ifade etmelerine 
olanak tanımak, her 
şeyden önce de bizleri 
sürekli olarak 
gözlediklerini ve örnek 
aldıklarını, ne 
söylediğimizden çok ne 
yaptığımızla daha ilgili 
olduklarını unutmamak 

gereklidir. Karne 
meselesi bir kağıt 
üzerindeki notlan 
tartışmak meselesi 
değildir. O anın bir 
öncesi ve sonrası 
vardır" şeklinde 
konuştu.
Kend im izi o ana ne 
kadar iyi hazır la mıssak 
ve gidişattan haber
darsak, hayal kırıklığı
na uğrama şansı
zlığımızın da o oranda 
az olacağını vurgu
layan Unlügedik, 
"Hayal kırıklığının az 
olması bazı istenmeyen 
durumların gerçek
leşmesini engelleyecek
tir. Unutmamak 
gerekir ki, iyi bir 
eğitim iyi bir kimlik 
gelişimiyle birlikte 
olur. Kimlik gelişimi 
ise okuldan önce aile 
ortamında şağlanan bir 
durumdur. İyi bir kim
lik gelişiminin olmazsa 
olmazları arasında aile 
içi ilişkilerin 
demokratik olması, 
özellikle büyüklerin 
üzerlerine düşen 
sorumluluklardan kaç
mamaları ya da birbir
lerine devretmemeleri, 
çocukların sevgi ve ilgi 
ihtiyaçlarının ahenk ve 
uyum içinde karşılan
ması, ev içi düzenin 
olabildiğince aksatıl
maması gelir. İyi bir 
kimlik gelişimi için 
gerekli olan koşulların

Erkan ŞENEN 
Ömerbey Mah. Üstü jk.

16/ A MUDANYr
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18

SağfauMKM* COCUğUB 
oluri hayati «ruamda 
ihtiyaç duyduti* şey
lerin de büyüt oranda 
karşdanacaA atrianuna 
jf 11 r rfaffatio değnA 
tuda. eğer anne ya da 
babadan herhangi biri 
çocuğuyla bâriAle kita
plar okumam», onun 
dersleriyle ilgilen
memiş, öğretmen- 
leriyle ders durumu ve 
genel gidişatı Be BgA 
olarak konuşmamış. 
ortaya çıkmış herhangi 
türden sorunlarının 
çözümünde aktif bir 
rol üstlenmemiş yani 
çocuğun sorunlarının 
çözümünde yalnız 
bırakmış ise karne not
lan ile ilgili çıkabilecek 
problemler konusunda 
eleştirel tutum 
sergileme hakkına 
şahip olmayacaktır, 
ilgisizlikle birlikte gün
deme gelen uygun 
olmayan eleştirel 
tutumlann birlikteliği 
okul sorunları yanında 
kişilik gelişimiyle ilgili 
başka sorunlann da 
ortaya çıkmasına eğil
im yaratacaktır ki bu 
sorunlar çözümü 
oldukça güç durum
lardır. Alkol-madde 
kullanımlarının, uyum 
problemlerinin, intihar 
girişimlerinin ortaya 
çıkmasına neden olan 
ve davranım bozukluk 
lan olarak tarif

karat •_

du. a
İLGİ. SADECI 

DERS NOTLARINA 
DEĞİL ÇOCUĞUN 
SOSYAL GEUSIMINE 
YÖNELİK DE 
OLMALIDIR

Günümüzde rğnua ve 
öğrenim hayatı olarak 
tarif edebüeceğmriz 
okul hayatı uzun ve 
zahmetli bir süreçtir" 
ve kimde konuşmasma 
devam eden 
t niugedık 
"Karmaşıklaşmış 
yaşam imiz rn onumuar 
getireceği sorunları 
sağ lıklı yollarla coar- 
bilmek için iyi bir 
eğitime olan ihtiyaç 
her geçen gün daha da 
artmaktadır. Çocuk 
larm evden daha tarla 
zaman geçirdüden bu 
mekanlarla Asiuirru» 
izin evimizle olandan 
daha az olması beklen
emez Okul ya da 
öğretmen geçmişte 
olduğu gibi, eti senin 
kemiği benim' mısulı 
çocuklarımızın bvahria- 
cağı yerler olamazlar. 
Biz büyüklerin çocuk- 
(arımızla ügS olusu 
çerçevesine oluda 
karsı, okul çalışan
larının bezlere karşı 
sorumhririkianrau 
karsAhh anlayış 
çerçevesinde 
yürütülmesi gerekmek 
tedü Cocuklaruraza 
gerekli eğrimin ver- 
ümesûü bir kurum 
olarak okuldan tate- 
mek bizfan. cocuk- 
iarmnzla ügüensaem- 
izûı istenmesi çitari 
çahsanhrmm haidorik. 
İyi bir eğitini bu 
Aianmı açm anda var 
ohsmsKİa mümkündür. 
Bu zaİHBetii ve uzun 
süreçte ortaya ofcafeie- 
cek sorunlara erk
enden. dgi ve aakaşvs 
çerçevemde eAüa 
müdahale ancak haber
dar ohnaşia 
HMunkündür Çocuğu- 
nun duranemünı hab
erdar dan tüKÛkler 
doğakhr kî karneyi

için bmnAia* tamdan- 
dan güriAajk 

gurubraeam' enen» 
attridan lir um 
değüAr Harar 
çocuğun bnuA dura- 
■MM* MmAkU UBraara 
kindar.Basurum 

deuMMMi mgüMMm. 
başanMzfakta 
durumuMdan habeedur

görmeui w üdMl rihv* 
MmA toto AAm flnAe 
goyrut gmemuMH*

m. basar» w 
bosanmlA durum 
larmm he* Amurin de 
fazla abartdmauMm 
gereİunrihledh' 
Başaruun ribartdmam 
asan bir Afannı w 
opvremn haAamhfanm 
aa baonMMftA* 
ribartrimau» amn 
guvmsöfik w gmmr 
imdAğum neden ele* 
bAr luulubnMmdnhr 
kî sağhhiME sadear 
ders haaarmnln. 
sağhkwfakd«s 
besonmAAfala tnril 
edHen bir durum 
değAAr. ÇnmAfar 
bairnrA nhmdan 
yünümde motiue 
cAAmIl basantammâ»- 
ki artişiar uygun şrik-

her demin besndMe 
tam nur obuası sek
inde nnÂfak basan 
kriterteri kanmat- 
ssafadn-- sadece 
ders nodarma değpi 
cocuguE sosçai 
gehsunme yüneflk de 
ofanahdr' sekfinde 
cooridara destek 
verAnesi gerektim 
vuTydadL
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Depresyon türlerine göre fark
Depresyon sözcüğü, 
günlük dilde, her 
insanın zaman 
zaman hissettiği 
üzüntüyü ve mutsu
zluğu ifade eder. 
Aynı zamanda klinik 
depresyonu tanımla
mak İçin de kul
lanılır, 
işinden ayrılmak, 
eşinden ayrılmak, 
sevdiğini kaybet
mek, hayal kırıklığı
na uğramak veya 
başarılı olamamak 
üzüntüye veya mut
suzluğa yol açar. 
Yaşanan bu duygu
lar böyle durumlar
da normal reaksiy
onlardır ve belli bir 
süre sonra yok olur. 
Klinik depresyon 
sadece bir hastalığı 
değil bir grup 
hastalığı tanımlar ve 
en önemli belirtisi 
depresif duygu 
durumunun, yani 
umutsuzluğun ve 
mutsuzluğun yoğun 
ve uzun süre 
hissedilmesidir. Aync 
a bu durum kişinin

günlük yaşamını ve 
işlevselliğini etkiler. 
Depresyon çoğu 
zaman kalıtımsal, 
biyokimyasal yapı, 
stres ve kişilik özel
likleri gibi birbiriyle 
ilişkili faktörlerden 
kaynaklanır. 
Belirtileri ve 
sebepleri ne olursa 
olsun, uygulanan 
tedaviler çok 
etkilidir.
Memorial Hastanesi 
psikiyatri doktoru 
Dr.Cem Hızlan 
depresyonun en 
önemli türleri 
hakkında bilgi 
yçrdi.
DEPRESYONUN EN 
ÖNEMLİ TÜRLERİ 
NELERDİR?
Epresif Duygu 
Durumu ile Uyum

Bozukluğu: Depresif 
duygu durumu ile 
uyum bozukluğu 
olan kişiler yaşadık
ları stresli bir 
olayafiş kaybı, 
eşinden ayrılma 
gibi) beklenenden 
daha fazla 
tepki gösterirler. 
Post-Natal (Doğum 
Sonrası) Depresyon: 
Yeni doğum yapmış 
annelerin hemen 
hemen yansı orta 
derecede çökünlük, 
anksiyete ve 
gerginlik hisseder- 
ler.Ancak bu 
annelerin yaklaşık 
%lP’unda bu üzün
tülü hal daha ağır 
ve ciddi bir durum 
alır ki buna da 
post-natal 
depresyon denir.

Genel ola rak depre
sif epizod klinik 
depresyonun daha 
şiddetli şeklidir.
Bazı durumlarda 
üzücü bir olayın 
tetiklemesiyle 
ortaya çıkabileceği 
gibi her hangi bir 
sebep olmadan da 
kişi depresif 
episod geçirebilir. 
Bipolar Bozukluk 
(İki Uçlu Duygu 
Durum Bozukluğu): 
Bipolar bozukluğu 
olan kişi depresif 
episod ile değişimli 
olarak manik 
dönemler yaşar.Yani 
kişi aşın derecede

ılık gösteriyor
mutlu, km»(kın ve 
hareketli olur. 
Bazen depresif 
episod olmadan da 
sadece manik 
dönem yaşanabilir. 
DEPRESYONUN 
TEDAVİLERİ 
NELERDİR?
Psikolojik tedaviler 
genelde kişinin 
düşüncelerini, 
duygulannı ve 
da vranışların ı an la
masına ve daha 
sağlıklı ilişkiler kur
masına yardımcı 
olur. Aynca prob
lemlerini pratikte de 
çözmesini 
sağlar.Kişi depresy
on hakkında bilgi 
sahibi olarak daha 
etkili bir biçimde 
başa çıkma yollan 
geliştirir.Aynca ter
api sırasında 

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde Kayıkhane 

mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 
GSM : (0.535 ) 886 47 74

kazandırılan 
becerilerle 
depresyonun 
tekrarlama riski 
azaltılmış olur. 
Antideprasantlar 
depresif duyguların 
azalmasına yardımcı 
olup kişinin uyku 
düzenini tekrar 
sağlarlar, 
böylece kaygıyı ve 
huzursuzluğu 
azaltırlar. 
Trankilizanlann 
(diazem, xanax 
gibi) aksine antide
prasantlar 
bağımlılık yapmaz. 
Antideprasantlar 
beyin deki kimyasal 
maddelerin 
dengesini yavaşça 
sağladığı için 
etkisini 1 ile 
4 hafta arasında 
gösterir.

2004 GOLF 7500 Km’de 0.533.565 92 85 SATILIK

1i I

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 1095
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 5131507
Tapu Stol Mûd 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 5T3 14 11
Tekel Md. 513 1042
Ver. Dahresl Md. 513 1092
İlçe Tanm Mûd. 5131186 
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5131051
C.Savcılığı 513 10 53
C.SaVClYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 613 10 28

ULAŞIM

_________OTOBÜS_________

I ŞehMeraras» 261 54 00
Otobüs Termlnafl (18 Hat)

TÜP DAĞmaLARI1
Uludağ Turtan 513 12 12
Aydın TUrtzm 513 20 77

Aygaz 5131295
Tekgac 513 16 37
Ocakgaz 5131637
Bgaz 5138643
Ipragcc 5132259
Hat?aşgcE S134546
YeniLKJgaz 5136500
BP Gaz 514 59 81
KHûnier LMgcs 513 80 00

HASTANELER
BELEDİYE

1B■M
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68

Santral 513 45 21-23
Başkan* 513 45 20
Zabrta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
Su işlet. 5134521-115
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md.513 45 21 -132
Yan İşi. Md. 5134521-111
Su Ansa Yatns 185

E TAKSİLER

i Körtta Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AMCAN PFUCV 513 1O 79
VTSlMjRTLAR PE^OL 513 30 33
TUNCAY OtOGAZ 51314 25

İstiklal Caddesi üzerinde cirosu yüksek

DEVREN SATILIK TEKEL BAYİİ
GSM: 0.535. 355 99 88

w sna waa
w 1

(Eiürn iiK ııısuuusı sum mı
EKMEK ARASI DÖNER+AYRVN 1.500.000 TL
SOSSİSAMJnÇ +AARAN 2.000.000 TL
HMUEB +AYRAN 2.000.000TL
HAHLHH t OK + ICECEK 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS
Dâe*9$*MI9MUn*KECBi 4.500.000 TL
OĞffi ‘CVS‘WEKSMXR»KH& 4.500.000 TL 
nm*as*KasKSAun^(HH Asoo.ooert 
SOS«aS»UBKSAAn«EHH 4.500.000TL

W 4.500.000 TL
BE®aUfrİHH 8.000.000 TL

İsteri ve edere paket servisimiz vardr 
kffiCaLNo: 17 GEMLİK Tel; (0.224) 513
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İşte dünyanın en pahalı kentleri
Mercer adlı ulus* 
lararası araştırma 
kuruluşunun yıllık 
geleneksel 
"Dünyanın En 
Pahalı Kentleri" 
listesinin başında 
Tokyo, Londra ve 
Moskova yer 
alırken, İstanbul 
geçen yıl bulun
duğu 42. sıradan 
18. sıraya yüksel
erek, "en büyük 
farkı yaşayan" 
kentler arasına 
girdi.
Bir yıl içinde 
dünyanın en pahalı 
18. kenti haline 
gelen İstanbul'a, 
Sidney de 67. 
sıradaki yerinden 
bir anda 20. sıraya 
yükselerek eşlik 
etti.
Mercer uzman- 
lannın dünyadaki

144 önemli kentte 
kahve fiyatından 
CD fiyatına, ev 
kirasından taksi 
ücretlerine kadar 
250 ayrı harcama 
kalemini baz alarak 
yaptıkları sıralama
da, ilk üç sırayı 
sırasıyla Tokyo, 
Londra ve 
Moskova aldı. 
Merkezi 
İngiltere’de bulu
nan firmanın 15 
yıldır sürdürdüğü 
araştırmaya geniş 
yer veren İngiliz 
basım, Londra’nın 
ulaşım, kiralar, 
yakıt fiyatları, 
eğlence gibi bütün 
alanlarda 
Avrupa'da rakipsiz 
bir pahalılık 
düzeyine eriştiğine 
dikkati çekti. 
Londra'da

merkezde iki odalı 
bir dairenin aylık 
kirasının 1950

mümkün olduğunu 
kaydettiler.
Osaka’nın

başkenti Bükreş ık 
Kıbns takı Lımasoi 
kentinin

sterlin (yaklaşık 5 
milyar 350 milyon) 
civarında olduğunu 
belirten Mercer 
uzmanları, benzer 
bir daireyi 
Dublin'de 840 
sterline, Paris'te 
1311 sterline ve 
Roma'da 908 ster
line kiralamanın 

dördüncü, Hong 
Kong’un ise en 
pahalı beşinci kent 
olduğu listede, en 
ucuz Avrupa kent
lerinin ise yeni AB 
üyesi ülkelerin 
kentleri olduğuna 
dikkat çekildi. 
Mercer uzmanlan, 
Romanya'nın

Avrupa'nın ve 
dünyanın en ucuz 
kentleri arasında 
bulunduğunu 
belirttiler 
Uzmanlardan 
Marie-Laurence 
Sepede. sor 
konusu kentlerin 
önümüzdeki 
donemde vasava- 

c aklan ncan cam
lanma w vasaaa 
vtandar dmda pub- 
veime nedemyie 
bar az pahab oia- 
bdec eklmae İpaMf 
etti Mercer tas- 
toetade A onda 
yer alan thğev 
kentler de 
Cenevre. Sead. 
Kopenhag. 2Mb 
W St PeSersbur g 
oldu M® m a» 
pahak hentmm 
Naw York 
olduğunu w ede 
konusu kentwı 
genel wr «lamada 
da 11. darwdı 
bulunduğunu 
açıklayan Mercer 
uzmanlan. Fam *1 
17., hlanbul u 
İt. W 
Sîdnry’İ 20. 
sıraya 
vrHrvHrtMsv.

İhracat ve ithalatta
miktar artışı

Mart ayında miktar olarak ihracat yüzde 40.9, ithalat yüzde 38.8 arttı
Türkiye’nin 
ihracatı, mik
tar olarak 
Mart ayında 
bir önceki 
aya göre 
yüzde 40.9, 
ithalat mik
tarı da yüzde 
38.8 arttı. 
Devlet 
İstatistik
Enstitüsü (DİE), 
Mart ayı dış ticaret 
endekslerini açık
ladı. Buna göre 
Mart’ta, miktar 
olarak geçen yılın 
aynı ayına oranla 
ihracat yüzde 13.6 
artarken, ithalatta
ki artış yüzde 
42.3’e ulaştı. Üç 
aylık ortalamalara 
göre miktar endek
si, ihracatta yüzde 
10.3, İthalatta ise 
yüzde 35.8 artış

kaydetti.
Mart itibariyle son 
12 aylık ortala
malara göre 
İhracat miktar 
endeksinde yüzde 
19.3, ithalat 
miktar endeksinde 
yüzde 35.2 
artış oldu.
Martta Fiyatlar 
Geriledi 
DİE verilerine 
göre, Mart’ta, 
Şubat ayma oranla, 
ihracat fiyatları 
yüzde 0.4, ithalat 

fiyatları da 
yüzde 0.7 
geriledi. 
Geçen 
yılın Mart 
ayma 
göre bu 
yıl 
ihracat 
fiyatları 
yüzde 13, 
ithalat

fiyatları yüzde 5.9. 
3 aylık ortala
malara göre ise 
ihracatta fiyatlar 
yüzde 14.4, itha
latta yüzde 6.4 
arttı.
Mart itibariyle 
son 12 aylık 

ortalamalara 
göre ihracat fiyat 
endeksinde yüzde 
11, ithalat fiyat 
endeksinde 
yüzde 6.2 artış 
kaydedildi.

• Telsini Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN u PERAKENDE KONTÖR SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax : (0.224) 513 93 03
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r AACîiVE
I COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

• Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
• Lisanslı Microsoft
Windows XP Home TR İşletim sistemi

• 256 MB DOR Bellek JBMm
* 40 GB sabit disk
* Onboard ekran kartı
•15'Monitör
’52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONLINE
‘ e-pack internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT+ 3 TAK
BONUS CARDA
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 9 TAK

BONUSCARD 
PEŞİNAT +13 TAK

Vestel PC1 INNM 1.000.000.900 1.000.060.000 1.110.000.0001 1.110.000.000
Vestel Cllck 1JM0W 1.1M0.000 1.177.600.000 1.307.000.000 1.307.000.000
Vestel Asteo »011 1.207.600.000 1.207.600.000 1.340.000.000 1.340.000.000

Vestel Bishi T 1.266.800.000 1.266.800.000 1.265.800.000 1.406.000.000 1.406.000.000

Vestel Planet tan» 1MI00.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 2.131.000,000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1M000.000 1M800.000 1.794800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Optimum 1.861.600.000 1.861.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1.998.800.000 1.99UOO.OOO 1.998.800.000 2219.000.000 2219.000.000

Vestel fa 5.070.000.000 L070.000.000 5.070.000.000 5627M000 5.627»
IFCRT Monitör Wq:«MOTI 1FFMNonlörMı:ltNtNlll
VESTEL ONYX HEMEN TESLİM HAZfUNTESLN BONUS VARDA MtâAN TESLİM

KDV DAHİL PEŞİN FİYAT PEŞİN FhAT PEŞAATUTU PEŞİİAT*(W ?EŞtaT«WWl

15” CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1271» 1271»
17” CRT 

Monitörle I.M.000 1.195.400.000 1.195.0 I.ÎI4950.S30 IJM»
17” FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1255.000000 1255.0 I.3K75UN 1JOM

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çeki kullanan Aldığı ûrûnûn Tutan Tat) j 

| i| II—/_~zd<]|
Bu hedyeçeid sadece Adve Bilgisayarda JOKtyZDi tarJine tada geçattl
■i MB BM BM BM BM BM BM BM BM BM MB MM MBS BM BM MB J

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de iht* "'lannıza en uygun Vestel bilgisayarı seda, 

eknolojinin tadını çıkann.....

İstiklal Caddesi Gürle İş Me.Kezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Migrene karşı daha çok stres Kahkaha ömrü
Avustralya’da yapılan 
yeni bir araştırmaya 
göre, migrenden 
şikayetçi olanların bu 
ağrılarını önlemenin 
yolunun "daha az değil 
daha çok stresten 
geçtiği" bildirildi. 
Melbourne’li araştır
macıların yaptığı açık
lamaya göre, migren 
nöbetlerinden kurtul
mak için nöbete neden 
olan olaydan kurtul
maya çalışmak, bu 
semptomları daha de 
kötüleştiriyor.
RM1T Üniversitesi’nden 
psikoloji profesörü 
Paul Martin, 
"Migrenden kurtul

Türkiye doğal eczane gibi
Doğal bir eczane 
özelliği taşıyan 
Türkiye’de yapılan 
bir araştırma, yararlı 
etkileri olduğu bili
nen birçok ürünün, 
yabani halde dağiar- 

* da bulunduğunu
belirledi.
4 yıllık bir çalışma 

| sonucu 82 ürünü
inceleyen ve 
Türkiye’nin meyve 
profilini çıkararak, 
kitap haline getiren 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Ordu Ziraat 
Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Turan 
Karadeniz, 
"Bunların gün ışığı
na ulaşmasını ve 
halkın yararına 
sunulmasını 
istiyoruz” dedi. 
Doç. Dr. Karadeniz, 
yaptığı açıklamada, 
çoğu sadece yetiştiği 
yöre halkı tarafın
dan bilinen ve 
dağlarda yabani 
olarak bulunan 
meyvelerin, koruyu
cu hekimlikte, ilaç 
yapımında veya 
kültürü alıp yaygın
laştırılarak, kullanı
ma sunulabileceğini 
bildirdi. Doç. Dr. 
Karadeniz’in, 4 yıl 
boyunca yaptığı 
arazi çalışmasında 
topladığı verileri, tıp 
uzmanlan, bu konu
da yayınlanan liter
atürler ve yurtdışın- 
daki uygulamalar ile 
yöre halkından 
derlediği bilgilerle 
harmanlayarak 
yazdığı "Meyvelerle 

manın yolu kaçıp sak
lanmak değil, 
kaygılarınızla 
yüzleşmektir" dedi. 
Bulgular; migren 
hastalarına, o çok 
bilindik yüksek sesten, 
yüksek ışıktan ve 
stresten uzak kalmayı 
öneren tıbbi tavsiyeleri 
boşa çıkardı. Prof. 
Martin, araştırmanın, 
şu an doktorlar 
tarafından uygulanan 
yöntemlerin "çok 
kötü tavsiyeler" 
olduğunu ortaya 
çıkardığını belirtti. 
Araştırma, yaşlan 
19 ila 65 arasında 
değişen ve migrenin

Beslenme ve Tedavi 
Şekilleri” konulu 
kitabında, 82 
ürünün çeşitli kul
lanım şekilleri ve 
yararları anlatıldı. 
Buna göre, bazı 
meyveler ve yarar
ları şöyle: 
Ağaç Kavunu 
(Kabızlığı giderir, 
kusmaya iyi gelir, 
marmelatı bronşit ve 
nefes darlığında fay
dalı), Ahlat (İshali 
keser, kalbi 
kuvvetlendirir, idrar 
söktürücüdür, 
yaprak ve çiçek
lerinden hazırlanan 
çay, iç kanamaya iyi 
gelir), Ahududu 
(Anti-tartar etkisi 
var, dişler bu 
meyveyle fırçalan
abilir), Akasya 
(Çiçek ve yapraklan 
kaynatılıp balla 
kanştınlarak günde 
yanın bardak içilirse 
astıma İyi gelir). 
Akdiken (İshal 
keser) 
"SAKİNLEŞTİRİR, 
KALP KASLARINI 
GÜÇLENDİRİR” 
Alıç (Kalp, damar ve 
sinir sistemi üzerine 
sakinleştirici etkisi 
vardır, yüksek tan

çeşitli seviyelerinde 
bul una n 300 hasta 
üzerinde yapıldı. 
Pet tartın, kısa
süı :qren nöbetler
ine ' «rakılan 
inşat. ’>a fazla 
hassasla, a»nı, uzun 
süreli migren nöbetler
ine maruz bırakılan 
insanlann ise daha az 
hassaslaştığını gördük
lerini; nöbete neden 
olan şeylerden kaçın
maya çalışmanın ise, 
hiç de iyi bir fikir 
olmadığını söyledi 
Araştırma süresince 
hastalara, çözmeleri 
için strese neden ola
bilecek türden zor 

siyonu düşürür, kalp 
kaslarını güçlendirir, 
emziren annelerin 
sütünü çoğaltır). 
Antepfıstığı (Göğsü 
yumuşatır, idrar sök
türücüdür, genel 
zayıflık ve bitkinliğe 
faydalıdır, yaprakları 
kaynatılıp içilirse 
kolesterolü 
düşürür), Ardıç 
(Antiseptik özellik- 
lidir, böbrek ve 
mesane hastalıkları
na, macunu ise 
basur ve guta iyi 
gelir, romatizma ve 
burkulma gibi 
durumlarda ağn 
kesicidir),Armut 
(Ağız içi yaralanna, 
uykusuzluğa iyi 
gelir, hamile kadın- 
lann mide bulan
tısını giderir, tansiy
onu düşürür, sinir
leri teskin eder), At 
Kestanesi (Ağn 
dindiricidir, damar 
daraltıcı özelliğinden 
dolayı varis, flebit 
ve hemoroite karşı 
kullanılır, deri uçuk- 
lanna, nevraljiye 
karşı şifalıdır). 
Badem (Hamile 
kadınlar kannlanna 
sürerse çatlamaya 
önler, basura 
sürülürse şifalıdır, 
yağı kulak ağrısına 
iyi gelir, cinsel gücü 
artınr), Böğürtlen 
(Meyveleri çok gelen 
aybaşı kanamalannı 
azaltır, müsil etkisi 
yapar, antiseptik 
özelliği vardır). 
Ceviz (Zekaya artınr, 
sindirim sistemi 
bozukluğunu giderir, 
dişeti çekilmesinde 
etkilidir, damar

kefene bulmaca 
oy unlan veridi. 
Martin. Migren 
hastalan 
kısa sürek strese 
maraz kakfedarnda 
jrrifauiıri ferin afemr 
ve hac tahammülü 
nl—ıyarlar. Ancak bul- I 
aracay uzun sure ve 
düzenli bar hızda yap
tıklarında, daha fezfe 
tahammül gösterdik
lerini gördük.
Sorunlarla başa 
çıkma ve kendini 
toplamanın yolu, 
bunun üstüne 
gitmekten geçer. 
İşte keşfettiğimiz sey 
bu" diye konuştu.

açar), Çalı Çileği 
(Meyveleri mikrop 
öldürücüdür, ishal 
giderir, adet 
sancısını düzene 
sokar, kansere karşı 
vücudu koruyan enz
imleri aktive eder, 
antioksidan özelliğe 
sahiptir), Çoban 
Uzumu (Uzun süre 
kullanılmamak kay- 
dıyla yapraklan 
idrar yollan 
hastalıklarına karşı 
şifalıdır)
'MENOPOZUN 

KOLAY GEÇMESİ” 
Defne (bağırsak 
kurtlanna, 
öksürüğe, migrene, 
kolite karşı etkilidir, 
böbrek ve mesane 
kumlarını döker). 
Elma (Yeni çıkan 
sürgünleri kaynatılıp 
tatlandırılarak 
içilirse damar 
sertliğine iyi gelir), 
Erik (Kalp çarpın
tısını keser). Fındık 
(Dimağı 
kuvvetlendirir, nezl
eye iyi gelir, 
menopoz döneminin 
kolay geçmesini 
sağlar), Frenk 
Üzümü (İştah açar, 
mide rahatsızlıkları
na iyi gelir, hazmı 
kolaylaştım), Frenk 
İnciri (Dizanteri ve 
ishale etkilidir, kan 
yapar). Gilebor 
(Tansiyonu düzeltir, 
adale tutulmalarını 
ve spazmı hafifletir, 
kalp-damar sistemin» 
rahatlatır). Hurma 
(Kansere karşı 
koruyucudur, disket
lerini kuvvetlendirir, 
doğumu kolay
laştırır).

uzatıyor
Gmafekpaşaam» 

I getirdaği raraafama 
| ortaya çdhaaflflı 
ı stres w depraay • 

oob öaieammm ra 
etkfl ycrfuaam 
kahkaha atmak

I olduğu bfldtoflfl.
I *lş ve Eğfeucay» 

Karıştırma Sanatı “ 
tatanfl hflribm yazan 
psikolog SArae 
Wîlson. kahkahama 
üç temel faydası 
olduğunu behrtıyor 
Berincısı. duramam 
ciddiyet um hafifletir. 
İkincisi. rihnl stres 

. kaynağından başka 
I yere yönlendirmeyi

sağlar. Üçüncü
I olarak da. psikolo

ji olarak stresi
I azaltır Wflma. 

kitabında kahka-
I hanın iyileş t İra i ve 
I stresi azalt ıc ı etkisi 
I bulunduğunu 

savunuyor 
Kitabında.
"Karnınıza ağrılar 
girecek, gözünüz
den yaşlar gelecek 
ve karşınızdaki 
kişiye durması için 
yalvaracağınız tür
den yoğun bir 
kahkaha nöbetim 
en son ne zaman 
yaşadınız?" dfee 
soran Wilson, 
kahkahanın yar ar-

ferau aayfe smm 
yor" "fla tür kahka 
ha uahemarv euyu

paferm şıupumaa» 
jflâ» sucudmmaa 
dalga fefeı dmüh

«mm Kamama 
dfeuframmmflB 
bağlar, aramam

NÖBETÇİ ECZANE
15 Naılraa 2004 Sah 
ÇAMLICA ECZANESİ
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Fenerliler şampiyon Iuqu kutladı

ünlü sanatçı
^>1'Coşkun Sabah' ın

yerlerinde 
duramayan, 
sahnede hem 
oynayıp lıeın

taraftaıhırın yaktığı 
meşaleler

I arasında
■ merdivenlerden inen

A

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Aköank Aralığı No : 3B GEMLİK 

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

SşyfettlnSEKERSOZ 
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneğinin düzen
lediği şâmpiyönluk 
gecesinde ünlü 
sanatçı Udi 
Coşkun Sabah 
yine coşturdu. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde 
düzenlenen 
şampiyonluk gece
sine Fenerbahçe 
Kulübü Genel 
Sekreteri Vedat 
Olcay ile eski 
futbolcular
dan köşe 
yazarları 
Abdullah 
Çevrim ve 
Selçuk 
Yula’da 
katıldılar. 
Yaklaşık 
100 ün üzerinde 
I »‘tu-rbahce’ye 
gonul veren 
taraftarın katıldığı 
gecede her yer 
sarı-la< ivert bayrak

larla süslendi.
; Geceye ey sahipliği 
yapan Gemlik 
Fenerbahçeliler' 
Derneği Başkanı 
'Alî.Başaran, 
takımlarının 
şampiyonluğunu 
kutladıkları bu 
gecede Bursaspor’a 
da başarılar diledi 
ve Önümüzdeki 

sezon yine

süper ligde 
görmek isteyerek 
şampiyon olmalarını 
temenni etti

Şampiyonluk Gecesi 
'• için özel yaptırılan

Pastayı birlikte 
’ kesen Kaymakam

Sadettin Gene ile 
' Fenerbahçe

Genel Sekreteri 
Vedat Olcay'a 
eski futbolculardan 
Abdullah Çevrim 
eşlik ederek 
onlara kesilen 
pastadan yedirdi. 
Fenerbahçeli 
taraftarların yoğun 
alkışları arasında 
sahneye davet edilen 
Faruk Güzel e 
derneğe yaptığı 
yardımlardan 
dolayı Kaymakam 
Sadettin Genç 
tarafından 

/ kulüp adına 
teşekkür plaketi | 
verildi.
Gecenin ilerleyen

gelmesiyle coşkulan 
doruğa çıktı.
Fenerlilerin kendisi
ni çok sevdiğini iti
raf eden Coşkun 
Sabah, kendisinin 
de Fener'e ve 

taraftarına özel ilgi 
duyduğunu 
belirterek geldiği 
sahnede 
birbirinden güzel

Fenerbahçe 
bayrakları arasında 
yaklaşık iki saat

okuyan Coşkun 
Sabah devamlı 
geldiği Gemlik te 
bu kadar hayranı 
olduğu içinde 
mutlu olduğunu 
belirtti.
Gecenin ilerleyen 
saatlerine 
kadar eğlenen 
Fenerbahçeliler, 
takımlarının 
şampiy onluğunu 
doyasıya 
yasadılar.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi

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

BİZİ ARAYINHER TURLU MATBAA IŞLERIP



16 Haziran 1973 tarihinde yayın yaşamına başlayan gazetemiz 31 yaşını doldurdu

L32 yaşına girdik
11 Gemlik ilk ofset gazetesi Gemlik Körfez, 31 nci yayın yaşamını doldurarak, 32 nci yılına girdi. Kurulduğu günden bugüne çağ* 

daşhğı, demokrasiyi, Atatürk devrim ve ilkelerini benimseyen yayınlarıyla bugünlere gelen Gemlik Körfez, yeni yaşuada sayfa 
sayısalı da 10’dan 12'ye yükseltti. Yayın yaşamında çeşitli kez ödüller alan Gemlik Körfez, ilçemizde ilk ofset gazete ve flr 9un* 

jJ^Tjiyıncf/ığ/n öncülüğünü yaptı. Kendini sürekli yenileyen gazetemiz, Gemlik’in gözü, kulağı ve sesi olmayı sürdürecek.

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK ___________________

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

16 Haziran 2004 Çarşamba FİYATI : 200.000* TL.

Midye top W
ceza yağcfr*

1 Mayıs 30 Haziran tarihleri 
da toplanması yasak oîan n 
ri toplayan 5 kişi l’çe T*nm Müdu 
lüğü ekiplerince yakalandı

Seyfettin ŞEK£RSÖZ\

L

2003-2004 eğitim ve öğretim yılı dün sona ererken, okul birincileri açıklandı

Öğrenciler karnelerini aldı
Kadri GÜLER
kadrigu le r@ hotmai l.com

Güne Bakış

32. yaş
Gemlik KÖRFEZ bugün 32 yaşma girdi.
16 Haziran 1973 günü haftalık olarak yayın yaşamına 

başladığımızdan bugüne günler su gibi akıp gitti.
Yerel basında 32 yılını dolduran çok az sayıda gazete var.
Gemlik KÖRFEZ, 32 yıl önce haftalık olarak başladığı 

yaygı yaşamına, 2003 yılından beri günlük olarak sürdürü 

« -Gemlik KÖRFEZ yayınlandığı sürece Gemlik’teki olayları, 
ye sorunları okurlarıyla paylaştı.

Genlik KÖRFEZ, bir okul.
Gazeteciler yetiştirip, meslek sahibi olmalarına öncülük 

ediyor.
Değerli kalemler, Gemlik KÖRFEZ’de yazarlığa başladı..

I Mehmet Cengiz Göral, Mehmet Sevinç, Yılmaz Akkılıç, Ali 
İi Altsoy, İnan Tamer, Erol Gürçay, Necati Kartal, Gürhan 

Çetİhkaya, Dursun Ergüler, İhsan Bölük... bunlardan 
nazdan.

Hep Gemlik için yazdık, hep doğrulan yazdık.
Olanaksızlıklar içinde, daha iyi bir gazete çıkarmaya çalışı

1 yuruz.
I Verdiğimiz emeğin karşılığını hiçbir zaman maddi olarak 
alamadık.

Almak içinde gazetecilik yapmadık. Yapmıyoruz.
Daima seviyeli olduk.
Kimseye çamur atmadık.
Araştırmacı ve sorgulayan gazeteci olmaya çabaladık. 
Eksiklerimiz çok.

! Profesyonel bir kadro ile gazetemizi çıkarmaya çalışıyoruz.
I Teknik adam sıkıntımızı aşamadık.
I Bu yıl, dağıtım ve abone sistemini daha düzenli yapmaya
| çabalayacağız

Kadromuzu oluşturabilirsek, daha önce çıkardığımız gibi 
renkli yadında da öncü olacağız.

Gemlik KÖRFEZ’İ 32 yaşma getiren değerli okurlanmıza 
teşekkür ederken, hiçbir maddi katkı beklemeden gazete 
atee destek veren yazı kadromuza, Sevgili Haber 
Müdürü me ve Sevgili eşime teşekkürü borç bilirim.

2003-2004 eğitim ve öğretim yılı dün sona ererken, öğrenciler karne sevinci 
ve hüznünü birlikte yaşadılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen.
öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını önerdi
Bir öğretim yılı daha 
sona ererken, karne 
terini alan öğrenciler, 
sevinci ve üzüntüyü 
birlikte yaşadılar. 
Okul birincisi olan 
öğrencilere plaket 
verilirken, veliler de 
çocuklarının karne 
sevincini okul 
bahçelerinde birlikte 
paylaştılar. Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Okulu Müdürü idris 
Aka, bu yıl 218 öğren 
cinin mezun olacağı 
nı ve okul birincisi 
nin Gülşah Çıkrıkçı 
olduğunu açıkladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3 de

2003-2004 seğitim ve öğretim yılı dün kapamtter TSO Gazi Ugrafim Otaâı I 
öğrencileri karne sevinci ve hüznünü fotoğrafta görükföğü gibi yaşaâiar.

W» SO GmI İlköğretim Okulu 
^^^üiay Bliglç’fs plaketi 
^^^^tılfftttlşl Ruhi Çotmkava

l.com


16 Haziran 2004 Çarşamba

Gürhan ÇET1NKAYA
Pazarda denetimler

Priştina

Türkiye adam gibi adamları kolay kolay 
yetiştiremiyor.

Çünkü eğitim sistemi, ekonomik ve sosyal 
olanakları çok elverişli değil.

Yetiştirdiklerini de onlara daha iyi 
olanaklar sunan ülkelere kaptırıyor.

Ancak;
Tüm olumsuz koşullara karşın yetiştirip 

elinde tutabildikleri de var.
Daha doğrusu enerjisini, birikimini, bilgisi

ni ülkesinden esirgemeyenler, toplumsal 
çıkarları bireysel çıkarlarının önüne alanlar da 
var.

Çok somut bir örnek Ahmet Priştina...
İzmir’in Büyükşehir Belediye Başkanı...
Türkiye’nin ender yeetiştirdiği “aydınlık” 

yeteneklerden birisiydi.
Ahmet Priştina,
Önceki gün kalbine yenik düşerek yaşama 

veda etti.
Türkiye O’nu Uluslararası İzmir Fuan’na 

yaptığı katkılarla tanıdı.
Kenti; başarılarını İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanlığına iki kez üst üste seçerek 
L taçlandırdı.

İzmir’e verdiklerini geçen hafta İzmir’e yap- 
I tığım kısa süreli seyahatim sırasında bir kez 

daha gözledim.
Kendisini şahsen tanımıyorum ama...
Yürekten alkışladım.
Kutladım.
İzmir’in kent görünümünden bir Türkiye 

Cumhuriyeti yurttaşı olarak onur duydum.
Kıvandım.
Priştina İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanlığına ikinci kez seçildi.
Onu ikinci kez İzmir Büyükşehirde Belediye 

Başkanlığına taşıyan süreç çok da kolay değil
di.

Türkiye’de esen AKP fırtınasına karşın 
seçilmek

Ama;
İzmir halkı O’nu yüreğine basmıştı.
Çünkü o; İzmir’i ve İzmir’de yaşayan yurt

taşları parti ayınım gözetmeksizin benim
semişti.

Sevmişti.
Saymıştı.
Verebileceği hizmeti esirgememişti.
Ancak;
O’nun Ege ve yurt aşkıyla yanan yüreği 

genç, dinamik ve en verimli çağında durdu.
Eksikliği kolay koylay doldurulamayacak 

olan Priştina’mn kentine dolayısıyla ülkesine 
yaptığı katkılar hiç ama hiç unutulmayacak.

Nur İçinde yatsın.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

■gofret

devam ediyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Belediye 
Zabıta ekip
lerinin ilçe 
pazarında 
yaptığı denetim
ler sürüyor.
Pazarcı esnafının 
kurallara 
uymaları için 
yapılan sürekli 
denetimlerin 
olumlu neticeler 
verdiği 
gözlenirken 
Pazar yerinin 
ortasında satış 
yapan seyyarlara 
izin verilmiyor.
Yapılan 
denetimlerde 
Pazar ortasında 
satış yapan 
seyyarların 
sattıkları simit, 
yufka, maydanoz 
gibi değişik 
gıda 
malzemelerine

zabıta 
ekipleri 
tarafından 
el konulurken, 
mallarını orta 
yerlere asan 
konfeksiyoncu 
esnafa da 
ikazlarda 
bulunularak 
mallan 
toplattırıldı.

Midye toplarken yakalanan 5 kişiye 2 milyar lira ceza kesildi

Midye toplayanlara
ceza yağdı

1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında toplanması 
yasak olan midyeleri toplayan 5 kişi 

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Seyfettin SEKERSÖZ 

Gemlik ve çevre 
sinde Şinorkel’le 
midye toplayan 5 
kişiye 2 milyar 
lira ceza kesildi. 
Balıkların yemi ve 
denizlerin filitresi 
olarak bilinen 
Midye’nin 
1 Mayıs ile 
30 Haziran

arasında toplan
masının yasaklan
masının ardından 
Ege bölgesinden 
gelen talep 
üzerine Gemlik 
Körfezinde 
midye toplayanlar 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
ekiplerince 
yakalanarak

çeşitli cezalara 
çarptırılıyorlar. 
Kara ve Kıllı 
Midye o larak 
adlandırılan 
türleri deniz 
dibine dalarak 
toplayan 
kişiler bunları 
İzmir çevre sindeki 
balık 
lokantalarına

pazarlıyorlar. 
Önceki gün 
İskele ayaklarına 
dal an 5 kişi 
belirlenerek, 
ceza uygulanırken 
bu kişilerin 
Kurşunlu 
kıyılarında da 
aynı işi 
yaptıkları 
belirlendi.



HABER
4 eğitim ve öğretim yılı dün sona ererken, okul birincileri açıklandı

■ Öğrenciler
• karnelerini aldı

ildi

2003-2004 eğitim- 
öğrenim yılı dün 
sona erdi.
Başarılı öğrenciler 
teşekkür belgesi 
atarlarken, karneleri 
başarısız olan öğren
ciler ise gözyaşlarını 
tutamadılar.
İlçe genelindeki 6 
lise ve 25 ilköğretim 
okulunda öğrenim 
yılı sona ererken, 
okullarda diploma 
törenleri düzenlendi. 
İlköğretim müfettiş
lerinin toplantısı 
nedeniyle Ticaret 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu’na 
gelen İlköğretim 
Müfettişi Ruhi 
Çetinkaya, düzenle
nen törende okul 
birincisi 8/B sınıfı 
öğrencisi Tülay 
Bilgic e plaket verdi. 
Okul bahçesinde 
düzenlenen törende 
öğrencileri yalnız 
bırakmayan velilerde 
çocuk!an kadar 
heyecan yasadılar. 
BOL BOL 
KİTAP OKUYUN 
Öğrenim yılının sona 
ermesiyle ilgili açık
lama yapan İlçe Milli

TAŞI
GEDİĞİNE

Tamer

Şaşırmazsanız, saymazlar..
G-8'ler Amerika’da kırmızı halılar, 
bando mızıka ve törenlerle karşılanmış. 
Başbakanımız ve diğer ülke liderlerine 
böylesi bir davranış yok!
Verdikleri mesajı algıladılar mı dersiniz? 
Saydıramazsanız, saymazlar!

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
tatile çıkacak 
öğrencilere bol 
bol kitap oku
malarını önerdi. 
Ercümen, yaptığı 
açıklamada şunlan 
söyledi: "Yoğun ve 
yorucu bir eğitim 
öğretim yılı geçir 
dik. 2003-2004 
öğretim yılı 
Gemlik için 
kültürel etkinlik
ler açısından 
başarılı geçmiştir. 
Ortak sınav sonuç 
lanna bakıldığın
da bunu görebili
riz. Dolayısıyla 
öğrencilerimiz 
haklı olarak tatili 
fazlasıyla hak 
ettiler. Bunun 
yanında velileri 
miz de öğrencileri 
mize gerekli destek 
ve duyarlılığı göste 
rerek, onların her 
zaman yanında 
olmuşlardır. Tatili 
doyasıya yaşamala 
nnt diliyorum. 
Tatilde öğren 
çilerimizin birikim 
kazanmaları için 
roman, hikaye ve 
şiir kitaplarını oku-

yarak duygusal yön
den gelişmelerini ve 
dünyaya ilişkin, 
insana ilişkin biri 
kimler kazanmala 
rint öneriyorum. 
Öğrencilerimiz 
tatili hak ettiler" . 
SPORCU 
ÖĞRENCİLERE 
MADALYA
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nde düzenle
nen törenle öğrenim 
yılı içinde çeşitli 
branşlarda 
başarılı olan sporcu 
öğrencilere 
madalya verildi.
Okul bahçesinde 
düzenlenen törende 
öğrencilere konuşan 
Okul Müdürü İdris 
Aka, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
okul başan notunun 
100 üzerinden 
87.90 olduğunu 
belirterek, "Bu yıl 
218 öğrencimiz 
mezun oluyor. 
Onların iyi üniver
sitelere girmeleri 
bizleri memnun 
edecektir" 

şeklinde konuştu. 
Yıl içinde basketbol, 
Voleybol, Kros, 
satranç, futbol ve 
halk oyunları 
branşlarında okul 
lannı en iyi şekilde 
temsil eden sporcu 
öğrencilere madal 
yaları öğretmenleri 
tarafından verildi. 
OKUL BİRİNCİSİ 
GÜLŞAH ÇIKRIKÇI 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
İdris Aka, bu yıl 
okullarından mezun 
olan 218 öğrenci 
arasında Gülşah 
Çıknkçı’nm okul 
birincisi olduğunu 
açıkladı.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri düzenle
nen törenden sonra 
öğretmenlerinden 
karnelerini aldılar. 
İdris Aka, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi nde kep giyme 
töreninin 24 Haziran 
Perşembe günü 
saat 17.oo de 
yapılacağını açıkladı.

Zengin ve Yoksul

Zenginlik ve yoksuttuk.
Yeni dünya düzeninin savaş sebebi 

budur.
Din işin görünen losnudhr.
Esas sebep fakirliktir
Gelirin adil olarak payiaşdmamasadDr.
Bir yanda, günde trilyonlar kazanan

lar var.
Diğer yanda, günde bir dolara taina 

edenler var.
Eskiden bu kavga ülkelerin kendi 

sınırları içindeydi.
Şimdi sınırlan taştı.
Zengin ülkeler pastayı paylaşmaktan 

kaçtı.
Kaçmak bir yana, daha da sömür

menin yollarını buldu.
Almanya, birleştiğine pişman oldu.
Çünkü zengin Batı Almanların, parası 

azaldı.
Paranın bir bölümü, doğudan gelen

lere aktı.
Kıbns Rum kesimi de artık, bir

leşmekten yana görünmüyor.
Çünkü, zenginliğin bir kısım, kuzeye 

akacak.
Topraktan vazgeçmeyi, göze aldılar
Ama. Paradan asla vazgeçmeyecek

ler.
Çağımızda zenginliği Amerika temsil 

ediyor.
Tek hedefi, kendi halkını daha mutlu 

etmektir.
Bunu uygularken, hiç bir engel tara

maz.
Önce ikna yolunu dener.
Direnç görürse, silah kullanır.
Kan akıtır.
İşkence bile yapar.
Çağımız, zenginliğin en azgın dönem

ini yaşıyor.
Zenginliğin gözü doymuyor.
Daha fazlasını istiyor.
Hepsini istiyor.
İşte. Savaşın gerçek sebebi budur.
Bu savaş...
Çok şeyi olanlarla, hiç bir şeyi 

olmayanların savaşıdır.
Galibi de, baştan hrfcfc.

Bir devenin,
İğne deliğinden geçmesi,
Zengin bir adamın.
Cennete girmesinden daha 

kolaydır.
“İncil”
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, Yedi Kocalı Hürmüz u canlandran öğrenoyı odmetârf

Başarılı öğrenciye Şeftali 2
kitap armağan edildi m^on
SadettinŞLKLR50Z 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu ’ndan mezun 
olan öğrenciyi 
kitapla ödüllendirdi. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
sahnelenen "Yedi 
Kocalı Hürmüz" 
oyununda oynadığı 
Hürmüz rolüyle 
büyük beğeni 
kazanan Esra 
Ayaz’ı makamında 
ağırlayan Mehmet 
Ercümen, oynadığı 
oyundan çok mem
nun kaldığını 
belirterek tatilde 
okuması için

sevincine 
ortak oldu. 
Sosyal etkinliklerde 
Esra Ayaz’ı çok 
başarılı bulduğunu 
belirten Mehmet
Ercümen, "İzlediğim

kitap hediye etti. 
Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Salih Sergin’de 
öğrencisi Esra 
Ayaz’ı bırakmayarak

öğrenciler
arasında Tiyatro’ya 
kendini verebilen 
ender öğrencilerden 
biri olduğu için 
kendisini tebrik 
ediyorum" dedi.

adını duyuran

Bursa Şeftalisi' 
ismin i alan 
yaz meyvesi 
pazarda kilosu 
2 milyon liraya 
satılmaya 
başlandı.

ŞçyfettinŞEKERSOZ

Yazın vazgeçilmez 
meyvelerinden 
olan Şeftali 
yavaş yavaş 
tezgahlarda 
gözükmeye 
başladı.
Tüm yurda

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomax 

15W40 motor yağı hediyemiz.

OTOfiYGfiZ

YAPI KREDİ -VVORLD KART 
İŞ BANKASI • M AXIMUM KART’A
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

OMNİTRAC MSD

ampanyam 
20-22,5

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

HİZMETİNİZİ GİRMİŞTİR
, OPET

BM»
Az aşınma için düzgün yük dağılımı. Düşük yuvarlanma direnci yakıt tasarrufu sağlar. 
Yolda/yol dışında çekiş. Yüksek kendini temizleme özelliği. Yan darbelere karşı arttokns 
direnç. Düzgün aşınma, iyi kontrol ve sürüş hakimiyeti. Hasarlara mükemmel direnç. 
Artırılmış ömür & kaplanabildik. ECD teknolojisi ile üretim. Omnitrac MSD çeker aks lastiği 
ECD teknolojisi ile üretilmiştir. ECD teknolojisi, paslanmaya dirençli Pokamide bir kaka 
ile çelik kuşak paketini korumak için suyun gövdeye girmesini önler, ayrıca bu yapı güdü, 
darbe dayanıklı gövde & yan darbelere karşı ilave korumalı yanaklar içeren bir tekndcicr.

Bursa ■ Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km.
Gemim

SATILIK

GOOD/YEAP

İstiklal Caddesi üzerinde cirosu viiksek 
DEVREN SATILIK TEKEL BAYİİ 

GSM: 0.535.355 99 88

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

ABONE OLDUNUZ MU? 
nöF.^U abone olun 

OKUYUN OKUTUN
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OSS sınavı
öncesinde uyarı

Uğur Dershanesi 
Biyoloji öğretmeni 
Ayşegül Urkan, 
ÖSS sınavına 
girecek adayların 
ağır yemeklerden 
kaçınmaları 
gerektiğini söyledi. 
Uğur Dershanesi 
Biyoloji öğretmeni 
Ayşegül Urkan, 
yaptığı açıklamada, 
"Sınava bir hafta 
kaldı. Sınaua 
girecek adaylar, 
ağır kızartmalar, 
yağlı soslar, 
şarküteriler, 
fazla miktarda 
kırmızı et, 
hamburger, yağlı 
mayonezli fast- 
fodlar, aşın 
mayalı gıdalar 
fazla miktarda 
koyu çay ve 
kahve, fazla 
asitli içecekler, 
aşın soğuk ve 
sıcak gıdalar, bird

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ |
O Her çeşit balık
Q Misina Ağı

«■" BİZİMLE YAŞAYIN
O ip Ağ

10 Fanya
O Mantar, kurşun
O İp Çeşitleri

■ O Sandal Malzemeleri
| O Kürek

I-h O Çapa
O Macun
O Galvenizii çivi Erkan ŞENEN

II O TMC sintine bombası ömerbey Mah. Üstün Sok.
1 16/A MUDANYAve diğer malzemeler - Tei & Fax: (0.224 544 63 u 

_ ile hizmetinizdeyiz gsm (0.532) 297 23 ıs

en fazla ısıtılmış, 
bayatlamış, veya 
uzun süre beklemiş 
yiyecekler, iyi 
saklanmamış 
veya tarihi geçmiş 
konserveler ve 
sakatatlardan 
kaçınmalı" dedi. 
Öğretmen Urkan, 
öğrencilerin, 
hastalanma 
riskini azaltan 
ve zihni açan 
besinlerin alınmasını 
tavsiye ederek 
"Geceleri 12 adet 
fındık, 1 bardak 
ılık süt ile zihin

açıcı gıdalar 
dediğimiz, yeşil 
ve siyah zeytin, 
zeytin yağı, 
adaçayı, yeşil çay, 
semiz otu, keten 
tohumu, hastalanma 
riskini azaltan taze 
meyveler, C vitamini 
içerenler sivri 
biber, erik, roka, 
maydanoz, 
tere ve antibiyotik 
yerine geçen 
gıdalar, soğan, 
sarımsak, 
karanfil yemeli" 
diye konuştu. 
Adaylar için sınav 

diyeti de veren 
Urkan daha sonra 
şunları söyledi: 
"Kahvaltıda bol 
bol zeytin, 1 
domates, 1 adet 
rafadan yumurta, 
2 dilim tam 
buğday ekmek 
ve bol adaçayı. 
1 tatlı kaşığı bal. 
Ara öğün olarak; 
7- 8 adet kuru 
kaysı, öğlenleyin; 
Ton balıklı ve 
zeytinli salata, 
2 dilim tam 
buğday ekmeği, 
zeytin yağlı fasulye. 
Ara öğün olarak 
yine; 7 adet kaysı. 
Akşam ise; 
fırında bol peynirli 
makarna, sebze 
çorbası, semiz 
otu salatası ile 
gecede; 12 adet 
fındık, 1 bardak 
ılık süt içmeli ve 
uyumah.*

Asgari ücrette 
yine 

uzlaşma yok

İşçiler yaklaş* 
303m*yonBra 
olan asgan 
ücretten 
memnun <Md 
Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu 
ikinci kez top
landı. ancak 
yine uzlaşma 
sağlanamadı 
İşçiler yaklaşık 
303 milyon lira 
olan asgari 
ücretten mnamm 
değiller .
İşverenler ise yeni 
bir zamma 
yanaşmıyor.

Yeni TL ile
200 bin yazar kasa 
hurdaya çıkacak

TL'den sıfır 
atılması ile 
birlikte Mali 
ye Bakanlı 
ğı'nın verile 
rine göre 
200 bin adet 
yazarkasa 
çöpe gidecek. 
Çünkü bu
İr as alarm birçoğa 
nun üretimi devam 
ftariyor ve çoğu 
ekonomik ömürleri
ni tamandanaş 
dununda.

I Sıfır atılması 3e bir
likte 800 bin adet 
yazarkasa da modi
fikasyona uğraya
cak. Piyasada Yeni

I Türk Lirası'na 
aynada yazar 
t >1 fiyatları 
ise 400-650 mdyotı 
arasmda değişiyor. 
Yeni Türk Lirası na 
g* çişle birlikte 
yazarkasa sek-

İMİ da Mpdacak 
aaanmua mahro 
ekononrik 
dengeler» etkjBv 
memew pvrvkZi^ 
g*r6ş*nda_ 
Asgari ücret. 16 
yaşından bvyuk 
işçiler içte net 303 
mflyoo; 16 yaşm 
aibadaM tşçfler 
için ise 257 
milyon İra.. 
Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu. 
23 Haziran 
Çarşamba günü 
bir kez daha 
toplanacak.

100 adfeM dolar
lara ııiiiRnt 
Şa anda yazarkasa 
sektöründe âç 
marka faafiyet gös
teriyor. Bunlardan 
Profio Tekra bal 
tiği Profifo w 
OfcrtU markalan 
Be pııı ıdıif 6— 
ttn vazarkasanaı 
üreticisi Diğer 
üretici inan 
Beton «m ine 500 
bin adet yanar 
karan bcdurmyoc. 
Pazardaki ûçâacâ 
firma ise Sharp. 
Ta a» pazarm 
vûzde 10'aaa



Ofis rahatsızlıkları artıyor
Ofis ortamında, en fazla boyun rahatsızlığı yaşanıyor

ŞİİR KÖŞESİ

Ofis çalışan
larının eli kolu 
haline gelen 
bilgisayarların 
başında 
geçirdiğimiz 
saatler arttıkça 
sağlık şikâyet
leri de 
çoğalıyor.
Nüfusun üçte 
birinde görülen 
boyun hastalık
ları, çalışan
ların yüzde 
40’ını, bilgisa
yar başında 
çalışanların ise 
% 50-80’ini 
etkiliyor. Bu 
nedenle artık, 
"meslek 
hastalığı" 
olarak tanım
lanıyor.
Boyun ağrıları 
uzun süre 
devam 
ettiğinde 
depresyon gibi 
psikolojik

sorunlara da 
yol açabiliyor. 
Güçsüzlük, 
uyuşma, baş 
ağrısı, baş dön
mesi, kulak 
çınlaması gibi 
belirtilerle ken
dini gösteren 
boyun hastalık
ları en çok tele
fon operatör
leri, diş hekim
leri, yazar, 
editör, bankacı 
ve sekreter
lerde 
görülüyor.

Prof. Dr.
Emel Özcan, 
sakatlığa da 
neden olabilen 
boyun 
ağrılarının 
erken emeklilik 
nedenleri 
arasında yer 
aldığını, bu 
yüzden geç 
olmadan önlem 
alınması 
gerektiğini 
vurguladı.
Prof. Dr. 
Özcan, gün 
boyu bilgisa

yarla çalışan
lara, sabahları 
düzenli olarak 
15 dakika 
egzersiz yap
malarını 
önerdi.
İşte altın 
öneriler:
-Yarım saatte 
bir ara ver
melisiniz 
-Oturma 
koltuğu cok 
sert ya da çok 
yumuşak olma
malı,
-Sırt arkaya

dayanmak 
ayak tabanları 
yere konan sh.
-BSgbayar goz 
hizasında 
olmalı, 
-Klavyeyi 
kullanırken 
dirsekler 
90 derece 
açıda olmalı. 
-Her yarım 
saatte b irkaç 
dakika 
bilgisayarın 
başından 
kalkmalı.
Yatağınız 
orta sertlikte 
olmalı, yastık 
yüksek 
olmamalı, 
-Yüzükoyun 
uyumamaya 
özen göster
meli. Düzenli 
yürüyüş, 
yüzme gibi 
fiziksel 
aktiviteler 
yapılmalı...

Demir Ak

PİŞMAN ETTİN

Girmez id gözüne bir damla uyka 
Acılar gelince ararsın kuytu 
Sana sulıttığ— işte tam buydu 
Benim yasadığım günleri yaşa 
Pişman ettin beni sevgiye aşka 
Yüreğin yangındır dumanı tütmez 
Bülbüller efkarlı bir soluk ötmez 
Bir türlü izdir a p yanından gitmez 
Benim yasadığım günleri yaşa 
Pişman ettin beni sevgiye aşka 
Dar gelir hep sana bu koca d unya 
Yaşananla r olur kabusla rüya 
Çektiğin çilen in anla m ı bu ya 
Benim yaş adığwn günleri yaşa 
Pişman ettin ben i se vg iye aşka 
Gözünden kan akar yüreğin ateş 
Seni yakan odur zannetme güneş 
Sende ol benim gibi bir çilekeş 
Benim yaşadığım günleri yaşa 
Pişman ettin beni sevgiye aşka

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde Ktynm 

mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık A
G$M : (0.535) 886 47 74

2004 GOLF 7500 Km’de 0.533.565 92 85

1 
I
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Öğretmenlikte unvan dönemi
Öğretmenlikte 
çeşitli kariyer 
basamakları 
öngören yasa 
tasarısı, TBMM 
Milli Eğitim alt 

' komisyonunda 
bazı değişikliklere 

! uğradı.
Öğretmenlik 
mesleğini, adaylık 
döneminden sonra 
‘'öğretmen”, 

! "uzman öğretmen” 
ve “başöğretmen” 
olmak üzere üç 
kariyer basamağına 
ayıran tasan, 
adaylık dönemini

I başarıyla tamam
layanların mesleğe 
öğretmen olarak 
atanmasını 
hükmediyor.
Hükümetten geldiği 

| şeklinde, kariyer 
basamaklarındaki 
yükselmeyi sadece 
sınavda başarılı 
olmaya bağlayan

tasanmn bu hükmü 
alt komisyonda 
değiştirildi.
Buna göre, kariyer 
basamaklarında 
yükselmede kıdem, 
eğitim (hizmetiçi- 
lisansüstü eğitim, 
bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sportif 
çalışmalar) ve sicil 
(iş başarımı) 
puanlan ile sınav 
sonuçlan esas 
alınacak.
Değerlendirme 
100 tam puan 
üzerinden yapıla
cak. Değerlendirme 
puanının yüzde 
10’unu kıdem, 
yüzde 30’unu 
eğitim, yüzde 
10’unu sicil ve 
yüzde 50’sini de 
sınav puanı 
oluşturacak.
Kariyer basamak
larında yükselecek
ler, değerlendirme

puanlarına göre 
başan sıralamasına 
alınacak.
Değerlendirmeye 
alınmak için sınav 
tam puanının en 
az yüzde 60’ını 
almış olmak şartı 
aranacak.
Sınav üç yılda bir 
yapılacak. Ancak, 
uzman öğretmenlik 
ya da başöğret
menlik konten
janının en az yüzde 
10’unun boşalması 
durumunda sınav 
için süre kaydı 
aranmayacak.
Yüksek lisans 
öğrenimini tamam

lamış öğretmenler
den uzman öğret
menlik, doktora 
öğrenimini tamam
lamış olan öğret
menlerden ise 
başöğretmenlik 
için sınav şartı 
aranmayacak. 
Bu durumda olan 
öğretmenler kıdem, 
eğitim ve sicil 
ölçütlerine göre 
değerlendirilecek. 
Öğretmenlik kariy
er basamaklarında 
yükseleceklerin 
gireceği 
sınav, sınava 
katılacaklarda 
aranacak en

az çalışma süresi, 
hazmet içi veya 
Uf üstü eğitim 
nitelikleri, bilimsel, 
kültürel, sanatsal. 
sportif çalışmalar 
ve sicil puanı 
düzeyi ile her bir 
değerlendirme 
ölçütüne ilişkin 
h usus la r ile puan 
değerleri, yüksek 
lisans ve doktora 
öğrenimini tamam 
lamış olanlardan 
uzman öğretmenlik 
ve başöğretmenlik 
için aranacak 
kıdem, eğitim sicil 
şartlan ve puan 
değerleri, yükselm
eye ilişkin usul ve 
esaslar ile diğer 
hususlar Maliye 
Bakanlığı ve Devlet 
Personel 
Başkanlığı ’ n ın 
uygun görüşleri 
alınarak Milli 
Eğitim

Bakanlığınca 
çdrardarah 
yönetmelide 
düzenlenecek» 
Toplam serbest 
öğretmen kadro 
sayısı içinde, 
başöğretmen 
oram yüzde 10. 
ıı rm— öğretmen 
oram ise yüzde 
20 olacak 
Bu oranlar. 
Bakanlar 
Kurulu itin Se 
artırılabilecek» 
Bi| öğretmen 
umrem kazananlara 
en yüksek devlet 
aylığmm yüzde 
40ını. uzman 
öğretmenlere ise 
yüzde 20 wni ada
mayacak şekilde 
ilave Eğitim öğle 
tim Tazminatı 
ödenecek. Bu 
hüküm, 1 Ocak 
2005‘ten itibaren 
yürürlüğe girecek.

“Türk ekonomisi
sağlam bir zeminde”
Tayyip Erdoğan, 
Türk ekonomisinin 
artık dünyadaki 
ani şokları atlata
bilecek sağlam 
bir zemine 
oturduğunu 
belirtti.
Başbakan Erdoğan 
Partisi’nin
Meclis grubunda, 
ekonomideki 
son gelişmeleri 
değerlendirerek 
faizlerin düşüş 
eğilimine 
girmesinin 
hükümete duyulan 
güvenin işareti 
olduğunu belirtti. 
Erdoğan, 
"Türkiye’de

ekonomi artık 
sağlam bir zemine 
oturmuştur.
Dünyada meydana 
gelen şoklara 
rağmen 
ekonomimiz 
bu şoklan

emebilecek bir 
zemine oturmuştur. 
Daha iyi bir konu
ma, ilerde daha 
istikrarlı bir konu
ma gelecektir ama 
bu biraz zaman 
alacak" dedi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN vı PERAKENDE KONTÖR SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLYK 
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0224) 513 93 03
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bilişim hizmetleri 
VESTEL’DEH ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

• Intel Pentium 4 İşlemci 2.8 GHz
• Lisanslı Microsoft
Wlndows XP Home TP İşletim sistemi

• 256 MBDDR Bellek
* 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı
’ 15' Monitör
•52XCD-Rom
’ 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
’ e-pack Internet erişim paketi

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 3 TAK

BONUS CARD’A
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT *13 TAK

Vestel PCI İMİM 1.000.000.000 İMİM I.1M.OOO 1.110.000.000

Vestel Click I.I77.İM I.I77.İM I.I77.İM 1JWMı 1.307.000.000

Vestel Asteo İMİM 1.207.500.000 İMİMİ 1.3MM İMİM

Vestel Bishi T İMİM 1266.800.000 12MM İMİM 1.406.000.000

Vestel Planet 1M.İM 1.428.İM 1.428.800.000 1.5M.0M 1.5MM

Vestel Magıc IM.0M İMİM İMİM 2.131.000.000 2.131.000.Û00

Vestel Bishi Y İMİM İMİM İMİM 1.992.000.000 1.M0M

VestelOptimum UitMOM 1.861.600.000 1.861.600.000 2.Üİ.0M 2M.0M

Vestel Smart İMİM İMİM 1.998.800.000 2219.000.000 2219.000.000

Vestel Max 5.070.000.000 5M0M moM 5.627MM 5.627.000.000

ir Fiat Monitör M: 10(1000.000 Tl 19* Fiat Monitör Wq:1O8M Tl

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TE SUN 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA 
PEŞİNAT+4 TAK.

HAZİRAN TESUM
PEŞİİAUITAK

BONUSCARD’A
PE$WAT*1ÎTAX

15" CRT 
Monitörle 1.M0M 1.155.000.000 1.155.000.000 1271MOOO I27IJM
17” CRT 
Monitörle 1.MMN0 1.195.400.000 1.195.4M UIL9M 1314.950.000

17" FLAT 
Monitörle

I.51MM 1.255.000.000 I2M.N0 1.3N.7M 1M7M

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACÜİVE 

COMPUTER
vestel

ÇeMkutanon

DİSTRİBÜTÖRÜ I
I

Aldğûrûnûn Tutan Tgh |

Bu hedyeçeki sadece Acfive B^saya'da 3W0Ntarlt)etod(xgeçeıttl

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! 
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın.....

I 
I

İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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İHALE İLANI
ÖZEL KALORİFER YAKITI ve MAZOT SATIN ALINACAKTIR

SSK GEMLİK HASTANESİ
45 ton kalorifer yakıtı - 15000 litre mazot alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Bilimsel olarak kanıtlandı

İhale Kayıt No
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktan

: 2004/66613 Aşkın gözü 
körmüş

b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi 
3* ihalenin 
a) Yapılacağı yer 
b) Tarih ve saati

: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No : 127 GEMLİK
: 0.224 513 11 68 - 224 513 99 51
: gemlikssk@superonline.com.tr

: 45 TON ÖZEL KALORİFER YAKITI
15.000 LİTRE MAZOT

: SSK GEMLİK HASTANESİ
: SÖZLEŞMEDEN 10 GÜN SONRA

: SSK GEMLİK HASTANESİ 
: 08.07.2004 - 10.oo

4- İhaleye 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 elek

tronik posta adresi
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi veya meslek odası 

belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Ödasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.I.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucu- 

lan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde 
sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunulmadığına dair, ihale tari
hinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.

Yabancı istekliler (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler 
yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve 
vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. ihale konusu ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 5 ‘inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini 
gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleşti 

rilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında 
belirlenecek benzer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özel
liğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında ihale konusu alım veya ihale 
dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki atımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim bel
gesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik bel
geler

a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve /veya kapasite raporu
b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi
c) Akaryakıt bayilik belgesi, tanker ruhsatı verilmesi
4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafın

dan verilen sertifikalar
Uluslararası kabul gören kalite belgeleri (TSE, ISO, TUV, CE, FDA gibi). Bu belge ve serti

fikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya 
uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 
kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, akaryakıt pazarlama ve dağıtım işleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli İstekliler katılabilecektir.
7İhale dokümanı www.ssk.gov.tr adresinde görülebilir ve 50.000.000 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 08.07.2004 tarihi saat lO.oo'a kadar SSK GEMLİK HASTANESİ adresine ve 

(ilebileceği gibi İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

apılan İstekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflernİ geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 40 takvim günü 

olmalıdır.

UCLcMH. ayrıca 
20 kadar genç 
anneyi kenefi 
ç o ruh,lan, başka 
çocuklar ve 
yetişkin 
arkadaşlarma ak 
reotedere baktık - 
lan esnada 

beyte fltedsrüri

' İter Mİ 
çakşır da 
anneM 

romantik

Bilim adamları, 
aşkın gözü kordur 
sözünün gerçek 
olduğunu gösteren 
sonuçlar 
elde ettiler. 
BBCnin haberine 
göre, University 
College London da 
(UCL) yapılan 
ilginç 
araştırma 
Neurol 
mageda 
yayım
landı. 
Araştır 
mada,
aşk duygusu
nun, beynin 
eleştirel düşünceyi 
kontrol eden böl
gelerindeki 
faaliyetin baskılan- 
masına neden 
olduğu 
saptandı. 
Bu, bir kişiyle 
yakmlaşıldığmda. 
beynin bu kişinin 
karakterini ve 
özelliklerini 
değerlendirme 
yetisinin azaldığım 
gösteriyor.

beytede 
aymeddyi 

yarattığım 
gösterdi 
Araştırmaya 
başkankk eden Ete. 
Andreas Bari ete. 
çahşmalan »oram 
larken. annefik 
duygusuyla eşten 
beyinde edanda 
olarak görül 
düğünü, çünkü 
bu iki dnrmnnn 
türün dev asm içte 
gerekli okteğuna 
söytedk

I ■
1 miERİllE 1
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■ KÖRFEZREKLAH >

12- Konsorskiyumlar teklif veremezler.

mailto:gemlikssk@superonline.com.tr
http://www.ssk.gov.tr
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bnfiK GEMLİK HASTANESİ

İHALE İLANI
SIHHİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ı ■ 66 KALEM SIHHİ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Jr - İhale Kayıt No 
i • İdarenin 
■) Adresi 
b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktan 
b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi

İhalenin
* jh) Yapılacağı yer 

b) Tarih ve saati

: 2004/66326

: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No : 127 GEMLİK
: 0.224 513 11 68 - 224 513 99 51
: gemlikssk@superonline.com.tr

: İhale konusu isin türü niteliği ve miktan aşağıda belirtilmiştir
: SSK GEMLİK HASTANESİ ECZANE DEPOSU
: SÖZLEŞMEDEN 10 GÜN SONRA

: SSK GEMLİK HASTANESİ .-BAŞTABİP YRD. ODASI
: 06.07.2004 - 10. oo

I U4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
■ 64.1.- İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
I 14.1.1. Tebligat için adres beyanı, aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
K 4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi.

14.1.2.1 . Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
W 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin & 
Hanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören 

durumlarda bulunulmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.
Yabancı istekliler (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarma 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. ihale konusu alımın/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. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 5 ‘inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi 

veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleşti rilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen 

ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin ö» İliği— 
göre istekliler tarafindan teklif edilen bedelin % 30 oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlı 
ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve /veya kapasite raporu
b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi 

verilmesi
4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
Uluslararası kabul gören kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. (TSE, ISO, TUV, CE, FDA gibi). Bu belge ve sertifikaların. Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanınma antlı 
da yer alan ulusal akreditasyon kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafindan düzenlenmesi zorunludur.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, kataloglan, fotoğraftan numune istenecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, sıhhi sarf malzeme, pazarlama ve üretim işleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklileri açıktır.
7. İhale dokümanı  adresinde görülebilir ve 25.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan- 

lann ihale dokümanını satın almalan zorunludur.
www.ssk.gov.tr

8. Teklifler 06.07.2004 tarihi saat lO.oo’a kadar SSK GEMLİK HASTANESİ- BAŞTABİP YRD. ODASI adresine verilebileceği gibi iadeli taah
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonracu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, 
kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler tekmif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 40 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
MALZEMENİN ADI
1- FLASTER 5*5 KAHVERENGİ BEZ
2- FLASTER İPEK 5*5
3- FLASTER 5* 2,5
4- FLASTER HIPOALERGENİK GÖZ AMELÂATLARI İÇİN
5- YEŞİL İĞNE UCU
6- SİYAH İĞNE UCU
7- KAHVERENGİ İĞNE UCU NO :22
8- BACTERIONUS
9- CIDEX SOL
10- ANJIOKET NO : 20
11-ANJIOKETNO : 22
12- ANJIOKET NO : 24
13- ERKEKLER İÇİN İDRAR TORBASI

•p,|| 
IU

U
M

/M
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Bas» : 200444

MİKTARI MALZEMENİN ADI MİKTARI
4000 ADET 14- KIZLAR İÇİN İDRAR TORBASI 500 ADET
1700 ADET 15-TIRNİKE 30 METRE
1000 ADET 16- FEEDING TÜN NO : 8 200 ADET

20 ADET 17- FEEDING SONDA NO : 10 30 ADET
2300 ADET 18- FEEDING SONDA NO : 12 30 .ADET

500 ADET 19- FEEDING SONDA NO : 14 30 .ADET
500 ADET 20-KAN \"ERME SETİ 350 ADET

15 ADET 21- ÜÇ YOLLU MUSLUK 200 .ADET
30 ADET 22- PREZERVATİFTİ SONDA 100 ADET

5100 ADET 23- İDRAR TORBASI MUSLUKLU 1000 ADET
4700 ADET 24- EKG KAĞIDI 110 *30 20 ADET
1000 ADET 25-ELEKTROT 400 ADET
500 ADET 26- BİSTURİ NO : 20 1100 ADET

M

mailto:gemlikssk@superonline.com.tr
http://www.ssk.gov.tr
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Yumurta vitamin deposu
Yumurta, zengin 
proteinin yanı sıra 
başta A, D, E ve B 
grubu vitaminler 
olmak üzere çok 
sayıdaki vitamin 
türünü yüksek oran
da içeriyor.
Sarısındaki A vitami
ni, gözlerin iyi 
görmesine, kemik 
gelişimi ve sağlıklı 
dişler için gerekli 
vücut hücrelerinin 
gelişmesine, 
solunum ve 
sindirim sisteminin

sağlıklı olmasına ve 
enfeksiyonlara karşı 
korunmasına 
katkı sağlıyor.
Eksildiği çocuklarda 
kemik bozuklukları
na yol açan D 
vitamini açısından 
yumurta, deride 
güneş ışınlarından 
sentezlenen bu vita
mine sahip bir kaç 
besin arasında 
yer alıyor.
Yumurtayla alman 
D vitamini vücudun 
diğer besinler yoluy-

la alman kalsiyumu 
kullanmasına da 
yardıma oluyor, 
insanların ihtiyacı 
olan 13 vitamin

ve minerale sahip 
olan yu—mrtadairi 
E vitamini, vucudu 
zar a rh maddelere 
karşı koruyor.
B grubu vi tam inler 
ise bazı besin 
öğelerinin enerjiye 
çevrilmesine katkı 
yapıyor. Yumurta, 
deri ve göz sağhğı 
için gerekli olan 
B2 vitamini 
açısından da 
oldukça zengin 
bir ürün olarak 
biliniyor.

Gülmek 
vücudu güçlü 

yapıyor
1 dakikalık 

i gülmek 
| 30 dakikalık 
egzersizin 
yerine 
geçiyor.
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İHALE İLANI
SIHHİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

1 MALZEMENİN ADI MİKTARI
5 27- ALIMINYUM PARMAK ATELİ 150 ADET

*S 28- PERMATİK 50 ADET
E 29- BUHARLI STERILIZASYON İÇİN İNDİKATÖR 2000 ADET
S 30- DLAK KURU STERİLİZASYON İÇİN 300 ADET
| 31- ENJEKTÖR 50 CC ÇAN UÇLU 100 ADET
3 32- MONOCRIL 3/0 24 MM. KESKİN 60 ADET
o 33 - ATR KROME KATKÜT 2 YUVARLAK 48 MM 120 ADET

34- ATR KROME KATKÜT 2 KESKİN 40 MM 12 ADET
35- ATR KROME KATKÜT 0 YUVARLAK 30 MM 36 ADET
36- ATR KROME KATKÜT 2/0 YUVARLAK 26 MM 360 ADET
37- ATR KROME KATKÜT 3/0 YUVARLAK 20 MM 36 ADET
38- ATR KROME KATKÜT 4/0 YUVARLAK 20 MM 36 ADET
39- PDS O LOOP YUVARLAK 40 MM 24 ADET
40- PDS 4/0 YUVARLAK 25 MM 10 ADET
41- PDS 2/0 YUVARLAK 25 MM 10 ADET
42- NORMAL İPEK 2/0 (17*45) 240 ADET
43 - NORMAL İPEK 3/0 (17*45) 120 ADET
44- ATR İPEK 2/0 KESKİN 26 MM 180 ADET
45- ATR İPEK 3/0 KESKİN 23 MM 360 ADET
46- PROLEN 3/0 KESKİN 26 MM 240 ADET
47- PROLEN 2/0 YUVARLAK 20 MM 120 ADET
48- VICRYL 1 YUVARLAK 46 MM 36 ADET
49- VICRYL 6/0 YUVARLAK 8 MM 24 ADET

(1/4C SPATULOUTED ÇİFT İĞNE)
50- SPONGOSTAN STANDART 30 ADET
51- SPONGOSTAN RULO 20 ADET
52- STERİL KANATLI PASPAS 150 KANAT
53- STERİL KALEM KOTER 350 ADET
54- STERİL ASPİRATÖR (TOPUZLU) 250 ADET
55- STERİL ASPİRATÖR (TOPUZSUZ) 250 .ADET
56- HEMOVAC DREN TEKLİ 50 ADET
57- HEMOVAC DREN ÇİFTLİ 10 ADET
58-DÜZ MECH (15*15) 20 ADET
59- PROLOOP MECH SİSTEM (M) 10 ADET
60- PROLOOP MECH SİSTEM (L) 10 ADET
61- PROLOOP MECH SİSTEM (XL) 10 ADET
62- SİLİKON KAPALI DERNAJ SİSTEMİ 24 FR. 10 ADET
63- SİLİKON KAPALI DRENAJ SİSTEMİ 27 FR 10 ADET
64- ETİL KLORID 10 ADET
65- ALÇI PAMUĞU 20 CM 200 .ADET
66- ENDOTRAKEAL TÜP NO : 7.5 20 ADET
NOT : 66 KALEMDEN İBARETTİR.

Birçok ilaç 
artık yarı 
fiyatına 
satılıyor.

İlaç fiyatları düştü... 
Birçok ilaç, 
fiyatı büyük oranda 
indirilerek 
satılmaya başlandı. 
Özellikle tansiyon, 
şeker, antibiyotik 
ve hormon 
ilaçlarının fiyatı 
neredeyse ya n 
yarıya düştü. 
Sağlık Bakanlığı. 
Avrupa Birliğine 
üye 5 ülkenin 
ilaç fiyatlarını 
inceleyerek. bunlar 
arasında en ucuz 
olanını baz aldı.
Sağlık Bakanlığı nm 
uyguladığı yeni 
politikayla, ilaç 
fiyatlarındaki 
kar oranlan 
düşürüldü.

Gülmek stres 
hormonlarının 
üretimini kısıt
layıp, bağışıklık 
sistemini de 
güçlendiriyor.
Prof. Dr. Necmi 
Yaşar, gülmenin 
yararlarını anlatıp, 
yüzü asık, 
gülmeyen 
insanlardan 
uzak durulması 
tavsiyesinde 
bulundu.
200 bilim 
adamının gülme 
üzerinde yaptığı 
araştırmaya 
göre şu sonuca 
ulaşılmış;
Gülmek, 
mutluluk hormonu 
endorfinin

üretferinî artmyoc, 
stres hor—en- 
laman üretfedni 
kısıt iavo.

dengeliyor, 
sırt ağnian— 
azaltıyor, zekayı 
bile geftşttrtp—. 
Çocuklar gönde 
400 kez gfltogne. 
Yetişkinlerde toe 
günlük gülme 
süresi en fada 
6 daküm.
Bundan 50 yd
önce İae
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Olaunlar Turnuvası devam edivor
tendir en Kffapsr 
sahadan 1-0 gaüp 
aynitrken maçtan
sonra tat su

Güzel Nakliyat

Seyfettin BEKERSÖZ 
Üçüncü tur maçların
da Zeytinspor’la 
Emniyetspor 3-3 
berabere kalırlarken 
erken final olarak 
değerlendirilen 
Kartalspor’la 
Güzel Nakliyat 
arasındaki maçı 
Kartalspor 
1-0 kazandı.
Birinci Gemlik 
Olgunlar 
Turnuvasında 
şampiyonluk için 
iddiası olan 
Kartalspor ve Güzel 
Nakliyat arasındaki 
mücadelede tatsız 

ra

olaylar yaşandı. 
Zevkli ve iddialı 
geçen maçta 
Kartalspor rakibi 
Güzel Nakliyat’ı 
zorda olsa 1-0 
yenmeyi başardı. 
Günün İlk maçında 
ise grubunun iddialı 
takımlarından 
Zeytinspor, 
Emniyetspor’la 
yaptığı mücadeleden 
3-3 berabere ayrıldı. 
Gol düellosuyla 
geçen maçta 
Emniyetspor, 
güçlü rakibi 
Zeytinspor karşısın
da yaptığı mücade
lenin karşılığını

alarak maçtan 
berabere ayrıldı. 
Takımlar sahaya şu 
kadro ile çıktı. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Nurettin 
Fidan (***) Sercan 
Şen (***) Emrah 
Ayar (***) 
ZEYTİNSPOR : 
Cemal (**) İdris (*) 
(Selahattin *) İmdat 
(**) Ersin (**) Alper 
(***) Bülent (***) 
Durmuş (*) (İlhami 
**) Ahmet (***) 
Birol (*) (Soner **) 
İsmail (**) Sait (*) 
(Ahmet **) 
EMNİYETSPOR : 
(Mustafa (*) Vedat 
(**) İbrahim (**) 
Hamdi (**) Ertuğrul 
(**) Hikmet (***) 
Olcay (***) Tevfik (*) 
(Cezmi **) Nurettin 
(") (Mehmet ***) 
Mehmet (") 
Musa (*•*) 
Goller : Dk. 9-20 
Bülent, Dk. 55 
Ahmet (Zeytinspor) 
Dk. 18-21 Musa, 
Dk. 60 Hikmet 
(Emniyetspor) 
Erken final olarak 
görülen günün ikinci 
maçında Kartalspor 
ile Güzel Nakliyat 
karşı karşıya geldi. 
İki takımında 
temkinli oynadığı 
maçta fazla gol 
pozisyonu olmadı. 
İkinci yanda 
yakaladığı fırsatı 
Turgut’la değer-

daki kasında rakibine 
sert giren Nahit 
ikinci san karttan 
kırmızı kartla 
oyun dışı kalınca 
hakeme sözlü 
saldırıda bulununca 
saha karıştı. 
Sakinleşen iki 
taraf oyuncula n 
soyu nma odalanna 
giderken günlerd ir 
konuşulan 
derbinin de galibi 
Kartalspor oldu. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Ali 
Görücü (***) Sercan 
Şen (***) Emrah 
Ayar (***) 
KARTALSPOR : 
Cengiz (**) Kemal 
(’*) (Tekin **) Metin 
(••*) Şaban (**) 
(Mehmet **) Bilal 
(***) Adnan (**) 
Durmuş (**) Veysel 
C•) Emin D Şükn 
(~) Turgut O 
Halit (*) 
GÜZEL NAKLİYAT : 
Cemal (**) Turgay 
C) (Kemal*) 
Mustafa (***) Aykut 
(**) Kubilay (***) 
Veis T’) Nahit (**) 
Memduh (***) Şenol 
(**) (Enden **) 
Cengiz (*) (Faruk *) 
(Harun **) İsmail 
D (Erdoğan **)

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi

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

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK



Bursa Valiliği küçük çocukları ve gençleri bağımlılık yapan maddelere karşı korumaya alıyor.

Çocuklara uçucu madde satışı yasaklandı
Bursa Valiliği yayımladığı bir bildiri ile 0-18 yaş arasındaki çocukları uyuşturucu maddelere bağ imliğim azaltmak için tiner ve ba^y g& uçua 
kimyasal maddelerin satışlarını yasakladı. Yapılan açıklamada, çocukların topluma kazandırılması ve kişiliklerinin geliştirilmesi bakanak 
koklandığında bağımlılık yapan tiner ve yapıştırıcı maddelerin satışlarının kontrol altına alındığını ve denetleneceğini duyurdu. Sayfa 3 de

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

KSrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

17 Haziran 2004 Perşembe FİYATI : 200.000- TL.

Senses kardes/er 
iuto il birincisi oldu 
Mart ayında Bursa'da yaptlan 
seçmelerde, Yusuf ve Yunus Şen 
ses kardeşler, ilçemize U birinci 
liği ile dönerken, Zonguf 
yapılan seçmelerde Türkiye
5 ncisi oldular. Haberi sayfa 1O’de

IDO’ya ait deniz otobüsleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Gemlik İstanbul arasında yolcu taşıyacak

Deniz otobüsü seferleri başlıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com'

Güne Bakış

Küçükleri korumak
Bursa Valiliğince yayınlanan bildiride, küçük çocukların 

uyuşturucu bağımlılığına karşı korunması için tiner ve uçucu 
yapıştırıcı satıcılarının denetleneceği belirtiliyor.

Son yıllarda işsiz, evsiz barksız çocukların bali gibi 
yapıştırıcıları koklayarak, uyuşturucu alışkanlığına 
kapıldığını ve suç işlediklerini görüyoruz.

Sinir sistemini ve beyni felçe uğratan bu uçucu kimyasal
lan alışkanlık haline getiren küçük çocuklar, hırsızlık, yarala
ma, cinayet, yangın çıkarma gibi suçlar işleyerek topluma 
zarar veriyorlar.

Toplumlar sağlıklı ve eğitilmiş bireylerden oluşursa büyür
ler ve gelişirler.

İngilizler’in uzak doğudaki emperyalist amaçlan için Çin 
halkını yıllarca nasıl uyuşturucuya alıştırdığım tarih kitaptan 
yazıyor.

Çin’in bağımsızlığını kazanmasından sonra, üzerlerindeki 
uyuşukluğu atması için yıllar geçti ve Çin bugün dünyanın en 
hızh ekonomisi ve milli geliri yükselen ülkesi haline geldi.

Bursa Valiliğinin bildirisinde bali türü uçucu yapıştırıcı ve 
tiner satıcılarının denetleneceği ve 18 yaşına kadar küçük 
çocuklara bu ürünlerin satışının yapılamayacağı bildirildi.

Denetlenmesi zor bir iş ama, bu ciddi konuda ciddi 
savaşım başlatılması gerekirdi.

Gemlik'te Atatürk ilkokulu’nun birçok kez balici gençler 
tarafından yakıldığını biliyoruz.

Büyük kentlerde balicilerin işlediği cinayetlerin sayısı 
kabarık.

Kapkaççıların büyük çoğunluğu yine bu tür insanlar..
Bali ve tiner koklayarak, ucuz uyuşturucu alışkanlığı 

kazananlar birer suç makinası haline geliyorlar.
Bunlarla mücadele aileden başlamalı.
Okullarda bu zararlılar öğrencilere iyice anlatılmalı.
Bunların sonlarının nasıl bittiği görsel olarak gençlere gös

terilmeli.
Bu konuda satış yasaklamasının yanında, bağımlıların 

topluma kazandırılması İçin de yeterli çalışma yapılmalı.

Yarın başlayacak olan deniz otobüsü seferleri 
için İskele Meydanı’nda yapılan dolgu Belediye 
tarafından yeniden düzenleniyor. Deniz otobüsü 
seferleri Gemlik’ten haftada üç kez yapılacak.
İstanbul, Mudanya, 
Armutlu, Gemlik arasında 
sefer yapacak olan Istan 
bul Deniz İşletmesi’ne 
ait deniz otobüs 
seferleri yarın başlıyor. 
Gemlik- İstanbul arasında 
haftada üç kez sefer 
yapacak olan deniz 
otobüsü tam bilet 12 
milyon lira olurken, 
öğrenci ve sarı basın kartı 
sahiplerine ise 9 milyon 
lira olarak belirlendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 2'de

Lise ders 
kitapları zamlandı 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise 
ders kitaplarının fiyatlarına yüzde 
10 zam yaptı. Matematik kitapları 
nın en yüksek fiyat belirlenen 
kitaplar arasında yer aldığı belir
tilirken, Tebliğler Dergisinde duyu
rulan fiyatların üstünde kitap satıl
maması istendi. Haberi sayfa 5’de

Yaşlılara ggrttime 
çah§ma imkanı

Adalet ve Kalkınma Partisi, 
I Türkiye'deki 13 milyon yaşlı nüfusa 

sahip çıkmak için yeni bir proje 
hazırladı. Önümüzdeki aylarda 
hayata geçirilecek olan proje ile 
yaşlıların ilgi alanlarına ve meslek
lerine göre yeniden çalışma hayatı
na girmeleri sağlanacak. Sayfa 7 de
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Gürhan ÇETİNKAYA
Deniz otobüsü

Toplantı

Belediye Meclisi toplantısı, 
öğretmenler toplantısı, 
Yönetim kurulu toplantısı, 
Aile meclisi toplantısı 
örnekleri çoğaltmak olanaklı.... 
önceki gün;
“Toplantıdayım sıkıldım” diye bir not 

geldi.
Kısa bir şaşkınlıktan sonra gülümsedim.
Yaşımız ve işimiz gereği bir çok toplantıya 

katıldık ya da tanıklık ettik.
Yaşadıklarımı düşününce sıkılan katılım

cıya hak verdik.
Gerçi ;
Bildiğim kadarıyla, katılımcıyı sıkan 

toplantı da öyle sıradan bir toplantı değil.
Yıl değerlendiriyor.
Hatalar sevaplar ortaya konuyor.
Yeni çözüm önerileri geliştiriliyor. 
Çağa uygun stratejiler belirleniyor. 
Sizin anlayacağınız gelecek kurgulanıyor. 
Ancak toplantıda bulunan katılımcı sıkılı 

yor.
Bunun iki nedeni olabilir.
Birincisi katılımcı duyarsızdır. 
İkincisi toplantı niteliksizdir. 
Katılımcıyı tanıyorum.
İşine müdrik, toplumsal duyarlılıkları olan 

aydın bir yurttaş.
Onun için geriye tek seçenek kalıyor.
O da toplantının içeriğindeki sığlık...
Ne yazık ki bizde toplantılar da amaç 

sonuca gitmek değil.
Bir usulü yerine getirmek.
Onun için de toplantılarda deyim 

yerindeyse, “havanda su dövülüyor” 
Uyunuyor.
Uyutuluyor.
Yazık çok yazık.
Bizim ülkemizde zaman o kadar değersiz 

değil.
Har vurup harman savuracak gücümüz mü 

var?
Ülkemizin bugün içinde bulunduğu durum 

da “toplantıların yetersizliğinin” somut bir 
kanıtı...

Onun için;
önce toplaantıyı yapacak yöneticinin 

yeterli bilgi birikimine sahip olması gerekir.
Sonra toplantıya katılacakların donanımlı 

olması....
Çünkü toplantı aslında önemli bir iştir ve 

ciddiye alınmalıdır.
Orada dile getirilen öneriler ve alınan 

kararlar geleceğe yön verir.
Büyüklüğü değil niteliği çok önemlidir.

seferleri başlıyor
Yarın başlayacak olan deniz otobüsü seferleri 

için İskele Meydanı’nda yapılan dolgu 
Belediye tarafından düzenleniyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
FlÂfTm ABONE OLUNUZuJL^I okuyun okutun

MKBnRB.

SEFERLER
YARIN 
BAŞLIYOR 
İstanbul Dmı
Otobüsleri AS 
(WXX 18

Yaz seferlerinin 
başlaması ile 
İskele ye yanaşa
cak Den iz Oto 
büsü için dolgu 
düzenlemesi 
yapılacak.
Yarın yaz sezonu 
için ilk seferin i 
yapacak o lan 
İDO firmasına ait 
deniz otobüsleri 
için engel olan 
deniz dolgusu 
kepçe ile 
düzeltiliyor. 
Geçtiğimiz 
aylarda dolduru
lan İskele 
Meydanı’ntn 
önündeki kısımda 
başlayan çalış-* 
m alarm, deniz 
otobüsünün 
gelişinden önce 
bitirilmesi 
bekleniyor.
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) 
işletmesi yet 
kililerinin Gemlik 
Belediyesi'ne 
yaptıkları talep 
üzerine harekete 
geçen Fen İşleri 
Müdürlüğü, deniz 
otobüsünün 
özellikle dalgalı 
havalarda kolay 
yanaşabilmesi 
için dolgu v

çekiyor 
Vatandaşterm 
kendi aralarında
'Kaçak doldo- 
ru/du. fimdi 
kaldırılıyor " 
düşüncelerinin

bUdinkrkrn

isketeye daha

9KVTİ oted

20 00 de M -- ıılT
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Bursa Valiliği küçük çocukları ve gençleri bağımlılık yapan maddelere karşı korumaya alıyor.

Çocuklara uçucu 
madde satışı yasaklandı
Bursa Valiliği yayımladığı bir bildiri ile 0-18 yaş arasındaki çocukları 
uyuşturucu maddelere bağımlığını azaltmak için tiner ve bally gibi uçucu 
kimyasal maddelerin satışlarını yasakladı. Yapılan açıklamada, çocuk
ların topluma kazandırılması ve kişiliklerinin geliştirilmesi bakımından 
koklandığında bağımlılık yapan tiner ve yapıştırıcı maddelerin 
satışlarının kontrol altına alındığını ve denetleneceğini duyurdu.

Lîd çgeT

Seyfettin SEKERSÖZ 
Bursa Valiliğinin 
aldığı karar 
gereği uçucu 
maddelerin 
0-18 yaş grubunda 
bulunan çocuklara 
satışı yasaklandı. 
Valiliğin 
Belediyelere 
anons edilmek 
üzere gönderdiği 
yazıda, aile 
bireylerinin 
iyi şekilde 
yetiştirilmeleri, 
topluma kazandırıl
maları, eğitimleri, 
iyi yaşamaları, 
gelecek için 
hazırlanmaları 
önemli ölçüde 
çocuklara ve 
gençlere odaklan
mayı gerektirdiği 
belirtiliyor.
Topluma kazandırma 
içinde olduğumuz 
çocukların kişilik
lerinin gelişmesi, 
kimliklerini bulmaları 
ve uçucu maddelerin 
zararlarından

kurtulmaları ve 
korunmaları için 
uçucu madde kul-: 
lanan, kullandığından 
şüphe edilen ve 
bağımlı hâle gelen 
çocuklar için bir dizi . 
önlem alan Bursa 
Valiliği, konu 
hakkında açıkla
malarda 
bulundu.
Bu durumdaki

çocuklun11.
"Mûayene ve 
tedavileri için 
sağlık kuruluşuna, 
rehabilitasyon 
merkezlerine veya 
İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü’ne 
teslim edilmeleri, 
Sorumlulukları 
yerine getirmediği 
tespit edilen ana- 
baba vasi veya 
çocuktan hukuken 
sorumlu olan diğer 
kişiler hakkında 
Cumhuriyet 
Savcılığı ye İl 
Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğüne 
bilgi verilmesi, 
başta İl Sosyal 
Hizmetler Müdür 
lüğü, Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
ve Okul Müdürlükleri 
olmak üzere 
Emniyet Müdürlüğü, 
Aileler ve
Sağlık Kuruluşları 
gibi ilgili kurum 
ve Kuruluşlar 
İle işbirliği 
içerisinde 
çalışmaların 
yürütüleceği,

Basın ve Yayın 
kuruluşlarından, 
bağımlılık yapan 
maddelerin 
zararlarını anlatan 
programlar 
talep edileceğini, 
18 yaşın altında 
bulunanlara uçucu, 
uyuşturucu ve 
bağımlılık yapan 
diğer maddelerin 
satılıp satılmadığı 
ve kullandırılıp 
kullandınlmadığınm 
denetlenmesi" 
bildirildi.
SATIŞ 
YASAKLANDI 
Ayrıca, Kamu 
esenliğinin 
sağlanması ve 
çocukların bu 
maddelerin 
etkisi ile suç 
işlemesinin önüne 
geçilmesi için 
5442 saydı İl 
İdaresi Kanunun 
11-C maddesine 
göre uçucu 
maddelerin 
0-18 yaş arasındaki 
çocuklara satışının 
yasaklandığı 
belirtiliyor.

Avrupa Kupası

Avrupa Kupası maçlan başladı.
Portekiz’i kıl payı kaçırdık.
Şimdi. Rakiplerimizi içimiz kan 

ağlayarak seyrediyoruz.
Dünya kupasında. komşularımız 

bizi kıskanmıştı.
Şimdi. Biz komşularımızı 

kıskanıyoruz.
Kupanın ilk maçı, Portekiz ile 

Yunanistan arasında oldu.
Portekiz kendi evinde vuruldu.
Yunanistan, hem önemli hem de 

haklı bir galibiyet aldı.
Portekiz’in, paraya ve şöhrete 

doymuş futbolcuları etkili olamadı.
Bir sonraki maç, İspanya ile

Rusya arasındaydı.
Rusya çok gergindi.
Çok kart gördü.
İspanya, pozisyon zenginliği 

yaşadı.
Ve. Galip ayrıldı.
İsviçre-Hırvatistan maçı, sıradan 

bir maçtı.
Golsüz berabere bitti.
Hırvatlar bitik göründü.
Maçın kralı, Fransa ile İngiltere 

son dakikaya kadar galipti.
Son iki dakikada, maçı verdi.
Bu tur kupalarda, sadece iyi 

oyun yetmişor.
İyi bir taktisyen olmak lazım.

Gerektiğinde, oyunu soğutmak 

lazım.
Profesyonelliği; tam uygulamak 

lazım.
İngiltere bunu beceremedi.

Ve. Zidan’ın son iki dakika gol
leriyle, maçı verdi.

Avrupa kupası, dünya kupasın
dan daha zevkli.

Haziran ayında, futbol hepimizi 
esir alacak.

GÜNÜN ÇÖZÜ

İyilik,
İnsanları birbirine bağlayan, 
Altın zincirdir.

“Geothe”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN

UKULtaa OKUYUN OKUTUN
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Telefon santral kapaklan açıkta
Seyfettin ŞLKLHSOZ

Cadde sokaklarda 
bulunan Telekom’a 
ait Telefon şebeke 
santral kapaklarının 
açılabilmesi vatan* 
(taşları endişeye 
sürüklüyor.
Eşref Dinçer
Mahallesi, Mahalle 
Muhtarlık bürosu 
yanında bulunan 
şebeke kutusunun 
rahatça açılabilmesi 
çocuklara yeni oyun 
alanları açabiliyor. 
Aynı yerde otopark 
işletmeciliği yapan 
Sedat Duysak, 
akşam karanlık 
bastığında şebeke 
kapaklarını 
çocukların açtığını 
belirterek, 
"Buradaki kablo
ları rahatlıkla kopa 
rabilirler, hatta 
kendini bilmez biri 
hatta girerek konuş 
malar yapabilir"

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5 >19,5 jant 
ebatlarında 

u geçerlidir^j

CARGO G26

diyerek Telekom’a 
durumu bildirdiğini 
ancak bir sonuç çık
madığından yakındı. 
Telekom’un ihbar 
numarasını defalar
ca aramasına rağ
men aradan 3 aya 
yakın zaman geçtiği 
ni söyleyen Sedat 
Duysak, "Ne yazık

ki ilgilenen olmadı, 
ben ve arkadaşla 
rım Telekom’un 
şebekesine sahip 
çıkıp çocukların 
zarar vermesini 
önlüyoruz ama bu 
nereye kadar süre
cek. Bizim olmadı 
ğımız bir zamanda 
kablolar hasar 

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15W40 
____ motor yağı hediyemiz.

görebilir ve zararı 
nı da vatandaşları 
mtz çeker, Telekom 
idaresinden biran 
önce önlem alma 
la rint bekliyorum, 
aksi halde hatta 
girmesi muhtemel 
kişiler konuşma 
yapabilirler" 
ikazında bulundu.

Gemlik İmam - 
Hatip Lisesi 
Öğrencileri, 
öğretmenlerinin 
de katkılarıyla 
okul etkinliklerini 
sergileyen 
dergi çıkarıyorlar. 
Hazi ran ayında 
ikinci sayısı 
çıkan Biz Bize 
dergisini tanıtan 
Imam-Hatip 
Lisesi Müdürü 
Ali Kahya, 
dergin in öğrenci 
öğretmen 
dayanışmasının 
sergilendiği 
özveriyle 
çıktığını söyledi. 
Dergide ay 
içindeki okul 
etkinliklerinin 
yanı sıra güncel 
konularında 
islendiğini 
belirten Kaya, 
" Mayıs ayında 
tereddüt ederek

çıkardığımız ilk 
sayısının ardın
dan ikinci sayıyı 
daha rahat ve 
güvenerek hazır
ladık. Derginin 
yazılarından 
başlayarak 
mizanpajına 
kadar her çalış
ması öğretmen 
öğrenci 
dayanışmasıyla 
hazırlanıyor. 
Okulumuzda 
yapılan etkinlik
lerin daha geniş 
olarak duyulmam 
ve okulumuzun 
tanıtılması için 
ilk adımı attık. 
Başa n 11 oldu 
ğumuza inanıyo
rum ve katkı la 
nndan dolan da 
öğretmen 
arkadaşlarımla 
öğrencilerimize 
okulumuz adına 
teşekkür ediyo
rum'' dedi.

l Özellikle yeni nesil minibüsler/kamyonetler için geliştirilmiş 
| radial gövdeli, üstün performanslı asfalt zemin lastiği

YAPI KREDİ • WORLD KART-İŞ BANKASI • MU KARTA I2 AYA KADAR TAKSİT W

SATILIK
istiklal Caddesi üzerinde drosu lüksek 

DEVREN SATILIK TEKEL BAYİ 
GSM : 0.535. 355 99 88

GOODffrAR Tnlil Solahyiîsı ıiv vuuı SATILIK VİLLA.

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

Narnkr C^Uriyet Mulesi'vfe Kayttaae 
senti itânde 3 katlı tripta satılık via

I 6SM : (0,535) 47 M
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zam
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
(MEB), lise ders 
kitaplarının fiy
atına ortalama 
yüzde 10 zam 
yaptı.
MEB, 2004- 
2005 eğitim- 
öğretim yılında 
okutulacak 
ders kitapları 
listesini ve 
fiyatlarını 
Tebliğler 
Dergisinde 
yayımladı. 
Konuya ilişkin 
yayımlanan 
genelgede, 
yönetmelik 
uyarınca 
ilköğretim ve 
ortaöğretim 
kuramlarında 
okutulacak ders 
kitaplarının ilgili

branş ve sınıf 
öğretmenlerince 
seçileceği anım
satıldı.
Resmi ilköğre
tim okullarında 
ders kitaplarının 
2004-2005 
eğitim-öğretim 
yılında da ücret
siz dağıtılacağı
na işaret edilen 
genelgede, bu

nedenle ilköğre
tim okulları için 
sadece
“Müzik 1” 
ders kitabının 
seçiminin 
yapılacağı 
belirtildi. 
Genelgede, 
ortaöğretim 
kuramlarının 
ders kitapları 
seçim işlem

lerinin 30 
Haziran a kadar 
tamamlanacağı 
ve en geç 23 
Temmuz Cuma 
günü mesai 
saati bitimine 
kadar internet 
ortamında 
yayınlanacağı 
kaydedildi. 
FİYATLAR 
Yetkililerden 
alınan bilgiye 
göre, liselerde 
okutulan özel 
yayınevlerinin 
bastığı ders 
kitaplarına 
ortalama 
yüzde 10 
oranında 
zam yapıldı. 
Kitap fiyatları 
KDV dahil 2 ila 
10 milyon lira 
arasında

değişiyor.
Matematik kita
pları en yüksek 
fiyat belirlenen 
kitaplar olarak 
listede yer alıy
or. Bu kitapların 
fiyatları 3.5 ila 
10 milyon lira 
arasında 
değişiyor.
Ders kitapları, 
Tebliğler 
Dergisinde 
duyurulan fiyat
tan yüksek bir 
fiyatla satıla
mayacak.
Yüksek fiyattan 
satılması 
halinde, söz 
konusu kitabın 
kabulüne ilişkin 
karar iptal 
edilecek ve 
yasal süreç 
başlatılacak.

| BfiLIK TüTMfi ZEVKİNİ |
BİZİMLE YAŞAYINIÖ Her çeşit balık ağları 

Q Misina Ağı
uQipAğ 
II Q Fanya
■ Q Mantar, kurşun 
IQ İp Çeşitleri

Q Sandal Malzemeleri
Q Kürek

IQ Çapa
Q Macun
Q Galvenizli çivi 

H Q TMC sintine bombası ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN

Ömerbey Mah. Üstün Sok.
16/A MUDANYA

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

Türkiye’ye 
insan hakları 

eleştirisi
İnsan Hakla n 
İzleme Orgutu.
Türkiye’yi 4 konu
da eleştirdi. Türk 
hükümetinin son 
zamanlarda insan 
haklan reformların
da kaydettiği önem
li ilerlemeye rağ
men. "ifade ve 
toplanma özgür
lüğü, i şkence ve 
yerlerinden edilen 
kişilerin durumuy
la" ilgili 4 ana 
konudaki sicilini 
düzeltmesi gerek
tiği bildirildi.
Kuruluş, eleştiriler
ine karsın Turki 
ye de işkenceyle 
mücadelede iler
leme sağlandığını 
kaydetti.
Geçen hafta önde 
gelen uluslararası 
insan haklan kuru
luşlarıyla birlikte 
Türkiye'ye davet 
edilen ve Adalet, 
İçişleri ve İnsan 
Haklan bakanlany- 
la görüşen örgüt 
temsilcileri; dört 
ana konuda acil 
ilerleme kaydedil 
mesi gerektiğini 
vurguladı. İnsan 
Haklan Izleme 
Örgütü nden dun 
yapılan açıklamada. 
Avrupa Birliği nin 
katılım müzak
erelerini başlatmak 
konusunda vereceği 
karara 6 ay kala. 
Türkiye'nin, gecen 
hafta tarihi önemde 
2 ilerleme kaydet
tiğine dikkat çekil
di. Bu bağlamda 
Kürtçe de dahil. 
azınlık dillerinde ilk 
kez televizyon 
yayını yapıldığım, 
aynca cezaevinde 
bulunan 4 Kürt mit
leri ekilin in serbest 
bırakıldığını hatırla
tan örgüt, son 2 
yılda da idam ceza
sının kaldırılması 
ve işkencenin

ırsirdmssı hann- 
larmda önemfi Bir
leme saftandım 
Mora
Örgütün Türkiye 
araştırmalarından 
sorumlu yetkBm 
Jona ıhan Sngden, 
"Türkiye'nin bu 
hızım koruyabdme- 
si ve daha fazla 
e s sur adımlar ata
bilmesi hainde. 
Haziran ayının, 
ülkedeki insan hak
lan için dönüm 
noktası olabileceği
ni’’ söyledi. “Türk 
vatandaştan, şidde
ti içermeyen görüş
lerinden dolayı 
hapse atılmaya ya 
da hapisle tehdit 
edilmeye devam 
edildiği sürece, 
ifade özgürlüğü 
alanında olumlu bir 
değerlendirme yak
manın mumlum 
olmadığım' vurgu
layan örgüt. Mitti 
Gazete’de yazdığı 
bir makale 
nedeniyle çarp
tırıldığı 15 ayhk 
hapis cezaamı çek
mekte olan gazeteci 
Hakan AlbayrakT, 
buna örnek göster
di. Örgüt, düşünce 
suçundan mahku
miyeti . Avrupa 
İnsan Haklan 
Sözleşmesi ne ters 
düştüğü için 
Albayrak'm serbest 
bırakıknasmı istedi. 
İnsan Haklan 
İzleme örgütü, 
Türkiye'de tutakhı 
lar a getirüen huku
ki korumanm pek 
çok AB üyesinden 
iyi olmasma rağ
men. geçen yıl 
işkence ya da kötü 
muameleye 
uğrayan 340 
kişinin tedavi 
görerek için 
başvuruda 
bulunduğunu da 
bildirdi.
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"arım ilaçlaırt kanser teles
Tarım ve böcek ilaçlarının bilinçsiz kullanımı kansere neden oluyor.

ŞİİR KÖŞESİ

Ercİyes Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi 
Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı 
öğretim üyesi 
Prof. Dr. 
Mehmet Akif 
Özdemir, "göz 
kararı, el yor* 
damı" ile kul
lanılan böcek 
ve tanm 
ilaçlannın 
kansere neden 
olduğunu 
söyledi.
Prof. Dr. 
Özdemir, yap
tığı açıklama
da, Türkiye 
gibi sanay
ileşme sürecin
deki toplumlar- 
da, kirlenme 
iyi kontrol 
edilemediğinde 
insanların 
kimyasal 
kanserojen

maddelere 
maruz kalma 
riskinin art
tığım belirtti. 
Özdemir, 
"Çevresel fak
törler ne yazık 
ki bugünden 
yarına kanser 
oluşumuna yol 
açmadıkları 
için zararlı 
değillermiş gibi 
algılanmakta 
ve insanları 
tedbir almak- 
tag|ghkoymak-

tadır. Tanm 
ve böcek 
ilaçlarının da 
tamamında 
pestisit 
maddesi 
vardır." dedi. 
Bu gibi 
ilaçların 
bilinçsizce göz 
kararı, el 
yordamı ile 
kullanılması 
kansere neden 
olduğunu 
söyleyen

“Özdemir,

"Artık, dünya 
zararlı böcek 
ve bitkilerle 
mücadelede 
kimyasal 
ilaçlan terk 
etmekte ve 
biyolojik 
mücadele 
yapmaktadır. 
Bitkilere zarar 
veren bir 
böceği yok 
etmek için 
başka bir 
böceği kullan
maktadır." şek

linde konuştu. 
Çocuk kanser
lerinde ise 
genetik 
faktörlerin 
erişkinlere 
göre daha ön 
planda 
olduğuna 
işaret eden 
Özdemir, 
"Çocuk 
kanserlerinde 
geçmişe oranla 
büyük bir artış 
var. Türkiye 
için elimizde 
sağlıklı bir 
istatistik 
olmamasına 
rağmen, 
geçen 
yıl servisimizde 
takip ettiğimiz 
lösemi 
vakalarında, 
önceki yıla 
oranla 2 kat 
artış oldu." 
dedi.

2004 GOLF 7500 Km’de 0.533.565 92 85

Demir Ali Baytk

MEHMETÇİK

Hakkın vergisidir. Türkün Srugm
Barışta savaşta önde Mrhmrtrik 
Dünya milletinde pfcmar yansı 
Allah allahn der kükrer Mehmetçik

Aslı yücedir tarihi eski
Dünyaya duyur mu t kükremiş sesi 
Göğsü siperdir vatan İrsleri 
Yücedir şerefi sanı Mehmetçik

L'mütle çalışır öz vatanma
Tehlike koymaz asla yanma 
Giderse bir gün hak divanına 
Şehitlik şerbeti içer Mehmetcik

Korur vatanını can pahasına
Verir hayatını vatan yoluna 
Kırmızı kanından al bayrağına 
Beyatıp gözetir anda Mehmetçik

Çanakkale İzmir düşman hattına
Yayıldı vatanın bütün satma
Güvendi komutan Atatürk'ün
Karada denizde yaktı Mehmetçik

Allah yardımcınız olsun vurun aslanlar
Vatana göz dikip yanlış gelenler
Ya karada ya denizde ölürler 
kara bulut gibi yağan Mehmetçik

Mehmedin elinde ayyıldız barak
Geri dön gelme be aptal salak 
Deden öyle idi korkak mı korkak 
Karada denizde boğar Mehmetçik

Kemal der askerim Mehmedim benim 
Vatanın milletin yüce bayrağım 
Barışta savaşta size hayranım 
Her sınıfta üstün olan Mehmedim.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orrn.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
TapU Slçl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 5İ3.13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılıöı 513 1053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

________ OTOBÜS________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat )M ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

Uludağ Turtan 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 5131295
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259
Habaşgaz 5134546
YenlLMtgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukttgaz 513 gg qq

HASTANELER
BELEDİYE

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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otöbûs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 51345 21-115
hfalye 513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182 
YdZlIşl. Md. 5134521-111
Su Anza Yalnız 185

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

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

îW JU3 ?EW â
GEMLİK’TE İLK ILISUimSI SALATA BABI

EKMEK ARASI DÖKER- A1RV 1.500.000TL
SOSİSÜ SANDftİC i AYRAN 2.000.000 TL

HAMBIHGER ıfiMi 2.000.000 TL
HAMBIRGER - CİPS - İÇECEK 3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
DÖU*dK-WBISMfi!UİHH 4.500.000 TL
Cİ®-d?S-R«SKSAL®-İCECS 4.500.000 TL 
KOFU♦CK-LMSSMAB*KES 4.500.000TL 
$O$tdPS-KfflSKSALSar!(kEK 4.500.000 TL

UBrKKH 4.500.000 TL

KEM 8.000.000 TL

işyeri ve evlere paket semsimiz vardır 
İstiklal CüLNo: 17 GEMLİK Tel: (0.224)513 5367
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yaşlılara ‘partime” çalışma imkanı
Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti), 
Türkiye’deki 13 
milyon yaşlı nüfusa 
sahip çıkmak için 
yeni bir proje 
hazırladı.
Genel Merkez 
bünyesinde 
kurulacak 
Yaşlılarla 
Koordinasyon 
Merkezi 
aracılığıyla, 
korunmaya 
muhtaç yaşlılara 
ikinci baharları 
yaşatılacak.
Yaşlıların ilgi 
alanlarına ve 
mesleklerine göre 
yeniden çalışma 
hayatına girmeleri 
sağlanacak. 
Böylece isteyen 
yaşlılar ’part-time’ 
çalışabilecek.

AK Parti Sosyal 
İşler Başkanlığı 
tarafından 
hazırlanan ve 
önümüzdeki 
aylarda hayata 
geçirilmesi plan* 
lanan projenin 
ilk ayağını Genel 
Merkez bünyesinde 
'Yaşlılarla 
Koordinasyon 
Merkezi’ kurulması 
oluşturuyor. Proje 
ile Türkiye’deki 
13 milyon yaşlı 
nüfusuna kanat 
germeyi amaçlayan 
parti, korunmaya 
muhtaç yaşlıların 
her türlü sorununu 
gidermeyi 
hedefliyor.
Yaşlıların daha 
fazla ilgiye ihtiyacı 
olduğu gerçeğinden 
yola çıkan parti, ilk

etapta yaşlı nüfusa 
yönelik sosyal 
faaliyetlere ağırlık 
verecek. Yaşlıları 
sosyal faaliyetlere 
yönlendirerek 
zamanlarını iyi 
değerlendirmelerini 
sağlayacak olan 
AK Parti, 
yaşlılara ’part*time’ 
çalışma imkanı da 
sunacak. Buna 
göre yaşlılar ilgi 
alanlarına ve 
mesleklerine 
göre yeniden

çalışma hayatına 
girebilecek.
Parti, isteyen 
yaşlılara uzman
laştıkları alana 
göre iş imkanı 
sağlayacak.
Yaşlıların fazla 
yıpranmalarının 
ve yorulmalarının 
önüne geçmek için 
daha çok ’part- 
time’ işler üzerinde 
durulacak. Parti, 
diğer şirketlerle 
temasa geçerek 
yaşlıların 

istihdamını 
kolaylaştıracak. 
Yaslıların kmdi 
meıkidrrmin dts» - 
da başka bir işte 
çalışmaları için de 
mini kurslar düzen
lenecek. Kendi 
bünyesinde veya 
başka şirketler 
aracılığıyla 
yaslılara kurs ver
ilmesini teinin ede
cek olan parti, 
böylece yaslı 
nüfusun hem kendi 
geçimlerini sağla
masına hem de 
vakitlerini iyi 
bir şekilde 
geçirmelerine 
imkan tanımış 
olacak.
Proje, isteyen 
yaşlıların 
belli bir süre için 
yurtdışına

Buna göre.
ıs geri 

kai— kısmam 
yurtdısmda 
y asmnak tsieyen 
Vesidar iç» 
uluslar ar asa ban 
kuruluşlarla 
>»■■■■ geçilecek 
Y aşlılarm yabancı 
ülkelere gHmeien 
ve bur ada yaşa
maları sağlanacak 
Aynı zamanda 
iki ülke vasklan 
araraırlahi 
kaynaşman» 
sağlanması 
amacıyla 
uluslararası 
kuruluşlar 
aracılığıyla 
yaslı t urist ier de 
Türkiye’ye 
davet edilecek

Taşıtlarda OTV artışı
Danıştay, motor 
silindir hacmi 
1600 santime- 
treküpten büyük 
taşıtlardaki 
ÖTV artışını 
öngören kararın 
yürütmesini 
durdurdu. 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
"Hukuka saygılıyız 
ama mali olarak 
alınması 
gereken neyse, 
gözümüzü kırp
madan alırız" dedi. 
Hükümetin geçen 
yıl ek kaynak 
yaratmak için 
gerçekleştirdiği 
özel tüketim ver
gisi artışlarına 
karşı, Tüketicileri 
Koruma Derneği 
iptal davası

açmıştı. 
Dernekten yapılan 
açıklamaya göre 
Danıştay 
7’inci Dairesi, 
yürütmenin 
durdurulması 
istemini kısmen 
kabul etti.
Motor silindir 
hacmi 1600 
santimetreküpün 
üzerindeki motorlu 
taşıtların vergi 
oranlarında yüzde 
11.11 oranının 

üzerinde yapılan 
artışa ilişkin 
kısmın 
yürütmesinin, 
dava sonuna 
kadar durdurul
masını karar
laştırdı.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
bu gelişmenin 
hesabını kitabını 
yapacaklarını, 
ona göre de bir 
tedbir alacaklarını 
belirtti.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN w PERAKENDE KONTÖR SATIŞI 

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLYK 

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03



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

BONUS CARD’A 
PEŞİNAT + 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT+13 TAK

Vestel PC1 I.0M.MI) İMİM 1.0MM 1.110.000.000 1.110.000.000

Vestel Click 1.177.6M.000 1.177.600.000 1.177.600.000 İMİM 1.307.000.000

Vestel Asteo UMM 1.WM 12OT.IM 1.340.000.000 1.340.M0.000

Vestel Bishi T 1.266.800.000 İMİM 1.266.800.000 1.4MM 1.406.000.000

Vestel Planet 1.428.800.000 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000

Vestel Magıc 11.0M 1.920.000.000 1.9MM 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.794.800.000 1JN.IM 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Optimum 1.861.600.000 1.861.600.000 1.161.600.000 2M0M 2.066.000.000

Vestel Smart İMİM 1.99I.IM İMİM 2.219.000.000 2219.000.000

Vestel Max İMİM 5.0M.M0 5.070.000.000 »II 5.627.000.000
|irCRÎtaitörfartı:W«t.«MTL 17" Fiat Monitör farkı : 100.000.000 TL 19" Fiat Monitör farlu: 191200.000 TL

VESTELONYX
KOV DAHİL

HEMEN TESLİM
PEŞİN FİYAT

! HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT+ 4 TAK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT + 6 TAK

BONUS CARD A
PEŞİNAT+ 10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1.271.900.001) 1271.900.000

ir CRT
Monitörle 1.4M.NI 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.950.000 1.314.950.000

17" FLAT 
Monitörle 1.5M.MI 1.255.000.000 1.K5.IM I.1M I11M

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

ACZiVE 
COMPUTER

VESTEL
%

DİSTRİBÜTÖRÜ I

Tartı |
V__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]|-./.-/20M||

Bu hediye çeki sadece Acttve Bilgisayar'da 30/06/2004 tarihine kada^geçeriidrl

Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! 
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın. . . .
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Balıkçılık sektöründe iyileşilme
ILO,sektörde çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışma yapıyor

PTT otobüs 
bileti satacak

Uluslararası 
Çalışma Örgütü 
ILO.dünyanın en 
tehlikeli çalışma 
alanlarından biri 
olan balıkçılık sek
töründe çalışan 
yaklaşık 35 milyon 
kişinin çalışma 
koşullarının 
iyileştirilmesi ve 
güvenliklerinin 
sağlanmasına 
yönelik önemli 
çalışmalar yapıyor. 
Uluslararası Çalış
ma örgütü uzman
lan, Cenevre’de 
yaptıkları toplantı
da, balıkçılık sek
töründe çalışanları 
ilgilendiren ve 
1920 -1966 yıllan 
arasında kabul 
edilen mevcut ILO 
standartlarını göz

Türkiye’nin en büyük 
kordon kanı bankası açılıyor

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
ve ATİ Teknoloji 
Şirketi’nin işbir- 
liğiyle gelecek yıl 
faaliyete geçecek 
Türkiye’nin en 
büyük Kordon Kanı 
Bankası’nın 
hizmetinden tüm 
Türkiye ve komşu 
devletler 
yararlanabilecek. 
Kordon Kam 
Bankası’nın proje 
koordinatörü KTÜ 
Tıp Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Ercüment Ovalı, 
yaptığı açıklamada, 
kordon kanı kök 
hücrelerinin çeşitli 
hastalıkların 
tedavisinde kul
lanılabileceğini 
belirterek, ”En 
sağlıklı kök hücreyi 
sağlamak, bebekler 
ve diğer insanlar 
İçin hayat kurtarıcı 
olabilecektir” dedi. 
Dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de kor
don kanı bankası 
furyası başladığını 
ifade eden Ovalı,

den geçirerek, bu 
alanda yeni ulus
lararası yasal 
düzenlemeler yap
maya karar verdi. 
Mevcut 
Konvansiyonlar 
balıkçılık sek
törünün %10’nu 
kapsıyor. Görüşülm 
ekte olan yeni iş 
standartlan kabul 
edilecek olursa, 

şöyle konuştu: 
”Bu olay, insanların 
kordon kanı kök 
hücrelerini saklat
mak amacıyla ver
mesine neden oldu. 
Ancak her işte 
olduğu gibi bunda 
da standart ve kalite 
son derece önemli. 
Çünkü insanlar para 
ödeyerek saklattık
ları bu hücre için 
kordon kanı 
bankalarını güvenilir 
bulmak zorunda, 
kalitesi son derece 
yüksek olmak zorun
da. Bir oda ve 
odadaki bir tanktan 
oluşan kordon kanı 
bankalarının hiç bir 
mantığı ve güvencesi

ILO standartlan 
balıkçılıkla 
uğraşanların 
%90’nına uygulan
abilecek. Yeni stan- 
darlar balıkçılık 
sektöründe çalışan 
milyonarca insan 
için iş koşullarının 
iyileştirilmesinden, 
sağlık ve can 
güvenliğine kadar 
bir dizi yeni imkan 

yok. O halde bir 
şeyler yapılması 
gerekir. Dünya 
standartlarında 
bir kordon 
kanı bankasına 
ihtiyaç var.” 
Türkiye’nin en 
büyük kordon kanı 
bankasını açacak
larını, bankanın 
toplam alanının bin 
800 metrekare ola
cağını kaydeden 

Ovalı, "Açılacak 
kordon kanı 
bankası, bugün için 
Türkiye’de açılan 
bütün kordon kam 
bankalarını içine 
alabilecek büyüklük
te” diye konuştu. 
Bankaya, Avrupa ve 
Amerika'da geçerli 
”cell-genix” ve 
”ternogenes” 
lisanslarına uygun 
olarak açacaklarını, 
bankanın "iyi üretim 
koşullan damgasını 
taşıyacağını” 
belirterek, ”Avrupa 
ve Amerika yasaları
na göre, bu lisanslar 
olmadan hiç bir kor
don kanı bankası

sağlayacak. 
ILO verilerine 
göre,dünyada, 
çoğu gelişmekte 
olan ülkelerden 
olmak üzere yak
laşık 35 milyon 
kişi balıkçılık 
sektöründe 
çalışıyor.
ILO uzmanlan, 
balıkçılık ve 
bu işle ilgili 
diğer işleri 
dünyanın en 
tehlikeli işlerinden 
biri olarak 
niteliyor. Pek çok 
ülkede balıkçılık 
sektöründe 
çalışanlann kaza 
ve can kaybı riski 
polis ve 
itfaiyecilerden 
çok daha yüksek.

çalışamaz” dedi. 
Bankanın gelecek 
yılın başında 
hizmete gireceğini 
belirten Ovalı, şun- 
lan kaydetti: 
”Tüm Türkiye ve 
komşu devletler, 
bu bankanın 
hizmetinden 
yararlanabilecek. 
Türkiye’de kordon 
kanı bağı bilinci 
oluşmaya başladı 
ama maalesef yanlış 
oluşmaya başladı. 
Çünkü kordon kanı 
bağının içindeki kök 
hücrelerin en büyük 
özelliği, bir kimsenin 
kök hücresi bir 
başkasına daha çok 
yanyor. Ama 
Türkiye’de herkes 
kendi kordon kanını 
saklatmanın 
peşinde. Sadece 
kişiye özel bir banka 
kurmaya düşünmüy
oruz. Banka, her
hangi birinin ihtiyacı 
olduğunda başvura
bileceği tam bir 
merkez olacak. 
Halka açık bir 
banka olacak.”

PTT 8e Metro 
Turizm araMnda 
imzalanan ""fcdbat 
satış anlaşmam 
ile Metro Turizm e 
ait Metler artık 

. 5 ilde PTT 
şubelerinden 
alınabilecek.
Bu iller şöyle... 
PTT Genel Müdürü 
İbrahim Şahin ile 
Metro Motorlu 
Taşıtlar Sanayi ve 
Ticaret Anonim 
Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Gali p Öztürk, 
Sheraton Otel de 
düzenlenen törenle

"bilet satış anlat 
ması" imzaladı 
Törende konuşan 
PTT Genel Müdürü 
Şahin, FI I ntoı. 3 
bin 500 noktada 
hizmet veren FII 
merkez ve 
şubelerinden su 
anda 124/ sinin 
önüne hizmet 
verdiğini, yıl 
sonunda bu 
sayının 1500 e 
çıkarılmasını 
hedeflediklerini 
söyledi.
Türkiye'de taşı
macılığın yüzde 
95 inin karayolu 
ile yapıldığına 
dikkati çeken 
Şahin, karayolu 
taşımacılığında 
önemli yeri olan 
Metro Turizm ile 
yapılan anlaşmayla 
vatandaşların 
otomasyona acık 
PTT şubelerinden 
biletlerini temin 

I BURSA HAKİMİYET VE | 
1 KENT GAZETELERİNE 1 
| İLAN w REKLAM ALINIR |
I KÖRFEZ REKLAM ■ 
1lEL:(0.îM)58«BFs:5835 951

edebdecrhlmm 
Mı em 
Sahan.. anlatma 
tere evesaadr 8b 
etapta Ankara. 
İstanbul, İzmit* 
Aataips w 
Bursa dairi mdhnr 
hizmet «ma PTT 
şube ve nrrkrr 
terimim bâederiu 
ahnabdeceğnai w 
rezervasyon şap- 
tvducaftm anlam
"PTT-METBO 

GÜCÜNÜ 
BIRLLSTTRDBt 
Metro Motorlu 
Taşalar Saaapl w 
Ticaret Anonsu 
Şirketi Yömritaa 
Kurulu Başkam 
Galip Ort tarh de 
vatandaşlarm 
seyahat orpur 
lüğünden daha 
rahat yararlan
abilmesi ıcm. 
PTT mn e- 
<io rt bir yamuda 
bulunan w orrime 
hizmet veren 1242 
şubesi Se Metro 
Teria—’in gutmm 
birleştirmek hde- 
diklerim söyledi 
Imsalanm anlatma 
sonrasında, 
vatandaşların 
otobüs biletlerini 
Fİ I şubelerinden 
alabilmelerinin 
sağla nacağım 
kaydeden Orimk. 
Metro'mm Türkiye 
genelindeki 500 
acentaema 
1200 den fazla 
H I şubesinin 
ekleneceğim 
ifade etti.
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Panik atağınız var mı? Nasıl anlaşılır?
KONGRE İLANI

Yoğun korku ve 
huzursuzluk durumu
nun olduğu, aniden 
başlayıp, rahatsızlığın 
en geç 10 dakika 
İçinde en üst düzeye 
ulaştığı ve 13 adet 
vücutsal ve düşünce- 
sel belirtiden, en az 4 
unun varolduğu bir 
kaygı nöbetidir.
Bu 13 belirti şunlar
dan oluşmaktadır: 
1- Çarpıntı, kalp 
hızında artış,kalp ses
lerini duyuyor gibi 
hissetme 
2- Terleme 
3- Titreme ve ya 
sarsılma hissi 
4- Boğulma ya da 
nefes alamama, 
nefesinin yetmediği 
hisleri
5- Tıkanma, soluğun 
kesilmesi hisleri
6- Göğüste ağn veya 
göğüste bir rahatsı
zlık hissi
7- Bulantı ya da 
karında ağn ya da 
kannda bir 
rahatsızlık hissi 
8- Bas dönmesi, den
gesizlik, basta 
sersemlik hissi, bayıl
ma hissi, yere düşe
cek gibi olma 
9- Çevreyi olduğun
dan farklı, sanki 
gerçek değil gibi his
setme ya da kendini 
çevredekilerden 
ayrılmış, olağandışı, 
farklı bir şekilde 
algılama hali 
10- Kontrolünü kay
betme, delireceğini 
düşünme seklinde 
bir korku 
11-0 anda .kalp 
krizi geçireceği ya da 
öleceği korkusu 
12- Uyuşma, hissiz
lik,yanma, karın
calanma hisleri 
13- Üşüme, ürperme 
,soğuk ya da sıcak 
basmaları, basından 
aşağı kaynar su 
dökülmüş veya hama
ma girmiş gibi olma 
Panik atak hangi 
bozukluklarda 
görülebilir?
Panik bozukluğu, 
travma sonrası stres 
bozukluğu, sosyal 
fobi ve diğer fobiler, 
saplantı-zorlantı 
bozukluğu, madde 
kullanımına ya da 
vücutsal bir hastalığa

bağlı kaygı bozukluk
larında görülebilir. 
Bir panik atak sebep
siz olarak aniden 
başlayabileceği gibi, 
belli bazı durum ya 
da ortamlarla ilişkili 
de olabilir. Örnek 
olarak korkulan bir 
hayvan (örümcek, 
kedi,köpek,fare,yılan 
görmek gibi), kala
balık bir ortamda bir 
faaliyet (konuşma, 
yemek yeme gibi) bir 
durumu takiben de 
başlayabilir.
PANİK 
BOZUKLUĞU 
Yukarıda belirtilmiş 
olan panik ataklarının 
aniden,beklenmedik 
zainanlarda ve tekrar
layarak oluşması ve 
en az 1 ay sureyle bu 
ataklann tekrarlaya
cağı yönünde sürekli 
bir kaygı, atağın 
sonunda olabileceğini 
düşündüğü şeyler 
(ölmek, delirmek, 
kalp krizi geçirmek 
seklinde ) ile ilgili 
kaygı duyma ya da bu 
ataklarla ilgili olarak 
bazı davranışlarında 
değişiklikler yapma 
seklindeki bir rahatsı
zlıktır. Bu rahatsızlık 
başka bir madde kul
lanımı ya da başka 
bir vücut ya da 
psikiyatrik bir rahat
sızlığa bağlı değildir. 
AGORAFOBİ: 
Panik bozukluğu ago- 
rafobili ya da ago
rafobisi/ olabilmekte
dir. Agorafobi 
sözcüğü eski Yunanca 
dan köken almak
tadır. Agora pazar 
yeri, toplantı yeri 
.geniş meydan 
anlamına, fobi ise 
korku anlamına 
gelmektedir. Kişi yal
nız kalmaktan, kaç
manın, o ortamdan 
uzaklaşmanın kolay 
olmayacağı ya da her 
hangi bir rahatsızlık 
hissetme anında

yardim alamayacağı 
topluma acık yerlerde 
ol maktan korku duy
maktadır.
Bu kişilerde 
gördüğümüz bazı 
ortak özellikler 
arasında, tek başına 
dışarıya çıkamama ve 
yanlarına başka bir 
kişiyi de alma, kala
balık caddelerden 
geçememe, kalabalık 
mağaza,marketlere 
girememe, kapalı 
ortamlar (tünel, 
köprü ve asansörler 
gibi) ve kapalı araçlar 
(metro,otobüs, uçak 
gibi) dan kaçınma 
sayılabilir.
İleri aşamalarda kişil
er evlerinden çıkmayı 
reddedip, 
çevrelerindekileri de 
kendileri gibi evde 
tutmaya zorlayabilir
ler. Sosyal ilişkiler 
bozulup, boşan
malara yol açabilir. 
Panik Bozukluğu, 
Toplum ve Tedavi 
Toplumda hastalığın 
hayat boyu görülme 
yaygınlığı % 1.5-3 
arasında değişmekte 
olup, hastaların % 
75'ini kadınlar oluş
turmaktadır.
Kadınlarda % 2.1 
«erkeklerde % 0.6 
oranında görülmekte
dir. Kişilerin 1,10’u 
hayatları boyunca en 
az bir kez panik atak 
geçirmekte ve bun
ların yaklaşık olarak 
1/6'si panik bozuk
luğa dönüşmektedir. 
Panik bozukluğunun 
oluşumunda gelişim
sel ve çevresel 
faktörler: 
Çocuklukta yaşanan 
”seperasyon (çocuk
luk döneminde anne- 
baba sevgisinin 
kaybı.yaptıklarının 
anne ve babanın kalı
plan ile uygunluk 
göstermemesi halinde 
terk edileceği 
korkusu) anksiyete- 

si'mn paaok bozuk
luk ut agorafobi At 
Sşkbiaidu^ıiddfo 
etfifanekiedv.
Panik bozukluğu 
hastalan adtterinm 
"kendilerine düşük 
dererede bakim 
verdikleri ancak çok 
fazla koruyucu 
olduktan™ söyle

mektedirler.
Boşanma, olum sebe
biyle daha çocukken 
anne-babadan ayrıl
ma yaşantıları olan
larda da panik atak
lan fazla görülmekte
dir.
Tedavi yöntemleri:
1- Haç tedavisi: En az 
2-3 ay olmak üzere 
.doz yavaşça yük
seltilmek üzere kul
lanılmalıdır.
2- Bilişsel-davranışçı 
tedavi: Kişiye panik 
ataklan ile ilgili olan 
yanlış bilgileri ve 
inançları gösterilir. 
Vücudundaki yanlış 
anlayıp,algıladığı ufak 
hislerin kendini 
ölüme götürmediği, 
bunlann kısa sureli 
olduğu belirlenir. 
Böyle bir şey 
olduğunda durumu 
geçirmek için 
yapacağı şeyler gös
terilir.
Hastalığın tedavisi 
neden önemlidir? 
Vakalann % 40- 
80'inde majör 
depresyon dediğimiz 
tablo hastalığa 
eklenip,durumu ağır
laştırmaktadır.
Kişilerin bahset
memesine karan inti
har riski yüksektir. 
Hastaların % 20- 
40’inda alkol ve 
madde bağımlılığı 
görülmektedir.
Kişiilerleyen donemde 
eve bağımlı hale 
gelebilmekte ya da 
hastane.eczane gibi 
yerlere yakın olmayı 
yeğlemektedir.
Hasta bu konuya 
yakın olmayan 
doktorları bir 
dolaşıp.gereksiz va 
da ynmhş tedaviler 
ahmaktadır. Çevresi 
ile iletişimi bozulan 
kişinin mesleki, 
sosyal. ailesel 
tştevseftği 
azalmaktadır.

GEMLİK HASTANE YAPTIRMA 
YAŞATMA ve KORUMA

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDA*
Dernegumzfo oUğac genci irnnrf 

toptentiuı 5 Tcbmmkz 2004 Pazarsa* gig 
saat lOooda Gemfik Tlraeaf ve Sau^l 
Odası lokal—de npdırıktır

Ekseriyet temin edümedsğî takdârdr n 
Temmuz 2004 Parararri günü aynı yur di 
ııf yupdacaktv. 1

Saym uyutermoa* duyundur .

YtNCTMKLVUm

GÖMMEM:
1- Açühş w saygı duruşu
2 -DH an heyetinin seçimi
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunaa 

okunması, müzakeresi w kabulü
4- Hasay raporunun okunması müm I 

keresi ve kabala
5- Denetleme kondu raporunun oku» 

ması müzakeresi ve kabulü
6- Yönetim ve denetleme kundunau I 

ayn ayn ibra edilmesi
7- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi w 

karara bağlanması
8- Yönetim kondu ve denetleme kur* 

tunun asil ve yedek üyelerinin teenni
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

KONGRE İLANI
GEMLİK EMNİYET MÜDÜRLÛĞÖ 

POLİS KARAKOLLARINI ve 1
LOJMANLARINI YAPTIRMA 1

YAŞATMA ve KORUMA 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN |

Derneğimizin olağan genel kuru) 
toplantısı 2 Temmuz 2004 Cuma günü 1 
saat lO.oo da Gemlik Ticaret ve Sanayi | 
Odası lokalinde yapılacaktır

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 9 I 
Temmuz 2004 Cuma günü aynı yer w ] 
saatte yapılacaktır.

Saym üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU I

GLHSDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin seçimi
3- Yönetim kuruhı faaliyet raporunoı I 

okunması, amrehereri ve kabulü
4- Hesap rap orunun okunması mûzdb-1 

eresi ve kabulü
5- Denetleme kuruhı raporunun okur 1 

I ması müzakeresi ve kabulü
6- Yönetim ve denetleme kuruhmun I 

ayn ayn ibra edilmesi
7- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi w I 

. karara bağlanması
S- Yönetnn kurulu ve de nette uaa küre-1 

' hmun asil ve yedek üyelerinin seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKirral
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fız hastalıkları kap ıdı
Yaz mevsiminde sindirim sistemi hastalıklarına dikkat etmek gerekiyor

Kanser 
tedavisinde 

etkin adımlar
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Yaz hastalıklarının 
genelde, tatil 
rehaveti içinde 
abartılı davranışların 
sonucunda ortaya 
çıkıyor. Yaz hastalık
tan denilince akla 
İlk gelenler, sindirim 
•İstemiyle ilgili 
•orunlar oluyor. 
Evinizde ya da 
evinizden uzakta 
geçirdiğiniz tatil 
günlerinde sık sık 
karın ağrılarından 
yakınabilirsiniz.
Daha önce 
yaşadığınız stresli 
günlerin sindirim 
•istemine yansıması 
İhtimalini aklınıza 
bile getirmemiş ola
bilirsiniz. 
Bu arada yemek 
saatlerinizin ve de 

yemek türlerinin 
değişmesi sizi sorun
larla baş başa bırak
abilir. Karın 
ağrılarını ishal ya da 
kabızlık gibi sorun
lar izleyebilir.lshalin 
durması için 
aldığınız ilaç, kısa 
sürede etkili 
olmazsa, bir doktora 
görünmelisiniz.
Yaz aylarında bağır
sak enfeksiyonları 
yaygınlaştığı için bu 
ihtimali göz önünde 
bulundurun. İshal 
kesici ilaçlarla bağır
saklarınızda bir 
düzelme olmazsa, 
doktorunuz bağırsak 
enfeksiyonuna karşı 
antibiyotik tedavisi 
önerecektir. Bu 
arada bol bol su

içmeyi asla ihmal 
etmemelisiniz.
NELER
YAPILMALI ?
Sindirim sistemiyle 
ilgili tatil sorunlarını 
önlemek için kafeinli 
ya da sodalı içecek
lere itibar etmeyin. 
Ağır yiyecekler ve 
tabii alkollü içecek
ler konusunda da

dikkatli olun. Asidi 
bol, acılı yiyecekler 
dengenizi bozabilir. 
Alışkın olmadığınız 
yiyecek ve içecekler 
konusuna da dikka- 
tinizi çekmek isteriz 
Sindirim sistemi, 
alışkın olmadığı 
yiyeceklere tepki 
gösterebilir.
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Diş hekimi ücretlerine zam
Diş tedavi ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren % 7 oranında artacak.

bunmrt rŞmn
ortaya çıktığın*
ifade etti. Yazıda,

I —- » - » . «etmeme» eUmmHastalığın emen
otdnğe M»mMI teşİMM gMhçe ~Hactarm MMtaeeeı yaygınlaşıyor.

I Uzmanlar tümörü
eenttMh olarak * sağhkk ImcnHüee | mcelevip, meynana
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Diş tedavi ücretleri 
1 Temmuz’dan 
sonra yaklaşık % 7 
oranında artacak. 
Bu artıştan sonra 
Ankara, İstanbul ve 
İzmir’in yer aldığı 
1. grupta diş heki
mi muayenesi 27 
milyon 406 bin-lira 
olacak.
Adana, Mersin ve 
Eskişehir’in içinde 
bulunduğu 2. grup
ta 24 milyon 160 
bin, Konya, 
Kayseri, Trabzon 
ve Bursa’nın yer 
aldığı üçüncü grup
ta 22 milyon 921 
bin liraya çıkacak. 
Diş röntgen filmi 1. 
grupta 19 milyon 
576 bin, 2. grupta 
17 milyon 257 bin 
ve 3. grupta 16 
milyon 372 bin

liraya çıkarken, bir 
yüzlü amalgam 
dolgu Ankara’da 
49 milyon 593 bin, 
Adana ‘da 43 
milyon 719 bin, 
Konya’da ise 41 
milyon 477 bin 
liraya yükselecek. 
Kanal tedavisi, 
İstanbul, İzmir ve 
Ankara’nın içinde 
bulunduğu 1. 
grupta 56 milyon 
118 bin, Mersin 

ve Eskişehir’in 
bulunduğu 2. 
grupta 49 milyon 
471 bin. Kayseri 
ve Bursa’nın içinde 
yer aldığı 3. grupta 
ise 46 milyon 934 
bin lira olacak.
1, grupta 783 
milyon 48 bin 
liraya çıkacak 
alt-üst çene diş 
ağartma, 2.
grupta 690 

milyon 300 bin, 
3. grupta ise 
654 milyon 
900 bin liraya 
yükselecek. 
Diş çekimi 
Ankara. İstanbul ve 
İzmir’de 49 
milyon 593 bin. 
Adana. Mersin. 
Denizli ve 
Gaziantep'te 43 
milyon 719 bm. 
Edirne. Bolu.
Ay’dın. Konya ve 
Bursa da ise 41 
milyon 477 bin 
liradan yapılacak. 
B* vinci grupta tam 
protez (akrilik-tek 
çene) 614 milyon 
692 bin. ikinci 
grupta 541 milyon 
885 bin ve îkûnca 
grupta ise 514 
milyon 885 bin lira 
olacak.
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Şenses kardeşler
judoda il birincisi oldu

ZİWe Hanım taM 
yaz lalfafe ıfe acıt ofacai

Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz Mart 
ayında Bursa’da 
yapılan seçmelerde 
il birincisi olan 
Yusuf ve 
Yunus Şenses 
kardeşler başarıya 
doymuyorlar. 
Bursa’daki il 
şampiyonasında

kilolarında birinci 
olan Şenses 
kardeşlerden 
Yusuf Şenses, 
Zonguldak’ta 
yapılan şampi 
yonada Türkiye 
5.ncisi olarak 
okuluna büyük 
başarı getirdi.
Türkiye

Liselerarası 
Judo 
Şampiyonasında 
Gemlik 
sporunu başarıyla 
temsil eden 
genç judocuları 
mutlu günlerinde 
okul Müdürü 
Ali Kahya yalnız 
bırakmadı.

Milli Eğitim 
bünyesinde 
faaliyet 
gösteren 
zübeyde 
Hanım 
Anaokulu' nun 
yaz tatilinde 
açık kalacağı 
açıklandı. 
Eski Şehit 
Cemal 
ilköğretim 
Okulu'nun 
bulunduğu 
binada okul 
öncesi cocuk* 
ların bakılıp 
eğitildiği 
okulun tatile 
çıkamayan 
ailelerin 
durumlarının 
dikkate 
alınarak 
çocuk

n

a

Zübeyde Hanım AnaokulJ yaz tatilin^ 
ara hizmet vererJ

kabulünün 
yapıldığı 
bildirildi.
İlçede bulu* 
nan diğer 
İlköğretim ve 
Lise lerin yaz 
tatiline 
girmesine 
rağmen

Zübeyde 
Hanım 
Anaokulu’nun 
özellikle 
çalışan ve 
tatile 
çıkamayan 
ailelerin 
mağdur 
olmamaları

kin cocuk : 
kabullerindi 
yapıldığı 
belirtilırkee 
zamanın 
sadece yaz 
aylarıyla 
sınırlı 
olmadığı 
açıklandı.

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M2 ASFALTA CEPHE 
12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT YAPILABİLİR SATILIK ARSA
Müraacaat Tel : (0.224) 513 96 83

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA 

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

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

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN 

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



TEMA Vakfı erozyonun şiddetlenerek devam etmesi ve etkili tedbirler alınmaması nedeniyle Türkiye’nin çöle döneceğini bildirdi

Türkiye 2040 yılında çöl olacak
TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada, erozyonun şiddetli olarak devam etmesi ve etkili tedbirlerin alınmaması 
halinde Türkiye’nin büyük bir bölümünün 2040 yılında çöl olacağı bildirildi. Her yıl 6 milyon hektar alanın çölleştiği behr- 
tilen açıklamada, çölleşmenin iklim değişiklikleri ve insan faaliyetlerinden kaynaklandığı hatırlatıldı. Haberi sayfa 7'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

18 Haziran 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL.

Yeşil kartlar yeniden 
düzenleniyor

Yataklı tedaviyi içeren yeşil kartlar. 
Meclis Başkanlığı na sunulan tasa 
riya göre, yeniden düzenlenerek, 
ayakta tedavi kapsamındaki mua 
yene, tetkik, diş çekimi ve ilaç 
giderlerini de kapyacak. Syf 7’de
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Belediye Meclisi Haziran ay toplantılarını tamamladı

Meclis başkansız toplandı
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik Belediye Meclisi’nin Haziran ayı son toplantısına, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, misafirleri olduğu gerekçesiyle katılmadı. AKP’li Belediye Meclis 
üyelerinin vermiş olduğu önergeler, sudan bahaneler ile geri çekildi. Terminal 
yapımı konusunun Belediye Başkanının çalışma programına almadığı görüldü.

Hayal kırıklığı
Belediye Meclisinde dün yaşananlar beni hayal kırıklığı

na uğrattı.
Yeni meclisin haziran ayının ilk toplantısında, Ak Parti 

ve muhalefet partileri üyeleri, gündeme alınması için bir 
dizi önerge vermişti.

Bu önergelerden iskele konusu, Emin Dalkıran 
Kordonundaki tuvaletler konusu, inşaat ruhsatı alınırken 
istenen yol katılım paylarının ham yolu olmayan yerlerde 
alınmaması konularına, Belediye Başkanı karşı çıkmıştı.

ikinci toplantıda ise, Meclis Başkan Vekili’nin Başkan 
m 2003 yılı çalışma raporunu ertelemesi, Ak Partiyi 
karıştırmıştı.

Dün, Belediye Başkanı’nın konuklarını bahane ederek 
meclis toplantısına katılmaması görülmüş bir durum 
değil!

[ Belediye Başkanlarmm asil görevlerinden olan meclise 
başkanlık etmek, yılda Şubat, Haziran ve Ekim aylarında 
yasa gereği yapılıyor.

I Bu toplantılara başkanlann hastalık dışında katılma
masını olağan bulmuyorum.

Dünkü Meclis toplantısında, gündem maddeleri 
görüşülürken, Ak Partililerin birinci toplantıda verdikleri 
önergeleri bir bir geri çekmeleri, meclis üyelerinin ilkesiz 

Jiğinı gösteriyor.
Madem geri çekecektiniz neden önergeleri verdiniz?
Biryerlerden baskı mı gördünüz?
Vatandaş size bunu sokakta sormayacak mı?
Vicdanen yaptığınızdan rahatsız olmayacak mısınız?
Haziran ayı toplantısında Meclisin çoğunluğunu teşkil 

eden Ak Partililerle, aynı partinin başkanı arasında 
yaşanan gerilim, anlaşılan birileri tarafından 'uysal 
coaık olun' ve birbirinizi yemeyin denerek, meclis , 
başkanın istekleri doğrultusuna yöneldi.

Böyle bir meclis, olsa olsa görev yapamayan kukla bir 
meclis olur.

Bu durum bende bundan hayal kırıklığı yarattı. Yazık.

Belediye Meclisi’nin 
Haziran ayı toplantılarının 
dünkü oturumunda, 
AK Parti’li meclis 
üyelerinin ilk toplantıda 
vermiş oldukları İskele’nin 
kapatılması, ham yolların 
yapılmasından sonra 
harç alınması, Özürlüler 
Okulu’na kordondaki 
tuvaletin kiralanması 
ve İlçe terminalinin 
yapılması önergeleri 
geri alındı. Belediye 
Başkanının katılmadığı 
toplantı Meclis Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
tarafından yönetildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 2 ve 3’de

Belediye Meclisi’nin dün yapılan Haziran ayı son 
oturumunda, AKP’li meclis üyelerinin verdikleri önergeleri 

bir bir geri çekmesi muhalefetin tepkisine neden oldu.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, son karan hükümetin vereceğini söyledi 

‘Vergi oranlarım dii$üreceğiz'lı 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, vergiyi tabana yayacaklannı belirterek, vergi oranlanın 
düşüreceklerini açıkladı. Bütün vatandaşların vergi ödevini yerine getirmesi gerektiği
ni söyleyen Unakıtan, “Vergi gelirleri arttıkça, nispeti düşüreceğiz" dedi. Sayfa 5'de
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Meclis baskansız toplandı
Gerginlik

I Gerginlik...
İnsanın düşünce sisteminin ve sağlığının can 

I düşmanı.
Olabildiğince serinkanlı olmak olayları doğal 

I karşılamak gerekiyor.
O zaman doğru çözüm üretilebiliyor.
Ne var ki içinde yaşadığımız ortamda gerginlik 

I diz boyu...
Bir soruna çözüm buluyorsun diğeri geliyor.
Kafayı sıyırmamak işten değil.
Önemli olan o durumda dahi sakin olabilmek.
Yapabilirseniz ne ala...
Yapamazsanız sonuçları hiç de iyi değil..
Ama;
Ne kadar soğukkanlı olursanız olun mutlaka 

I bir gerginlik yaşıyorsunuz.
O halde gerginlikten sıyrılmanın yollarını ara- 

I mak ve de bulmak gerek.
Dinlenmek bu yollardan biri...
Gezmek,
Tatil yapmak,
Okumak, izlemek, spor yapmak diğerleri...
Çünkü sağlıklı yaşamanın en önemli sırrı geri 

I limsiz kalmak...
Şimdi ben bunları yazarken aklıma geldi.
Aydın Boysan ne diyor diye...
Çünkü Aydın Boysan yaşamla dalga geçebilen, 

I sorunların altında ezilmeyen bir yapıya sahip.
I . Bunu bildiğim için Boysan ın 50 sinden sonra I kaleme aTıTıgı Kiuıphııınıhın Aynalar a yoz 
I «ittim.

“Çıkış Yolları Ararken” başlıklı yazısında şöyle 
I demiş Boysan Ustad;

"Üzüntülerden kaçanın çare bulduğunu san- 
I ması, tipik insan saflığıdır. Kaçan üzüntüye 
I çare bulamaz. Çare bulnıa umudu yalnız 
I kaçanın değil, karşı koyanın hakkıdır.

Ya “Nasıl karşı konulur?” diye sorulursa, 
I bunun yanıtını yalnız falcılar verir. Zaten 
I çareyi falcıya soran, onun vereceği yanıtı yut- 
I maya hazır demektir. Fal topuyla palavradır. 
I Palavra ise ilaç de zğildir.

Tek sorunların doğurduğu üzüntü çeşidi, 
milyon türlü... Her birinin çözümü de milyon 
türlü olabilir. Eğer buracıkta birlikte çare arı 
yorsak, tek çözümlerin sözünü etmek, öylesine 
anlamsız ki.. Öyleyse tek çözümler değil de, 
“çözümlere ulaştıran bazı yolların adresini 
aramalıyız” demektir doğru olan.

Öyleyse o yolların nasıl bulunacağı konusu 
incelemelidir. Benim gibi dünyayı epeyce eskitmiş 
biri olarak bugünlük tek bir yol üzerinde durmak 
istiyorum.

Yine diyorum ki, marifet üzüntülerden kaçmak 
değil... Marifet, üzüntülere karşı koyabilme 
gücünü edinebilmek.

Önce şartlar ne olursa olsun, tatil yapmak bir 
genel yol.. Kısa ya da uzun olur. Soruna göre... 
Ruhsal batağa götüren eğimden uzaklaşmak 
gerekiyor... Hem zaman hem de mekan olarak.

Tehlikeli ruhsal sıkıntı bataklarından kurtul
mak için en güvenli cankurtaran simiti mizahtır. 
Bana da ömrümde en ağır zorluklardan kurtulma 
gücünü hediye eden, mizah olmuştur.

Mizahın verdiği düşünce şokları, insanlara yal
nız kahkaha attırma amacı taşımaz.

Onların akıllarını hızla çalıştırarak, çıkış yollan 
bulma umutlarını pekiştirir.

Görüldüğü gibi. Aydın Boysan la sapta
malarımız örtiişüyor.

Demek kİ aklın yolu bir.
O halde sizde öyle yapın.

Gemlik Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantıları
na devam edildi. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
misafirleri olduğu gerekçesiyle toplantıya katılmadı
Sertten KMPttûg
Haziran donemi 
Belediye Meclis 
toplantılarının 
sonuncusu tamam
lanırken. Belediye 
Baskam Mehmet 
Turgut misafir
lerinin bulunduğu 
mazeretiyle toplan
tıya katılmadı. 
Geçtiğimiz hafta 
görüşülen mad
delerin okunduğu 
dünkü oturuma 
meclis üyelerinden 
DYP’li Ali Avcı ile 
AKP’li Güray Bilir 
mazeret göstererek 
katılmadılar.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
misafiri olduğu 
gerekçesiyle katıl
madığı oturumu 
Meclis Başkan

I Vekili AKP’li Refik 
> ılmaz yönetti. 
Mecliste ilk konuş 
mayı AKP sözcüsü 
Ali Okuroğlu yaptı. 
Okuroğlu, 
geçtiğimiz hafta 
meclise verdiği 
Terminal öner
gesinin başkanın 
çalışma raporuna 
alınmamasını 
eleştirerek, öner
genin zapta alın
masını istedi. 
Okuroğlu'nun 
isteği oybirliğiyle 
kabul edildi. 
Mecliste görüşülen 
ilk madde ise 
Ata Mahallesi 
Muhtarının 
kullanılmayan 
Belediye ye ait 
dükkanın muhtarlık 
için tahsisi yapıldı. 
DYP grubu adına 
konuşan Gökhan 
Taylan, tüm muh 
tarlann aynı şekilde 
bir araya getiril 
meşini isteyerek, 
boşaltılan 2 N’olu 
Sağlık Ocağı nın 
diğer muhtarlara 
tahsis edilmesini 
istedi. Kabul 
görmeye n önerinin 
dışında Ata Mahal 
leşi muhtarı mn 
tahsis isteği 4 ret 
oyuna karsıhk 23 
oda kabul edik*. 
KACAK ET 
ÜRKÜTÜYOR 
Gemlik e ihsandan

Artır oh ıjği kaz dar 
dar» sonra ımaat

dı

*

mec hv uçelenne 
komisyonun yaptığı 
çalışmalar hakkmda 
bilgi v enrker»

önerge oy birliğiyle 
kabul edddı 
imar Komisyonu 
Başka» Cemal

si mn olduğu 
yer için Başkan

getirilen etlerin 
kontrol edilmesi 
için "Kesik et kont 
rol Merkezi nin 
kurulması önerisine 
Belediye Veterineri 
Sami Beki tarafın
dan acıkhk getirildi 

ki, bu gibi 
denetimin olmayışı 
..<drı»Kİ« ikice 
gelen etlerin kont 
rol ed ilemed iğ in i 
belirterek, vat» 
daslann sağlıklı et 
tüketebilmeleri için 
kontrol merkezinin 
kurulması gerektiği
ni savundu.
Beki, ayrıca ilçede 
tüketilen yaklaşık 
67 ton etin yüzde 
25’inin dışarıdan 
getirildiğini ve et 
tüketimi yapan 
büyük market
lerinde bu merkezin 
kurulması için 
destek verdiklerini

MHP lı meclîs üyesi 
Osman Doğan. 
konu hakkmda 
çoru $ belirt irken, 
az sayıdaki zabıta 
ve 1 veterinerle

bdeceğuu sesledi 
istek t anfe 
konusvonunda 
araştırılmak

COP ALAM 
IMARA ACÎLAOR 
Vatandaşlar aras» 
da Yeni Mahafle

bos İtKİRfcğUl

befirienmesmdefi

k asand>ş«w ddJkat

MTMM yMMM

teği gonısııldı 
pn inlen M Lwk

Bakanbğ1 IM*
Gemi A Belediyesine 
gönderdiği 
yazıyı okudu.
Yanda. Askerlik 
Sekesi üstünde 
bulunan lopnanlann

hazırladığı 
oorus okunuldu

fay hattı a 
bulunması

ıstimUkJenmn
sahmcak olduğu 
w Bakanhğ»

tifirte*. 1476 M2

■m tsleNM 2 ret 
ovuna karsddı 21

KISITLAMA >OK

MHP b aecfis âcni

mec fişten çok ryf 
hizmetler çıkıyor. 
Her aneefis öpesi 
isiediği görüşü 
epHnçntApnr’

Mecfcs

»MM

bddrmes» uzerrue 
AKP Grup Soecu»

daha önceki

böeceği fikrinin 
okabüeceğim göz 
önüne alarak 
isteğin tekrarlan
ması gerektiği»

çapaları oylamada 
Terme
Kaptocalannm 
cAfağu yerin Evi 
Rehabdd asyeın w 
Yasam Merkezi

mesi oy birfiğMe 
kabul edildi.
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Sayfa 3

Belediye Meclisi Haziran ayı toplantılarını tamamladı

AKP’li meclis üyeleri 
önergelerini geri çekti

Belediye Başkanının katılmadığı toplantıda, AKP’li Belediye 
Meclis üyelerinin vermiş olduğu önergeler, sudan bahane 
ler ile geri çekildi. Terminal yapımı konusunun Belediye 
Başkanının çalışma programına almadığı görüldü.

Mafyanın Gücü

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediye 
Meclisi nin Haziran 
ayı başında yapılan 
ilk toplantısında gün
deme alınması için 
verilen önergelerden 
“İskele’nin yaz 
aylarında akşam 
20.oo ile sabah 
08.oo arasında 
kapatılması” önergesi 
1 Temmuz 2004 
tarihinden sonra 
limanların güvenlik 
statülerinin araştırıla
cağı için ileriki 
toplantılarda gün
deme getirilmek 
üzere geri çekildi. 
Çekilmek istenen 
bir önerge de ham 
yollar konusunda 
oldu. Bina yaparken 
oluşan ham yolun 
Belediye tarafından 
yapılması önergesini 
veren Cemal Aydın 
Aybey önergeyi 
geri çekme 
isteminde bulundu.
Yapılan oylamada, 
önerge İmar 
Komisyonuna 
havale edildi.
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bulunan

tuvaletin Özürlüler 
Okulu’na bir yıllığına 
verilmesi önergesini 
veren AKP’li Ali 
Okuroğlu, önergeyi 
geri çektiklerini 
söylemesi üzerine, 
Osman Doğan’ın 
"Dilerim önergele 
rinizi ileriki toplan
tılarda önceden 
hazırlayarak geri 
çekmezsiniz." dedi. 
Ali Okuroğlu, 
Doğan’ın esprili 
konuşmalarına alı
narak, "Biz, hiçbir 
zaman dikte ettirilen 

meclis üyeleri 
olmadık." 
yanıtını verdi.
Çevre yolu mevkiinde 
hayvan bakılmasının 
önlenmesi önergesi 
ise daha önceki yıllar
da meclisin böyle 
bir kararı aldığının 
belirtilmesi üzerine, 
geri çekildi.
Muhtarlar Derneği’nin 
Yeni Çarşı’daki 
yerlerinin ücretsiz 
verilmesi talebi ise 
mecliste tartışıldıktan 
sonra görüşülmek 
üzere Tarife Korniş 
yonuna havale edildi. 
AKP’li Cemal Abakh 
ve 5 üyenin verdiği 
Terminal önergesi 
ise değişik görüşleri 
ortaya çıkardı.
Ali Ökuroğlu’nun 
oturumun başındaki 
görüşlerini bir kez 
daha açıklayarak, 
Gemlik’in en 
birinci ihtiyacının 
Terminal olduğunu 
söyledi.
Terminali Gem 
ÜkTilerin oy birliğiyle 
isteği olduğuna 
değinen Ali Okuroğlu, 
"Her imkanımızı 
kullanarak 
Gemlik’e 
mutlaka Terminal 
kazandıralım" 
şeklinde konuştu.

ENCÜMENLER 
BAŞKAN GÜDÜMLÜ 
DYP Grup Sözcüsü 
Gökhan Taylan ise 
konunun bilinmeyen 
yönlerinin bulunduğu
na dikkat çekerek, 
"Bizim aldığımız 
kamulaştırma 
kararını uygulaya
mazsak vatandaşın 
dava açma olanağı 
var, iyice araştırıl
ması gerekir." açıkla
masından sonra, yine 
söz alan Okuroğlu, 
yaptığı bir araştırmayı 
anlatarak, "Bizim 
alacağımız kararın 
hiçbir gücü yok. 
Tüm yurtta yapılan 
bir araştırmada 
başkanın kabul 
etmediği hiçbir 
görüşün Encümen 
den çıkmadığı 
görülüyor." sözlerine 
Osman Doğan ın 
tepkisi sert oldu.
Doğan, "Meclis 
olarak aldığımız 
karan Encümene 
uygulattıramıyorsak. 
kendi adıma utanç 
duyuyorum. * 
diye karşılık verdi. 
Diğer önergelerin de 
komisyonlara havale 
edilmesinden sonra. 
Haziran ayı Belediye 
Meclis toplantıları 
tamamlandı.

50-60 yıl önceyi hatırlayın 
Tam bir mafya tanımı, yoktu.
Kabadaydık vardı.
Ka bad a y ılar vardı.
Gerçek kabadayı, uyuşturucu 3e 

uğraşmazdı.
Ankara'nın en yüksek 

tepelerinde bile, sevenleri vardı.
Of’lu kabadayının cenazesinde. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunayın 
çelengi vardı.

İnci Baba ise. Dem ir el’in bir 
numaralı adamıydı.

1970 ve 1980 li yıllar, 
öğrencinin silahla tanıştığı yıllardı.

Bu kanlı ortamdan kurtulanlar, 
politikaya atıldı.

Kurtulamayanlar okuyamadı.
Ve. Yasadışı örgütlerin ağına 

düştü.
Bunlar içinde, sağcı öğrenciler 

de vardı.
Solcu öğrencilerde, vardı.
Ülkemizde yolsuzluk tohumlan 

bu vıllarda atıldı.
Halkımız hayali ihracat soy

gunuyla, bu yıllarda tanıştı.
Banker Kastelliler, Banker 

Bakolar bu yıllarda ortaya çıktı.
Okullardan atılan bu silahlı 

gençlerin bir bölümü, bu ortama 
itildi.

Adam kaçıran ve çek senet tah
sil eden yeni bir mafya türü ortaya 
çıktı.

Sol kanattakiler daha ziyade, 
ideolojik suçlara itildi.

Sağ kanattakiler ise. genelde 
tahsilatla ilgilendi.

Hatta. Bazılan devlet ve 
hükümet yöneticilerini bile etkile
di.

Mafya genelde, yanlış 
özelleştirme politikalan ile 
büyüdü.

Rusya'daki tüm özelleştirme 
ihalelerini, mafya cildi.

Ama. Putin tehlikenin farkına 
vardı.

Ve. Dizginleri ele aldı.
Hatalı özelleştirmeler ile palaz 

lanan Türk mafyası 60 milyar 
dolan yönetiyor—uş.

Allah! Beterinden saklasın.

«CİIVÜIV CÖZÖ

Suçu toplum hazırlar.
Suçlu işler.

’Buchle”
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Dörtyol’da kalfalar rahatlıyor
U.I.. CCUL'DcA? 4^.4 ■  Seyfettin ŞtKLRSÖZ ekipleri tost ara*
İlçenin Dörtyol 
mevkiinde bulunan 
ve vatandaşların 
devamlı kullandığı 
dükkan önlerindeki 
engeller kaldırılıyor. 
Yalova ve İstanbul 
istikametine giden 
vatandaşların oto
büs bekledikleri yol 
kenarındaki dükkan
ların önlerinin son 
zamanlarda 
geçilemez duruma 
gelmesinden sonra 
harekete geçen 
Belediye Zabıta

balarının yanı sıra 
demir engelleri de 
kaldırmaya başladı. 
Anayol üzerinde 
bulunan üst geçidi 
kullananlara da 
engel olan 
malzemeler dün 
zabıta görevlileri 
gözetiminde 
kesilerek kaldırıldı, 
ilçe içinde kaldırım
ları işgal eden 
esnafa yönelik 
denetimlerin 
süreklilik kazandığı 
çalışmalarda yol

kenarında bekleyen 
yolcuların adeta yola 
itildiği ve yapılan 
şikayetler sonucu

dükkan önlerindeki 
demir bölmelerin 
kaldırıldığı 
belirtiliyor.

Lastiklerinizi yenileyin,
4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 

Panelvan lastiği alan müşterilerimize 
Castrol Turbomax 15W40 

_motor yağı hediyemiz.

-J.

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlanndc 

u geçerlidir.

Regional RHD 19.5
Yüksek kilometre yapma özelliği ve düzgün aşınmasıyla oldukça 

Tfc kullanışlı. Yüksel yere basma alanı ve bununla gelen yüksek çekiş 
w ve düşüş ses seviyesi. Yırtılma direncine ilave taş hasarlarına 
1 karşı korumasıyla mükemmel sağlamlık getiriyor.

YAPI KREDİ • DLD KART • İŞ BANKASI ■ HAKİM KARTA I! AYA KADAR TAKSİT İM

GOODYEAR
Yetkili Bayii

Tevfik îjlaksuhşı ve Oğulları
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Hamidiye Koy, 
Günü 4 Temmuz’da, 

yağılacak
I 2 t 11

Seyfettin SEKERSOZ

Geleneksel hale 
dönüştürülen 
Gemlik Hamidiye 
Köylülerini 
Kalkındırma ve 
Yardımlaşma 
Derneği’n in 
organize ettiği 
Köy Günü
4 Temmuz 2004 
Pazar günü 
yapılacak.
ö.ncısı 
yapılacak olan 
köy gününde, 
tüm dostlan 
Hamidiye 
Köyü’ne davet 
eden Dernek 
Başkanı Haşan 
Türe, misafirleri 
köylerinde 
ağırlamaktan 
mutlu olacaklannı 
söyledi.
Köy dışında

yaşayan 
vatandaşlarla 
köyde yasayanlan 
bir araya 
getirerek, 
özlem gidermek 
amacıyla 
başlattıkları 
Köy Günü’nde 
çeşitli eğlence 
lerinde yapıla
cağını bildiren 
Haşan Türe, 
"Tüm dostla 
rımızı Hamidiye 
Köyü Köy Günü 
ne bekliyoruz.
Kendilerine gele 
n eksel pilav- 
ayran ve köyü 
müzde yetişen 
meyvelerden 
ikram edeceğiz. 
4 Temmuzda 
Hamidiye köyün 
de buluşalım" 
şeklinde konuştu.

SATILIK
İstiklal Caddesi üzerinde cirosu viıksekDEVREN SATILIK TEKEL BATTIGSM : 0.535. 355 99 88

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde Kayıkhane | 

mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık viOa |
GSM : (0.535) 886 47 74 J

ABONE OLDUNUZ MU?
Tlör, ı '• -I abone olun

OKUYUN OKUTUN
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Bankalardaki kredi
hacmi arttı

28 Mayıs 4 Haziran aralığında hacim 883.7 trilyon artış gösterdi.
Bankalann kredi 
hacmi. 28 Mayıs-4 
Haziran tarihleri 
arasında 883.7 
trilyon lira artış 
gösterdi.
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
28 Mayıs itibariyle 
72 katrilyon 
663.8 trilyon lira 
olan bankaların 
kredi hacmi, 4 
Haziran da 73 
katrilyon 547.5 
trilyon liraya çıktı. 
Bir haftalık süre 
içinde mali kesime 
verilen kredilerin 
yaklaşık 951.9 
trilyon lirası 
mevduat bankaları,

1 katrilyon 859 
trilyon lirası da 
kalkınma ve yatırım 
bankaları kredi
lerinden oluşuyor. 
Mali olmayan

kesime verilen 
kredilerin 
dağılımına 
bakıldığında ise 
154.4 trilyon 
lirasının Merkez

i BALIK TUTMA ZEVKİ NİI
Q Her çeşit balık ağları 
Q Misina Ağı
ö /p^

II Q Fanya
■ Q Mantar, kurşun

Q İp Çeşitleri
Q Sandal Malzemeleri
Q Kürek
Q Çapa
Q Macun
Q Galvenizli çivi
Q TMC sintine bombası

Bankası, 65 
katrilyon 148.1 
trilyon lirasının 
mevduat bankaları, 
5 katrilyon 
131.8 trilyon 
lirasının da 
kalkınma ve 
yatırım bankaları 
kredilerinden 
oluştuğu görüldü. 
Öte yandan, 26 
Aralık 2003 
tarihinde 57 
katrilyon 170.3 
trilyon lira olara 
bankalann kredi 
hacmi 4 Haziran 
tarihine kadar 16 
katrilyon 170.3 
trilyon lira artış 
gösterdi.

BİZİMLE YAŞAYIN |

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

"Vergi 
Oranlarını

Düşüreceğiz"
Maliye Bakanı Kemal 

Unakıtan: "Vergiyi tabana 
yayacağız."

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
vergiyi tabana 
yayacaklarını 
belirterek, "Za 
man veremiyo
rum ama vergi 
oranlannı da 
düşüreceğiz" 
diye konuştu.
Ankara Keçiören 
Vergi Dairesi’nin 
açılışını yapan 
Kemal Unakıtan, 
çalışanlardan daha 
çok vergi topla
malarını istedi.
Unakıtan vergiyi 
tabana yaygın-

I lastırarak. vergi 
• oranlarında indirimi 
I de mutlaka gerçek

leştireceklerini 
vurguladı.
Unakıtan, "Bunu 
ilaçta yaptık, bu 
şekilde çalış
malarımız var.
Neticede buna

hükümet karar 
verecek, illa bir 
tarafa verelim soz 
konusu değil. 
Bütün vatan
daşlarımız vergi 
ödevini yerine 
getirmeli. Bu mem 
leketi evlatlarımıza 
bırakacağız. C<xt*k 
lanmız için, daha 
iyi bir gelecek için 
vergimizi ödemeliy
iz. Vergi gelirleri de I 
her gün daha ileri 
gidiyor. Vergi gelir
leri arttıkça, nispeti I 
düşüreceğiz" dedi.

Faiz dışı fazla 
9.9 katrilyon

Konsolide 
Kamu Sektö 
rü dengesi 
faiz dışı 
fazlası yalın 
ilk dört 
ayında 9 
katrilyon 919 
trilyon lira
oldu. Hazine’nin Konsolide Kamu 
Sektörü Dengesi açıklamasına göre, 
KIT'ler hariç faiz dışı denge 8 katril 
yon 94S trilyon lira fazla verirken. 
Nisan avı sonu için 6 katrilyon 300 
trilyon lira olarak belirlenen perfor
mans kriterinin üzerinde gerçekleşti. 
Nisan ayında faiz dışı denge 2 
katrilyon 301 trilyon lira olarak 
tespit edildi.
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“Korsan yayın
la mücadele” 
amacıyla 
mart ayında 
yapılan yasal 
değişiklikler 
sonrasında 
önemli 
aşamalar 
kaydedildiği 
bildirildi.
Alınan bilgiye 
göre, 
başkentte 
korsan yayın 
satışının 
yoğunlaştığı 
Çankaya 
ilçesinde, 
belediye 
Zabıta 
Müdürlüğü 
ekipleri 2004 
yılının mart, 
nisan ve 
mayıs aylarını

I kapsayan 3 
aylık dönemde 
toplam 2 bin 
137 adet kor
san CD ve 
kaset ile 906

adet korsan 
kitap ele 
geçirdi.
Yasal 
değişiklikler 
öncesi, ocak 
ayında bin 
243, şubat 
ayında bin 64 
adet olan ele 
geçirilen kor
san kitap 
sayısı; martta 
339, nisanda 
464, mayısta 
ise 103’e 
kadar geriledi. 
Ocak ayında 
951 adet kor
san CD ele

geçirilirken, 
mart ayında 
480’e kadar 
gerileyen bu 
rakam, mayıs 
ayında 
738’i buldu. 
Yetkililer, 
2003 yılında 
37 bin 734 
adet kitap, 
39 bin 288 
adet korsan 
CD ve kaset 
ele geçirildiği
ni, 2002 
yılında ise 
imha 
edilen korsan 
CD, kaseti ve

kitap sayısının 
100 bini bul
duğunu kay
dettiler.
Çankaya 
Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
Cihat Emre, 
yaptığı değer
lendirmede, 
artan cezalar 
ve denetimler 
sonrası 
korsan yayın 
satışında 
ciddi bir 
azalma 
sağlandığını 
söyledi.

Denetimlerde,

azalt
satıcıların 
tezgahlarını 
bırakıp 
kaçmaları 
nedeniyle 
haklarında 
cezai işlem 
yapılamadığını 
dile getiren 
Emre, 
Karanfil ve 
Konur 
sokaklar ile 
Sakarya 
Caddesi 
gibi yoğun 
yaya 
sirkülasyonu 
olan 
bölgelerdeki 
denetimlerin 
bu kişileri 
daha ”kör 
noktalara” 
kaydırdığını, 
buraları da 
devriyeler 
halinde kon
trol altında 
tutmaya 
çalıştıklarını 
kaydetti.

LGS’de bir soru
iptal edildi

Ortaöğretim 
Kurumlan 
Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Sınavındaki 

I bir soru iptal 
edildi. Milli 
Eğitim 
Bakan lığı'n- 
dan y a p ilan
açıklamaya göre, 
sınavda Matematik 
testinin A 
kitapçığında 2’nci, 
B kitapçığında ise 
l’inci sırada yer

alan sorunun
doğru cevabının
bulunmadığı yönün
deki iddiala r 
incelenerek.
sorun un i p t aline 
karar verildi.

KAYIP
Sanayi Sicil Belgemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
NİHAT AYTAŞ

KAYIP
Gemlik Kız Meslek Lisesinden 
1976 yılında aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
KADER ADSIZ (TAMER)

KAYIP

2004 GOLF 7500 Km’de 0.533.565 92 85
Gemlik Kaymakamlığından almış 
olduğum yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
GÜLSÜM - OSMAN SARI J

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

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

TAKSİLER

513 10 21
513 24 67
5)3 32 40
613 23 24
614 36 60

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Takıl 
Gemlik Takıl
Manastır Taksi

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Mûd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Stol. Mûd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Mûd. 
İlçe Seç. Md

513 20 66 
51345 03
514 00 95
513 12 66
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 96
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 1364
513 14 11
513 1042
513 1092
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral
Başkanlık
Zabıta
Otobüs İşlet
Su İşlet
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

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

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı
Yalova

256 77 M 
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

AMCAN PETROL

VAPUR- FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 5131637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 5132259
Habaşgaz 5134546
Yeni Ukttgaz 513 65 00
BPGcs 5145981
Bûtûnter LMtgaz 513 80 00

513 10 79
YERÜYURTLAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SOI Mil
EKMEK ARAŞ DÖNER+ANAN 1.500.000TL
SOSİSÜSANDUİC + AYRAN 2.000.000 TL

HAMBURGER ♦ ftîAJi 2.000.000 TL
HAMBURGER + CİPS r İÇECEK 3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
DÖKRtffStK.yaSKSALSA+İffiBi 4.500.000TL 
ası tdPStKraiaiHv^aK 4.500.000 tl
RÖHEtCK-luUEKSMARiİÇBH 4.500.000TL 
$0S5 + dPS*KWİSM.®tkHIK 4.500.000TL

MM 4.500.000 TL

8.000.000 TL

işyeri ve evlere paket semsimiz vardır
İstikMQdJfo:17GEMUKTd:(PJ24)513SG
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Türkiye 2040 yılında çöl olacak
Türkiye Erozyonla 
Mücadele, Ağaçlan 
dırma ve Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı 
(TEMA), erozyonun 
şiddetlenerek devam 
etmesi ve etkili 
tedbirler alınmaması 
halinde Türkiye’nin 
büyük bölümünün 
2040 yılında çöl 
olacağını bildirdi. 
TEMA Vakfı tarafın
dan, ”17 Haziran 
Dünya Çölleşme İle 
Mücadeİe Günü” 
nedeniyle yapılan 
yazılı açıklamada, 
küresel bir sorun 
olan çölleşmenin, 
iklim değişiklikleri ve 
insan faaliyetlerinden 
kaynaklandığı 
vurgulandı.
"Normal bir tanm 
toprağında yüzde 25 
hava, yüzde 25 su, 
yüzde 50 katı madde 
(yüzde 45 mineral, 
yüzde 5 organik) 
olması gerekirken, 
Anadolu’da binlerce 
yıldır yapılan tanm 
nedeniyle toprağın 
büyük bölümünün 
organik maddece çok 
zayıf duruma gelerek 

üretkenliğinin 
düştüğü ve çöl tanımı 
İçine girdiği” belir* 
tilen açıklamada, 
şöyle denildi:
’Hükümetlerarası 

İklim Değişikliği 
Paneli’nin 2000 yılı 
bitiminde açıkladığı 
rapor, ülkemizin yer 
aldığı Akdeniz ve 
Ortadoğu bölgesinde 
kuraklık artışı ve 
tarımsal verimde 
düşüş öngörmekte, 
küresel ısınmanın 
zararlı etkilerini en 
önce ve en şiddetli 
biçimde yaşayabile
ceğimize dikkat çek
mektedir. Çölleşmeyle 
Savaş Eylem Planı 
verilerine göre düzen
lenen Dünya Çölleşme 
Haritası’nda, 
Anadolu, çölleşme 
tehlikesi derecesi yük
sek ve çok yüksek 
sınıfa sokulmaktadır. 
Anadolu’nun birçok 
bölgesindeki yıllık 
yağış miktarının 
yarıçöl iklimi değer
lerine çok yakın 
olması, toprak erozy
onunun olanca hızıyla 
sürüp gitmesi, bitki

örtüsü tahribinin yük
sek derecede bulun
ması, çölleşme tehdi
dinin ne kadar 
ciddi olduğunu 
göstermektedir. 
NASA’nm yaptığı bir 
araştırmaya göre, 
erozyonun şid
detlenerek devam 
etmesi ve etkili tedbir
ler alınmaması 
halinde, Türkiye’nin 
büyük bir bölümü 
2040 yılında çöl ola
caktır. Açlık, susu
zluk, işsizlik ve iç göç, 
topraklan çölleşen bir 
ülkenin temel sorun
larıdır. DİE’nin 1998 
Türkiye İstatistik

Ydbğı verife rİM 
göre, 1985-1990 
yıllan arasında 
yaklaşık 5.5 milyon 
kişi çeşidi nedenlerle 
göç etmiştir.
Kırsaldan kente göç. 
beraberinde tarımsal 
üretimde azalma ve 
kentlerde yoğun işsi
zliği getirmektedir. 
Bunun sonucunda 
ülke genelinde işsiz
lik şiddetlenmekle, 
gelir dağılımındaki 
adaletsizlik artmak
ta, çarpık kentleşme, 

çevre kirliliği, doğal 
kaynaklann aşın 
kullanımı ve tahribi 
gündeme gelmektedir, 
insanı mutlu, 
ekonomisi güçlü, 
geleceğe umutla 
bakan bir Türkiye 
için birinci şart, 
üretken topraklardır. 
Bunu sağlamak için 
öncelikle TEMA’nm 
hazırlanmasına 
öncülük ettiği Çerçeve 
Toprak Yasası 
çıkanlmah, BM 
Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi 
çerçevesinde 
ülkemizin ulusal

ntUKGELSluni
«»ffl-YARDOLMI

7 >0-800 «im

dikkat cekİdb 
Aakiamada. BM 

(UNEP) verileri «yan»- 
ca, küresel düMydv 
Çölleşmeden doğrudan 
etkilenen bölgelerde 
yıllık geür kaybı 42 

çoöeşmeyk mucadr- 
•*n»n vdlık bedrim 
İm tadsce 4 2 

kaydedildi.
"TÜRKİYE SANILDIĞI 
GİBİ SU ZENGİNİ 
DEĞİL”
Bu arada, içme ve 
atıksu hizmetleri 
alanında dünyanın en 
büyük şirketleri 
arasında yer alan 
Thames Water’ın

kaşmaİdMMM* db
bMİMMHMİt» W

Yeş// Kart/ar yeniden 
düzenleniyor

Yeni düzenlemede ayakta tedavi giderleri de karşılanıyor.
Yeşil Kart, 
ayakta 
tedavi gider
lerini de 
kapsayacak 
şekilde 
yeniden 
düzenleniyor. 
Meclis 
Başkanlığı 
’na sunulan 
tasarıya 
göre, daha
önce sadece yatak
lı tedaviyi içeren 
Yeşil Kart, 
ayakta tedavi 
kapsamındaki 
muayene, tetkik, 
diş çekimi ve

ilaç giderlerini de 
kapsayacak.
Yeşil Kart 
sahiplerinin 
yeni doğan 
bebeklerinin 
tedavi

giderleri 
de yeşil 
kartla 
karşılanacak. 
Tedavi 
giderleri 
ile ilgili 
olarak 
fazla ödem
eye sebebiyet 
verilmesi 
halinde, 
belgeyi

düzenleyenler 
hakkında 
soruşturma 
başlatılarak 
bu miktar iki 
misli olarak 
geri alınacak.

YEKİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma ^HatKapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A Abonelik Bilgileri ___

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN n PERAKENDE KONTÖR SATHI 

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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AlÂcüîvej
COMPUTER I

BİLİŞİM HİZMETLERİ |
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

* 3 aylık sınırsız SUPERONüNE
* e-pack internet erişim pake*DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM

PEŞİNAT ♦ 3 TAK
BONUS CARDA 

PEŞİNAT ♦ 7 TAK
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT ♦ 9 TAK
BONUS CARD 

PEŞİNAT +13 TAK

Vestel PC1 İMİMİ) 1.000.000.000 1.0M.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.600.000 timi 1.1MM tura 1J.00II.000

Vestel Asteo 1JM1 1.207.600.000 1207.600.000 1.340.000.000 1.340.000.000

Vestel BishiT 1266.800.000 1.266.800.000 1268.800.000 1.406.000.000 1.406.000.000

Vestel Planet 1.4M.IN 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel BishiY 1794.M 1.794.M0 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Optimum 1.861.600.000 1.861.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 2MM

Vestel Smart 1.993.800.000 I.M.M0 1.998.800.000 2.219.000.000 2219.000.000
Vestel Max | 5MM 5.0MM 5.070.000.000 5.627.000.000 5.627.000.000

|irCRTIlMixfırtı ««H İT Fiat Monitör farkı * 100.000.000 T» UFlatatefııtı ISlMtl

VESTEL ON YX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT »4 TAK

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT‘6 TAK

BONUS CARDA 
»EŞINAT »10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1271.900.000 1271.900.000
17" CRT 

Monitörle 1.M.N0 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.950.000 1.314.950.000
17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1.255.000.000 1255.000.000 1.380.750.000 1.330.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

Çeki kullanan_____  Aldığı ürünün Tutan Tarih
| _______________  _________________ || /2004||

I Buhediye çeksadeceActtveBügtsayar'da 30/06/2004tarihinekadargeçerttl

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın.....

İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Zeytinyağı ile gelen mucize
Vücudun neredeyse 
bütün organlarına 
faydası olan 
zeytinyağının, 
saçlardan, dişlere 
kadar her bölgeye 
sağlık verdiği 
bildirildi. Sağlıklı 
beslenmeye katkısı, 
dünyaca onaylanmış 
zeytinyağının insan 
vücudunda faydalı 
olmadığı organ 
hemen hemen hiç 
yok. Uzmanlar 
zeytinyağını "Sağlık 
açısından insanlığa 
sunulmuş en büyük 
hediye" olarak nite
lendiriyorlar. Anne 
sütü kadar yaran 
olduğu söylenilen 
zeytinyağının 
mucizevi etkisini 
saçlardan dişlere, 
kemiklerden beyne 
kadar vücudun her 
organında görmek 
mümkün.
Derlenen bilgilere 
göre, zeytinyağı

gelişme çağında 
beynin gelişimini 
hızlandırarak, 
kemikleri 
güçlendiriyor. 
İçerdiği E, A, D ve K 
vitaminleri sayesinde 
hücreleri yeniliyor, 
doku ve organlann 
yaşlanmasını gecik
tiriyor. Beynin daha 
uzun süre sağlıklı ve 
zinde kalmasını 
sağlıyor, mideyi 
ülsere karşı koruyor. 
Zeytinyağı, kandaki 
kötü kolesterol 
düzeyini düşürerek, 
kalp krizi riskini 
azaltıyor. Aym şek
ilde bağırsak, idrar 

yolları ve safra 
kesesi 
hastalıklarının 
azaltılmasında 
da etkili 
oluyor.
Sağlıklı 
beslenmede 
zeytinyağının 
yeri tüm dünya 
tarafından da 
onaylanıyor. 
Amerika’da 
Harvard 
Üniversite
si’nde düzenle
nen bilimsel 

bir konferansta bilim 
adamları, tarihçiler, 
doktorlar ve yemek 
uzmanlan sağlıklı 
yaşam için, gelenek
sel Akdeniz modelin
in uygulanması 
gerektiği konusunda 
hemfikir oldular. 
İçine zeytinyağı 
katılmış süt, 
neredeyse anne sütü 
kadar fayda sağlıyor. 
Türkiye’nin en ünlü 
Zzeytinyağı üretici
lerinden biri olan 
Komili’nin yetkililer
ine göre, tüm sıvı 
yağlar içinde tartış
masız en sağlıklı 
olan "tabiatın 
mucizesi" 
zeytinyağı. Anne 
sütüne eş miktarda 
linoleik asit içeriyor. 
Bebeğine anne sütü 
veremeyenler için, 
bir fincan yağsız 
inek sütüne bir çay 
kaşığı zeytinyağı 
ilave ederek bebek
lere verilmesi 
tavsiye edilirken 
zeytinyağının kul
lanımına ilişkin diğer 
öneriler ise şöyle: 
- Adale ağrılarını 
gidermek için,

zeytinyağı ve 
Idberiyeyi kanştsnp, 
ağrılı bölgeye 
masaj yapın 
- Güçlü <fiş etleri 
için, arada bir 
ağzınızı zeytinyağı 
ile çalkalayın 
- Pırıl pı nl saclar 
için, şampuandan 
sonra bir miktar 
zeytinyağı, bir 
yumurta sarısı, 
limon suyu ve biraz 
bira karışımını 
saçınıza sürün. Beş 
dakika bekletip ılık 
su ile durulayın.
- Kepeklerden 
kurtulmak için bir 
miktar zeytinyağı ve 
kolonyayı saçınıza 
sürün, ılık su ile 
durulayın.
En seçkin zeytinler
den üretilen sızma 
zeytinyağı, kah
valtılarda ve 
salatalarda, o 
kendine 
has kokusunu ve 
lezzetini arayanlar 
için ideal bir seçim. 
Yüzde İ den az 
olan asit oranı ile 
kahvaltı ve salatanın 
yanısıra, pişmiş 
sebzelere yada 
İtalyanlar'ın yaptığı 
gibi makarnalara sos 
olarak eklenebiliyor. 
Dolu dolu bir zeytin 
tadına sahip olan 
zeytinyağları, sağlık
lı ve tadına doyul
maz yemekler için 
doğru bir seçim.

Serbest bölgelerde 
ticaret tai arttı

2004 ydı Ocak 
May*» döneminde 
serbest bek 
gelerinde ticaret 
hacmi yrâde 57 
oranında arttı. Dkş 
Ticaret Müsteşarlığı 
verilerine göre.
2003 ydmm flk 5 
aylık bölümünde 5 
milyar 531 müyon 
890 bin dolar otan

I ticaret hacmi bu yd 
aynı dönemde 8 
milyar 675 milyon 
352 bin dolara 
yüksekli. En fazla 
ticaret hacmi 2 mil
yar 245 milyon 
561 bin dolarla 
İ s t anbu I Deri 
Serbest Bölgesi’nde 
gerçekleşti. Bu 
bölgede geçen yd 
aynı dönemde 1 
milyar 331 milyon 
593 bin dolarlık 
ticaret hacmi 
artış oranı yüzde 
69 oklu.
Serbest bölgelerde 
Ocak-Mayıs 
döneminde ticaret 
hacmi şu şekilde 
gelişti:
2003 2004 
DEĞİŞİM 
BÖLGELER OCAK- 
MAYIS OCAK 
MAYIS (% 04 03) 
İST DERİ

I 1,331,593 
2.245,561 69

1 100112 
1*349*0 23 
MEB* 846 699 
1 3 22 O 34 56 
EGE 965,481 
t 971JB09 29 
BL3ESA 290,096 
827.921 206 
İST TRAKYA

588J174 60
AV1EL7A 182,810 
944/199 09
ANTALYA 122*1 
167,032 36 
MENEMEN 
118,157 
141*3 20 
KAYSERİ 57,473 
87.520 52 
GAZİANTEP 
44.864 
63.720 42 
SAMSUN 8.955 
62.234 595 
DENIZU 12.511 
45,527 264 
ADANA-YUMUKTA 
LIK 23.767 
32,630 37 
KOCAELİ 1,691 
30.439 1,700 
RİZE 2.986 
16.037 437 
MARDİN 9.670 
7,533-22 
TRABZON 22.057 
6,116-72 
Tl BH AK-MAM 
TEK. 1,993 
3.374 69
D. ANADOLU 83 -

Sürücülere ÖSS günü klakson
20 Haziran 
Pazar günü 
yapilacak 
üniversite sınavı 
sırasında 
araçlarda klak
son çalınma
ma sı istendi.
Yapılan açıkla
mada, adayların 
dikkatini dağıt
masını 
önlemeye yöne
lik uygulamaya 
titizlikle uyul
ması gerektiğini 
bildirdi.

Özellikle 
toplu taşıma 
araçlarının, 
sınavın yapıldığı 
okulların yanın
da klakson çalıp 
gürültü 
kirliliğine yol 
açmayacakları
na inandığı 
belirtilen 
açıklamada, 
"Sınavda 
öğrenim hayat
larına yön 
verecek olanlar 
bizim de çocuk

larımız.
Onların başarı 
İt olmaları için 
korna çalma 
yalım, gürültü 
yapmayalım" 
dendi.
Adayların sınav 
merkezlerine 
giderken 
bindikleri toplu 
taşıma 
araçlarında 
heyecan ya da 
dalgınlık sonucu 
sınav belgelerini 
düşürebilecek

lerine dikkat 
çekilen açıkla
mada, şoförler
den bu konuda 
duyarlı 
olmalarını 
istedi.
Yetkililer, böyle 
durumda 
belgelerin en 
kısa zamanda 
ÖSYM’nin 
danışma büro
larına ya da D 
Temsilciliği ne 
bilgi verilerek 
ulaştırılmasının.

uyarısı
aday la nn mağ
duriyetinin 
önlenmesi 
açısından 
önemli 
olduğunu dile 
getirdi.
"Vefakar.
dürüst meslek
taşlarımın, 
bu konuda 
üzerlerine 
düşen görevi en I 
iyi biçimde 
yapacaklarına 
inancım t—Ar* i 
denildi.

। bursa hakmyet ve

" İHI e RRLAN ALNR
1 KÖRFEZ REKLAM
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Kendinizi renklerle tedavi edin
Uzmanı ve Psikolog 
Dr. Davut İbrahi
moğlu, günümüzde 
fizik ve metafizik 
alanında yapılan 
araştırmaların, renk
lerin bir terapi aracı 
olarak da kullanıla
bileceğini ortaya 
koyduğunu bildirdi. 
Dr. Ibrahimoğlu’nun 
belirttiğine göre, 
‘Kırmızı’, kan 
dolaşımına ve kansı
zlık hastalıklarına iyi 
gelirken, ‘Turuncu’ 
da yorgunluğa, halsiz 
liğe, uykusuzluğa, 
korkuya, depresyona 
karşı etkili oluyor. 
Mor rengin ise, sinir 
sistemini, halsizlik, 
psikolojik ve duy
gusal yorgunlukları 
tedavi edici özelliği 
bulunuyor.
Psikolog Dr. Davut 
İbrahimoğlu, yaptığı 
açıklamada, tarihteki 
araştırmaların, eski 
Mısırlılarla Çin ve 
Hind uygarlıklarında 
renklerle terapiye 
çok önem verildiğini 
ortaya çıkardığını 
söyledi. Kaynağını 

. güneşten alan ışığın, 
elektromanyetik 
enerjilerle dolu 
olduğunu vurgulayan 
Psikolog Dr. İbrahim 
oğlu, "Bu enerjiler, 
dünyadaki doğal ha 
yatı devam ettirirler. 
Bitkiler, güneşten 
gelen enerjiyi, 
yapraklarında 
bulunan klorofil 
sayesinde yakalar ve 
karmaşık moleküllere 
dönüştürür ki bu da 
bitkinin canlılığının 
devamını sağlar. 
Işık eksik ve yetersiz 
olduğu takdirde, 
canlılar yeterli hayat 
enerjisini alamaya
caklarından kendi
lerini sağlıksız, 
mutsuz ve sevgisiz 
hissederler. Renk 
terapisi, metaboliz
mada sağlıklı bir 
denge sağlamak için 
renk enerjilerinden 
faydalanma 
işlemidir" dedi. 
Psikolog Dr. Davut 
İbrahimoğlu, yapılan 
araştırmalara göre, 
insanda bedeni 
kuşatan "Aura" veya 
"enerji beden" adı 
verilen elektro
manyetik bir alan 
bulunduğunu ifade 
ederek, "Bedeni 
saran bu enerji alanı, 
ışık, (renk) elektrik, 
ısı, ses, manyetik ve 
elektromanyetik etk
iler İle sürekli olarak 
etkileşimdedir" 
diye konuştu.

Vücudu saran enerji 
alanı içinde yedi 
adet de, ’çakra’ adı 
verilen, her biri ayrı 
renge sahip enerji 
dağıtım merkezleri 
bulunduğunu kayde
den Psikolog Dr. 
ibrahimoğlu, 
"Çakraların fiziksel 
bedene doğrudan 
bağlı oldukları tek 
yer, salgı bezleri ve 
omurga sistemidir. 
Enerji merkezleri 
vasıtasıyla emilen 
enerjilerin vücuda 
yayılması, dolaşım ve 
sinir sistemlerinin 
yardımıyla gerçek
leşir. Böylece tüm 
organlar, dokular ve 
hücreler enerjilerden 
eşit olarak fay
dalanır, insanı ayakta 
tutan bütün bu sis
temler ve organlar, 
belirli renklere karşı 
duyarlıdır" dedi. 
Psikolog İbrahi
moğlu, insanın içinde 
bulunduğu duygusal 
değişikliklerin, 
çakralarda enerji 
dengesizliği meydana 
getirdiğini belirterek, 
"Bu durumda, belirli 
bir rengin fazlalığı 
veya azlığı söz konu 
sudur ki, çakralann 
dengesiz çalışması 
fizik bedende 
hastalıkların doğ
masına neden olur" 
diye konuştu.
Renklerin çevrelerine 
yaydıkları titreşim
lerin, vücudun elek
tromanyetik ışınımıy
la doğrudan etk
ileşim içinde 
olduğunu anlatan 
Psikolog Dr. Davut 
İbrahimoğlu, "Bu 
titreşimler çakralar 
tarafından emildikten 
sonra, direkt olarak 
omurgalara iletilir. 
Daha sonra sinirler 
yardımıyla gerekli 
organlara ve dengesi 
bozulan sistemlere 
taşınır. Bu sayede, 
fiziksel rahatsızlık
lara yol açabilecek 
duygusal ve zihinsel 
şikayetler en aza 
indirilir" dedi.
Psikolog Dr. İbrahi
moğlu, renklerle 
tedavi üzerinde 
çalışırken karşılaşılan 

en büyük sorunun 
ise, ihtiyaç duyulan 
renklerin belirlen
mesi olduğunu vur
gulayarak, "Her 
rengin bir de tamam
layıcı rengi vardır. 
Renk terapisinde 
renkler tek başına 
kullanılabileceği gibi 
tamamlayıcı renklerle 
de kullanılabilir" 
diye konuştu. 
RENKLERİN TEDAVİ 
EDİCİ ÖZELLİKLERİ 
Psikolog İbrahi
moğlu, renklerin 
tedavi edici özellik
leriyle ilgili olarak 
şunlan kaydetti: 
KIRMIZI HAYAT 
ENERJİSİ : Kırmızı, 
kan dolaşımına ve 
kansızlık hastalıkları
na yardımcı olur. 
Kırmızı rengin fiziki 
etkileri özellikle şun
lardır: Soğuk algın
lığı, bronşit, romatiz
ma ağnlan, titreme 
ve soğuk hissi, kansı
zlık, denge bozuk
luğu. Kırmızı renk, 
tansiyon hastalarına, 
sinirli ve histerik 
rahatsızlıklarda şid
detli ateşi olan kim
selerde uygulanmaz. 
TURUNCU 
DEPRESYONA 
ETKİLİ : Yorgunluğa, 
halsizliğe, uykusuzlu 
ğa, korkuya, dep 
resyona karşı etki
lidir ve eterik bedeni
mizi takviye eder. 
Bunlardan başka 
astıma, bronşite, 
anne sütünün çoğal
masına, bağırsaklara, 
özellikle kabızlığa 
çok iyi gelir.
SARI BAŞ 
AĞRILARINA İYİ 
GELİYOR : Mide 
bozukluklarına, diya
bete, kabızlığa, böb 
rek rahatsızlığına, 
gazlara, karaciğer 
zayıflığına, baş 
ağrılarına ve migrene 
etkilidir. Aynı zaman
da sindirim sistemini 
güçlendirir ve 
güneş sinir ağı 
şakrasını dengeler. 
Bu renkten, aşın 
kalp atışı ve ruhi 
anksiyetesi olanlar, 
alkolikler ve 
ödemli hastalar 
faydalanamaz.

YEŞİL PSİKOLOJİYİ 
DÜZELTİYOR 
Psikolojik problem
lerin giderilme* inde 
çok önemt rolü 
vardır.
Uykusuzluklara, asın 
heyecanlara, bel 
ağrılarına, yüksek 
tansiyona, alkol 
bağımlılıklarından 
doğan asabiliklere, 
aynı zamanda mide, 
akciğer, rahim, 
göğüs ve kalın bağır
sak kanserindeki 
ilerlemeleri durdurur 
ve ağnlannı 
sakinleştirir. 
MAVİ ŞİFANIN 
RENGİ : Vücudun 
savunma sisteminin 
gücünü arttırır ve 
bütün hastalıklarda 
şifa verici özelliği 
vardır. Bu renk, 
sinir sistemini sakin
leştirir. Bedenin 
hararetini azaltır ve 
algılamayı çoğaltır. 
Baş ağnlannda, 
sinire bağlı öksürük
lerde, boğaz ağnla 
nnda, astımda, gua
trda, diş ağnlannda, 
deri rahatsızlıklann- 
da ve uykusuzlukta 
etkilidir.
Soğuk algınlıkların
da, cinsel isteksizlik
lerde ve felçte yasak
tır. Bu rengin uzun 
kullanımlan kabızlığa 
ve yorgunluğa 
sebep olabilir. 
LACİVERT 
ANESTEZİ 
ETKİSİNE SAHİP : 
Bu renk, aktif 
renktir ve anestezi 
etkisi vardır.
Diş ağnlannda, 
yüz kaslanndaki ve 
sinüzitteki ağnlarda, 
siyatik ve romatizma, 
kulak ve göz prob
lemlerinde etkilidir. 
Bu renk 5 duyuyu 
tahrik etme gücüne 
sahiptir.
MOR VEYA 
MENEKŞE KALBİN 
RENGİ .Mor rengi, 
sinir sistemine, hal 
sizlik, psikolojik 
ve duygusal 
yorgunluklarda en 
uygun renktir. 
Kalbi sakinleştirir, 
kanı temizler. 
Aynı zamanda 
korkunun ve 
kaygının azalma 
sında önemli 
etkisi vardır. 
Bu renk katarakt, 
siyatik ağnlan. 
menenjit, sinire 
bağlı baş ağnlan. 
mesane rahatsızlık
ları, epilepsi (sara), 
saç dökülmesinde, 
kum öksürüklerde 
ve astımda etkilidir.

Akademik af
beklentisi

Çeşitli nedenlerle 
üniversitelerden 
ilişiği kesilenler, 
"akademik af” 
çıkarılması için 
girişimlerde 
bulunuyor.
İnternet üzerinden 
biraraya gelerek 
sorunlanna çare 
arayan ve 
Türkiye genelinde 
sayılarının 60 
bini bulduğu 
belirtilen grup, 
TBMM de AK 
Parti ve CHP 
milletvekilleriyle 
görüşerek 
destek istiyor. 
Türkiye’de son 
olarak 2000 
yılında af çıkanldığı- 
na dikkati çeken 
grup, aradan geçen 
sürede yaşanan 
ekonomik krizler 
nedeniyle çok sayı
da gencin okulla 
ilişiğinin kesildiğini 
vurguluyor.
Gene 1 bir 
"akademik af’ 
çıkarılmasını isteyen 
grup, bunun "tür

SATILIK DAİRE
Hamidke Mahallesi Papana Soiata

5. Kat sahibinden satıhta.
Tel :(0J24)5136075GSM:(p.535)813«®

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUR

ban affına indirgen
memesi” 
görüşünde. Yanda 
kalan eğitimlerini 
tamamlamak iste
diklerini belirten 
grup, "Sağfak. 
ailevi, ekonomik 
nedenlerle okulları
na devam ede
memiş. sınavlarına | 
girememiş genç 
insanlar, ek sınav ve 
okullara yeni den 
kayıt hakkı istiyor” j 
görüşünü 
savunuyor. 
2004-2005 
öğretim yılında 
okullarına döne 
bilmeleri için 1BMN 
tatile girmeden 
yasal düzenleme 
yapılması gereğine 
işaret eden grup, be 
amaçla milletvekil
lerinden destek 
istiyor. Gruplar 
halinde AK Parti ve 
CHP milletvekil
leriyle görüşen 
grup, okumak için 
‘ikinci bir şans" 
isteklerini dile 
getiriyor.
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Kalp krizi sinyalleri Karpuz, kalbe
Kriz öncesi en belirgin sinyal göğüste sıkışma ve basınç. AI9A yılöj ndılvvl v 

kata
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Cihangir 
Uyan, sigara kul
lanan ve düzenli 
besienemey e nleri n 
her zaman kalp 
krizi riski taşıdık
larını bildirdi. 
Prof. Dr. Uyan, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, son 
günlerde özellikle 
yoğun iş temposuyla 
çalışan yönetici 
ve siyasilerde 
ortaya çıkan kalp 
rahatsızlıkları ve 
bundan kaynaklanan 
ani ölümlere 
dikkati çekti.
Yoğun iş 
temposunda çalışan

yöneticilerin iş 
stresi nedeniyle 
çok fazla sigara 
içtiklerini ve 
düzenli beslen- 
emediklerini 
belirten Uyan, 
bu durumun 
damarlarda 
yağlanmaya neden 
olduğunu işaret etti. 
Uyan, sigara kul
lanan ve düzenli 
beslenemeyenlerin 
her zaman kalp 
krizi riski taşıdığını 
ifade ederek, bu 
riski ortadan 
kaldırmanın 
yolunun, sigara 
içmemek, düzenli 
beslenmek ve 
yürüyüş yapmaktan 
geçtiğini belirtti.

Kalp krizi riskinin 
erkeklerde 45 
yaş, kadınlarda 
ise 50 yaş son
rasında arttığını 
vurgulayan Prof. 
Dr. Uyan, "Bu 
tespitlere rağmen 
insanlar çok genç 
yaşta bile kalp 
krizi geçirebilir" 
dedi.
Dekan Uyan, 
özellikle daha önce 
kalp krizi geçiren, 
ailesinde kalp 
hastalığı olan, anne 
ve kız kardeşinde 
65 yaşından önce 
şeker hastalığı ve 
yüksek kolesterolü 
ortaya çıkanların 
kalp krizi geçirme 
riskinin daha fazla

olduğunu bildirdi. 
Uyan, kriz 
gelmeden önce 
şunlann yaşandığını 
belirtti:
"Kalp krizi 
öncesinde göğüste 
huzursuzluk, basınç, 
sıkışma, kolda, 
midede veya sırtta 
belirgin bir 
rahatsızlık, nefes 
darlığı, soğuk ter
leme, bulantı, baş 
dönmesi belirtileri 
ortaya çıkar." dedi.

mevsiminde 
en çok tüketilen 
meyvelerin

Anne adaylarının yemek
ten giyimlerine varıncaya 
kadar her konuda dikkat 
etmeleri gerektiğini 
söyleyen uzmanlar, 
tavsiyelere uyulmasını 
istedi. Uzmanlar, anne 
adaylanna yaz sıcakları
na karşı uyanlarda 
bulundu. Uzmanlar şu 
uyanlarda bulundu: 
Havalann ısınma ile aşırı 
sıcaklar tüm insanlarda 
olduğu gibi hamile 
bayanlar içinde tehlike 
oluşturmakta.
Vücutta su kaybının 
artmasına paralel 
olarak bir takım 
rahatsızlıkların yaşanabilir. 
Hamile bayanların 11 .oo 
ile 16.00 saatleri arasında 
dışarı çıkmalarının tehlikeli 
olacağına dikkat çeken 
uzmanlar, "Güneşe açık 
ortamlarda kesinlikle 
bulunulmaması gerek.
Yaşanacak ani tansiyon 
düşmeleri hem anne 
hem de çocuk açısından 
tehlikeli olabilir.
Bunun yanısıra güneş 
çarpmalarına ve

de dikkat etmelerini 
öneren uzmanlar, sıvı 
yiyecek ve içeceklerin 
tüketilmesini istedi. 
Asitli içeceklerden 
uzak durulması gerek
tiğine de işaret eden 
uzmanlar "Vücuttaki 
su kaybı, bol içecek 
alınarakmutlaka 
dengelenmelidir.

karpuzun luribi 
koruduğuma 
belirtti.
Özellikle mayıs ayı 
sonu ile eylül ayı 
arasında pazar

I ytilerinde ve
I manav tezgahlann- 
, da bas kösede 

ver alan karpuzun
I vücuda birçok
I faydası bulunduğu 
| belirtiliyor.
I Korkuteli Devlet 
I Hastanesi Dahdıye 
| Uzmanı Dr.

1
 Hatice Gülcan 
Dalgıç, karpuzun 
içinde bulunan 
Likopen mad
desinin kalbi 
tehlikelerden 
koruduğunu 

ı ı ifade etti.

Kamet*

ohayturvvu*
Böbrekleri

derideki yanıklara da 
dikkat etmek gerekir. 
Hamile bayanların 
özellikle bu saatler 
arasında güneş ışığı 
almamaları lazım. Bu 
saatler dışında bile 
gölge ve serin yerlerde 
gezilmesi daha doğru 
olun Günde ortalama 3-4 
litre su kaybı yaşanacak' 
tın Bu su kaybının da 
giderilmesi sağlık açısın
dan önem taşımaktadır." 
diye konuştu.
Anne adaylarının sıcaklar 
sebebiyle beslenmelerine

L Madensuyu. ayran, 
k doğal meyve sulan 
■ tüketilmeli. Kolalı. 
M gazlı, boyalı sıvılar» 

dan kesinlikle uzak 
durulmalı.

Dondurulmuş gıdalar 
yerine taze 
sebze ve gıdalar tercih 
edilmelidir. İçme 
sulannın ve gıdaların da 
bozulmamış veya tarih
lerinin geçmemiş olması
na özen gözterilmelidir" 
şeklinde konuştu.
Hamile bayanların hafif 
sporlar yapmasının sağlıklı 
olacağından da bahseden 
uzmanlar, serin hav atarda 
yapılacak yürüyüşlerin 
büyük faydası 
olduğunu da ifade etti.

<o
YIL : 32 SAYI: 1B55 

FİYATI: 200 000 TL (KDV MM
Sahibi : Kadri GÜLER

Haber Mudwrü : SeçtettB SEKERS

Ba^hp Ver KOSEtl OFSET
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O/gun/ar TumM heyecan si/röyor
Seyfettin ŞLKERSÖZ

Gemlik l.ncl
Olgunlar Turnu 
vatı'nın birinci 
grubunda mücadele 
eden iddialı takım
lardan Kartalspor 
oynadığı iki maçı da 

kazanarak yan finale 
adını yazdırırken, 
takipçisi Güzel 
Nakliyat, önceki gün 
Umurbeyspor’u 
3-1 yenerek, yarı 
finaldeki ikinci 
takım oldu.

Turnuvanın en 
gollü maçı ise 
Emniyet spor’la 
Katırlıspor 
arasında geçti. 
Turnuvanın 
gol rekoru 
kırıldığı maçta

Emniyetspor rakibi 
Katırlıspor’u 
9-1 yendi.
GÜZEL NAKLİYAT: 3 
UMURBEYSPOR : 1 
Saha : Gemlik 
Hakemler : 
Nurettin Fidan (***) 
Sercan Şen (***) 
Emrah Ayar (***) 
GÜZEL NAKLİYAT : 
Cemal (**) Kemal 
(**) Mustafa (”) 
Aykut (***) Kubilay 
(’’*) Veyis (***) 
İsmail (**) Faruk 
(**) (Turgay **) 
Şenol (**) Memduh 
(***) Ender (**).
UMURBEYSPOR : 
Osman (*) Sezai 
(**) Ünal (*•) Arif 
(**) Recep Bayrı (**) 
Fatih (**) Gürkan 
(**) Tamer (**) 
Recep ('*•)

Cem (***) Levent (*) 
(Canip D
GOLLER ; 
Dk 10-48 
Memduh. Dk. 58 
Veîs (Güzel 
Nakliyat) Dk. 39 
Pen. Recep 
(Umurbeyspor)

EMNİYETSPOR 9 
KATIRLISPOR : 2 
Saha : Gemlik 
Hakemler :
Nurettin Fidan (***) 
Sercan Şen (’”) 
Emrah Ayar ('”) 
EMNİYETSPOR : 
Mustafa (**) Sedat 
(•*) Ali O Kadir (**) 
Nurettin (***) 
Ertuğrul (’**) 
Hikmet (***) 
Hamdi (***) 
Mehmet Can (***) 
Musa (****) 
Olcay (***) Tevfik 
(**) (Haşan *) 
KATIRLISPOR : 
İsmail (*) 
(Osman K. *) 
Ali (*) (Mesut *) 
Osman (’) İbrahim 
(*) Ahmet (**)

Kadir (**) Halit 29 57-60 Musa Dk 
(••) Ali İhsan H 19 Olcay. Dk 45 j
Ahmet Şah in
(•*) (Osman
B. *) Seyfettin 
("•) İbrahim (**) 
GOLLER : Dk 5-8-

Hikmet. Dk 54 56 i 
Mehmet Can (Emm f 
yetspor) Dk 27 AB I 
Ihsan. Dk 50 Sey j 
feîtm (hatırbspr*) I

ELEMAN
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

Maden Mühendisi veya Jeoloji Mühendisi. 
Askerliğini yapmış, mermer konusunda 

deneyimli, sevahat engeli olmayan, 
ehliyet sahibi l RETİM SO RIMLL SL 

BAY ELEMAN ar anma k tadır.
HELMERSAN

Hdvacıoğlu Mermer ve Gonit San. A_Ş. 
Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK

Tel: (0224) 513 45 17

İŞÇİLER AMNIYOR
Mermer Fabrikamızda c ıhı ırMr 

Ortaokul. lise veya 
Endüstri Meslek Lisesi meri— 

Askerliğini yapmış. 
tercihen mermer konusunda deneyioK 

GEdd İSÇİLER ARANVAKT ADİR.

HELMERSAN
Hehraooğlu Mermer ve Granit San. A.Ş. 

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK
Tel: (0224) 513 45 17



Küçük Kumla beldesine girişte, hatalı sollama sonucu iki araç çarpıştı. Biri bayan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kumla ’daki kazada 3 kişi öldü 
Gemlik’ten Küçük Kumla yönüne giden Çüneyt Çınar yönetimindeki 16 ZK 861 plakalı kamyonet, saat 01.oo s^rakannda Mm—to AramâStr ycrf- 
unda, Armutulu’dan Gemlik yönüne gelen Mehmet Ertaş’ın kullandığı 16 ZF 223 plakalı özel oto ile hatalı so*—m sonucu bafa AbdtofM 
çarpıştı. Kazada özel araçta bulunan Hülya Börek(26) olay yerinde, sürücü Mehmet Ertaş Gemlik Devlet Hartan—«Mk Anf Batur ese Sursa 
Devlet Hastanesinde öldüler. Kamyonet sürücüsü ise kazayı hafif atlattı. Kazayla ilgili soruşturmaya Savcılıkça başlan^

,__ . GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK--------

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Başbakan Erdoganj
Gemlik’te

Sa ş OaA an Rtctp Erdofa 
açribf tifMMe Mt— â—vtagı 
yehyof B—baMa Er&ogt* mi 
İstanbul'dan helikopteri* G—riir 
Saat 14 30 da Bor usan , BorçeH 
Galvaniz Tesisi’mn açılrsma taMMı 
buradan Özüaydm Maç w Lmmm 
AŞ. ye hareket edecek

Gemlik Belediyesi’nde sürdürülen toplu sözleşmede 179 işçi zam ve sosyal haHardanj

Belediyede mutlu son
Kadri GÜLER
kadri_suler@hotmail.com

Güne Bakış

Terminal yerini kim belirleyecek?
Bdediye’de toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl da mutlu 

bir şekilde sonuçlandı.
Sendika masaya otururken, ücretlerde uçuk rakamlar 

talep etmesine karşın, sonunda bir rakamda anlaşmaya 
varılıyor.

Bu rakkam yeterii mi değil mi? Masaya oturup pazarlık 
yapanlar yeterli gördüklerine göre, başkaca söylenecek 
birşey yok demektir.

Önceki gün toplanan Belediye Meclisinde başkanın 
meclîsi neden gelmediğini öğrendik.

Meğer, AK Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak, bu hafta da 
meclis toplandığı sırada Gemlik'e gelerek, Belediye 
başkanıyia birlikteymiş.

Belediye Başkanmın misafiri AK Parti İl Başkanı Hayrettin 

Çakmakmış.
Belediye Başkam Hayrettin Çakmak’a Terminal yerleri 

göstermiş.
Planda Terminal yeri olarak görülen çevre yolundaki yer 

beğenilmemiş, eski Devlet Hastanesi’nin olduğu yer uygun 
görülmüş.

Hayrettin Çakmak neden her meclis toplantısı günü 
Gemlik’te oluyor.

Geçtiğimiz hafta İlçe Başkanı ziyaretin tesadüfü olduğu 

sodoımtşti.
Önceki günkü gelişme de mi tesadüf?
AK Parti Meclis üyelerine İl’den siyasi baskı yapılıyor.
Meclis üyeleri verdikleri önergeleri bu nedenle bir bir geri 

çekiyorlar.
Sizin anlayacağınız, bağımsız olarak hareket edemiyorlar.
Gemfik’te Terminal yapılacaksa, buna AK Parti İl Başkam 

mı, yoksa Belediye Meclisi mİ karar verecek.
AK Parti medis üyeleri gelişimleri dikkatlice gözlemell. 

Karar veremeyeceklerse orada olmalarının bence hiçbir 
gereği yok.

Meclise gelirler, giderler parmak kaldırıp indirirler.
Biz parmaka meclis üyelerini hep gördük.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile Gemlik Belediyesi arasında sürdürülen 
toplu sözleşme görüşmelerinde ücretler konusunda anlaşma sağlanınca 
mutlu sona erildi. İşçilere 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere bi 
rinci 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 15 ücret zammı aldılar.
Gemlik Belediyesi ile DİSK’e 
bağlı Genel-İş Sendikası arasındaki 
görüşmeler bu yıl da sorunsuz 
bir şekilde sona erdi.
Ücretler konusunda devam eden 
anlaşmazlık Sendika Bursa Şube 
Başkanı Cengiz Durmuş ile Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, ilk altı ayda 
ücretlere yüzde 10, ikinci altı ayda 
yüzde 15 olarak anlaşılınca, toplu 
sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, “Biz 
her zaamaan halkımızın yanındayız ve 
işçilerimizde bizim evlatlarımızdır. ’’ 
dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün

haberi sayfa 3’de

fşz okulu öğretim 
üçretieri belirlendi
Bütçe Uygulama Talimatına göre, bazı 
fakülte ve yüksek okullann 1 saatlik yaz 
okulu azami ders ücretleri belli oldu.
Yaz okulu ücretleri peşin olarak ünivre- 
site veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
adına kamu bankalarından birine açıla
cak olan hesaba yatırılacak. Sayfa 5'de

Tebligata gelen 
zabıtaya tepki

Manastır da Uğur Apartmanı nın toprak 
kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi 
geçirmesinden sonra. çevresinde bulu
nan Huzur ve Küçük Apartmanlarının da 
yıkılma sırasında can ve mal kaybına 
neden olacağı için boşaltılmasına 
ait tebligattan götüren belediye zabıta 
sına tepki yağdı. Haberi sayfa 2 de

mailto:kadri_suler@hotmail.com
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Güleryüz...
Boşuna demişler güleryüz ve atlı dil yılanı 

deliğinden çıkarır diye...
İnanın güleryüz ve sorun çözme gayreti 

insanı mutlu ediyor.
özellikle halka yüz yüze iletişim halinde 

olan kuramların duyarlı yaklaşımları çok 
önemli.

Çünkü genel sorunlar içinde bunalan yurt
taş bir de o tür kuramlarda sıkıntı çekmek 
istemiyor.

Dün yaşadığım bir örnek beni mutlu etti.
Gemlik’te yaşayan bir yurttaş olarak; 

belediyeye gittim.
Bİr sorunu çözmek üzere.. Valla ne yalan 

söyleyeyim çok memnun kaldım.
ilgi gösterdiler..
Sorun çözmek için çabaladılar.
Özellikle Zafer Bal..
Kendisinin şahsında belediyeyi kutlarım.
Ama;
yine de bazı belediye görevlilerinin işini 

zamanında yapmasının daha doğru olacağını 
ve gereksiz zaman kayıplarını önleyeceğini de 
belirtmeden geçemeyeceğim.

Gördüğünüz gibi en küçük bir ilgi yurttaşa 
dünyaları bağışlıyor.

Dünkü gazetelerde ve öncçeki günkü tele
vizyon kanallarında görmüşsünüzdür.

Çağday bir belediyecinin Ahmet 
Piriştina’nın cenaze törenini...

Yurttaş kendisine verilen değeri gösterilen 
ilgiyi karşılıksız bırakmıyor.

İzmir’de yer gök Piriştina diye inledi.
Askeriyle, siviliyle, bürokratıyla, yurttaşıyla 

tüm kent Piriştina’yı gözyaşlarıyla uğurlarken 
Ege Bölgesi Sanayi Odabsı Başkanının şu söz
leri Piriştina daha doğrusi iyi insan olabilme 
gerçeğini çok iyi anlatıyor.

“Bütün ülke, bütün İzmir ağlıyor.
Bir tek cennettekiler seviniyor”
Demek ki;
İyi ve duyarlı insanlar unutulmuyor.
Unutulamıyor.

Tebligata gelen
zabıtaya tepki

Manastır’da Uğur 
Apartmanının 
toprak kayması 
nedeniyle yıkılma 
tehlikesi geçirme 
sinden sonra, 
çevresinde bulu
nan Huzur ve 
Küçük Apartman 
larının da yıkılma 
sırasında can ve 
mal kaybına 
neden olacağı için 
boşaltılmasına 
ait tebligatları 
götüren belediye 
zabıtasına 
tepki yağdı. 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğünden 
yapılan 
incelemede, Uğur 
Apartmanının her 
an yıkılabileceği 
belirtilerek, 
çevresindeki 
konutların 
boşaltılması 
istendi.
Küçük ve Huzur 
apartmanına 
giden Belediye 
Zabıta 
görevlilerinin 
götürdüğü

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
V ■ IuniNuıııızıtnniMiiEiiEiıı
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILEK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralıyı No: 3 B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax; (0.224) 513 35 95

Doğrudan Gelir Desteği’nden 
yararlanmak için 

başvurular devam ediyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2004 yılı 
Doğrudan 
Gelir Desteği 
başvurulan 
sürerken 15 
gün içinde 70 
çiftçinin yazılı 
müracaatta 
bulunduğu 
öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl 
içinde 
Doğrudan Gelir 
Desteği’nden 
faydalanmak 
isteyen çiftçi 
sayısının 
1926 olduğu 
belirten İlçe 
Tanm Müdür 
Vekili Gürkan 
Kantar, erken

tebligatları, 
apartman sakin
leri almadılar. 
Zabıta memurları
na tepki gösteren 
sakinler, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un 
sitelerine 
beklediklerini 
söylediler.
Apartmanları 
boşaltmaayacak- 
lannı söyleyen 
sakinler, kimsenin 

müracaat 
edenlerin 
işlemlerinin 
bilgisayara 
aktanldığmı 
söyledi.
Çiftçilerin daha 
rahat ve sıkışık
lığa meydan 
vermemek için 
müracaatlarını 
hemen yapma 
lannı isteyen 
Kantar, "Sezon 
sonlarına 
doğru müracaat
lar çoğaldıkça 
sıkışıklık mey
dana gelmemesi 
için çiftçilerim
izin destek talep 
terini şimdiden 
yapma lan iyi

sorunları ile 
ilgilenmediklerini 
belirterek, 
“Biz, günlerdir 
ölüm ile burun 
buruna yaşı 
yoruz.Hiç bir 
resmi kurum 
bizimle ilgilen 
mivor. Yalnız 
evlerimizin 
boşaltılmasını 
istiyor. Sokakta 
mı yatacağız” 
dediler.

olacaktır" 
şeklinde açıklama 
da bulundu.
2003 yılı içinde 
Doğrudan 
Gelir Desteği ne 
1926 müracaatın 
olduğunu

Öte yandan. 
Kaymakamlığın 
önlem olarak. 
Kızılay Gemlik 
Şubesinden 
olası bir yıkılmaya 
karşı çadır 
isteminde bulun 
dıığu belirtilirken. 
Bayındırlık İl 
M ud u r lüğü' ndeıı 
yeni bir ekibin 
inceleme için 
Gemlik’e geleceği 
öğrenildi.

bildiren İlçe Tanm । 
Müdür Vekili 
Gürkan Kantar, 
2004 yıh müraca I 

atlarında bu raka
ma yakın olma 
sının beklendiğini | 
söyledi.
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Gemlik Belediyesinde sürdürülen toplu sözleşmede 179 işçi zam w sosyal h—ntaa yarariancafc. T/»yc» 
geıey

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile Gemlik Belediyesi arasında sürdürülen 
toplu sözleşme görüşmelerinde ücretler konusunda anlaşma sağlanınca 
mutlu sona erildi. İşçilere 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere bi 
rinci 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 15 ücret zammı aldılar.

1

Seyfettin ŞEKERSOZ 

Gemlik Belediyesi 
ile Genel-Iş 
Sendikası arasında 
sürdürülen 
toplu iş sözleşme 
görüşmelerinde 
mutlu sona gelindi. 
1 Ocak 2004 tari
hinden geçerli ola
cak sözleşmede 
işçilerin maaşlarına 
ilk altı ay yüzde 10, 
ikinci altı ay yüzde 
15 oranında zam 
yapılacak.
Dün, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un 
makamında bir 
araya gelen Genel
Iş Sendikası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Cengiz 
Durmuş ile Sendika 
Baştemsilcisi Haşan 
Hocaoğlu ve temsil
ci Kerim Kanat’m 
da hazır bulunduğu 
toplantıda taraflar 
anlaşmaya vardılar. 
179 Belediye 
çalışanı için 
sürdürülen 
toplu sözleşme

görüşmelerinde 
ayrıca 20 işçinin 
emekli dilekçesi 
vererek, izine 
ayrıldığı belir
tilirken, bu işçilerin 
izin dönüşünde 
emekliye ayrılacak
ları ifade edildi.
89 ve 1 geçici 
maddeden oluşan 
90 maddelik 
toplu sözleşme 

görüşmelerinde 
sürdürülen 
görüşmeler 
sonucunda Belediye 
çalışanlarının 
aylıklarında yıllık 
net 150-200 
milyon lira arasında 
artış sağlanacağı 
bildirildi.
Tüm parasal sosyal 
haklarda ise yüzde 
15 oranında 
artışlar sağlanan 
görüşmelerde 
işçilerin aldıkları 
1 ton odun, 2.5 ton 
kömür ve Ramazan 
ayı gıda yardım
larının aynen 
devam edeceği 
öğrenildi.
Pazartesi günü 
Başkan Mehmet 
Turgut’un 
makamında bir 
araya gelecek 
taraflar anlaştıkları 
sözleşmeyi tutanak 
altına alacaklar.
TARAFLAR MUTLU 
Yaklaşık 5.5 
aydır süren 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde

anlaşma sağlan
masının ardından 
açıklama yapan 
Genel-Iş Sendikası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Cengiz 
Durmuş, iyi 
dileklerini 
belirterek, 
sözleşmenin iki 
taraf içinde hayırlı 
olmasını diledi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ta 
yaptığı açıklamada, 
her zaman olduğu 
gibi verilen yüzde 
1-15 oranının en 
üst rakam olduğunu 
belirterek, 
"Biz her zurnan 
ha/fcımızm 
yanındayız ve 
işçilerim izde 
bizim evlat
larımızdır. Çoluk 
çocuklarıyla 
kazandıktan 
paralan afiyetle 
yemelerini dilerim, 
iyi niyetimizin 
karşılığını inşallah 
onlarda 
bize verirler" 
şeklinde konuştu.

Şimdi Bans zamanı

Ünlü filozof Cıcero.
“-En kotu barış.
En haklı saveşt—i dal— IgMtoL* 

demiş.
Yani. Barış m önea—ai ta flh 

cağlarda anlamış.
Türkiye son 30 yddaa beri, 

kendi kendine yordu.
İr düşman dedi
D ıs düşman dedi
Kendi kendinle İrsti
Tu m komsularn l^surtustu
Gerginlik sanki. bir putadıa 

haline dönüşmüştü.
Simdi. (AB) uyum pohtAudaru 

ortamı yumuşattı
Devlet halkıyla barıştı
Hem, (AB) içine yürüyoruz.

■ Hem Amerika ile. kontrollü btr 
ortaklık içindeyiz.

Hem de komşularımıza. ağabey- 
lik yapıyoruz.

Sunu da anladık.
Kendi kendini yormayan bir 

Türkiye, çok isler başarabilir.
Demokrasi anlayışı Üe. İslam 

ülkelerine örnek olur.
Stratejik konumu ile, bölgenin 

ilgi odağı oldu.
Hem (AB) hem de Amerika 

m‘/dinde. vazgeçilmez olur.
Artık ülkeler kin ve nefreti 

unuttu.
60 yıl önce Almanya ve Fransa 

birbirini yemişti.
Bir nesil yok olmuştu
Şimdi. Hem ortak hem de dost 

oldular.
Bizim de kronik düşman 

anlayışımızı, yenmemiz lazım.
Ve. Hem içerde, hem de dbşarda 

barışı yakalamamız lazım.
Çünkü barış, yeril yatm—iar 

demektir.
İşsizliği önlemek, demektir.
Artık Ermeni katliamı konusun

daki iddialara da. kafamı takmıyo
rum.

Bil—ı de bu konudaki gerek siz 
hassasiyetimizi, yenmemiz lazım.

Katliamın kralmm Fikstinde 
olduğunu, hatırlatmamız lazun.

Katı bir yürek, 
Kan// bir elden daha kötüdür.

'sheHey”



Haziran 2004 Cumartesi ez

Tamer Sivri Artvin’de
Gemlik’! temsil etti

Itfeîye Teşkilat 
47 milyar lirayı
yeni araç alındı

SeyfettinŞLKLKSOZ
Artvin ilinde 
yapılan "Çernobll 
etkileri ve 
özürlü olmak" 
konulu panele 
katılan Tamer Sivri, 
yaptıkları çalış* 
malarla Gemlik'in 
•etini her yere 
duyurduklarını 
söyledi.
Türkiye Zihinsel 
özürlüler 
Federasyonu 
yönetim kurulu 
üyesi Tamer 
Sivri, Artvin’de 
yapılan ve 
Çernobll faciasın* 
dan günümüze 
kalan özürlülerin 
durumları 
hakkında panele 
katılarak 
bilgiler edindi. 
Gemlik Zihinsel 

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiöi alan müfterilerimize 

Castrol Turbomax 15W40 
motor yaöy hediyemiz.

Regional RHD 19.5

Çünkü tüm 
lastikler ayny 
deöildlr.

Yüksek kilometre yapma özellîöi ve düzgün apynmasyyia oklukça 
kullanyj)ly. Yüksel yere basma alany ve bununla gelen yüksek cekfc 
ve düfüf ses seviyesi. Yyrtylma direncine ilave tap hasariryna 
karpy korumasyyla mükemmel saölamlyk getiriyor.

özürlüler 
Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri, 
yaptığı açıklamada, 
Çernobll 
faciasının 
etkilerinin doğan 
çocuklarda 
görüldüğüne işaret 
ederek "Buralarda 
yaşam savaşı 
veren özürlü 
çocukların 
durumları 
çok kötü. Artvin 
III yapı olarak düz 
bir yer olmadığın
dan özürlülerin 
gezinmeleri 
de zor oluyor. 
Orada yaptığımız 
görüşmelerde 
Artvin ilinde 
Özürlüler okulu 
açılması* için 
Federasyon olarak

girişimlerde 
bulunduk" dedi. 
Geçtiğimiz gün
lerde Gemlik’te 
yapılan Özürlüler 
Şenliğinin hala 
unutulamadığını 
gördüklerini ve 
yaptıklarının ne 
kadar doğru 
olduğunu daha 
iyi anladıklarını da 
söyleyen Tamer

Sivri, "Gemlik 
Özürlüler 
Rehabilitasyon 
Merkezi olarak 
tüm yurtta iyi 
bir İsmimiz ve 
çalışmalarımız 
var. Merkezimizi 
daha iyi 
duruma getirmek 
a maçın dayız " 
açıklamasında 
bulundu.

SsstaMOffiUÛL
Gemlik
Belediyesi İtfaiye 
teşkilatına 
hareket kabiliyeti 
yüksek yen i 
araç alındı.
DMO den 47 
m ilyar 600 mil 

I yon liraya alman 
İSLZU marka 
aracın dar 
sokaklarda rahat 
hareket edebilme 
olanağı ve 
yangınlara daha 
çabuk müdahale 
edebilmek için 

alm<fağı öğrasM. 
Üzerinde 
gerekli etrişk 
maran yaptard* 
masından 
sonra hizmete 
girrcek oLm
yeni aracın 
üzerinde 3 
tonluk su 
tamı Bilil «rM. 
sıra zaman kay
bını önlemek 
amacıyla itfaiye 
e k ibinin yolda 
üzerini değişe 
bileceği kabia 
bulunacak.

OTO fiYGflZ 
nu tiw;ıiı 

.OPET 
MM» 

Bursa-Geırtik yolu Kurtul Köyü 8. fc 
Geniik BURSA

GOODYEAR
Yetkili Bay"

îeılil Solaksııtaşı ft Diıllırı
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

SATILIK VYLLA
Msmhr C—hnpi Mşktles »4e

■ab 3 kith tripta sshü A
GSMUO.535) 886 47 74 J
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îaz otolu ögrefo rtferi MU
Maliye Bakanlığı, 
bu yıl uygulanacak yaz 
okulu öğretim 
ücretlerini belirledi. 
Dünkü Resmi Gazete’ye 
yayımlanan Bütçe 
Uygulama Talimatı’na 
göre, ikinci öğretime 
kayıtlı öğrencilerden alı* 
nacak azami yaz okulu 
öğretim ücreti, fakülte 
ve program adına göre 
normal örgün öğre* 
timde kayıtlı öğrenciler 
için tespit edilen ücretin 
2 katını geçemeyecek. 
Üniversite veya Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü 
Yönetim Kurulu, 
Maliye Bakanlığı ’nca 
fakülte ve program 
adına göre saptanan 
miktardan daha az yaz 
okulu öğretim ücreti 
alınmasına, başarılı ya 
da gelir düzeyi düşük 
öğrencilerden ücret

alınmamasına veya 
daha az öğretim 
ücreti alınmasına 
karar verebilecek. 
Yaz okulu ücretleri, 
öğrenciler tarafından 
peşin olarak Üniversite 
veya Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü 
adına kamu 
bankalarından 
birinde açılacak 
hesaba yatırılacak.

Söz konusu 
miktar. Maliye 
Bakanlığı nda bir 
yandan gelir, diğer 
yandan özel ödenek 
kaydedilecek ve bu 
ödeneğin en az 
yüzde 70’i, yaz 
okullarında ders 
vermekle 
görevlendirilen 
öğretim elemanlarına 
ders ve sınav ücreti 

olarak ö denebilecek 
Kalan kısım da 
üniversite ya da 
Yüksek Teknoloj 
Enstitüsü nun cari 
ihtiyaçlarında 
kullanılacak.
YAZ OKULU 
ÜCRETLERİ 
Bazı fakülte ve 
yüksek okulların Butce 
Uygulama Talimatı ile 
belirlenen 1 saatlik 
yaz okulu azami ders 
ücretleri şöyle:
-Tıp Fakültesi:
1 milyon 
795 bin lira.
-Diş Hekimliği ve 
Eczacılık Fakültesi: 
1 milyon
475 bin lira.
-Veteriner Fakültesi: 1 
milyon 20 bin lira.

-Teknik Eğitim 
Fakültesi:
850 bin lira.

MılifftıMı
Fakülteleri 1 aMİyoeı 
160 b«ı tara
-Eğithn BÜtanleri 
Fakültesi: 850 bin Km 
-Hukuk. Siyasal BögÜrr, 
I sletme ve iktisat 
Fakültesi: 920 bia Km 
-OK Tarih ve Coğrafya. 
İlahiyat. Eğitim. Mesleki 
Eğitim ve Edebiyat 
Fakültesi: 850 bm Km 
-iletişim. Fen ve 
Edebiyat Fakültesi 
850 bin Km
-Açık Öğretim
Fak idleri- 180 bin Km 
-Yabancı Diller
Yüksek Okulu: 1 mdyon 
215 bin lira
-Devlet Konservatuarı. 
1 milyon 795 bin Km.- 
Meslek Yüksek 
Okulları 580 bin Ura. 
-Lisansüstü eğitim: 
775 bin Km.

^BALIK TUTMA ZEVKİNİ!
O 
Q 
Q G Q O O O
O Q O Ö O

Her çeşit balık ağları 
Sakara Misina 
Misina Ağları 
İpAğ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi1 
TMC sintine bombası

BİZİMLE YAŞAYIN

Dış ticaret 
açığı büyüyor

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN

Ömerbey Mah. Üstün Sok.
16/A MUDANYA

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GSÜI : (^32) 297 23 18

Türkiye bu 
yılın Ocak- 
Nisan döne
minde 18 
milyar 209.2 
milyon dolar
lık ihracat. 
28 milyar 
627.7 milyon
dolarlık da ithalat 
yaptı.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE). 
Ocak-Nisan döne
mine ilişkin geçici 
dış ticaret rakam
larını açıkladı. 
Buna göre yıhn 
dört ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
ihracat yüzde 
29.8 artarken, 
ithalattaki artış 
yüzde 46.2 oldu. 
Dış ticaret açığı 
ise geçen yıhn

aynı dönemine 
göre. Ocak-Ytsan 
döneminde yüzde 
87.7 artarak 10 
milyar 418.5 
milyon dolara 
ulaştı.
Geçen yıl Ocak* 
Nisan da 14 mil
yar 27.6 milyon 
dolarkk ihracat. 
19 milyar 578.2 
milyon dolarlık 
ithalat yapılırken, 
5 milyar 550.6 
milyon dolarkk 
dış ticaret açığı 
verilmişti.
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Sünnet için doğru 
yaşı seçmelisiniz

____ ————(

Çekere 
zam geldi

Anne ve 
babaların 
sünnet yaşı 
konusunda 
genellikle 
kararsız 
kaldığını 
belirten 
uzmanlar, sün
netin mutlaka 
çocuklarla 
ilgili cerrahi 
eğitim almış 
hekimlerce 
yapılması 
gerektiğini 
ifade ediyor. 
Uzmanlar, 
sünnet için 
doğru yaşın 
seçilmesini 
isteyerek, 
"Sünnet için 
ideal dönemler 
yeni doğan 
çağından 1,5 
yaşa kadar ve 
6 yaşından 10

yaşa kadar 
olan dönem
lerdir. 1,5 - 
6 yaş arası 
psikolojik 
açıdan bazı 
sakıncaların 
olduğu 
dönemdir ve 
bu dönemde 
tıbbi 
mecburiyet 
yoksa 
sünnetten 
kaçınılmalıdır" 
dedi.
Son zamanlar
da birçok 
ailenin yeni 
doğan döne
minde sünnet 
yaptırmayı 
tercih ettiğini 
anlatan 
uzmanlar, 
"Bu kadar 
erken yaşta 
sünnet

yaptırmanın 
getirdiği 
olumlu ve 
olumsuz yön
ler var. Yeni 
doğan döne
minde sünnet 
kolay olması, 
genel anestezi 
gerekmemesi 
gibi sebeplerle 
tercih edilmek
tedir. Ancak 
sünnetin 
sosyal boyu
tunu çocuk
ların yaşaya- 
maması gibi 
bir sakıncası 
vardır. Ayrıca 
operasyon 
sonrasında 
bölgenin 
bakımında 
titizlik 
gerektiği de 
unutulmamalı" 
diye konuştu.

Sünnetin 
faydalarını da 
sıralayan 
uzmanlar, şun
ları söyledi: 
"Sünnet 
olmamış 
çocuklarda 
idrar yollan 
iltihapları 
yaklaşık 10 
kez daha 
fazladır.
Sünnet 
olmamış 
erkeklerde 
hem cinsel 
yolla bulaşan 
hastalıklara 
hem de penis 
kanserine 
daha sık rast- 
lanmaktadır. 
Sünnetsiz 
erkeklerle evli 
hanımlarda 
rahim boynu 
kanserlerinin

daha sık 
geliştiği bilin
mektedir.
Bunlar 
sünnetin 
yararlan ile 
ilgili bilimsel 
verilerdir. 
İşte tüm 
bu faydalardan 
dolayı 
bugün 
dünyada 
birçok ülkede 
sünnet yatır
mayı tercih 
edenlerin 
sayısı artıyor. 
Öyle ki 
Amerika’da 
doğan bebek
lerin yüzde 
70'i hastane
den çıkarken 
ya da ilk 
bir ay içinde 
sünnet 
ediliyor"

Seker fiyatlarına 
dünden geçerli 
olmak üzere zam 
yapıldı. Fabrikalar, 
zamlı fiyatla 
satışlara başladı. 
Türkiye Şeker 
Fabrikaları
Genel
Müdürlüğü' nün 
aldığı karara 
göre, 50 kilogram
lık toz şekerin 
kdv hariç fabrika 
satış fiyatı, 1 
milyon 400 bin 
liradan 1 milyon 
570 bin liraya, 
50 kilogramlık 
küp şekerin kilosu

1 milyon 521 
bin liradan 1 
milyon 705 
bin liraya 
çıktı.
1 kiloluk kup 
sekerin fiyatı da 
1 milyon 698 bin 
liradan 1 milyon 
805 bin liraya, 
20 kiloluk 
dökme şekerin 
kilosu da 1 
milyon 533 bin 
liradan, 1 milyon 
720 bin liraya 
yükseldi.
Fabrikalar zamlı 
fiyattan şeker 
satışına başladılar.

2004 GOLF 7500 Km’de 0.533.565 92 85

KAYIP
Aşağıda makbuz ve beyanname numaraları 

yazılı olan makbuzlarımızı kaybettik.
Hükümsüzdür.

TÜRK PİRELLİ KABLO .
Menkul Kıymet No Bey. No
319398 IM121/3.1.2000
TÜRK PİRELLİ LASTİK
318558 IM10318/6.9.2002 i
318559 IM 10320/6.9.2002 (
318628 IM10854/18.9.2002 I
318629 İMİ0857/18.9.2002 I

",

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğit. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel Id. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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
Esklhlsar (262)655 60 31

L KAYMAKAMLIK

1

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

K 
R

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat )

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

E ' Uludağ Turtzm 513 12 12
Aydın Turtzm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
YenlUkttgaz 51365 00
BPGaz 5145981 .
Bütünler Ukttgaz 513 go 00

H i HASTANELER

B 
w*

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

BELEDİYE

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

.E TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Öfevon Taksi 513 32 40
tjiifMIk Taksi 13 23 24

514 35 50

■ »J

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLh'URTLAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

w

W / 9 9 d ı 

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA IHI 

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 1.500.000 TL
SOSİSÜ S.ANDIHC + AYRAN 2.000.000 TL I 
HAMBURGER +AYRAN 2.000.000 TL |
HAMBURGER t CİPS + İÇECEK 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS
DÖNER ‘ CİPS ♦ K.« SALATA + İCECEK 4.500.000 TL I i 

CİĞER tCİPS*KARIŞIKSALATA*İCECEK 4.500.00011 
KÖHE + OPS + KARIŞIK SALATA *• İCECEK 4.500.000 TL : 
SOSİS -OPS t KARIŞIK SALAH t İÇECEK 4.500.000 TL I 

»Ütİ® 4.500.000 TL . 
FKUBttİp 8.000.000 TL |

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 5367



OSS heyecanı dorukta

t

n

in 
kon
a

mil
r
itniâi.

raar
L

Üniversite adaylarının 
yarışacağı Oğrepci 
Seçme Sınavı (ÖSS), 
yarın yapılacak.
ÖSS, Türkiye’de 
81 ve 63 ilçede, 
KKTC’de de 
Lefkoşa’da; 6 bin 176 
binada, 93 bin 4 
şatonda yapılacak. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), sınava ilişkin 
hazırlıklarını tamam
ladı. Sınav yapılacak 
binalarda 262 bin 
491 personel görev 
alacak. Ayrıca 
Ankara’dan diğer 
illere koruma kuryesi, 
nakil kuryesi, ÖSYM 
temsilcisi ve engelli 
adaylar için temsilci 
olmak üzere toplam 
1600 görevli 
gönderilecek.
Sınava, 1 milyon 786 
bin 924 aday katıla
cak. Adaylara, sınav
da sözel ve sayısal 
alanlarda çoktan 
seçmeli 180 soru 
yöneltilecek.
Sözel bölümde aday
ların Türkçe’yi kullan
ma güçleri ile sosyal 
bilimlerdeki temel 
kavram ve ilkelerle 
düşünme becerilerini 

ölçen sorular bulu
nacak. Sayısal 
bölümde ise aday
ların matematiksel 
ilişkilerden yararlan
ma güçleri ile fen bil
imlerindeki temel 
kavram ve ilkelerle 
düşünme becerilerini 
yoklayan sorular 
yer alacak.
Sözel bölümde soru
ların yüzde 25’i 
Türkçe, yüzde 10’u 
Tarih, yüzde 9’u 
Coğrafya, Yüzde 6’sı 
Felsefe; Sayısal 
bölümde de yüzde 
25’i Matematik, 
yüzde 10’u Fizik, 
yüzde 8’i Kimya, 
yüzde 7’si Biyoloji 
sorularından 
oluşaçak.
KİMLİK UYARISI 
Sınav, saat 09.30’da 
başlayacak ve 3 saat 
sürecek. Adayların, 
kimlik kontrollerinin 
zamanında yapıla
bilmesi için en geç 
saat 09.00’da sınava 
girecekleri yerlerde 
hazır bulunmaları 
gerekiyor.
Kimlik belgeleri 
yanında bulunmayan 
veya bu belgelerin 
fotokopisi ile gelen

adaylar, kesinlikle 
sınava alınmayacak. 
Adaylar, kimlik bel
gelerinde kendilerine 
bildirilen salonun 
dışında bir salonda 
sınava 
giremeyecekler. 
Soru kitapçıkları 
dağıtıldıktan sonra 
gelen adaylar da sına
va alınmayacak.
KIYAFET UYARISI 
Adayların, sınava 
gelirken kılık kıyafet 
kurallarına uygun giy
inmeleri gerekiyor. 
Başlan açık olmayan 
veya kılık kıyafeti 
yürürlükteki mevzuata 
uygun bulunmayan 
adaylar, sınava alın
mayacak.
Sınav görevlileri, 
diğer adayların dikka
tini dağıtmamak, 
zaman kaybetmeler

ine yol açmamak 
açısından başını örten 
veya kural dışı 
davranışlarda bulu- 
nanlan sınav sırasın
da uyarmayabilecek. 
Ancak, kurallara 
aykırı davrananlann 
kimlikleri ve kusurlan 
tutanağa işlenecek ve 
bu adaylann sınavı 
geçersiz sayılacak. 
CEP TELEFONU 
YASAĞI 
Adaylar aynca, 
sınava kesinlikle 
cep telefonu ile 
alınmayacaklar. 
Bunların yanı sıra 
çağn cihazı, telsiz gibi 
haberleşme araçlan, 
cep bilgisayan, saat 
fonksiyonu dışında 
fonksiyonu bulunan 
saat, sözlük işlevi 
olan elektronik aygıt, 
hesap makinası gibi 

her turlu bflgNajar 
özelliği bulunan dha- 
zlar, silah, müsvedde 
kağıdı, defter. kitap, 
löriüiı, pergel, 
açıölçer, cetvel ve 
benzeri araçlarla da 
sınava gelinemeyecek. 
SINAV SIRASINDAKİ 
YASAKLAR 
Adiyi w» sınav 
süresince konuş
maları, kopya çek
meleri, kopya ver
meleri, salondaki 
görevlilere soru sor
maları, birbirlerinden 
kalem, silgi gibi 
şeyler alıp vermeleri. 
sınav salonunda 
sigara, pipo, puro 
gibi şeyler içmeleri, 
başkalarını rahatsız 
edecek şekilde bir 
şeyler yiyip içmeleri 
ve sınav düzenin i 
bozacak davranışlar
da bulunmalar yasak
lar arasında yer alıy
or. Aynca, adaylar 
sınav başladıktan 
sonra ilk 1.5 saat 
içinde sınav salon- 
lanndan 
aynlamayacaklar.
Bu yasaklara 
uymadığı tespit edilen 
adaylann sınav lan 
iptal edilecek.

YDS
Immildıı

»se en az 185 puan 
alma koşulu 
bulunuyor
Smav sonuclannm, 
2004 Temmuz avmm 
son haftam içinde 
adaylara duyundmMi 
planlamyor

1#;
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Dershanelere KDV 
indirimi müjdesi

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
özel okullardaki 
öğrenci sayısını 
artırmak amacıyla 
vergi muafiyeti, 
KDV indirimi ve 
arazi tahsisi 
teşviklerinin yer 
aldığı yasa tasarı 
taslağını Maliye 
Bakanlığı'na 
gönderdi.
Tasarıya der
shanelerin de 
eklendiği öğrenil
di. Buna göre, 
başta üniversiteye 
giriş sınavı olmak 
üzere liselere giriş 
sınavı ve kamu 
personel sınavı 

nedeniyle 600 bini 
aşkın kişinin 
devam ettiği kar 
amacıyla faaliyet 
gösteren der
shaneler de KDV 
indiriminden 
yararlanacak. 
Dershanelerde alı
nan yüzde 18'lik 
KDV oranının 
taslakla yüzde 8'e 
çekilmesi 
öngörülüyor. 
Diğer teşvikler ise 
özel okullara 
yönelik olacak. 
KDV oranı yüzde 
8'den yüzde 4'e 
indirilen özel 
okullara elektrik, 
su ve çevre vergisi 

indirimi uygu
lanacak.
Taslak, özel 
eğitim kuramları
na uygulanacak 
5 yıllık vergi 
muafiyetindeki 
sının da kaldırdı. 
Ağırlıklı olarak 
yeni kurulan özel 
okullara yönelik 
olan 5 yıllık vergi 
muafiyeti tüm 
özel okullann 
faydalanması şek
line dönüştürüldü. 
Taslakta yeni 
kurulacak özel 
okullara arazi 
tahsisinin de 
öngörülüyor

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

• 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 SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİM HİZMETİME GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLYK 
Tel: (0224) 513 93 02 Fax: (0224) 513 93 03
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bilişim hizmetleri 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

* Intel Pentium 4 İşlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft
Wlndows XP Home TR işletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek
* 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı
• 15' Monitör
•52XCD-Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
• e-pack internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT *3 TAK

BONUS CARD'A 
PEŞİNAT + 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT *13 TAK

Vestel PC1 11.IMM 1.000.000.000 1.00MM 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.6M.000 1.177.600.000 1.177.600.000 1.M7.NM 1.307.000.000

Vestel Asteo 1.207.600.000 1207.600.000 1.207.600.000 İMDİM 1.340.000.000

Vestel Bishi T 1.266.800.000 1.2MM 1266.800.000 1.406.000.000 1.40MM

Vestel Planet 1.428.600.000 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000

Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.794.800.000 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.000.000 I.99MM

Vestel Optimum 1.861.600.000 U61.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1M800.000 1.998.800.000 1MM 2219.000.000 2.219.000.000

Vestel Max 5MMM 5.D7DM 5M0MM 5.627.000.000 5.627.000.000

1FCRTionitöffartu:40.400.000TL 1?” Fiat Monitör farkı: 100.000.000 TL 19” Fiat Monitör farkı: 191200.000 TL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA 
PEŞİNAT *4 TAK

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT+ 6 TAK

BONUS CARD A 
PEŞİNAT *10 TAK

15" CRT 
Monitörle I.4IMM 1.155.000.000 1.155.000.000 1271.900.000 127l.9M.0W
17" CRT 

Monitörle 1.M.M0 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.950.000 U14.950.000
17” FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1255MM0 1255.000.000 1.380.750.000 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACCİVe
COMPUTER

■ Q Q

| Çeki kullanan

DİSTRİBÜTÖRÜ I

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın_ _
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

""el : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Bankacılık krizin etkilerine maruz kaldı
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Türkiye’de yaşanan 
krizlerin odağında 
bankaların bulunması 
sebebiyle bundan 
en fazla olumsuz 
etkilenen sektörün 
bankacılık olduğunu 
söyledi.
Tasarruf Mevduatı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

İHALE KAYIT NO : 2004 / 80005
İHALE İLANI

1- İdarenin Adresi 
Tel ve Faks no 
İHALE KONUSU 
TESLİM YERİ 
TESLİM TARİHİ 
İHALENİN YAPILACAĞI

: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Caddesi No : 127 GEMLİK
: 0.224 513 11 68 - 513 99 51
: 1 yıl süreli 18 kalem çamaşır yıkama işi
: SSK Gemlik Hastanesi
: Sözleşmeden sonra Peyderdey

YER : SSK Gemlik Hastanesi
TARİH : 01.07.2004 Saat : lO.oo
Hastanemiz çamaşırlarının 1 yıl süreli olarak yıkatıl ması işi 4734 sayılı kamu ihale 

kanımuun 21 (F) maddesi gereği pazarlık usulü ihale edilecektir.
İhale şartnamesi ihale tarihinden önce Hastanemiz malzeme servisinden ücretsiz 

görülebilir. Ayrıca şartname hastanemiz malzeme servisinden 25.000.000 TL karşılığı 
temin edilebilir. Şartname almayan firmaların ihale başvurulan kabul edilmeyecektir.

Duyurulur. Basın : 2004 / 46

Sigorta Fonu (TMSF) 
İle Dünya Banka 
sı nın ortaklaşa 
düzenlediği "Aktif 
Satışı ve Varlık 
Yönetim Şirketleri" 
konulu konferans 
İş Kuleleri’nde 
gerçekleştirildi. 
Konferansa Bakan 
Abdüllatif Şener, 
Bankacılık Düzenle 

me ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
Başkanı Tevfik Bilgin, 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu (TMSF) 
Başkanı Tevfik Ertürk 
ve Dünya Bankası baş 
ekonomisti Rodrigo 
Chaves konuşmacı 
olarak katıldı. 
Konferansta söz alan 
Bakan Abdüllatif

Şener, Türkiye’deki 
krizlerden ve bu 
krizler sonucu en 
fazla etkilenen sektör
leri gündeme taşıdı. 
Krizlerin odağında 
bankaların bulunması 
sebebiyle en fazla etk
ilenen sektörün de 
banka cılık olduğunun 
altını çizen Şener, 
"Ban kacılık sek- 

torunun krizterdea 
rllrifirri, 
bankaların ifa ettikleri 
f inansal işlevlerden 
dolayı ekonominin 
tüm diğer sektör
lerinin de etkilen 
meşini beraberinde 
getiriyor. Bu da sek
törü en fazla olumsuz 
etkileyen husus 
oldu” dedi.
Bankaları risklere 
karşı kırılgan hale 
getiren gelişmeler ve 
mevduata tam garanti 
s isteminin yol açtığı 
zaafların bazı kriminal 
faktörleri ortaya 
çıkardığına dikkat 
çeken Şener, söz 
konusu durumun 
1997 yılından 
itibaren 22 bankanın 
sistem dışına çıkarıl
masıyla sonuç
landığını belirtti.
Şener. "Bu da 
TMSF'nin omuzlarına 
kapsamlı bir rehabili
tasyon, satış veya tas
fiye görevi ve sorum
luluğu yüklemiştir. 
TMSF krizler ve 
banka devirleri sebe
biyle kendisinin ana 
var oluş ve faaliyet 
sebebi olan bankalar 

dairi mrudundanu 
rigertdıa— 
koansMOMn yanı sara 
kaska tasfiye w «ur* 
fak çözünden 
kuunaundu faafiyd

kafaanöt
Bu durum da faril 
•aaraaada faub artsa 
tahub gedoun 
cak vr krrAbr 
orunu diğer dfaafaar 
b karşdaştsniduğnüh 
oldukça yüksek nNfar 
eye çaknûnauı aafasp 
olmuştur" dby» konur* 
tu. Bakan Şener, 
krizlerin sonucunda 
birçok banksam 

fonun yükünün 
arttığını vargatadk 
Şener Türkiye’de 
bankaofak «ektörünin

iyi gittiğim, 
mevduatm 
kreddeşnu 
oranında yüfasdb 
kaydedildiğini.
banka raayabnada 
duzefaneier bata» 
duğunu dündrndor 
•urdukce fonun 
üsorindsM yükün de 
hafifleyeceğini 
kaydetti.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA 

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi

& İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN 

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

ELEMAN
Mermer Fabrikamızda çahşacak 

Maden Mühendisi veya Jeoloji MâhaafaL 
Askerliğini yapmış, mermer kommada 

denetimli, setahat engel obmvan. 
ehliyet sahibi ÜRETİM SORUMUSI 

BAY ELEHAN aranmaktadır.

HELMERSAN
Helvaaoğlu Mermer ve Gonk San. A.Ş. 

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK
Tel .(1224)513 4517

MİTİ 111/ UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M2 ASFALTA CEPHE dili ILIK 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI W111 fal II çjFTLjK( DÜKKAN VEYA YURT YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Müraacaat Tel: (0.224) 513 96 83

Mermer Fabrikamızda cahsacak 
Ortaokul, lise veya

Endüstri Meslek Lisesi mezona
Askertiğini yapmış.

tercihen mermer konusunda deneym£ 
GEdd İŞOLER ARANMAKTADIR-

HELMERSAN
Heİvac ı oğlu Mermer ve G ran ît San, A.Ş. 

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK
Tel: (0.224) 5134517
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İHALE İLANI 
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYESİ 

2004 YILI PARKETAŞI VE BORDÜR DÖŞEME İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İHALE KAYIT NUMARASI 
1* İdarenin

: 2004 / 79463

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi 
itibaren

: Küçük Kumla Belediyesi 
K.Kumla/Gemlik Bursa

: 0.224 538 16 06 Faz : (0.224) 538 16 00

: 10000.00 m2 parke taşı ve
1300.00 mt bordür döşeme işi

: Köy içerisi ve sahil kesiminde 
muhtelif cadde ve sokaklar

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden

başlanacaktır 
d) İşin süresi 
3* İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarih ve saati

|ÖSS cevapları 
canlı yayınla 

TRT’de verilecek
5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe

: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

: K. Kumla Belediye Başkanlığı 
: 30.06.2004 Saat : 14.oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler.

4.1. - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve /veya Sanayii odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzey kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl 
içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 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 l üzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya 
kurutulan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tas
dikli imza sirküleri.

4.1.4. İhalaye yabancı istekliler katılamaz.
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekil ve içeriği idari şartnamedee beirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale kousü işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelergin 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 
mektubu kredisini gösterir yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve tekniik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler MİT

4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son 1'5 yil içinde yurt içinde kamu veya özel sektörden sözlemeye ilişkin iş 

deneyim belgesi
4,3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
1 adet mimar veya inşaat münendisi, 2 adet belgeli inşaat kalfası veya inşaat ustası 

ve yeterli sayıda işçi
4.3.3. Makine Ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler
1 adet traktör ve 3.5 tonluk romörk, 1 adet vibrasyonlu kompaktör. 1 adet yükleyi

ci ve kazıcı, 1 adet forklift
4.4. Bu ihaleye benzer iş olarak parke taşı ve bordür döşeme 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 dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Küçük Kuml Belediyesi Başkanlık makamına ver
ilebileceği 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 İstekliye birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmmak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçeri?’ süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün 
olmalıdır.11 * Konsorsiyum olarak İh leye teklif veremezler. Basm - 2004 45

Saat 16.10 daki 
yayında sorulan 
uzman öğretmen
ler cevaplayacak

I 1 milyon 800 bine 
yakın gencin gözü 
kulağa Pazar günü 

ı TRT’de olacak.
İRİ her sene 
olduğu gibi yine 
Öğrenci Seçme 
S ma vı soru ve 
cevaplarını en 
doğru ve en 
hızlı şekilde 
izleyicilerine 
ulaştıracak.
TRT-1 de 
saat 16.10'da 
başlayacak

I canlı yayında, 
kendi alanlarında 
deneyimli uzman

I öğretmen 
i kadrosu, sözel 
1 ve sayısal

alanlarda 
öğrencilere 
yoneftilen
çoktan seçmeli I 
180 soruyu 
cev aplandıracak. j 
Programda stnm | 
sonrasında oğrm- I 
cila i mi tercih 
yaparken 
izlemeleri 
gereken yollar da I 
anlatılacak.
O Başkam
Profesör Doktor 
Savaş Kucukyavuz I 
ile Başkent Ürüver* I 
sitesi Genel 
Sekreter 
Yardımcısı 
Doktor Ayşe 
Sibel Uzer'in |l 
vereceği bilgiler 
tercihlerini belir
lerken gençlere 
ışık tutacak.

1 IENT61ZETEIERİHE 11 
| İlM w REKIM AM |
■ KÖRFEZ REKLAM 1

ABONE OLDUNUZ MU? I 
3öFı^U ABONE OLUK I 
- 111 1J OKUYUN OKimi»I
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cak. 
sınav 
iğren-

ar da

anı
•klor 
kyavuz 
Univer

e
■ 
güer 
belir- 
dere

Stresin ilacı ayran
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Veteriner 
Fakültesi Besin 
Hijyeni ve Teknolojisi 
Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Tayar, sıcak 
günlerin vazgeçilmez 
içeceği olan ayranın, 
"içerisinde bulunan 
triptofan ve kalsiyum 
nedeniyle antistres 
etkisinin bulun
duğunu” bildirdi. 
Tayar, ayranın yalnız 
geleneksel bir içecek 
değil, insan sağlığına 
birçok faydası olan, 
vücut direncini 
artıran en önemli 
gıdalardan biri 
olduğunu söyledi. 
Sıcak ve nemli 
havanın insan 
sağlığını olumsuz etk
ilediğini, sıcaklığın 
artması sonucu, 
vücutta damarların 
genişlediğini ve ter
lemeyle tuz kaybe
dildiği için tansiyonun 
düşebildiğini hatırla
tan Tayar, kalbin, 
tansiyonun düşmesini 

Avrupa'da çocuk ölümleri
Her 3 çocuk ölümünden birinin nedeni çevresel...

engellemek için 
normalde pompal
adığı kan miktarını 
artırmak zorunda 
kaldığını kaydetti. 
Sıcak havalarda, kalp 
ve dolaşım sorun
larından uzakta, 
rahat bir yaz 
geçirmek için 
herkesin alabileceği 
önlemler olduğunu 
anlatan Tayar, vücud
un ter yoluyla kaybet
tiği su ve mineral
lerin, ancak ayran 
içilerek yerine konu
labileceğini vurguladı. 
Yoğun iş temposuna 
dalıp, gün içinde 
yeterli sıvı almayan 
kişilerin çok kötü sür
prizlerle karşılaşabile
ceğini kaydeden 
Tayar, ”Her gün 
yeterli sıvı alınmalı, 
alınan sıvı, elektrolit 
adı verilen sodyum ve 
klorür iyonlarından 
zengin olmalıdır. Bu 
sebeple yaz aylarında 
bolca ayran 
tüketilmelidir” dedi. 
Tayar, kalsiyum ve

fosfor kay- ” a 
nağı da olan 
ayranın özel- .>/■
likle kemik 
ve dişlerin 
oluşumunu 
desteklediği- BttM 
ni ifade etti.
Vitamin ve 
proteinden 
zengin olan ayranın, 
bağırsak florasını 
düzenlediğini ve 
sindirim sistemindeki 
olumsuzlukların 
giderilmesine yardım
cı olduğunu dile 
getiren Tayar, şöyle 
konuştu:
"Ayran vücutta hiçbir 
zararlı etki yaratmaz.
İshal, peklik, kalın 
bağırsak, mide, bağır
sak iltihabı gibi rahat
sızlıklarda tedavi 
edici etki yapar.
Kahve, çay gibi bazı 
içeceklerin uyancı 
olduktan bilinir.
Ayran gibi bazı içe
ceklerin yüksek 
sakinleştirici gücü 
olduğu ise fazla bilin
memektedir. Oysa

kalsiyum acısından 
zengin besinler 
gevşetici etkiye sahip
tir. Bolca triptofan ve 
kalsiyum içeren ayran 
ise. antistres besinler 
listesinin ilk sıraların
da yer alır. Ayran 
vücudun sıvı akışını 
dengelemek ve nor
mal kan basıncını 
sağlamak için gerekli 
olan potasyumu da 
sağlar.”
Tayar, ayranın vücut
ta diğer içeceklere 
bağlı ödem oluşu
munu da engellediği
ni, ayrıca yoğurt bak
terilerinin kolesterol 
miktarını azaltıcı etk
isinin bulunduğunu 
sözlerine ekledi.

Sıcak hava
ruh sağlığını 

etkiliyor
Uzmanlar, artan 
sıcakhkiann beden 
sağ lığının yanı sıra 
ruh sağlığını da 
olumsuz etkilediğı- 
ni belirterek, özel
likle ruhsal bakım
dan aşırı d uyarlı 
kişilerin 
davranışlarını kon
trolde güçlük çeke
bileceğini söyledi. 
A rta n s ıcaklann 
aşırı öfke, gerginlik 
ve denetim 
güçlüğüne neden 
olabileceğini ifade 
eden Psikiyatrisi 
Dr. Nejat Akyol, 

Sıcaklıkların 
artmasıyla, özellik
le çocuklar ve 
yaşlılarda su ve tuz 
kaybına bağh 
olarak başta kalp- 
damar hastalıkları 
olmak üzere çeşitli 
fiziksel rahatsızlık
lar ortaya çıkar. 
Ruh sağ lığı da 
olumsuz etkilenir. 
Sıcaklar insanı

nedenle, ozrfltkkr 
ruhsal hatamdan 
asm duyarlı taşdar. 
sıcak has aran etk
isiyle 
dasTamşUmran 
kont rolünde gacfek 
crkrb ita Messm* 
drğ»s«khkim ndb* 
sal ve bedensel 
işlevleri et kileye 
bdıv Sıcak has alar, 
aşm öfke w dene
tim gu< İoğune 
neden otar.
Taskmhk. gergin
lik, tahacmmd 
gutunun aratmam 
W buna bağh 
olarak davranıştan 
kontrol atanda 
tutamama «d* 
konusu otatata 
Sscriı havatarda 
uvfc u dnaontata 
buıntasm. 
direncinin az atmam 
ve c atama 
gocunun dusmesi 
de söz konusudur * 
dedi.

OUİ

Avrupa’daki çocuk 
ölümlerinin üçte 
biri çevre kay
naklı... Dünya 
Sağlık Örgütü 
WHO’nun yaptığı 
bir araştırmaya 
göre, Avrupa’da 
her yıl 100 bin 
çocuk çevre kay
naklı hastalıklar 
yüzünden ölüyor. 
Uzun zamandır 
bilim dünyasında 
tartışılan bir konu kesinlik 
kazandı. Çevresel etkenler 
çocukların büyümesi 
üzerinde birebir etkili... 
WHO’nun bazı üniversite 
ve enstitülerde ortak yap
tığı araştırmaya göre, 
Avrupa’da her üç çocuk 
ölümünden biri çevresel 
nedenlerden gerçekleşiyor. 
Bu nedenler arasında, ev 
içinde ve dışında hava 
kirliliği, temiz olmayan su

ve yaralanmalar geliyor. 
Çoğu toksik maddeye 
karşı, çocuklar, yetişkinlere 
oranla daha açık, 
örneğin, trafik çocuklar 
için daha ciddi bir 
tehlike...
Çocuk ölümlerinin bir 
bölümü kazalar ve 
yaralanmalardan kay
naklanıyor. Ayrıca, 
araçların egzoz dumanı da 
çocuklarda astım ve aler

jiye yol açıyor. Son 
yıllarda çocuklar 
arasında bu rahatsı
zlıklarda rekor 
düzeyde bir artış

NÖBETÇİ ECZANE
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ÖZER ECZANESİ
yaşanıyor.
Yetişkinlerin giderek 
daha çok araba kul
lanma alışkanlığı da 
çocukları etkiliyor 
Ayrıca, bilgisayar 
oyunları da.. Böylece 
çocuklar sokakta 
koşup oynamak 

yerine, oturmaya alışınca, 
kilo almaya eğilimli 
oluyor. Çocukların sağlık 
düzeyinin nasıl yük
seltilebileceği. gelecek 
hafta, Budapeşte'de 
yapılacak sağlık ve 
çevre bakanlan toplan
tısında ele alınacak. 52 
ülkeden bakanlar, ulusal 
sağlık programı 
geliştirmenin yollarını 
arayacaklar.
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Yarın yapılacak olan 
Öğrenci Seçme Sınavı’na 

katılacak tüm
Üniversite adaylarına 

sınavlarda başarılar diliyoruz. 
Ayrıca, tüm Babaların da
BABALAR GÜNÜ’NÜ 

kutluyoruz.

DOĞRU YOL PARTİSİ .
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI 
KADIN KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
GENÇLİK KOMİSYONU BAŞKANLIĞI



Öğrenci Seçme Sınavları dün 81 il ve 63 ilçede yapıldı

Gelecekleri için ter döktüler
Üniversiteye girmek isteyen 1 milyon 786 bin 924 öğrenci gelecekleri için ter döktüler. 81 il, 63 ilçe. Kuzey Krbns Türk m
Lefkoşa’da yaapılan ÖSS sınavlarında, toplam bin 600 personel görev yaptı. Adaylara sözel ve sayısal alanlarda 190 som yöo99Ui 2 de
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik’te iki tesisin açılışını yaptı

Başbakan bürokrasiden dertli
i I ’ ” II

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bürokrasiden yakınmak
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü ilçemiz 

de bîr dizi açılış yaptı.
Başbakanın, Borçelik’e ait “Sürekli Sıcak Daldırma Hattı” 

fabrikasını açmadan önce yaptığı konuşma yakınmalarla 
dolu.

Başbakan, konuşmalarında, Türkiye’nin durumunun, gül
lük gülüstanlık olduğunu söylüyor.

Bir de şu bürokrasi kendilerine engel olmasa!
Erdoğan'ın değimiyle Türkiye’deki bürokrasi oligarşinin 

ülke ekonomisini engellediği düşüncesinde.
Kim bu oligarşik bürokrasi?
Özelleştirme kararlarını zaman zaman iptal eden, 

Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay..
, Halkın malı olan kurumlan -kar edenler de buna dahil- 
IMF’nin isteğiyle özelleşetirme furyasını sürdüren Ak Parti 
iktidannın uçuza sattığı kurumlann yargı tanfından satışım 
n iptal etmesi, “Bürokratik Oligarşi” oluyor.

Başbakan TELEKOM'un ve TUPRAŞ’ın satışlarının iptali
ni örnek gösteriyor.

Ashnda iktidara gelenler nedense hukuk devleti olmayı bir 
türlü içlerine sindiremiyorlar.

TBMM çıkardığı yasalan uygulayan kurumlann kararlannı 
kendilerine elgeleyen kararar olarak görüyorlar.

Büroksasinin devlet İçinde bir gücü olduğu biliyor. 
Büroksasi bu gücü kaybetmek istemiyor.
Bu da biliniyor.
Ancak, bürokrasiyi oligarşi olarak sunmak yanlış.
Ülkeyi bugünkü duruma getirenler, bürokratik oligarşi 

mi? Yoksa siyasi iktidarlar mı?
İktidar erkini elinde bulunduranlar, bu erki hukuk kural- 

lan içinde kullanmak zorundalar.
AB’ye girmeye çaışırken, kendi hukuk sistemine ve 

hukuksal kurumlanna saygı duymayan bir iktidar, AB'nin 
hukuksal normlarına saygı duyara,a bu yadırganmaz mı?

Gemlik güzel iki tesise daha kavuştu.
Dileriz Gemlik’e yaran dokunur.

Özel sektörün hızlı karar çıkardığını söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdo
ğan, Türkiye’deki sıkıntının adresinin ‘bürokratik oligarşi’ olduğunu söyledi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
il çemizde bulunan 
Borusan Borçelik 
Fabrikası’nın “Sü
rekli Sıcak Daldırma 
Galvaniz Hattı” ve 
"2. Tersinir Hadde 
Yatırımı" ile “Özüay 
din Şirketler Grubu 
nun Vinç ve Liman 
İşletmeleri Tesisi’ni 
açtı. Açılışta 
konuşan Başbakan 
Erdoğan, özelleştir 
mede bürokrasinin 
çıkardığı engel
lerden yakındı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ûn 
haberi sayfa 3 de

Borusan Kurucu
Başkam Asan 

KocabtyA.
Başbakan Erde 

* ğan a tem^kür 
{Maketi dfHMken 
f görülüyor

BaşbaU- Erdoğan. Ozûaydm Şirketler 
Grubu’nun Vinç ve Liman işletme- 

leri’nin açıhşmı yaparken görülüyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Geleceklen için
Gürhan ÇETİNKAYA

ter döktülerÖSS
Yıllar geçiyor, yöntemler değişiyor.
Sorun yine aynı..
Üniversiteye girmek hala çok zor.
Demek ki bir terslik var.
Geçen yıllar yüksek öğrenim kurumu 

sayısını arttırdı.
Ne var ki ona paralel olarak nüfus da arttı.
Demek ki yöntem değişikliği de bir işe 

yaramıyor.
Önce nüfus problemini çözmek gerek.
Ayrıca;
Ülkenin ekonomik gücünün artması da 

cabası..
Sorun aslında yöntemde değil.
Yönetimde
Daha üniversiteye giriş sürecini toplumu 

rahatlatıcı bir boyuta getiremeyen konunun 
tarafları; olmadık girişimlerde bulunup 
gerginlik yaratıyorlar.

Oysa ÖSS’nin o kadar çok düzenlemeye 
gereksinimi var ki;

Bir kere fırsat eşitliğinin sağlanması şart.
Hakkari, Muş, Şırnak’taki öğrenciyle İstan

bul, Ankara, İzmir’deki öğrencilerin 
koşullarının eşitlenmesine çalışmak sanıyorum 
sorunun çözümünde önemli bir kilometre 
taşını oluşturur.

Bu aşamada yapılması gereken kaynak 
dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak. 
Olanakları genele yaymak.

Kim yapacak?
Merkezi otorite yani iktidar.
Kim yapacak?
Yerel otorite yani belediyeler.
Kim yapacak?
Sanayiciler.
Kim yapacak?
Siyasal partiler.
Kim yapacak?
Sivil toplum örgütleri..
Toplumsal yapıyı düzenleyen bu kuram

ların “genel çıkarları” gözeterek bir araya 
gelmesi ülkeye “can” katacak.

Dinamikleri harekete geçirecek.Kalkınma 
atıhmının kıvılcımlarını çakacak.

Vakit geçirmeden harekete geçmek gerek.
Yoksa;
Parayı veren düdüğü çalıyor.

Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) 
81 il ve 63 ilçede, 
Kuzey Kıbns Türk 
Cumhuriyeti’nde 
ve Lefkoşa’da 
yapıldı.
Sınavda, 242 bin 
491 personel 
görev alırken, 
ayrıca Ankara’dan 
diğer illere koru
ma kuryesi, nakil 
kuryesi, ÖSYM 
Temsilcisi ve 
engelli adaylar 
için temsilci 
olmak üzere 
toplam bin 600 
görevli gönderildi. 
Saat 9.30’da baş 
layan ve 3 saat 
süren sınava, 1 
milyon 786 bin 
924 aday katıldı. 
Adaylara, sınavda 
sözel ve sayısal 
alanlarda 180 
soru yöneltildi. 
Sözel bölümde 
soruların yüzde 
25’i Türkçe, yüz 
de 10’u Tarih, 
yüzde 9’u Coğ 
rafya, yüzde 6’sı 
Felsefe; Sayısal 
bölümde de yüzde 
25’i Matematik, 
yüzde 10’u Fizik, 
yüzde 8 ’i Kimya, 
yüzde 7’si Biyoloji 
sorularından oluş-

tu. Öğrenci Seçme 
Sınavı’nı kazan
mak için, sözel, 
sayısal, eşit ağır
lıklı ve dil puan 
türlerinin en az 
birinden 160 pu 
an almak gereki

yor. Üniversite 
terin lisans pro- 
gramlannı tercih 
edebilmek için ise 
en az 185 puan 
alma koşulu bulu 
nuyor. Sınav so 
nuçlannın Tem

muz ayının son 
haftası içinde a 
davlara duyurulma 
sı planlanıyor. Bçe 
miz okullarında 
yapılan sınavlar 
da herhangi bir 
olay yaşanmadı.

Otopark için
hazırlıklar sürüyor

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
KMINIZIGOMN KARAR VHIEYİI

f

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aral* ’o: 3 B GEMLİK

Tel; (0.224) 513 96 »3 Fax: ( U) 513 35 95

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyesi 
tarafından 
yaptırılan ve 
açılışını 
Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
yaptığı katlı 
otoparka yeni 
elektrik hattı 
çekiliyor.
Ötopark'ta 
voltaj 
düşmesinin 
önlenmesi 
amacıyla TED AŞ 
tarafından çek
ilen yeni hat için

5 adet büyük 
direk dikildi. 
Normal hat 
dışında ayn 
bir hat çekilen 
katlı otopark 
çevresindeki 
yarım kalan 
hizmetlerin 
önümüzdeki 
günlerde 
tamamlanacağı 
öğrenildi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
katlı otoparkın 
ücretsiz olarak 
Gemlik halkına 
hizmet edeceğini 
söyledi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gemlikle iki teeiein açılışım yaptı

Başbakan bürokrasiden dertli
Özel sektörün hızlı karar çıkardığını söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdo
ğan, Türkiye’deki sıkıntının adresinin ‘bürokratik oligarşi’ olduğunu söyledi
Seyfettin SEKERSOZ

Borçelik’in "Sürekli Sıcak 
Daldırma Galvaniz. Hattı 
ile Özüaydm Vinç İşlet 
mesi”nin açılış törenine 
katılan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, ekono 
mik gündeme ilişkin 
önemli açıklamalar yaptı. 
Erdoğan, ülke ekonomi 
siyle oynandığına işaret 
ederek, Türkiye’nin asıl 
çektiği sıkıntının "Bürok 
ratik oligarşi" olduğuna 
söyledi. Törene katılan 
konuklara Şef Gürel Ay 
kal yönetimindeki Boru 
san Harmoni orkestrası 
konser verdi.
DEV AÇILIŞ
Dünya Çelik Devi Arcelor 
ve Türkiye’nin önde gelen 
sanayi kuruluşlarından 
Borusan’ın ortak olduğu 
Borçelik’in "Sürekli Sıcak 
Daldırma Galvaniz Hattı" 
Cumartesi günü düzenle
nen törenle hizmete 
açıldı. 140 Milyon dolara 
mal olan tesisin açılış 
törenine Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali Coş 
kun, Maliye Bakanı Ke 
mal Unakıtan, Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, 
AKP Grup Başkan vekili 
Faruk Çelik, AKP Bursa 
Milletvekilleri, AKP İl 
Başkam Hayrettin Çak
mak, Bursa Valisi Oğuz 
Kağan Koksal, Bursa 
Emniyet Müdürü Hüseyin 
Çapkın, İstanbul Valisi 
Muammer Güler, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Arcelor İcra Kurulu Baş 
kanı Guy Dölle, Erde mir 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Recai Berber, Borçelik 
Kurucusu Asım Kocabı 
yık, Borçelik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet 
Kocabıyık, Borusan Hol 
ding Genel Müdürü Agah

Uğur, Borçelik Genel 
Müdürü Mehmet 
Betil ile çok sayıda 
davetli katıldı.
114 MİLYON 
DOLARLIK İHRACAT 
Borçelik’in çalışmaları 
hakkında biİgiler veren 
Genel Müdür Mehmet 
Betil, toplam satışta 
2002’de elde ettikleri 
220 milyon dolarlık 
cironun geçtiğimiz yıl 
yüzde 100’ün üzerinde
ki artışla 490 milyon 
dolara ulaştığını belirte 
rek, "Geçen yıl 49 mil 
yon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdik. Bu yılki 
ihracat hedefimiz 114 
milyon dolardır" dedi. 
Borçelik’in bir başka 
misyonunun da otomotiv 
ve beyaz eşya sanayini 
çelikte ithalata bağımlı 
olmaktan çıkarmak oldu 
ğunu dile getiren Betil, 
bunda da önemli 
ölçüde aşama kaydettik
lerini vurguladı.
Bursa Valisi Oğuz Kağan 
Koksal ise, Gemlik’in 
bölgede çok önemli bir 
yere geldiğine değinerek, 
"Bu güzel ve şirin ilçe 
miz sanayi kenti olarak 
giderek büyümekte, en 
büyük'sorun su ihti 
yacında olacak, sayın 
Başbakanımızdan bu 
konuda destek bekli 
ypruz" şeklinde konuştu. 
ÜLKE EKONOMİSİYLE 
OYNANIYOR 
"Özelleştirmede bekle
nen düzeye gelinmediği" 
söylentilerine açıklık geti 
rerek konuşmasına başla 
yan Başbakan Erdoğan, 
"Türkiye ekonomisi zor 
günleri aşıyor, istikrar 
gerek içeride gerekse 
dışarıda kendini göster
meye başladı. Türkiye 
demokrasiyle yönetilen 
bir hukuk devleti, ikti
dar erkinin yanında de 
mokratik yapının doğal

TAŞI
GEDİĞİNE

Biiyiik AP seçimleri,,,
Avrupa Parlamentosu seçimlerini 
Türkiye’nin AP’ye alınmasını 
istemeyen partilerin adayları kazanmış 
Türkiye AP’den tarih mi alacak yoksa 
Yoksa hava mı?

gereği başkaca kurum 
ve kuruluşlar da var. 
Hükümet olarak bazı 
icraatlarınız bu kurum
larca engelleniyor. Tıpkı 
özelleştirme örneğinde 
olduğu gibi" diyerek 
TUPRAŞ’ı örnek gösterdi. 
Erdoğan, geçmişte 
yaşanan Türk Telekom’un 
özelleştirmesine değine 
rek, "O dönemde Türk 
Telekom’u 25 milyar 
dolara özelleştirme fır
satı yakalamışken bir 
kişinin engellemesiyle 
fırsat kaçtı, Türkiye’nin 
o dönemdeki tüm borç 
larının toplamı ise 26 
milyar dolardı, bugün 
benzer özelleştirmeyi 
Tüpraş’ta yapıyoruz, 
900 milyon doların ve 
rilmediği özelleştirmede 
biz 1.5 milyar dolara 
satıp parasını da alacak
tık ama yine engellendi" 
diye konuştu.
OLİGARŞIK BÜROKRASİ 
Bürokratik işlemlerin 
işleyişinden de şikayetini 
dile getiren Başbakan 
Erdoğan, "Yürütmenin 
başı olarak, bürokrasi 
nin engellemesiyle 
karşılaşıyoruz. Türki 
ye’de asıl sıkıntı Bürok 
ratik oligarşidir. Bu 
yapının önüne geçilme 
diği sürece, hükümet 
icraatlarında ciddi sıkın
tılar yaşanır. Emin olun, 
özel sektör aldığı karar
lan uygulamada bizden 
daha rahat" dedi.
Türkiye’nin AB’ye üyeliği
ni ülke insanının refah 
düzeyinin iyileştirilmesi 
için istediklerini ifade 
eden Erdoğan, "Bazı 
çevreler ‘ya AB müza
kere tarihi vermezse’ 
diyor. Vermezlerse, 
Kopenhag Kriterleri’ni 
Ankara Kriterleri yapar 
ve yolumuza devam 
ederiz" şeklinde konuştu. 
ÖNÜNÜZÜ AÇACAĞIZ 
Özel sektörün önünü açıcı 
uygulamalar içinde olduk
larını söyleyen Erdoğan 
"Artık kimse devleti 
ekmek kapışı olarak 
görmesin. Özel sektörün 
önünün açılması aynı

zamanda istihdamın da 
artması, işsizliğin adım 
adım son bulması 
demek. Biz, bunun 
gayretindeyiz" dedi. 
140 milyon dolarlık 
yatırımla Borçelik 
bünyesinde devreye giren 
"Sürekli Sıcak Daldırma 
Galvaniz Hattı"nın kamu, 
yerli-yabancı sermaye 
işbirliğine güzel bir örnek 
oluşturduğunu ifade eden 
Erdoğan, özel sektörün 
yatırım çabalarını takdirle 
karşıladıklarını vurguladı. 
GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ 
Arcelor İcra Kurulu 
Başkanı Guy Dölle ise 
uzun yıllardan beri 
Borusan’la güçlü ve ve 
rimli bir işbirliği yaptık
larını belirterek, Türk 
ekonomisinin iyi yolda 
olduğunu ifade etti.
Borusan Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet 
Kocabıyık'ta konuşmasın
da, 140 milyon dolarlık 
yatırımla Borçelik’in 
kuruluşundan bu yana 
yapılan yatırım tutamın 
340 milyon dolan 
geçtiğini belirtti.
Konuşmaların ardandan 
törene katılan Başbakan 
ve konuklar, sahnede 
hazırlanan kurdeleyi hep 
birlikte keserek açılışı 
gerçekleştirdiler.
LİMANLAR 
ÖZELLEŞECEK 
Başbakan Erdoğan ve 
beraberindekiler 
Borçelik'ten sonra 
Özüaydm Şirketler 
Toplulu ğu'nun Gemlik 
Limanı ndaki Vinç ve 
Liman İşletmeciliği 
Anonim Şirkcti’nin 
tesislerini hizmete açtı. 
Başbakan Recep Tayip 
Erdoğan, buradaki açılış 
töreninde yaptığı konuş
mada. tüm limanlan 
özel lestirecekierini 
söyledi. Özüaydm 
Şirketler Topluluğu 
Yönetim Kurulu Başkan 
Mehmet Özüaydm. tesisin 
12 milyon euro’ya nal 
olduğunu söyledi. 
Özüaydm. tesisle sanayi
ciye hizmetin en iyisini 
sunacaklarını vurguladı.

Gemlik Belediye 
Meclisi

Gemlik Bele*** MacAntaat* 
AK Parti hakimiyeti % ar

Aslında. bu çoğunluk hem 
çok yararlı...

Hem de çok zararlı
Yaran şu_
İşler sürüncemede kalmaz.. 
Hızlı karar alanr.
Ve. Çabuk biter
Muhalefetin polemAJm. etk

ili olmaz.
Ama. Zaran da var.
Meclis kindeki demokrasiye 

zarar verir
Biliyorsunuz demokrasilerde 

önemli olan, azınlıktakilerin 
haklarına saygıdır

Muhalefetten gelen öneriler 
her zaman reddedilirse, 
demokrasi anlayışı yara akr 

Geçen gun gazetede, İskele 
konuşuluyordu.

Yaz mevsiminde, açık mı 
kalsın.

Yoksa. Kapansın mı?
Muhalefet önerge vermiş
Kapansın diye.
İskele aynı zamanda bir gelir 

kaynağı.
Bir yanda, yazın daha az tor 

yutmak var.
Bir yanda da, Belediyenin 

milyarlık para kaybı var.
Başkan Turgut, mali kaynak 

konusunda çok duyarlı.
Tabii. Bu Önergeye tepki 

göstermiş.
Oylamaya koymamış.
Aslında. doğru olan önergeyi 

bir alt komisyona sunmaktı
Alt komisyon, olayın mafi 

boyutunu ortaya koyunca, 
herkes Baştan Turgut'un yaran
da olurdu.

Bürokraside, lirtem bodur.
Olayın malî boyutunu 

görünce, kapansan diye bde 
kapanmasın diye oy verirdi.

İş bitirici ve takipçi Belediye 
Baş kanımızın, bu tür aksaklık
ları önleyeceğine inanıyoruz.

AJrrf// bir İtişi, 
Özür df/emek zorunda kalmaz.

"Emerson "

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUTUN OKUTUN



21 Haziran 2004 Pazartesi

Uzmanlar Tıp Merkeziden 
“Obezite ve kemik erimesi" taraması |

Sevilen memura
vefa örneği

Seyfettin SEKERSÖZ

Günümüzde önemli 
hastalıklar içerisinde 
yer alan Obezite ve 
Kemik Erimesi nin 
tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de 
ciddi bir potansiyele 
ulaştığını belirten 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. 
Feza Şen, Türk halkı 
içerisinde bayanların 
1/3’ü, erkeklerin ise 
1/5’inin obezite 
olduğuna dikkat 
çekti ve Kemik 
Erimesi hastalığının 
ise erkek-kadın 
demeden her iki 
cinste de görülen 
bir hastalık 
olduğunu söyledi. 
Dr. Feza Şen, 
özellikle, bayanların 
belli yaştan sonra

azalmasının kemik 
erimesine yol 
açtığım belirtti. 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi olarak, bu 
iki önemli hastalığın 
Gemlik halkında 
olup olmadığını, 
var ise, hangi 
düzeylerde 
olduğunu, kaç 
kişinin bu riski 
taşıdığını tespit 
etmek amacıyla 
Obezite ve Kemik 
Erimesi ile ilgili 
Test Taraması 
düzenlediklerini 
bildiren Dr. Feza 
Şen, yaptığı açıkla
mada "Obezite ve 
Kemik Erimesi iki 
önemli hastalıktır, 
ancak tedavileri de 
kolayca yapıla 
biliyor. Özellikle 
Obezite'nin, Kalp

düzensizlikleri, 
kısırlık, iktidar 
sizlik gibi bazı 
kanser türleri ile 
ilişkili olduğunu 
ve dolayısıyla 
Obezite’nin insan 
yaşamını kısaltan 
ve yaşam kalitesini 
düşüren bir 
hastalık olduğunu 
söyleyebilirim " 
dedi.
Halkımızın sağlık

günlerde tekrar
lanacağını ve hakin 
yaşam kalitesini 
yükselten bu organi
zasyonların sağlık 
kurumlan tarafından 
yapılmasının ve 
koordine edilmesinin 
sağlık kuruluşlarının 
sorumluluğunda 
olması gerektiğini 
savunan Dr. Feza 
Sen. katılımın voğun 
olarak gerçekleştiği

ilçe Spor 
Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan 
Osman Azmaz'a 
tayini nedeniyle 
Gemlik anısı 
hediye verildi. 
İlce Spor Müdürü 
Burhan Arıkan'ın 
İlce Stadındaki 
makamında 
gerçeklesen 
törende duygulu 
anlar yasandı. 
Gemlik İlce

tum spor yapan 
gençliğin sevgisini 
kazanmıştı.
Ankara Genel 
Müdürlük bünye 
sinde makam 
şoförü olarak 
atanan Osman 
Azmaz'a Gemlik i 
anımsa ması için 
hediye 
veren İlce Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan. 12 vılbk 
memuruna 
vaplMp jrM İle

hormonunun
tansiyon. seker 
hastalığı, adet

meye Lonelik bu tur 
taramaların ilerleyen

deki yünlerde tekraı 
lanacagını söyledi. Osman Azmaz, göstermiş oldu

JCdrtrol

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomax 

15W40 motor yağı hediyemiz.

n YAPI KREDİ - WORLD KART
İŞ BANKASI - MAXIMUM KARTA 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Regional RHD 22.5

Kampanyamız 
20-22,5 

jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

En iyi diş şekli taş tutmayı engellerken ıslak zeminde maksimum su atıl
masını sağlar. Son teknoloji kauçuk hamuru, kesilme ve kopmalara karşı 
direnç ile birlikte 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 İstiklal Caddesi No : 26 

Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

OTO flYCflZ
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR 

, OPET

Bursa ■ Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km. 
Gemlik ABURSA

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde Kayıkhane 

mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa
6SM: (0.535) 886 47 74 J

ABONE OLDUNUZ MU?
FTİÖİTZJ-J abone olun

OKUYUN OKUTUN
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Otfar kapandı, tatil zam W
Okulların kapan
masının ardından 
yerli turistler de 
tatil beldelerine 
akın etmeye 
başladı.
İç pazarın 
canlanması 
üzerine otel 
fiyatları bir 
haftada ortalama 
yüzde 
34 oranında arttı. 
Bölgelere göre 
farklılıklar gösteren 
otel fiyatları 
artışında Çeşme 
yüzde 51 ile ilk 
sırada yer alırken, 
Side’deki otellerin 
fiyatları ortalama 
yüzde 16 arttı.
İç turizmde yoğun 
sezona girilmesiyle 
birlikte fiyatlar da 
tırmanışa geçti. 
Okulların kapan

ması ile birlikte 
aileler çocuklarıyla 
tatil yerlerine akın 
etmeye başladı. İç 
turizmde talebin 
artmasıyla otel fiy
atları bir haftada 
ortalama yüzde 34 
oranında yükseldi. 
Turizm yayıncısı 
Ekin Yazım 
Grubu Araştırma

Biriminin, 
16 bölgeden 
toplam 447 
otelin gazetelere 
verdikleri 
ilanlardaki 
fiyatlar üzerinde 
yaptığı araştırmaya 
göre, otel fiyatları 
son bir haftada 
Çeşme’de 
yüzde 51,

Kuşadası ’ nda 
yüzde 45, 
Alanya’da yüzde 
44, Kemer'de 
yüzde 42, 
Bodrum'da yüzde 
42, Marmaris’te 
yüzde 37, 
Fethiye’de yüzde 
29, Belek’te 
yüzde 22, 
Side’de yüzde 16 

ormanda artış 
gösterdi 
BÖLGELERDE 
DLRLM
Arastvm» 
sonuçlarma göre, 
otel fıyatlarmm cm 
çok arttığı yer 
Çeşme oldu.
Çeşme'de fiyatları 
izlemeye akman 
10 teshin ariaiaam 
fiyat a rtışı 
yüzde 511 buldu 
Bölge ve 
tesis bazında 
ya pılan arasttrma
da. ote iler in 
okulların kapan
masından önceki 
ve sonraki 
f iy a t ka r şılaştır- 
mimdi, en 
yüksek artışı 
yüzde 71 ile 
Çeşme Sheraton 
yaparken.

SÜrhfa
Şuama* 4e 
Aaams tak* 
Eden Garda* 
atefteram» m» 

adarda 
tmdtotam grtmgi 
«kkkat çekti 
AraştaraMş* 
göre h tmrunadald 
fiyat artmhm 
geçem ydm 
üzerinde 
gerçekleşti.
Okufiarm 
kaparanasmda» 
hemen soma 
meydana gelen 
fiyat artma 
gecen yd vuzdr 
31 aramada 
gevçetdegndşM. 
Gecen yd em Vdhmk 
fiyat art»» 
Bodrum da. em a* 
artış he Fethiye'de 
olmuştu

————————7 
| BALIK TUTMA ZEVKİNİ |
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Her çeşit balık ağları
Sakara Misina
Misina Ağları
İp
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine bombası

BİZİMLE YAŞAYIN

Türkiye'nin 
borç stoku 

İç borçlar 203 katrüyon.
dış borçlar 62 milyar dolar...

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM . (0.532) 297 23 18

Türkiye'nin 
M art ayı sonu 
itibariyle dış 
borç stoku 
yaklaşık 62 
m ilya r dolar, 
ic borç st oku 
ise 203 
katrilyon I ir av a 
ulaştı.
Mafiye Baham 
Kemal l nakatan. 
vazıh bûr 
soru önergesârae 
verdiği vanvtta.

' 2003 ydı içinde 
52 katrdpom 
718 trikon lira 
iç borç faizi ve 5 
katrilyon 890 
trilyon lira <fas 
borç faizi olmak 
üzere, bütçeden 
toplam 58 
katrilyon 608 
trilyon lira 
faiz ödendiğimi

bÜded 
t nakrtan. 2003 
vefanda faür hanem* 
maiarmm bütçe 
harcamaları 
âcerârimdairi 
payrnmn yüzde 
4141 oidaripaaaı 
h aş defti. Umaâalm 
mm verdjğı bdgmm 
göre. Mart ayı 
itibariyle Türidpe 
ata dxs bamdan 
62 mdçar 519 
mdpom dolar, iç 
borçlan da 203 
katrdpon 708 trfl 
yon faraşa cddı.
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Çocuklarda sigara 
içme oranı

Ülkemizde 10-15 yaş arası çocuklarda sigara içme oranı %30. '

Vakvak
Amca’nın da

yıldızı var

Türkiye’de 
10*15 yas 
arası çocuklar
da sigara içme 
oranının 
yüzde 30’lar 
düzeyinde 
olduğu öne 
sürüldü. 
Dokuz Eylül 
Üniversitesi 
(DEÜ) Tıp 
Fakültesi 
Göğüs 
Hastalıkları 
Bölümü Öğre* 
tim Üyesi Doç. 
Dr. Oğuz

I Kiline, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'de 
yaklaşık 17 
milyon kişinin 
sigara tüket

tiğini ve bu 
sayının gide 
rek artmakta 
olduğunu 
belirtti.
Gelişmiş 
ülkelerde 
sigara içme 
oranı ortalama 
yüzde 4.7 
civarındayken, 
az gelişmiş ve 
gelişmemiş 
ülkelerde bu 
oranın yüzde 
54 olduğunu 
bildiren 
Kılınç, şöyle 
devam etti: 
"Ülkemizde 

her 10 
erkeğinin 
6 sı, her 10 
kadının 3’ü 

sigara içiyor. 
10-15 yaş 
arası çocuk
larda da 
sigara içme 
oranı yüzde 
30'lar 
düzeyinde." 
Gelecek 30 
yıl içinde 
sigaraya bağlı 
ölümlerin, 
AIDS, verem, 
trafik kazası 
nedenli 
ölümlerinin 
toplamından 
daha fazla ola
cağını ifade 
eden Kiline, 
gelecekte 
dünya 
genelinde 250 
milyon

çocuğun, 
sigaraya bağlı 
olarak öleceği
ni öne sürdü. 
Gelişmiş ülkel
erdeki toplum
sal duyarlılık 
sayesinde 
sigara içme 
oranın giderek 
azaldığına 
dikkati çeken 
Kılınç, 
"1984 son
rası yapılan 
bir çalışma
da, sigara 
içenlerin 
oranında 
Türkiye 'de 
yüzde 80 
oranında 
artış, ABD'de 
de yüzde 30 

azalma oldu 
ğu belirlendi. 
Aynı duyarlı 
lığın Türki 
ye’de de 
gösterilmesi 
gerekir" dedi. 
Kılınç, 
Türkiye’de 
sağlık 
çalışanları 
arasındaki 
sigara içme 
oranının yük
sekliğine de 
işaret ederek, 
"Sigara içen 
doktorları 
örnek almay
alım. Çünkü 
onlar da bu 
hastalığın 
pençesin 
deler” dedi.

Halt Disney in 
70 yasma 
basan asabı 
ördeği" 
Vakvak Amca 
(Do naİd Duck) 
için. HoBy 
uood'daki 
Şöhretler 
Kaldırımına 
(Walk of Fame'
yıldız konuluyor, 
internetteki eon- 
line" sitesinin 
haberine göre, 
kaldırıma hangi 
isimlerin yıldızının 
konulacağına karar 
veren Hollyvvood 
Chamber of 
Commerce, bu 
ünlüler arasına 
sevimli Vakvak’ı da 
aldı. Yaratıcısı Cari 
Barks tarafından 9 
Haziran 1934 te 
yaratılan ve 
geçtiğimiz günlerde 
70. yıl pastasının 
mumlarım neşeyle

unlu I s panyol aklar 
Antonio Banderas.
James Scotty" 
Doohan, Tom Bro 
ka u ve Al G reen de 
yıldız sah ibi olacak. 
Komitenin sözcüm 
J o h n n y G ra n t. bu 
ünlülerin yüzlerce 
aday arasından 
seçildiğini ve sansk 
isimlerin kaldıranda 
yer bulduğunu 
söyledi.
Hollyvvood Bulvan 
ve Vine Street 
üzerinde yaklaşık 2 
bin 200 yıldızın 
isimlerinin bulun
duğunu belirten

I üfleyen Vakvak 
| Amca da yıldızlı 

"ünlüler" arasına
I katıldı. Donald
I Duck ile birlikte

Grant, pek cok 
bos yıldızın" da 

isimleri yazılacak 
sahiplerini bek
lediğini ifade etti.

2004 GOLF 7500 Km’de 0.533.565 92 85 KAYIP
Nüfüs Hüviyet cüzdanımı ve ehliyetimi 

kaybettim. Ifiilifi—MİnlBr 
ZEYNEL OZDEMIR

ma ?W / y 9 d Ssfö J
GENLİKTE İLK ULUSLARARASI SALATA Ull

EKMEK ARASI DÖNER ♦ AYRAN 1.500.000TL
SOSİSLİ SANDUİC t ARAN 2.000.000 TL

HAMBIRGER + AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER t CİPS+KHH 3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
DÖNER r CİPS SAL® 4.500.000 TL 
döa •cfs-kw»snuivkhh 4.500,000 n.
KÖflî • QPS • KNRSK SALAR • KHH 4.500.000 TL
SOS t OPSr KARIKSALAR t İŞCHİ 4,500.000TL

HUBıKHIK 4.500.000 TL
8.000.000 TL

İşyeri ve evlere paket servisimiz varis
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 fi
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Öğrenim Msi ta otolara iyi haber Az elektrik 
tüketiyoruz

Yükseköğretimde 
öğrenim ve katkı 
kredisi alıp öde
meyen hükümlüler, 
ana paralarını 30 
Haziran 2004 tari
hine kadar 
ödemeleri halinde 
ana paranın faizini 
3 taksit halinde 
ödeyebilecekler. 
Kredi ve Yurtlar 
Genel Müdürü 
Haşan Albayrak, 
385 bin öğrenim 
kredisi, 315 bin de 
katkı kredisi borçlu 
sayısının bulun
duğunu belirterek, 
hükümlüleri ana 
parayı 30 Haziran 
2004 tarihine kadar 
ödemeleri halinde 
ana paradan kay
naklı faiz borçlarını 
3 taksit halinde 
almayı planladık
larını söyledi. 
Ödeme planı 
konusunda çalış
maların devam 
ettiğini aktaran 
Albayrak, geri 
dönüşümle birlikte 
kurumun kasasına

106.2 trilyon 
öğrenim kredisi ve 
32.7 trilyon da 
katkı kredisi 
parasının gireceğini 
belirtti. Albayrak, 
ne anaparadan ne 
de borcun faizinden 
vazgeçilemeye
ceğine işaret 
ederek, "Bu 
paralar devletin 
parasıdır. Geri 
dönüşümü olacak bu 
paralarla yine 
öğrencilerimize burs 
ve kredi olarak geri 
dönecektir. Bu 
zamana kadar kimse 
bu işi takibini yap
mamış, devletin 
parasına sahip çık
mamış" dedi.
Ana borcu ödeyen
lere taksit kolaylığı 
getirilirken, ana 
borcu yatırmayan
lara taksit imkanı 
ortadan kalkacak ve 
haciz yolu isletile
cek. Dedektif gibi 
tüm borçluların 
peşine düşen Kredi 
Yurtlar Kurumu, 
yaklaşık 170 trilyon

luk alacağını almada 
kararlı gözüküyor.
Kerdi Yurtlar 
Kurumu, borçluların 
adresini tesbit 
etmek ve hükümlü
leri bilgilendirme 
yapmak için özel ve 
resmi kuramlarda 
çalışan borçluların 
peşine düştü. Bu 
yönde kurum, SSK, 
Emekli Sandığı, 
Bağkur ve vergi 
daireleri gibi kuram
larla işbirliği yoluna 
giderek, alacak
lılarının yeni adres
lerini teslim edip, 
anaparayı öde
meyenlerin adres 
lerine avukatlarını 

gönderecek is 
yerlerindeki 
maaşlarına haciz 
koydutturacak 
Kredi Yurtlar, 
borçların alnın 
konusunda başlattığı 
çalışmalarla birlikte 
TBMM de bulanan 
cok sayıda vekilin 
de katkı ve öğrenim 
kredisi borcu olduğu 
ortaya çıktı.
Vekillerin kuruma 
telefon edip bore 
miktarlarım sorduk
ları ve bu konuda 
nelerin yapılabile
ceği üzerinde 
durarak, arayış 
içerisine girdikleri 
belirtiliyor.

Ot t D orta- e*

kikmatsaat oldugm ---------*
LMdrdrn BuLm kavvkrt
(auler. krw 2*01 ı
elektrik tüketmm

en ktiksek «Am A
ülkenin 12 bin S96 2UUİ 1
kilouatsaat ile iar 15
Amerika otdtrgunsı
belirtti Furkıvr run bekcteı
kist basma yaklaşık mn ete
2000 kikmatsaat tks sat
elektrik tüketim» 21MHt
ile kis» basma gM* *
2105 kıkrn at saat

Hafta ortasına 
kadar yağış var

Yağışlı hava yur
dun kuzey ve iç 
kesimlerinde 
önümüzdeki üç 
gün boyunca yer 
yer etkili olacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü ’nden 
alınan "Meteo 
rolojik Değerlen 
dirmeye” göre 
önümüzdeki üç 
gün boyunca yur
dun kuzey ve iç 
kesimlerinde yer 
yer yağış bekle 
iliyor. Yağışlar, 
sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak şeklinde 
görülecek.
Buna göre, yarın, 
yurdun kuzey kes
imleri parçalı yer 
yer çok bulutlu.

Trakya, Batı 
Karadeniz’in iç 
kesimleri ile Doğu 
Karadeniz ve Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusu 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar, sağanak 
ve gökgürültülü 
sağanak şeklinde 
olacak.
22 Haziran Salı 
günü yurdun kuzey 
ve iç kesimlerinde 
parçalı ve çok 
bulutlu bir hava 
hakim olurken, 
Marmara, Kuzey 
Ege ve İç 
Anadolu'nun 
kuzeyi. Batı 
Karadeniz ile Orta 
Karadeniz'in iç 
kesimlerinde 
sağanak ve 
gökgürültülü

sağanak görülecek. 
Yağışlı hava 23 
Haziran Çarşamba 
günü yurdun iç ve 
doğu kesimlerini 
etkisi altına ala
cak. Marmara. 
Kuzey ve İç Ege, 
Göller yöresi. 
Doğu Akdeniz, 
İç Anadolu, 
Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve batısı 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar, 
sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak şeklinde 
olacak. Yağışlı 
havanın Orta 
Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun 
doğusunda yer yer 
etkili olması 
bekleniyor.

MUMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M2 ASFALTA CEPHE 
12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Müraacaat Tel: (0.224) 513 96 83

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFON! ır AR SATIŞI
TOPTAN v» PERAKENDE KONTÖR SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSROP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

* 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
* e-pack internet erişim pake*DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 3 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT + 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 9 TAK

BONUSCARD 
PEŞİNAT +13 TAK

Vestel PC1 IMOMO 1.000.000.000 İMİM 1.110.000200 1.110200.000

Vestel Click I.IM« 1.1MM UMUM imm 1.MM

Vestel Asteo IM8M imi 1.207.600.000 İMİM IMMM

Vestel BishiT IM8M 1.288.8M IMMM 1MMM IMMM

Vestel Planet 1.428.800.000 İMİM U28MM 1.586.000.000 1.586.000.000

Vestel Magıc İMİM 1.92MZM8 1MMM 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel BishiY 1.794.800.000 1.794.800.000, 1.794.800.000 İMM 1.992MM

M Optimum 1261.600.000 İMİ 1261.600200 2.066.000.000 2MMM

Vestel Smart 1.998.800.000 1.998.800.000 1.998.800.000 2219.IM 2.219.000.000

Vestel Max 5.070.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5.627.000.000 5.627.000.000

lirCRTMorMı «<mîl IfFIat Monitör farkı: 100.000.000 TL lî"Flatta®rfi(kı:1JUWH

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUSVARDA
PEŞİNAT *4 TAK

HAZİRAN TESLİM
PEŞHAT + 6TAK

BONUSCARDA 
PEŞİNAT + 10TAK

15" CRT 
Monitörle

HIZIM 1.155.000.000 I.I55MM 1J71.9M UM
17" CRT 

Monitörle
1.4M.M MM 1.195.400.000 1.314.950.000 1214.950.000

17” FLAT 
Monitörle

1.510.000.000 UM 1255.000.000 1280.750.000 1280.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

Aacûve MÎÜn:
C0MW« i

| » P ; MlMDM İL !
| Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan Tartı |
11 II ||—/—/2oo<|l
I BuhedyeçeMsadeceAdlveBigtoytJ'da 30/06/2004 kıttıe kodu geçstfl

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın.....
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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İşte yılın patronları 
ve yılın işçileri

Milli 
Prodüktivite 
Merkezince 
verilen "Yılın 
İşçi-İşveren 
Ödülleri’’ni ala* 
cak işçi ve işv
erenler belirlen
di. Bu verilere 
göre belirlenen 
yılın patronları 
ve işçileri ödül
lerini 22 
Haziran’da 
alacak. Listede 
kimler var? 
MPM’den 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
ödüller. Sanayi 
ve Ticaret 
Bakanı Ali 
Coşkun'un da 
katılmasının 
beklendiği 22 
Haziran Salı 
yünü Siıeraion 
Otel'de düzen
lenen törenle 
verilecek.
Açıklamada, 
ödüllerin, 1988 
yılından bu 
yana toplumun

değişik kes
imlerinde ver
imlilik bilinci 
oluşturmak 
ve yaygın
laştırmak, 
verimli çalış
mayı teşvik 
etmek 
amacıyla ver
ildiği bildiril
di.
YILIN İŞÇİ- 

İŞVEREN 
ÖDÜLLERİ” 
“Yılın İşçi- 
İşveren Ödül
leri ”ni alan işçi 
ve işverenler 
sırasıyla şöyle:
-6. Bakım 

Merkezi 
Komutanlığı ’nd 
an Ali Rıza 
Çakar (işci)- 
ORD.KD.ALB. 
Ömer Türk (işv
eren).
-Kayseri Saray 
Halı A.Ş’den 
Durmuş Ali 
Patur 
(işçi)-Nadir 
Yürüktü men

(işveren).
-Kocaeli Kent 
Gıda Maddeleri 
San. ve Tic.
A.Ş.’den Sedat 
Bölük (işçi)- 
Besim 
Tahincioğlu 
(işveren).
-Ankara 5. Ana 
Bakım Merkezi 
Komutanlığı’nd 
an Nesin 
Türkileri (işçi)- 
KR.PLT.ALB. 
Kenan Oktay 
(işveren).

-İzmit Ford 
Otomotiv 
Sanayi A.Ş’den 
Furkan

Topsakal (işçi)- 
Hayati Eşme 
(işveren).

-Kocaeli 
TÜBİTAK 
Marmara 
Araştırma 
Merkezi’nden 
Azmi Yazar 
(işçi)-Doç. Dr. 
Mustafa Tıns 
(işveren).
"YILIN 
İŞ KADINI VL 
1SAI) \MLAR1 
ÖDÜLÜ” 
MPM’nin ulusal 
ekonomiye 
katkı ile 
verimlilik 
konusuna

gösterdikleri 
ilgi ve caba 
nedeniyle 
verdiği "Yılın 
İşkadma ve 
İşadamı Ödül- 
lerini de 
Yaşar Holding
Yönetim 
Kurulu Başkanı
Feyhan 
Kalpaklıoğlu. 
Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Nazif Zorlu, 
Mercedes- 
Benz Türk 
A.Ş. Direktörler 
Kurulu Başkanı 
Dr. Till Becker, 
BİFA Bisküvi 
ve Gıda A.Ş. 
Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yılmaz 
Babaoğiu ve 
Pakyürek Tarım 
San. ve Tic. 
A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
M. Behiç 
Pakyürek 
alacak

Afganistan’da 
çalışacak 

doktor
aranıyor

tenlik fc son verilmesini isleri
İçişleri Bakanı 

। Abdülkadir Aksu, 
nüfus idarelerinin 
hiç bir şekilde 
bağış veya yardım 
toplayamayacağını 
bildirdi
Aksu, "zorunlu 
bağış" konusunda 
81 Valiliğine yöne
lik bir genelge 
yayınlayarak, 
nüfus idarelerinde 
bazı dernek ve 

.kuruluşlara ait 
çeşitli miktarlarda 
pulun makbuz 
karşılığında ya da 
ftıakbuzsuz olarak 
bağış kabul 
edildiğine dair 
bakanlığa 
şikayetler geldiğine

dikkat çekti.
Aksu, Dernekler 
ve Vakıfların 
Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile 
İlişkilerine Dair 
Kanun’da, "Dernek 
ve vakıfların 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
sundukları 
hizmetlerle ilgili 
olarak gerçek ve 
tüzel kişilerden 
ücret, bağış, katkı 
payı ve benzeri 
adlar altında her
hangi bir karşılık 
alamayacağı" hük
münün düzen
lendiğini vurgula
yarak şöyle dedi: 
"Anılan kanunun

bu hükmü 
nedeniyle nüfus 
idarelerince hiç bir 
şekilde bağış veya 
yardım taplanmaya- 
cak, ayrıca herhan
gi bir kuruluşa ait 
pul satışı da yapıl
mayacaktır.

Aksine davrananlar 
hakkında 
soruşturma açıl
masını. bu emrin 
ilçe nüfus müdür
leri dahil tüm per
sonele tebliğ 
edilmesini rica 
ederim.”

Türkiye, 
Amerika’nın 
gerçekleştirdiği 
operasyondan 
sonra asker 
gönderdiği 
Afganistan'a bu 

ı kez doktor 
i gönderiyor.
I Sağlık Bakanlığı 

Afganistan’da bin 
200 dolar maaşla 
çalışacak 
doktor arıyor. 
Sağlık 
Bakanlığı ndan alı
nan bilgiye göre. 
Afganistan’a 
yapılan yardımlar 
çerçevesinde, 

' Türkiye tarafından 
bu ülkede yap- 
tınlan Türk-Afgan 
Dostluk Hastanesi 
Kliniği’nde 
çalıştırılmak üzere 
uzman ve pratisyen 
hekimler alınacak. 
Gurbetçi hekim
lerin Maliye 
Bakanlığından 
alman sözleşmeli 

personel kadrosu 
çerçtvejındt 
istihdam edileceği 
öğrenildi Bu 
kadrolara atanacak 
doktorlara bin 200 
dolar maaş 
ödenecek, yol ve 
Afganistan'daki 
kon aklı—a mas
rafları Dışişleri

I Bakanlığınca 
karni anarak, belir
li aralıklarla 
Türkiye'ye gidiş - 
gelişleri 
sağlanacak.

Afganistan'da 
gor ev alacak 
uzman ve pratisyen • 
bellindirin güven- I 
lik sorusturmasmua I 
yapılması ve olum | 
lu sonuç Umması 
gerekiyor İmza 
la nacak corles- 
menin tataftan 
Dışişleri Bakankgı i 
adına Mezar-r Şerif I 
Başkonsolosu #e 
cakşacak personel I 
olacak Sözleşme, | 
doktorlarm işe 
başladığı tarihten. I 
içhtB» bulumdan 
mali ydm sonuna 
kadar yanı 31 
Aralık tarihine 
kadar geçerli 
olacak
Sağlık Bakanbğı. 
müracaatların 
dnIradan Dmslen I 
Bakanbğı'na yapd- I 
ması gerektiğim 
duyurarak, 
Afganistı daid 
hastanede 
goreviendmiecek 
doktorların sosyal I 
güvenlik aczsmdan I 
SSK ile uribat- 
landırdacağma 
aoklad.
Bu arada
Afganistan'da 
görev çapmak 
isteyen uzman ve 
pratisyen 
hekunlerin Esma 
Denürezen Be 
(0 312-292 
17 07) numaralı 
telefondan irtibat 
kurulabileceği 
belirtildi
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Uyuşturucu tacirleri internette
Uyuşturucu tacirleri, 
madde bağımlılarına 
artık sanal ortam
dan da ulaşmaya 
çalışıyor. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanlığı (KOM) 
tarafından hazır
lanan 2003 yılı 
raporu, uyuşturucu 
kaçakçılarının, mal 
teslimatı ve para 
tahsilatında artık 
interneti de kul
landıklarını ortaya 
koydu.
Zehir tüccarları, 
uyuşturucu 
dağıtımını etkili hale 
getirmek, güvenli 
yöntemler bulmak, 
hızlı iletişim imkan
larından yararlan
mak, kanundan 
kaçabilmek amacıya 
yeni teknolojileri ve 
interneti tercih 
ediyorlar.
Aralarındaki elek
tronik mesajları 
kriptolayabilecek 
kadar teknolojiye 
hakim olan 

kaçakçılar, kanun 
uygulayıcı birimlerin 
istihbarat faaliyet
lerine karşı siber 
saldırılar da düzen
liyorlar.
Uyuşturucu tacir
lerinin, yakalanma 
riskinin az olması 
nedeniyle özel pro
gramlar tarafından 
korunan chat 
odalarında birim
leriyle haberleştik
lerinin belirtildiği 
raporda, bazı 
ülkelerde, internetin 
başta sentetik 
uyuşturucuların 
pazarlanmasmda 
yaygın şekilde kul
lanıldığı, çeşitli 
sitelerde reklamı 
yapılan uyuşturucu 
maddelerin kul
lanımının 
özendirildiği ve 
sipariş alındığı bilgi
sine yer veriliyor. 
Emniyet yetkilileri, 
zaman zaman mey
dana gelen laborat
uar patlamaları ve 
yakalanan sanıkların 
ifadelerinden yola 
çıkarak, bilgisayar

teknolojisi 
sayesinde uyuşturu
cunun üretim şeklin
in artık internet 
kullanıcılarına açık 
olduğunu ifade 
ettiler.
Türkiye’de sık 
görülmemekle bir
likte uyuşturucunun 
zaman zaman inter
net üzerinden 
dağıtımının 
yapıldığının, düzen
lenen operasyonlar
da ortaya çıktığını 
kaydeden emniyet 
yetkilileri, internet 
kullanımının yaygın
laşmasıyla birlikte 
sanal ortamda 

yapılan uyuşturucu 
ticaretini* de arta 
cağmı vurguladdar. 
SİBER SUÇLARLA 
MÜCADELE İÇİN 
Dünya tdkeiennde 
görülen 'siber 
narkotik suçların 
Türkiye'de yaygın
laşmadan önlem 
alınması gerektiği
ni ifade eden yetk
ililer, bunun için 
KOM Daire Başkan 
lığı bünyesinde 
Yüksek Teknoloji

Suçlan ve Bilişim 
Sistemleri Şube 
Müdürlüğü'nün 
kurulduğunu 
belirttiler. Emniyet 
yetkililerine göre, 
siber suçlarla etkin 
mücadele edilmesi 
için yasal düzen
leme yapılmasının 
yanı sıra polis ve 
adli makamlara 
maddi imkan sağlan 
ması da gerekiyor. 
Söz konusu imkan 
lann, bilgisayar yazı 
lımları ve bunlan 
kullanacak eğitimli 
personel olduğu 
belirtiliyor.

Trafik cezalarında 
artış yok '

Maliye -t-f- Ariıiınâı. 
trafik cezaLmnda y apdması piau* .

I artış yapddbğt İsmb değcsiküde 1

j le rın gerçeği yan - 
I sıtmadığını trafik 
j cezalarmda her* 
| hangi bir artışuı
I «<M hflMMMB

otmadağsru bildirdi 
I Maliye
I Bakanlığı ndan
I yapılan yardı açık

lamada,
; Karayolları Trafik 

Kanununun 115. 
maddesinde yapıl
ması planlanan 
d eği şi kliğin yanlış 
anlaş ildiği bel irt il
er ek, söz konusu 
kanunda yapılacak 
yeni düzenlemeye 
göre ilk 10 gün 
içinde ödenen 
cezaların bir kat, 
ikinci 10 gün

| içinde ödenen 
cezaların iki kat, 
üçüncü 10 günde 
ödenen cezaların 
ise 3 kat olarak 
tahsil edileceği 
kaydedildi.

a

nedenlerden dalaşı1 
gecikmesi wnuoı I 
cezamn 3 kata

kaynaklanan 
sakıncaları 
gidermeyi 
amaçladığı 
belirtildi 
Ote y undan, bir I 
aylık ödeme Maradl 
içinde ödenmeye* I 
cezaların üç kata | 
çıkması uygula
masının aynen 
korunduğuna 
dikkat çekilen 
açıklamada. 
Maliye 
Bakanlığı rim 
trafik cezalar*» 1 
herhangi bir art* i 
getirmediğinin aib I 
çizildi. i

II

Motorlu araç OTV oranları düştü
Danıştay’ın aldığı 
karare göre Motor 
silindir hacmi 
1.600 santime* 
treküpü geçen 
motorlu taşıtlarda
ki özel tüketim ver
gisi oranları bugün
den itibaren 0.89 
puan ile 19.40 
puan arasında 
düşürüldü. 
Danıştay’ın motor 
silindir hacmi 
1.600 santime- 
treküpü geçen 
motorlu taşıtlarda
ki özel tüketim ver
gisi oranları 
konusunda verdiği 
yürütmeyi durdur
ma kararı sonrası, 
bu araçlardan alı
nan ÖTV, bugün
den itibaren 0.89 
puan ile 19.40 
puan arasında

düşürüldü. 
Tüketiciyi Koruma 
Derneği ’nin geçen 
yıl Ekim ayında 
Bakanlar Kurulu 
Karan ile gerçek
leştirilen ÖTV 
artışıyla ilgili 
olarak açtığı dava 
sonucunda 
Danıştay 7.
Dairesi, motor 
silindir hacmi 
1.600 ci"3’ü geçen 
araçlar iem getir
ilen vergi artışını 

haksız 
bularak, 
yürütmeyi 
durdurma 
karan 
vermişti. 
Danıştay'ın 
ilgili karan, 
dün akşam 
Maliye 
Bakanlığı ’na 

tebliğ edildi. 
Bu karara karşı 
Danıştay Dava 
Daireleri Kuruluna 
itiraz için hazırlık
larını tamamlayan 
Maliye Bakanlığı 
da, yürütmeyi dur
durma karan 
çerçevesinde 
vergide indirimli 
oranlan bugün 
uygulamaya soktu. 
Gelirler Genel 
Müdür Vekili 
Osman Anoğlu 

imzasıyla Defter 
darlıklara dün gece 
gönderilen yazıda, 
Danıştay 7.
Dairesi’nin karan 
hatırlatılarak, şöyle 
denildi: "Danıştay 
7. Dairesinin 
Karan uyarınca 
özel tüketim ver
gisinin motor 
silindir hacmi 
1.600 cm3u 
geçmeyenler için 
yüzde 30. motor 
silindir hacmi 
1.600 cm3*ü geçen 
fakat 2.000 cm3u 
geçmeyenler için 
yüzde 51.11, 
motor s ilindir 
hacmi 2.000 
cm3ü gecenler için 
de yüzde 55.55 
oranlannda 
uygulanması 
gerekmektedir.”
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(Yeteri kadar güneş ışığına evet
Yaz mevsiminde 
insanların güneş ışın
larına daha çok 
maruz kaldığı, yeterli 
ve etkili koruma 
önlemleri alın
madığında güneşin 
zararlı etkilerinin 
başta kanser olmak 
üzere deride birçok 
hastalığa neden ola
bileceği belirtildi. 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Koksal Alpay, insan 
sağlığı için özellikle 
büyüme çağlarında 
son derece faydalı 
olan güneş ışınların
dan, bilinçli şekilde 
yararlanılmaması 
halinde son derece 
tehlikeye dönüşebile
ceğini söyledi. Güneş 
ışınlarının deride 
güneş yanıkları, 
yanığa bağlı deri 
yaşlanması gibi 
sonuçların yanı sıra
deri kanserine de yol
açabileceğini ifade
eden Prof. Dr. Alpay, 
"Bu nedenle yasamın 
her döneminde 
güneşin bu zararlı 
ışınlardan korunmak 
için önlemler 
almalıyız.
İnsanlar güneşin bu 
zararlı etkilerini 
bilmelerine rağmen 
daha bronz bir tene 
sahip olmak uğruna 
bazen saatlerce bil-

inçsiz şekilde güneşte 
kalıyorlar. Kanser ve 
cilt yaşlanmasına da 
güneşin bu zararlı 
ultraviyole ışınları 
sebep olmaktadır. 
Güneşe çıkarken yük
sek koruma faktörlü 
güneş kremi ya da 
yağı kullanmak 
gerekir. Erken yaşlar
dan itibaren güneş 
ışınlarının zararlı etki
lerini en aza indire
cek ve vücudun 
maruz kaldığı ultra
viyole ışınlarını en 
aza indirecek koruyu
cular kullanmak 
gerekir" dedi.
Açık ten rengine 
sahip ve hassas derili 
insanların güneşin 
zararlı etkilerine daha 
açık olduğunu kayde
den Prof. Dr. Koksal 
Alpay, "Ozon 
tabakasında meydana 
gelen hasarlar sonu
cunda güneşin zararlı 
ışınları tutulamıyor ve 
insanları etkiliyor. Bu 
ışınlardan korunmak 
için de eskisine oran
la koruyucu kullan
mak artık daha önem
li bir hale geldi.
Bilhassa açık tenli 
insanlar normal 
aktivitelerinde 15, 
uzun süreli güneşlen
melerde ise 30 koru
ma faktörlü güneş 
yağı, daha koyu ren
kli insanlar ise nor
mal aktivitelerinde 8, 
uzun süreli güneşlen
melerde ise 15 korü

ma faktörlü yağ yada 
krem kullanmalıdırlar. 
Bu şekilde güneş ışın
larının insan sağlığı 
için zararlı olan 
etkileri en aza 
indirilebilir." diye 
konuştu.
Prof. Dr. Alpay, 
güneş kremi ya da 
yağının seçiminde 
dikkat edilmesi 
gereken önemli nok
talar bulunduğuna 
işaret ederek şunları 
söyledi:
"Bir koruyucu ürünün 
kişiyi uzun süre 
güneşin zararlı etki
lerinden koruyabilme
si için koruma fak
törünün en az 15 
olması gerekir. Bunun 
altındaki değerler 
uzun süreli güneşlen
melerde etkili 
değildir. Eğer güneşin 
etkisine maruz kala
cak kişi açık tenli ise 
o zaman koruma fak
törünün 30’larda

Gözlerin en 
büyük düşmanı 

bilgisayar
olması gerekir. 
Bu insanlar 
koruyucuları 
direkt olarak 
güneşe maruz 
kalan el, yüz gibi 
kısımlara sürme
lidir. Eğer 
güneşte kalınan 
süre uzarsa bu 
işlem en az 2 
saat ara ile 
tekrarlanmalıdır. 
Aynca güneş 
ışınlarının dik 
geldiği 11-14.00 
saatleri arasında 
güneşe çıkma

maya özen 
gösterilmelidir." 
40-50 yaş üzeri 
insanlann güneşin bu 
zararlı ışınlarından 
diğer insanlara göre 
daha çok etkilendiğini 
dile getiren Prof. Dr 
Alpay, "Bu insanlann 
derileri üzerindeki 
çizgiler yaşlanmaya 
bağlı olarak silinir ve 
deri güneşe karşı 
korumasız hale gelir. 
Ciltte kahverengi 
lekelenmeler oluşur. 
Bunlar çoğunlukla cilt 
kanserinin habercisi 
olabilirler. Özellikle 
ileri yaşlarda güneş 
ışınlarına maruz 
kalınmamalı ya da 
koruyucular kullanıl
ması gerekir" şek
linde konuştu. Prof. 
Dr. Alpay, yaz aylann 
da giyilecek elbise 
lerin de cilt sağlığı 
açısından önemli 
olduğunu vurguladı.

£ Mutluluğun anahtarı bilinçli beslenme
Daha sağlıklı, 
mutlu, verimli ve 
uzun bir yaşam 
için mutlaka bil
inçli beslenme 
alışkanlığı kazanıl
ması gerektiğini 
söyledi.

I0B
t
B

j Uzmanlar, yaptık- 
|lan açıklamada, 

sağlıklı ve dengeli 
beslenmenin 
çocukluk döne
minde kazanıl
masının önemli 
olduğunu ve bu 
çağda kazanılan 
beslenme alışkan-

kültür ve gelenekler 
gibi çeşitli etmen
lerin etkisi altın
dadır. Kalıtsal özel
likleri ve çevresel 
etmenleri kontrol 
etmemiz mümkün 
olmasa da bilinçli 
bir beslenme İle 
daha sağlıklı, 
mutlu, verimli ve 
uzun bir yaşama; 
çocukluktan 
başlayan doğru

, d Ağının ömür boyu 
l * sürdürüldüğünü

^belirtti. Uzmanlar,
"Çocuklarda

-<1^ büyüme ve gelişme; 
r pM* beslenme, genetik 

yapı, çevresel 
r A|j|l etmenler, sosyo- 
* ekonomik durum,

beslenme alışkanlık
ları kazanarak adım 
atabiliriz. Okul 
çağındaki çocuk ve 
gençlerin, hızlı 
büyüme ve gelişme 
nedeniyle pek çok 
besin öğesine olan 
gereksinimi diğer 
dönemlere oranla 
daha fazladır.
Sağlıklı beslenme, 
sağlıklı çocukluk; 
sağlıklı çocukluk ise 
sağlıklı yetişkinlik 
demektir" dedi. 
Ülkemizde çocuk ve 
gençlerin genellikle 
hatalı beslenme 
alışkanlığına sahip 
olduklarının 
bilindiğini söyleyen 
uzmanlar, "Öğün 
atlama, şeker, tuz 
ve yağ içeriği yük
sek yiyecek tüketi
mi bu yanlış beslen-

me alışkanlığının 
başında gelmekte
dir. Çocukluk döne
mindeki bu hatalı 
beslenme uygula
maları kalp 
hastalıkları, yüksek 
tansiyon ve şişman
lık gibi hastalıklar 
için temel risk fak
törü oluşturmak
tadır. Yetersiz ve 
dengesiz beslenme 
sonucu büyüme ve 
gelişme geri kalır. 
Enfeksiyon hastalık
ları sık ve ağır 
seyreder, özellikle 
kız çocuklarında 
demir yetersizliğine 
sık rastlanır. Diş 
sağlığı olumsuz 
yönde etkilenir, 
şişmanlık önemli 
bir sorun olarak 
ortaya çıkar” diye 
konuştu.

Uzmanlar, gözlerin 
en büyük düş
manın m bilgisayar 
olduğunu söyledi. 
Dr. Aydın, bilgi» a 
yarın önemi i bir 
iletişim aracı olması 
nedeniyle dikkat 
istediğini, göz için 
çok önemli olan 
gözyaşını kurut
tuğunu 
belirtti.
Uzmanlar, yaptığı 
açıklamada, bilgisa
yar kullananların 
mutlaka suni 
gözyaşı damlası 
kullanmaları gerek
tiğini belirtti. Dr. 
Aydın, "Gelişen 
teknoloji, yanında 
da birçok hastalık
ları meydana 
getirmektedir. 
Günümüzün en çok 
kullanılan araçların
dan bilgisayarın 
dikkat istemesi 
nedeniyle; bir daki
ka içerisinde en az 
on defa göz kapak
larının kapanıp açıl
ması gerekirken, 
ister istemez bu

hareketler 
yapılamıyor.
Bilgisayar kufiaruto- I 
lann ya suni 
gözyaşı damlası 
kidi m—im. ya da I 
bilinçli olarak gaz 
kapaklar— mutlaka 
kapayıp ıçuduı 
gerekmektedir'’ 
dedi.Bdgisayann 
çocuklar için daha 
da tehlikeli 
olduğunu ifade 
eden Dr. Aydan. 
"Bilhassa internet 
kalelerde çocuklar 
oyun oynamayı 
daha çok tercih 
ediyorlar. Tüm 
dikkatlerini 
oynadıklan oyuna 
vermeleri 
nedeniyle, göz 
kapaklarını ka paytp | 
açma gibi bir 
hareketi yapamıyor- I 
lar. Bu konuda 
çocuklarm da mut - 
laka bilinçlendiril 
mesi, bilgisayar lod- I 
la nam yöntemlerim 
mutlaka öğren
meleri gerekmekte
dir*'diye konuştu
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SeyfettinŞEKERSÖZ
Gemlik l.nci 
Olgunlar
Turnuvasında yan 
finale kalan ikinci 
takım belli oldu.
2.nci grupta 
Kartalspor ile 
Güzel Nakliyat’ın 
grup lannda ilk iki 
sırayı almalarından 
sonra l.nci grupta 
oynanan maçlar 
sonunda
Trabzonlular 
Derneği ile

Zeytinspor yan 
finale çıkan diğer 
takımlar oldu. 
Çarşamba günü 
yapılacak yan final 
maçlannda 
Kartalspor- 
Zeytinspor ve 
Trabzonlular-Güzel 
Nakliyat takımları 
karşı karşıya 
gelecekler.
TRABZONLULAR 
DERNEĞİ : 1 
ZEYTİNSPOR : 1 
Gruplarda oynanan 

son maçlarda l.nci 
grupta ikinci 
takımda belli oldu. 
Grup lideri 
Trabzonlular 
Derneği ile 1-1 
berabere kalan 
Zeytinspor, yan 
finale adını 
yazdırdı.
Baştan sona 
çekişmeli geçen 
maçta Trabzonlular 
Derneği 2l.nci 
dakikada Ilhan’ın 
attığı golle devreyi 

1-0 önde kapadı. 
Gruptan çıkması 
için mutlak puana 
ihtiyacı olan 
Zeytinspor, ikinci 
yanya hızlı 
başladı. 45.nci 
dakikada Cemal’in 
ayağından 
kazandığı golle 
maçı tamamlayan 
Zeytinspor yan 
finalde mücadele 
verecek 4 takım 
arasına girdi. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : 
Nurettin Fidan 
(***) Sercan

Emrah Ayar (*••) 
TRABZONLULAR 
DERNEĞİ : 
Osman (**) Ali (**) 
Necdet (***) Aydın

(**) Osman (**) 
Nazım (’’) Orhan 
(**) Mustafa (•) 
(Refik • •) Kemal 
(***) Hüseyin (•••) 
Ilhan (•••) 
ZEYTİNSPOR : 
Kamil (“) Durmuş 
(*) (Cemal ••) B. 
Ahmet (*•) sefa
hattin (**•) Alper 
(•••) Bülent (**) K. 
Ahmet (“*) İmdat 
(*••) Ersin (**) Sait 
(••) (İdris 
Birol (“) 
Goller : Dk. 21 
İlhan 
(Trabzonlular) Dk. 
45 cemal 
(Zeytinspor) 
İkinci maçta ise 
grup liderliğini 
garantileyen 
Kartalspor, 
Azotspor(u 4-0 
mağlup etti. 
Maça aslarından 
yoksun çıkan 
Kartalspor, zayıf 
rakibi Azotspor 
karşısında maçın 
başlarında çok zor
landı. Yakaladığı 
fırsatları değer
lendiremeyen 
Azotspor, ikinci 
yanda çöktü.
KARTALSPOR : 4 
AZOTSPOR : 0 
Saha : Gemlik

Kartalspor

Hakemler : 
Nurettin Fidan (***) 
Sercan Şen (***) 
Emrah Aşık (***) 
KARTALSPOR : 
Hakan (“*) Kemal 
(*••) Şaban (**) 
Şükrü (***) Bülent 
(***) Adnan (**) 
(Durmuş ***) Tekin 
D Veysel r*) 
Emin (***) Mehmet 
(***) Halit (~)

AZOTSPOR :
Haşan (**) Sedat O I 
Mehmet (*) Nihat f) I 
Adnan (*) Enver n I 
Osman (*’)
Yaşar (*) Secattin 
(*) Demiray (*) 
Haşan (*)
Goller . Dk 48
Mehmet. Dk. 53-55I
Emin. Dk. 57
Durmuş
(Kartalspor)

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi

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

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN 
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



Belediye Başkanı, olmayan şeyi haber yapan basın mensuplarını ahlaksızlıkla suçladı.

I’ “Sorun benden kaynaklanmıyor”
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Manastırdaki Küçük ve Huzur Apartmanı sakinlerinin sorunlarını görüşmek -zere, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u makamında ziyaret ederek, ayrıca kutladı. Başkan Turgut, DemireTe konu ile ilgili geniş açıklama yaptı Tdt

22 Haziran 2004 Salı FİYATI : 250.000- TL.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Küçük ve Huzur Apartmanı sakinleriyle buluştu

Demirel, Manastır’da dert dinledi
Kadri GÜLER
kadri_jguler@hobnail.com

Güne Bakış

Demirel Farkı
Manastır semtimizde bir trajedi yaşanıyor.
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, dün ilçemize ge 

lerek. Manastır’da bulunan Uğur Apartmanının yıkılma 
tehlikesi geçirmesi ve çeverindeki konutların boşaltılmak 
istenmesi nedeniyle mağdur olan apartman sakinleriyle 
görüştü.

Yasamlan boyunca çalışarak biriktirdikleri ile kafalarım 
sokacakları bir konut edinen 32 aile, kendilerine dinlemeye 
gelen bir milletvekili görünce sevinmişler.

Kemal Demirel, TBMM’de azınlıkta olan muhalefet par
tisinin milletvekili.

Gemlik'in her sorununa duyarlı kalması insanı sevindin yor.
Manastırdaki bu soruna Belediye, “birşey yapımıyoruz" 

diyor.
Başkan, “Uğur Apartmanı nı yıkarsam, başım belaya girer” 

diyor.
Iş bürokratik yazışmalara kaldı.
Uğur Apartmanının tehlikesi ise gün geçtikçe artıyor.

' Konutlarının boşaltılması istenen insanlar ise, ‘gidecek yer
imiz yok' dîye evlerini terk etmiyorlar.

Destek istiyorlar, yardım istiyorlar.
Kafalarım sokacak yer istiyorlar.
Bu sorunu mevcut yasalarla çözmek zor.
Afet kapsamına alınabilirse, belki bu insanlar ucuz kredi 

sağlanarak ev sahibi yapılabilir.
Herşeyden önce bu evler boşaltılmalı.
Uğur Apartmanı teknik bir şekilde yıkılmalıdır.

g O zaman tehlike ortadan kalkar ve 32 aile de boşalttıkları 
konutlarına dönebilirler.

Uğur Apartmanını ivedilikle yıkmanın yasal yollan aran
mak.

Kanal Demirel, Belediye Başkanından da konuyla ilgili bilgi 
aldı.

Başkan, Manrastır’a yapılan konutlara izin veren dönemin 
Belediye Başkanım, Meclisi üyelerini, müteahhidini, mimarını 
ve mühendisini 8e arsa sahiplerini suçuluyor.

Şgfa bulunsa bile bu vatandaşın sorununa çözül değildir.
Her sorunumuza kotan Sayın Demirei’i kutluyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Manastır 
daki Küçük ve Huzur Apartmanı sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, 
çözüm bulmak için sorunları Ankara’ya götüreceğini söyledi.
CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, ilçemize 
gelerek, parti ilçe yöneti
cileri ile Manastır’daki 
yıkılma tehlikesi göste 
ren Uğur Apartmanının 
çevresinde bulunan 
Huzur ve Küçük 
Apartmanı sakinleri ile 
görüşürken, apartman 
sakinleri kimsenin 
kendileri ile ilgilen
mediğini, ancak yan
larındaki bina nedeniyle 
evlerinin tahliye edilmek 
istendiğini söylediler. 
Demirel, "İktidarda 
biz olsaydık, sorunu 
çoktan çözerdik” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 2’de

Memura Temmuz’da 
zamlı maaş

Devlet memurları, memur emeklileri ve 
kamudaki sözleşmeli personel ücretleri 
1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren 
yüzde 6 oranında arttırılacak. Buna 
göre; uzman doktorun maaşı 918 mil
yon 500 bin lira, profosürün maaşı 1 
milyar 962 milyon 500 bin lira olacak.

Haberi sayfa 7’de

Emekliye Mi lıate
Dünya Bankası, emekli maaşını yüksek, 
emeklilik yaşını ise düşük bularak, 
emekli ayhkiannın vergilendirilmesi, 
aylık bağlama oranının düşürülmesi, 
emeklilik yaşının yükseltilmesini istedi. 
Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’un tek 
çatı altında birleştirilmesini hedefleyen 
sosyal güvenlik reform çalışmalarının 
ise devam ettiği belirtildi. Sayfa 9'da

mailto:kadri_jguler@hobnail.com
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Küçük ve Huzur Apartmanı sakinleriyle

Demirel Manastır’da
Çar çur ekonomisi

Yardım alan sesini çıkaramaz. 
Ekonomide güçlü olmak zorundayız. 
Öyle lafla, ona buna çatmakla olmaz. 
IMF ve Dünya bankası ekonomiyi yöneti 

yor mu yönetmiyor mu ona bak.
Yanlış "idare" ile kucağına düştüğümüz 

Dünya Bankası ve IMF Türkiye’nin bütçesine 
karışıyor.

Şimdi de emekli aylıklarına taktı.
Aldıkları üç kuruşla yaşam savaşı veren 

emeklilerin aldıkları maaş çokmuş.
Türkiye’de erken emekli olunuyormuş.
Bu durumun gözden geçirilmesi gerekiyor

muş.
"Bekara karı boşamak kolay"
Dışarıdan bakınca öyle.., 
Ama Türkiye’nin de gerçekleri var. 
Kimse baytla bayıla emekli olmuyor. 
Koşullan çok iyi olupda kendi isteği ile 

aynlan insan sayısı o kadar az ki, lafı dahi 
edilmez.

Türkiye’de tek maaşla geçinme devri çok
tan geçti.

Onun için çalışanlar emekliliğini hak eder 
etmez işlerinden ayrılıp yeni bir işe başlıyor
lar.

O vakit duble aylıkla yine de kıt kanaat 
geçinebiliyorlar.

Türkiye’de insanlar; yaşamsal asgari stan
dartlan "gerektiği gibi" sağlanamadığı için 
ölene kadar çalışmak zorundalar.

Bu gerçeği elin gavuru bilemeyebilir.. 
Bilmemekte de haklıdır.
Ancak bizi "idare" edenlerin bu durumu 

dışanya anlatmaları gerekmektedir.
Ama nasıl anlatacaklar?
Neyi anlatacaklar?
Siyasal suistimalleri mi?
Bankalarda iç olan çok milyar dolarlan mı? 
Nüfuz ticaretini mi?
Yanlış harcamalan mı?
Gerçi anlatmaya gerek yok.
Elin gavuru bizim hesabımızı kitabımızı biz

den daha iyi tutuyor.
Aslında Dünya Bankası da, IMF de bizim 

ekonomik içişlerimize kanşmakta haklıdırlar.
Herkes verdiği paranın hesabını sormak,ya 

da alacağını tahsil etmek hakkına sahiptir.
Onun için;
İtirazımız ya da isyanımız onlara değil, 

k İsyanımız ;
Onlardan aldıkları parayı çar çur edenlere, 
Devletin kaynaklarını peşkeş çekenlere..
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan herkesin 

.dışarıdan alınan kredilerin nereye harcan
dığını sormak boyunlarının borcudur.

En azından bundan sonra "çar çur" 
ettirmemek için "hesap sormak" sorumlu
luğu ve zorunluluğu vardır.

Ben sormasam, sen sormasan nasıl çıkar 
ülke düzlüğe..

Seyfettin SEKERSÛZ 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Manastır’da 
sorun olan 
Uğur Apartmanı 
önünde dert 
dinledi.
Huzur ve Küçük 
Apartmanında 
oturan 
vatandaşların 
dinleyen Demirel, 
kendilerine 
yardımcı 
olmak için 
girişimlerde 
bulunacağı 
sözünü verdi. 
Kemal Demirel, 
beraberinde 
CHP İllçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek’Ie 
birlikte gittiği 
Manastır’da 
çevrede oturan
ların karşılaştık
ları sorunları 
dinledi, yapılan

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

çalışmalar hakkın 
da bilgi aldı.
İlk kez 
Manastır’daki 
sorunla ilgilenen 
bir Milletvekilinin 
çıktığını söyle 
yen vatandaşlar, 
"Bizim binamız 
da sorun yok, 
ama yakındaki 
bina nedeniyle 
bize de evimiz
den çıkın 
diyorlar.
Hepimiz emekli 
insanlarız, 
nereye gider, 
nerede kalırız." 
diyerek çözüm 
beklediklerini 
dile getirdiler. 
BAŞKAN 
KOLTUKTA 
OTURMASINI 
BİLİYOR 
Belediye Başka 
m Mehmet 
Turgut’un 
sorunlarıyla 
ilgilenmediğini 
öne süren vatan
daşlar, "Belediye

dert dinledi

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Küçük ve Huzer 
Apartmanı sakinlerine sorunu Ankara’ya götümr^ 
yardımcı olacağı sözünü verdi.

Başkanı sadece 
koltukta otur
masını biliyor, 
bizim sorun
larımızı din
lemiyor, dahası 
bizi itiyor" 
diyerek dert 
yandılar. 
Kendilerinin 
binayı boşalt
maları için 
tehdit edildik 
lerini de öne 
süren Küçük 
ve Huzur 
Apartmanı 
oturanları. 
"Yıkılacak mı. 
onarılacak mı, 
ne olacak.
Kime gidersek 
’başınızm 
çaresine bakın* 
deniliyor.
Bize kim yardım 

edecek" diyerek 
feryat ettiler.
Evlerinin sorunu 
çözülemediği için 
tatile de çıka
madıklarını dile 
getiren Küçük ve 
Huzur Sitesi’nde 
oturan kadınlar 
"Allah canımızı 
alsa da kurtul- 
sak." demeye 
başladıklarını 
ifade ederek 
kendileriyle 
b irilerinin 
mutlaka 
ilgilenmesi 
gerektiğini 
belirttiler. 
SORUNU 
ANKARA’YA 
GÖTÜRECEĞİM 
Manastır’da 
kangren haline 
dönüşen sorunu 

yerinde dinleyen 
ve ge rekli 
bilgileri not 
eden Kemal 
Demirel, 
"Elimizdeki 
belgelerle 
Ankara’da sizia 
sorunlarınıza 
çözüm bulmaya 
çalışıcağım. 
Vatandaşlar 
burada mağdur 
olmuş, ben 
hükümet kanadı 
Milletvekili 
olsaydım 
sorunu 
çözerdik." 
diyerek 
kendilerine 
gönderilen bina 
raporları ve 
tahliye 
tebligatlarından 
örnek aldı.
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Belediye Başkanı, olmayan şeyi haber yapan basın mensuplarını ahlaksızlıkla suçladı.

“Sorun benden kaynaklanmıyor" 
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’u makamında ziyaret ederek, Manastır’daki Uğur Apartmanı 
ile Huzur ve Küçük Apartmanları hakkında bilgi aldı.
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa milletvekili 
Kemal Demirel, Beledi 
ye Başkanı Mehmet 
Turgut’tan Manastır’da 
ki Huzur ve Küçük 
Apartmanlarının boşal 
tılması konusunda 
bilgi aldı.
Belediye Başkanı 
Turgut, Demirel’e, 
"Ben binayı yıkarsam, 
bana neden yıktın 
derler ve hesap sorar
lar. Oradaki sorun, 
benden kaynak 
/anmıyor" dedi.
Mehmet Turgut’un ikin
ci kez Gemlik Belediye 
Başkam seçilmesini 
kutlamak için kendisini 
makamında ziyaret 
eden Kemal Demirel, 
Manastır’daki Uğur 
Apartmanı için yapılan 
girişimler hakkında da 
bilgiler aldı.
Demirel’in ziyaretinden 
memnun kaldığını 
belirten Başkan
Turgut, kendisini Bursa 
ve Gemlik’in sorunları
na yakından eğilen 
biri olarak çok 
sevdiğini, Milletvekili 
seçildiği içinde kutladı. 
NE YAPABİLİRİZ 
Manastır daki sorun 
için ne yapabilecekleri 
konusunda fikir 
istediğini söyleyen 
Demirel, "Ankara da 
yardımcı olmak istiyo
rum. Nasıl bir yol izle 
yebiliriz. Vatandaşlar 
mağdur olmuş, 
bizden yardım 
bekliyorlar" dedi. 
SORUN BENDEN 
KAYNAKLANMIYOR 
Binanın bitip

TAŞI 
GEDİĞİNE

Zorla güzellik olmaz...
CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal, 
3 Temmuz’da kurultayı toplayıp, 
güven oyu isteyecekmiş
Önemli olan halktan güven oyu almak...
Bunca yıl alamadı
Zorla güzellik olmaz....

tamamlanmasından 
sonra kat mülkiyetine 
geçtiğini belirten 
Başkan Turgut, teknik 
elemanların verdikleri 
raporlar doğrultusunda 
hareket ettiklerini 
söyledi.
Bayındırlık Bakanlığı 
teknik elemanlarının 
verdikleri raporda 
binanın yıkılması 
gerektiği ancak, kendi
lerinin gerekli donanı
ma sahip olmadıklarını 
öne sürerek, sorunu 
çözemeyeceklerini 
belirtmelerinden 
sonra Afet İşleri ve 
Yapı Denetim Genel 
Müdürlüklerine durumu 
bildiren yazılar yazdık
larını söyleyen Mehmet 
Turgut, "Her ne kadar 
bir şey yapamayız 
diyorlarsa da yanlar
daki binaların 
boşaltılmasını 
istiyorlar. Ben bu 
binayı yıksam, bana 
'niye yıktın' diye 
hesap sorarlar.
Yıkım için teknik bir 
heyetin rapor vermesi 
lazım" şeklinde 
konuştu.

AHLAK YASASINA 
UYMAYANLAR 
AHLAKSIZDIR 
Manastır’da kendisinin 
ve belediye çalışan- 
lannın söylemediği ve 
maksatlı olarak "Yıkım 
için vatandaşlardan 
5 milyar lira isteni 
yor" şeklinde yazılar 
yazıldığını öne süren 
Başkan Mehmet 
Turgut, bundan 
rahatsızlık 
duyduğunu belirtti. 
Turgut, terbiye ve 
nezaketin dışında 
gazetecilik terbiyesinin 
de olduğuna dikkat 
çekerek, yazılan 
‘“Belediye bizden 5'er 
milyar istiyor’ sözleri 
yalandır, insanların 
sıkıntılarını istismar 
edilip gazetecilik 
yapılmaz. Olmayan 
bir şeyi haber yapmak 
basın ahlak yasasına 
uymaz, dahası ahlak
sızlıktır. " diyerek 
tepki gösterdi.
Görevinin üst makam 
olarak Bayındırlık 
Bakanlığı’na durumu 
bildirmek olduğunu 
söyleyen Turgut, yıkım 
kararının Yapı İşleri ya 
da Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün vere
bileceği teknik bir 
karar olduğunun altını 
çizdi. Kendilerinin 
sadece vatandaşa duru
mu bildirmek için tebli
gat yapmak olduğunu 
söyleyen Turgut, aynca 
en büyük mağdurların 
Huzur ve Küçük 
binalarında oturan 
vatandaşlar olduğuna 
dikkat çekti.
SUÇLU ARANMASIN 
Manastır’da çok katlı 
yapılaşmaya izin veren
lerin aranmasına gerek 
olmadığını da öne 
süren Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, "Eğer 
bir suçlu aranıyorsa 
1985-1999 yıllan

Belediye Başkanlan, 
meclis üyeleri ve 
Belediye'de bu işle 
ilgili teknik eleman
lara kadar herkes 
suçludur." dedi. 
Manastır’da yapılan 
projelere imza koyan 
mimarlann, inşaat 
mühendisleri ile mal 
sahiplerinin de büyük 
suçlu durumunda olduk 
lannı belirten Turgut, 
bu kişilerin mal 
sattıktan vatandaşlara 
hesap vermeleri 
gerektiğini söyledi. 
Bu aşamadan sonra 
kanun gereği ne yapıla
caksa onu yapacak- 
lannı söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut, Uğur 
Apartmanı için kont
role gelindiğinde "Bu 
bina zor ayakta durur, 
yıkılması gerekir" diye 
konuşanların "teknik 
eleman göndere
ceğiz. " demelerine 
rağmen göndermedik
lerini belirterek, 
"Biz gelmeleri için 
talepte bulunduk." 
şeklinde konuştu.
Turgut, aynca, Uğur 
apartmanında eğimin 
2 yıl önce başladığını, 
durumu binanın fenni 
sorumlusundan 
öğrendiklerini ileri süre 
rek, "Bu kişi binada 
oturanları ikaz etmiş. 
Ancak, önlem alın
ması pahalı bulun
duğu için gerekli 
çalışmalarm 
yapılmasından 
vazgeçilmiş." dedi. 
CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut'tan 
Manastır Bölgesi nde 
sorun olan Uğur Sitesi 
için Ankara'ya yazılan 
yazılardan ve gelen 
raporlardan birer 
örnek alarak konuyu 
araştırarak yardımcı 
olmak için çalışacağım 
<sövl<»di

Nato ve (AB)

Natoya hayır.
6. Filo evine dön.
(1960) h yılların ılnjMiimydt.
O zaman tek hedef, tam boğenuz 

lıktı.
Teknoloji gelmemişti.
Sanayileşme yeni girmişti.
İletişim ise, yok denecek kadar 

geriydi.
Kimsenin İr imır dr ■ haberi yoktu.
O günlerin Arnavutluğu. sanki 

orta çağı yaşıyordu.
Birkaç ülkenin dışında, herkes 

kendi yağıyla kavruluyordu
Sonra teknoloji gelişti.
Yabancı sermaye geldi.
Ekonomi, yerli ortakla yabancı 

ortağı et tırnak haline getirdi.
Hele iletişim devreye girince, yeril 

ve yabancılar birbirine kaynaştı
Nato, bir askeri ortaklıktı
Askeri yardımları, onu da 

ekonomik ortaklığa dönüştürdü.
Yeni düzen, tüm ülkeleri sarmaş 

dolaş hale getirdi.
Artık istesen bile, bu ortaklıklar

dan kopmak imkansızlaştı.
Şimdi. Natoya hayır diyoruz.
(AB) ye hayır diyoruz.
Ama. Bosh firmasında kadro kap

mak için, birbirimizi eziyoruz.
Almanya’dan işçi talebi gelse, 

kuyrukta birbirimize giriyoruz.
Yeşil kart ile, Amerikan vatandaşı 

olmak için kendimizi yırtıyoruz.
(IMF) ye de hayır diyoruz.
Kardeşim, bu (IMF) kendi gelmedi 

ki...
Kırmızı mumlu mektuplarla, biz 

davet ettik.
Bize, borca batmışsan diyor.
Kamu mallarına, zam yapman 

lazım diyor.
Memur ve işçi zamları için, kay

nak bulmadan zam yapma (fiyoc.
Biz de, adamlara kızıyoruz
Aslmda.
- Nato ya da.
- (AB) ye de,
- IMF ye de. gerçeği bilmeden 

ke pki gösteriyoruz.

GÜNÜN SÖZÜ

Bilgili bir aptal. 
Bilgisiz bir aptaldan.
Daha aptaldır.

“Moliere”
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Doğru Yol Partisi İl Başkanı İlker Özaslan, DYP Gemlik ilçe teşkil

"H teştiİJli pı duyuyorum"
Çarş/ Deresi

MtlimŞLKLKSOZ
Doğru Yol Partisi 
Bursa İl Başkanı 
İlker Özaslan, seçim 
sonrası ziyarette 
bulunduğu Gemlik 
İlçe Teşkilatı’na 
övgüler yağdırdı. 
Seçim sonrası tüm 
ilçelere yaptığı 
ziyaretleri sürdüren 
İl Başkanı İlker 
Özaslan ve yönetim 
kurulu üyelerini 
parti binasında 
karşılayan İlçe 
Başkanı Peyami 
Çağlar, Faruk Güzel, 
yönetim kurulu ve 
kadın komisyonu 
üyeleri, seçimlerden 
önceki çalış
malarının devam 
ettiğini belirttiler. 
Gezdiği tüm ilçe 
lerde Gemlik teşki
latını örnek göster
diğini söyleyen 
Özaslan, "Faruk 
Başkanla yükselen 
dinamizm Peyami

başkanla devam 
ediyor, sîzleri böyle 
görmek bizi mem
nun ediyor, inanın 
Bursa ve ilçelerin 
de en güçlü yöne
tim Gemlik'te, 
sîzlerle iftihar 
ediyoruz" dedi.
Armutlu ilçesinin 
Yalova’ya bağlan
masına karşılık 
DYP’li üyelerin hala 
Gemlik’te gözük
tüğüne dikkat çeken 
Faruk Güzel, İl Baş 
kanı İlker Özaslan’- 
dan üye kayıtlarının 
yenilenmesi için 
destek istedi.
DYP İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar’da, 
il ziyaretinden çok 
memnun kaldıklarını 
belirterek, bu 
ziyaretlerin devam 
etmesini istedi.
Çağlar, "28 Mart 
seçimlerini kay
betmedik, sadece 
belediyeyi kaybet-

tıkanıyor

kOYP ft Başkanı 1^!r Özaslan, Uça taşkiiabna 

Çaptığı ziyarette övgüler e»

tik. Parti çalışma 
tarımız tüm hızıyla 
sürüyor ve ilçe t eş 
kilatımız düzenledi 
ği etkinliklerle de 
bunu gösteriyor" 
şeklinde konuştu.

DYP İl Başkanı 
İlker Özaslan, parti 
binasında uzun süre 
kalarak, partililerle 
sohbet etti ve 
çalışmalar hakkında 
bilgiler aldı.

fCdrfmJ

Çünkü tüm
lastikler aynı
delildir.

c,oon^TA

Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 
müşterilerimize Castrol Turbomax 

15W40 motor yağı hediyemiz.

» YAPI KREDİ-WORLD KART
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART'A
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

ÖMNİTRAC MSS

Kampan
U|

jant 
ebatlarında 
geçeridir.

% 15 - 30 kilometre artışı. Yol hakimiyeti & yanal denge. En zorlu 
şartlar için geliştirilmiştir. Hasarlara dirençte % 15'ten fazla artış. 
Düzgün asman profil. Çekiş & ıslak zemin tutunma. Yüksek taş batma 
direnci. Ömnitrac MSS ön aks lastikleri, sırt hasarlarına yüksek direnç 
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 Bayii İstiklal Caddesi No : 26

Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

İlçenin içinden 
geçen ve be lir I i 
kısmının üstünün 
kapanmasından 
sonra sıcak 
havalarda pis 
kokular üreten 
Çarşı Deresinde 
tehlike "geliyo
rum" demeye 
başladı.
Derenin açık kalan 
bölümlerinden 
atılan ve gerekli 
şekilde temizliği 
yapılamadığından 
derenin kapalı olan 
ağız kısmında 
biriken çöpler 
suyun hareketli 
akmasını 
engelliyor.
Sıcak havalarda

yeterince suyvn 
akıtılmadığı Cana 
Deresinde pisfik 
görüntüsünün 
yanı sıra çevreye 
ya yılan k okular 
rahatsızlık 
vermeye başladı. 
Derenin kapalı 
kısmının şimdiye 
kadar temizlen
mediği göz önüne 
alındığında gelecek I 
zaman içinde 
oluşacak metan 
gazının çevreye 
zarar vermesinden i 
korkan vatandaşlar 
buranın öncelikle 
temizlenmesi gerdi 
tiğini savunarak 
önlem alınması 
istiyorlar.

OTO fiYGfiZ
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR 

, OPET 
ren»

Bursa ■ Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km. 
Gemlik/BURSA

SATILIK VİLLA
Mansrir Cumhuriyet Mahallesinde Kayıkta» 

mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa
GSM : (0.535) 886 47 M



Her yıl 25 kimsesiz 
çocuğun evlatlık 
verildiği Bursa’da, 
300 aile, evlat 
edinmek için 
Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğüne 
müracaatta 
bulundu.
Bursa Sosyal 
Hizmetler Müdürü 
Şaban Kander, 
3 yıl önce yaşanan 
ekonomik kriz 
sonrasında çocuk
larını evlatlık 
verenlerin 
sayısında patlama 
olduğunu, bugün 
ise müracaatın tam 
tersinin yaşandığını 
söyledi. Bursa'da 
evlatlık edinmek 
için başvuran 
ailelerin sayısının 
300’e ulaştığını

belirten Kander, 
"Bir anne ve baba 
için en acı şey 
çocuğundan ayrı 
kalmaktır. 3 yıl 
önce ekonomik 
krizden dolayı 
insanlar çocuklarını 

evlatlık vermek için 
başvuruyorlardı. 
Evlatlık verenlerin 
yüzde 9O’ı 
durumları 
düzelince çocuk
larını geri aldılar. 
Bugün evlatlık

verenlerin sayısı 
5’i geçmiyor. 
Bu ekonominin de 
düzeldiğini 
gösteriyor "dedi. 
Devletin 
koruması 
altına giren 
çocukların 
tamamının 
evlatlık verilmesinin 
mümkün olmadığını 
ifade eden 
Kander, "Yurtta 
kalan çocuklarımızı 
koruyucu aileler 
aracılığı ile 
hayata adapte 
ediyoruz. 
Koruyucu ailelere 
aylık 70 milyon 
lira masraf 
ödemesi yapıyoruz. 
Aynca çocuğun 
hastalık halinde 
tedavisini de biz 

yaptırıyoruz. Su 
anda Bursa'da 
33 koruyucu aüe 
var. Bu sayıyı 
koruyucu aile 
olmak için 
başvuran 
ailelerin yeterli 
görülmemesinden 
dolayı artıra
mıyoruz” 
diye konuştu. 
Kander aynca, 
yurtta kalan 
çocukların sosyal 
aktivitelerini 
artırmak için 
spor ve kültürel 
etkinlikler düzen
lediklerini 
belirtirken, 
"3 spor branşında 
yurtta kalan 
çocuklardan kurulu 
takımlarımız b 
aşandan başanya

yetimhane

c ı kart ar ak.
halkla bütünleşen 
bir kurum haline 
getirmek rstrdÜı* 
le r in i kaydeden 
Kander. bu ka p- 
samda ilk olarak 
toplum 
merkezlerinde 
anne ve babalara 
çocuk bakımı 
eğitimi verdiklerini 
belirtti.

ÎBfiLÎKTÜTMfiZEVKİÜİİ Anadolu’da

I
O Her çeşit balık ağları

& Sakara Misina
BİZİMLE YAŞAYIN I

ilginç inanışlar
Anadolu'da doğduk
tan sonra, ölmek 
üzere olan, hasta
lanan, uyumayan 
veya zayıf kalan 
çocukları korumak 
için ilginç yöntemler 
uygulandığı, bunlar 
arasında da saçılar, 
adlar ve mistik güç
lerin ön plana çıktığı 
bildirildi. Kocaeli

I Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Isıl Altun.
'Kandıra 

Türkmenleri’nde 
Doğum, Evlenme ve 
Ölüm" adlı araştır
masında, Anadolu' 
nun birçok yöresinde

I yeni doğan çocuğun 
bazı tehlike 1erden 
korunması amacıyla

I inanış ve geleneklere 
bağlı olarak bazı 
yöntemler uygu
landığını söyledi. 
Ölmek üzere olan. 
hastalanan. uyu
mayan veya zayıf 
kalan çocukları 
yaşatmak ve nor
male döndürmek için 
pratik yöntemlere 
başvurulduğunu 
belirten Altun. söyle 
konuştu: "Öleceği 
tahmin edilen

çocuğu yaşatmak 
için bazı sayılara.
adlara ve misi ık 
güdere başvurul» 
yor. Sayılar, adlar, 
renkler, büyücülükte 
önemli sayılmakta. 
pek çok pratikte 
araç olarak kuRand- 
maktadv. Türk halk 
adet ve inamslannda 
1,3.5.7,9,40,41 kot 
sal saçılar olarak 
bilinir. 1 ask varfağm 
sembolü, 2 kutupsal
lık ve botammedv. 3 
kuşatıcı sentezdir. İyi 
şeyler üc kere otar. 
5 hayatm ve sevginin 
savrsıdır. 7 ise bö- 
gefcğûı— 9, büyütül 
müs kutsal gnetir. 
40. hazırlık ve tam- 
hktır. Sayılara özel 
bir değer katma, en 
eski uygarlıklardan 
bu yana birçok kav 
min ortak gelenek
lerine girmiştir.
Birçok adet ve 
inanışlara saçıların 
katıldığını. çocuk
ların 3,5.7.9 gibi tek 
sayılı yaşlarda sün
net ettirildiğini. fal
larda niyetlerin de 
üç vakte kadar ola
cağı inanışının 
yaygın olduğunu 
biliriz.’' dedi.
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Stresten gevşeme 
egzersizleriyle kurtulun

Klima 
kullanırken 

dikkat

Türk 
Psikologlar 
Derneği, 
günümüz 
İnsanının en 
önemli sorun* 
larından biri 
olan strese 
karşı gevşeme 
tekniklerinin

durumunda 
ise haftada en 
az üç gün 
dinlenümesı 
tavsiye 
edihyor 
"Deniz” ve 
"nehir” ses
lerinin kut
lanıldığı iki

anlatıldığı
” Gevşeme Boyacıoğlu ve kalitesinin Çalışmanın 30 ayn çeşidi 

h K —_
Doç. Dr. Elif artırılmasına dakikalık ikin (•ulunan

Egzersizleri
CD'sI” 
hazırladı.

Kabakçı’mn 
imzasını

yönelik 
ipuçları

ci bölümü
sesli olarak

< »evseme
1 g/ersizleri 
CD’sI", Türk

Alınan bilgiye 
göre, aşırı 
stresin insan 
bedenine 
verdiği zararı 
önlemek 
amacıyla 
hazırlanan 
çalışma, Doç. 
Dr. Gonca

taşıyor.
“Ne olduğu 
anlaşılmadan 
stresle 
mücadele 
etmenin 
mümkün 
olmadığı” 
görüşüyle yola 
çıkılan çalış
mada, yaşam

veriliyor. 
Toplam üç 
bölümden 
oluşan CD’nin 
10 dakikalık 
ilk bölümünde 
gevşemenin ne 
olduğu ve 
gevşeme 
teknikleri 
anlatılıyor.

gevşeme 
yönergesine 
ayrılırken, son 
30 dakikada 
da yalnızca 
müziğe yer 
veriliyor.
CD’nin 
mümkünse her 
gün, zaman 
bulunamaması

Psikologlar 
Derneği Genel 
Merkezi, 
şubeleri ve 
temsilcilik
lerinden 11 
milyon lira 
karşılığında 
temin 
edilebiliyor.

________________ _

mekanlardan 
güneşi havaya 
çıkma veya 
hamdan birden kli
mayla se^aBahnaş 
bir alana girmek, 
insan bedenine 
umt Vücut
ani saçak ve sofuk 
hava dağiştadevtae 
karsı handbd 
koruyamadığı *cm. 
bu durum basta sah 
unum yuha r ahat sa- 
zl «h lan o İmalı üzere 
burçak hastalığa 
sebep «duyar 
i r manlar. yaptığı 
açıklamada, k iî- 
malar doğru hu** 
landdığı tahdtedt 
kimse için sağlık 
problemine yol 
açmadığını, anc ak 
bilinçsiz k uftanuuan 
özellikle çocuktan,

W }JJ3

tim in ııısıuıusı sum im
BKK MUS DOfl ♦ 4HM 
sosısvrac »«İN 
MAJBIÎGB <$w 
KMUS * O5*KKH

1.500.000 IL
2.000.000 IL
2.000.000 II
3.500.000 IL

TABAKTA SERVİS 
90M<CK<MEKSMI<EKB 
ÜĞH <CH<MEKSKAA<EKB 
■TC <CK<MEKS<AA<EKB 
SOS<CK<MEKSAM<EHB

4 500.00® TL
4 500 00® TL 
45MMBTL
4 500 00® TL

WJ.B-'ÜS 4.500.00011
I^EHSUKpS 8.000.000 TL 

kwri ve eslere paka senisnc varil
taiU Cdfe: 17 GBCİ H: (Uty 513 S 6
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Memura Temmuzda
zamlı maaş

Devlet memurları maaşlarını 1 Temmuz’dan 
itibaren % 6 zamlı alacak.

Devlet memurları, 
memur emeklileri ve 
kamudaki sözleşmeli 
personel ücretleri, 
1 Temmuz’dan 
itibaren yüzde 6 
artırılacak.
Aylık maaş artışı, 
işe yeni başlayan 
bir öğretmen

I için 36 milyon 
150 bin lira, 8’in 
3'ündeki bir doktor 
için 48 milyon 950 
bin lira, l’in 
4‘ündeki bir 
avukat için de

I 52 milyon 850 
bin lira düzeyinde 
bulunacak. . 
Bu arada KIT’lerde 
sözleşmeli olarak 
çalışan personelin 
ücret tavanı da 
1 milyar 886 
milyon 525 bin

liraya çıkacak.
Memur maaşlarına 
yılın ikinci yandaki 
yüzde 6 Tık zamla 
birlikte, kümülatif 
artış yıllık yüzde 
12.4 olacak.
Bazı kamu 
görevlileri ile 
emeklilerin 1 
Temmuz’dan 
itibaren alacakları 
zamlı maaşlar

şöyle:
Sekizinci 
derecenin üçüncü 
kademesindeki bir 
memurun maaşı 
606 milyon 
550 bin liraya, 
Aynı derecedeki 
lise mezunu 
hemşirenin maaşı 
585 milyon 
400 bin liraya; 
Dördüncü derecenin 

birinci kademesinde
ki öğretmenin 
maaşı 723 milyon 
900 bin liraya, 
İl valisinin maaşı 
2 milyar 96 milyon 
900 bin liraya, 
Kaymakamın maaşı 
1 milyar 477 
milyon 600 bin 
liraya, 
Birinci sınıf 
hakimin maaşı 
2 milyar 174 
milyon 100 bin 
liraya, 
Uzman doktorun 
maaşı 918 milyon 
500 bin liraya, 
Mühendisin maaşı 
918 milyon 
500 bin liraya, 
Profösörün maaşı 
ise 1 milyar 962 
milyon 500 bin 
liraya yükseltilecek.

I Kapasite 
kullanımında

rekor artış
İmalat sektöründe kapasite kullanım 

oranı Mayıs'ta % 84.3’e ulaştı.

Ekonomideki büyüme 
eğilimi hızlanarak 
devam ediyor. İmalat 
Sanayi Sektöründe 
kapasite kullanım 
oranı Mayıs ayında 
yüzde 84.3 ’e ulaştı. 
Bu rakam, üretimin 
geçen yılın aynı ayma 
göre yüzde 5.6, 
bu yılın Nisan ayma 
göre ise yüzde 
7.8 arttığı anlamına 
geliyor.

Kapasite 
kulanımmdaki 
artışta hem kamu 
hem de özel 
sektör etkili oldu. 
Kamu sektöründe 
geçen yıl yüzde 
81.5 olan kapasite 
kullanımı bu yıl 
yüzde 85.4’e kadar 
çıkarken, özel 
sektörde ise yüzde 
76.9’dan yüzde 
83.6’ya yükseldi.

Araçlarımızda 
yüzde 304 artış

Bu yılın Şubat 
ayında trafiğe 
çıkan araç sayısı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 304.8 
oranında artış 
gösterdi.
Şubat ta trafiğe 
çıkan araç sayısı, 
bir önceki Ocak 
ayının İse 
yüzde 32.6 
gerisinde kaldı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 
tarafından açık
lanan 2004 Şubat 
Ayı Geçici Motorlu 
Kara Taşıtları 
İstatistiği 
sonucuna göre, 
Şubat ayında 33 
bin 398 aracın

trafiğe kaydı 
yaptırıldı.
Şubat ayında 
trafiğe giren 
araçlar içerisinde 
yüzde 57.6’hk 
oranla otomobil ilk 
sırayı alırken, 
bunu yüzde 28.1 
ile kamyonet, 
yüzde 4.3 ile 
motosiklet ve ve 
yüzde 3.7 ile 
kamyon izledi.____

Bu arada yılın iki 
ayında, 82 bin 
958 aracın trafiğe 
kaydı yapılırken, 
bu rakam geçen 
yılın iki ayında 22 
bin 960 adet idi. 
Verilere göre 
Türkiye’de 2004 
yılı Şubat sonu 
itibariyle trafiğe 
kayıtlı toplam 7 
milyon 769 bin 
59 taşıt bulunuyor. 
Bu taşıtların yüzde 
60.7’sini otomobil, 
yüzde 13.9’unu 
motosiklet, yüzde 
12.8’ini kamyonet, 
yüzde 5.2’sini 
kamyon, yüzde 
7.4’ünü de 
diğer araçlar 
oluşturuyor.

Al VII 11/ UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M2 ASFALTA CEPHE 
kıl 11II K 12 DÖNÜM 2, SINIF ZİRAAT ALANI
W111MII ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Müraacaat Tel: (0.224) 513 96 83

TEL 
S|M
• 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 

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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ACCiVE
™COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

a

’ Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz fl
• Usanslı Microsoft
Windows XP Home TR İşletim sistemi | fl

• 256 MB DDR Bellek ■
’ 40 GB sabit disk ■
* Onboard ekran kartı MİvmH
• 15' Monitör r ■
*52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
• e-pack internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri ________ HEMEN TESLİM

15KDV°Dahi|e «EMENTESLİM HEMEN TESLİM BONUSCARD'A HEMEN TESLİM BONUSCARDKDVDatıii PEŞİN FİYAT PEŞİNAT+ 3 TAK PEŞİNAT+ 7 TAK PEŞİNAT ♦ 9 TAK PEŞİNAT+13 TAK

VtetelPCT [[(jllJjmo 1.000.000.000 1.000.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.606.066 1.177.666.000 1.307.000.000 1.307.000.000

Vestel Asteo 1JQ7.600.000 1.207.000.000 1X00.000 1.340.000.000 1.340.000.000

Vestel Bishi T 1266.800.000 1.266.800.000 1.266.800.000 1.406.000.000 1.406.000.000

fetel Planet 1.428.660.666 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 1.920.000.000 1.920.000.000 2.131.600.006 2.131.000.600

Vestel Bishi Y 1J94.800.000 I.794M000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

felel Optimum 1.861.666.666 1.061.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1.668.866.686 1.998.800.000 1.990.800.000 2219.000.000 2219.000.000
VestelMa İ5.070.000.000

5.070.000.000 5.070.000.000 5(27.000.000 5627.000.000

[iraiTlloniörMı:a4W.IWTL 1F FletUonitor M: 1NMM1L tniatltaMılıı: IO.MTL
VESTEL ONYX HEMEN TESLİM HAZİRAN TESLİM BONUSVARO'A HAZİRAN TESLİM BONUSCARD A

KDV DAHİL PEŞİN FİYAT PEŞİN FİYAT PEŞİNAT »4 TAK PEŞİNAT *6 TAK PEŞİNAT ♦ 10 TAK

1.410.000.«l0 1.155.000.000 1.155000.000 1271.900.000 1271.900.000

«MÖ 1.195400.000 1.195.400H001.314J5Û.000 1.314.950.000

1.510.000.000 1255.000.000 1 255.000.000 1.380.750.000 1M750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACÜİVe
COMPUTER VESIH

DİSTRİBÜTÖRÜ

Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan Tartı |
I 11 ~| |-/-/2oo«|l

Bu hedyeçekl sadece ActK-e Kgtsayarda 30/06/2004 tartiıe koda geçsddtl

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! 
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın_ _
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Emekliye kötü haber
Dünya Bankası, 
emekli maaşını 
yüksek, 
emeklilik yaşını 
ise düşük 
buldu. Emekli 
aylıklarının 
vergilendirilme
si, aylık bağla
ma oranının 
düşürülmesi, 
emeklilik 
yaşının yük
seltilmesi 
istendi.
Sosyal güvenlik 
kuruluşlarında 
öncelikle norm 
ve standart bir
liği sağlanması, 
daha sonra da 
Emekli Sandığı, 
SSK ve Bağ- 
Kur'un tek çatı 
altında birleştir
ilmesini hede
fleyen sosyal 
güvenlik reform 
çalışmaları 
devam ediyor. 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve 3 
sosyal güvenlik 
kuruluşunun 
yanı sıra 
Hazine, DPT ve 
Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinden 
oluşan özel 
komisyonda, 
öncelikle mev

cut sistemin 
sorunlarına 
ilişkin bir 
tespit dosyası 
masaya 
konuldu. 
Dosya ile 
birlikte Dünya 
Bankası 
uzmanlarınca 
hazırlanan 
'Türkiye’nin 
Emeklilik 
Sistemi ve 
Reform Öneri
leri’ raporu da 
gündeme 
getirildi. 
SİSTEMİN 
SORUNLARI 
Dünya Bankası 
raporunda da 
Türkiye’nin 
emeklilik sis
temiyle ilgili 
sorunlara 
değinildi. 
Türkiye’de 
sosyal güvenlik 
sistemindeki 
büyüyen açık
lara dikkat çek
ilen raporda, 
mevcut sorunlar 
şöyle sıralandı: 
- Türkiye’de 
fazla sayıda 
genç emekli 
var. SSK 
emeklilerinin 
yüzde 62’si 
58-60 yaşın

altında 
bulunuyor.
- Uzun vadede 
prim ödeme 
süresi, emeklilik 
süresine göre 
fazla kısa. 19.4 
yıl prim ödeme 
süresi karşılığın
da SSK emeklisi 
kadınlarda 34 
yıl, erkeklerde 
28 yıl emekli 
maaşı ödeniyor. 
- Türkiye’de 
beklenen 
emeklilik süresi, 
2010 yılında 
kadınlarda 25 
ile 30 yıl arasın
da, erkeklerde 
ise 20 yıl 
dolayında ola
cak. Bu süre 
kadınlar için 
2020 yılında 25 
yılın altına 
inecek, 2040 

yılında yine 25 
yıl dolayında 
gerçekleşecek. 
Erkeklerde ise 
emeklilik süresi, 
2020 yılında 20 
yılın altına 
inecek 2050 
yılından sonra 
20 yılın biraz 
üstünde 
seyredecek. 
- Aylık bağlama 
oranlan çok 
yüksek.
- Prime esas 
kazançlar ile 
emekli aylığının 
bağlanmasında 
esas alman 
endeksler farklı. 
Memur 
maaşlarının 
bir bölümü 
prime tabi değil. 
- Emekli 
maaşlan 
vergilendiril 

iniyor. Dünya 
Bankasi 
raporunda. 
Türkiye’de 
emekli ayhk- 
la nnm neden 
çok duşuk 
olduğu 
soru suna da 
yanıt arandı. 
Raporda, 
emekli aylık
larının düşük 
olmasının sis
temin fazlasıyla 
cömert olmasın
dan. tarihsel 
olarak sigortalı 
gelirlerinin 
düşük bulun
masından, 
prim yatırma 
süresinin 
yeterince uzun 
olmamasından 
ve kişilerin 
gelirlerini 
düşük 
göstermesinden 
kaynaklandığı 
belirtildi.
Aylıkların düşük 
olmasının bir 
diğer nedeni 
olarak da 
Bağ-Kur ve 
SSK’ya tabi 
pek çok 
kişinin kısmi 
aylıkla emekli 
olması 
gösterildi.

Otobüsçülerin 
umudu yaz...

yapyor.
Otobüs sayrımdaki 
yüzde 5.4 oranındaki 
artış, firmaları 
sevindirdi.
Bu yılın ilk 5 ayında 
otogardan bir günde 
çıkan otobüs sayısı. 
ortalama 1740 oldu. 
Çıkış sayısı yaklaşık 
1650 olan geçen yıla 
göre yaşanan bu 
yüzde 5.4’lük artış, 
otobüs firmalarını 
sevindirdi.
Akdeniz ve Ege’de 
özellikle turistik böl
gelere yolcu taşıyan 
turizm şirketlerinden 
Hakiki Koç’un sahibi 
Uğur Niyazoğlu, 
genellikle öğrenci ve 
memurların turistik 
amaçlı olarak şirket
lerini tercih 
ettiğini belirterek, 
"Okulların kapan
masının ardından

yoiadanouz. 
daha şimdide* 
birkaç ay Kana 
için rerervasyo® 
yaptırmaya başladı 
Bu sezon patlama 
bekliyoruz dedL 
Pamukkah fir- 
masmm sriribi 
Ahmet Babahahm 
da. **1-2 balta 
içeririnde otogardaki 
trafik akışı iyice 
bulanacak Bu 
nedenle. tadar 
saydaramn yüzde 
30 artvdrik Yaz 
seaamma umitie 
bakıyoruz” 
seklinde komisi u 
İzmir Seyahat’m 
sahibi AK Açan da. 
turizmde yaşaaum 
canhhğm otobüs 
seyahatlerine de yan- 
sıdığını bekrierek, 
yeni ilave seferler 
koyduklarını soyiadi

Eğer asgari ücretle 
çalışmıyorsanız 
süre biraz 
daha kısa.
Siz kendi 
ücretinize göre 
bir hesap 
yapabilirsiniz. 
Türk Harb-İş 
Sendikası asgari 
ücretli bir işçinin 
hangi temel 
ihtiyaç için kaç 
saat ter döktüğünü 
hesapladı.
Türk Harb-İş 
Sendikası, 
yaptığı araştırma

ile asgari ücretli 
bir işçi, bir 
kilo
et için 9, bir 
kilo beyaz 
peynir için 5, 
1 kilo kiraz için 
ise 3 saat alın 
teri dökmek 
zorunda olduğunu 
ortaya koydu. 
Türk Harb-İş 
Sendikal Politikalar 
Araştırma 
Merkezi’nce 
yapılan araştırma
da, 303 milyon 
79 bin 500 lira 

olan asgari 
ücretle çalışan 
işçinin, çeşitli 
ürünler karşısındaki 
ahmgücü 
değerlendirildi.

Araştırmaya 
göre, asgari 
ücretli bir 
işçinin bir kilo 
yoğurt için 1 
saat 30 dakika.

bir kilo reçel 
için 4 saat 30 
dakika mesai
yapması 
gerekiyor. Asgari 
ücretli işçi.
aylığıyla 25 
kilo et. 44 kilo 
beyaz peynir ya da 
76 kilo kiraz 
alabiliyor.
Ürün Çalışılan 
süre
Dana eti 9 saat 
Beyaz peynir 
5 saat 
Süt 1 saat 
Yoğurt

1 saat 30 dakika 
Ayciçek v*ğı 2 saat 
Toz şeker
1 saat 20 daidka 
Reçel
4 saat 30 daidka 
Zeytin 4 saat 
Cay 4 saat 
30 dakika 
Ehna 45 daidka 
Kiraz 3 saat 
Taze fasulye 
2 saat 10 daidka 
Pathcan
1 saat 20 dakika 
Patates 20 dakika 
Kuru soğan 
50 d abdı a

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ ABONE OLDUNUZ MU?
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83 ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN



22 Haziran 2004 Sah ggsgg Sayfa

Türkiye’nin en ideal 20 şirketiII

Ekonomist,
Türkiye’nin en 
ideal şirketleri 
araştırmasını yaptı. 
25 sektörden 498

özellikli çalışan*
lar mı bünyelerinde 
tutamıyor. Bu 
nedenle yüksek 
performanslar, par-

savaştan", İkincisi-
ni ise "çalışanın 
seçimi" olarak 
tanımlıyor.
Üçüncüsü ise

yönetiyor. Tabii
bazı pireleri 
oldukça büyük." 
Handy, ikinci 
noktada her

i Kapıkule’de lıilyoıılııl 
eroin öperimi

orta ve üst kademe 
yöneticiyle yap
tığımız araştırma 
sonucu çalışanlar 
için en ideal şirket 
olarak Koç Holding 
öne çıktı. İşte o 
araştırma..
Uluslararası şirket
lerin ağırlıkta 
olduğu ilk 20 şir
ket içinde Sabancı, 
Arçelik, Eczacıbaşı 
ve Doğuş 
Grubu’nun da 
çalışanların gözde 
şirketleri olması 
dikkat çekti. 
Ekonominin global 
oyuncuları, artık 
ürettikleri ürün ya 
da hizmet için har
cadıkları enerji 
kadar, insan kay
naklan politikalan

lak bilançolar, bir 
saman alevi göster
işinden öteye 
gidemiyor. Bu şok
ları yaşamamak 
için ne yapmak 
gerekiyor? Yani 
çalışanı için "ideal 
şirket" olmak 
için....
Son yıllarda bu 
soruya doyurucu 
yanıt vermek üzere 
yola çıkan ve 
sayısız eser veren 
onlarca guru var. 
Biz dünyanın en 
ünlü insan kay
nakları gurusu olan 
Charles Handy’nin 
şu 3 saptamasına 
dikkatinizi çekmek 
istiyoruz.
ÜNLÜ GURUDAN 
İDEAL 3 ÖĞÜT

"Kârlılığa karşı 
sosyal sorumluluk 
konusu.” Kabiliyet 
savaşlarıyla ilgili 
şunu söylüyor 
Handy: "İnsan 
kaynaklan yöneti
minin en önemli 
konusu kabiliyet 
savaştan...
‘Çalışanların terci
hi’ olan organiza
syonlarda yöne
timin gündemi 
değişecek ve 
önemli konular ele 
alınacak. Bence 
bunlar, otonomi ve 
kontrol sorununu 
ABB, Unilever gibi, 
federal şirketler 
oluşturularak 
çözülecek. Kontrol 
her zaman gerekli. 
Ancak, farklı bir

şeyin çal ışanın 
seçimine kaldığına 
dikkat çekiyor ve 
bu konuda da şu 
değerlendirmeyi 
yapıyor: 
"Gelecekte 
düşünce sahiplil- 
iğine karşı kapital 
sahipliliği konusu 
ele alınacak. İnsan 
lann akıllarındaki 
düşüncelerin 
gerçek sahibi kim 
ve bu düşünceleri, 
bilgileri paylaş
malarını nasıl 
ödüllendirme 
lisiniz?"
Son olarak da 
"Kârlılığa karşı 
sosyal sorumluluk 
konusu gündeme 
gelecek" diyor 
Handy ve "Artık

için de en az o
kadar enerji harca
mak zorunda.
Çünkü iyi bir insan 
kaynaklan poli
tikasından yoksun 
şirketler, yüksek

Handy, insan kay-
nakları yöneti
minde gelecekte 3 
unsura çok büyük 
önem atfediyor. 
Bunlardan birin
cisini "kabiliyet

biçimdeki kontrol
gerekli. Unilever’in 
kendine ait hiç 
markası bulunmuy
or. Sadece 
pirelerinin 
orkestrasını

kabiliyeti elinde
tutmak ve ona 
çekici görünmek 
çok önemli. Çünkü, 
seçim çalışanın" 
saptamasında 
bulunuyor.

Kapıkule Sınır 
Kapısı’ndan çıkış 
y a pmak isteyen bir 
TIR’da yapılan ara
mada piyasa değeri 
14 trilyon lira olan 
103 kilo eroin ele 
geçirildi. Olayla 
ilgili 2 Türk ve 2 
Makedon vatandaşı 
gözaltına alındı. 
Edirne Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürlüğü ile 
Edirne Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa 
gerçekleştirdiği 
operasyonda, 
Makedonya’ya 
gitmek üzere 
Kapıkule Sınır 
Kapısı na gelen 
Makedon uyruklu 
B.S. yönetimindeki 
SK 227 NL/SK 
276 SR plakalı 
TIR’da arama 
yapıldı. X-Ray tara
ma cihazında 
yapılan aramada, 
TIR’ın kabin 
bölümünde farklı

yoğunluk gondavai 
üzerine Narkotik 
dedektö r köpeği 
'Arman’ın da 
katıldığı ince 
arama yapddı 
İncelemeler sonu
cunda TIR’ın kaba 
bölümünün arka 
kısmında suntalam 
arkasına yapılmış 
özel zulada, piyasa 
değeri 14 trilyon 
lira olan, 200 
paket halinde, 
103 kilo eroin ele 
geçirildi.
Gözaltına alınan 
TIR sürücüsünün 
ifadesi doğrul
tusunda Mersin’de 
yapılan operasyon
da, Makedon 
uyruklu S.S ile 
Türkiye uyruklu 
E.G ve İ.G 
yakalanarak 
Edirne’ye getirildi. 
Olayla ilgili 
gözaltına alınan 
4 kişi, adli 
makamlara 
sevk edildi.

Eczacıların gündemi ilaç fiyata
Eczacılar, Sağlık 
Bakanlığı tarafın
dan hazırlanarak 
yürürlüğe giren 
yeni ilaç 
Kararnemesi kap
samında, ithal ilaç 
kur ayarlamaları ve 
yeni kar oran
larının belirlen
mesinden sonra 
yaşanan gelişmeleri 
1. Bölgelerarası 
Toplantı'da 
masaya yatıracak. 
25-27 Haziran 
2004 tarihleri 
arasında 
Ankara’da 
yapılacak olan 1. 
Bölgelerarası 
Toplantı’da, ilaç 
fiyatları konusunda 
ortaya çıkan 
sorunlar ele 
alınacak,

çözüm önerileri 
sıralanacak.
Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) 
Genel Sekreteri 
Sabih Tekin 
Çağlar, 
eczacı odalarına 
gönderdiği yazıda, 
toplantıda 
ilaç fiyatları 
konusundaki 
sorunların 
çözümüne 
duyarlılık ve özen 

göstermeyen 
kesimlerin 
yaklaşım
larının 
tartışılacağını 
bildirdi.
Çağlar, 
toplantıya 
katılacak 
odaların 
konuya ilişkin 

görüşlerini hazırla
masını da isteyerek 
şunları kaydetti 
"İlaç 
sektöründe hızla 
yaşanan değişiklik
lerden kamu 
sağlığının 
etkilenmemesi için 
sektörün tüm 
kesimlerinin 
en üst düzeyde 
çaba göstermesi 
gerekliliği 
konusundaki

inancımız kesintisiz 
olarak devam 
etmektedir.
Ancak ithal 
ilaç kur ayarla
maları ve yeni 
kar oranlarının 
belirlenmesinden 
sonra yaşanan 
gelişmeler, 
soruna sektörün 
eczacılar dışındaki 
bileşenlerinin 
eczacılar 
kadar özen 
göstermediklerini 
kanıtlamıştır.
Yaşanan 
gelişmeler 25-27 
Haziran 2004 
tarihlerinde 
yapılacak olan 1. 
Bölgelerarası 
Toplantı 
gündeminde 
görüşülecektir’ ’.

f BURSA HAKİMİYET YE^ 
■ KENT GAZETELERİNE । 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ı

SATILIK DAİRE
Harnife Mahallesi Papana Sokakla

5. Kat sahihrolfli sadıktır
Tel :{0.224)513 60 75GSM :(0.535)81399«

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Bronzlaşırken dikkat!
Bilinçsiz bronzlaşma çok ciddi tehlikelere neden olabiliyor.

ilacı
Daha koyu bir tene 
kavuşmak isterken 
güneş yanıklan 
vakalarıyla karşı 
karşıya kalmamak 
için, zararlı ışınlara 
karşı koruyucu 
ürünler kullanılması 
gerektiği belirtiliyor. 
Uzmanlar, 
yeryüzüne ulaşan 
Ultraviyole A 
(UVA) ve Ultraviyole 
B (UVB) olmak 
üzere iki çeşit 
zararlı güneş ışını 
bulunduğunu 
bildiriyor. 
Cildin daha alt 
tabakalarına ulaşan 
UVA ışınlannın, 
cilt hücrelerini 
bozarak, dokulann 
esnekliğini 
kaybetmesine, 
dolayısıyla kırışıklık
lara ve erken cilt 
yaşlanmalanna, 
UVB ışınlannın ise

ğİjii kalitesi önemi
İşportadan alınan gözlük, gözlere yarardan çok zarar veriyor.
Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 
(AKÜ), Göz 
Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Doç. 
Dr. Faruk Öztürk, 
güneş gözlüğünün 
aksesuar değil, 
göz sağlığı için 
gerekli bir araç 
olarak kabul 
edilmesi 
gerektiğini söyledi, 
öztürk, uzun 
süre güneşte 
kalmanın 
gözdeki bazı 
dokularda hasara 
yol açtığını 
belirtti.
Güneş ışığına 
doğrudan bakmanın 
görme tabakasına 
ciddi boyutlarda 
zarar verdiğini 
belirten Doç. Dr. 
öztürk. şunları 

ciltte güneş yanığı 
meydana gelmesine 
sebep olduğunu 
ifade eden uzmanlar, 
iki ışının da uzun 
vadede cilt kanserine 
yol açabildiğini 
kaydediyor.
Uzmanlar, herhangi 
bir güneş ürünü 
kullanmadan cildin 
doğal korunma 
süresi aşıldığı 
zaman yanma, 
sıcaklık ve kızarıklık 
gibi güneş yanığının 
ilk belirtileri ortaya 
çıktığını ve güneş 
yanığının 6 saat 
sonra gözlem* 
lenebildiğini belirtti. 
Ürün ambalajı 
üzerinde yazan 
Güneş Koruma 
Faktörü (GFK) 
numarasının, 
ürünün tehlikeli UVB 
ışınlarına karşı cilde 
hangi düzeyde 

kaydetti:
"Güneş gözlüğü 
aksesuar olmaktan 
Çok, göz sağlığı 
için gerekli bir 
araç olarak 
kabul edilmeli ve 
sağlık malzemesi 
olarak kullanıl* 
malıdır. Güneş 
gözlüğü, sadece 
gözü fasla ışıktan 
korumak için

Romatizmanın

"C" vitamini
C yeterszzâağ* •rtuHi gogü

koruma sağladığını 
gösterdiğini belirten 
uzmanlar, "Örneğin, 
normal bir cilde 
sahip kişi genetikle 
güneşte 17 dakika 
kaldıktan sonra 
yanmaya ve kızarma 
ya başlıyorsa, GKF 
numarası 20 olan 
bir güneş ürünü 
kullandığı takdirde 
güneş altında 
5 saat geçirebilir. 
Eğer GKF numarası 
12 seçilirse, koruma

değil, zararlı 
ultraviyole 
ışınlarını 
önlemek 
için de 
kullanılmalıdır. 
Ultraviyole 
ışınlarına karşı 
ktırtınıa filtresi 
olmaton
güneş gözlükleri, 
özellikle yaz 
aylarında gözler 

süresi 3 saat 
olacaktır. GKF 
20, UVB ışınlarını 
GFK 12’ye oranla 
sadece yüzde 5 
daha fazla filtreler, 
fakat güneşte kalın- 
abilecek süreyi 2 
saat uzatır. Kısacası 
yüksek koruma fak 
törlü ürün kullan
mak bronzlaşmaya 
engel değildir, ancak 
güneşte kalabilme 
süresini uzatır" 
diyorlar.

■♦t ------------------- 

için büyük 
tehlike 
oluşturmaktadır. 
İşportadan 
alınan güneş 
gözlükleri, 
gözlere yarardan 
çok zarar verir. 
Gözlüklerin 
belirli bir 
standardı ve 
kalite belgesi 
olması gerekir. 
Her güneş 
gözlüğü, 
ultraviyole 

ışını tutmaz.” 
Öztürk. güneş 
gözlüğünün 
ultravıvvk filtreli, 
kaliteli. ışığı 
kıran kaplam ah. 
yüz yapısına 
uygun çerçeveli 
ohnasma özel 
gösterilmesi 
gerektiğim de 
söyledi.

Ingiltere'nin ecygm 
üniversitelerinden 
Manchester 
Üniversitesinde 
yapılan bir araştır* 
manın sonuçlarına 
göre, romatizmam a 
karşı en İyi savun*

I ma yöntemi C vit a 
I mini ytâMameei

Manchester 
Üniversiteli ade 
romatizma üzerine

I araştırmalarım
I sürdüren Dr.
I Dor othy Pattıson,
I "Özettikle 30 tta
I 50 yaş araomdald
I bireylerde çok sak 
I görülen romatiz-
I manın, arastv

w

maftuu MHaaaada 
vHambal ttb dfcmi

olduğum* giedhî

belirtti
Eh> adre marttaad 
OmflMe C ettm 
baimamda* am 
■aeyaulml yeme 
kisdrrde reuaati 
aaa artaşaı cdm 
vflkmdMI aeagM 
meyveleri «dkiab 
ytyeaı MŞBmde I 
mmetimaa taap 
«dHmedk

NÖBETÇİ ECZANE
22 Hızirı» 2004 Seli

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ
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Seyfettin SEKERSOZ

Hizmet İçi Eğitim 
Dairesi Başkanlı 
ğı’nca düzenlenen 
Okul İçi Spor ve 
İzcilik Dairesi Baş 
kanlığınca organize 
edilen "Beden 
Eğitimi Öğretmenleri 
Formasyon Kursu" 
başladı.
Karacaali İzcilik 
Kampı’nda 12 gün 
sürecek olan kursa 
82 ilden Beden 
Eğitimi Öğretmenleri 
katılıyor.

m

Dün kampta düzen
lenen törende, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Baş Müfettişi Adil 
Şahin, Milli Eğitim 
Bakanlığı Yaygın 
Eğitim Enstitüsü 
Beden Öğretmeni 
Mahmure Yegül, 
Okul içi Beden Eği 
tim ve Spor İzcilik 
Dairesi Eğitim 
Uzmanı Ayhan Pala 
ve Güner Altun, 
Hacettepe Üniver
sitesi Araştırma 
Görevlisi Çınar 
Yazıcı ile Manolya

Küçüker, Koprdina 
tör-Formatör Özcan 
Demirci ile E.Sabri 
Yılmaz, Hizmet 
İçi Eğitim Dafre 
Başkanlığı Şube 
Müdürü Nihat 
Erdem kursa 
konuşmacı olarak 
hazır bulundular. 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin 
katıldığı kursun 
açılışında konuşan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Bakanlığın 
kurs yeri için- 
Gemlik’i seçmesin
den dolayı mutlu 
olduklarını belir 
terek, "Öğretim 
görevlilerinin vere
ceği bilgilerle ve 
paylaşacakları biri 
kimleriyle, filerin 
bu kurstan.y'eni 
birikimlerle okul 
larıntza dönece 
ğinize inanıyorum"

S

Karacaali izcilik Kampında 
düzenlenen ve 12 gün sürecek-otan 
kursa, 82 ilden beden eğitimi^ğretmeriteri kamı

şeklinde konuştu. 
Karacaali kampında 
12 gün sürecek olan 
kursta beden eğitimi 
öğretmenleri, 
mesleki konularda 
değişiklikleri takip 
edebilme, beden 
eğitimi branşında 
karşılaşılabilecek 
yönetmelik ve 
talimatlar karşısında 
mesleki bilgilen
dirme alacaklar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, Bakanlığın km jel 

olarak Gemlik’i seçmesi nedeniyle mutluluk duyduğunu bM

TEŞEKKÜR
Gazetemizin 32 nci yayın yaşamına 

başlaması nedeniyle bizleri kutlayan 
CHP Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL’e, 

kurum ve kuruluş temsilcilerine 
okurlarımıza ve dostlarımıza 

teşekkürü bir borç biliriz

Serap & Kadri GÜLER



İl Milli Eğitim Atama Komisyonu toplanarak, vekaletle yön*

7 okula müdür atandı
Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Küçük Kumla Alı Kütahya Böğrün OküL TeM Lse ve Entari Ifestot 
Lisesi, Engürücük İlköğretim Okulu, Hamidiye İlköğretim Okulu, Lale Kemal İlköğretim Okulu UüdûriMm & mudur tfMnhn Styfc 2W

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
23 Haziran 2004 Çarşamba FİYATI : 250.000- TL.

Elma Sekeri minikleri 
lünerierini sergiledi

Elma Şekeri Kreş w» Gündüz Beteev»' 
miniklen; yâ boyunca AfmnflMKİ 
dans, oyun, şür. farta. rond «MM 
oy unfan anne ve tahtamı Mrptar 
ken, bütün bacaritarita gMerdâer

Dünyaca ünlü 40 kişilik engellilerden oluşan dans ve gösteri grubu Bursa’ya

1y Dream” Gemlik’te ağırlanacak
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Okullarda başarı
2003-2004 öğrenim yılı geçtiğimiz hafta son buldu.
Orta öğrenim öğrencilerinin Anadolu Liselerine, Fen 

Liselerine, lise mezunlarının da üniversiteye girebilmek için 
yarış atı gibi yetiştirildiği bir eğitim sistemi içinde, çocuk
larımız okullara devam ediyor.

Geçtiğimiz pazar günü ÖSS sınavlarına bir milyar 700 bin 
öğrenci katıldı.

Bu öğrencilerden ancak 400 bin ile 600 bini yüksek 
okullara yerleştirilebilecek.

Bir milyon öğrencinin umudu bir başka bahara kalacak.
Bu okullara giren öğrenciler, mezun olduklarında iş bula

mayacaklar.
Eğitim ve öğretmen katitesi yüksek okullarda başan ve 

bunun sonucu öğrencilerin yaşamda iş bulma sorunu olmu 
yor.

Eğitim bir sistem sorunu..
Eğitim düzeyi yüksek bir ulus, doğal olarak başan çubuğu 

yüksek olan bir ulustur.
Ancak, eğitim sistemi sonucu, salt okul bitirmek başarının 

göstergesi olmuyor.
Eğitim kurumlan, çağdaş normlarda insan yetiştirebilmek.
Her yıl yaz boz tahtasına dönüştürülen sınıf geçme sistem

leri ile öğrencilere iyilik yerine kötülük yapılıyor.
Bugünkü gazetemizde Gemlik’teki okullardaki başan 

oranının yüzde 98 olduğu haberi yer alıyor.
Bu sevindirici bir durum.
Ancak, bana biraz abartılı gibi geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı genelgelerle öğrencileri 

sınıflarda bıraktırmamak için her türlü kolaylığı sağlıyor..
Bu da başannın oranını ister istemez arttırıyor.
Geçtiğimiz yıllara göre doğnıdan sınıf geçme oranlarında 

da artış görülmüş.
Nedeni sınıf geçme sistemli
Sınıf geçme sisteminde, öğrenciyi sınıfta bırakmama man

tığının yatmasından.
Başan olan da, başarılı olmayan da bu sistemde sınıfta 

kalmazsa, başan oranı yüzde 98 değil, yüzde 100 bile olur.

Fiziksel engellilerin oluşturduğu Çin Halk Cumhuriyeti bünyesinde 
kurulan “My Dream” sanat ve gösteri topluluğu Bursa’ya geliyor. My 
Dream” topluluğunun Türkiye turnesinde Özürlüler Okulu Müdürü 
Tamer Sivri de görevlendirildi. Topluluk, Gemlik’te ağırlanacak
Çin Halk Cumhuriyeti 
Engelliler Federas 
yonu bünyesinde 
kurulan fiziksel ve 
duyma engellilerin 
müzikal dans, görme 
engellilerin müzik, 
mental engellinin 
orkestra şefliği yap
tığı Dünyadaki tek 
sanat gösterisi top 
luluğu “My Dream” 
30 Ağustos tarihinde 
Bursa’da sahne 
alacak. Dünya’n m 
tek engelli gösteri 
topluluğu Gemlik’te 
ağırlanacak.

Haberi sayfa 3’de

Okullarımızdaki 
başarı oram yüzde 98 
2003-2004 eğitim ve öğretim yılrnda 
Gemlik merkez ve köylenndeki okullar
da öğrenim gören öğrencilerin öaşan 
oranının yüzde 98 olduğu açıklandı. 
Açıklamada, geçtiğimiz yıllara göre, bu 
yıl doğrudan sınıf geçme oranında artrş 
görüldüğü belirtildi. Haberi sayfa 4’de

Eski husumet 
silah çektirdi

I ÖRcdb gece saat 23m snimda İskefe 
Meydanfnda bt^unan GoM Star 
Lokantasfıw sahıSjf Cem^ Turan, 
işyermm önünde bâr arkadaşı &e 
konuşurken. Nec^m B^ruk adk sabdoh

[ tarafından s9ahb sakhnya uğradı 2 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

II .Milli Eğitim atama komisyonu toplanarak vekaletle yönetilen okullara müdür aiai

Festival
Uluslararası Bursa Festivalinin 43 ncüsü yine 

zengin bir programla izleyicilerle buluştu.
Festivaller kentin kültür, turizm ve sanat 

yaşamına zenginlik katıyor.
Bursa Kültür Sanat Vakfı da iyiyi iyi biliyor ve 

yapıyor.
Festivalin organizasyonunu vakıf yapıyor 

ama, gerçekleştiren sponsorlar.
Kültür ve sanata gönül vermiş, Bursa için, 

sanat için ekonomik desteğini esirgemeyen iş 
dünyası festivale her geçen yıl zenginlik katıyor.

Ülkenin aydınlık yarınlara taşınmasında en 
önemli etkenlerden biri de sanat.

Uluslararası Bursa Festivali bu amaca ulaşıl
ması için atılan en önemli adım.

Festival 5 Temmuza kadar sürüyor.
Gitmeyenler için izlenecek bir yığın etkinlik 

daha var.
Ayağımıza kadar gelen bu fırsatı iyi değer

lendirmek gerek.
Kimbilir belki de Gemlik Belediyesi Gemlik 

Halkı’mn kültür ve sanatsal gelişimine katkı yap
mak için otobüs tahsis eder.

Bugünden itibaren izleyebileceğiniz program
lardan bazıları şöyle:

Bugün Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda 
sema töreni var. Töreni sahneye T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Konya Devlet Türk Tasavvuf 
Musikisi Topluluğu koyuyor.

Balkan müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Goran 
Bregoviç’in konseri 24 Haziran’da Kültürpark 
Açık Hava Tiyatrosu’nda.

25 Haziran’da Tayyare Kültür Merkezi’nde 
İnçi Çayırlı konseri var.

Yunan müziğinin özgün ismi Nıkos 26 
Haziran’da Pirinç Han’da izleyicilerle buluşacak.

Dünya müziğinin dev ismi Mercan Dede’nin 
Türk ezgileriyle desteklenen müziğini 28 
Haziran’da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda 
izleyebilirsiniz.

Dünyanın en iyi dans toplulukları arasında 
yer alan Talent Danza Topluluğu 30 Haziran’da 
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda Tango ve 
Flamenco’yu, baleyle harmanlıyor.

Bursa’nın halk dansları alanında gururu olan 
ve Türkiye’nin en iyi toplulukları arasında yer 
alan Karagöz Halk Dansları Topluluğu festivale 
özel bir gösteri ile 02 Temmuz’da Kültürpark 
Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alıyor.

Kilim diyerek başladığı halk müziği yolcu
luğunda Anadolu’dan Venzüella’ya kadar diyar 
diyar türkülerimize haykıran Fatih Kısaparmak 
03 Temmuz’da Açık Hava Tiyatrosu’nda 
Bursa’ya gönül kapılarını açıyor.

Ve final.
Festivale yakışır güzellikte...
05 Temmuz’da yine Açık Hava 

Tiyatrosu’nda..
Eurovision Şarkı Yarışmasında muhteşem 

şovuyla tüm Avrupa’nın gözleri önünde nefesleri 
kesen Sertap Erener bu kez Bursah sanatsever
lere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Festival böyle.
Program zengin.
Bizden anımsatması...
Gerisi size kalıyor, 
ihmal etmeseniz İyi olur.

yedi okula midir atand
Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu, Zübeyde 
Hanım Anaokulu, Küçük Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu, 
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, Engürücük İlköğretim 
Okulu, Hamidiye İlköğretim Okulu, Lale Kemal İlköğretim 
Okulu Müdürlüklerine asil müdür atamaları yapıldı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik’te 
uzun zamandır 
vekaleten 
yönetilen 7 okula 
atama yapıldı. 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan 
açıklamada, 
boş olan Okul 
Müdürlükleri ’ nde 
n 3 okulda 
değişiklik 
olmazken 
4 okula yeni 
atamalar yapıldı. 
Zübeyde Hanım 

Anaokulu 
Müdürlüğü’nü 
vekaleten 
yöneten Pervin 
Unurlu, Küçük 
Kumla Ali 
Kütahya

İlköğretim Okulu Mustafa İlköğretim
Müdürlüğünü Adıbelli’nin Okulu Müdür
vekaleten yerine Bursa’dan Yardımcısı
yöneten Metin atanan Ercan Mustafa
Şanlı ile Ticaret Baş, Engurucuk Pusmaz ile
ve Sanayi Odası İlköğretim Lale-Kemal
Gazi İlköğretim Okulu Kılıç İlköğretim
Okulu Müdürlüğünü Okulu
Müdürlüğünü vekaleten Müdürlüğünü
vekaleten yöneten Halit vekaleten
yöneten Beki’nin yöneten
A. Cevdet İşler yerine, Şehit Tamer Andil’in
görevlerine Cemal yerine 11
asaleten İlköğretim Eylül İlköğretim
atandılar. Okulu’ndan Okulu Müdür
ENDÜSTRİ öğretmen Yardımcısı
MESLEKE Hüseyin Kaftan, Hayrettin
BURSADAN Hamidiye Minare asaleten
MÜDÜR İlköğretim atandılar.
Diğer okullardan Okulu Yeni okul
Teknik Lise ve Müdürlüğünü müdürleri
Endüstri Meslek vekaleten görevlerine
Lisesi yöneten Fatih atama emirleri
Mudurlugu nu Candar’ın tebliğ edildikten
vekaleten yerine sonra
yöneten Engurucuk başlayacaklar.

Seyfettin PEKERSÖZ

4-5 yıl önce 
kızının kaçırıl
masından sorum
lu tuttuğu ileri 
sürülen sabıkalı 
tarafından 
ayaklarına ateş 
edilen iş adamı 
ucuz kurtuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, İskele 
Meydanında

restaurant Bayruk’la tartıştı. yaptıran Cemal
çalıştıran Cemal Üzerinde Turan in 3
Turan, önceki bulunan silahını günlük rapor
akşam saat çekerek aldığı belir
23.oo sıralarında Cemal Turan a tilirken olay
işyerinin iki el ateş yerin den kaçan
önünden eden sabıkalı Nedim Bayruk.
geçen ve 4-5 Nedim Bayruk. silahıyla birlikte
yıl önce kızının olay yerinden eski Devlet
kaçırılmasıyla kaçtı. Hastanesi yanın
ilgisi bulunduğu Ayağından da polis tarafın
ileri sürülen aldığı sıyrıkla dan yakalanarak
Nedim ilk tedavisini göz altına alındı.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE Eİ Q ÛC QQ
KÖRFEZ OFSET O I O î/O OO
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Dünyaca ünlü 40 kişilik engellilerden oluşan dans ve gösteri grubu Bursa'ya geliyor

“llj Dm” Gemlik’te «■
inanç ve 1 maj

Fiziksel engellilerin oluşturduğu Çin Halk Cumhuriyeti bünyesinde 
kurulan “My Dream” sanat ve gösteri topluluğu Bursa’ya geliyor. “My 
Dream” topluluğunun Türkiye turnesinde Özürlüler Okulu Müdürü 
Tamer Sivri de görevlendirildi. Topluluk, Gemlik’te ağırlanacak 
Seyfettin SEKERSÖZ 

Hayalleri gerçeğe 
dönüştürecek Fiziksel 
engellilerin akrobasi, 
duyma engellilerin 
müzikal dans, görme 
engellilerin müzik, 
mental engellinin 
orkestra şefliği 
yaptığı Dünya’daki 
tek sanat-gösteri 
topluluğu 
"My Dream” 
Türkiye’ye geliyor. 
1987 yılında 
Çin Halk Cumhu 
riyeti Engelliler 
Federasyonu
bünyesinde kurulan I______________________________

Duyma ve görmez/, 
engellerden oluşa 
grup dans ve müzr

ve eşsiz gösterilerini 
40 ülkede 
izleyenlerle 
paylaşan Engelliler 
Grubu, geçtiğimiz yıl 
10-16 Mart 
tarihleri arasında 
ülkemizde 
gerçekleştirdikleri 
8 gösteri ile 
akıldan silinmez 
anlar yaşatmışlardı. 
Özürlüler 
Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri 
yaptığı açıklamada, 
geliri Silivri’de inşa 
edilen zihinsel 
engelliler eğitim 
uygulama okuluna ve 
iş eğitim merkezine 
aktanlan gösteriler 
ile engelli vatan

daşlarımız için bir 
yeniliğe imza atılmış 
olduğunu vurguladı. 
27 Ağustos-20 Eylül 
tarihleri arasında 
dünyanın en 
büyük engelliler gös
teri ekibi olan "My 
Dream"in Türkiye 
turnesi hakkında da 
bilgi veren Tamer 
Sivri, sırasıyla 
28 Ağustos-14-15 
Eylül İstanbul, 30 
Ağustos Bursa- 
30 Ağustos-1 Eylül 
Ankara, 3 Eylül 
Aspendos, 4 Eylül 
Antalya, 6 Eylül 
Marmaris, 7 Eylül 
Bodrum, 10 Eylül 
İzmir, 12 Eylül 
Eskişehir ile

büyük olasılıkla 
17 Eylül Gaziantep 
ve 18 Eylül’de 
Diyarbakır’da 
unutulmaz 
gösteriler yapılacak. 
Ekip, duyma, görme 
ve mental engelli 
40 gösteri 
dansçısı ve 20 
kişilik teknik ekibi 
ile rüyaların 
gerçeğe dönüşeceği 
gösteriler için 
hazırlıkların

yapan harikalar 
grubu "My Dream" 
ayrıca 3 büyük 
kentte basın 
kokteyli, 9 kentte 
basın toplantısı 
düzenleyecekler. 
GEMLİK’TE 
AĞIRLANACAKLAR 
“My Dream’’ adlı 
engelliler Grubu’nun 
ilçemizde ağır
lanacağını belirten 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri,

TAŞI 
GEDİĞİNE I

“OrtayoF’cu
“Ilımlı değilmiş", “ortayol’cu imiş” 
“Ilımlı denirse alternatifi olurmuş” 
“Ortayolcu denirse olmaz mı?" 
Islamın ılımlısı ılımsın 
Kısayolu, ortayolu, uzun yolu yok 
İslam dürüst ve olgun insan olmak..

şimdiden başlatıldığı 
öğrenildi.
"My Dream"m 
Türkiye turnesi 
için Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi 
Başkanlığının 
oluru alınarak 
gerçekleşeceğini 
bildiren Tamer Sivri, 
turne gelirinin 
Silivri’de inşa 
edilen Özürlüler 
Okulu’na aktarıla
cağını söyledi.
"Hiçbir şey, hayal 
etmeye, istemeye 
ve başarmaya 
engel değildir" 
parolasıyla gösteri

grubun Türkiye tur
nesinde kendisinin 
görevlendirilmesin
den mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Sivri, “My Dream" 
grubunun Gemlik’te 
ağırlanmasının ilçe 
m iz adına da gurur 
verici olduğunu 
belirterek.
“Dünyaca ünlü 
grubu elimizden 
geldiğince 
ağırlamaya çalışa
cağız. Bu Gemlik 
için bir şanstır.
Gemlikliler mutlaka 
gösterileri izleme
lidir" dedi.

Yasadığımız düzende İu onearii 
değer ortaya çıkıyor

- Bîri inanç.
- Diğeri imaj.
İnanç dini «çıdan da önenaİL
İlmi açıdan da önemli.
Çaresiz kaldsğvnu anlar otur.
İşte o an, devreye m «ne yer»
İşin içine tanrıyı sokmay a 

uğraşırız.
Ondan destek isteriz,
Ona yalvarırız.
İlmi açıdan da önemlidir.
İnancınız yoksa. başaramazsam
Maçı kazanamazsınız.
Sınıfı geçemezsiniz.
İsinizde yükselemezsinü.
Ünlü yazar: Tolstoy inancı şöyle 

tarif etmiş.
“- İnanç yaşamanın gücüdür*”
Gelelim ikinci değere .
Yani. İmaja...
İmaj yeni dünya düzeninin. yem 

değeridir.
Saç traşınız.
Sakalınız.
Giyim tarzınız.
Vücudunuza bakım tarzınız.
Cep telefonundan araba markası

na kadar, her alanda İmaj kendini 
gösteriyor.

Metroseksüel imajın. geçici 
olduğunu düşünüyorum.

Bir kaç yıl sonra, ustura Be traşk 
kafaların azalacağını tahmin ediyo
rum.

İslâmî sakalında, çeneden rıh«ha 
da fazla ilgi görmeyeceğine inanıyo
rum.

Yakın gelecekte. kamu görevi 
yapan bir görevli sakal tercihinden 
vazgeçecek.

Vitrinde olan bayanlarda. örtün
meyi daha çağdaş hale getirecek.

Çünkü, imajın önemi anlaşıldı.
Çok önemli işler yapsan bile, 

imajın favul ise, başımı goîgeleni 
yor.

Bunu yaşadığımız örneklerde 
göjrüyonız.

günün sözü
Bilimde en yeni 
Edebiyatta en eski. 
Kitaptan oku.

’Bulwer-Lyttor
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Okullarımızdaki başarı oranı yüzde Si
Seyfettin ŞEKEHSOZ

2003-2004 eğitim- 
öğrenim yılında 
ilçe genelindeki 
okullarımızın başarı 
oranlarının yüzde 98 
olduğu öğrenildi. 
Geçtiğimiz öğrenim 
yılında Lise ve 
İlköğretim okulların
da okuyan öğrenci
lerin taktir ve 
teşekkür almak için 
büyük çaba göster
dikleri belirtilirken 
doğrudan sınıf geçme 
oranın da bu yıl 
yüzde olarak artış 
görüldüğü belirtildi, 
ikinci dönem taktir ve 
teşekkür alan ve 
doğrudan sınıf geçen 
öğrencilerin öğrenim 
gördükleri okullarda 
oranlar şöyle: 
LİSELERDE
Ticaret Meslek ve 
Anadolu Meslek 
Lisesi 42 Taktir, 
55 Teşekkür ve 
129 doğrudan geçen 
toplan^226 öğrenci, 
İmam Hatip Lisesi, 
43 Taktir, 35 
Teşekkür ve 71 
doğrudan geçen 

değildir.

Lastiklerinizi yenileyin,
2 adet Goodyear Kamyon lastiği alan 

müşterilerimize Castrol Turbotnax 
15VV40 motor yağı hediyemiz.

GOODYEAR
Yetkili Bayii

—

toplam 149 öğrenci, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, 124 Taktir, 
246 Teşekkür ve 116 
doğrudan geçen top 
lam 486 öğrenci, Kız 
Meslek Lisesi, 12 
Taktir, 71 Teşekkür 
ve 123 doğrudan 
geçen toplam 
206 öğrenci.
İLKÖĞRETİMDE 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu, 435 Taktir, 
190 Teşekkür ve 
911 doğrudan geçen 
toplam 1536 öğrenci, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu, 239 Taktir, 
49 Teşekkür ve 588 
doğrudan geçen 
toplam 876 öğrenci, 
Engürücük İlköğretim 
Okulu, 89 Taktir, 42 
Teşekkür ve 151 
doğrudan geçen 
toplam 282 öğrenci, 
Borusan İlköğretim 
Okulu, 30 Taktir, 20 
Teşekkür ve 46 
doğrudan gecen 
toplam 96 öğrenci, 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu, 
538 Taktir, 230 
Taktir ve 312 doğru

YAPI KREDİ - WORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KARTA 
12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

OMNİTRAC MSD
ebatlarında 
geçerfcfir.

Az aşınma için düzgün yük dağılımı. Düşük yuvarlanma direnci yakıt tasarrufa sağlar 
Yokla yol dışında çekiş. Yüksek kendini temizleme özelliği. Yan darbelere karsı attı Ab 
direnç. Düzgün aşınma, iyi kontrol ve sürüş hakimiyeti. Hasarlara mükemmel «firac. 
Artırılmış ömür & kaplanabilirdik. ECD teknolojisi ik üretim. Ommtrac MSD çeker aks lastiği 
ECD teknolojisi ile üretilmiştir. ECD teknolojisi. paslanmaca direnci Fokasuide bir kalkan 
ile çelik kuşak paketini korumak için suyun gövdeye girmesi» oakr. amca bu yapı güdü, 
darbe dayanıklı gövde & yan darbelere karşı ilave tannah çanaklar içeren bir tefeokikS-.

Tevlit Solaksubaşı ve Oğulları
İstiklal Caddesi No : 26

Tel : (0.224) 513 11 75 GEMLİK

dan geçen toplam 
1080 öğrenci, Gazi 
İlköğretim Okulu, 
512 Taktir, 230 
Teşekkür ve 312 
doğrudan gecen 
toplam 1091 öğrenci. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu, 433 
Taktir, 105 Teşekkür 
ve 501 doğrudan 
geçen toplam 1039 
öğrenci, Kurşunlu 
Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu, 38 
Taktir, 25 Teşekkür 
ve 174 doğrudan 
geçen toplam 237 
öğrenci, Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu, 112 Taktir, 
53 Teşekkür ve 334 
doğrudan geçen 
toplam 499 öğrenci, 
Şehit Etem İlköğretim 
Okulu, 280 Taktir, 
162 Teşekkür ve 895 
doğrudan geçen 
toplam 1337 öğrenci, 
Umurbev Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu, 70 Taktir. 30 
Teşekkür ve 171 
doğrudan geçen 
toplam 271 öğrenci, 
Şehit Cemal İlköğre

tim Okulu, 244 
Taktir, 63 Teşekkür 
ve 462 doğrudan 
gecen toplam 769 
öğrenci, Yüz Yıl 
İlköğretim Okulu, 88 
Taktir, 11 Teşekkür 
ve 69 doğrudan 
gecen toplam 168 
öğrenci, Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu, 
160 Taktir, 63 
Teşekkür ve 311 
doğrudan geçen 
toplam 534 öğrenci, 
Namık Kemal İlköğre
tim Okulu, 111 
Taktir, 52 Teşekkür 
ve 256 doğrudan 
geçen toplam 419 
öğrenci, Kurtul 
İlköğretim Okulu, 
18 Taktir, 44 
Teşekkür ve 97 
doğrudan gecen 
toplam 159 öğrenci. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu, 47 Taktir, 
5 Teşekkür ve 46 
doğrudan gecen 
toplam 98 öğrenci 
Bu okullann toplam 
olarak ilçe genelinde
ki başan oranlarının 
yüzde 98 olduğu 
bildirildi.

(tat tt ff
■pi iîşlıi I

İki yılda bir yapılan 
Terazi ve Tartı 
aletlerinin 
muayeneleri 
yapılmaya baş
landı.
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
başlayan 
muavenplerin 
10 gün süreceği 
öğrenildi.
Bursa Osmangazi 
Beled iyesi ’ nden 
gelen tartı ve 
muayene memuru 
Emin Sükut, 
taşınabilir

DYP kuruluş 
yıldönümünü 

kutluyor
Doğru Yol Partisi, 
kuruluşunun 21.nci 
yd dönümünü 
bugün kutluyor.
23 Haziran 1983 
yılında kurulan 
Doğru Yol
Partisi nin kuruluş 
yıldönümü bugün 
saat 10.00 da 
merhum 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bay ar m

tartı ve terazilerin 
m uaye ne ve 
kontrollerini 
yapıyor.
Taşınabilir 
terazi ve tartı 
aletlerinin kutlama 
sahipleri 
tarafından 
n iri l<4 iğini 
söyleyen 
muayene memuru 
Emin Sükut, 
taşınamaz tartı 
aletlerini ise 
yerine giderek 
muayene ettiğini 
bildirdi.

Lmurbeydeki 
mezanran başında 
çelenk sunulmasç- 
la kutlanacak.
DYP'nin 21.nd 
kuruluş yılı kutla- 
malanna Bursa 1 
Başkam İlker 
Özaslan ile yöne
tim kurulu 
üyelerinin de 
katılmaları 
bekleniyor.
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“Tarihi fırsat yakaladık”
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, 
Türkiye’nin 
ekonomik açıdan 
tarihi bir fırsatı 
yakalamış 
bulunduğunu 
kaydederek, 
"Sağladığımız 
istikrar ortamının 
güçlenerek 
sürmesi ve 
ekonomimizin 
istihdam imkan
larını arttırarak, 
kalıcı bir şekilde 
büyümeye devam 
etmesi ancak, 
bu fırsatın iyi 
kullanılması ile 
mümkün 
olabilecek" dedi. 
Bakan Babacan, 
görüşmelerin 
tamamlanması 
nedeniyle 
Hazine’de, IMF 
Türkiye Masası Şefi 
Rıza Moghadam ile

birlikte bir 
basın toplantısı 
düzenledi.
Babacan, basın 
toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
orta ve uzun 
vadeli yüksek 
büyümeyi 
sürdürülebilir 
kılacak yapısal 
reformların 
hayata 
geçirilmesinde 
bugüne kadar 
önemli mesafeler 

alındığına 
işaret ederken, 
önümüzdeki 
döneme ilişkin 
gündemin de 
oldukça yoğun 
olacağını söyledi 
ve şöyle 
devam etti: 
"Yapısal reformlar 
kapsamında 
önümüzdeki 
dönemdeki 
önceliklerin 
kamu yönetiminin 
yeniden

yapılandırılarak, 
halkımıza daha 
iyi hizmet 
götürülmesi 
için başlatılan 
çalışmaların 
mali disiplinden 
ödün verilmeden 
hayata geçirilmesi, 
vergi idaresinin 
yeniden yapı
landırılarak geniş 
tabanlı, düşük 
oranlı bir etkin 
vergi sisteminin 
oluşturulması, 
sosyal güvenlik 
sisteminin 
etkinliğinin ve 
mali sürdürülebilir
liğinin sağlanması 
ve finans sek
törünün AB 
standartlarında 
bir yapıya 
kavuşmasıdır." 
Bakan Babacan, 
kamu bankalarının 
özelleştirilmeye

banri anmam 
surecinde 
önemli adımların 
atıldığını 
bildirirken.
Halk bank ile 
Pamukbank'm 
entegrasyonu 
sürecine ilişkin 
yol harita* inin 
beIiriendiğini w 
uygulamanın 
başladığını 
kaydetti.
Babacan, "Bu 
konu ile ilgili 
hazırladığımız 
yasa tasarısı da 
Başbakanlığa 
sunulmuştur ve 
önümüzdeki 
günlerde 
Meclis gündemine 
gelecektir" dedi. 
Ziraat Bankası ile 
ilgili yeniden 
yapılandırma 
strateji çalış
malarının da

prnjrTİısıh» 
seklide ıfnr— 
etliğini belirten 
Ba bacan. oad 
sektörün 
geltsoninm 
desteklenmesi, 
özele ıtır — w 
l a t murdarın oanfr- 
dekı engelimi 
kaldmAmasa 
kapsamındaki 
çabsmaiarmda 
kuzla devam 
ettiğim söyledi. 
Babacan.
özelleştirme alamo- 
daki kar ariıbğm 
sürdüğünü ifade 
ederek. "Türk 
Teiekom. Petlun*. 
THY ve MiDı 
Piyango 'mm 
özelleştirilmesi 
c ah şmalannda bu 
yıl içerisinde önemli 
adımların atdmasam 
hedeflemekteyiz" 
dedi.

FBfiLİKTÖTMflZEVKİNİİ Meclis 15
O Her çeşit balık ağları 
® Sakana Misina Ağları

o p Ağ

q Mantar, kurşun
O İp Çeşitleri
O Sandal Malzemeleri 
® Kürek

Q CaPa 
q Macun
O Galvenizli çivi
& TMC sintine pombası

BİZİMLE YflŞflYIN I 
I 
I
I

Temmuz’a kadar
çalışacak

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN

Ömerbey Mah. Üstün Sok.
16/A MUDANYA

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

Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
(AK Parti) 
Merkez Yürütme 
Kurulu (MYK), 
TBMM nin 15 
Temmuz'a kadar 
çalışmasını 
kararlaştırdı. 
Başbakan Rec ep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında 
dün 4 saat 
süren bir toplantı 
gerçekleştiren 
M>K. Meclis in 
çalışma takvimim 
belirledi.
Buna göre. 
Meclisin 1 
Temmuz yerine 
15 Te—mn'da 
tatile girmesinin 
daha uygun ola
cağına karar 
vsrikfc 
Başbakan 
Er doğuş.
Yerel Yönetimler 
Yasa Tasansa

ve Kama 
Yonetinı 
Reforma'mm 
Meclis tat ifa» 
girmeden önce 
yasalaşansam 
istedi.
Bu arada 
W-Tirfil— 
Erdoğmu 
partisinin 
TBMMGrsp 
Topiantasa nm 
basana kapak 
bohunânde 
tatil isteyen 
mffletvadaSerine 
sert tepki 
oörtrrdl 
Erdoğan'ın 
milietvekSerine 
rest çekerek, 
'Baroya iş 
yapmaya geldi
niz. Tatil rnatil 
yok. Benim 
tatilim yok.
Ben çahşacağtm 
siz de çahşm " 
ded^i oğrenddi.
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Türkiye’de doğumlar en 
çok hangi burçta oluyor?

ŞİİR KÖŞESİ

Türkiye’de 9 
milyon 801 bin 
112 kişi, Oğlak 
burcunu kap
sayan 20 
Aralık-20 Ocak 
günlerinde 
dünyaya geldi. 
Nüfus 
Vatandaşlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü 
istatistik
lerinden 
derlediği bil
giye 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 Subat-20 
Mart arasında 
(Balık burcu) 
dünyaya geldi. 
21 Ocak-19 
Şubat günleri 
arasında (Kova 
burcu) 6 mily
on 640 bin 
951 kişi 
doğarken,

bunu 21 Nisan- 
21 Mayıs 
arasında doğan 
6 milyon 440 
bin 253 kişiyle 
(Boğa burcu) 
izledi.
21 Mart-20 
Nisan günleri 
arasında (Koç 
Burcu) 5 mily
on 853 bin 
771, 22 Mayıs- 
21 Haziran 
arasında (İki
zler burcu)a 5 
milyon 614 bin 
298 kişi 
bulunurken, 22 
Haziran-23 
Temmuz 
arasında 
(Yengeç burcu) 
5 milyon 103 
bin 557, 24 
Temmuz-2 3 
Ağustos arasın
da (Aslan

burcu) 4 mily
on 986 bin 
604,24 
Ağustos-23 
Eylül günleri 
arasında da 
(Başak burcu) 
5 milyon 393 
bin 837 kişi 
yer alıyor. 
İstatistiklere 
göre, 24 Eylül- 
23 Ekim gün
leri arasında 
(Terazi burcu) 
olanların sayısı 
5 milyon 314 
bin 695, 24 
Ekim-22 Kasım 
arasında 
(Akrep burcu) 
olanların sayısı 
4 milyon 282 
bin 547, 23 
Kasım-2 2 
Aralık’ta (Yay 
burcu) ise 4 
milyon 127 bin

795 kişi 
dünyaya geldi. 
"TÜRKİYE’DE 
PLANSIZ 
DOĞUM 
ÇOĞUNLUKTA 
Dokuz Eylül 
Üniversitesi 
(DEÜ) Tıp 
Fakültesi 
Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. 
Serkan Güçlü, 
Türkiye’de 
doğumun 
"çoğunlukla 
planlı 
olmadığını" 
belirterek, ista
tistiklere göre 
en fazla doğu
mun Aralık- 
Ocak aylarında 
gerçek
leşmesinin de 
bunun göster
gesi olduğunu 
kaydetti.
Bahar ayların
da, doğayla 
birlikte insan 
ilişkilerinde de 
canlanma

görüldüğünü 
dile getiren 
Yrd. Doç. Dr. 
Güçlü, çalışan 
anne ve 
babaların planlı 
doğumda 
genellikle 
bahar ve yaz 
aylannı tercih 
ettiklerini ifade 
etti.
ASTROLOG 
GÖRÜŞÜ 
Astrolog Özden 
Görsev, 
Türkiye’de 
oğlak ve kova 
burcundaki kişi 
sayısının çok 
olmasının iyi 
olduğunu 
bildirdi. Oğlak 
burcunda 
doğanlar 
arasında "geri 
planda güçlü 
liderlerin çık
tığını" belirten 
Görsev, oğlak
ların genellikle 
"yapılandıncı, 
yapıcı, ciddi 
çalışma" 
karakterine 
sahip olduğunu 
söyledi.

Demir Ali Baytfe

S AVA S A HAYIR

Yüreğine açsın bütün can cana
Ozguriuk ç olunda gelir \an çana 
Ne güzel çakışır bile insana
Bansa merhaba sa v a sa haçı r

Bebeler olmes in hic bir uIkede
Barış gelsin taviz \ erme ilkede 
Bir ziyan gelmesin mazlum halkada 
Bansa merhaba sav asa hayır

Amerika çekil benim kurdumdan
Asalak çasama halkın sırtından 
Ağlamasın cocuk baba ardından 
Bansa merhaba sav asa haçır

Al bu sözlerimi sok bir gözüne
Dünya tükürüyor lanet yüzüne
Bizim vicdanımız çıkmaz izine
Banşa merhaba savaşa haçır

Demir Ali’nin canı kurban vatana
Mazlum miilletlere çörek katana 
Selam Atatürk’e selam Atama 
Banşa merhaba savaşa haçır.

HER TÜM KOŞ »UMU ft |H 
MCI ŞERİTİ MRKNTİLİ DECİŞTİRİIİR i 

2 K OFİS & KIRTASİYE
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MllllEğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Std. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanen Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 1051
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 1° 28

OTOBÜS
yontnoforay 261 54 oo
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
METRO 513 12 12
Aydın Turtan 513 20 77

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637HASTANELER

BELEDİYE Ergce 513 88 43
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mor.Saö.OcaÖı 513 10 68

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21-115
hfalye 5132325
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Su Xtaza Yaruz 185

hsragaz 5132259

Habaşgaz 51345 46
Yeni Ukttgaz 513 65 00
BPGaz 5145981
Bütünler LBdtgaz 513 90 qq

Akçagaz 51488 70

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AMCAN PETROL 513 10 79
VERlNURRAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

w

W Fv d iI ı
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BUl

EKMEK ARASI DÖŞER+OJİ 1.500.000 TL |

SOSİSLİ SANDfflC +AYRAN 2.000.000 TL

HAMBURGER +AYKA.N 2.000.000 TL
HAMBURGER - CİPS - İÇECEK 3.500.000 Tl

TABAKTA SERVİS 
DÖSR-CfS-KABSKMUH-KKa 4.500.00011 
CİĞER -CK-MB» MLAH-KEK 4.500.000TL 
KfTE-CPS-KIBSKSimviCKa 4.500.000TL 
SOSS• CİPS-K«S»SALATA-İÇECEK 4.500.000TL

4.500.000 TL

8.000.000 TL I

İşyeri ve evlere paket semsimiz vınk 
ktilal C*L\o: 17 GBLİK Tel: (0.224) 513 3 fi
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Santrancın 500 yıllık öyküsü var
Piramitlerdeki bulgu* 
lara göre 4 bin yıllık 
geçmişe sahip olduğu 
ve ilk defa Mısır’da 
oynandığı bilinen 
satranç, Hindistan’daki 
ilk yazılı belgelere 
göre de önce Iran ve 
Araplara, daha 
sonra da İspanya 
üzerinden tüm 
Avrupa’ya yayıldı. 
Satranç üzerine 
yazılmış ilk eser 
olarak kabul edilen 
İspanyol Lucena’nm 
1497’de yazdığı 
kitapta yer alan kural
lar günümüze kadar 
hiç değişmedi. 
Dünya Satranç 
Federasyonu (FİDE), 
Türkiye Satranç 
Federasyonu ve Düşün 
Satranç Merkezi 
verilerinden derlenen 
bilgilere göre, 
satrancın en az 4 
bin yıl önce Mısır’da 
oynandığına ilişkin 
ilk bulgulara

piramitlerdeki kabart
malarda rastlandı. 
Satrancın ilerleyen 
dönemlerde Çin, 
Mezopotamya ve 
Anadolu’da da 
oynandığına ilişkin 
izlere rastlanırken, MS 
3 ve 4. yüzyıllarda 
Hindistan’da "çaturan- 
ga” ismiyle bilinen 
oyun bugünkü adını bu 
süreçte almaya başladı. 
Hindistan’daki ilk yazılı 
belgelere göre satranç, 
İran’a ve Araplara 
geçti. Arapların 7-8.

yüzyıllarda Ispanya’nın 
güneyinde hakimiyet 
kurmasıyla bu oyun 
İspanya üzerinden 
Avrupa’ya yayıldı.
500 YILDIR OYUNUN 
KURALLARI 
DEĞİŞMEDİ
1400’lü yılların sonun
da fil ve vezir taşlarının 
icadıyla satranç 
bugünkü şeklini aldı. 
Bu gelişmenin ardından 
İspanyol Lucena’nm 
1497’de yazdığı ilk 
basılı satranç 
kitabında oyunun 
yeni kuralları 
açıklandı.
İspanya’da 
basılan bu ilk 
kitaptan sonra 
satrancın kural
ları değişikliğe 
uğramadan 
günümüze kadar 
geldi. Satranç, 
Ispanya’dan 
sonra İtalya, 
Almanya, Fransa, 
ABD ve Rusya’da 

yaygınlaşmaya başladı. 
Oy u nla ilgili strateji. 
kurallar ve taktiklerin 
yer aldığı ünlü kitaplar 
17. yüzyılda İspanyol 
El Greco ve 18.
yüzyılda Fransız 
Philidor tarafından 
yazıldı. 19. yüzyılın 
sonlarında Anderssen. 
Morphy, Rubinstein 
ve Steinitz satrançta 
önemli oyuncular 
arasında öne çıkan 
isimler oldu.
İlk uluslararası 
turnuvalar 1850 den 

itibaren çapdmaya 
başlanırken. 1886 da 
dönemin en kuvı etti 
oyuncuları Steinitz ve 
Zukertorf ar »i—dı 
ilk dünya satranc 
t »mp eyonİMİr 
kar s ılasması o$ nandt. 
WUliam Steinitz 1O 
gatibeyrt. 5 
ber a ber lik ve 5 
yenilgi ile mmmbcİmsmb 
20 oy unluk semi 
kaza nara k d unvan m 
ilk satranç şampiyonu 
oldu. Kurumsal 
yapıdan uzak 
gerçekleştirilen 
satranç karşılaşmalara» 
or ga n iza sy on ça tısı 
altında toplamalı için 
Paris'te 20 Temmuz 
1924'te Dünya
Satranç Federasyonu 
(FİDE) kuruld u 
Halen 161 »Mı enin 
üye olduğu FİDE, 
kuruluşundan bugune 
kadar kadar 5 binin 
üzerinde turnuva 
düzenledi.

Casus yazılımlar artıya
Tarama yapılan 
her üç bilgisa
yardan birinde 
casus yazılım 
bulunduğu 
bildirildi.
Internet
Servis Sağlayıcı 
şirketlerden 
EarthLink 
ile güvenlik 
yazılımları üreten 
Webroot firması, 
Nisan ayına ait 
ortak raporların
da, tarama yapılan 
her üç bilgisa
yardan birinde 
casus yazılım 
(Trojen - 
Spyware) 
tespit ettiklerini 
açıkladı.
İnternette yer 
alan habere 
göre, taranan 
421 bin 
bilgisayarın 
yaklaşık 134

bininde casus 
yazılım tespit 
edildi.
Söz konusu 
yazılımlar, 
bilgisayarlardaki 
online yapılan 
her türlü 
aktiviteyi izliyor 
ve kayıt edebiliyor. 
Bu yazılımlar 
özellikle siber 
korsanlar 
tarafından, 
kişilere ait • 
bilgilerin 
toplanması 
amacıyla 
kullanılıyor.

Casus yazılımlar, 
kullanıcı 
internete 
girdiği zaman, 
siber 
korsana, 
kullanıcının 
bilgisayarına 
girmek için 
“gizli bir yol" 
açabiliyor.
İnternet analist
leri, bu tür 
casuslardan 
korunmak için 
güvenlik 
yazılımlarının 
kullanımını 
öneriyorlar.

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN ve PERAKENDE KONTÖR SATIŞI 

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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ACCiVE
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

BONUS CARD 
PEŞİNAT *13 TAK

Vestel PC1 1.000.000.000 I1MM ıııı 1.110.000.000 1.110.000.000

Vestel Click 1.177.600.0N 1.177.600.000 1.17711 1.J07.000.000 1.30711

Vestel Asteo İM» İMİ 1J07.600.000 11,11 1Mm.N0

Vestel Bishi T 1J66.800.0M mm 1255.11 1.406.000.000 mı

Vestel Planet 1.428.8M.000 I.MI İMİ 1.586.000.000 1.586.000.000

Vestel Magıc 1.920.000.000 imim 1.920.000.000 2.1Î1.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.794.800.000 IMMON 1M11 1.992.000.000 imno.no
Vestel Optimum 1.861.6M.000 1.861.600.000 111.1 MI 21.000.000

Vestel Smart İMİNİ 1.998.800.000 111.1 22191.1 2J19.000.000

Vestel Max 5.070.000.000 MI 5MM.N0 5.627.000.000 m.ı

irCRT Monitör Tl 1FFMİInİorMD:1IUNM1l TFhtliontoMaJîlMMIll
VESTEL ON YX 

KDV DAHİL
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HAZRAN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
BONUS VARDA

PEŞİNAT ♦ 4 TAK
HAZRAN TESUI 
PEŞXAT*6TAX

BONUS CARDA 
PEŞİNAT +10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.15511 1.155.000.000 1J71.900.000 1J71J00J00
17" CRT 
Monitörle İM» İMİNİ 1.195.400.000 1.314J51000 ıjım
17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 M 1J55.000.000 1.380.750.000 IM750.N0

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

vestel I 
I
I 
I
I

ÇeMkulanan AHfr ürünün Tutan Tartı |
I II ;|-/„/zxm|i
Bu hedyeçeH sadece Acftre Mgisayar'da 30W20W1atiıetodageçett [

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın_ _
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK

imno.no
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Gençliğin markalardan beklentileri IMF ile
Günümüzün 18-

1 25 yaşları arasın 
daki gençleri anı

, yaşarken, aynı 
J zamanda kendi

lerini geleceğe 
hazırlayacak yatı 
nmlann peşin
deler. Türkiye 
nin de dahil 
olduğu 10 Avru 
pa ülkesinde 
Milhvard Brovvn 
tarafindan yapı 
lan dev araştır
ma, nerede 
yaşarsa yaşasın 
gençlerin marka 
lann ve tüke
timin konforlu 
"balonu”nun

I içinde yaşadık
larını gösteriyor. 
Türlüye, Porte 
İtiz, İspanya, 
Fransa, İtalya, 
Almanya, Polon 
ya, Çek Cumhu 
riyeti, Macaris 
tan ve Rusya’da 
yapılan araştır
mada, 18-25 
yaşlan arasında-

I ki 300 üniver-
1 site öğrencisi ve 

üniversite mezu 
nu kişiyle görü 
sü'dü. Miilurard

[ Broun Avrupa 
I Kalitatif Araştır 

malar Bölüm 
Başkanı Pepe 
Martinez, araştır 
mada gençlerin, 
farklı ülkeler ve 

kültürlerden gel 
meleri itibarıyla 
farklı "backgro 
und"lara sahip 
olmalarına kar 
sın, globalleşme 
karşısında karak 
teristik özellik
lerinin, heyecan
larının, sorun
larının ve yaşam 
tarzlarının artan 
bir hızla daha 
tek tip hale 
geldiğini ortaya 
koydu söyledi. 
HAYALLER ve 
KORKULAR 
Düşleriyle ilgili 
konuşurken 
gençler, "Zengin 
ve ünlü olmak 
istiyorum" (para 
ve yaşam kalite
si, "Hayatta ba 
şanlı olmak 
istiyorum." (pro
fesyonel ve kişi 
sel başan; pres 
tij ve statü), "Bir 
iş bulmak istiyo
rum", "İnsanlar
la iyi ilişkiler 
kurmak istiyo
rum" (başkalarıy 
la iyi ilişkiler kur 
mak ve duygusal 
stabilizasyon) ve
"Geç de olsa iyi 
bir aile kurmak 
istiyorum." 
diyorlar.
Günümüz genç
leri gelecekle 
ilgili belirsizlik

duygusu yaşıyor
lar. Kendi kim
liklerini tek 
tipleşen dünyada 
kaybolduğunu 
düşünen gençler, 
kendilerine en 
çok "gelecekte 
benim için bir 
yer var mı?" 
sorusunu 
soruyorlar. Bu 
bağlamda, 
kişiliklerini ve 
güven hislerini 
markalarda 
buluyorlar. 
Günümüz genç
leri Decartes’ın 
"Düşünüyorum 
öyle ise vanm" 
sözünü adeta 
yeniden yorum
layarak 
"Tüketiyorum 
öyle ise varım" 
diyorlar.
Sosyal gerçeklik
le ilgili yeni per
spektiflerin yok
luğu onlar için 
çok büyük eksik
lik ve bu eksik
lik önlan kaygı
landırıyor. Eğer 

satılsa, "yeni 
fikirler" satın 
almaya hazırlar. 
Markalardan ve 
reklam kampa
nyalarından 
yaratıcılık ve 
yenilikler 
bekliyorlar.
TÜRK GENÇLİĞİ 
Araştırma, küre
selleşmenin bir 
sonucu olarak 
Türk gençliğinin 
Avrupalı yaşıt
larıyla benzer 
yaşam tarzlarını, 
hayalleri ve 
korkuları pay
laştığını ortaya 
koyuyor. Ancak 
ekonomik ve 
sosyo-kültürel 
nedenlerden 
kaynaklanan 
bazı farklılıklar 
öne çıkıyor. 
Görüşülen Türk 
gençleri, 18-20 
ve 21-25 yaş 
gençlik altgru- 
plan arasında 
yaşam tarzlan 
ve dünya görüş
leri açısından 

belirgin bir 
ayrılık olduğunu 
belirtiyorlar. 20 
yaşından büyük 
gençler, 20 yaş 
altındaki genç
leri "marka 
gençliği" olarak 
görüyorlar. 21- 
25 yaş gençliği 
kendilerinin 
daha sorumluluk 
sahibi, duyarlı 
ve daha az 
"dejenere" 
olduklarını ileri 
sürüyorlar.
Millward Broun 
Türkiye Genel 
Müdürü Betül 
Khan, araştır
manın Türk 
gençliğinin gele
cek kaygısını 
yoğun olarak 
yaşadıklarını 
ortaya çıkart
tığını belirtti.
Gençlerin, yakın 
geçmişte 
yaşanan 
ekonomik kri
zler, deprem ve 
benzeri neden
lerle daha da 
güvensiz hale 
gelen Türk 
ekonomisinin 
mevcut 
koşullarında ve 
güvensizlik 
ortamında iş 
bulmakta zor
landıklarını 
belirtti.

görüşmeler 
tamamlandı

IMF heyeti 8. göz
den getirme cabs- 
malarını tamam
ladı. Devlet Bakam 
Ali Babacan. IMF 
Türkiye Masa Şefi 
Rıza Moghadam’la 
birlikte düzenlediği 
basın toplantısında. 
3 yıll ı k bir 
ekonomik program 
hazırlığı yaptık
larını söy led i.
Ali Babacan, 8. 
gözden geçirme 
sonucunda alman 
kararlan açık
larken, el konulan 
Pamukbank in. 
Halkbankası ile bir
leştirileceğini söyle
di.Babacan ardın
dan, IMF heyetiyle, 
2005 ve sonraki 
yıllarda uygu
lanacak ekonomik 
programın ana hat- 
lan üzerinde 
çalıştıklarını

I belirtti. Ali
| Babacan. "Gelecek 

2 yıl çok farklı yıl
lar olacaktır.
Yüksek petrol fiyat
ları ve faiz oran- 
lanndaki yükselme, 
yapılacak programı 
etkileyecektir.

Ancak biz hazıriay- 
acağumz bu pro- 
gramın sosyal 
boyutu ağu b—M 
bâr program 
olma suru isti 
voruz’ diye 
konuştuHanrianae 
programın t umuyie 
kendi pr ogr amian 
olmasını ıstrddJrri- 
ni kay deden 
Babacan. IMF ile 
2005 sonrasında 
mevcut rt—d by 
türü bir anlaşma 
ya pılabüeceği git», 
kredi k ullanımı 
ihtiyati stand-by 
anlaşması olabde- 
ceğini. ucum 
seçenek olarak 
kredi k ullanımsu 
yakın izleme 
anlaşmasına varda* 
bileceğini bebrttı 
IMF Türkiye 
Masa Şefi Rıza 
Moghadam ise. 
Hükümetin o/rlhklr 
finansaI politikalar 
ile yapısal 
reformların 
gerçekleştirilmesi 
konusundaki 
kararlılığını mem
nuniyet verici 
olarak niteledi.

Konsolide Bütçe 
toplam borç stoğu 

, 2004 Mayıs sonu 
I itibarıyla, ’kur 
| hareketlerinden kay- 
I »aklanan azalışa 
I bağlı, Nisan ayına 
I göre yaklaşık 1,3 

milyar dolar geriledi, 
işte Türkiye’nin 1.3 

, milyar dolar azalmış 
borç tutan.
Türk lirası cinsinden 

I değerlendirildiğinde 
ise iç borç stoku, 
Nisan sonuna göre 
3.6 katrilyon lira 
artarak 209.8 katri
lyon liraya yüksel
di.Hazine, Mayıs 
2004 sonu itibarıyla, 
aylık Konsolide 
Bütçe iç ve dış borç 
istatistikleri geçici 
verilerini açıkladı 
Buna göre Mayıs 

sonu itibariyle 
toplam borç stoku 
içinde en büyük 
payı, yüzde 41 ile iç 
piyasaya ve yüzde 
28 ile kamu kes
imine olan borçlar 
oluşturdu. Dış 
borçların ağırlığı ise 
yüzde 31 olarak 
gerçekleşti
-KONSOLİDE 

BÜTÇE DIŞ BORÇ 
STOKU
2004 yılı Mayıs sonu 
itibarıyla dış borç 
stoğu, Nisan sonuna 
göre 652,6 milyon 
dolar tutarında artış 
göstererek, yaklaşık 
63 milyar ABD 
doları tutarında 
gerçekleşti. Dönem 
içinde yaklaşık 66 
milyon ABD doları 
tutarında dış borç 

kullanımı ve 243,8 
milyon ABD doları 
tutarında dış borç 
anapara ödemesi 
gerçekleşti.
Sonuçta dönem 
içinde yaklaşık 
177,8 milyon ABD 
doları tutarında net 
ödeme yapıldı. Mayıs 
ayı içerisinde ABD 
dolan cinsinden 
ifade edilen dış borç 
stokunda, kur hare 
ketlerinden kay
naklanan 830,4 

milyon dolar 
tutannda artış oldu 
-KONSOLİDE 
BÜTÇE İC BORÇ 
STOKU
Mayıs sonu itibarıyla 
iç borç stoku ise 
Nisan sonuna göre 
3,6 katrilyon TL 
artış göstererek, 
209,8 katrilyon TL 
olarak gerçekleşti. 
Mayıs ayı içerisinde 
yapılan toplam 10 
katrilyon TL’lik ana
para ödemesine 

oluşan net 794 tril 
yon TL. tutanndaki 
kur artışı ile birlikte, 
iç borç stoku net 3,6 
katrilyon TL arttı.

Mayıs ayında vade
si gelen ödemeler 
karşılığında net 2,8 
katrilyon TL. nakit 
imkanı sağlayan 
borçlanma gerçek
leştirildi. Söz konusu 
dönemde, döviz cinsi 
ve dövize endeksli 
nakit imkanı 
sağlayan senetlerin 
kur farklarından 
oluşan net 538,2 tri
lyon TL’lik artış ile 
birlikte, nakit imkanı 
sağlayan senetlere 
ait borç stoku net 

arttı, ilgili dönemde, 
özel tertip senetlere 
ait borç stokunda, 
döviz cinsi ve dövize 
endeksli özel tertip 
senetlerin 
ödemelerinde oluşaan 
kur farklarından kay
naklanan 256.5 tri
kon TL’lik net artış 
oldu. ABD dolan 
cinsinden ifade 
edildiğinde, bu 
dönem içerisinde 
2.4 milyar ABD 
dolan tutannda 
net iç borçlanma 
gerçekle ytirdiıktn, 
kur hareketlerinden 
kaynaklanan 4,4 mil
yar ABD dolan 
tutanndaki azalış ile 
birlikte stok, 1,9 
mikar ABD dolar 
tutannda azaldı.
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Türkler’in tatil tercihi
Türkiye’de yapılan 
bir araştırma, yak
laşık 7 milyon 
kişinin tatile çıka
bildiğini, en çok ter
cih edilen yerin ise 
Antalya olduğunu 
ortaya koydu. 
Araştırma ayrıca, en 
çok tatile çıkılan 
dönemin, Temmuz* 
Ağustos ayları 
olduğunu da 
gösterdi, 
orta ve üst düzey 
gelir grubundan her 
yıl tatil yapan, 12 
ilden yaklaşık bin 
kişinin katıldığı anket 
sonuçlarından 
derlediği bilgilere 
göre, her yüz Türk 
ailesinden 60’ında 
tatil kararını erkekler 
veriyor. Her yüz tatil
ciden birinin tercihi

İse yurt dışı. Tatil 
için ayrılan para da 
ortalama bir milyar 
lira. Çoğunluk yılda 
bir kez tatile gidiyor. 
Yüz kişiden 41’i aile
siyle tatile çıkıyor. 
Yer seçiminde temiz 
deniz, güneş ve kum 
önemli rol oynuyor. 
Yüzde 28’le en çok 
gidilen yer Antalya. 
Onu, Bodrum ve

Marmaris izliyor.
En çok tatile 

çıkanlarsa İzmir, 
Adana-Mersin 
ve Denizlililer. 
Ağırlıklı olarak 
pansiyon ile 
3 ve 4 yıldızlı oteller 
seçilirken, yüzde 
37’si yarım pansiyon, 
yüzde 31 ’i ’her şey 
dahil’ sistemini 
istiyor. Kadınların

tfsiairrden beklen
tisi taanMk, erkek
lerinse ueurink.
Eğlence arayanlar 
için Bodrum ve 
Çeşme & 
alternatif.
Her yüz kişiden 
85'i tatile 
Temmuz-
Ağustos aylamda 
çıkıyor. Rezervasyon 
alışkanlığı yaygın 

değil. Yüz 
kişiden 30 u 
ancak bir ay 
önceden tatile karar 
veriyor. Yüzde 12'si 
ise atlarım arabama 
bulurum bir yer’ 
anlayışında. Tatil yeri 
seçiminde en çok 
internet 
kullanılıyor. 45 yaş 
üstünün tatil tercihi 
termal turizm.

MEB, Microsoft ile eğitim anlaşması
Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik, 
Microsoft ile

Hediklerini anlatan

'eğitimde işbirliği’ 
anlaşması ile okullar
da bilişim teknoloji
lerini daha da 
geliştireceklerini 
belirterek, "Biz kamu 
kaynaklarını verimli 
ve etkin kullanmak 
istiyoruz. Bir firma 
bağımlılığımız ve Bili 
Gates ile iş ortak
lığımız yok" dedi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik ve Microsoft 
Türkiye Genel 
Müdürü Çağlayan 
Arkan, eğitimde işbir-

Çelik, öğretmenlerin 
bilişim sektörüne

turulacak. Öğretmen-

aşina olmaları için 
daha önce başka bir 
firma ile anlaşma 
imzaladıklarını, aynca 
yeni öğretmen ola
caklardan da bilgisa- 
İ/ar sertifikası istedik- 
erini hatırlattı. 

Okullarda bilişim 
ağının gelişmesi için 
Dünya Bankası’ndan 
kredi, AB’den de bazı 
hibeler alındığını ve 
bu konularla ilgili 
çalışmaların devam 
ettiğine dikkat çeken 
Çelik, "En ucuz ve en

ler bu sayesede bilgi 
teknolojilerini eğitime
entegre etme 
konusundaki çalış
malarını ve deneyim
lerini de portal 
üzerinden paylaşa
bilecekler. Bu hizme
tle halen ülkemizde 
çözüm ve içerik 
üreten tüm özel ve 
kamu sektör kuru
luşları için gerekli 
yazılım altyapısının 
oluşturulması hede
fleniyor. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerini 
kullanma becerilerine 
sahip öğrenciler ve

sağlanacak".
Microsoft Türkiye 
Genel Müdürü Arkan
ise 2003 yılında 
Microsoft’un tüm 
dünyada eğitim pro
gramı başlattığı ve 
bunun için başlangıç
ta 250 milyon dolar 
kaynak ayırdığını 
belirterek, bugüne 
kadar Türkiye dahil 
53 ülkeyle bu projeyi 
yürüttüklerini kaydet
ti. Arkan, microsoft 
tarafından Eylül 
2003’de dünya çapın
da başlatılan 
'Eğitimde işbirliği 
programının amacının

NATO Zirvesi 
nedeniyle İstanbul'
da bazı bölgelerin 
tra fiğe ka patılacağı 
dikkate alınarak, 
26 Haziran da 
ya pılması plan
lanan ehliyet 
smavlan, yurt 
genelinde 3 
Temmuza 
ertelendi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklama
da. NATO Zirvesi 
için bazı bölgelerin 
ulaşıma kapalı ola
cağı ve Motorlu 
Taşıt Sürücü 
Adayları Sınavı na 
katılacak adayların 
ulaşım güçlüğü 
çekeceği” gözetil
erek, sınavın yurt

ertelenmesine 
karar v criİdbğı 
bildirildi.
Adayların 26 
Haziran günü içte 
belirlenen bina, 
salon ve sıra 
numarasıyla 3 
Temmuz C umartea 
günü sınava gire
ceği belirtildi 
Açık İlköğretim 
Okulu Not 
Yükseltme 
Sınavı nın vapde- 
cağı okulla rda 
u laşım sıkıntısı 
görülmeyeceği içte 
bu s ma v La rm daha 
önce belirtildiği 
gibi 26-27 Haziran 
günlerinde gerçek
leştirileceği 
kaydedildi.

liği protokolü imzal
adı. Ankara Sheraton 
Otel’de düzenlenen 
protokol imza töreni 
öncesi bir konuşma 
yapan Bakan Çelik, 
Microsoft’un öğrenci
lerin ve öğretmen
lerin eğitimde bilgisa
yar teknolojilerini 
etkin olarak kullan
malarına destek 
olmak amacıyla Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
'Eğitimde işbirliği’ 
programını başlat
tığını söyledi. Çelik, 
hükümetin e-devlet 
projesini en başarılı 
uygulayan kuramlar
dan birinin Milli

kaliteli eğitim almak 
için seçici davranıy
oruz. uzun olmayan 
bir sürede sonuca 
varacağız" diye 
konuştu.
Cumhuriyet tarihinde 
ilk defa bu çapta 
büyük bir anlaşma 
imzalandığını vurgu
layan Çelik, tüm 
öğretmenlere temel 
bilgisayar becerileri 
ve uzaktan eğitim 
dersi verileceğini 
söyledi. Çelik, proje 
ile yapılacak diğer 
gelişmeleri şöyle 
anlattı: 
"Bilgiye Erişim 
Portah Altyapısı

bilişim uzmanları 
yetiştirmek için ilk ve 
orte öğretim kuram
larına yönelik bir 
Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri eğitim 
programı oluşturula
cak. Bu kapsamda ilk 
ve orta öğretim 
öğrencileri ve öğret
meleri için Türkçe 
eğitim içeriği geliştir
ilecek. Bu hedefler 
doğrultusunda 
okulların ve öğret
menlerin gerekli 
yazılım teknolojilerine 
ulaşmalarını kolay
laştırmak amacıyla 
Microsoft, Milli 
Eğitim Bakanlığı na

öğrenci ve öğret men - 
lerin eğitimde bilgisa
yar teknolojilerini 
etkin olarak kullan
malarına destek 
olmayı amaçladık
larını belirtti. Alkan. 
"Türkiye'de öğretmen 
ve öğrencilerin eğitim 
ve öğrenimde gerçek 
potansiyellerini 
ortaya koymalarına 
yardıma olacak bu 
projeler aynı zaman
da, Türkiye için 
öngördüğüm uz 'bil
işimle kalkınma' vizy
onunun bir 
parçasıdır" dedi. 
Konuşmalarm ardın
dan gazetecilerin

T BURSA HAKİMİYET VE ] 
■ KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN n REKLAM AUNIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ı

SATILIK DAİRE

Eğitim Bakanlığı 
olduğunu belirterek, 
2005 yılı sonuna 
kadar tüm okullarda 
İnternet bağlantısını 
sağlayacaklarını İfade 
etti, önümüzdeki yıl 
sonu İtibariyle 20 bin 
okula ulaşmayı hede-

sayesinde, eğitim ile 
ilgili tüm paydaşların 
uygulamalara, bilgi ve 
internet servislerine 
tek bir WEB arayüzü 
üzerinden erişim ve 
kullanım İmkanı 
sağlanacak bir eğitim 
portah altyapısı oluş-

özel imkanlar tanıya
cak. Okullara bil- 
giyasayar bağışı için 
seferberlik başlatıla
cak. Okullara 
bağışlanan eski bil- 
giyasarlar için işletim 
sistemleri Microsoft 
desteği Üe

sorularını cevap
landıran Bakan Cekk. 
yeni müfredatın 
önümüzdeki yd için 
hazırlandığını ve 
eğitim portahnm 
bundan sonra tamam
lanacağını söyledi.

Haifa Nfeis Pşir Süte 
ifatsübİKİastete 
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ABONE OLDUNUZ MU? I
□öES ABONEOLUN
aSssrf otomiH oKintej
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Yaz zatürresine dikkat Hipertansiyon 1 
en sinsi hastalık

İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet 
Rasim Küçükusta 
zatürrenin, daha çok 
bir kış hastalığı 
olarak bilindiğini 
ancak Legionella 
bakterilerinin neden 
olduğu zatürrenin, 
insanların su ile ve 
klimalarla 
temaslarının daha 
fazla olduğu yaz 
aylarında daha sık 
görüldüğünü 
açıkladı.
Legionella’lar dur
gun sularda üreyen 
ve suyun havaya 
saçılması sırasında 
solunum yoluyla 
akciğerlere girerek 
zatürreye yol açan 
bir bakteridir.
İlk kez 1976 ylında 
Philadelphia’da bir 
otelde toplantı 
yapan lejyonerler 
arasında çıkan 
zatürre salgını ile 
tanınan hastalığa 
neden olan mikroba 
lejyonerlerden esin
lenilerek 'Legionella ’ 
ismi verilmiştir. 
Sonraki yıllarda 
yapılan araştırmalar
da, Legionella bak
terilerinin 20’den 
fazla türü olduğu 
belirlenmiştir.
Legionella bakteri
lerinin kaynağı nere
sidir?
Legionella bakteri
leri, durgun sularda 
ürerler ve buradan 
su damlacıkları ile 
havaya karışarak 
insanlara bulaşırlar. 
Otel, iş merkezi, 
gökdelenler gibi 
büyük binaların 
havalandırma sis
temlerinin su 
bölmeleri, havuzlar, 
su depolan gibior- 
tamlarda çoğalan 
bakteriler, o binada 
bulunan pek çok 
insanda hastalığa yol 

' açabilirler. Açık 
alanlardaki göl, 
dere, çamur, ve 
kaplıca sularındaki 
bakteriler, havada 
hemen dağıldıkları 
için hastalık yapıcı 
özellikleri yoktur. 
Legionella bakterleri 

suyun içilmesi ile ya 
da insandan insana 
da bulaşmazlar. 
Legionella bakteri
lerinin üremesi için 
ideal ısı 40 C’dir, 
ama 0-63 C arasın
daki ısılarda aylarca 
canlılıklarını 
korurlar.
Kimler risk 
altındadır? 
Legionella bakteri
lerinin neden olduğu 
zatürre, erkeklerde, 
sigara içenlerde, 
alkoliklerde, bazı 
hastalıkları olanlarda 
(kalp ve damar 
hastalığı, kronik 
bronşit, şeker 
hastalığı, böbrek 
hastalığı) ve bağışık
lık sistemi baskılan
mış olanlarda, korti
zon kullananlarda 
daha sık görülür ve 
daha ağır seyreder. 
Legionella bakteri
lerinin neden olduğu 
hastalıklar nelerdir? 
Legionellalar başlıca 
iki farklı tipte 
hastalığa yol açarlar. 
Bunlardan biri 
Pontiac Ateşi ve 
diğeri de Lejyoner 
Hastalığı’dır.
Pontiac Ateşi ismi, 
hastalık ilk kez 
USA’nm Pontiac 
şehrinde tanındığı 
için verilmiştir. Bu 
hastalık ani olarak 
yüksek ateş, baş ve 
yaygın kas ağrıları, 
halsizlik gibi belirtil
erle gribal infeksiyon 
gibi başlar.
Bazı hastalarda 
öksürük, ishal, 
boğaz ağrısı ve bil
inç bulanıklığı 
görülebilir, ancak 
bunlar çok şiddetli 
belirtiler değildir. 
Pontiac ateşinin 
gerçek bir infeksiyon 
olmayıp Legionella 
bakterilerinin neden 
olduğu bir aşın 
duyarlılık reaksiyonu 
sonucu geliştiği 
düşünülmektedir. 
Pontiac Ateşi 
tehlikeli değildir, 
tedavi edilmese bile 
bir hafta içinde 
tamamen 
düzelmektedir.
Lejyoner Hastalığı, 
çok ağır ve özellikle 
de vaktinde tanınıp 
tedavi edilmediğinde

ölüm ihtimali yüksek 
olan bir zatürre 
türüdür.
Hastalık yüksek 
ateş, üşüme, 
titreme, kuru 
öksürük, halsizlik, 
iştahsızlık gibi belir
tilerle başlar. Kanlı 
balgam, bıçak batar 
tarzda göğüs ağnsı 
da olabilir. Birkaç 
gün içinde bunlara 
kann ağrısı, bulantı, 
kusma, ishal gibi 
sindirim sistemi ve 
baş ağrısı, uyukla
ma, dengesiz 
hareketler, hallüsi- 
nasyonlar, bilinç 
bulanıklığı gibi 
çeşitli sinir sistemi 
belirtileri de eklenir. 
Hastalann genel 
durumlan, olağan 
bir zatürrede bekle
nenden çok daha 
kötüdür. Bazı hasta
larda idrar yollan 
kanaması ve dializi 
gerktirecek derecede 
böbrek yetersizliği, 
karaciğer haşan ve 
akciğer ödemi de 
gelişebilir.
Nasıl teşhis edilir? 
Lejyoner Hastalığı 
tanısı için hastanın 
balgamında 
Legionella bakteri
lerinin kültürde 
üretilmesi, ya da 
hastanın kanında 
Legionella bakteri
lerinin antijenlerinin 
veya bunlara karşı 
oluşmuş antikorlann 
saptanması gerekir. 
Hastaların idrarlann- 
da yapılan incelemel
erle de teşhise 
gidilebilir.
Nasıl tedavi edilir? 
Legionella bakteri
lerine karşı çok etkili 
antibiyotikler (eritro- 
misin, kinolon

grubu) vardır. 
Önemli olan 
tanının gecik
ilmeden kon
ması ve uygun 
tedavinin 
hemen başlan- 
masıdır. Tedavi 
süresi hastanın 
tüm şikayetleri 
ortadan kalksa 
bile 3 haftadan 
az olmamalıdır, 
aksi takdirde 
hastalığın 
tekrarlaması 
ihtimali vardır.

Zatürre tedavisinde 
çok kullanılan ve 
birçok bakteriye 
karşı da oldukça etk
ili olan penisilin 
sınıfı antibiyotikler 
Legionella bakteri
lerine hiç etki etme
zler. Bu nedenle, 
penisilin ile zatürre 
tedavisi gören ve bu 
tedaviye cevap ver
meyen hastalarda 
Lejyoner Hastalığı 
düşünülmelidir. 
Nasıl korunmalıdır? 
Bu ciddi ve ölümcül 
zatürrelerin 
önlenebilmesi için, 
bakterilerin bulun
abileceği ortamların 
saptanması ve uygun 
şekilde dezenfeksiy- 
onu çok önemlidir. 
Havalandırmam sis
temlerinin su bulu
nan kısımları (soğut
ma kuleleri), su 
depolan, kapalı 
alanlardaki havuzlar, 
duş başlıktan ile 
bazı tıbbi aletler 
(nebülizatör, nem
lendirici) bulaşıcılık 
açısından dikkatle 
konrtol edilmelidir. 
Acil durumlarda, 
suyun 70 C üzerin 
de ısıtılması ve mus
luktan n. duş baslık
larının. basınçlı sıcak 
su ile 30 dakika 
süreyle yıkanması en 
çok başvurulan yön
temlerdir. En etkili 
temizleme yöntemi 
ise metalik iyoniza- 
syon yöntemidir. 
Eskiden önerilen 
klorlama ise bugün 
artık terkedilmiştir, 
çünkü hem çok etkili 
bir temizlik sağlana
madığı gibi hem de 
pahalı ve kanser 
yapıcı etkisi olan 
bir yöntemdir.

Türkiye nüfusunun 
yüzde 33.7'sinde 
görülen hipertan
siyon hastalığının. 
inmeye (felç) neden 
olabilse» ği 
belirtildi.
Uzmanlar, başta 
kalp, böbrek ve 
beyin olmak üzere 
birçok organda 
ciddi hasarlara yol 
açabilen hipertan
siyonun en ağır 
zararının inme 
olduğunu 
söylediler.
Bilimsel yayınlarda 
"sessiz katil" 
olarak tanımlanan 
hipertansiyon 
hastalığı, hiçbir 
belirti vermeden, 
sinsi bir şekilde 
ilerleyerek vücutta 
kalıcı hasarlara yol 
açabiliyor.
Teşhis edilemeyen 
ve kontrol altına 
alınamayan hiper
tansiyon sonucu

kalp krizi. böbrek
lerde cbçakz Bmy* 
acı ohısturabdecnh 
hasarlar w gütme 
kaybı oiabftyot. 
Kadınlarda erkek
lere oranla daha 
sık gönden inpev - 
tansiyon, beyne 
ulaşan damarlarda 
yırtılma veya beyin 
atardamarlara 
tAanmnama neden 
olarak felç Be 
sonuçlanabiliyor. 
iotatMtddere göre 
inme nadanhdr 
başka baatahldan 
olanlara sayısı 
dünyada 15 
radyondan lada 
Dünyada 5 mByon 
insan inme 
nedeniyle ölüyor. 
Obam nedenleri 
içinde inme ikinci 
sırada geliyor 
İnmelerin çoğa ine 
yüksek tanstyocaa 
olan kişilerde 
görülüyor.
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Si jetoi ■tei hünerlerini sergifed
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi’nin 
minik öğrencileri yıl 
içinde öğrendiklerini 
dansları ve oyunları 
büyüklerine 
•ergilerken, büyük 
beğeni topladılar. 
Bursa Otantik Club 
I lotel bahçesinde 
yapılan yıl sonu 
gösterilerine 
minik öğrencilerin 
anne, baba ve 
büyükleri katıldı. 
Kreş öğretmenleri ve 
Dans Öğretmen-

ter inin yıl içinde 
miniklere öğrettikten 
folklor, müzikli oyun
lar, dans, şiir, farkı 
ve rond oyunları ve 
popstar yarışmasını 
izleyen veliler, 
çocuklarının sem
patik hareketleri ve 
yetenekleri karfısın
da mutlu oldular. 
Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz Bakımevi 
Müdürü Erkan 
Akıncı, velilere 
yaptığı konuşmasın
da, öğrencilerin

krestermd* hecen. 
arkadaşlık, oystti. 
pay las ma ve okul 
öncesi eğitim aldık 
larmı, bir yıl daha 
geride kalırken. her 
daldaki becerilerini 
ailelerine sunduk
larını söyledi.
Akıncı, ilkokula 
başlayacak olan ve 
okullarından mezun 
olan minik öğren
cilere diplomalarını 
verirken, veliler de 
çocuklarını bol bol 
alkışladılar.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

& İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe i Cilt i Kitap i Dergi

HER TÜRLÜ MAÎRAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN
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



Belediye ve Sağlık ekipleri çay bahçeleri, gazinolar, döner ve lahmacun salonlarını denetledi

Denetimlerde korkunç görüntüler
Belediyenin esnaf denetimleri sürerken, çay bahçeleri, gazinoların ve lahmacun salonu denetiminde korkunç manzaralar ile karşds$...d. Htt 
sağlığını hiçe sayan bir işletmenin buzdolabında bozuk yumurta ve bozulmuş etler denetçiler ve işyeri çalışanlarının midesi^ butinchnİL lw

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
24 Haziran 2004 Perşembe FİYATI : 250.000- TL.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarı önünde tören düzenlendi

DYP’nin kuruluşu kutlandı
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış

Denetimler
Belediye ve çevre sağlık ekipleri, esnaf odası temsilci- 

ferinin de katıldığı ekip, bir sûredir ilçede esnaf denetimleri
ni sür (Ürüyor.

Bu denetimler halk sağlığı açısından çok önemli.
Yıllardır doğru dürüst denetlenmeyen esnaf, bir 

başıboşluğun içindeydi. Sağlık kurallarına uymadan, 
gelişigüzel imalat yapmakta, işyerlerini kurallara uygun 
temiz tutmamaktaydı.

i Denetimlerden sonra esnaf kendine çeki düzen vermeye 
başladı.

Buna karşın dün yapılan denetimlerde hiç de hoş olmayan 
görüntülere tanık olundu.

Haber Müdürümüz, Seyfettin Şekersöz, denetimlerden 
döndükten sonra, bir sûre kendine gelemedi.

Midesi bulanmıştı.
I Bir işyerindeki soğutucuda bulunan yumurtalar, kıymalar, 

etfer kokmuş.. Görenler fenalaşmış..
Bu eder ve yumurtalar demek ki vatandaşa yediriliyor.
Temizlik ve sağlık kurallarına uymayan esnaf teşhir 

edilmdı.
Edilmeli ki işini kurallara uygun yapsın.
Vatandaşa bozuk etten pide veya yemek yedirmesin.
Bunun yanında kurallara uyan ve işine özen gösteren esnaf 

da ödüllendirilsin.
Bence bunu Belediye de yapabilir, Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası da.
Aym esnafı, denetimler sırasında belirlenip, teşekkür bel- 

geriyle onurfandınlabilir.
Basın yoluyla bu esnaf halka tanıtılarak, örnek gösteri

Tutulacak zabıt sonucu, encümence verilecek üç beş 
kuruşluk para cezasıyla bir yere varılmaz.

Aylardır Gemlik te denetimler yapılıyor.
Yine tenrizfiğe uymayan veya bozuk gıda maddesi bulun- 

duranların işyerleri beUrii bir süre kapatılmazsa, sonuç alına
maz.

Cezalandırma ile birlikte ödüllendirme de gelmeli.

Doğru Yol Partisi’nin kuruluşunun 21 nci yıldönümü 
Umurbey ‘de Celal Bayar’ın anıt mezarı başında kutlandı 
Doğru Yol Partisi’nin 
kuruluşunun 21 nci 
yıldönümü törenlerle 
kutlandı. Umurbey de 
Celal Bayar’ın anıtı 
önünde yapılan tören
lere, İl Başkanı İlker 
Özaslan, il ve ilçe 
yöneticileri katıldılar.
Özaslan, “Hizmet anla 
yışımız hiçbir zaman 
değişmemiştir. Bayra 
ğı bizden sonra gele
ceklere aynı inanç ve 
şevkle teslim edece 
ğiz. Ülkenin ekonomik 
çıkışını ön plana çıka
ran görüş partimizin 
görüşüdür’’ dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 2’de

Gemlik Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri ortak açıklama yaptij

“Çarşı Kompleksi Projesi yarışmaya açılsın’ı
Gemlikli mimarlar ve mühendisler, Çarşı Projesinin ulusal bir yanşma ile belir
lenmesini, Üniversite ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin değer
lendirilmesini, kamulaştırmaların hukuki boyutunun çözülmesini ve Terminal 
yerinin İmar planındaki yerine bir an önce yapılmasını istedi. Haberi syf4’de 

İflas eden işverenin sigorte primlerini işçi ödeyecek
Haberi sayfa 5'de

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Sınav sorusu
Üniversitelerimizin birinde yaşanmış fıkra 

gibi bir olay...
Aynı evde kalan sınıf arkadaşı dört üniver

siteli, çalar saatin zilini duymayınca uyanamı 
yor ve matematik dersi finalini kaçırıyorlar.

Öğleden sonra hocaya gidip sınav hakkı 
istiyorlar.

Bahaneleri de hazır;
- Arabaya bindik.
100 metre yol almıştık ki lastik patladı.
Sınavı da o yüzden kaçırdık.
Hocam!....
Hoca anlayışla karşılıyor.
“Peki” diyor.
“Madem lastik patladı. Yarın öğleden sonra 

gelin, size özel sınav yapalım.”
Kafadarlar gayet memnun, hocanın yanın

dan ayrılıyorlar.
Ertesi gün dört kafadar ve hoca sınıfta 

buluşuyorlar.
Hoca bizim öğrencileri birbirinden ayırıp 

sınıfın dört ayrı kösesine oturtuyor.
Bu arada sınavı geçmek için de en az 50 

alınması gerekiyor.
Hoca beş soru soruyor.
Sınav kağıdının ön yüzünde her biri 10 

puan değerinde dört basit matematik 
sorusu....

Arka yüzde de 60 puan değerindeki beşinci 
soru;

“Hangi lastik patladı?”
ÇİFTLİK AĞASI
Biri Adanalı diğeri Kayserili iki çiftçi 

zenginlikleriyle öğünüyorlarmış.
Adanalı desteksiz atmış;

J*Bizim orada sabah güneş doğmadan bini 
yoruz arabaya, akşam oluyor biz hala çiftliğin 
öteki ucuna yetişemiyoruz....”

Kayserili uyanık bir o kadar da akıllı...
“Bizim de vardı öyle öyle hurda bir 

arabamız.
Geçenlerde satıp yenisini aldık...”
İki ayrı fıkra...
İkisi de yaşanmış.
Demek ki atarken bile destekli olmak 

gerekiyor.
çünkü akıl akıldan üstün.
Biri boşuna Hoca olmamış, diğeri Kayserili
Hani bugünlerde ekonomi iyi...
Dış politikada başarılıyız.
İsrail’le ilişkilerimizde problem yok diyorlar 

ya...
Onları okuyup dinleyince bu fıkra gibi iki 

olay geldi aklıma...
Sizinle de paylaşmak istedim.

3. Cumhurbaşkanı Celal Batar ın anıt tnezan önünde tören düzenlendi

DYP’nin kuruluşu kutland
Doğru Yol Partisinin kurulusunun 21 nci yıldönümü 

Umurbey ‘de Celal Bayar’ın anıt mezan başında kutlandı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Doğru Yol 
Partisi’nin kuru
luşunun 21.nci 
yılı Merhum 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın 
anıt mezarına 
sunulan 
çelenkle 
kutlandı. 
Umurbey 
Beldesi’nde 
düzenlenen 
törene DYP 
Bursa İl Başkanı 
İlker Özaslan, 
Başkan yardım
cıları Recep 
Cenkçiler ve 
Turgut Topçu 
ile yönetim 
kurulu üyeleri, 
Gemlik İlçe 
Başkam Peyami 
Çağlar, eski İlçe 
Başkanı 
Faruk Güzel, 
İlçe Kadın 
Komisyonu 
Başkanı Nuray 
Ertem ile ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir 
ve Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ile 
partililer katıldı. 
Üçüncü 
Cumhurbaşkanı 
ve eski Demokrat 
Parti'nin kurucu
larından Merhum 
Celal Bayar’ın 
anıt mezan 
önünde toplanan 
partililer çelenk 
koyarak, saygı 
duruşunda 
bulundular.
DYP’nin 21. 
kuruluş yılını

ABONE OLDUNUZ MU?

kutladıkları 
bu 
günde 
bir partili 
olarak 
mutluluk 
yaşadığına 
dikkat 
çeken 
İl Başkanı 
İlker 
Özaslan, 
DP’nin 
misyonu 
olan, 
teşebbüsçü 
ve hürriyetçi, 
Türk milletinin 
şanlı geçmişini 
devam ettiren ve 
yüce milletin 
oylarıyla 
ülkeyi en çok 
idare eden 
bir parti olarak 
hizmetlerinin 
devam edeceğini 
vurguladı. 
Özaslan, 
"Hizmet 
anlayışımız 
hiçbir zaman 
değişmemiştir. 
DP’nin 58. 
yılında bizimde 
21.nci kuruluş 
yıldönümümüz 
olan bu günde

bayrağı bizden 
sonra gelecek
lere aynı inanç 
ve şevkle teslim 
edeceğiz.
Bu inancımızı 
hiçbir güç 
kalbimizden 
söküp atamaz. 
Ülkenin 
ekonomik 
çıkışını ön 
plana çıkaran 
görüş, 
partimizin 
görüşüdür ve 
50’li yıllardan 
bu yana 
partimizin 
sürdürdüğü bu 
görüşün şimdi 
başka partiler 
tarafından 
benimsendiğini 

görüyoruz. 
DYP inançlı 
çalışmasıyla 
milletimizin 
vereceği oylarla 
yine iktidara 
gelecektir" 
şeklinde 
konuştu.
Celal Bayar’ın 
anıt mezarında ı 
düzenlenen 
törenden sonra, 
Belde
Meydanı nda 
vatandaşlarla 
bir süre sohbet 
eden DYP İl 
Başkanı İlker 
Özaslan ile 
partililer, 
daha sonra 
Umurbey' den 
ayrıldılar.

MM 4Om.0K0M<*OAflrF ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83 —
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Belediye ve Sağlık ekipleri çay bahçeleri, gazinoları ve döner ve lahmacun saMra

Mutluluk

Belediyenin esnaf denetimleri sürerken, çay bahçeleri, gazinoların ve 
lahmacun salonu denetiminde korkunç manzaralar ile karşılaşıldı. Halk 
sağlığını hiçe sayan bir işletmenin buzdolabında bozuk yumurta ve 
bozulmuş etler denetçiler ve işyeri çalışanlarının miğdesini bulandırdı.
Seyfettin SEKERSÖZ 

Belediye ekiplerinin 
gıda üreten ve satan 
işyerlerine yönelik, 
yaptıkları denetimler 
sürerken, bazı işyer
lerinde korkunç man
zaralar gözleniyor.
Belediye zabıta 
ekiplerinin yanı sıra 
Belediye Veterineri

। ve Çevre Sağlığı 
ekiplerinin de 
katıldığı denetim
lerde, İskele 
Meydanı’nda bulunan 
bir çay bahçesinde

) kullanılan gıda 
ı ürünlerinin koktuğu

görüldü. Bozuk ürün
lerin çıkardığı koku 
deneticileri ve

I işyerinde çalışanları
Kırılmış ve bozul
muş yumurtalar, 
tost için hazırlanan 
malzemelerin dışında 
döner malzemesi 
kıymalarında bulun
duğu işyerlerinde 
korkunç denilebile
cek kadar hijyenden 
yoksun manzaralar 
görüldü.
Kokudan yanlarına 
dahi yaklaşılmaya
cak derecede 
insan sağlığını 
tehdit eden

malzemeleri temizlik 
şirketi elemanlarının 
ellerinde görenler 
ise şaşkınlıklarını 
gizleyemediler.
HİJYENDEN 
YOKSUN
Hijyenik şartlara 
uymadığı için önce 
para cezasına çarp
tırılan bu işyerine, 
insan sağlığına 
zarar verildiği 
gerekçesiyle de 
Savcılığa suç 
duyurusunda

TAŞI 
GEDİĞİNE

Bush’u seçmeyin!,,.
Cumhuriyetçiler tarafından atanan çoğu 
emeldi diplomat ve generaller, Amerikan 
halkına ülkeyi felakete sürükleyen 
Bush’u seçmeyin çağrısı yapmış 
İnşallah seçmezler, dünyanın 
başına bir daha bela etmezler...

İskele Meydam’ndaki bir çay bahçesinin buzdolabında bozularak kokuş
muş yumurtalar zabıta ekipleri tarafından imha edildi. İşletme sahipleri 
hakkında yasal işlem başlatıldı. (Fotoğraf Seyfettin ŞEKERSÖZ)

bulunulacağı 
bildirildi. 
Denetimcilerin 
ikinci adresi ise, 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
bazı döner ve 
lahmacun 
salonları oldu. 
Burada da yapılan 
denetimlerde 
pek fazla değişen 
bir şey olmadı. 
Döner için hazırlanan 
kıymaların bozukluğu 
ve kokusunun yanı 
sıra kullanılan 
diğer gıda 
malzemelerinin 
pisliği karşısında 
zabıt tutan zabıta 
ekipleri konunun 
Belediye 
Encümeninde 
değerlendirileceğini

söylediler.
Döner ve lahmacun 
salonlarını!) giriş
lerinde müşteriye 
tanıtım amacıyla 
sergilenen içli 
köfteleri de kokla
yarak, denetleyen 
Çevre Sağlığı 
Uzmanlan, bunlann 
dahi kokmuş 
olduklarına 
karar vererek, 
çöp aracına attılar, 
işyeri sahibi 
hakkında zabıt 
tutan Çevre Sağlığı 
ekipleri, ikinci 
kez kontrole 
geldiklerinde 
hijyenik şartlann 
yerine getirilmemesi 
durumunda kapatma 
karan alacaklannı 
bildirdiler.

«İM

Mutluluk nedir7

Bazen bir ıs bufanak
Bazen. iyi bir dost de h srıdaş i

M utlu olmak . sayısız cnftdae•
da ■ebep *ar I

Ama. Bir de önemli şart var.
Hayatın içinde olmamı gerek
Yaşam oyununa. iştirak etmemi 

gerek.
Mutlu olmanız »cin. olmazsa 

olmak iki şart daha var
Birincisi, bir olaya taıyac sar
İkincisi, bir insana ihtiyaç var
Tuttuğunuz takımın ezeli rakibi I 

yenmesi.
Bu da. bir mutluluk sebebedir
İyi bir üniversite tutturmak
Bu da, bir mutluluk sebebidir
Yeni bir dost kazanmak
Veya. Bir dost ile. sohbet etmek
Bütün bunları, yasamın içinde 

olursanız yaapa bilirsiniz
Köşeye çekilmek.
Herkes ile, irtibatı kesmek
Mutluluğun hic sevmediği, bîr 

ortamdır.
Ama. Mutluluğun da bir kusuru 

vardır.
Sürekli değildir
Belki de, güzelliği buradadır.
Arada bir ortaya çıkar.
Tadını, damağımızda bırakır
Belki her gün mutlu olsaydık
Mutluluğu bu kadar sevmezdik
Bu kadar özlemezdik

Genç/fkte,
Günler kısa yıllar uzun.
Yaşlılıkta ise.
Yıllar kısa, günler uzundur

Panin'

I BOSA 1AKİMİYH VE KOT 
i GAZETELEIİNE İLAN ALINII
I KÖRFEZ REKLAM

TEL: 513 96 83 Fsx: 513 25 95
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Gemlik Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri ortak açtlama yaptı

“Çarşı Kompleksi Projesi 
yarışmaya açılsın1’ |

Gemlikli mimarlar ve mühendisler Çarşı Projesinin ulusal bir yarışma ile 
belirlenmesini, Üniversite ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin değer
lendirilmesini, kamulaştırmaların hukuki boyutunun çözülmesini ve 
Terminal yerinin imar planındaki yerine bir an önce yapılmasını istedi.
Seyfettin ŞEKLKSÖZ

Gemlik Mimarlar 
Odası Temsilciliği 
yetkilileri ile Gemlik 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Temsilciliği 
yetkililerinin ortak 
katılımıyla Çarşı 
Projesi konusunda 
toplantı yapıldı. 
Gemlik Belediye 
Meclisinin Haziran 
döneminde 
görüştüğü konu ile 
ilgili olarak yapılan 
görüşme ve 
değerlendirmede 
bazı kararların 
alındığı açıklandı. 
Mimarlar Odası

CARGO G26
M Özellikle yeni nesil minibüsler/kamyonetler için geliştirilmiş 

▼ 1 radial gövdeli, üstün performanslı asfalt zemin lastiği

YAPI KREDİ • NORLD KART ■ İŞ BANKASI ■ IHI KARTA 12 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
GOODYEAR

Yetkili Bayii
Teılii klaisıhji vt Oğulları

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

Gemlik Temsilcisi 
Tarık Kaplan ve 
inşaat Mühendisleri 
Odası Temsilcisi 
Yıldırım Akıncı’nın 
birlikte yaptıkları 
yazılı basın açıkla
masında dört 
görüş benimsendi. 
1-Yapılacak olan 
projenin, Ulusal 
bazda açılacak bir 
proje yarışması ile 
belirlenmesi. Proje 
yarışması değer
lendirmesi konusun
da seçici kurulda 
başta Gemlik 
Mimarlar Odası ve 
inşaat Mühendisleri

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Odası olmak üzere 
Üniversiteliler de 

olmalıdır. Diğer Sivil 
Toplum Örgütlerinin 
de fikirleri değer
lendirilmelidir.
2- Proje alanı 
önünde bulunan 
Yapı Kredi Bankası 
ve diğer taşınma
zların proje kap
samına alınması, bu 
nedenle gerekli 
istimlak ve hukuki 
konular çözümlen
meden proje 
çalışmalarına 
geçilmemesi.
3- Mimari tasarım 
süresinde proje

Lastiklerinizi yenileyin,
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.^

müellifi olabildiğince 
özgür bırakılmalıdır.
4- Gemlik'in 
Üniversite kenti 
olma yolunda 
ilerleyen bir kent 
görünümünde 
olmasının en önemli 
sorunlarından biri 
de Gemlik’te bir 
Terminal yerinin 
olmamasıdır. Bu 
anlamda İmar 
planında Terminal 
yeri olarak belir
lenen parselde bir 
an önce Gemlik 
Terminalinin 
hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.

Gördesi çatlayan Arçefıl 
Utöı sorun oMıı ।

Seyfettin SEKERSOZ 

9 yıl önce alınan ve 
gövdesinde çatlama 
görülen buzdolabı, 
firma ile kullanıcı 
arasında sorun 
yarattı.
Manastır mevkiinde 
bulunan De mi r ler 
Sitesinde oturan 
Faruk Demir in 
Arcelik marka buz
dolabında çatlak 
oluşması üzerine 
dolabın gövdesinin 
değiştirilmesi iste 
miyle firmanın 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü’ne 
başvurdu.
Firmadan gelen 
görevli Sefahattin 
Cicek. dolapta yap
tığı incelemede, 9 
yıllık olan ürünün 
gövdesinde 5-6 san
timlik çatlak tespit 
ettiğini ancak 
kullanıma engel 
olmadığını bildirdi. 
Üretilen bir ürünün 
imal tarihinden 
itibaren 10 yıl 
müddetle ilgili firma 
tarafından yedek 
parçasının temini 
gerektiğini savunan 
Faruk Demir, 
dolabın gövdesinin 
firma tarafından 
değiştirilmesini 
istiyor. Dolabın 
gövdesinde bulunan

ca tlak nedeniyle 
soğutmasında da 
problem vasandğ» I 
ileri suren Faruk 
Demir, ilgili firma 
tarafından bedri 
karşılığında başka 
model bir dolap 
teklifine ise sıcak 
bakmadığı m i fade 
ederek, kesinlikle 
gövdenin değiş
tirilmesini istiyor. 
Teknoloji nin deva*, 
h yenilik getirmesi 
neticesinde urrtdea j 
ürünlerinde belirti 
bir zaman sonra 
bulunmadığını 
belirten firma 
yetkilileri, dolabm 
soğutmasını kontrol 
edeceklerini belirte 
rek şimdilik yapacak 
lan bir şeyin olma 
dığmı söylediler. 
Arçelik firması ile 
Müşteri Faruk Deav 
arasında tüketici 
sorunu haline 
dönüşmesi beklenen 
olayda, daha öncede 
ailesinde bazı yak* 
lannın aldığı 2-3 
dolapta aynı sıkın
tının yaşandığına 
dikkat Demir. Be» 
yeni dolap istemi I 
rorum. dolabm 
orijinal gövdesini* 
aynen değişti 
rilmesini istryonBBi 
seklinde konuştu.
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ifa eden işverenin sigorta ötefihi işçi ödeyecek
SSK primine esas 
kazancın alt sınırını 
asgari ücret düzeyine 
indiren yasa tasarısı 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu nda kabul 
edildi. Tasany^ göre, 
işverenin sigorta 
yükü hafiflerken, tah
sil edilemeyen prim
ler işçiye kaldı. 
Tasarıya göre, işv
erenin sigorta primi 
yükü hafiflerken, 
zamanaşımı, işverenin 
ölümü, iflası, işy
erinin kapanması, 
terk edilmesi, tasfiye 
edilmesi gibi neden
lerden dolayı işveren
den tahsil edilemeyen 
primler sigortalıdan 
tahsil edilecek.
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda. 
Kamu Görevlileri 
Sendikaları Yasası, 
Sosyal Sigortalar 
Yasası ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
Yasası değişiklikleri 

kabul edildi. AKP 
İstanbul 
Milletvekilleri 
Alaaddin Büyükkaya 
ve Mehmet 
Sekmen’in önerge
siyle de tasarıya, 
"SSK primlerinin, 
zamanaşımı, işverenin 
ölümü, iflası, iş 
yerinin kapanması, 
terk edilmesi, tasfiye 
edilmesi gibi neden
lerden dolayı işveren
den tahsil edilememe
si halinde, sigortalı
dan tahsil edilme
sine" ilişkin bir 
madde eklendi. 
CHP’liler önergenin 
geç dağıtılmasını 
eleştirdiler. Önerge 
kabul edildikten 
sonra söz alan CHP 
milletvekili Kemal 
Kıhçdaroğlu, işveren 
sigorta primini 
ödemediği zaman 
işçinin ödemesinin 
getirildiğini kaydetti. 
Kıhçdaroğlu, düzenle

meyle primini öde
meyen İşveren ile sig
orta primini tahsil 
etmeyen müdürlerin 
ödüllendirildiğini 
ifade etti.
Kıhçdaroğlu, "Bu 
aynı zamanda SSK 
yüzsüzlerinin de 
affıdır" dedi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesğioğlu ise 
"Belediyeler işçiler
den kesiyor ama pri
mini yatırmıyor. Günü 
geldiğinde bu işçiler 
emekli ediliyor.
Sağlık kurumlarmdan 
da yararlanıyor.
Bunda işçinin kusuru 
yok. Esas muhatap 
yine işveren. Ancak, 
bu pirimleri de birinin 
ödemesi lazım.
Getirilen düzen
lemede, istisnai 
durumlarda işçiye 
rücu edilen bir durum 
var" dedi. Tepkiler 
üzerine Başesğioğlu 

ve AK Parti mil
letvekilleri yanlışlığın 
TBMM genel 
kurulunda 
düzeltilebileceğini 
söyledi.
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda kabul 
edilen diğer iki 
önergeye göre, sigor
talıların çalışmaya 
başlamalarından son
raki yaş tashihleri 
gelir aylık bağlama ve 
sermaye hesabında 
dikkate alınmayacak. 
Yine prim tahsilatın
da zamanaşımı 5 yıl
dan 10 yıla çıkacak. 
EMEKLİ AYLIKLARI 
DÜŞECEK 
Tasarıya göre, 
SSK primi ve 
verilecek ödeneklerin 
hesaplanmasında 
esas alınan günlük 
kazancın alt sının 
16 yaşından büyükler 
için belirlenen brüt 
asgari ücret düzeyine 
inecek. Halen alt

s in irin 5 katı olan utl 
şuur be asgari 
ücretin 6.5 katı 
olarak esas atanacak.
1 Temmuzdan 
itibaren yürürlüğe 
girmesi öngörülen 
düzenlemeyle. halen 
549 milyon 618 bin 
lira olan SSK primine 
esas kazanç şu anda
ki brüt asgari ücret 
olan 423 milyon 
Iİraya inecek. Bu 
uygulama ile işveren
ler, her asgari ücretli 
için 55 milyon lira az 
ödeme yapacak. İşv
eren daha az prim 
ödediği için yeni 
emekli olacaklann 
aylıkları düşecek. 
SSK primine esas 
kazancın üst sının ise 
asgari ücretin
6.5 katı olarak 
hesaplanacak ve 2 
milyar 748 milyon 
lira olarak esas alı
nacak. Üstü sınır 
halen mevcut alt

2 mdyar 748 mAptm 
hra utarak e*a*

AK 1 KATLAR DAHA 
AZ PRM OOOECTK 
Tasan 2e isteğe bağk 
sigortaUar 2e toplu
luk sâgortasmdau

ödecfikieri prim um 
yüzde 30 dan yüzde 
25’e düşecek, 
bsöyiece, isteğe buğb 
sâyortalarm ödediği 
prim mdbdan.
167 rmhon kradan 
106 mdyom Brapu 
inecek Yine tasan 
ile, SSK emekfibrinm 
ilaç, protez, araç 
ve gereç bedel
lerinden ahnacak 
katkı payı 2e 
muayene ücretleri 
ayhklanndan 
kesilecek. Bu uygula
ma, eczaneirrm 
önündeki yığılmaları 
azaltarak.

I

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ l
Ö

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pombası

BİZİMLE YAŞAYIN

Yeni asgari 
ücret açıklandı

Brüt, 444 milyon 150 
bin lira, Net 318 milyon 

233 bin 175 lira.

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömer bey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

1 Temmuz 2004 
tarihinden geçerli 
olacak yeni Asgari 
Ücret açıklandı. 
Asgari Ücret 
Tespit 
Komisyonunun 
üçüncü 
toplantısının 
ardından 
Çalışma Genel

Müdürü 
Cengiz 
Delibaş.
yeni asgarî 
ücreti, 
net 318 milyon 
233 bin 475 lira 
olarak açıkladı. 
Bu yüzde 5 Tik 
artış anlamına 
geliyor.
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Bilgisayarlardaki 
solucanlar yüzde 38 

hız kaybettiriyor

Demir Ali Baycür

e- postalarla çok çabuk bir şekilde yayınlan solucan adlı programlar, bilgisayar
da birikirse yüzde 38 oranında bilgisayarın hızının düşmesine neden oluyor.

Genellikle 
e-postalarla 
çok çabuk bir 
şekilde yayılan 
"solucan" adı 
verilen mini 
programlar, 
biriktiği 
bilgisayarın 
hızını yüzde 
38 oranında 
düşürüyor.
Internet 
kullanımının 
yaygınlaşmaya 
başlamasıyla 
pek çok 
bilgisayar 
virüslerden 
kaynaklanan 
sorunlar 
nedeniyle zarar

gördü. Son 
dönemlerde 
mini program
lar olarak nite
lendirilen solu
canlar (worm) 
ise virüsler 
kadar bilgisa
yarları etkiley
erek, ekonomik 
zarara ve iş 
gücü kaybına 
yol açıyor.

Yazılımlardaki 
güvenlik açık
larını veya 
kullanıcıların 
bilgisayar 
teknolojilerine 
ilişkin eksik 
bilgilerini kulla 
narak yayıl
maya çalışan 
solucanlar, 
virüslerden 
farklı olarak

kendini 
çoğaltmak için 
başka 
programlara 
bulaşmaya 
ihtiyaç 
duymuyor.
Solucanlar, 
genellikle bağlı 
olunan ağ 
üzerinde 
yayılmayı 
deneyerek veya

adres 
defterinde 
bulunan 
kişilerin bil
gisayarlarına, 
kendilerini 
bir e-posta 
içine saklayıp 
yine kendilerini 
postalayarak 
bulaşmaya 
çalışıyor.

YENİ TELEFON U M UZU NOT ALINIZ
ECÛİRFEZ GGZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 51 3 96 33

Hiçbir İse Yaramadık

işçi köylü usta çırak
Gene kakhk gözden nk
Belki dedik bu son durak
Birinciye varamadık

Ahkam keser dert dinleriz 
Her biri başka inleriz 
Onbin değd ç vzbsnlerir 
Hiçbir işe yaramadık

Karga şahine göz koyar
Açık göz garibi soyar
Feryat etsen kimler duyar
Biz bizlere sorun addı

Rotasız yüzer gemimiz 
Boğuldu öldü kimimiz 
Yere savruld u külümüz 
Kefen bile saramadık

Demiralı şiiri yazar
Kendi kuyusunu kazar
Ağalar beyler de kızar
Hakkımızı aramadık

HER TÜRLÜ KARTUŞ MUMU VE 
rwia ŞERİTİ GARANTİLİ DEÖŞTİRİÜI 

2K0FİS& KIRTASİYE 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110 TEK Anza 513 20 66
Polis İmdat 155 TEK İşletme 513 45 03
Jandarma İmdat 156 Statyum 514 00 95
Jandarma K. 513 10 55 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Polis Karakolu 513 18 79 MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Gar. Kom. 513 12 06 Halk Kütüphane 513 13 53
— Askerlik Şb. 513 10 57

KAYMAKAMLIK Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33

Kaymakamlık 513 1051 Mal Müd. 513 10 95
C.Savcıhğı 513 1053 Nüfus Md. 513 37 42

C.Savcı Yrd. 513 2954 Özel İd. Md. 513 15 07

Emniyet Mûd. 5131028 Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64

ULAŞIM Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42

METRO 513 12 12 Ver. Dairesi Md. 513 1092
Aydın Turizm 513 20 77 İlçe Tanm Mûd. 513 11 86

HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 73

Devlet Hastanesi 513 92 00
BELEDİYE________

SSK Hastanesi 513 23 29 Santral 513 45 21 -23
Mor.Saö.Ocağu 513 10 68 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER Zabıta 513 24 32
Otobüs islet. 513 45 21-122

Körfez Taksi 513 18 21 Su İşlet. 513 45 21-115
Çınar Taksi 513 24 67 İtfaiye 513 23 25
Güven Taksi 513 32 40 Muhasebe Md.513 45 21 -182
Gemlik Taksi 513 23 24 Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Manastır Taksi 514 35 50 Su Anza Yalnız 165

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 26154 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Esklhtear (262)655 6031

AMCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURHAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 U 25

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
OcahgcR 5131637
Ergce 5138843
feragat 513 2259
Habaşgce 513 45 46
Yeni Ukftgae 513 65 00
BPGce 5145981
Bütünler Ukitgcc 513 80 00
Akçagaz 51488 70

W ? 9 9 <1 ’&fe I 

SENLİKTE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

EKMEK .ARASI DÖNER t ANİ 1.500.000 TL
SOSİSÜmİÇ tAlM 2.000.000 TL

H.TOGER +A1AJİ 2.000.000 TL
MM r CİPS - İÇECEK 3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS 
DâU^dFS*KNEK«İAR*KHH 4.500.000 TL 
OĞa+CİS-W51SAUR*KHH 4.500.000TL 
KÖFTE + CKtKAE®iSURtjÇHH 4.500.000TL 
SOSS + CKtUEKMLOUKHH 4.500.000TL 

UB-KHB 4.500.000 TL

8.000.000 TL

İşyeri ve dere paket senisimiz vanhr 

İstiklal Cad.No:lî GEMLİK Tel: (0.224) 513530
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5 “Anadolu’yu bütün dünya tanımalı”
AK Parti Genel Başkanı 

ve Başbakan Recep Tayip 
Erdoğan, "Bir açık hava 
müzesi olan Anadolu’yu 
bütün dünya tanı
malıdır" dedi. Erdoğan, 
turizmde yapılacak yeni 
yatırımlarla istihdam soru* 
nunun da önemli ölçüde 
çözüleceğini ifade etti. 
Erdoğan, grup toplantısın
da, tanm kesiminde 
yapılan yasal düzenlemel
er hakkında da bilgi verdi. 
Hükümete geldiklerinde 
çiftçinin, hayvancının ve 
tanm sektörüyle uğraşan 
binlerce insanın içler acısı 
durumda olduğunu 
belirten Erdoğan, aldıkları 
tedbir, yaptıkları uygula
malar ve çıkardıkları 
kanunlarla pozitif 
bir iyileşmenin 
önemli adımlarını 
attıklarına işaret etti. 
Tanmda acı tablonun 
değiştiğine işaret eden 
Erdoğan, "Özellikle çiftçi
lerimizin acil problemler
ine çare olacak destek 
programlarını devreye 
soktuk. Borçlarını 
yeniden yapılandırarak 
nefes almalarını 
sağladık. Elbette sadece

bu destekleme program
larıyla tarım sek
törümüzün ilerlemeye
ceğini biliyorduk. 
Dünyadaki tarımsal 
kalkınma projelerinden 
yararlanarak yeni bir 
tarım stratejisi 
geliştirdik. Tarım sek
töründeki darboğazları 
kaldırmaya çalışırken 
önümüzdeki dönemde 
nasıl bir atılım yapaca 
ğımızın hesaplarını yap
tık. 20 aya yakın süre 
boyunca çiftçilerimizin 
yaralarına melhem ola
cak kalkındırma amali 
pek çok proje ve kam 
panyayı başlattık"dedi.

"Tarımsal kalkınma 
projemiz kapsamında 
köylümüzün çiftçimizin 
hayvancılığımızın yüzünü 
güldürmek için 
arayışlarımız hızla 
devam etmektedir" diyen 
Erdoğan, doğal atık proje
siyle 5 bin 200 köyde 
artık atık sularla çevrenin 
güzelleşeceğini, tarımın 
sulanacağını ve bu pro
jenin 60 kat daha ucuza 
mal edildiğini kaydetti. 
"İşletme sermayesi iste
meyen bu doğla arıtma 
tesisleriyle köylerimizde 
kirlilik üreten kanalizas 
yonlar bundan böyle 
yeşile bir altyapı oluştu
racaktır. Atık sular 
tarımda kullanılabilecek
tir" diyen Erdoğan, 
"Köyle rimizi çevreci 
köyler haline getirecek" 
dedi. Göletleri de faal hale 
getirdiklerini ve çalış
maların halen sürdüğünü 
ifade eden Erdoğan, bu 
alanda yapılacak çalış
malarla 200 trilyonluk 
katma değer kazanıla
cağını kaydederek, 
"Bugüne kadar sadece 
sulama amaçlı kul
lanılan bu göletler adeta

birer bereket İusyneğs 
bereket ptnan 
olacaktır’ deds
Erdoğan, mera sUh caİB- 
malannda büyük baodricr 
yapılmakta olduğunu, 
2004 yılında 600 bin 
dekar mera ıslahı hedef 
ledîklerim. bu konuda 
çalışmaların hedef 
yakalanıncaya kadar ısrar
la ve ka ra rlıhkla devam 
edeceğini belirterek, aynı 
şekilde sertifikalı tohum
luk kullanımının yaygı 
lastınlması cahsmalanmn 
sürdüğünü söyledi. 
50 bin ton ola n yıllık ser- 
tifikalı tohum 2004 yılın
dan itibaren 600 bin tona 
çıkarılacağını bu alanda 
çiftçilere 200 milyar Itrahk 
detek sağlanacağını. 50 
bin liralık a va n t a j ve il 
özel idarelerinin katkısıyla 
çiftçilerimize mahsul fi 
yatına yakın fiyatta serti
fikalı tohumluk temin 
edileceğini söyleyen 
Başbakan Erdoğan, aynı 
şekilde tarladan sofraya 
güvenli gıda anlayışını yer
leştirmeye calısdıklarını 
belirtti. Erdoğan, 
"Yıllardan beri yüzü 
gülmeyen çiftçimiz bilme

■Mm nnğHMBu mmmi nr

TurirMMumobı «mmatübı 
vurunu oğartocapı füurib 
den belltdtr Geçen fütas 
Mavi* «vmdu uMtaMüM* 
gelen yabancı ftaHM aaşu 
sı 1 milyon 149 bun 30V 
iken, 2004 ysknmı yine 
sadece Moysı ovundu bu 
r©M©M MI MM (^0M© 
57 2 ki artıştı I milyum 
900 bin lobenrı twrw«r 
uJaşmcş&r. Bu şuiue db 5 
aşanda 5 nwşmn Meamm 
davanmış! tr Geçen sena 
He kıyas landığmda but 
rakamlar ynaJe 99 yn9- 
la şık artış aöuâemmdSe- 
dir dh*e Imnadu

Sosyal Sigortalar 
Kanunu değişiyor 

Sigorta primi, asgari ücret üzerinden alınacak.
Asgari 
ücretle 
SSK 
primine 
esas olan 
alt kazanç 
eşitleniyor. 
Bu 
çerçevede 
SSK, işv
erenden 
asgari ücret 
üzerinden sigorta 
primi alacak. 
Konuya ilişkin 
düzenleme 
Meclis Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu ’nda 
kabul edildi. 
Tasarıya göre, 
SSK’ya bağlı 
isteğe bağlı

sigortalıların prim 
oranı yüzde 
30’den yüzde 
25’e indiriliyor. 
Tasan, Sosyal 
Sigortalar 
Kanunu’nda da 
prim tahsilatını 
kolaylaştırıcı 
bazı değişiklikler 
de öngörüyor.
SSK’dan 
sürekli

işgöremezlik 
geliri, 
malullük, 
yaşlılık ve 
ölüm aylığı 
alanlann ilaç 
katkı paylan 
ve muayene 
ücretleri, 
bundan böyle 
aylıklarından 

kesilecek.
Aynca kayıtdışım 
önlemek için 
valilikler, 
belediyeler ve 
ruhsat vermeye 
yetkili diğer mer
ciler, yapı ruhsatı 
verdikleri inşaat
ları bir ay içinde 
bildirmekle 
yükümlü olacaklar.

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Konfor yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat A Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN n PERAKENDE KONTÖR SATIŞI 

ULUÛCAKIAR TELSİM CEPSHOP 
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03
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r A ACCİVE 

■ COMPUTER
I BİLİŞİM HİZMETLERİ

VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

a □

i
* Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft
Wlndows XP Home TR İşletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek
* 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı AH
• 15' Monitör
• 52 X CD - Rom > ’
* 3 aylık sınırsız SUPERONUNE^^
* e-pack Internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15*Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 3 TAK

BONUSCARDA 
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT *9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT *13 TAK

Vestel PC1 I.00011 1.000.000.000 1.0MN 1.11011 1.110.000.000

Vestel Click 1.1771.000 1.177.600.000 I.I77.UI) 1J1M I1M

Vestel Asteo İMİ 1.207.600.000 12MM mıı mıı

Vestel BishiT 1İ6M0MH» UUM 1.266.800.000 1111 1111

Vestel Planet 1.428.8N.000 1.428.800.000 I.4UM 1111 11.11

Vestel Magıc 11.0001 IMNO 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel BishiY 1.794.800.000 1.794.800.000 1.nÇIM.N0 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Optimum 1.861.600.000 1MM 1.861.600.000 2.111 2.1.11

Vestel Smart İlil IMM 1.99MW 2219.000.000 2.219.000.000

Vestel Max SMNM 5.070.000.000 5.070.000.000 5.62711 5.627.000.000

irCRT Monitör farta: ^400.000 îl İT Fiat Monitör Mq:W0W TL ir Fiat Monitör farta: 191200.000 R

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT *4 TAK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞÎNAT + 6TAK

BONUS CARD A 
PEŞİNAT *11 TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1271.900.000 1271.900.000

irCRT
Monitörle 1.M.NII U95M 1.15511 1.İK9501 1214.950.000

17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1255.000.000 1255.11 IMM 11750.N0

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ I 
îi îınîı Ti ı

I

I kuflqnqn Aldığı ûrûnojn Tutan Tartı | 
11 ir ||-/-/ao<|l 

I BuhedyeçeMsadeceActtveSgEoytada 30W2004tatiekottageçekti 

LmMMMMM HM MH BM MB ^M ■■ M MB MB ■■ M J

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın_ _
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Amerikalı Türkiye'yi keşfetti
ABD den 
Türkiye’ye 
yönelik turistik 
rezervasyonlar
da önceki yıla 
göre yüzde 52 
artış sağlandı. 
Türkiye hakkın
da bilgi almak 
isteyenlerin 
oranında patla
ma yaşanıyor. 
Ne w York 
Kültür ve 
Turizm 
Temsilciliği ’ nde 
n alman bilgiye 
göre, ABD’nin 
Ne w York ve

Kadınlar alışveriş hastası
Tüm dünyada 
hızla artan 
tüketim 
çılgınlığı, 
bir tutkuya 
dönüşen alış 
veriş, uzman
lara göre, 
bir hastalık. 
’Bu hastaların 
çoğunluğunu da 
kadınlar 
oluşturuyor. 
Uzmanlar, 
hastalığın 
belirtilerini 
ise, 'Sürekli bir 
şeyler alma 
fikri, asla kul
lanılmayacak 
şeÇleri satın 
almak, gereksiz 
alışveriş yüzün
den borçlanmak 
ve beraberinde 
ajle içi şorun- 
laf,’ olarak 
sfir^hyor.
TV-’lçrde 
öğhen saat- , 
ferinde sıkça 
yayınlanan 
alış veriş 
programlan,

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY

BfBjgfg/aıgjgfa/gfajB/gjgfgfgfgrafdfafgi] a

İLAN ALINIR 
KÖRFE2 REKLAM

TEL : 513 17 97- 513 96 83
F«X : 513 35 95

■■■■ OUK.UK SİVAS» GAZETE mH 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Chicago 
kentleri ile 
California 
eyaletinde 
yürütülen 
reklam kampa
nyası olumlu 
sonuç verdi. 
Türkiye’ye tur 
satan seyahat 
acentalan 
önceki yıla 
oranla yüzde 
52 daha fazla 
rezervasyon 
yaparken, 
Türkiye’nin 
New York’taki 
temsilciliğine 

özellikle ev 
kadınlarını 
hedef alıyor. 
Televizyonda 
özellikleri 
anlatılan bir 
ürünü almak 
için evden çık
manıza bile 
gerek kalmıyor. 
Telefonla 
sipariş veriyor
sunuz ve ürün 
kapınıza kadar 
geliyor.
Bir çok kadın, 
evde otururken 
bu programlara 
göz atıyor ve 
ardından 
birkaç siparişle 
başlayan alış 
verişlerin ardı 
arkası 
kesilmiyor. 
Bu yüzden 
eşleriyle de 
"gereksiz 
harcamalar" 
sebebiyle 
tartışmalar 
yaşanıyor.
Ancak bu tartış
malar da daha 

telefon, elek
tronik posta ve 
posta yoluyla 
Türkiye 
hakkında bilgi 
almak isteyen
lerin oram da 
yüzde 266 artış 
gösterdi.
Sezon başında 
yürütülen 
reklam kampan 
yasına şu anda 
farklı bir 
alanda devam 
edildiğini 
kaydeden New 
York Turizm 
Temsilciliği 

çok alış verişe 
sanlmalanna 
yol açıyor.
Sonuç ise 
bankaya yüklü 
miktarda kredi 
kartı borcu 
olarak ortaya 
çıkıyor.
Uzmanlar, 
bunun bir 
hastalık 
olduğuna 
işaret ederek, 
"Satın almak 
için karşı 
konulmaz bir 
istek duymak, 
en belirgin 
özellik.
Hastalar, 
istedikleri 
ürünü ala

İ

i
i

yetkilileri, 
ABD’nin önde 
gelen gazete ve 
dergilerinin 
editörlerinin 
Türkiye’de mis
afir edildiklerini 
kaydettiler. 
U/ashington 
Times, Forbes 
ve Travel 
IVeekly gibi 
gazete ve 
dergilerin 
editörlerinin 
şu anda 
Türkiye’de 
bulunduğu, 
New York Post 

mayınca 
dünyanın 
yıkılacağını 
düşünüyor.
Kişisel kontrolü 
kaybediyorlar. 
Bu hastalar için 
alış veriş, can 
sıkıntısını 
gidermek için 
bir aracı değil, 
daha çok bir 
bağımlılık" 
diyor.
Alış veriş 
hastalığına 
genelde 
depresyonun 
sebep olduğunu 
anlatan 
uzmanlar, 
kişinin, 'Ben 
önemliyim, 

gazetesi ve 
ABD’nin önde 
gelen gezi 
dergisi Travel 
and Leisure’ın 
yazarlarının da 
yakında 
Türkiye’de 
misafir edile
cekleri öğrenil
di.Tanıtım 
amacıyla Neu 
York’taki özel 
fuarlarda da 
Türkiye’yi 
tamıtıcı 
standlar 
kurulmasına 
devam ediliyor.

kendimi 
ödüllendiriyo
rum’ dürtüsüyle 
davrandığını, 
marketlerde 
müşteri olarak 
önemsenmenin 
de onlan tatmin 
ettiğini 
kaydediyor. 
Uzmanlar, alış 
veriş hastaları
na teşhis 
koymanın 
zorluğuna da 
dikkat çekiyor: 
"Çünkü 
hasta, bunun 
bir hastalık 
olduğunun 
bilincine 
varmıyor".

Öğrenim 
| kredileri 

aylık
I ödenecek

Oğreneiler, uygulamadan 2005 
yılından itibaren yararlanacak

Yüksek öğrenimde 
okuyan ve burs 
almaya hak 
kazanan öğrencil
er, 2005 yılından 
itibaren öğrenim 
kredilerini üç aylık 
yerine aylık 
ödemeler şeklinde 
alacak.
Aylık 90 milyon 
lira olan öğrenim 
kredisi de 
arttırılacak. 
Bu arada daha 
önce öğrenim ve 
katkı kredisi almış 
ancak hiç geri 
ödeme yapmamış 
435 bin kişinin 
borcunu ödemesi

30 Haziran 
son gun olarak 
açıklandı 
I st eyenler boran 
ana par asam peşin 
ödeyip gecikme 
faizini 3 takatle 
böldürebÜccek. 30 
Haziran a kadar 
ödeme yapmayan
lar için ise icra 
takibi başlatılacak. 
Üniversite mensn- 
lan kredi 
borçlarını. 
Yurt-Kur un 

wwu .kyk.gov .tr’ 
adrı imden veya 
0312 363 87 70 
nolu telefondan 
öğrenebilecek.

Tüketici 
güven endeksi 

geriledi
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) ve 
T.C. Merkez 
Bankası işb i rliği

I çerçevesinde 
yürütülen Tüketici 
Eğilim Anketi 
mayıs ayı snmıcian 
açıklandı. Buna 
göre: 2004 yıh 
nisan ayında 
111.0 olan 
Tüketici Güven 
Endeksi. mayıs 
ayanda nisan ayma 
göre yüzde 3.33 
oranında az alarak 
107.3 değeıine

i indi. Güven 
endeksindeki
■____________

düşüşe en büyük 
etkiyi. tüketicilerin 
gelecek dönem 
genel ekonomik 
duruma 
dair değer
lendirmelerinin 
kötüleşmesi (yüzde 
-7.02) yaptı. Maviş 
Ayı Tüketici Eğilim 
Anketine ilişkin 
avnntdara 
TC Merkez 
Bankası nm 
sitesinde
http: uuM.tcmb. 
gov.tr tüket anket 
tuketbuken.pdf 
linkinden
ulaşmak mümkün.

OUK.UK
kyk.gov
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Yılsonundadolarnekadarolacak?
Merkez Bankası 
Beklenti anketine 
göre, yıl sonunda 
ortalama kur 
1 milyon 598 bin 
900 lira olarak 
belirlendi.
Bankalararası 
döviz piyasası 
dolar kuru 
çerçevesinde 
katılımcıların 
cari ayın kur 
beklentileri 
Haziran ayının 
ikinci anketinde, 
1 milyon 400 bin

“Bürokrasimiz obez olmuş”
TBMM Başkanı 

' Bülent Arınç, yenilen
meyen her teşkilat 
gibi TBMM teşkilatın
da da hantal, ağır, 
asli fonksiyonlarını 
kaybetmiş, popüler 
değimiyle "obezite 
bir bürokrasinin” 
meydana geldiğini 
söyledi.
13 Ekim tarihinde 
başlattıkları 'Meclis’te 
AB Reformu’ pro
jesinin ancak yüzde 
50’sini gerçekleştire
bildiklerini ifade eden 
Arınç, TBMM’de 
yeniden yapılanma 
çerçevesinde, idari 
alanda ve teşkilat 
yapısında reform 
yapacaklarını bildirdi. 
Meclis Başkanı Bülent 
Arınç, TBMM’de 
yeniden yapılanma, 
uluslararası kalite 
belgelerinin alımı ve 
Meclis haber por- 
talının tanıtımı 
amacıyla TBMM 
Tören Salonu’nda bir 
basın toplantısı 
düzenledi- Meclis’te 
başlattıkları reform 
çalışmalarının en 
önemlisi olan yeniden 
yapılanma ve ulus
lararası kalite stan
dardı hakkında biU 
giler veren Annç, 
amaçlarının 
TBMM’nin itibarlı, 
saygınlığı yüksek ve 
en iyi işleyen devlet 
kurumu haline getir
ilmesi olduğunu kay
detti. Türkiye’nin çok 
sıkıntı çektiği ağır ve 
hantal bürokrasi

lira*l milyon 750 
bin lira aralığında 
olurken, ortalama 
kur öngörüsü 1 
milyon 492 bin 900 

sorunun Meclis’te de 
yaşandığını ifade 
eden Arınç, TBMM 
teşkilat sistemi ve 
çalışma düzenin 
belirleyen kanunun 
21 yıldır değiştir
ilmediğini dileg etir- 
di. "Böyle gelir, 
böyle gider" 
anlayışına sahip 
olmadıkları için bu 
sorunu öncelikli 
olarak ele aldıklarını 
vurgulayan Bülent 
Arınç, yeniden 
yapılanma çalışmaları 
konusunda Türkiye 
Ortadoğu Ammme 
idaresi Enstitüsü 
(TODAİE) ile danış
manlık anlaşması 
yaptıklarını bildirdi. 
TBMM Genel 
Sekreterliği Yeniden 
Yapılanma ve Norm 
kadro Projesi (TBMM- 
GESNOK) adıyla 
reform için gerekli 
çalışmaları başlattık
larını açıklayan Arınç, 
bu amaçla TODAİE 
danışmanlığında 
Meclis’in en iyi 
uzman ve yönetici
lerinden oluşan 25 
kişilik bir ekip kur
duklarını söyledi. 
Meclis Başkanı’nm bir 
yasama yılı içinde 14 
bin sayfalık resmi 
belge okuduğunu, 
Meclis’te bir yıl içinde 
30 bin sayfalık belge 
akışı olduğunu, eski 
ve yeni milletvekilleri
ni özlük haklan ve 
sağlık hizmetleriyle 
ilgili olarak 24 bin 
kişinin İşlemlerinin

lira oldu.
Haziran ayının 
ilk anketinde 
1 milyon 
400 bin lira- 

yapıldığını, günde 
ortamalama 5 bin 
kişinin Meclis’i 
ziyaret ettiğini 
belirten Bülent Arınç, 
"Türkiye’nin en 
önemli kurumu olan 
TBMM’de en hızlı, en 
verimli, en kaliteli iş 
üretimi hedefimiz 
yeniden yapılanma 
projemizin temel 
amacıdır" şeklinde 
konuştu.
Yeniden yapılanma 
projesiyle eşzamanlı 
olarak iki uluslararası 
standart alma çalış
masını da sürdüre
ceklerini ifade eden 
Annç, bunlardan 
ilkinin ISO 9001: 
2000 Kalite Yönetimi 
Sistemi olduğunu 
açıkladı. Annç, bu 
sistemi getirmekle 
Meclis yönetimin 
kalitesinin de önemli 
ölçüde artacağını kay
detti. Annç, bu stan
dartla, kalitede 
sürekliliğin, tüm 
işlemlerin kayıt altına 
alınmasının, hatalı 
hizmet oranını 
düşürülmesinin, çağ

1 milyon 750 bin 
lira aralığında 
olurken, ortalama 
kur öngörüsü 
1 milyon 488 
bin lira olmuştu. 
Yıl sonu kur 
beklentileri 
Haziran ayının 
ikinci anketinde 1 
milyon 285 bin 
lira-2 milyon 120 
bin lira aralığında 

olurken, ortalama 
kur öngörüsü 1 
milyon 598 bin 
900 lira oldu.

daş bir çalışma 
ortamının sağlan
masının ve maliyet
lerin azaltılmasının 
amaçlandığını bildir
di. Almayı düşündük
leri ikinci ulus
lararası standardın 
HACCP olarak bili
nen Kritik Kontrol 
Noktalarında Tehlike 
Analizi Standardı 
olduğunu belirten 
Annç, bu standartla 

mutfak, lokanta ve 
depolarda melzeme 
güvenliği, sağlık kon
trolü, çevre güven
liğinin sağlanacağını 
söyledi.
TBMM Başkanı 
Bülent Annç, 
Meclis’te başlattıktan 
iletişim reformunun 
önemli adımlarından 
birini de Meclis haber 
portalı olduğunu 
ifade ederek, "Devlet 
kurumlan arasında ilk 
defa yapılacak bu 
projemizle, Meclis’te 
olan her çalışmayı en 
hızlı biçimde internet
ten yayınlayarak 
kamuoyuna duyur
mak istiyoruz' dedi. 
Meclis haber portalı 
ile bir ilke imza attık- 
1 arını vurgulayan 
Annç. bu projenin 
aynı zamanda şeffaf 
Meclis ilkesini de 
güçlendireceğini kay
detti. Annç. Mecliste 
olup bitenleri haber 
portalı yoluyla en 
geç bir saat içinde 
halka duyurmayı 
amaçladıklannı 
bildirdi.

Adli tatil 
kısalıyor 

Tatil, 1 Ağustosla başlayıp
5 Eylül'de sona erecek.

Adli tatil 
kısalmasını 
öngören tasan 
Meclis Başkanlığı 
na sunuldu. 
Tasanya göre, 
daha önce 20 
Temmuz’da 
başlayan adli 
tatil, 1 Ağustosta 
başlayıp 5 Eylül’de 
sona erecek. 
Tasarıyla 
getirilen diğer 
düzenlemeler 
şöyle: 
- Kadın ve kız 
kaçırma ile alıkoy
ma suçlarının fail
leri, kaçırdığı veya 
alıkoyduğu kimseyi 
herhangi bir şehevi 
harekette bulun
madan kendiliğin
den teslim ederse 
ceza indiriminden 
yararlanacak.

। - Asliye mahkemesi 
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kaldırılan ilçHerde
ki noterlikler 
fa afiyeti» rini 
sürdürebilecekler.
- Tutuklu kişilere 
daha önce 
mahkemede tebliğ 
edilen iddiana—», 
ceza infaz 
kurumunda 
tebliğ edilecek. 
Tasan, 
Hukuk Usulü 
Muhakemeleri 
Kanunu ve Ceza 
Muhakemeleri 
Kanununda yer 
alan pa ra sal sınır
lan, günün 
koşullarına uygun 
hale getiriyor. 
İcra ve iflas 
Kanunu’y la 
yeralan mal 
beyanında bulun
mama fiili de 
suc olmaktan 
çıkarılıyor.
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Keten tohumunun faydaları
Keten tohumu yük-
sek oranda çoklu
doymamış yağ asit* 
leri, düşük oranda 
doymuş yağ asit i, 
yüksek oranda lifle 
birlikte bol miktarda 
potasyum, az mik
tarlarda ise mag
nezyum, demir, 
bakır, çinko ve 
çeşitli vitaminler 
içerir.
100 gr. keten yağı 
13.4 mg. E vitamini, 
100 gr. keten tohu
mu ise yaklaşık 450 
kcal. içerir daha 
uygun sanki. Keten 
tohumunun amino 
asit profili soya 
ununa benzer 
özellikler gösterir. 
İçerdiği N-3 yağ asiti 
oranı, (Omega-6 mn 
yaklaşık dört katıdır) 
çözünebilir ve 
çözünemez liflerce 
zenginliği ve bir 
çeşit bitkisel 
östrojen olan lignan- 
lann en zengin 
kaynağı olması 
nedeniyle keten 
tohumu beslenme 
uzmanlan tarafından 
sıklıkla önerilir.
Lignanlar, hormon
lara bağlı kanser 
türlerinde (göğüs, 
prostat vb.) seks 
hormonlarına müda
hale ederek kansere 
karşı koruma yapar; 
tümör hücrelerinin 
büyümesini engeller. 
Keten tohumunda 
bulunan lignanlar 
birer doğal 
SERM?dir 
(östrojeni seçerek

Rj-

alan modülatörler); 
östrojen kullanımının 
zararlanndan 
korurken tüm diğer 
olumlu etkilerinden 
de yararlanmayı 
sağlarlar.
Örneğin; östrojenin 
kemiklerde bağlantı 
kurup büyümeyi 
sağlamasına izin 
verirken; hasar 
verebileceği göğüs 
ve rahim içi gibi 
hassas bölgelere 
girmesine izin ver
mezler. Fazladan 
bir hücre büyümesi 
olmadığında kanser 
riski azalır.
Yaptığınız hamur 
işlerinde her bir bar
dak unun içinden 2 
çorba kaşığı un alıp 
yerine 2 çorba kaşığı 
öğütülmüş keten 
tohumu katabilir 
veya yağca bir 
değişim yapmak 
istiyorsanız her 1 
ölçü yağ yerine 3 
ölçü öğütülmüş 
keten tohumu 
katabilirsiniz.
Laboratuar çalış
malarında öğütülmüş 
veya öğütülmemiş 
tohumların fınnda 
2 saat boyunca 178 
derece sıcaklıkta N-3 
yağ asitlerini ve lig- 

nanlanm neredeyse 
hiç yitirmediği tespit 
edilmiştir. Fakat 
keten tohumu yağı 
iyi bir N-3 yağ asiti 
kaynağı olsa da, 
tohumdaki lif ve 
lignanlannı 
yitirmiştir. Keten 
tohumu yağının 
kullanım esnasında 
ısıya maruz bırakıl
maması tavsiye 
edilmektedir (yemek
ler piştikten sonra 
ve salatalarda). 
Geleneksel 
tedavide kullanımı 
Keten tohumu anti- 
mantari, antimitoz 
ve antioksidan 
özellikler taşır. 
Keten tohumlannda 
bulunan müsilaj, 
bağırsakta su çekip 
şişerek,mekanik 
müshil olarak tesir 
eder. Ketenin bu 
etkiyi göstermesi 
biraz zaman alır 
fakat tahriş yapma
ma gibi önemli bir 
avantaja sahiptir. 
Yine bu özelliğiyle 
diğer müshillere 
nazaran daha uzun 
süre kullanılabilir. 
Ayrıca içerdiği yağda 
müsil yapıcı etkiye 
destek sağlar. 
Eski Mısırlılar

zamanından ben bu 
a— sçİs kulanddağı 
bilinmektedir 
Yine musdajm 
yumuşatıcı etkisin
den dolayı gastnt. 
mide ülseri gibi 
sindirim sistemi 
tahrişlerinde de 
kullanılır.
Bu amaç için günde 
bir kez tercihen yat
madan önce 1-2 çay 
kaşığı tohum yenir, 
üzerine 2 bardak 
şu içilir.
Öksürüğe, nezleye, 
üşütmeye karşı 1 
çorba kaşığı keten 
tohumu 3 fincan 
suda 10 dakika kay
natılır; 3-5 dakika 
bekletilip süzüldük
ten sonra içilir.
Bu çayın buhan 
burundan 
teneffüs edilir. 
Akciğer hastalıkları 
ve zatüreede 80 gr. 
keten tohumu 40 gr. 
rezene tohumuna 
karıştırılarak az 
sıcak suda lapa 
yapılır ve iki tülbent 
arasına konarak 
göğüse ve sırta yer
leştirilir.
Çıban, gece yanığı 
ve eziklerin iyileştir
ilmesinde 80 gr. 
keten tohumu ile 40 
gr ebegümeci lapası 
yapılarak yaranın 
üzerine konur.
Böbrek ağnsı ve 
kramplarda iki çay 
kaşığı keten tohumu 
6 fincan suda 10 
dakika kaynatılıp, 5 
dakika bekletilip 
süzülür.

Her yıl yarım 
milyon anne 

' adayı ölüyor
Dünyada yrida 
yanm müyoadaeı 
fazla kadmm, 
ya gebelik 
sırasında ya da 
doğam soaraaa»- 
da çıkan 
komplikasyonlar 
yüzünden 
öldüğü bâlcfiriML 
BM Nuf us 
Fonu yetkilisi 
Profesör Gata 
Sen, yoksul 
ülkelerdeki 
sağlık koşuBarmm 
yetersizliğinin, 
bu kadar kadının 
ölmesinde esas 
etken olduğunu 
belirtti.
Prof. Sen, 
“Her yıl yanm 
milyondan fazla 
kadın can veriyor. 
Bu korkunç bir 
rakam. 18 milyon 
kadın da doğum 
ya da gebelik 
nedeniyle ya 
sakat kalıyor ya da 
çeşitli hastalıklara 
yakalanıyor” dedi. 
Cenevre ’de basın 
toplantısı yapan 
Sen, 1994 yılında 
Kahire’de 
y a pılan u luslar ar »sı 
nüfus ve kalkınma 
konferansından 
bu yana anne 
ölümlerinin

«rdmmcs# alanında

Diyetin tadını kaçırmayın NÖBETÇİ ECZANE
Uzmanlar, yaz 
diyetinin kış diyetine 
göre daha kolay ama 
bilinçli yapılmadığı 
takdirde sağlık açısın
dan riskli olduğunu 
belirtiyor. Özellikle 
yağlarından 10 
günde kurtulmayı 
hayal edenler 
dikkatli olmak zorun* 
dalar.Zayıflamak için 
yapılan diyetin hiçbir 
şey yiyip içmemekten 
ibaret olmadığını 
ifade eden uzmanlar, 
'Yaz aylarında uygu
lanacak diyet pro
gramlarının, hava 
sıcaklığı nedeniyle 
oluşan yeme-içme 
isteksizliğinin de 
yardımıyla basan 
şansı daha yüksektir. 
Ancak, tüm 
diyetlerde olduğu

gibi yaz aylannda 
yapılacak diyetin 
de hızlı ve sert bir 
şekilde değil, 
yavaş yavaş ve 
düzenli yapılması 
yararlıdır* diyor. 
UZMANINA 
BAŞVURUN 
Uzmanlara göre, 
çok çeşitli diyet 
türleri var, ancak 
herkesin metaboliz
ması farklı. Bu 
nedenle uygulanacak 

diyetin nasıl olacağı
na diyet uzmanlann- 
dan çok, vücudunu 
daha iyi tanıyan 
kişinin kendisi 
vermeli. Diyetisyen, 
sadece denetleyici 
ve yanlış yeme 
içme alışkanlıklarının 
değiştirilmesi 
konusunda danışman 
olarak görev yapmalı. 
Dikkat edilmesi 
gereken husus ise, 
15 gün gibi süre 
içinde zayıflamaya 
çalışmak.
HASTALIĞA 
DAVETDE 
Bu durum hava 
sıcaklığının da et 
kişiyle vücut direncini 
zayıflatıp, yetersiz 
beslenmeye bağlı 
olarak kalp, böbrek 
rahatsızlığı gibi önce

den varolan ancak 
bilinmeyen hastalık
ların ortaya çıkması
na neden olabilir. 
İzlenmesi gereken en 
iyi yöntem, diyetin 
belli bir plan 
dahilinde yavaş yavaş 
uygulanması...  Vücutt 
aki su kaybının nor
mal kişilerde bile 
tehlike sınırına 
dayandığı yaz aylann
da yapılacak diyetlere 
daha fazla özen gös
terilmesi gerektiğinin 
akını çizen uzmanlar.
*Yaz adarında ince ve 
güzel bir vücuda 
sahip olmak. hem 
de bunu birkaç 
hafta içinde gerçek
leştirmek ümidiyle 
diyetisyenlere 
başvuranların 
sayısı çok fazla...

24 Hiiiti» 2004 Pırpabı 
İNCİ ECZANESİ

YIL : 3 2 SAM : 1860
FİYATI: 250.000 TL (KDA DaHB 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yam işleri Müdür» : Serap GÜLER

Haber Müdürü : Sevfeftm ŞEKERSOZ 
MM Cad. Bora Sok. W3 B

| Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLBv
BasdAğı >er KÖRFEZ OFSET 

v-—Tesiri
MM Cad. Bora Sok Vr.3 B GEMLİK 

|Bri kanan ğüükî w fbar gMm «anabenae



MP'tfeıı DyP’e ytörö ziyareti
Seyfettln SLKLRSO£ 
AK Parti İlçe Baş 
kanı Enver Şahin 
ile Yönetim kurulu 
ve belediye meclis 
üyeleri DYP’yi 
ziyaret ederek, 
partinin kuru* 
tuşunu kutladılar. 
Doğru Yol Partisi 
ilçe binasında Baş 
kan Peyami Çağlar 
ile yönetim kurulu 
üyeleri, İl Genel 
Meclis Üyesi Aydın 
Erenoğlu ve Bele 
diye Meclis üyeleri, 
Kadın Komisyonu 
Başkanı Nuray 
Ertem tarafından 
karşılanan 
AKP'lller, DYP’nin 
21 ncl kuruluş 
yılım getirdikleri 
çukulata ile 
kutladılar.
Samimi bir havada 
geçen ziyarette, 
siyasi partilerin bir 
ülkenin zengin
liğinin göstergesi 
olduğunu söyleyen

AK Parti İlçe Başka 
m Enver Şahin, 
ancak siyasetin 
seviye İİ olması 
gerektiğini 
ifade etti.
AKP olarak DYP 
den bu yakınlığı ve 
olgunluğu her 
zaman gördüklerini 
hatırlatan Şahin, 
"Gemlik siyaset
ten nasibini ala
mayan bir kent, 
İleriye dönük 
daha iyi şeyler 
yapmayı düşü 
nüyoruz, bunun 
içinde siyasi par
tiler, sivil toplum 
örgütleri ve 
dernekler de ola
cak. Bir araya 
gelerek Gemlik 
İçin nelerin yapıl
ması ve nelerin 
faydalı olacağını 
hep birlikte konu 
şup tartışacağız. 
Mademki hepimiz 
Gemlik’te oturu
yoruz, sorun

larımızı birlikte 
çözeriz" dedi. 
AKP’li yönetimin 
kendilerini ziyaret
ten son derece 
mutlu olduklarını 
dile getiren 
DYP İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar, 
Enver Şa hin’in 
sözlerini daha 
önce düşün düğünü 
söyledi ve 
"Siz benim 
düşündüklerimi 
aynen aktardınız. 
Bitler halkın men
faati ve Gemlik

tek parti oldu-için çalışıyoruz. 
Hükümeti tem
sil en geldiğiniz 
içinde teşekkür 
ediyorum, bizi 
bugün kutlayan

ı Ofaunfar
। Turnuvası’nın 
I yan finalleri 
'yannyanılacaı
I GrmAdk Olgunlar 

nda dun oçtm»- j 
gereken yan final 

«»açlan Cuma gününe 
rrl» Isndl

I Havanın yağısh obrum w 1

I zenûmnm zarar
Sermemesi için bu karan 
alan Tertip Komitesi 
maçlann Cuma gunu 
saat 17.45 ile 19.ne oynan! 
masına karar verdi.
Olgunlar Turnuvası nda 
üçüncülük maçın m Pazar 
9Ünü saat 16.oo da.

I Final maçının ise saat I8«e| 
I de oynanma s i

nuz, bunun altını 
çizerek söylü 
yorum ve 
tekrar teşekkür 
ediyorum ” dedi.

ABONE OLDUNUZ Mü? I

Yangın korkuttui

Orhaniye Mahallesinde bulunan iki katlı evin üst katında 
dün akşam çıkan yangın iki aileyi sokakta bıraktı,
Orhaniye Mahallesi 
Kumla yolunda 
dün akşam 20.30 
sıralarında meydana 
gelen yangında, 
iki aile evsiz kaldı.
Mustafa Özek’in 
oturduğu 2 katlı 
binanın üst katında 

bulunan yatak 
odasında başlayan 
yangın, ev 
eşyalarının tutuş
masına neden oldu. 
Evde bulunan aile 
sakinleri yangının 
başlaması üzerine 
sokağa kaçtılar.

Belediye itfaiyesinin 
yangına zamanında 
müdahale etmesi 
sonucu yangın 
büyümeden kontrol 
altına alındı.
Yangın çıkan binanın 
yanında bulunan 2 
ahşap eski binaya 
yangının sıçraması 
itfaiye tarafından 
önlenirken. İznikli 
olduğu öğrenilen 
Özek ailesinin 
fertleri eşyalarının 
yanması nedeniyle 
fenalık geçirdi.
Yangının neden çık
tığı soğutma çalış
malarından sonra 
yapılacak olan 
incelemelerden

sonra ortaya 
çıkacak. Olayla ilgili 
soruşturma başla 
tıkh. Üstteki 
fotoğraf yanan bina, 
alttaki fotoğrafta 
ise. itfaiyenin yan 
gırun sıçramasını 
önlediği eski 
evkr goruluyor



ÖSS’ye giren adaylara Yüksek öğretim puanlan ve kontenjanları kılavuzları »baylan riı

üniversitelerin taban puanları belirlendi
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Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri ve veliler mezuniyet gününde biraraya getdüar

CBAL 7 nci mezunlarını verdi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Anadolu Lisesi
Anadolu Liseleri, yurdun dört bir yanında İngilizce 

öğrenim görülen, eğitim ve öğretimi düzeyi yüksek 
okullarımızdan.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi bu yıl 7. mezun
larını verdi.

Geçmiş yıllarda 180 öğrenci mezun verirken, bu yıl 
218 öğrenci üniversitelerin kapılarını zorlayacak.

Anadolu Liselerini düz liselerden ayıran en önemli 
özelliği, eğitim ve öğretimin İngilizce olmasıdır ve kalite
sidir.

Veliler, çocuklarının en az bir yabancı dil öğrenmesini 
arzuladıkları için bu okullara daha büyük ilgi gördü.

Öğrenciler ciddi bir sınav sonucu okula alınıyorlar.
Ortaokulu bitiren öğrencilerin içinde, zeka düzeyi yük

sek, başarılı öğrenciler Anadolu Lisesiline girebiliyorlar.
Burada alman dört yıllık eğitim sonucu, ÖSS 

sınavlarında da en başanlı öğrenciler, yine Anadolu 
Liselerinden veya Fen Liselerinden çıkıyor.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi, Türkiye’nin 
başanlı Anadolu Liselerinden biri..

Yedi yıllık bir geçmişi olmasına karşın, Türkiye birin
cimi de yetiştirdi.

Mezun ettiği öğrencilerin birçoğu iş ve meslek yaşamı
na atıldı.

Bu okulun kalitesinin yüksek olmasında okul yönetici
lerinin, -bilhassa Okul Müdürü İdris Aka’nm engin 
tecrübesi ve disiplinini unutmamak gerekir- öğretmen
lerinin etkisi büyük.

VAler, çocuklarını Anadolu Liselerinde okutmak için 
büyük caba harcıyorlar.

Bu okullan bitirenlerin büyük çoğunluğu ise iyi birer 
fakülte veya yüksekokula yerleşibiliyor.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesinde öğrencilerin 
yetişmesinde emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenleri 
kutluyorum.

Dana nice iyi öğrenciler yetiştireceklerine inanıyorum.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin mezuniyet töreninde, okul binnctsi 
Gülşah Çıkrıkçı, okul kütüğüne mezuniyet plaketini çakarken, okulu bitiren 
öğrenciler bayrak ve flamayı bir sonraki öğrencilere teslim ettiler.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, dün düzenlenen 
törenle 7 nci mezun
larını verdi. Okul 
bahçesinde düzenle
nen mezuniyet törenin 
de 218 öğrenci mezu
niyet belgelerini aldık
tan sonra, keplerini 
havaya fırlattılar. Okul 
birinci, ikinci ve üçün- 
cülerine Kaymakam 
Sadettin Genç tarafın
dan plaketleri verildi. 
Törenler sonunda, 
öğrenciler ve velilere 
geleneksel pilav ve 
ayran ikram edildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi şayia 3’de

kütüğüne 
plaketini ça

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ciddi Gazeteci Cemal Kırgız!Belgin Bilgin Gümüşkaya
Belgin Bilgin Gümüskaya,
Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu

Sanatçısı...
Umurbey’de yaşıyor.
Tiyatro Onun yaşam biçimi...
Yazın AVP çalışmalarına ara veriyor.
Ancak, Gümüşkaya tatil yapmıyor.
Tatilde de çalışıyor.
Hem de nerede?
Gemlik’te...
Gemlik Belediyesi’nin salon desteğiyle Kültür 

Merkezi’nde tiyatro kursları düzenlemiş.
Başlangıçta 125 çocuk, 60 yetişkin öğrenci 

kurslara katılmış.
Ancak, dönem İçinde bu sayı azalmış.
Olsun o yılmamış.
“Kalan sağlar bizimdir" deyip çalışmalarını 

ısrarla sürdürmüş.
Koşmuş kovalamış.
Kostümünden dekor malzemesine kadar 

tümünü kah “sempatik" yöntemlerle, kah “kendi 
olanaklarıyla", kah tiyatro severlerin desteğiyle 
oluşturmuş.

Zorlanmış ama pes etmemiş.
Aslında bu tür girişimlerin başarıya ulaşması 

için sabır şart.
O da sabretmiş.
Sabredecek de...
Kararlı bir biçimde yoluna devam edecek.
Kararlılığının ilk semeresini 4 Temmuz 2004 

Pazar günü almaya hazırlanıyor.
O gün sahneye bir oyun koyuyor.
Gemlik Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat 

14.oo’de sahnelenecek oyuna tüm Gemlik 
halkını bekliyor.

Tümüyle kendi öğrencilerinden oluşan bir 
"amatör kadroyla" Gemlikli tiyatro severleri ile 
buluşacak oyunun adı:

"Ayının Fendi Avcıyı Yendi”
Oyuna ve tiyatro çalışmalarına 2000 

Dershanesi de sponsor olarak katkı yapıyor.
Çok mutlu oldum.
Hep beklediğimiz düşündüğümüz olumlu 

gelişmeler bunlar.
Kültür ve sanat toplumsal gelişmenin canı, 

kanı...
Kültürlü insan üretiyor, düşünüyor.
Toplumu için yararlı yurttaş oluyor.
Emeğini, düşüncesini, ekonomik desteğini 

esirgemeyenlere sonsuz teşekkürler.
Sanırım Belediyemiz de Kültür Merkezi ni tah

sis etmekle kalmaz, işi daha da boyutlandınr.
Belli mİ olur bir gün bir de bakmışız.
Gemlik Belediyesi Kültür ve Sanat Tiyatrosu 

kurulmuş.
Ben umutluyum.

söylediğin bw soz «ardı

yaptıfM M ahlaklı ywl

istiyorum
"Kimsenin fefıkçfei 

olma dermstm
Ben. hasbelkader 

habere ılık yapıyorum 
Köse yazmaya da ihtiç ac 
duymadığım kin yaz— 
yorum.

Olmayan şeye gelince 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, bu söz
leri söyled iğ inde bana 
bakmadı

Bu sözlerin muhatabı 
da ben değilim. Ancak, 
sen de değilsin. Çünkü, 
bu sözlerin söylendiği 
yerde olmadığını kendin 
açıkladın.

lerin sahipliğini neden 
yapıyorsun.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un sar- 
fettiği sözlerden sonra 
sen atılarak, "Ben orada 
yoktum. ama böyle 
söylenmiş" demedin mi?

yazdım, ne de köse 
yazdığın gazetenin 
İsmini.

Mehmet Turgut'a 
yalakalık yapmaya 
gelince, bunu vazmana 
hiç gerek yoktu. Tüm 
Gemlik halkı isim soy le 
yer ek zaten biliyor.

Dahası, haber atlamak

Allah a şukur. ahfeidb

Körfez Garetev ndr

Ben y a pt iğim »sin 
karşılığını alarak haber
cilik yapıyorum.

bunun damdı benim 
hiçbir giderimi kanıla 
HMZ

Yanı kendisinden men

be/ırganh^m \ apmam 
Sem ve wı çıkmava 

gelince.
İÜ

bir zamanlar böyle gi
nsimde bulunulduğu km

Diğer ar kada sın ise 
İşimden oluyorum

birlikte telefon dahi 
etmiştik

Ne çabuk unutuldu

ekmeğiyle oynamam.

Daha önce lehi 
e t meteie suc la ndı

te gazelec

Trhr

,x>rwm

söz soyfe

Hos 
vapar

c

Tef İKİ olmakla 
övünülmez.

TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA

UHUtlMIIIZI cin»» uıu nııniı
Körfez Ofset

ABONE OLDUNUZ MU? MAT JK-YAYÎNCiUK-REKLAMailK

(iUHIÜ* ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN H:(UMSU*O Fa:fll24)5I33595
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Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri ve veliler mezuniyet gününde biraraya geldiler

CBAL 1 nci mezu nlarını idi
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin mezuniyet töreninde, okul birincisi 
Gülşah Çıkrıkçı, okul kütüğüne mezuniyet plaketini çakarken, okulu bitiren 
öğrenciler bayrak ve flamayı bir sonraki öğrencilere teslim ettiler.
Seyfettin SEKERSÖZ 

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nin 7.nci 
mezuniyet günü okul 
bahçesinde yapılan 
törenle kutlandı. 
218 öğrencinin 
mezun olduğu Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
mezuniyet törenleri 
ne Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Umurbey Belediye 
Başkam Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri 
Veysel Özmen ve Ali 
Osman Cura’nm vanı 
sıra okul müdürleri 
ve öğrenci velileri 
katıldılar.
Mezuniyet töreni açış 
konuşmasını yapan 
Okul Müdürü İdris 
Aka, 43 öğretmen, 
1 memur ve sıfır 
hizmetlisi olan 
modern bir okul 
meydana getirdikleri
ni belirterek, "Bunu, 
bize destek veren 
Okul-Aile Birliği, 
Okul Koruma 
Derneği ve siz 
veliler, öğretmen ve

öğrencilerle sağla 
dik. Yardım eden 
herkese teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Aka, öğrencilerine 
yönelik konuşmasın
da ise, bundan son
raki hayatlarında 
başarılar dileyerek, 
"Güle güle gidin, 
iyi yaşayın, sağlıklı 
yaşayın, ülkenize, 
ailenize, kendinize 
gurur duyulacak 
başarılar 
kazandırın" 
isteğinde bulundu. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesini bu yıl 
birincilikle bitiren 
Gülşah Çıkrıkçı,

TAŞI 
GEDİĞİNE

Havuç....5 
“Suçlulara havuç uzatıyoruz 
Onlar tavşan mı ki...
Fare, fare...
Kemirdiler de kemirdiler, 
Semirdiler de semirdiler 
Hala mı?

öğrenciler adına 
yaptığı konuşmada, 
"Bu okul 7 yıl 
içerisinde bana 
hayata dair o kadar 
çok şey öğretti ki, 
burada kendime 
güveni, başım dik 
ve hayata sağlam 
adımlarla ilerlemeyi 
öğrendim. Böyle 
bir okuldan mezun 
olduğum için 
gururluyum" dedi.
BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERE 
PLAKET
Daha sonra okul 
birincisi Gülşah 
Çıkrıkçı, okul 
kütüğüne mezuniyet 
plaketini arkadaş 
larının alkışları 
arasında çaktı.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ni bu yıl dere
ceyle bitiren Gülşah 
Çıkrıkçı ile birlikte 
okul İkincisi Taner 
Yıldırım ile okul 
üçüncüleri Deniz

Çevik ve Serpil 
Zeynep Ak’a başarı 
belgeleri Kaymakam 
Sadettin Gene 
tarafından verildi. 
Kapatılan Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Koruma Derneği 
üyelerinin de unutul- 
madığı törende 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Kenan 
Aktan’a da başkan 
Mehmet Turgut 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 
Mezun olan öğrenci
lerin sırayla aldıkları 
diploma töreninin 
ardından kepler 
havada uçuşmaya 
başladı.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
7. nci geleneksel 
mezuniyet töreni 
okul bahçesinde 
konuklara ikram 
edilen Pilav ve 
Ayranların dağıtıl
masıyla son buldu.

Kar mas ık Fikirler
Üniversiteyi 68 kuşağı 3e bertikte 

okudum
Futbol yüzünden. yüksek tahsftne 

bir süre ara v ermiştim.
O raman iletişim bu denÜ 

gelişmemişti.
Bağımsız kalmakta. aor değikti
Bir tarafta. Amerika vardı
Diğer tarafta. Sovyet ler duruyor

du.
Ama. Bir de, üçüncü düny a 

ülkeleri vardı.
Bir de Arnavutluk vardı.
Arnavutluk'un. kimse umurunda 

değildi.
Kimsenin de, Arnavutluk umurun

da değildi.
Türkiye Nato üyesi olduğu için 

bağımlıydı.
Ama. Yine de, bugunku kadar 

arada ezilmedi.
O günlerde, teknolojimiz geriydi.
Enerji kısıtlamaları vardı.
Ama. 200 milyar dolar borcumuz 

yoktu.
İş adamları da. henüz yolsuzlukla 

tanışmamıştı.
Bankalar sağlamdı.
Hayali ihracat, henüz yayıjml» 

mamıştı.
Bir tek, Yahya Demird in 

sabıkasını duymuştuk.
Keresteleri mobilya diye dev Jete 

yutturmuştu.
Şimdi, dünya değişti.
İletişimdeki gelişme, tüm dünyayı 

etkisi altına aldı.
Finans kapital tüm dünyayı avucu

na aldı.
Türkiye ise, son 30 yılda hem 

siyasi olarak hem de ekonomik 
olarak geriledi.

Ve. Süper güçlerin kucağına 
düştü.

200 milyar dolar borcu olan 
Türkiye, bağımsız olamaz.

Amerika'ya hayır, Nato’ya hayır.
(AB) ye hayır demekle sonuç ala

mayız. Sadece stres atarız.
Gerçekleri görelim ve efelenmeyelim.

<(/*/(/*/ ÇÖZÜ

Paranın değerini. 
Öğrenmek istiyorsan, 
Borç almaya çalış.

“Franklin”



Garanti BankasıKermes gelirleri “Bir tuğlada sen koy” sloganıyla yapılan Cemevi

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
5 Haziran 2004 Cuma

Derneği’nden kermes
Seyfettin 5LKLK5OZ 
Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaş-ı 
Veli Derneği ilk 
kez olarak 
düzenlediği 
giysi ve gıda 
kermesini açtı. 
Belediye Sergi 
Salonu’ndaki 
kermesin 
açılışını Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut yapar 
ken, işadamları, 
sivil toplum 
örgütleri ile 
dernek üyeleri 
kermeste hazır 
bulundular.
Dernek Başkanı 
Kazım Bulut, 
yaptığı 
açıklamada, 
yurt genelinde 
Hacı Bektaş-ı

Veli Derneği 
olarak ilk kez 
kermes düzen
lendiğini belir 
terek, gelirin 
"Bir Tuğla’da 
benden" slo
ganıyla yapımı 
devam eden 
Cem Evi için 
kullanılacağını 
söyledi.
Kermeste satışa 
sunulan giysi ve 
gıda ürünlerinin 
tamamının 
Gemlik halkı 
tarafından 
derneğe yardım 
amacıyla sağ
landığını belirten 
Kazım Bulut, 
yardımda bulu
nan hayırsever 
Gemlik halkına 
teşekkür etti.

Gemlik Şubesi 
hizmete açıldı

|sİ L
Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Kampanyama 
14-15-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlarında 

. geçerlidir.

4

M udum

Garanti

Lastiklerinizi yenileyin,
4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 

Panelvan lastiği alan müşterilerimize 
Castrol Turbomax 15VV40 

_motor yağı hediyemiz.

Regional RHD 19.5
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.

GOODfYEAtt
Yetkili Bayii

Tevlit Solaksıbısı ve Oğullan
İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

1994 yılında 
Gemlik’te 
faaliyetini

Bankası 10 yıl 
aradan sonra 
tekrar hizmete 
acildi.
İskele Caddesi 
Çarşı Cami 
yanında dün 
Gemlik halkının 
hizmetine 
giren Garanti 
Bankası nm 
Müdürlüğünü

Msnastır Camkariyet Mshsüesi'nde Kifttatl
■edm üstümle 3 katlı tripks satılık sia I

GSM : (0.535) 886 47 74

SATILIK DAİRE
Hmmİr Mihilffi Papatya Sokakta

5. Kat sahibinden satıhktır.
H 4224) 5lJ 60 75 (SN: (0.535)813 99»
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Trafik cezalan katlanıyor, özel okullara vergi kolaylığı sağlanıyor.
Özel okullar 5 yıl 
süreyle gelir ve 
kurumlar vergisin
den istisna tutula
cak. Ödenmeyen 
trafik cezalan 
üç katma çıkacak. 
Vergi kanunlarında 
değişiklik yapıl
masını öngören 
yasa tasansı 
Meclis Başkanlığı ’na 
sunuldu.
Tasanda yer alan 
değişikliklerden 
bazdan şöyle: 
- Özel okullar 
5 yıl süreyle 
gelir ve kurumlar 
vergisi ödemeyecek. 
- Özel okullar, 
öğrenci sayısının 
yüzde 10'unu 
geçmemek üzere,

ıızınet- 
ısini |
IB rBfiLÎKTÛTM^EVKINi'î
5öC

ı yeni 
sarıde BİZİMLE YAŞAYINHer çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun

Q Galvenizli çivi
& TMC sintine pompası

bedelsiz okuttukları 
öğenciler için > 
KDV ödemeyecek.
- Burumların 
yurtdışında elde 
ettikleri iştirak ve 
şube kazançları 
belirli şartların 
yerine getirilmesi 
halinde 
vergiden muaf

olacak.
- Kurumların 
Ar-Ge için yapılan 
harcamalarının 
yüzde 4O’ı beyan 
edilen gelirden 
düşülebilecek.
- Vergi Barışından 
yararlanmak için 
başvurup, 
vadesinde ödeme 

yapmayanlara aylık 
faiz yüzde 10 yerine 
yüzde 5 olarak 
uygulanacak.
Yüzde 10 olarak 
ödeyenlere, aradaki 
fark iade edilecek.
- Bir ay içinde 
ödenmeyen trafik 
cezalan üç katına 
çıkarılacak.
- Otomobil ve 
benzeri araçların 
muayenesi özel 
sektörce 
yapılabilecek.
- Otomobil gibi 
kullanılan, sürücü 
sırası haricinde 
penceresi olan 
kamyonet ve 
benzeri araçlardan 
daha yüksek oranda 
vergi alınacak

YDS sınavı
Pazar günü

Üniversitelerin dil 
puanıyla alan 
bölümlerinde oku
mak isteyen 
adaylar, 27 
Haziran Pazar 
günü Yabancı 
Dil Sınavı'na (YDS) 
katılacak. YDS ye, 
gecen pazar günü 
ÖSS’ye giren 
adaylardan 47 bin 
644’ü başvurdu. 
Sınav, Türkiye’de 
devlet üniversitesi 
rektörlüklerinin 
bulunduğu 40 il 
merkezi ile 
KKTC’de 
Lefkosa da gerçek
leştirilecek. Bu 
illerde bulunan 
143 binadaki 1633 
salonda yapılacak 
sınavda 5 bin 850 
kişi görev alacak. 
Sınav, 09.30'da 
başlayacak ve 150 
dakika sürecek. 
Adayların, sınava 
giriş ve kimlik bel
gesi ile resmi 
onaylı özel bir kim
lik belgelerini yan
larında bulundur
maları gerekiyor. 
Adaylar, bu 
belgeler olmadan 
sınava giremeye-

cek. YDS.
Almanca. Fransızca 
ve 1 ng ilizce dal - 
lerinde yapdargi’ 
Aday la r. cevap 
kağıdındaki 
bolüme sınava 
hangi dilde gire
cekle rini iı ata tir ye 
çekler Adaylara 
sınavda kel ime ve 
dil bilgili.
Türkçe'den yabancı 
dile v aba no d ilden 
Türkçe'ye çeviri ve 
okuduğunu anlama 
ile ilgili sorular 
yöneltilecek. 
ÖSS deki hım 
sınav kuralları 
YDS için de geçerli 
olacak. YDS. 
üniversitelerin 
y a bancı dil W 
edebiyatları, 
bu dillerin 
öğretmenlik 
programlan, 
mut ere i— l<rcu 
m a n lık ve t urist 
rehberliği gibi 
bölümlerinde 
okumak isteyen 
adaylara yönelik 
yapılıyor. YDS 
sonuçlan, adaylara 
ÖSS son u c la nyla 
birlikte 
duyurularak

ve diğer malzemeleı 
ile hizmetinizdeyiz 

Erkan ŞENEN

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT 

GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR

ömerbey Mah. Üstün Sok. 
16/A MUDANYA

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

KÖRFEZ REKLAM
Tel: 513 96 83
Fax : 513 35 95
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Stresi işyerinde 
bırakmanın yollan

Internet devlerinden 
‘spam’a karşı işbirliği

Stresle baş etmek için belli başlı kurallara uymak yeterli oluyor.
Sürekli 
yarın ne 
yapacağınızı 
düşünmekten 
bıktınız artık 
şu stresli 
günlerden 
kurtulup 
hayatınızı 
bir düzene 
sokmak
istiyorsunuz 
o zaman şu 
tavsiyelerle 
işe başlaya* 
bilirsiniz.
Çevrenizle 
İlişkiler 
Arkadaşları 
mzla ya da 
ailenizle kur* 
duğunuz ilişkil
erde yakınlaş
mayı deneyin. 
Yani onlarla

geçirdiğiniz 
zaman içinde 
samimi olun 
böylece bir 
anlığına da 
olsun işyerinde- 
ki stresten uza
klaşmış 
olursunuz.
DÜZEN KURUN 
Çalışma 
masanızın 
üstündeki

dağınıklığı 
ortadan 
kaldırın ve 
herşeyi bir 
düzene sokun 
böylece kendi
nizi daha rahat
lamış hissede
ceksiniz. Hatta 
işyerinizdeki 
dolaplarınızı 
boşaltın ve işe 
yaramayan

dosyalan atın 
bu bile sizi 
rahatlatacaktır. 
Masanızın 
üstüne sizi 
mutlu edecek 
fotoğraflar 
koyun ya da 
çiçeklerle 
masanızı 
güzelleştirin. 
ZAMANI 
AYARLAYIN 
Boş zaman 
yaratmaya 
çalışın ve bu 
boş zaman
larınızda hoş
landığınız şey
leri yapmaya 
özen gösterin. 
Spor Yapın 
Spor stres 
atmak için 
birebirdir o

nedenle spor 
yapmayı ihmal 
etmeyin.
Koşmak, 
yüzmek ya da 
yoga 
yapmak sizi 
rahatlatacak 
sporlardır. 
Rahatlayın 
Kendinizi 
şımartın ve 
işten eve 
geldiğinizde 
sıcak bir 
küvette hoş 
kokulu sabun
larla keyif 
yapın. Kitap 
okuyun ve 
biraz yalnız 
kalıp bunun 
tadına 
varmaya 
çalışın.

Dünyanın dört 
büyük ve birbirine 
rakip inte met 
servis sağlayıcısı 
şirketi, çöp e-posta- 
lan (spam) durdur
maya yönelik 
teknoloji 
geliştirmede reka
bet yerine, enerji
lerini birleştirerek 
internetteki bu en 
büyük sorunla 
ortak mücadelede 
kısmi bir ateşkes 
konusunda 
anlaştılar. Geçmişi 
bir yıl öncesine 
dayanan ve 
American Online, 
Yahoo, Earthlink ile 
Microsoft’un, bir e- 
posta mesajının 
göndericisinin kim
liğini tespit ederek 
doğrulayabilecek 
teknik standartların 
yaratılması için bir
likte çalışma fikrine 
yönelik önemli bir 
adım atıldığı

kaydedildi. Çöp e- 
postlann çoğunun 
ve hızla artan kim
lik hırsızlığındaki 
hemen hemen 
bütün mesajların 
sahte adreslerle 
yapıldığı 
kaydedilirken. pek 
çok uzman bu tür
de n yanlış adres 
gösterilen mesajları 
belirleyerek eleye
bilecek bir sistemin 
'spam’a karşı en 
etkin silah 
olacağını savunu 
yor. Am e r i can 
Online'nın e-posta 
işlemleri direktörü 
Brian Sullivan.

Spam ı azaltmak 
için yapabileceğimiz 
en önemli şey gön
dericinin kimliğinin 
güvenilirliğinden 
emin olmaktır'’ 
diyerek, bu konuda
ki temel teknik 
yaklaşımı ifade 
ediyor.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83 B

Beko Casio marka 298 SR 
AG 70902386 nolu yazar 

kasamın ruhsatnamesi 
kayboldu. Hükümsüzdür. 

MUSTAFA DENEK

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.I

HH

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

110
155
166

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Mûd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 1028

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turtzm 513 20 77

HASTANELER

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 3550

TEKAnza 
TEK İşletme 
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66 
513 45 03
514 00 95
513 12 86 
513 11 74
513 13 53 
513 1057
513 13 08 
513 11 33
513 10 95 
513 37 42
513 15 07 
513 14 14
513 1364 
513 14 11
513 1042 
513 1092
513 11 86 
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet. 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 4521-115

513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yazı İŞİ. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapt 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

AKCAN PETROL

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 5132259
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukttgaz 513 65 00
BPGaz 514 5981
Bütünler Ukttgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

513 10 79
YERLİYURTIAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

ydJİ / rJ 9 d Site : 
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

EKMEK ARASI DÖNER+AHİN 1.500.000 TL
SOSİSLİ SANDUİC + AVR1N 2.000.000 TL
HAMBURGER +ÂVRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER t CİPS + İÇECEK 3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
DÖNER * CİPS - KARIŞIK SALATA - KECEK 4.500.000 TL 
CİĞER - CİPS KARIŞIK SALATA İCECEK 4.500.000 TL 
KOFTE * CİPS - KARIŞIK SALATA - KECEK 4.500.000TL 
SOSIS-OPS-KARIŞIK SALATA - ICECEK 4.500.000 TL

4.500.000 TL
BLWK®İÇEffii 8.000.000 TL 

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 0
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| Üniversitelerin taban puanları
Öğrenci Seçme Sınavı 

I (ÖSS) puan hesapla
ma sistemindeki 

‘ I | değişiklik nedeniyle 
I geçen yıl yüzdelik dil- 
I imle 
I tercih yapan adaylar, 
| bu yıl taban puana 
| göre seçim 
I yapacaklar.

• I I Öğrenci Seçme ve 
n i I Yerleştirme Merkezi

I (ÖSYM), ÖSS’ye 
I giren adaylara, 

h I I Yükseköğretim 
| Puanlan ve 
I Kontenjanlan
I Kılavuzu’nu
I göndermeye başladı. 
■ Kılavuzda, üniver- 
I sitelerin taban 
I puanları, geçen yıl 
I yerleşen öğrencilerin 
I puanlan esas alınarak

belirlendi.

Bu puan tablosuna 
göre, Bilgisayar, 
Elektrik-Elektronik 
ve Makine 
Mühendislikleri ile 
Mimarlık, Diş 
Hekimliği, Eczacılık 
gibi sayısal puan 
türüyle öğrenci kabul 
eden bölümlerin 
taban puanları 
330-370 arasında 
değişiyor. Sayısal 
puan türünde birkaç 
bölümün taban puanı 
260’a kadar düşüyor. 
Eşit Ağırlıklı bölüm
lerin taban puanları 
ise 320-360 arasında 
yoğunlaşıyor.
Sözel alanda, devlet 
üniversitelerinde 
310’un altında taban 
puan bulunmuyor. 
Bu alanda iyi bir

bölüme girebilmek 
için 350'nin üzerinde 
puan almak 
gerekiyor. Bu arada 
paralı eğitim 
veren vakıf 
üniversitelerinde 
okuyabilecek durum
daki öğrenciler ise 
puan açısından daha 
şanslı. Vakıf 
üniversitelerinin 
burslu olmayan 
bölümlerindeki taban 
puanlarının, devlet 
üniversitelerine 
göre oldukça düşük 
olduğu dikkati 
çekiyor.
TIP FAKÜLTELERİ 
Sayısal, eşit ağırlık ve 
sözel puan 
türlerinde adayların 
en fazla tercih 
ettiği Tıp, Hukuk 
ve Türkçe Öğretmen
liği bölümlerinin 
taban puanlarının 
üniversitelere göre 
dağılımı belli oldu. 
Buna göre, savısal 
puan türünde 
öğrenci alan 4ü 
tıp fakültesi arasında 
taban puanı en

İR 
ar 
i 
r.

M

ııııı
ooıı 
00 TL 
00 TL 
00 TL

300 
000 
000^ 
ooo^

on 
on

ö3»

• Telsim Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI 
TOPTAN ve PERAKENDE KONTÖR SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax : (0.224) 513 93 03

yüksek fakülte: 
Hacettepe 
Üniversitesi Ttp 
Fakültesi. Fakülte 
gecen yıl, Türkçe 
tıp için 365.876, 
İngilizce tıp için 
366.651 taban 
puanla öğ re nci aldı. 
Van Yüzüncü Y ıl 
Üniversitesi ise devlet 
üniversiteleri arası 
da Tıp Fakültesi ne 
en düşük puanla 
öğrenci alan fakülte 
oldu. Fakültenin 
taban puanı: 
346.893 olarak 
gerçekleşti. Vakıf 
Üniversiteleri arasın
da da Maltepe 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, 311.374 
ile en düşük taban 
puana sahip. 
Üniversite, burslu 
okumak isteyenler 
için 347.738 taban 
puan belirlerken. 
Başkent Üniversitesi 
Tıp fakültesi kendi 
kategorisinde 
adaylarında en 
çok puan arayan 
fakülte
oluyor. Fakültenin 
burssuz taban puanı 
345.185, burslu 
taban puanı da 
358.815. Tıp 
fakültelerindeki 
puan dağılımı şöyle: 
Adnan Menderes:
349.817, Afyon 
Kocatepe: 348.357, 
Akdeniz: 354.126, 
Ankara: 361.123, 
Atatürk: 348.078, 
Başkent: 345.185 
Burslu-358.815, 
Celal Bayar: 
351.403, 
Cumhuriyet: 
347.212, Çanakkale: 
353.867, Çukurova: 
355.449, Dicle: 
349.000, Dokuz 
Eylül: 356.006, Ege: 
356.857, Erciyes: 
350.378, Fırat: 
347.637, 
Gazi: 358.825, 
Gaziantep: 350.753. 
Gaziosmanpaşa: 
350.012. Hacettepe: 
Türkçe 365.876. 
İngilizce-366.651. 
Harran: 347.724, 
İnönü: 349.877, 
Cerrahpaşa: Türkçe 
357.635 
İngilizce-364.702, 
Kahramanmaraş 
Sütçü imam: 
350.294. Karadeniz 
Teknik: 348.760. 
Kırıkkale; 349.293. 
Kocaeli: 351.029. 
Maltepe: 311.374.

Bursiu- 347.738. 
Marmara 358 250 
(İngilizce). Mersin: 
352.961. n—f 
Mayıs: 349.743.
Osmangazr 352.486. 
Pamukkale: 352.617,, 
Selçuk: 351.453.
Süleyman Demir ef 
350.941, Trakya: 
348.387, Ufuk 
335.273 burshı- 
349.111. Uludağ: 
354.786. Yeditepe: 
321.951, burslu 
357.180.
Van Yüzüncü Yd: 
346.893, Karaelmas 
347.640 
HUKUK
FAKI 'l TFJ • MI

Eşit Ağırlıklı puan 
türüne göre öğrenci 
kabul eden devlet 
üniversitelerine bagh 
hukuk fakülteleri 
arasında taban 
puanı en yüksek 
Galatasaray 
(359.181), en 
düşük DkIt 
(322.038) Üniversite 
si oldu. Vakıf üniver
sitelerinin hukuk 
fakültelerine 
bakıldığında da 
Bilkent Üniversitesi 
301.149, 
bursIu-360.193;
Koç Üniversiteli: 
310.798. burslu- 
357.052 de taba» 
puan tefelinin 
üstünde yer ahyn*. 
Bahcesehir Üniver
sitesi ise 248.983 
taban puan de fcs- 
tenkı son sar asanda 
bükmüyor. Hnhnk 
faküheîermin taban 
puanlan sunlar: 
Ankara: 344.667.
Bahcesetnr: 248 983 
burslu- 331.238.
Başkent: 292 581 
burslu- 348.394.
Bdbrnt 301.149 
burslu-360.193.
Çağ: 263.703 bunte- 
318.524. Çankaya; 
284.721. Iıarate 
337.435. Dicte: 
322.038.
Galatasaray: 
359.181. Gazi: 
340.775. İstanbul: 
337.437. Istateal 
Bilgi: 269.366. Kacfir

Ha» 266 Ol9 
KjHnkkakr 387 783, 
koraek 330X6
Koc 310.798. 
bursh»-357 OS2.
Maitrpe 252 478, 
bunda* 324 674
Marmara 334.049, I
Sefctdk 328 657.
Y etfıtepe 286 
bar dhı 393 059.
TtföCCE 
OĞRETMEMJĞI
Sözel fmania öğrenci 
alan Eğitten ^atedbaH 
Türkçe C^ret oneedağ* 
bMtenannn tabam 
puanı Gazı l mevemae 
si ndr 352 770 
Kafkas l msemite- 
<» nde ter 332

Vakd mm e t 
irlriı re rtı r Baskeert

t aban puardar soy4e 
Abant 336 986.

■ ebhnir 343 189
Basket 310 167 
burskt-336.019, 
Cabd ar
339.517, Cvıdhkak 
18 Mart. 341.589, 
Dtaftr: 336 879, 
Dubu» Byte4 
348.295. Erciyes 
340.742. F «rat

352.270. CSadtaaMğk
336.598. İncene: 
339.780. tetadbaİE 
347.014. Karadeniz 
Teknik: 340. 321 
Ka&as: 33L2.0G4.
TıR—»ere 348.M2, 
Mersine 342.407.
MuğU 339.497, 
Mustafa KemaL 
338 309. Mığde: 
337.664.
Ondokssz Masvs 
342,183.
Paneli üv 342.230.
Sakarya 336.963. 
SekA 344.295.
SûteycBun DenüreL 
337-799. Uludağ: 
346.001. Vao 
3 uzuncu Ydb 
335.781.
Zoo^Hİdak 
lije eetelif 334.517.
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COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

* Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
• Lisanslı Microsoft
Windows XP Home TR İşletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek
• 40 GB sabit disk
* Onboard ekran kartı
* 15' Monitör
*52XCD-Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONLINE
* e-pack internet erişim paketi

Diğer VESTEL 
ürünleri

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

Vestel PCI

Vestel Cllck

Vestel Asteo

Vestel BishlT

Vestel Planet

Vestel Magıc

Vestel BishiY

VeslelOplimum

Vestel Smart
Vestel Max

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

İMİM
1.1»

1J07.6Ö0.00Ö

I2K.9M

1.428.800.Û00

1.920.000.000

1.794.800.000

1.861.600.000

1.998.800.000

I
veueı m<ia jj 

117~ CRT M<xııt<x fartü~ 

vesmomt hiVESTEL OHYX
KDV DAHİL

15-CRT
Monitörle

17” CRT
Monitörle

17” PLAT

M.W
ı:«uu.mn

HEMEN TESLİM
PEŞİN flVNT

1.410.000.000

I.M.M

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT ♦ 3 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT *7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT ♦ 9 TAK

BONUS CARD
PEŞİNAT *13 TAK

1.000.000.000

1.177.600.0W

IMM
1MM
I.M8M

1.920.000.000

1.M8M

1.861.600.000

1.998.800.000

5MIM

1JMM

1.177.600.000

1.2Û7.6N.000

12K.9M

1.428.800.000

1.920.000.000

İMİ
1.881.M

1.998.800.000

9MIM

1.110.0M.0Û0

I.MM0

1M00M

İMİM

1.586.000.000

2.131.000.000

1.992.000.000

2.K8.IM

2J19.000.000

MW
iFFutiionitortarta-iM.OM.owr.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİN FİYAT

BONUS W A 
PEŞİNAT *4IAA

1.110.000.000

1MM

İMİM
1.406.G0G.000

1.588.M

2131.0M

1.992.000.000

2.066.000.000

2.219.000.000

5S27.M
ir Fiat taife farkı UtMMR

HAZİRAN T6ÜI 
PEŞMAT*m

BONUS CARDA 
PEŞİNAT*MTM

1.155.000.000 1.155000.000 1.271.900.000 1271JOO.OOO

1.195.400.000 1.195.M 1.ÎU9M 1JU9M

1
^1 1.510.000.0001 1255000.0001 1255000.00011.380.750.0001 IMO.^C.ODC

İstiklal Caddesi Gürle

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

Aacove mı । a il
COMPUTER JLX-rr/CL? I| _ DİSTRİBÜTÖRÜ I

| ÇeM Manan AöğıûrûninTutaı Tat) __ I
2004 |

I Bu hedyeçeN sadece AcftreMgisoııur'da 3fM6.2Wtatrekadjgeçetttl

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! 
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkann.....

İş Merkezi Kat : 1 No : 40
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Özel üniversiteler fiyat arttırdı
Vakıf üniversiteleri, 
eğitim-öğretim 
ücretlerine yüzde 2* 
29 oranları arasında 
zam yaptı. Bazı 
üniversiteler eğitim 
ücretlerini dolara 
endeksledi. Vakıf 

| üniversitelerinin 
gelecek eğitim-öğre
tim yılı ücretleri 
şöyle...
Vakıf üniver
sitelerinde okumak 
isteyen adaylar, ter
cih edecekleri 
bölümlerin ücretler
ine ilişkin bilgileri, 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi’nce (ÖSYM) 
kendilerine gönder
ilen 2004- 
Yükseköğretim 
Programlan ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu’nda bula
bilecekler.
Vakıf üniver
sitelerinin lisans 
programlarının 
ücretleri, genellikle 
5 bin ABD Doları 
düzeyinde başlıyor. 
Bazı üniversiteler 
tüm lisans program
lan için tek ücret 
belirlerken, 
bazılarının ücretleri 
bölümlere göre fark
lılık gösteriyor. 
Özellikle diş hekim
liği ile tıp fakül
tesinde öğrenim 
ücretlerinin yüksek
liği dikkati çekiyor. 
Bazı üniversiteler 
peşin ödemelerde 
indirim yaparken, 
taksitle ödeme 
seçeneği de 
sunuluyor.
ÜCRETLER 
Vakıf üniver
sitelerinin gelecek 
eğitim-öğretim yılı 
ücretleri şöyle (KDV 
hariç ücretlere, 
yüzde 8 ilave 
edilecek): 
BAHCESEHİR 
ÜNİVERSİTESİ: 
İngilizce hazırlık 
sınıfı ve lisans pro
gramlan için KDV 
hariç yıllık 10 mil
yar 800 milyon 
lirada A, yüzde 
15.7’lik artışla 12 
milyar 500 bin 
liraya yükseldi.
BAŞKENT 
ÜNİVERSİTESİ:
Bütün programlar 
için KDV hariç 5 bin 
ABD Doları karşılığı 
Türk Lirası olan 
Öğrenim ücreti, 

döviz bazında sabit 
tutuldu.
BİLKENT 
ÜNİVERSİTESİ: 
Geçen yıl bütün pro
gramlar KDV hariç 
yıllık 6 bin ABD 
Dolan karşılığı Türk 
Lirası olan öğrenim 
ücreti bu yıl yüzde 
29.1 artışla 7 
bin 750 dolara 
yükseldi.
CAĞ 
ÜNİVERSİTESİ: 
Tüm bölümler ve 
hazırlık sınıfı için 
KDV hariç yıllık 9 
milyar 250 milyon 
lira öğrenim ücreti, 
yüzde 5.4 artırılarak 
9 milyar 750 milyon 
lira olarak 
belirlendi.
ÇANKAYA 
ÜNİVERSİTESİ: 
Öğrenim ücreti, tüm 
bölümler, meslek 
yüksekokulu ve 
hazırlık sınıfı için 
KDV hariç yıllık 4 
bin 861 ABD 
Doları’ndan yüzde 
2.8 artışla 5 bin 
ABD Doları karşılığı 
Türk Lirası’na 
yükseltildi.
DOĞUŞ 
ÜNİVERSİTESİ: 
Üniversite, öğrenim 
ücretlerini 
değiştirmedi. 
Öğrenim ücretleri, 
İngilizce lisans pro
gramlarında KDV 
dahil 12 milyar 600 
milyon lira, Türkçe 
lisans programların
da 11 milyar 100 
milyon lira, meslek 
yüksekokulunda 7 
milyar 200 milyon 
lira olarak sabit 
tutuldu.
İSTANBUL BİLGİ 
ÜNİVERSİTESİ: 
Bilgi Üniversitesi de 
ücretlerinde artış 
yapmadı. Tüm 
fakülteler ve 
İngilizce hazırlık 
programı için KDV 
dahil 14 milyar lira, 
meslek yüksekokulu 
öğrenim ücreti ise 
7 milyar lira olarak 
sabit kaldı.
İSTANBUL KÜLTÜR 
ÜNİVERSİTESİ: 
Tüm bölümlerde 
yüzde 10 artış 
yapıldı.
Mühendislik- 
Mimarlık Fakültesi 
bölümlerinde öğren
im ücreti 7 bin 700, 
Hukuk Fakültesi 7 
bin 425, hazırlık 

sınıfları, İktisadi ve 
İdari Bilimler, Sanat 
ve Tasarım ve Fen- 
Edebiyat Fakültesi 
bölümleri, 6 bin 
600 ABD Dolan 
karşılığı Türk 
Lirası’na yükseltildi. 
Meslek yük
sekokulları, 4 bin 
500 ABD Dolan 
karşılığı Türk 
Lirası’nda sabit 
bırakıldı. Bu 
ücretlere KDV 
dahil değil. 
KADİR HAS 
ÜNİVERSİTESİ: 
Mühendislik 
Fakültesi’nin ücreti 
KDV hariç 6 bin 
500’den 7 bin ABD 
Dolan’na, İktisadi 
ye İdari Bilimler, 
İletişim ile Hukuk 
fakülteleri 5 bin 
500’den 6 bin ABD 
Doları karşılığı Türk 
Lirası’na artırıldı. 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde öğren
im ücreti 7 bin ABD 
doları olarak 
belirlendi.
Fen-Edebiyat 
Fakültesi’nin ücreti 
6 bin ABD Dolan, 
Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 
2 bin ABD Doları, 
Teknik Bilimler ile 
Sosyal Bilimler 
meslek yük
sekokulları da 4 bin 
ABD Doları karşılığı 
Türk Lirası’nda 
tutularak, artış 
yapılmadı. 
YEDİTEPE 
ÜNİVERSİTESİ: 
Üniversite geçen yıl 
döviz bazında 
belirlediği fiyatlarını 
Türk Lirası’na çevi 
rerek, artışı bunun 
üzerinden gerçek
leştirdi. Buna göre. 
Diş Hekimliği 24 
miİyar, Tıp Fakültesi 
19 milyar 500 mily
on, Mühendislik- 
Mimarlık, Eczacılık 
fakülteleri 15 mil
yar, Fen-Edebiyat, 
Güzel Sanatlar, 
İktisadi ve İdari 
Bilimler, İletişim ve 
Hukuk fakülteleri 
12 milyar, Eğitim 
Fakültesi 8 milyar 
500 milyon. 
Yabancı Diller 
Yüksekokulu ve 
Yabancı Dil Hazırlık 
programları 12 
milyar lira.
Meslek yüksekokulu 
ücreti de 8 milyar 

500 m i İyon lira. 
ATILIM 
ÜNİVERSİTESİ: 
Lisans programlan 
ve hazırlık sınıflan 
için KDV dahil 5 bin 
500 ABD Dolan 
karşılığı Türk Lirası 
olan ücreti, yüzde 
18.1 artışla 6 bin 
500 ABD Dolan'na 
çıkarıldı.
BEYKENT 
ÜNİVERSİTESİ: 
Hazırlık sınıflannda 
ücret, yıllık KDV 
hariç 3 bin 500 
dolardan, 4 bin 
ABD Doları karşılığı 
Türk Lirası’na 
çıkarıldı.
Tüm lisans pro
gramlarının 4 bin 
900 ABD
Dolan’ndan karşılığı 
Türk Lirası olan 
ücreti sabit tutuldu. 
Meslek yüksekokulu 
gündüz programlan 
da 2 milyar 300 
milyon liradan 2 
milyar 800 milyon 
liraya yükseltildi. 
TOBB 
ÜNİVERSİTESİ: Bu 
yıl ilk kez öğrenci 
alacak üniversitenin 
tüm bölümleri için, 
KDV dahil 9 miİyar 
lira fiyat belirlendi. 
HALİÇ 
ÜNİVERSİTESİ: 
Üniversite, farklı 
bölümlere göre fark
lı oranlarda artış 
gerçekleştirdi. 
Hemşirelik yük
sekokulu 2 bin 500 
ABD Dolan'na; 
hazırlık sınıflan, 
Konservatuvar Türk 
Musikisi ve Tiyatro 
bölümleri ile 
Amerikan Kültürü 
ve Edebiyatı 5 bin 
ABD Dolan'na. 
Psikoloji bölümleri 
6 bin ABD 
Dolan’na, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik 
6 bin 500 ABD 
Dolan’na, İç 
Mimarlık 6 bin 750 
ABD Dolan'na.
Mimarhk 6 bin ABD 
Dolan’na, Bilgisayar 
Mühendisliği için 7 
bin 500 ABD 
Dolan'na. İşletme 
(Türkçe) ve Turizm 
işletmeciliği 
bölümleri 6 bin 500 
ABD Dolan'na. 
İşletme (İngilizce) 
7 bin 500 ABD 
Dolan karşılığı 
Türk Lirası olarak 
belirlendi.

5 bin nüfusa 
sahip yerler! 

belediye 
olabilecek

Nüfusu 2 binin altı
na düşen belediye 
ler kapatıyor.
Nüfusu 5 bin kişi
den az olan yer
lerde be lediy e 
kurulamayacak.
Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu'nda kabul edilen 
tasarıya göre, 
belediye sınırına 5 
kilometreden daha 
yakın yerlerde yeni 
belediye kurula
mayacak. Belediye 
Başkanlarının 
maaşları, beldelerin 

I nüfusuna göre 
I belirlenecek.

Nüfusu 5 bine 
kadar olan belde 
lerde belediye 
başkanı bugünün 
rakamlarıyla yak
laşık bir buçuk 

. IENÎ filZEÎElERİHE .
J İLAN w REKLAM ALIHIR
J KÖRFEZ REKLAM
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mdyar Kraaykk 
alarak Belediye 
baskanlan. siyasi 
p artlar dr yürütme 
görevi alamayacak
lar. Başkanlar, 
profesyonel spor 
klüplerinin 
yöneticisi de 
olamayacak.
Belediye personeli, 
başkan taraimdan 
atanacak 
Belediyelerin 
borçlan tak- 
sitlendirilebilccck. 
Borçlar gelirlerin 
toplamını 
geçemeyecek.
Belediyek -r grftr 
elde etmek ama 
cryla kamulast ırma 
yapabilecek. arsa 
üretebilecek ve 
konut k apt p 
satabilecekler
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İlaç satışlarında devrim Liselilerin yüzde
Sağlık Bakanlığı 
İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü, 
daha önce piyatları 
çok pahalı olduğu 
gerekçesiyle sadece 
ilaç depolarında 
bulunan bazı 
İlaçların bundan 
böyle eczanelerden 
de satılmasına 
izin verdi. 
Buna göre, 
vatandaşlar 
lösemi, bağışıklık 
sistemi ve romatiz
ma tedavisinde 
kullanılan bu ilaçları 
alabilmek için kapı 
kapı dolaşmak 
yerine en yakınların
daki eczanelere 
başvurabilecekler. 
Edinilen bilgiye 
göre; İlaç ve 
Eczacılık Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan 15.06.2004 
tarihinde yayımlanan 
"Perakende. Satış 
Fiyatı Alan İlaçlar" 
listesi yayımlandı. 
Buna göre, daha 
önce sadece depo
larda bulunan löse
mi hastaları için kul
lanılan "Glivec 100

mg Kapsül", 
bağışıklık sistemi 
için kullanılan 
"Betaferon 0.3 mg 
Flakon", yaşlılığa 
bağlı gözdeki dejen
erasyon için kul
lanılan "Visudyne 
15 mg Flakon", 
romatizma 
tedavisinde kul
lanılan "Remicade 
Konsantre İnfüzyon" 
ile "Enbrel 25 mg 
Flakon", açık kalp 
amaliyatında kul
lanılan "Plegisol 
Kardioplejik Poşet" 
ve kana mikrop 
bulaşması 
hastalığında kul
lanılan "Xigris 5 
mg-20 mg Flakon" 
isimli ilaçlar 15 
Haziran 2004 tari

hinden itibaren artık 
eczanelerde de 
satılacak.
Ankara Eczacı Odası 
Genel Koordinatörü 
Barhan Başbay, yap
tığı açıklamada, fi 
yatları 400 milyon 
ile 4.5 milyar lira 
arasında değişen söz 
konusu ilaçların 
eczanelerden temin 
edilmesininin önemli 
ve yerinde bir karar 
olduğunu belirterek, 
"İlaçların hastaya 
sunulması gereken 
yer eczanedir.
Çünkü ilacın eczane
den verilmesi daha 
sağlıklı olur. Sağlık 
Bakanhğı'nın aldığı 
bu karar bizi mem
num etti" diye 
konuştu

Diğer taraftan, Tartı 
Eczacıları Btrfiğî 
(TEB) Genel 
Sekreteri Sattı 
Tekin Çağlar, bölge 
eczacı odalarına 
gönderdiği yazıda, 
TEB tara tından 
y aynalın mi "2004 
Yılı İlaçların 
Reçeteye Yazım 
Kuralları ve Geri
Öden me Koşu İla n 
Kitabı nın 3. 
bölümünde, söz 
konusu i lac la r için, 
"İlaç bedeli ecza 
neye ödenmez; 
hastaya ödenir" 
İfadesinin yer 
aldığını vurgula
yarak, "Bu ilaçların 
15.06.2004 tarihi 
itibariyle perakende 
satış fiyatı almış 
olması nedeniyle, 
kitapta belirtilen 
reçeteye yazım ve 
geri ödenme kural
ları çerçevesinde, 
eczanelerden temini 
ve bedellerinin 
eczanelere geri 
ödenmesi 
mümkündür" 
hatırlatmasını 
yaptı.

311 Kse 
öğrencisi ile y apt »gı 
~ Sigara İçme 
Alışkanlığı*' konulu 
araştırmada, sigara 
içme oram biri arda 
yüzde 12.4, erkek
lerde yüzde 33.8 
oldu. Araştırmada.
lise öğrencilerinin 
sigara kullanma 
oranı 27.4 düzeyin 
de belirlendi.
Uzmanlar, Anadolu 
ve Osmangazi 
üniversitelerinde 
bin 474 öğrenci 
arasında yaptığı 
araştırmaya göre, 
evde yalnız y a san 
öğrencilerin sigara 
kullanma oranları, 
arkadaşlarına göre 

ç uk sek aklı 
Izmanbr. 
ve geÜsmektc 
olan ıdkrlrr dr 
eğitim duaeyı 
dustukcc wgar • 
»eme or anman 
arttığını soytrdı 
Türkiye’de 15
yas üzerindeki 
kişilerde sigara 
kullanma sıkJbğMM 
r r krklerdr vwdr 
63, kadmiarda 
ise yüzde 24 
düzeyinde bulun
duğunu bildiren 
uzmanlar. Bu 
oran, gelişmiş 
ülkelerde erkek
lerde yüzde 42, 
kadınlarda ne 
vvızde 24 dedi

Asgari ücretle ne alınabilir?
Asgari ücrete 
1 Temmuz’dan 
itibaren yapılan 
net 15.2 milyon 
liralık artış, 
asgari ücretlinin 
"sefalet" 
koşullarını 
değiştirmeye
cek. Sözkonusu 
artışla asgari 
ücretli günde 
yalnızca 1.5 
simit ya da 
ekmek alabile
cek. Asgari 
ücret, 1 
Temmuz’dan 
geçerli olmak 
üzere net 303 
milyon 79.5 
bin liralık 
düzeyinden 318 
milyon 233.5 
bin liraya 
çıkarıldı.
Yapılan 15.2 
milyon liralık 
artışla asgari 
ücretli günde 
yalnızca 1.5 
simit alabilecek. 
Sözkonusu

tutar, günlük 
1.5 ekmek 
parasına 
denk geliyor. 
GÜNLÜK 
YOL PARASI 
Asgari ücretli, 
yapılan artışla 
yol parasını da 
karşılayamıyor. 
Tam biletin 900 
bin lira olduğu 
dikkate 

alındığında 
sağlanan artış, 
günde iki kez 
otobüse binmek 
zorunda kalan 
bir asgari 
ücretlinin yal
nızca 8 günlük 
yol parasına 
yeti yor. 1 
Temmuz’dan 
geçerli olacak 
zamla asgari 

ücretli 1 kilo 
et, 1.7 kilo 
kıyma, 2.2 kilo 
peynir, 3.8 kilo 
tavuk, 15.5 
kilo un, 5.3 
kilo pirine, 
12.6 kilo 
makarna, 2.3 
kilo çay, 7.4 
kilo şeker 
alabiliyor.
Sözkonusu 
tutar 8 paket 
sigaraya 
denk geliyor. 
ASGARİ 
ÜCRİ TLİ 
NELER 
ALABİLİYOR? 

Asgari ücretli, 
net 318 milyon 
233.5 bin lira 
olarak belir
lenen asgari 
ücretle 21.8 
kilo et. 35.4 
kilo kıyma.
45.5 kilo 
peynir. 79.6 
kilo tavuk, 
326.4 kilo un.
111.7 kilo 

pirinç, 265.2 
kilo makarna, 
49 kilo çay, 
155.2 kilo 
şeker alabile
cek. YOKSUL
LUK SINIRININ 
YÜZDE 21.8’İ 
Sözkonusu 
zamma 
rağmen asgari 
ücretli yine 
"yoksul" bile 
sayılmayacak. 
1 Temmuz’dan 
geçerli asgari 
ücret.
Türk- İş’in 
belirlemelerine 
göre 480.5 
m i İyon lira olan 
aylık gıda har- 
camalannın 
yüzde 66 sına 
yetiyor. Asgari 
ücret. 1 
milyar 461 
milyon liralık 
yoksulluk 
sınırının ise 
yalnızca cüzde 
21.8’ine 
denk geliçor.

SSK e-bildirge 
süresini uzattı
SSK’da, işveren
lerin çalıştırdıkları 
işçilerin sigorta 
primlerini internet 
üzerinden kuruma 
göndermeleri için 
başlatılan e- 
Bildirge uygula
masında süre 
uzatıldı.
SSK da 1 Mayıs 
2004 te uygula
maya konu lan 
uygulama uyannea. 
8 ve üzerinde isçi 
çalıştıran işveren
lerin. Mayıs 2004 e 
ait Avdık Prim ve 
Hizmet Belgesi ni 
en gec 30 Haziran 
2004 te saat 
23.59 a kadar 
karon internet 
üzerinden gönder- 
meleri gerekiyordu. 
Belgesini kuruma 
internetten gönder
meyen isverealeı 
haklımda, para 
cezası uygu
lanacaktı.

Ancak, SSK 
Yönetim 
Kurulu nca »hnm 
kararla. Ayhk 
Prim ve Hizmet 
Beigesı " nin inter
net üzerinden kem I 
ma gönderilmesini I 
zorunlu tutan 
uygulamada, sure 
1 Ekim 2004 e 
kadar uzatıldı. 
Buna göre. S ve 
üzerinde isçi 
cahstıran işveren
ler. 30 Eytt 
2004 e kadar 
(Ağustos 2004 e 
ait olan) btkftteriM I 
yazdı olarak da 
ınternet üzerindec I 
de kuruma gön
derebilecekler.
Ancak. Eviül 
2004 e ait beL 
geherin. 1 Ekim 
2004'ten rtibarea 
mutlaka internet 
üzerinden SSK'ya I 
gönderilmesi 
gerekecek.
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Romatizmal Kalp Hastalıkları
Bu tür hastalıklar Güneydoğuda, Türkiye ortalamasından 2 kat daha fazla
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi nde, aşın 
sigara tüketimi, 
yağdan zengin 
beslenme, 
sosyokültürel yapı 
ve enfeksiyon 
hastalıklannm önem
senmemesi gibi 
etkenlerin, romatiz
ma! kalp rahatsızlık- 
lannın Türkiye 
ortalamasından 
2 kat daha fazla 
görülmesine yol 
açtığı bildirildi. 
Harran Üniversitesi 
(HRÜ) Tıp Fakültesi 
Başhekimi ve Kalp 
Damar Cerrahisi 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Halit 
Andaç, yaptığı 
açıklamada, 
ekonomik durumu 
iyi olan ülkelerde 
neredeyse yok 
denecek kadar az 
olan romatizmal 
kalp hastalıklannm. 
bazı enfeksiyonlara 
gerekli hassasiyet

I gösterilmemesi,

Kahve nasıl içilmeli?
Büt ü n gün yu d u m 
yudum içilen 
kahvenin, sabahlan 
uyanmak için 
içilen büyük bir 
fincan kahveden 
daha etkili olduğu 
bildirildi.
Sleep Dergisi’nde 

yayınlanan 
araştırmaya göre, 
Chicago'daki Rush 
Üniversitesi ’ nde 
görevli bilim 
adamları, gün 
boyu yudum yudum 
kahve içildiği 
zaman kafeinin 
beyindeki uyku 
merkezlerine 
daha güçlü etki 
yaptığını 
tespit ettiler. 
Araştırmaya 
28.5 saat uyu
malarına izin 
verilmeyen 16 
kişi katıldı.
Kahve yerine 
kafein içeren hap

maddi olanaksızlık 
ve hastanın hekime 
ulaşmada yaşadığı 
güçlükler nedeniyle, 
bölgede halen en 
çok görülen hastalık
lar arasında yer 
aldığım söyledi.
Yüksek tansiyon, 
obezite, sigara 
tüketimi ve kalıtsal 
etkenlerin romatiz
mal ve koroner 
kalp hastalıklannı 
tetiklediğine 
dikkat çeken Andaç, 
şunları söyledi:
"Özellikle belli 

kullanan bilim 
adamları, 
katılımcıları iki 
gruba ayırdılar. 
Birinci grup düzenli 
aralıklarla kafein 
haplarını içti. 
İkinci grup ise 
çok sayıda hapı bir 
kerede yuttu. 
Birinci gruptaki 
kişiler, kon
santrasyonu 
ölçen testlerde 
daha iyi sonuç 
aldılar. Uyku 
uzmanı James 
Wyatt, vücutta

yaştan sonra 
vücudun kolesterol 
dengesinin iyi 
ayarlanması gerekiy
or. Bölgemizde aşın 
sigara tüketimi, yağ
dan zengin beslen
me, sosyokültürel 
yapı ve enfeksiyon 
hastalıklarının önem
senmemesi gibi 
etkenler nedeniyle 
romatizmal kalp 
rahatsızlıkları, 
Türkiye ortalamasın
dan 2 kat daha 
fazla görülüyor. 
Düzenli egzersiz, 

bir yandan düzenli 
aralıklarla mela- 
tonin adındaki 
uyku hormonunun 
salgılandığını, 
öte yandan 
uykuya geçmek için 
kolaylık sağlayan, 
kendi kendini 
düzenleyen bir sis
temin var olduğunu 
ve bu sistemde 
adenosin isimli 
molekülün önemli 
rol oynadığını 
kaydetti.
Adenosin mik
tarının, uyanık

D vitamini 
yönünden zengin 
besinler ve 
deniz ürünlerinin 
tüketilmesiyle 
vücudun kolesterol 
seviyesi denge
lenebilir. Son 
yıllarda sosyal 
güvenlik kuram
larının sayısının 
artması ve bölgede 
görev yapan 
hekimlerin daha 
yaygın sağlık 
hizmeti vermeye 
başlamasıyla 
tedavi süreci daha 
da hızlanmıştır." 
Andaç, kalp 
rahatsızlıklarından 
korunulması için 
hamilelik sürecinde 
ilaç kullanılmaması, 
dengeli beslenme, 
zararlı alışkanlıkların 
bırakılması, 
sürekli olarak 
doktora 
kontrole gidilmesi 
ve akraba evliliğin
den vazgeçilmesi 
uyarısında bulundu.

kalma süresiyle 
birlikte arttığını 
belirten 
Wyatt, kahve 
ya da çaydaki 
kafeinin, 
adenosinin etkisini 
önlediğini söyledi. 
Wyatt’m 
teorisine göre, 
uykusuzlukla 
mücadelede 

başarılı sonuç 
alınması için, 
kafein miktarının 
Adenosin 
miktarıyla paralel 
artması gerekiyor. 
Bu arada, 
bilim adamları, 
gece çalışmak 
zorunda kalan 
kişilere, kahve 
ya da çayı güne 
yayarak k ürelerini, 
ancak kahve 
içerek uykusuz 
kalmaya her 
zaman başvurulma- 
masını önerdiler.

Uzmanlardan
güneş kremi

uyarısı

"Güneş kremleri çocuktan tam 
olarak korumuyor."

İngiltere’de 
uzmanlar, güneş 
kremlerinin 
çocukları güneşin 
olumsuz etkilerine 
karşı tam olarak 
korumadığını 
bildirdi.
Uzmanlar, çocuk
lar için özel 
olarak üretilen 
güneş krem
lerinin, paket
lerinin üzerinde 
yazılanlara göre 
çok daha az 
koruma 
sağladığını 
belirtti.
8 farklı markanın 
ürünlerini 
inceleyen uzman

NÖBETÇİ ECZANE
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FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSÖZ 

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

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaachk-Yannahk-Reklamahk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bMTMB Günleri w Pazar günleri

lar, bunlardan 
üçünün, zararlı 
Uİtra viy ole (UV) 
ışınlarından, 
üzerinde yazılan
dan daha az 
koruduğunu, 
dördünün ise 
belirtilenden cok 
daha düşük 
koruma faktörü 
içerdiğini 
tespit etti. 
Ticaret 
Standartlan 
Enstitüsü uzman 
lannm araştırması 
sonucunda, 
üretici firmalar
dan. kurallara 
uygun üretim 
yapmaları istendi
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Yaz Spor (Mfnş 
kayıtlar devam ediyor
II taşta ışıtalı alın yaz spor okuluna kayıtlar 2! Haziran M günü sona »i.
Sovfottin SEKERSÖZ Karate,

Gemlik İlçe Tekvando
Spor ve Judo
Müdürlüğü branşlarında
tarafından açılan yaz
açılan okullarında
Yaz Spor 1 Haziran’da
Okullarına başlayan
kayıtlar kayıtların
devam ediyor. 29 Haziran
İlçe Spor 2004
Müdürü günü sona
Burhan ereceğini
Arıkan yaptığı bildirdi.
açıklamada, Yaz Spor
Basketbol, Okulları’nın
Voleybol, geniş bir
Atletizm, katılımla
Futbol, 29 Haziran
Masa Tenisi, 2004
Folklor, günü
Güreş, saat 17.30
Satranç, da ilçe

Yaz Spor okulları için kayıtlar İlçe Statyumunda 
29 Haziran 2004 tarihine kadar devam edecek.
stadında
yapılacağını 
bildiren İlce
Spor Müdürü 
Burhan
Arıkan,

kayıt 
için Nüfus 
Cüzdanı, 
Müracaat 
formu, 
2 Adet

fotoğraf ile 
20 milyon 
lira katılım
ücreti 
alınacağını 
belirtti.

IlGenfeeŞg
cim bişm 

makinası gönderildi

Gemlik İlçe Spor 
Müdürlüğü ne ilçe 
stadının çimlerinin 
biçilmesi için 
makine gönderildi. 
Motor akşamı 
yenilenerek, gönde 
rilen cim biçme 
makinesi Orhangazi 
ile ortaklaşa 
kullanılacak.
Daha önce saha
zemininin çimlerinin 
biçilmesi için Bursa 
Gençlik ve Spor 11

Müdürlüğü’nden 
talep üzerine çim 
biçme makinesi 
gönderiliyordu. 
Gemlik İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
An kan, saha cim
lerinin bundan 
sonra kendi ekibiyle 
bicileceğini belirtti 
ve makinenin Orhan 
gazi İlçe Spor Müdür
lüğü ile koordıneli 
olarak ortak kul
lanacaklarını söyledi.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR UERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu s Sevk irsaliyesi s Taşıma İrsaliyesi

4 İrsaliyeli Fatura 4 El İlanı 4 Broşür & Kartvizit 4 Kaşe i Cilt 4 Kitap 4 Dergi

HER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN

Kttrfaz 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



Gemlik 1’nci Olgunlar Turnuvası’nın finalde karşılaşacak takımları belli oldu

Kartalspor ve Güzel Nakliyat finalde
Gemlik'te ilk kez düzenlenen Olgunlar Turnuvası’nın; dün yapılan yarı finallerinde, Kartalspor, Zeytinspor’u 3-0, 
Güzel Nakliyat ise Trabzonlular Derneği’ni 6-2 yenerek finalleri oynamaya hak kazandılar. Olgunlar Turnuvası’nın 
galip takımı yarın saat 18.oo’de başlayacak olan karşılaşmanın sonunda belli olacak. Haberi sayfa 12'de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
26 Haziran 2004 Cumartesi FİYATI : 250.000- TL.

Ziya Attın 
DSP’den istifa etti
Demokratik Sol Parti İlçe İdari Sekre 
teri Ziya Altın, İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz’/ ilkesiz ve başarısız olarak 
suçlayarak, partideki görevinden istifa 
ederken, bir dizi suçlamada bulundu.
Seyfettin ŞEKERSOZ’ûn haberi syf 2’de

Bursa Valisi Oğuz Kaan Koksal, Manastır’daki tehlikeli binalar konusuna el attı

Uaur Apartmanı için komisyon kuruldu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Uğur Apartmanı sorunu
Manastırda bulunan Uğur Apartmanının durumu 

nihayet İl'de Vali Oğuz Kaan Koksal tarafından değer- 
lendirmeye alındı.

Belediye Başkanı nm Valiliğe yazdığı yazı ve basında 
çıkan haberler yanında Bursa CHP milletvekili Kemal 
Demire! in konuyu TBMM’ne götürmesi, işi iyice ciddi 
duruma soktu.

Sorun salt Gemlik’in değil, Türkiye’nin sorunu haline 
geldi.

Bunun için çözüm hızlandı.
Uğur Apartmanı nın durumu ibret verici bir şehircilik 

anlayışının sonucudur.
Yıflar önce Gemlik’te çok katlı yapılaşmanın sakıncalı 

olduğunu söyleyen teknik kişileri, zamanın belediye 
başkanı hafife almıştı.

I İşte sonuç ortada.
Manastırda riice Uğur Apartmanları var..

| Valilikte yapılan toplantıya İl Bayındırlık Müdürü ve 
Barsa İnşaat Mühendislerdi Odası temsilcisi de katıldı.

i Kundaı komisyon, yapacağı incelemeden sonra 
Apartmanın durumunu ortaya koyacak.

Yıkım im konusu ise 39. madde işletilerek belediye 
' binayı yıkacak.

Bdediye Başkam Mehmet Turgut, Uğur Apartmanı 
; ainderimn açacağı hukuksal bir davaya karşın, sağlam 

debilerle sonuca gitmek istiyor.
P biliyor ki, bu tür olaylarda başı bir kez ağndı.

I Beride başını yeniden ağrıtacak, yanlış bir karara imza 
atmaz.

Bunu kimse yapmaz.
' Uğur Apartmanı yıkılırsa binadaki kat maliklerine 

IfMİKak en M ucuz bredi sağlayarak konut 
I sahibi yapmaktır.
r Stmoır Hn yasalar kurcalanırsa, muflaca bir çözüm 

bufonur.

Bursa Valiliği’nde önceki gün Bursa Valisi Oğuz Kaan Köksal’ın çağrısı 
üzerine yapılan toplantıda, Uğur Apartmanı için komisyon oluşturu du. 
Komisyon, Manastır’da önümüzdeki günlerde inceleme yapacak.
Manastır’da bulunan 
ve 120 santimetre 
yana yatarak, yıkıl
ma tehlikesi geçiren 
Uğur ApartmanTnın 
durumu için Valilik 
tarafından komisyon 
oluşturuldu. 
Komisyonun vere
ceği rapor üzerine, 
Uğur ApartmanTnın 
akıbeti belirlenecek. 
Bursa’da yapılan 
toplantıya İlçe 
Kaymakamı Sadettin 
Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut da katıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

“Hedefimiz 
işsizliği azaltmak” 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, istihdamın artırıl
ması ve işsizliğin azaltılması için 
herkesin üzerine düşen görevi yapması 
gerektiğini belirterek, bu çerçevede 
Ulusal İstihdam PolitikasTnın 2005 yılın
da belirleneceğini söyledi. Sayfa 5’de

Açık öğretimde J 
okuyanlara kayıt imkamı 
Öğrenci Seçme Smavı’na (ÖSS) başvuran 
mesleki açıköğretim programına kayıth 
öğrencilere, kayıt yenitetmeteri ve meeun 
sayılmalan için 30 Haziran 2004 tarihine 
kadar sure tanındığı bildirildi. Sayfa lO'da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Doğru adamlarla 
doğru adımlar hedefe götürür
Doğru yere doğru adam..
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak tek çözüm..
Türkiye’nin eğitimli, yetkin ve doğru 

adamları var.
Önemli olan bu adamları iyi değerlendire

bilmek.
Onlardan alınabilecek verimi en yüksek dü 

zeye çıkarabilmek için önce karar verme nok
tasında olanların "kıskançlıklarından" kurtul
ması gerekir.

Plansız programsız, liyakate bakılmaksızın, 
ahbab çavuş ilişkilerini referans alarak yapılan 
atamalar bir de ve en önemlisi kıskançlıklar 
ilerlemesi gereken ülkeyi geriletti.

Şimdi doğru adamlar, verimli ve üretken 
olabilecekleri yerleri arıyorlar.

Bulabilenler de yerlerini korunmak vatanına 
karşı sorumluklarım yerine getirmek için 
direni yorlar.

Sosyal sorumluluk almak için yarışıyorlar.
Aslında;
Verimli değerlendirebilirsen en iyi kaynak 

insanoğlu..
İnsanoğlundaki cevher ne petrolde var ne 

de altında..
Ama o cevheri keşfetmek »enerjiye 

dönüştürmek, işlemek emek istiyor.
Düşünce istiyor..
Akıl istiyor..
Özveri istiyor
Bunlar olduktan sonra Atatürk'ün işaret 

ettiği "muasır medeniyet seviyesini" değil 
yakalamak geçmek bile işten değil.

Biz Avrupa Birliği'ne neden girmek için 
çabalıyoruz.

Toplumsal refaha kavuşabilmek için.
Oysa ;
Türkiye’de "refaha ulaşmanın" ilk adımları 

Cumhuriyet döneminde atılmıştı.
Atatürk ve arkadaşları projeyi başlatmış, 

uygulamış ve kısa zamanda olumlu sonuçlar 
almışlardı.

Avrupa Birliği’ne üye olan bir çok ülke ise 
müreffeh ve demokratik bir toplum olma 
hedefini ancak son beş on yıldır yaşama 
geçiri yor.

İşte bu nokta önemli..
Kafa yormamız gereken de bu..
Niye onlar refaha kavuştuda ..
Biz hala onlara özeniyoruz.
Bizi aralarına alsınlar diye can atıyoruz.

ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun

OKUYUN OKUTUN

Demokratik Sol Parti İdari Sekret» Ziya Altın. ik Ikr 
Başkanı Hüseyin Poyraz’m arasına kara kedi gerdi Atat 
Poyrazı ilkesizlik ve başarısızlıkla suçla sı p istifa etti

Demokratik Sol Parti 
yönetim kurulundan 
istifa ettiğini açıklayan 
İdari Sekreter Ziya 
Altın, istifa nedeni 
olarak İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz’ı 
gösterdi.
28 Mart seçimlerinden 
önce birlikte hareket 
ederek, seçim 
çalışmaları yürüten 
Başkan Hüseyin Poyraz 
ile İdari Sekreter Ziya 
Altın ın geçtiğimiz 
günlerde araları açıldı. 
SUÇLAMALAR 
İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz’ın kendisini 
disiplin kuruluna 
verdirerek, ihtar 
aldırdığını öne süren 
Ziya Altın, "Başarısız 
ve İlkesiz Başkanla 
çalışamam" diyerek 
istifa ettiğini açıkladı. 
İstifa nedeni olarak 
çeşitli iddialarda 
bulunan Ziya Altın, 
"Partiye ait olan 
bütün evrak ve 
envanterleri kilitleyip 
yönetim kuruluna 
göstermemesi" 
"Hiçbir köyde ve 
beldelerde ulaşabilecek 
partili bulmayarak, 
var olanları 
da arayıp örgütsel 
faaliyette bulunma
ması" "Seçim

çalışmalarında 
dahi siyasi çalışma 
amacıyla parti 
binasından çıkıp 
köy ve beldelere 
gitmemesi”
“Seçimlerde kullanmak 
için minübüs 
teklifinin verildiği 
ancak gelen teklifler
den birinin günlük 
45 milyon lira, bir 
diğer teklif ise partimiz 
üyesinin ve 'kim ne 
verirse 1 milyon aşağı' 
teklifine karşılık 
kendisi köylüsünü 
kollayarak günlük 
50 milyona minibüs 
tutarak partiyi 
zarara uğratmıştır." 
"Parti telefonuna 
şifre koyup tasarrufa 
gidişi güzeldi

ancak, şifreyi 
yönetim kurulundan 
kimseye vermemesine 
anlam veremedik. 
seklinde iddialarda 
bulundu.
Bütün bu olumsuz 
davranışlarına anında 
müdahale ederek, 
olması gerekenlerin 
yapmasını önerdiğini 
belirten Ziya Altın, açık
lamasını söyle sürdürdü 
"Kitli tuttuğu evrak te 
malzemeleri istedim. 
Ben yatak odasının 

anahtarını kimseye 
vermem' dedi.
Ben de bütün bu o İn* 
lordan sonra. böylesi 
başarısız ve ilkesiz bir 
başkanla çahşamıya- 
cağını belirterek 
istifamı ettim.”

TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA... i

UUIISUIIIUICİINEIEI111*1IEIIETİI

Kirloz Ofset
MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

istiklal Cad. Bora SoL Akbak Arabj No: 3 B GEMLK
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komisyon kuruldu
Düşmanımın Düşmanı 

Be nim Dostumdur

Güneydoğu da terör yme ortaya 
çıktı.

Halbuki bir suredir, «si soluğu çi
miyordu.

Peki. Aniden neden hamle yaptı.
Arkasında kim var.
Bana göre, arkasında yme Amerika

Seyfettin ŞEKERSOZ 

Manastır da yıkılma 
tehlikesi göz önüne 
alınarak boşaltılan 
Uğur Apartmanı ’na 
çözüm bulmak 
amacıyla komisyon 
oluşturuldu.
Gemlik Belediye 
Başkanlığının 
Bursa Valiliği ne 
yazı ile müracaat 
ederek, kesin rapor 
isteminde bulunul
masının ardından 
Bursa Valisi Oğuz 
Kaan Koksal’ın 
çağrısı üzerine, 
Bayındırlık İl 
Müdürü, Bursa 
İnşaat Mühendisleri
Odası, Gemlik 
Kaymakamı 
Sadettin Genç ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
önceki gün 
Valilikte bir 
toplantı yaptılar. 
Toplantıda,

TAŞI 
GEDİĞİNE

Utanın....
Dünya Bankası öneriyor: 
Emeklilik yaşı yükseltilsin, 
Maaşlar düşürülsün, emekli 
maaşlarından vergi kesilsin... 
Millet acından ölsün!
Arzunuz bu!
Utanın, utanın...

Uğur Apartmanı için Bursa Valiliği’nde Bayındırlık il Müdürlüğü, 
Bursa İnşaat Mühendisleri Odası’ndan oluşan bir teknik komisyon 

Komisyon, inşaatı yeniden inc—leyecek.

Bursa İnşaat 
Odası’nın 
oluşturacağı 
komisyona, 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğü’nün de 
teknik ekip 
vermesi 
kararlaştırıldı.

Valilikte yapılan 
toplantının ardından, 
Vali Oğuz Kağan 
Koksal ile de 
konuyu görüşerek, 
kendisine verdiğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, gazetemize 
şunları söyledi: 
"Valilik e müracaat 
ederek kesin 
rapor istedik. 
Konunun 
3194 sayılı İmar 
Kanununun 39. 
maddesine girip 
girmediğini 
öğrenmek amacıyla 
girişimlerimiz 
oldu. Kanun ne 
diyorsa biz onu 
uygulayacağız." 
YENİDEN 
İNCELENECEK 
Önümüzdeki 
günlerde. Bursa 
İnşaat Odası ve 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğü teknik 
ekiplerinin 
Manastırdaki 
Uğur Apartmanına 
gelerek binanın 
durumunu yeniden 
İnceleyecekler.

Belediye*nin istediği 
doğrultuda rapor 
verildiği taktirde 
yasaların gerek
tirdiğini yapacak
larını söyleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
mahkemenin kabul 
etmediği bir 
raporun ise 
soruna çözüm 
ge ti r mey ec eğ i 
düşüncesinde 
olduğunu söyledi. 
YIKIM 
BELEDİYEDEN 
Belediye İmar 
alanı sınırlan 
içinde bulunan 
hasarlı ve 
oturulamaz, 
kullanılamaz 
durumdaki binaların 
yıkımının 
Belediyelere ait 
olduğu bildirilirken. 
kat maliklerinin 
karşı dava açma
maları için 
teknik ekibin 
İmar Yasası nm 
39. maddesinin 
işletilmesi gerektiği 
bildirildi.

Amerika var.
Önümüzdeki hafta İstanbul da Nato 

zirvesi var.
Bu toplantıda, buçuk Ortadoğu pro

jesi konuşulacak.
Amerika kendi projesine. Avrupa 

Birliğini de bulaştıracak.
Yıpranan prestijini bu şekilde koru

maya çalışacak.
Amerika, direkt olarak Türkiye'ye 

görev veremeyeceğini anladı
Birinci teskereden, ağzı yandı
Gelelim İsrail'e....
Başbakanımızın Filistin konusunda

ki konuşmaları İsrail'i kızdırdı
İlişkilerimiz buzlandı.
Ve. İsrail bu hükümetle, banşama 

yacağını anladı.
İşte, böyle bir ortamda PKK dev 

reye sokuldu.
Son terör hareketleri ile. bir nevi 

sopa gösterildi.
Türkiye’yi terör mücadele etmeli 

için tedbir almaya zorlayacaklar,
Ve. Yavaş yavaş ortadoğu projesine j 

çekecekler.
Geçmişte Nato istemişti.
Biz de, Kore'ye asker gondermaatflı
Belki bu toplantıda da. asker gün

deme gelecek.
Ve. Biz de terörle mücadele 

ederken, bir anda kendimizi ateşin 
ortasında bularığ«.

Ortadoğu konusunda. Amerika ve 
İsrail ile bizim çıkarlarımız hep çatışa
cak.

Ve. Günü geldikçe. PKK devreye 
sokulacak.

Dts potetMıadı. bir ilke vardır 
Düşmammm, düşmanı benim 

dostumdur"

Diplomattan kandırmanın, 
yolunu buldum.

Hep doğruyu söylüyorum.
Hiç bir zaman bana inanmı 

yortar. “Di Cavour”
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Boşa akan kanalizasyon 
çevre sağlığını etkiliyor

Halk Eğitim
Merkezi’nde ikinci

Seyfettin ŞEKLBSÖZ 
Birbirleriyle anlaşa
mayan apartman 
sakinlerinin boşa 
akan kanalizasyonu 
•orun yaratırken, 
sıcakların başla* 
masıyla da çevrede 
oturanların sağlığını 
tehdit eder oldu. 
Lise Caddesi Küçük 
Camii Aralığı nda 
bulunan 21 daireli 
Harbiyeli Karakaş 
Apartmanının 
kanalizasyonu İstinat 
duvarı içinde kalan 
toprağın içine akıyor. 
21 daireden oluşan 
binanın mutfak 
giderlerinin tama 
minin aynı yere 
aktığını söyleyen 
Demirsubası Mahal 
leşi Muhtarı Necmet 

tin Şanlı, ayrıca 7 
dairenin de kanali

Konfeksiyon Makinalan 
Kullanımı kursu açıldı

zasyonunun buraya 
akarak, çevreyi 
tehdit eder hale 
geldiğini söyledi. 
Gider için özel 
mülkiyetten boru 
geçirilmesi gerektiği
ni söyleyen Muhtar 

Sanlı, özel mülkiyet 
sahiplerinin kabul 
etmemesi nedeniyle,

pisliklerin 
toprağa aktığı ve 
istinat duvarında 
tehlike yaratabile
ceğini söyledi. 
Binada oturanların 
devamlı şikayette 
bulundukları için 

Kaymakamlık 
ile Belediye 
Baskanlığı’na

dilekçe vererek, 
çözüm aradıklarını 
söyleyen 
Demirsubası 
Mahallesi Muhtarı 
Necmettin Şanlı, 
Belediye’den özel 
mülk olduğu kin 

yapılacak bir şeyin 
olmadığı yanıtım 
aldıklarını belirtti.

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.

Bursa Valiliği ve 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri ile 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü 
işbirliğinde 
imzalanan 
protokole 
uygun olarak 
Konfeksiyon 
Makineleri 
Kullanımı ve 
Yetiştirici 
Kursunun 
İkincisi açıldı. 
Halk Eğitim 
Merkezi

Müdürlüğü 
Öğreticilerinden 
Avnıır Beşli 
ve Havva 
Cirit in 
yönetiminde 
400 saat ders 
alacak olan 
kursiyerler.
Recne. Ovarlok 
ve Duz Makineleri I 
kullanmayı 
öğrenerek 
konfeksiyon 
sektöründe 
kendilerine 
is bulma olanağı 
yaratacaklar.

Regional RHS 17.5
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u çekiş ve frenleme sağlıyor. Üstelik kopma ve yi

YmEornW‘i;M^
SATILIK DAİRE

GOODfYİAtt
Yetkili Bayii

Teıfii kliiniaşı it Oğullan
İstiklal Caddesi No : 26

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Hatip Ntitis Pqma Sefaba 
ifattiMaaribı.

Tel :ŞJM|513W75GSM:|(|j35)SBWW

ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun

OKUYUN OKUTUN
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Kişilik Manız sizi ele verivor
Genetik ve kültürel 
özelliklere bakılarak 
oluşturulan hari
tanın, kişilik 
özelliklerini ortaya 
çıkardığı bildirildi. 
Mülakat ile 
desteklenen testler 
aracılığıyla karakteri 
yüzde 95’e varan 
oranda belirleye- 
bilen kişilik haritası, 
meslek seçiminden, 
eğitime, toplum 
hayatından ulus* 
lararası ilişkilere 
kadar her alanda 
kullanılıyor.
Celal Bayar Üniver
sitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Moleküler 
Biyoloji Anabilim 

fcDalı Öğretim 
Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Selim Uzunoğlu,

FbALİk TÜTMflZEVKİNi'î
»İTİMİ E VfiCfiYINO Sakana Misina Ağları DIA11 I kb | fi ^|1 I ■ ■ ■

kişiliğin kültürel ve 
genetik özelliklerle 
yakından ilişkili 
olduğunu, buna 
bağlı olarak da dış 
etkilerle değiştirile
meyeceğini söyledi. 
Genetik ve kültürel 
öğelerin sonucu 
ortaya çıkan kişilik 
özelliklerinin bir 
harita ile ortaya 
konabildiğin} ifade 
eden Uzunoğlu, 
şöyle konuştu:

“Belirli kültür 
özellikleri, belirli 
genetik yapılar 
içinde yaşam 
olanağı bulur. Bir 
kişinin hangi 
konuya ilgi duya
cağı, yetenekleri, 
her gende gelişe
mez. Kişilik genler
le kültürel yapının 
örtüşmesi ile orta 
ya çıkar, bu neden
le de değiştirile
mez. Huylarımızı 

değiştirmeye değil, 
özelliklerimize 
uygun yaşam 
biçimi geliştirmeye 
çalışmalıyız.
Kendimizi 
tanımalı ve barışık 
olmalıyız.
Toplumsal hayatta 
da (bu böyle öğre
nilir. bu sorunun 
çözümü budur) gibi 
genel kurallar 
koymak doğru 
değildir. İnsanların 
kişilik özellikleri 
farklı farklı 
olduğuna ve 
değiştirilemediğine 
göre çözüm yol
larının değişik 
olabileceğini 
hatırlamalıyız. ” 
GELECEK 
PLANLAMASINDA 
KUII ANILIYOR

Kâpfik hama#©©© 
ev fibklen meslek 
edinmeye. çocofc 
eğitiminden. uius 
Urarası ibşkÜere 
kadar pek çok 
alanda kulUnddağ©© 
ifade eden
L zunoğft©. oıeflâit 
büyük şirket len© 
personelim en 
ve r imli olabileceği 
alanda 
görevlendirmek 
iç in bu yolu ter c dı 
ettiklerini kaydetti. 
M eslek yaşamında 
büyük önem verilen 
hizmet içi eğit im
lerin genel bilgiler 
kullanılarak hazır
la nması nedeniyle 
başarı oranının 
yüzde 10 Urda 
kaldığını savunan 
Uzunoğlu.
“Milyarlarca liraya 
eğitim programlan 
hazırlanıyor.
Buna karşın kişilik 
haritası gözardı 
edilirse bu 
programlardan 
istenilen sonuç 
alınamaz. Boşan 
için kişisel uyum 
şart" dedi. 
Uzunoğlu, devlet
lerin, uzun vadeli 
planlarını yaparken, 
bireylerin kişilik 
haritalarından 
yararlandığını 
be Biterek, şöyle 
devam etti 
“İsrail vatan
daşlarının kişilik 
haritalarını 
çıkanruk gelecek

99 şaka© pkaakfNMt 
0©>a© AA©M©p© 
<d©aak ©©on? çak 
a©şad© AaRşpa 
adkeaâ de b© afeşöe* 
©m ©yp©©©p©£ 
Aşetr a ©ka©i©©©a©©ı

Ktrıuraı i •derieet© 
kışdak karÜBilaeı 
öm kasNMMpee 
İsrihbMf 
ç*hşMMd©ra©d© 
öneanfi p©r t ©tapar 
ABD m© düap© 
lidrrirrmMi 
kiydak k©*H©i©R©© 
çıkardığını 
biliyoruz 
Sen katıllenn 
yakakmaMromd© 
toplamMd «Aap- 
lann < ar «©Marde 
ba 
ha ri ta la r tpac lor* 
verivor ~
Kistse! ozrBilder©* 
bw başka krw 
va da k «rom 
tarafından 
biknanesâna# 
olumsuz şcMaada* 
doğaraaaoanaa da 
mumk «an oUbde 
ceğme dikkati 
çeken Lrunoğka.

İki ©e© beakâ© 
kâr bapakfar.
Kot© ©moç İcuria 
kullanılabilir 
diyerek belimden 
uzakîaşa maçtı. 
Bil gri i doğra 
şekilde kadb©eare©b 
erdem fi ©©©âflğvt
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Uzay yürüyüşü 
yarım kaldı

Sigara diş kaybına 
neden oluyor

Araştırmacılar sigaranın diş kaybın
da büyük rol oynadığını belirttüef

Uluslararası 
Uzay 
Istasyo 
nu’ndan çıkan 
2 astronotun 
yapacakları 
uzay 
yürüyüşünün, 
astronotlar
dan birinin 
elbisesindeki 
sızıntı 
nedeniyle 
tamamlana
madığı 
bildirildi. 
Amerikan 
Ulusal 
Havacılık ve
Uzay 
Dairesi'nden 
(NASA)

yapılan açıkla astronotlara, kozmonot
mada, Görev "hemen geri Gennady
Kontrol dönmeleri" Palka’nm
Ünitesi’nin talimatının hayatlarının
astronotların verildiği hiçbir şekilde
birinin oksijen duyuruldu. tehlikeye
tankındaki Açıklamada, girmediği
basınç. uzay ve Rus Görev
düşmesini yürüyüşüne Kontrol
tespit katılan ABD’li Ünitesi’nin
etmesinin astronot Mike uyarısı üzerine
ardından Fincke ile Rus birkaç dakika

içinde güvenli 
şekilde basınç 
odalarına 
geri döndük
leri belirtildi. 
Uzay 
yürüyüşünün 
amacının, 
bozuk çıkan 
bir kablo 
kesicinin 
yenisiyle 
değiştirilmesi 
olduğu ve 
görevin, 
sorunun 
nereden 
kaynaklandığı 
belirlenene 
kadar 
ertelendiği 
kaydedildi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

İngiltere'de yapılan 
bir araştırma, 
yetişkinlerde diş 
kaybının en önemli 
nedeninin sigara 
olduğunu ortaya 
koydu. 
Şeker ve çikolata 
gibi tatlı besinlerin 
çocuklarda 
dişlere verdiği 
zararın benzerini 
sigaranın 
yetişkinlerde 
yol açtığını belirten 
bilim adamları, 
sigaranın diş 
etlerine yeterince 
kan gitmesini 
engelleyerek 
diş sağlığını boz
duğunu 
söylediler.

Son uçla n J ou rnal 
of Den t al Research 
adlı dergide yer 
alan araştırma, 
diş sağlığını en 
cok gozardı 
edenlerin 20-30 
yaşlan arasındaki 
gene erkekler 
olduğunu ortaya 
koydu.
Araştırmayı 
gerçekleştiren 
Newcastle Üniver
sitesi bilim adam 
(arından Dr. Mark 
Pearce, yetişkin
lere ağız sağlık
larını koruyabilmek 
için sigarayı 
bırakmalan 
çağrısında 
bulundu.

W® 
J

GEMLİKTE İLK ULUSLARARASI SALATA IHI

EKMEK ARASI DÖNER-AİRAS 1.500.000 TL
SOSİSLİ SANDRİÇ 2.000.000 TL

HAMBURGER + AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER - CİPS + İÇECEK 3.500.000 TL

TAB AKTA SERVİS
DÖNER t CİPS-K.ARSK SAL®‘İCKEK 4.500.000 TL 
0Ğa*dK-kWSKSNAR*K8a 4.500.000 TL
KÖFTE-CPS-N.ARS* SAL®-KKEk 4.500.000TL
SOSS-CİPS-KASSK SAL®-KHBİ 4.500.000TL

MPEVKKBİ 4.500.000 TL

8.000.000 TL

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Gad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 0
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“Hedefimiz işsizliği azaltmak” Ucuz Alo 
Temmuz sonunda

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
istihdamın artırılması 
ve işsizliğin azaltıl
ması için herkesin 
üzerine düşen görevi 
yapması gerektiğini 
belirterek, bu 
çerçevede Ulusal İsti
hdam Politikası’mn 
2005 yılında belir
leneceğini söyledi. 
Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) tarafından 
Hilton Otelde düzen
lenen 'Yeni İş 
Kanunu Çerçevesinde 
İş Sözleşmesinin 
Feshi ve İş 
Güvencesi’ konulu 
seminerin açılışında 
bir konuşma yapan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu iş 
hukukunun artık eski 
misyonunu kaybet
tiğini söyledi.
Dünyadaki 
gelişmelere ülke 
olarak kayıtsız 
kalmanın mümkün 

m 
SİM

I • Telsim Mycep abonelik işlemleri
I • Mycep Kontör yükleyici
I • Hat açma & Hat Kapatma
I • Sim Kart yükleme
I • Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri
I CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
I TOPTAN v« PERAKENDE KONTÖR SATIŞI

, I ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
I SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR
I Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK
| Tel: (0.224) 513 93 02 Fax : (0.224) 513 93 03

olmadığını ve bu 
kapsamda hükümet 
olarak iş yasası başta 
olmak üzere birçok 
yasa değişiklikleri 
gerçekleşt irdiklerine 
işaret eden 
Başesgioğlu, iş 
kanunu ile iş 
güvencesi ve esnek
liğin bir arada ele 
alınmasının sağ
landığını vurguladı. 
Amaçlarının çalışma 
hayatında kalıcı barış 
ortamının sağlanması 
olduğunu vurgulayan 
Başesgioğlu, yeni iş 
kanunu ile birlikte 
çalışanların haksız bir 
gerekçeyle iş akdinin 
feshinin ortadan 
kalktığını hatırlattı 
Başesgioğlu, iş 
kanununun yürürlüğe 
girdiği bir yıllık 
süreçte yargıya 
intikal eden birçok 
dava olduğunu, 
bunun da yargının 
yükünü çoğalttığına 
dikkat çekti. Yasanın 
hazırlanması 
sürecinde bir tahkim

Türk Tetatam «m

| geçmesinden 
I sonra. C Tipi 

faan* alan 27 
firma. tutatKiye I 
şehirlerarası I

müessesesinin 
kurulmasının 
öngörüldüğünü, 
ancak mevcut şartlar 
ve alt yapı eksikliğin
den kaynaklanan 
nedenlerden dolayı 
böyle bir müesses- 
enin kurulamadığını 
ifade eden 
Başesgioğlu, 
önümüzdeki süreçte 
bir tahkim kurulunun 
kurulması gerektiğini 
kaydetti 
Türkiye’nin son 
yıllarda elde ettiği 
büyüme performan
sının çok iyi bir nokta 
olduğuna işaret 
eden Basesgıcjlu.

Ekonomideki olumlu 
gelişmeler \ c buyu 

meye rağmen istih
dam oranlarında artış 
olmad ığı görülüyor. 
Bunun da tartışda****- 
lazım. Gerçekten 
iki yılda ekonom ide 
büyüme olmasına 
rağmen issizlikte 
bir azalma 
olmamıştır" dedi. 
Başesgioğlu, istih
damın artırılması ve 
işsizliğin azalması 
için hep birlikte 
gayret edilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
Başesgioğlu bu kap
samda çalışmalarını 
yürüttükleri Ulusal 
İstihdam Politikası nı 
da 2005 çılında 
belir I eyet eklerini 
sözlerine ekledi.

Vergide ve 
yatırımda 

yeni dönem
Hükümet, vergi 
iadesin in yeniden 
yapılandırılması 
çerçevesinde yurtdışı 
kazançlarının 
vergilendirilmesi, 
diğer ülke yatırım
cılarının başka ülkel
erdeki yatırımlarını 
Türkiye üzerinden 
yürütmesi ve 
Türkiye’deki Türk 
yatırımcılarının ulus
lararası yatırımlarını 
doğrudan Türkiye 
üzerinden yapmaları
na imkanlar veren 
tasarıyı TBMM’ye 
sundu. Tasan 
önümüzdeki gem
lerde komisyonlarda 
ele alınacak.
58 maddelik tasa 
nyla. yurtdtsmdakı 
kazançlar üzerindeki 
ekonomik çifte 
vergilendirmenin, 
bu kazançların 
Türkiye’ye aktarıl
ması önünde onemfi 
bir engel oluştur
duğu belirtildi

yüzde 50 uta*** 
lararam gornsmek 
erde yüzde 80 ma»- 
lak-sağlayacak

I C tipi taan* satafal 
şirketlerden Ketene 
S et W ve Pazarlama 
Müdürü Mehmet 
Erkmen. yaptığı

I açıklamada, taan* 
alan şirketlerle 
Türk Telekom 
arasındaki ara 
bağlantısının 
Temmuz ayı sonuna 
kadar tamamlan
masın m beklendiği-

I ni btkkrdı Bu 
işlemin ardından. 
pazara cduar ak t*r- 

ı ketlerin (0811) 
I hattı üzerinden 
। ucuz uzun mesafe 
I telefon hizmeti ver* 
I meye ba slayacak ~ 
I larını belirten
I Erkmen, su bilgilen
I verdi: Ön ödemeli 
I uzun mesafe telefon 
I hizmeti kartı satm 
I alan ku llamcı ev 
I veya işyerinden 

şehirlerarası ve 
uluslararası

Mehmet Erkmen. 
daha sonra B ve A 
tipi taansiarm

ağmaz da 
iMtaMpm’' tadl 
iBO de bu tamuda

E/tenen. 27 tama 
C tipi taam* aidi» 
PHasamm ence bir 
kamarağm tahmin 
ed^mram. Astan 
ta. taam* ata* 
tama saya*, 
tar hac ğd irimde 
en tazia ^-4’e 
dtaactata'" 
dfce taaansta- 
Mehmet Erkmesu 
LMTH hraetioden 
en cok. tam

tatanan. çnrt 
tasKtatş vapen 
mtataım

taı taanatan atan 
gftmtatata*. ttddta* 
makmrsme 
bağlaş acdMtai

Aranmita 8e ğd 
da duta hatandan 
tetatan ı pönmmeM 
sağlaş ahdecotarm 
bMbdL 
Henüz paşnanda 
’Ttaetih bu ortan* 
butandnğnna de# 
nen Ertene*.
Tntateı cet 

dikkatli atamta 
Örneğin 50 
dahdudHl

1

Ih
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["j^ACCÎVE
■ COMPUTER
| BİLİŞİM HİZMETLERİ

VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

Milyar 155 Mi> İL
* Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
’ Lisanslı Microsoft
W1ndows XP Home TP İşletim sistemi

• 256 MBDDP Bellek
• 40 GB sabit disk
• Onboard ekran kartı
• 15' Monitör
•52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
* e-pack Internet erişim paketi

l

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEl 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 3 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT + 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT+13 TAK

Vestel PC1 İMİM 1.00MM İMİMİ 1.1II.III.III 1.I10MM

Vestel Click I.I77.M 1.177.M.M 1.177.MIII im 1J07.000.000

Vestel Asteo 1.M7.MM İMİM 1.2I7M.III 1.340.000.000 1.340.000.000

Vestel BishiT UUM İMİMİ İMİMİ 1.4MI.IN I.MMON
Vestel Planet U2IMI)I)II kimi imimi I.MOMO 1.58IMM

Vestel Magıc imimi 1.92IMM 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel BishiY 1.794.800.000 1.794.800.000 1.794.800.000 IM.IMI 1M.IIIM

Vestel Optan 1.86I.MK I.I61.IMI 1.MMIII 2.MIMÖ 2.MMI0I

Vestel Smart İMİM İMİMİ 1.MIMI 2.219.000.000 2.219.000.000

Vestel Max 5.I7OM 5.070.000.000 5.070.000.000 5.(27M0H 5.627.000.000

irCRT Monitör IFFIatHonitörfefhUÛOM^Il îfftt Monitörlü: !S1MHITl|

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZRANTESLN 
PEŞİN FİYAT

BONVS YARCA
PEŞİNAT «4 TAK.

HAZİRAN TESLİM 
PEŞMT«(TAK

60NUS CARDA 
PEŞİNAT*tOTAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 IJMI.» 1.155.000.000 1271MIN U71MM
17" CRT 

Monitörle I.M.M» 1.195.400.000 1.195.400.000 1.31IMM 1J1USM
17" FLAT 
Monitörle U10.000.000 U55.000.000 1MIUM 1.M7MM 1M75MÖ0

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACmVE
COMPUTER VESTEL

DİSTRİBÜTÖRÜ I 
il ıiilil Tl l

ÇeJdkutanan TatAkjğ Crînirı Tutan__________lah j

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı, ||— /_/aw||

Bu hedyeçeid sadece AcflveSgfcayor'da 3WOOtiattıelDdjgBçattl

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor.

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkann.....

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

I
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ı Yargıda yeni bir Motorine
dönem başlıyor
Hükümet, yargıda 
yeni bir dönemin 
kapısını açacak olan 
'Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı’nı
TBMM’ye gönderdi. 
TBMM’ye öğle saat
lerinde gönderilen 
ve 15 maddeden 
oluşan tasan şu 
yenilikleri 
içeriyor: 
"- Avrupa İnsan 
Haklan 
Mahkemesinde 
(AİHM) Türkiye’nin 
sıkça mahkum 
olmasına yol açan 
'davaların makul 
sürede görülmesi’ 
için değişik 
öngörülüyor. Bu 
amaçla adli tatili 45 

i günden, 1 Ağustos-5 
Eylül arasını kap
sayan 36 güne 
indirilmesini 
öngörülüyor 
- TCK’mn 432’nci 
maddesinde de 
değişiklik yapılırken 
'reşit olmayan kız, 
kadın veya erkek 
cebir, şiddet, tehdit, 
hile olmaksızın 
kendi rızasıyla 
şehvet hissi veya 
evlenme maksadıyla 
kaçırılmış ve kaçıran 
tarafından hiçbir 
zarar verilmeksizin 
bırakılmış ya da aile
sine teslim 
edilmişse’ artık 6 
aydan üç seneye 
kadar hapis cezası 
yerine bir aydan 6 
aya kadar hapis

r.
I BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE. 
' İLAN ve REKLAM AUHIR J

KÖRFEZ REKLAM TEL: (0.28) 513 96 13 F#: 513 35 95 '

cezasına 
çarptırılacak. 
- İcra İflas 
Yasası’nda değişiklik 
yapılıyor. Buna göre 
icra müdürlüğüne 
mal bildiriminde 
bulunmayalanlann 
10 günlük hafif 
hapis cezasına çarp- 
tınlması uygula
masından vazgeçi 
liyor. Ancak halen 
devam eden davalar
da ilgililerin bir ay 
içerisinde bildirimde 
bulunması gerekiy
or. Bu düzenleme ile 
ilgili tasannın 
gerekçesinde, 
'düzenlemenin 2001 
yılında ceza 
mahkemelerine 
gelen 3 milyoh 441 
bin 37 davanın 1 
milyon 410 bin 
892'sinin icra ceza 
mahkemelerinden 
gelmesi ve bunun 
büyük bölümünü de 
10 günlük hapis 
cezalarının oluştur
ması’ ifadeleri 
yer aldı.
- Tasarıyla tutuklu- 
lara haklarında 
açılan davanın iddi
anamesinin 
mahkeme kalemleri 
yerine cezaevlerinde 
verilecek.
- Asliye 
mahkemelerinin 
bulunmadığı yer
lerde adli sicil bilgi
lerinin kaymakamlık
lardan alınması 
hüküm altına 
almıyor.
- Sulh

mahkemelerinin 
bakacağı davaların 
sınırının 400 
milyondan 5 milyara 
kadar artırılırken, 
bu mahkemelerin 
miktarı bir milyan 
geçmeyen mal veya 
alacak davasındaki 
nihai kararlarının 
kesin olması, değeri 
10 milyan aşan ala
cak davalarının 
temyizinin
Yargıtay’da duruşma 
açılarak karara 
bağlanması da 
hüküm altına 
almıyor.
- Tasanya göre, 
Yargıtay hukuk 
dairelerinin, miktan 
6 milyara kadar 
olan kararları 
hakkında karar 
düzeltme yoluna 
gidilemeyecek. 
Halen devam eden 
davalarda 
mahkemeler parasal 
sınırın değişmesi 
nedeniyle görevsizlik 
kararı veremeyecek. 
Benzeri biçimde 
ceza 
mahkemelerinin 
miktan iki milyara 
kadar olan para 
cezaları ile yukan 
sınırı 10 milyan 
geçmeyen para 
cezasını gerektiren 
suçlardan dolayı 
verilen beraat 
kararlan temyiz 
olunamayacak.
- İcra İflas Kanunu 
gereğince, 'Mallan 
vermeyen, mallan 
göstermeyen ve iflas 

idaresi altında 
bulunma mükelle
fiyetine uymayan 
müflis hakkında 
iflas idaresinin vere
ceği müzekkere 
üzerine icra 
mahkemesi tarafın
dan 10 günden bir 
aya kadar hafif 
hapis cezası verile
cek. Ayrıca, nedeni 
ne olursa olsun icra 
takibinden 
vazgeçildiğinin 
tutanağa yazılması 
için, miktar ve 
kıymeti belli olan 
ilamlı ve ilamsız ala
caklardan vazgeçilen 
miktara ait harcın 
yansının’ alınması 
da hküm altına 
alındı
- Türk Ceza 
Kanunu (TCK) 
uyarınca bir aydan 
az hafif hapis 
cezasına çarptınlan- 
lar için Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
tebliğname 
düzenlemesinden 
vazgeçiliyor. Bu 
davaların temyizi 
üzerine dosyalar, 
tebliğname düzenle- 
meksizin ilgili 
daireye doğrudan 
gönderilecek, 
ancak daire karanna 
karşı Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı’nın 
karar düzeltme ve 
itiraz etme yoluna 
başvurmasının önü 
de yeni hükümle 
kapatılmıyor.

zam geldi

İstanbul'un Avrupa 
Yakası nda 350 
ppm mot orinin 
fiyatı 1 milyon 559 
bin lira oklu. 
Akaryakıt Ana 
Dağıtım Şirketleri 
Derneği (ADER) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret 
Oztürk. yaptığı 
yazılı açıklamada. 
350 ppm motorinin 
İstanbul’un Avrupa 
Yakasındaki

i Türkiye’nin
artık internet 
dergisi var

"Sanal Dünyanın 
Haritası" slo
ganıyla yayın hay
atına başlayan 
VVeblife dergisi, 
Türkiye’nin ilk ve 
tek internet 
dergisi olma 
özelliğini kazandı. 
İçeriğinde inter
net sitelerinin 
tanıtımına geniş 
yer ayıran VVeblife 
dergisi her sayı 
ünlülerle internet 
hakkında röporta
jlara yer veriyor.

। ilk saçısında 
Kurtlar Vadisi nin 
Karahanlı (Baron) 

perakende sat» 
fiyat mm 1 müyon 
559 bin fira olarak 
behrienÇhğmt 
bildirdi
İstanbul’«m Avrupa 
Yakası nda 350 
ppm motorinin 
önceki fiyatı 1 
milyon 468 bm 
liraydı. Yem 
fiyat bugünden 
itibaren geçerli 
olacak.

rolündeki Zafer 
Ergin ile röportajı 
yayınladı. Nûnci 
say umda ise 
Türkiye’nin pop 
starlarından 
Mustafa Sandal 
ile intemet 
hakkında derin 
bir sohbet 
bulacaksınız. 
Bk gelen verilere 
göre çoğu yerde 
tükenen WebMe 
dergisi. Türk 
ima—nm sanıldığı 
kadar internete 
dgesânan az 
olmadığını 
gösteriyor

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN



26 Haziran 2004 Cumartesi

Vergi paketinde neler var?
Bineğe 
dönüştürülen ticari 
araçların özel tüke
tim vergisi oranlan 
arttırılıyor, özel okul 
yatırımlarına vergi 
teşviği geliyor. 
Çeşitli Kanunlarda 
değişiklik öngören 
Yasa Tasarısı, 
TBMM 
Başkanlığına sunul
du. 60 maddeden 
oluşan tasarı ile 
ticari araç grubunda 
yer alan ancak 
bineğe dönüştürülen 
taşıtlardaki vergi 
kayıpları engelleni 
yor. Yeni düzenleme 
ile ticari taşıtlardan 
alman ÖTV yine 
yüzde 4'de kalırken, 
bineğe dönüştürülen 
araçlar İçin ise 
motor silindir 
hacmine göre farklı 
oran uygulamasına 
geçiliyor.

Yeni düzenleme ile 
azami kütlesi 4.500 
kilogramı geçmeyip, 
taşıma kapasitesi 
bin kilogramın altın
da olan ve sürücü 
sırasından başka 
oturma yeri veya 
sürücü sırası dışın
da yanda penceresi 
olan eşya taşımaya 
mahsus motorlu 
taşıtlara (Yalnız 
kayıt ve tescile tabi 
olanlar) uygu
lanacak ÖTV oran
ları şöyle: 
-Silindir hacmi 
2.000 cm3’ü 
geçmeyenler: 
Yüzde 6.
-Silindir hacmi 
2.000 cm3’ü geçen 
fakat 3.000 cm3’ü 
geçmeyenler: 
Yüzde 8 .
-Silindir hacmi 
3.000 cm3'ü geçen 
fakat 4.000 cm3’ü 
geçmeyenler: 
Yüzde 52 .
-Silindir hacmi

4.000 cm3’ü geçen
ler: Yüzde 75 .
-Diğerleri: Yüzde 4

Bu arada, daha 
sonra ticariye 
dönüştürülen taşıt
lardan, önce ödenen 
vergi mahsup 
edilmek suretiyle bu 
malların ilk iktis
abındaki matrah 
esas alınarak, 
değişiklik uyarınca 
adına kayıt ve tescil 
işlemi yapılandan, 
bu değişikliğin kayıt 
ve tescili tarihinde 
dönüştürülen mallar 
için geçerli olan 
oran üzerinden 
ÖTV. alınacak.
Bu şekilde de ilk 
edinimde ortaya çık
abilecek vergi kayı
plarının önüne 
geçilecek.
ÖZEL OKULLARA 
İSTİSNA

Tasarıya göre, okul 
öncesi eğitim, 
ilköğretim, özel 
eğitim ve orta öğre
tim özel okullarının 
işletilmesinden elde 
edilen kazançlar, 
ilgili Bakanlığın 
görüşü alınmak 
suretiyle Maliye 
Bakanlığının 
belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde 5 
vergilendirme döne
mi gelir ve kurumlar 
vergisinden müstes
na tutulacak.
Sözkonusu istisna, 
bu okulların 
faaliyete geçtiği 
vergilendirme döne
minden itibaren 
başlayacak.
Dershaneler ile bil
gisayar kursları, 
şoför okulları gibi 
özel öğretim kurum
lan ise bu istis
nadan faydalana
mayacak.
Mükelleflerin işlet
meleri bünyesinde

gerçekleştirdikleri 
yeni teknoloji ve 
bilgi arayışına yöne
lik araştırma ve 
geliştirme harca
maları tutarının 
yüzde 40T oranında 
Ar-ge indirimi 
olacak.
Bu şekilde araştır
ma ve geliştirmeye 
yönelik harca
maların yüzde 
40'ının beyan edilen 
gelirden indirilme
sine olanak 
sağlanacak. 
KURUM 
KAZANÇLARI

Kuramların yurt 
dışından elde ettik
leri iştirak 
kazançları ile şube 
kazançları, belirli 
şartların yerine 
getirilmesi halinde 
kurumlar vergisin
den istisna ediliyor. 
Bu düzenlemeden 
yararlanabilmek için 
iştirak edilen 
yabancı kurumun 
kanuni ve iş ■ 
merkezinin 
Türkiye’de bulun
maması, Anonim 
veya limited şirket 
olması, iştirak 
edilen kurumun 
esas faaliyet 
konusunun finansal 
kiralama ya da her 
nevi menkul kıymet 
alım satımı olma
ması, iştirak edilen 
yabancı kurumun 
sermayesine, 
kazancın elde 
edildiği tarihte 
devamlı surette en 
az 2 yıl süre ile 
yüzde 25 ve daha 
fazla oranda iştirak 
edilmesi, dağıtıma 
tabi tutulan iştirak 
kazancının da en az 
yüzde 75'inin ticari, 
zirai ve serbest 
meslek kazancı 
olması şartı bulu
nacak.

Kuramların bu mad
denin yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren 31 Aralık 
2004 tarihine 
kadar, kanuni ve iş 
merkezi Türkiye'de 
bulunmayan kuram
lardan elde ettikleri 
iştirak kazançları ile 
yurt dışında bulu
nan işyeri veya 
daimi temsilcisi 
aracılığı ile elde 
ettikleri kurum 
kazançlan, 30 
Haziran 2005 tari
hine kadar 
Türkiye’ye transfer 

edilmiş olmak kay- 
dıyla kurumlar ver
gisinden müstesna 
olacak.
Maliye Bakanlığı, 
mükelleflerin hukuki 
statülerini, faaliyet 
gösterdikleri alan
ları ve tasfiyeye 
giriş tarihindeki 
aktif büyüklüklerini 
dikkate almak 
suretiyle, tasfiye 
işlemlerine yönelik 
inceleme yaptırma
maya yetkili olacak. 
BÜYÜK 
YATIRIMLARA 
TEŞVİK 
KAPSAM DIŞI 
Öte yandan, belirli 
limitin üzerindeki 
büyük yatırımların 
teşvikine ilişkin 
düzenleme, vergi 
paketinde yer 
almadı. Maliye 
Bakanlığı nın vergi 
paketi taslağında 
yer alan sözkonusu 
düzenleme ile büyük 
yatıranlara yüzde 
40 ekstra 
yatıran indirimi 
öngörülüyordu.
Yetkililer, 
IMF'nin vergi 
kaybına neden 
olacağı gerekçesiyle 
bu düzenlemeye 
sıcak bakmadığını 
ifade ettiler.

Açıköğretimdl 
okuyanlara 

kayıt imkanı

Öğrenci Seçme 
Sınavı’na (ÖSS) 
başvuran mesleki 
açıköğretim pro
gramına kayıtlı 
öğrencilere, kayıt 
yeniletmeleri ve 

| mezun savılmaları 
i için 30 Haziran'a 

kadar süre tanındı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ’ ndan 
yapılan açıklama
da, genel lise 
mezunu 
olup Açıköğretim 
Lisesi Mesleki 
Açıköğretim 
Programı’na kayıtlı 
öğrencilerden 
mezuniyeti hak 
ettiği halde kay
dını yeniletmediği 
için mezun 
sayılmayanlara 

I yeni bir hak 
tanındı.
Bu durumdaki 
adayların kayıt

I yenilemeleri ve 
I mezun olmaları 
| için 30 Haziran'a

kadar belgelerime 
birlikte bağlı 
old u klan ilin 
Eğitim 
Hizmetleri 
M udu rluklerine 
başvurmaları 
gerekiyor.
Öğrencilerin 
ÖSS’deki 
mağduriyetlerin» 
önüne 
gecilebilmek 
amacıyla alman 
karardan yalnız 
"yüzyüze eğitimini 
tamamlamış «W 
meslek dersi 
kalmavanlar ve 
2004 ÖSS ye 
başvuran adaştır 
faydalanabilecek. 
Konuya ilişkin 
detaylı bilgi, il 
eğitim hizmetleri 
müdürlükleri 3e 
Milli Eğitim 
Bakanlığı riın

. meb .gov.tr 
adresinden 
öğrenilebilecek-

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİR» 
2 K OFİS & KIRTASİYE
Demirsdsaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GBU 

Tel: 514 91 30 Fas: 512 20 76
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Sağlık Bakanlığı aşırı
sıcaklara karşı uyardı

Sağlık Bakanlığı
tarafından valilik* 
lere gönderilen 
genelgede, hava 
sıcaklığında ola
bilecek artışın, 
nemdeki artışla 
birlikte daha fazla 
etkili olacağı, 
bu durumdan 
özellikle çocuk
ların, yaşlıların 
ve kalp 
ve akciğer hasta
larının daha fazla 
etkilenebileceği 
vurgulandı.

5 kadından birinin

Genelgede,
vatandaşlara 
şu uyarılarda 
bulunuldu: 
"Güneş ışınlarının 
etkisinin güçlü 
olduğu 11.00- 
16.00 saatleri 
arasında, 
mümkünse güneş 
ışınlarından 
kaçının. Bu saatleri 
gölgede veya serin 
yerlerde geçirin. 
Güneşlenmeden 
önce, cilde uygun 
koruyucu krem 

kullanın. 
Zararlı 
ultraviyole 
ışınlarından 
korunmak 
için, 
koruyucu 
gözlük 
kullanın. 
Açık renkli 
bol giysiler 
giyin, geniş 
kenarlı

şapka takın. Güneş 
yanıklarına kesin
likle yoğurt ve ben
zeri maddeler 
sürmeyin.
Çocuklar, yaşlılar, 
kalp ve akciğer 
hastaları, güneş 
ışınlarından korun
maya özellikle özen 
göstermeli. Uzun 
süre güneş altında 
çalışılmamak 
ve bol bol sıvı 
alınması öneriliyor. 
Genelgede, 
öncelikle acil 

hizmet veren 
sağlık kuruluşları 
ve hastaneler 
basta olmak üzere 
tüm sağlık birim
lerinin uyarılması, 
basın yayın organ
ları aracılığıyla 
uzmanlar tarafın
dan asın güneş ve 
sıcaktan korunma 
yollarına ilişkin 
uyarıcı bilgiler 
verilmesi, eğitici 
materyaller 
hazırlanması 
istendi.

Yaz ishali
ciddi zarar

veriyor
İshalin 24 saatten fazla sürmesi 
ciddi sorunlara neden oUbdryor

Antalya 
Korkuteli 
Devlet 
Hastanesi 
Çocuk 
Dokt oru Halil 
Kiline. ishale 
karşı en 
önemli korun
ma yön t eminin 
vücuttaki sıvı den
gesini korumak 
olduğunu belirtti. 
Dr. Kiline, sebze ve 
meyvelerin 
tüketilmeden önce 
mutlaka yıkanması 
gerektiğini 
belirterek, içilen 
suyun da temi
zliğine dikkat 
edilmesi gerektiğini 
söyledi. İshal 
gözlendiğinde kişi 
lerin hekime danış
madan ilaç kullan
masının doğru 
olmadığını 
vurguladı.
Dr. Kiline, ishal 
durumunun 24 
saatten fazla 
sürmesi durumunda 
mutlaka bir sağlık 
kurulusuna

gıdümesam önerdi. 
Kolera bakterism- 
den kaynaklanan 
ishain insan moü I 
una ciddi zarar 
verdiğim belirten 
Dr. Kdmc. 'Bu bab- I 
teri bağır saklan 
zedrbyor. vücutta 
halsizlik, ateş, «kâ I 
sistemine bağb 
kalp ritim bozuk
luğu ve böbrek 
yetmezliğine neden 
oluyor' dedi.
Yaz ayla rmda 
günde 2-3 fitre m 
tüketilmesi gerek
tiğini bekrim Dr 
Kdmc. ishal olan 
k ısderin yeterfi 
su, yağsız ve 
bol amb gıdalar 
aimaamm yararlı 
olacağını 
kaydetti.

migren derdi var NÖBETÇİ ECZANE
Kadınlarda yüzde 
20, erkeklerde 
yüzde 6-8 oranında 
görülen migrenin, 
çikolata, salam, 
sosis, kırmızı 
şarap, beyaz peynir 
gibi besinlerin alın
masıyla tetiklendiği 
bildirildi.
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Serap 
Saygı, migrenin 
kadınlarda yüzde 
20, erkeklerde 
yüzde 6-8 oranında 
görüldüğünü bildir
di. Saygı, hastalığın 
çocukluk çağında 
kız erkek farkı

göstermediğini, 
ancak adölesan 
döneminde 
hormonların da 
katkısıyla 
kadınlarda daha 
sık görüldüğünü 
anlattı.
Migrende aile 
hikayesinin önemli 
olduğunu, migrenli 
hastaların yüzde

70’inde ailede 
başka bir migrenli 
bulunduğunu 
bildiren Saygı, 
kadın olmanın ve 
ailede başka 
birinde migren 
görülmesinin 
kişide hastalık 
riskini artıracağını 
ifade etti.
Migrenlilerin

26 HbzImr 2004 Cıaarttıl 
MURAT ECZANESİ

besinlerine 
dikkat 
etmelerini 
isteyen Saygı, 
bazı 
yiyeceklerdeki 
maddelerin de 
migrende ani 
ataklara neden 
olabileceğini 
vurguladı.

Saygı, "Kişi, hiç 
kırmızı şarap 
içmemiş, 
çikolata yememiş 
veya belli cins bir 
peyniri yememiştir. 
Bu besinleri aldığı 
zaman, bunların 
içindeki bazı 
maddeler migreni 
tetikler" dedi.
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Kartalşfior ye Güzel Nakljyat finalde^
Seyfettin ŞEKERSİZ

Gemlik 1 nci Olgunlar 
Turnuvasında finale 
çıkan takımlar belli 
oldu. Zeytinspor’u 
3-0 yenen Kartalspor 
ile Trabzonlular 
Derneği'ni 6-2 
yenen Güzel Nakliyat 

finale çıktılar.
Dün oynanan günün ilk 
maçında Kartalspor, 
rakibi Zeytinspor’u 
zorlanmadan yenerken 
ikinci maçta iddialı 
Trabzonlular Derneği, 
eski Fenerbahçeli 
Faruk Yiğit’i oynat

malarına rağmen 
Güzel Nakliyat tan 
fark yediler.
Final maçında 
Kartalspor ile Güzel 
Nakliyat Pazar günü 
saat I8.00 karşılaşırken 
üçüncülük maçında 
Zeytinspor ile 
Trabzonlular Derneği 
saat I6.00 da 
mücadele edecekler. 
KARTALSPOR : 3 
ZEYTİNSPOR : O 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Nurettin 
Fidan (***) Sercan Şen 
(***) Emrah Ayar (***) 
KARTALSPOR : 
Hakan (**) Kemal (**) 
(Halit *) Metin (***) 
Şaban (**) (Tekin **) 
Bilal (**) Şükrü (***) 
Durmuş (**) (Celal *) 
Veysel (***) Emin (***) 
(Bülent ) Adnan 
( ) Erol (”‘) 
ZEYTİNSPOR :
Kamil ( ) Sefahattin (') 
Sönmez ( ' ) Alper (*') 
Ahmet (**) Bülent (**) 
İdris (*) Birol (*) İmdat 
(**) Soner (*) (Ahmet *) 
Goller : Dk. 14-50 
Emin, Dk. 38 Erol 
(Kartalspor) 
GÜZEL NAKLİYAT : 6 
TRABZONLULAR : 2 
Güzel Nakliyat : 
Cemal (**) Turgay (**)

(Ender **) Mustafa (*”) 
Aykut (’’*) Kubilay (***) 
Veis (***) Dursun (***) 
Nahit (*”) (Faruk *) 
Erhan (***) Şenol (***) 
İsmail (***) (Erdoğan •**) 
TRABZONLULAR : 
Selahattin (*)
(Osman *) Aydın ( )

Osman ( ) Kemal ( ) 
Necdet (") Nazım(*) 
Ali ( ) Mustafa (*) 
Fevzi (*) (Hakan *) 
Hüseyin (**) Faruk (“) 
Goller : Dk. 3-12-17 
Nahit, Dk. 23-51 
Erhan, Dk. 45 Şenol, 
(Güzel Nakliyat)

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
"’uâîZsaa nsu’ıEN (UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura l Gider Makbuzu s Sevk İrsaliyesi 4 Taşıma irsaliyesi

4 İrsaliydi Fatura 4 El ilanı 4 Broşür & Kartvizit 4 Kaşe 4 Cilt 4 Kitap 4 Dergi
HER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİNİZ İÇİN DİZİ ARAYIN

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



Gemlik’te ilk kez düzenlenen Olgunlar Turnuvası, dün yapılan final maçıyla sona erdi

Şunlar Turnuvasının galibi Güzel Nakliyat
| Gemlik 1 ncî Olgunlar Turnuvasının final maçları dün ilçe statyumunda yapıldı. Finale kalmayı hak kazanan Kartalspor ve Güzel Nakliyat 

asındaki zorlu mücadelede karşılaşma 1-1 bitince skoru penaltılar belirledi. Rakibi karşısında 4-2 üstünlük sağlayan Güzel Nakliyat 
Olgunlar Turnuvasının birincisi olurken, Kartalspor ikinci, Trabzonlular Derneği ise üçüncü oldular. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 12 'de

ı~ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK _____

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
28 Haziran 2004 Pazartesi

DSP den istifa eden İdari Sekreter Ziya Afcn’a 
İl^e Başkanı Hüseyin Poyraz dan yanıt geldi

üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak, İlçe

sert cevap geldi. Poyraz, “Partimizde 
ondan daha iyi çalışacak kişiler her 
zaman vardır” dedi. Haberi sayfa T deFİYATI : 25öWtTL 1

AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun girişimleri sonuç verdi.

Gemlik Biiyişelıir sınırlan dışında kalıyor
Güne Bakış

Kadri GÜLER
fcatfci_guterghotmail.com

Büyükşehirli olamayacağız
I Bdediyeier Yasasında yapılmakta olan değişiklikle 

Bıj&şdfrterin alanları genişletilmekteydi.
İr tasanda. Büyükşehir e 30 kilometre uzaklıktaki 

içeler Büyükşehir e bağlanacaktı
Be tasan yasalaşmış olsaydı, Gemlik Bursa 

KfSoriûr rmrrianııa gireceği için biz de Bursa’ya 
. bağhnr'ilrtık-

Kr befakyem bir başka beiediye’ye bağlanması bir 
bakıma bağmışız hareket edemeyeceği demektir.

I Basta 'mu frfanlan olmak üzere, birçok karar 
I lMhfehir Bdnfiye Medisfnden çıkması gerekecekti.
i festa Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bazı sivil 

topfain orgüdennm başkanlan bu duruma karşı çıktılar.
Kui bağmmz hneket edemeyeceği için, kimi eften 

! : «edenlerle bu karara karşı çıktılar.
I ’fean Bütçe ve Pbm Komisyonu na gidince burada tır-
I faafanh.

Tırpanlanma bfiyükşehirîere uzaklıkta oldu.
Cearfkl ba j^aamn dışmda bırakabilmek için 30 kilo- 

şehre, 20 lulometreye indirildi.
B bayvb n^arib okra.
Bu koruda vatandaşın bilgisi alınmadı
Sak «şasi âdidarm yerel başkam ve birkaç sivil 

topfam örgütü söyor diye Gemlik ve de Mudanya kap- 
flaıdNiİaMb.

| Gemfic »tense de istenmese de ekonomik yönden, 
ağlBat jömmden, ticari yönden Bursa Büyıikşehir 
İMjHi la ic içe ^rdL

Ba birtesme boğun ertelen^.
Beâri on yd, Mki cribei yıl unutulacak ama, bir gün 

9dU» r^a&esae ve bugün ertenden birleşme 
grimtee fevçddeçecek.

Beteıfiyesi. Gendir yüzünden Büyükşehir’e
İlfbMMçor.
■mm yanadi yaş da yandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan “Büyükşehir Belediyeleri 
Yasa” tasarısında, büyükşehirlere bağlanacak ilçelerin Valilik binası merkez 
alınarak, 20 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Gemlik ve Mudanya’nın bu 
tasarı ile Bursa Büyükşehir’e bağlanması yasal olarak mümkün olmayacak.
Gemlik ve Mudan 
ya’nın Bursa Büyük 
şehir Belediyesine 
bağlanması, TBMM 
Bütçe ve Plan Korniş 
yonu’nda Büyükşehir 
Belediyeler Yasa 
tasarısında yapılan 
değişiklik ile önlendi. 
Eski tasarıda 
Büyükşehir Valilik 
binasına 30 kilometre 
uzaklıktaki ilçeler 
Büyükşehir’e 
bağlanırken, bu 
uzaklık 20 kilometreye 
indirilince Gemlik ve 
Mudanya kapsam 
dışında kaldı.

Haberi sayfa 3’de 

lâ^SııcıızûU 
Sağlık Bakanlığı “Temmuz ayında ilaç 
fiyatları artacak” şeklinde ortaya atılan 
tartışmalara son noktayı koyarak, 15 
Haziran 2004 tarihinde ilaç fiyatlarının 
yarısına yakınına yüzde 1 ile yüzde 80 
oranında ucuzladığını belirtti.
Yapılan açıklamada, “Türkiye’de en 
ucuz ilaç satılan ülkelerden bile daha 
ucuz İlaç piyasaya sunulacak” denildi.

Haberi sayfa 7’de

üniversitelerin Rektör 
adayları belirlendi

Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulu 
tarafından üniversitelerde yapılan 
seçimlerde 22 üniversitenin Rektör 
aday lan belirtendi. Uludağ Üniversite^ 
si’nde yapılan seçimlerde^ipe. Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 576 oy aldı.

Haberi sayfa 9'da

fcatfci_guterghotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Okur.
Okur.
Yazarın gıdası..
Gerçekten de Öyle..
Zaten okur olmasa yazmanın da anlamı yok.
Hele duyarlı okurla iletişim kurmak sevk

I veriyor.
Kamçılıyor.
Yanı sıra sorumluluk yüklüyor.
Hele Gemlik Körfez okurları gazetelerini didik 

I didik okuyorlar.
Yazarlarını eleştiriyorlar.
Yanlış yaptın mı yüzüne vuruyorlar.
Ama takdir de ediyorlar.
Övgülerini esirgemiyorlar.
Onun için hata yapma olasılığın yok.
Hem de hiç yok.
Cumartesi günü bir okur, elinde gazetemiz

I kapıdan hışımla girdi.
“Eyvah, yoksa bir hata mı yaptık?” diye

I düşündüren türden.
Gazeteyi masanın üzerine koydu, başladı

I konuşmaya..
“Sizi tebrik ederim. Btıgünku yazınızda tanı

I da benim düşündüğüm değin-
I inişsiniz. Ama bu is sadece değinim /Jc < .,/noz
I İcraat da lazım. ıkın dışım Masa basımı
I ahkam kesmek yetmez.

“Durun bir sakinleşin” diyecek olduk.
Durdurmak ne mümkün.
Konuşuyor da konuşuyor.
Ama dolu konuşuyor.
Belli ki çok biriktirmiş.
Neler mi söylüyor?
Dediklerinin hepsini yazsak, ortalık ayağa 

kalkar alim allah..
Ne var ki yazmadan da olmaz. Çünkü paylaş

mak gerek.
Şöyle diyor yurt ve ulus aşığı yurttaş:
“Ulu önder Atatürk ve arkadaşları ne 

cumhuriyet kurmuşlar. Kısa zamanda ne çok 
iş yapmışlar. Temelleri çok sağlam atmışlar.

Onlardan sonra gelenler dışarıdakilerle de 
birlik oluyorlar ama bir türlü yıkamıyorlar. 
Yıkamayacaklar da..

Çünkü bu vatan, bu cumhuriyet kanla 
irfanla kuruldu. Her karış toprağında direnç 
var. Kan var. Yurt sevgisi var. İnanç var.

Onun için yıkamayacaklar.
Yıktırmayacağız.
Üç beş çapulcuya pabuç bırakmayacağız. **
Gerçekten ne cumhuriyetmiş ama..
Onlar dışarıdan birileri içeriden uğraşıyor bir 

türlü yıkamıyorlar.
Neden acaba?
Yazımı okumasından onur duyduğum okur 

gibi yurtseverlerin varlığından ..
O ve onun gibiler yurduna, ulusuna, toprağı

na, değerlerine.
Kırmızı çizgilerine sahip çıkıyor da ondan.
İşte onlar doğru yerlerdeki d ru adamlar.

ketti içimizde işi pk
DSP ilce Yönetim 
Kurulu üyeliği ile parti 
üyeliğinden istifa ettiği
ni açıklayarak, İlce 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz'ı suçlayan İdari 
Sekreter Ziya Altına 
Hüseyin Poyraz dan 
sert cevap geldi. 
Kendisini ilkesiz ve 
başarısız olarak 
suçlayan Ziya Altm’a 
seslenen Poyraz, 
"Aksine ilkesiz kendisi, 
partimizde ondan 
daha iyi çalışacak 
kişiler her zaman 
vardır" dedi.
Ziya Altın ın 5 Mayıs 
2004 itibariyle partiden 
istifa ettiğini ve istifanın 
yönetim kurulu tarafın- 

i dan kabul edildiğini

'Parti disiplinini boz
duğu için kendisi disip 
lin kuruluna verildi. 
Ancak, ilçede disiplin 
kurulu olmadığından 
İl Disiplin Kurulu nda

DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz istifa «der 
Sekreter Ziya Altın'a seslenerek. Partimizde or£b 
daha iyi çalışacak kişiler her zaman zardır" dedi

değerlendirildi ve 
sonuç kendisine 
iletildi” .»< ıklamasında 
bulun.ırak SU» lal H.ıl.ı ■ a 
yersiz olduğunu

alındığı gibi 
muhafaza edildiğim 
ve kimseden saklana 
madiğini söyledi. 
Partinin gerekli «nrafc-

Parti ı.. . .*ı«> m...
keiKİisîn»” ha san > 
olduğunu Kabul 
etmeyen Hüseyin 
Poyraz, parti evrak
larının daha önceki 
yönetimden devir

İlçe başkanı ofandk 
partinin iyi yonetflat 
sini isterim. Ziya 
Altın la muhatap 
değilim” dedi.

BUDE Emlak Ofisi açıld
Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Cemal Kurt, oğlu 
Barış ile birlikte 
Emlak Ofisi açtı. 
Ağustos ayı 
içinde öğretmen
lik görevinden 
emekliliğini 
isteyeceğini 
söyleyen Cemal 
Kurt, emeklilik 
günlerini Emlak 
Ofisinde 
geçireceğini 
belirtti.
Kayhan Mahallesi 
2 Nolu Cadde 
üzeri No. 20'deki 
BUDE Emlak 
Ofisi nin 
kurdelesini Halk

Kemal Çeîın^'

Eğitim Merkezi 
Müdür Kemal 
Çetinoğlu 
keserken Cemal 
Kurt ve oğlu 
Banş'ı öğretmen 
camiası yalnız 
bırakmadı.

m ot® "»«T
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HABER

Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun girişimleri sonuç verdi.

Gemlik Büyükşehir
sınırları dışında kalıyor Kupada Neler 

Oluyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan “Büyükşehir Belediyeleri 
Yasa” tasarısında, büyükşehirlere bağlanacak ilçelerin Valilik binası merkez 
alınarak, 20 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Gemlik ve Mudanya’nın bu 
tasan ile Bursa Büyükşehir’e bağlanması yasal olarak mümkün olmayacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Seçim öncesi 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından veto 
edilen Yerel Yönetim 
Reformu paketinin 
üçüncü ayağını oluş
turan Büyükşehir 
Belediyeleri Yasa 
Tasarısı’ son şekli 
ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe 
Komisyonundan 
geçti.
Tasarının, Salı günü 
Meclise ineceği

Avrupa Kupan madan finafirrr 
doğ ru gidiyor.

Fransa bu kupaya da damgamn

lan var.
Zidane biten bir maçı tekrar geri

ve meclis tatile 
girmeden yasalaşa
cağı bildirildi. 
Tasarıya göre, 
nüfusu 750 binin 
altında olan şehirler 
Büyükşehir ünvanı 
alamazken, 
sınırlar da yeniden 
tarif edildi.
Nüfusu 2 milyonun 
altında olan 
Büyükşehirler'de 
sınırlar, Valilik binası 
merkez alınarak, 
20 kilometre yan

çapında bir daire 
oluşturulacak.
Nüfusu 2 milyondan 
fazla olan 
Büyükşehirlerde ise, 
sınırlar 50 kilometre 
yan çapına göre 
tayin edilecek.
Yeni tasanya göre, 
daha önce Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarına 
alınması planlanan 
sahil ilçeleri Gemlik 
ve Mudanya 30 
kilometre uzaklıkta

TAŞI 
GEDİĞİNE

VvlHll VlllıliyUİHH

Her işe giriş sınavında, 
ÖSS sınavından yanlış sorular 
Soran bilmiyor.
Sorulandan mı öğrenecekler dersiniz?
Ağlanacak haldeyiz....
Yazık!...

oldukları için 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne dahil 
olamayacaklar.
Ancak, Valiliğe 15- 
19 kilometre uzakta 
bulunan Gürsu ve 
Kestel ilçeleri de 
merkez ilçe 
statüsüne geçecek. 
Bu durumun 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaz 
aylarında sayfiye 
beldesi olan Gemlik 
ve Mudanya’da 
yaşayan vatandaşlara 
ulaşım, doğalgaz, 
imar gibi önemli 
hizmetleri götürme
sine engel teşkil 
edeceği vurgulanıyor. 
TURGUT, 
İSTEMİYOR
Ancak, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
ilçenin Bursa’dan 
bağımsız olarak 
gelişimini sürdürmesi 
için Büyükşehir’e 
bağlanmasını 
istemiyordu.
Merkez ilçe olan 
ilçelerin imar 
uygulamaları da 
Büyükşehir’in dene
timine ve meclisten 
karar çıkartılmasına 
tabiî oluyor.

Büyükşehir 
Belediyeleri Yasa 
Tasarısı’nın son 
şekli ile TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndan 
geçerek, Gemlik’in 
Büyükşehir statüsü 
dışında kalması için 
mücadele verenler 
karardan memnun 
olurlarken, ilçede 
yaşayan büyük 
çoğunluğun ise 
Gemlik’in Büyükşehir 
sınırlan içine 
girip girmemesi 
konusunda hiçbir 
bilgiye sahip 
olmadıktan 
görülüyor.
MUDANYA İSTİYOR 
Mudanya Belediye 
Başkanı ANAP'h 
Erol Demirhisar. 
içme suyu da BUSKİ 
vasıtası ile Doğana 
Barajı ndan gelen 
ilçede, doğalgazın 
getirilmesi. 
Bursaray in 
uzatılması.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi nin İstan
bul'a arabalı deniz 
otobüsü seferleri 
düzenlenmesi gibi 
hizmetlerin yapılması 
için merkez ilçe 
olmayı istiyor.

aldı.
Valdez bir penaltı kurtardı.
Maçın kaderini değiştirdi.
Viera başlı başına bir takan
Henry ise. hünerlerini final madarş- 

na saklıyor.
İngiliz süper lig maçlarına doyum 

olmuyor.
Ama. İngiltere milli takımı tad ver

miyor.
18 yaşında bir santrofor var.
Daha finallere ulaşmadan, dört gol 

attı.
Stil itibariyle, bizim Cemd Turan a 

benziyor.
Cemil Turan biraz daha uzundu.
Biraz daha kıvraktı.
Ama. Ani ve öldürücü de parlan 

ikisinde de aynı.
Kupada bir de rezalet yasandı.
Yılın en iyi futbolcusu Tottî rakibine 

tükürdü.
Bir tükürük Totti’nin geleceğim 

söndürdü.
Ve. Futbolseverlerin gözünden, 

düşürdü.
Paraya ve şöhret e doyan İtakan ve 

İspanyollar. hayal kmkhğmı yarattı
Bu kupanın en başarılı ekibi

Çek’lerdi.
Takım oyunu, yardımlaşma ve maca 

asılma konusunda Çek ler ders verdi.
Yunanistan umuimachk bir çdos 

yaptı.
Ve. Çeyrek finallere kaldı.
Bu Yunanistan, küçümsenmeye 

gelmez.
Kupanın en başarısız takımı 

Bulgaristandı.
Bulgaristan hayal kırıklığı yarattı.
Ve. Geçmişini arattı.

<(/*/(/*/ CÖZV

B/r insanın yaşı, 
Göze batacak bîr şeyi. 
Olmadığı zaman, , 
Dikkatini çeker.

"Emersen”
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Giresunlular ‘Dayanışma 
Gecesi’nde eğlendiler

Smfrttin SEKEK5OZ
Giresunlular Kültür 
ve Dayanışma Derne 
ği’nin düzenlediği 
‘Birlik ve Dayanışma 
Gece’sinde yer 
yerinden oynadı. 
Yöresel müzik eşliğin 
de halay çeken Gire 
sunlular, gece boyun* 
ca doyasıya eğlendi* 
ler. Gazi İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
düzenlenen gecede, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, AK 
Parti İlçe Başkam 
Enver Şahin, DYP 
İlçe Başkanı Peyami 
Çağlar, Giresun’luları 
yalnız bırakmadılar.

Giresunlular Kültür 
ve Dayanışma Derne 
ği Başkanı Dursun 
Yiğit, düzenledikleri 
geceye katılan misa 
lirlere teşekkür 
ederek, "Gemlik'te 
yaşayan Giresunlu 
vatandaşlarımızı bir 
yerde toplayarak 
eğlenmelerini 
sağlamak istedik. 
Davetimize katılan 
herkese teşekkür 
ederim " dedi. 
70’li yıllardan bu 
yana ilçede yaşayan 
Giresunlu vatandaş 
lan yakından tanıdı 
ğını söyleyen Beledi 
ye Başkanı Mehmet

Turgut, yaptığı konuş 
mada, "Giresunlu 
larla 30 yıldır 
güzel ilişkilerimiz

yöresel sanatçı Gül 
Bahar’ın söylediği 
şarkılarla da gece 
boyu eğlendiler.

var. Seçimde 
de beni des 
tekleyerek 
kazanmamda 
katkıları 
oldu. Hepsi 
ne teşekkür 
ediyorum" 
dedi. 
Giresunlular 
Derneği 
Folklor 
ekibinin 
yaptığı 
gösterilerle 
coşan 
misafirler,

Lastiklerinizi yenileyin,
'«•Mo 
«ioh

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15VV40 
_motor yağı hediyemiz.

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Kampanyamız 
14-15-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlarında 

. geçeriidinj

Regional RHS 17.5
Yüksek kilometre yapma özelliği ve düzgün aşınan desen y e o dukça ekorom k' JjA Mükemmel kontrol sağlayan yapısıyla üstün sağan k :rc~r$ “ “»r -a» flHBRB Cv Çekiş ve frenleme sağlıyor. Üstelik kopma ve yırtılmalara karşı en iyi korumaya sunuyor 

»EDİ«DI^
GOODYEAR

Yetkili Bayii
Tevili SolahlıaşıreOğulları

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

ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİLERİ H)

Epilepsi değinli n erimi erte ortaya 
çıkan, beyin hücrelerinin elektriksel 
bosahmı ve bunu tâkip eden fonksayoa 
bozukluğu ardından gelişen ısîmsu 
kasılmalardır.

Epilepsinin tarihi insanlığın tarihi 
kadar eski olup, halen dünyanın bâr cd I 
yerinde bir takım sihirler, büyüler w 
bilim dışı yöntemlerle tedavi edilmeye 
çalışılmaktadır.

İlk kez 19301u yıllarda “Beyinin gri 
cevherinin hızlı ve bölgesel deşarj 
lan” olarak tanımlanmış olup, o tarik
lerden bu yana çocuklardaki 
süreğen - kronik hastalıkların önde 
gelenlerinden biri olduğu bilinmektedir I 
% 1 gibi oldukça yüksek bir oranda 
görülmektedir.

Epileptik atak bir hastalık olmayıp 
farklı sebeplerden kaymaklanan bir 
sonuçtur. EEG (Elektro Ensefolo Grafğ 
epileptik nöbetlerin karakterizasyotm 
için gereklidir.

KONVÜLSİYONLAR ise, istemsiz kas 
kasılmaları olup epilepsiye ilerler ya da I 
ilerlemez. Konvülsiyonlar tetikleyken fak- I 
törlerin varlığında oluşur.

Örneğin Febril Konvülsiyonlar ateşe i 
bağlı kas kasılmaları olup, bunların maki 
bir kısmı tekrar etme özelliğinde okıp 
EPİLEPSİYE ilerler.

Epilepsi konvülsiyonlann belirti bir 
ritm içinde tekrarlanmasıdır.

SEBEPLERİ :
1- AKUT (İlk)
KONVÜLSİYONLARDA NEDENLER
* Enfeksiyonlar : (Menenjit. Ensefakt 
Aşı sonrası reaksiyon vb.

- Metobolik Nedenler : (Kan sekeri 
düşüklüğü. Kalsiyum, üre yüksekliği, 
amonyak yüksekliği)

- Zehirlenmeler : ilaç zehirlenmesi vb.

- Beyin Damar Hastalıkları : (Ffcş^t— 
siyon. beyin daman tıkanıklığı

- Travma
2) KRONİK KONVÜLSİY ONLAR 

(EPİLEPSİ) NEDENLERİ :

- Prime r (Nedeni yok)
- Beyin anormallikleri
- Genetik yatkınlık (Devamı yarın

Manastır Cumhuriyet Mahallesinde Kayika» 
mevkii üstünde 3 katlı tripleı satılık vb

GSM: (0.535) 886 47 M
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Dûnya’da her yıl 1 m^on kişi Mftar ediyor
Dünyada her yıl 
yaklaşık 1 milyon 
kişinin intihar ettiği, 
intihar aracı olarak 
erkeklerin ateşli 
silahlan, kadınların 
ise kimyasal ilaçlan 
kullandığı belirtildi. 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) 
Trabzon Bölge 
Hastanesi Ruh ve 
Sinir Hastalıktan 
Uzmanı Dr. Adnan 
Bulut, dünyada 
her yıl ortalama 
1 milyon kişinin 
intihar ettiğini 
kaydederek, "Kişi 
intihar etmeden 
önce de büyük 
bir ihtimalle inti
har girişimlerinde 
bulunmuştur.
İntihar girişiminde 
bulunma oranı 
erkeklerde kadın
lara oranla 2-3

rMLİKTÜTÜfiZEVKİNi'l
BİZİMLE YflŞflYIN I

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ö/nerbey Mah. Üstün Sok.

16/A MUDANYA
Tel & Fax : (0,224) 544 63 14

GSM : (0.532) 297 23 18

0

0
0

0
0

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İpAğ
Fanya
Mantar, kurşun
Ip Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

kat daha fazla 
görülüyor. Genelde 
erkekler intihar 
aracı olarak 
ateşli silahları, 
kadınlar ise 
kimyasal ilaçları 
kullanıyor" dedi. 
İntiharda bir takım 
risk faktörlerinin 
etkili olduğunu ve 
15-24 yaş grubunda 
bulunan insanlar 
arasında intihar 
olgusunun daha 
fazla görüldüğünü 
belirten Dr. Bulut,

"Erkek olmak, dul, 
boşanmış ya da 
ayrı yaşıyor olmak, 
son 6 ay içinde 
beden sağlığının 
bozulmuş olması, 
alkol, işsizlik, 
depresyon, şizof 
reni gibi etkenler 
kişiyi intihara 
sürükleyen başlıca 
nedenler arasın
dadır. Zorlu yaşam 
koşulları ve aşıla
maz güçlüklerin 
ortaya çıkması 
bu etkenlerle 

birleşince kişiyi 
çözüm yolu olarak 
intihara sürükler. 
İntihar etmek bu 
gibi durumlardan 
bir kurtuluş yolu 
olarak görülür" 
diye konuştu.
İntihar etmeye karar 
veren kişilerde, 
intihan önceden 
haber veren bir 
takım işaretlere 
rastlanabileceğine 
değinen Dr. Bulut, 
"İntihar edeceğini 
söyleyen kişi 
bunu yapabilir. 
Bu durumdaki 
kişiler ölümle 
yaşam arasında 
kararsız bir tutum 
içindedirler.
İntihar riski 
taşıyan kişinin 
davranışlarında da 
bir takım deği 
şiklikler ve bozuk- 

lükler yaşanır. 
Örneğin w 
gibi kişiler 
eski tutku re 
heveslerinden 
vazgeçerler, 
yalnızlık, 
ümitsizlik ne 
çaresizlik 
duyguları 
içine girerler. 
Kişi her şeye 
veda eden bir

girer ve çeşitli 
istekler içinde 
olduğunu 
bildiren 
yazılar yazar. Yine 
dikkat edilmesi 
gereken bir nokta 
da bu kişilerin 
daha önce de inti
har girişiminde 
bulunmuş 
olmasıdır" dedi.

Doğrudan gelir desteği 
ödemeleri başladı

Ağustos ayı 
içerisinde ödenmesi 
planlanan DGD 
ödemeleri Taran ve 
Koy i s I e r i Bakanı 
Sami Güçlü ile 
Hâzineden sorumta 
Devlet Bakam Afi 
Babacan m yoğun 
çabalarıyla iki ay 
öne almarak 
Haziran ayında 
başladı. DGD nin 
2. dilim 1. grup 
ödemeleri için Ha» 
ran avı içerisinde 
170 ikede 478 bin 
2 bin çiftçiye 251 
trilyon lira ödemeye 
yapdacah Hk tepa- 
ta ilçelerin sosyo
ekonomik gefemis- 
lik düzecine göre 
31 ikede DGD ran 
2. «Srafi otarak 50 
trikon liralık ödeme 
22 Haziran 2004 
tarifinde dftçiye 
ödenmişti. 2. (Ban 
1. grup ödemeleri 
Haziran aynan 
sonuna kadar 
tamamlanacak 
İlçelerin sosyo
ekonomik gelişmiş
lik düzeyine göre 
yapılan sıralama ve 
Hazine Müsteşarlığı

Dr. BnAnl. bn 
işaretlerde»» hr» 
hangi bürinan 
ortaya c »kması 
d ururmmda. vakit 
geçirilmede»» yardan 
için baMs»andMMMMaMi 
çok onerah cridağu 
nu sözlerine eidadk 

Evhd •

truyon nra olmak 
üzere EyHİ ay* 
sonunda tfim 
ödemeler taaaao* 
lanacak. Bu kap
samda. Haziran np 
içemânde yaftdaras 
plantanan 250 
trikon lira DGD 
öderaesâfin 50 
trSyoniok kzsraı 31 
içe merkezâsde 22 
Haziran tarifai 
itibarimle başiadL 
Diğer ödemeler 
bahis kanasa plan 
çerçevesinde 
Temmuz. Ağustos 
ve Eyiüi aylarının 
son haftala» , 
itibarMe üaoÂacak.
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Kazaların araba remle

İngiltere’de 
yapılan bir 
araştırmaya 
göre siyah 
renk araçlar 
diğerlerine 
nisbeten 
daha çok 
kaza yapıyor. 
130 bin trafik 
kazasının ardın
dan sigorta 
şirketlerince 
yapılan incele
meye göre, 
siyah renk 
otomobiller 
en riskli grubu 
oluştururken, 
gümüş renkliler 
de ikici sırada 
yer alıyor. 
Araştırmaya 
göre krem

bir ilişkisi var mı?

renkli arabalar 
ise en güvenli 
olanları.
Ancak aracın 
renginden 
çok onu seçen 
sürücünün 
kişiliği ön 
plana çıkıyor. 
Psikolog 
Donna Davvson, 
"Giydiğimiz 
elbiseden 
hissettiğimiz

şeye kadar 
hep renkleri 
düşünürüz.
Bu duygusal 
etki sürüş 
tekniğimize 
de yansır.
Mesela 
siyah araç 
seçenler daha 
agresif ve 
toplum 
tarafından 
soyutlanmış

kişiler. Gümüş 
rengi tercih 
edenler 
serin kanlı 
ve insanlarla 
araya mesafe 
koyanlardır. 
Krem rengini 
seçenlerse 
ketum ve 
kendini 
kontrol eden 
insanlardır” 
diye konuştu.

internette yeni 
bir virüs tehdidi

İnternette 
yayılan yeni 
bir virüs türü. 
Amerika da 
devlet daireleri
ni ve bilgisayar 
şirketlerini 
alarma geçirdi. 
Bu yeni virüsün. 
Internet 
sayfalarına 
yerleşerek, bu 
sayfalara giren 
İnternet 
kullanıcılarının 
bilgisayarlarını 
etkilediği 
öğrenildi.
Virüs, İnternet 
sayfasına 
giren kişinin 
bilgisayarına 
bir yazılım

yükledikten 
sonra, 
kendisini diğer 
bilgisayarlara 
e-posta yoluyla 
yaymaya 
başlıyor.
Amerikalı bir 
uzman güvenli 
İnternet 
sayfalarının bile

bu virüs 
saldırısından 
etkilenebile
ceğine 
dikkat çekti. 
Söz konusu 
virüsü oluşturan 
kodun beş 
gün önce 
ortaya çıktığı 
bildirildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

5"—““ OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

GEREKLİ TELEFONLAR

61

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 24

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 1053

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 613 10 68

TAKSİLER

50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet.
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 4521 - 115

513 23 25
Muhasebe Md .513 45 21 -182

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

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

Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 2259
Habaşgaz 513 4546
Yeni UkJtgaz 513 65 00
BP Gaz 51459 81
Bütünler Ukttgaz 513 8000 |
Akçagaz 514 88 70

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

Yan İşi. Md. 
Su Anza

513 45 21 -111
Yalnız 185

W W Mİ

GEMLİK’TE İLK ULÜSLARflRflSI SALATA BABI

EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN 1.500.000 TL
SOSİSLİ SANDVİÇ +AYHAN 2.000.000 TL
HAMBURGER + AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER + CİPS+İÇECEK 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS
DÖNER * CİPS t KWSK SAL® - İCECEK 4.500.000 TL
CİĞER t CİPS - KA0SK SAL® + İÇECEK 4.500.000 TL 
KÖFTE* CİPS f KARIŞIK SAL® t İÇECEK 4.500.000 TL
SOSİS + CİPS* KARIŞIK SAL® -İCECEK 4.500.000 TL

IBlBMtİffi 4.500.000 Tl
■■»iffiffi 8.000.000 TL

İşretireeslere paket semsim sanki 
is&UMo:llGEUId:|t4»)5l35!11
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//aç fiyatları ucuz olacak
Sağlık Bakanlığı, 
son zamanlarda, 
"Temmuz ayında 
ilaç fiyatları 
artacak" 
şeklinde ortaya 
atılan tartışmalara 
son noktayı koydu. 
Bakanlık, 15 
Haziran 2004 tari
hinde ilaçların 
yansına yakınının 
yüzde 1 ile yüzde 
80 oranında ucuz 
ladığını belirterek, 
"Döviz kuruna 
bağlı fiyat artışı 
indirimin üstünde 
olmayacak" 
açıklamasını yaptı. 
Sağlık Bakanlığı 
yetkililerinden alı
nan bilgiye göre, 
14 Nisan 2004 
tarihinde yürürlüğe 
giren İlaç Fiyat 
Kararnamesi’ne 
göre Türkiye ilaç 
fiyatlannda, ilacın 
en ucuz satıldığı 5 
Avrupa ülkesi olan 
Portekiz, Ispanya,

İtalya, Yunanistan 
ve Fransa içerisin
den 'fiyatı en 
düşük olan’ ülkenin 
rakamları baz 
alacak. Böylece 
Türkiye’de en ucuz 
ilaç satılan ülkeden 
bile daha ucuz iaç 
piyasaya sunulacak. 
Aynca bu ülkeler 
ile her yıl tekrar 
ilaç fiyatları değer
lendirilerek en 
düşük satan ülkeler 
olarak yeniden 
seçilecek.
Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri, yeni 
kararname ile ithal 
ilaçta kur farkından 
oluşan yüksek 
fiyatların kur 
farkları normal 
kura getirildiği için 
düştüğünü savunuy
or. Bakanlık 
bürokratları, karar
name ile birlikte 15
Haziran 2004 tari
hinde ilaçların 
yarıya yakınında

yüzde 
1 ile yüzde 80 
arasında değişen 
oranlarda fiyatın 
ucuzladığını 
belirtiyorlar.
Daha önce ilaçta 
Katma Değer 
Vergisi (KDV) 
oranının yüzde 
18’den yüzde 8’e 
indirildiğini 
hatırlatan yetkililer, 
"Bu sonucun 
halkımıza ve 
ülkemize sağladığı 
tasarrufun yararı 
çok açıktır. Döviz 
kuruna göre 
zaman zaman
gündeme gelebile
cek olan fiyat 

ayarlamaları bu 
objektif ölçünün 
faydası ile 
mukayese edile
mez" dediler. 
Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri, basın 
kuruluşlarında yer 
aldığı gibi döviz 
kurunda yüzde 
10-15 oranında 
yaşanacak artısın 
ilaçta indirim oran
larının çok altında 
kalacağını vurgula
yarak, "Örneğin 
Zocor ilacı 46 
milyon liradan 
10 milyon 920 bin 
liraya indi. Bu 
ilaçta yüzde 10 
zam yapılsa bile

yon lira olacaktır" liradan 13

yaptılar.
Yetkililer, Sağlık 
Bakanlığı nın halkın 
ve ülkenin yararına 
olan, 'ilaçta AB 
ülkelerindeki en 
düşük fiyatın olcu 
alınması' uygula
masını kararlılıkla 
sürdüreceğini ve 
düzenlemenin 
gereklerini her 
zaman yerine 
getireceğini de 
kaydettiler.
Diğer taraftan, 
15 Haziran’da 
ilaç fiyatlannda 
meydana gelen 
yüzde 1 ile yüzde 
80 oranındaki 
indirim sonrası 
eczaneler ilaç fiyat
larında yeni düzen
lemeler yaptı. İşte 
bu düzenlemeden 
bazı örnekler:
”8 mg Salbutam 
yüzde 50 ucuzla-

0.05 mg Permax 
Parkinson ilacı 
yüzde 80 ucuzla- 

570 bin liradan 
2 milyon 900 
bin liraya.
10 mg Zocor 
yüzde 76.3 
ucuzlayarak 46 
milyon 098 bin 
liradan 10 milyon 
920 milyon liraya.
5 mg Prozac 
yüzde 56.94 
ucuzlayarak 23 
milyon 240 bin 
liradan 9 milyon 
600 bin liraya. 
Drameron MR 
yüzde 40.90 
ucuzlayarak 
16 milyon liradan 
9 milyon liraya.

39.10 ucuzlanarak 
10 milyon 

liradan 6 milyon 
lirada indirildi"

TEL 
SjM
GEMLİK'TE
• 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 SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax : (0.224) 513 93 03

Ekmek tüketiminde
ön sıralardayız

Kişi başına 112 kg ile Avrupa ortalamasının üzerinde ekmek tüketiyoruz
Türk insanının kişi 
başına yıllık ekmek 
tüketiminin 112, et 
tüketiminin ise 15 
kilogram olduğu 
belirlendi.
Türkiye Kamu- 
Sen’in araştırması
na göre, Avrupa ve 
gelişmiş ülkelerde 
yıllık kişi başına 
ortalama 86 kilo
gram ekmek ve 
unlu mamul 
tüketilirken, bu 
rakam Türkiye'de 
yıllık 112 kilogra
ma çıkıyor. 
Avrupa’da en az 
ekmek tüketen ülke 
ise yıllık ortalama 
57.6 kilogram ile 
İspanya.
Türkiye'de kişi

başına yıllık süt 
tüketimi 33 fitre 
olurken, Avrupa'da 
100 litre.
Avrupa'da kişi 
başına yıllık 90 
kilogram et 
tüketilirken, 
Türkiye'de bu 
rakam 15 kilogram
da kalıyor.
İtalya'da yıllık

kişi basma 24.6, 
Fransa'da 31.2, 
İspanya da 44.7, 
Japonya'da 60 
kilogram deniz 
mahsulü 
tüketilirken. 
Türkiye'de kişi 
basma yıllık sadece 
8.9 kilo deniz 
mahsulü tüketimi 
yapıhyou .
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COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

* Intel Pentium 4 Işlemd 2.8 GHz
• Lisanslı Microsoft
Wlndows XP Home TR İşletim sistemi

* 256 MB DDR Bellek
• 40 GB sabit disk
* Onboard ekran kartı
• 15' Monitör
’52XCD-Rom
• 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
* e-pack Internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

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 IMMM IMMM 1M.MM 1.110.000.000 1.110.000.000

Vestel Click I.1M0M IMMM 1.177.600.000 IMMM 1.307.000.000

Vestel Asteo IMMM IMMM IMMM IMMM IMMM

Vestel Bishi T IMMM IMMM IMMM IMMM IMMM

Vestel Planet IMMM IMMM IMMM IMMM IMMM

Vestel Magıc IMMM IMMM IMMM 2131.000.000 2131.000.000

Vestel Bishi Y 1794.800,000 IMMM 1.794.800.000 IMMM IMMM

Vestel Optimum IMMM IMMM IMMM 2MM.M 2M.MM

Vestel Smart IMMM IMMM IMMM 2219.000.000 2219.000.000

Vestel Max 5MMM 5M.MM 5MMM 5627.000.000 5.627.000.000

tr CRT Montör M: 40.400.000 Tl 1f Fiat Hontörfado: 100.000.000 Tl ir Fiat Montör fario:1)1 j00.mil

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUSVARD’A
PEŞİNAT+ 4 TAK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT+ 6 TAK

BONUSCARD’A 
PEŞİNAT+ 10 TAK

15" CRT 
Monitörle

IMMM 1.155.000.000 1.155.000.000 ÜI1MM IMMM

ir CRT
Monitörle

IMMM 1.195.400.000 IMMM IMMM IMMM

1FFLAT 
Monitörle

IMMM IMMM IMMM 1.380.750.000 1M.MM

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN

YARARLANABİLİRLER.________

[ A ACÛVe 

! COMPUTER
1 Q d

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ

1 
I 
I 
I 
I 
I

| Çddkdfanan________ Aldflûrûnfrı Tutan Tarih |
ı| |[ IP-M

I BuhecfyeçekisadeceActtveMgisayar'da M/06,/20W tarihine koda geçerli I

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırlan azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! 
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkann.....
İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

77 : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Üniversitelerin Rektör
adayları belirlendi 

Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından üniversi 
telerde yapılan seçimlerde 22 üniversitenin Rektör aday* 
lan belirlendi. Uludağ Üniversitesi’nde yapılan seçimlerde 
ise, Rektör Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 576 oy aldı.

186 milyon 
I dolar dış 

borç 
I ödenecek

Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Genel 
Kurulu, 22 üniver
sitenin rektör aday
larını belirledi.
Üniversitelerde 
yapılan seçimlerde 
ilk 3’te yer alan 
aday adayları, aynı 
sıralamayla aday 
olarak tespit edildi. 
YÖK Genel 
Kurulu’nun, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. 
Erdoğan Teziç’in 
başkanlığında 
yaptığı toplantı 
sona erdi.
Toplantıda, görev 
süresi ağustos ayın
da sona erecek 
22 rektörün yerine 
atanacak adaylar 
belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 
üniversitelerde 
yapılan seçimlerde 
ilk 3 sırada yer alan 
aday adayları, 
aynı sıralamayla 
aday olarak 
belirlendi.
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
kendisine sunulan 3 
adaydan birini 
rektör atayacak. 
Üniversitelerde 
yapılan seçimlerde 
ilk 3’te yer alan 
öğretim görevlileri 
ve aldıkları 
oylar şöyle: 
-ULUDAĞ
BOTîRSİIESLl

Mevcut Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran 576, 
Prof. Dr. Sedat 
Ülkü 3, Prof. Dr. 
Kadir Çüçen 2. 
- Akdeniz Üniversite
si: Prof. Dr. Mustafa 
Akaydm 228, Prof. 
Dr. Kemal Emek 
120, Prof. Dr. İsrafil

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran, Uludağ Üniversitesi’nde 

yapılan seçimlerde 576 oy aldı.
Kurtcephe 90.
- Ankara Üniversite
si: Mevcut rektör 
Prof. Dr. Nusret 
Araş 875, Prof. Dr. 
Nezih Erverdi 295, 
Prof. Dr. Ali 
Bülent Ekin 94.
- Atatürk Üniversite
si: Mevcut rektör 
Prof. Dr. Yaşar 
Sütbeyaz 606, Prof. 
Dr. Cevat Gemi: 
330, Prof. Dr. 
Yılmaz Özbek 78. 
- Boğaziçi Üniver
sitesi: Prof. Dr. Ayşe 
Soysal 164, Prof. 
Dr. Şevket Pamuk 
149, Prof. Dr. 
Öktem Vardar 22.
- Cumhuriyet Üniver
sitesi: Prof. Dr. 
Faruk Kocacık 163, 
Prof. Dr. Mehmet 
Bakır 115, Prof. Dr. 
Yener Gültekin 68. 
- Çukurova Üniver
sitesi: Prof. Dr.
Alper Akınoğlu 369, 
mevcut rektör Prof. 
Dr. Yalçın Kekeç 
360, Prof. Dr. Emin 
Güzel 19.
- Dicle Üniversitesi: 
Mevcut rektör Prof. 
Dr. Fikri Canoruç 
184, Prof. Dr. Halil 
Değertekin 73, Prof. 
Dr. Ekrem 
Müftüoğlu 63.

- Dokuz Eylül 
Üniversitesi: Mevcut 
rektör Prof. Dr.
Emin Alıcı 746, 
Prof. Dr. Halil Köse 
2, Prof. Dr. Faik 
Sarıalioğlu 92.
- Ege Üniversitesi: 
Mevcut rektör 
Prof. Dr. Ülkü 
Bayındır 807, 
Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz 469.
- Erciyes Üniversite
si: Mevcut rektör 
Prof. Dr. Ahmet Zeki 
Yılmaz 284, Prof. 
Dr. Cengiz Utaş 
239, Prof. Dr. 
Haşan Yetim 9.
- Fırat Üniversitesi: 
Mevcut rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Feyzi 
Bingöl 245, Prof. 
Dr. Hamdi Muz 159, 
Prof. Dr. Sim 
Kılıç 112.
- Gazi Üniversitesi: 
Mevcut rektör Prof. 
Dr. Rıza Ayhan 
1064, Prof. Dr. 
Kadri Yamaç 366, 
Prof. Dr.
Refik Turan .
- Gaziantep Üniver
sitesi: Prof. Dr.
Erhan'Ekinci 84, 
Prof. Dr. Yavuz 
Coşkun 48, Prof. 
Dr. Hikmet 
Celkan 38.

- İnönü Üniversitesi: 
Mevcut rektör Prof. 
Dr. Fatih Hilmioğlu 
200, Prof. Dr. 
Süheyla Ünal Akıncı 
107, Prof. Dr. 
Turgay Seçkin 60. 
- İstanbul Teknik 
Üniversitesi: Prof. 
Dr. Faruk 
Karadoğan 238, 
Prof. Dr. Ekrem 
Ekinci 126, Prof. 
Dr. Derin Orhon 79. 
- Karadeniz Teknik 
Üniversitesi: Prof. 
Dr. İbrahim Özen 
189, Prof. Dr. İfti
har Koksal 146, 
Prof. Dr. Şengül 
Öymen Gür 105.
- Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversite
si: Mevcut rektör 
Prof. Dr. İsmet 
Vildan Alptekin 
163, Prof. Dr.
Yalçın Karayağız 89. 
- Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi: Mevcut 
rektör Prof. Dr. 
Ferit Bernay 415, 
Prof. Dr. Kayhan 
Özkan 128, Prof. 
Dr. Cazip Üstün 97. 
- Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi: Mevcut 
rektör Prof.
Dr. Ural Akbulut 
267, Prof. Dr. 
Türker Gürkan 233, 
Prof. Dr. Tuncay 
Birand 116.
- Trakya Üniversite
si: Prof. Dr. Levent 
Alimgil 126, Prof. 
Dr. Enver Duran 
109, Prof. Dr. 
Timur Kırgız 68. 
- Yıldız Teknik 
Üniversitesi: Prof. 
Dr. Durul Ören 171, 
Prof. Dr. Murat 
Demircioğlu 160. 
Prof. Dr. Emre 
Aysu 113.

Önümüzdeki hafta 186 milyon
dolar dış borç ödenecek.

Hazine, gelecek 
hafta, 186 milyon 
dolar tutannda 
konsolide bütçe ve 

| Hazine garantili dış 
borç ödeyecek.
Hazine, haftanın en 
büyük dış borç 
ödemesini 140 
milyon dolar ile 
28 Haziran 
Pazartesi günü 
yerine 
getirecek.
Hazine 29 
Haziran da 31.7 
milyon dolar, 30 
Haziranda 1.1 
milyon dolar. 1 
Temmuz’da 2.2 
milyon dolar, 2 
Temmuz'da 10.9 
milyon dolar dış 
borç servisi 
yapacak.
Hazine. Ocak ayın
da 996.3 milyon 
dolar. Şubat aymda 
2 milyar 69.8 mily-

I on dolar, Mart avın
da 1 milyar 837 
milyon dolar. Nisan 
ayında 601.3 mily
on dolar, Mayıs 
aymda 647 milyon 
dolar dış borç 
ödemesi 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

gerçekleştirdi. 
Haziran aymm flk 
haftasında 488 
milyon dolar dıs 
borç ödeyen 
Hazine’nin bu 
çerçevede yılbaşın
dan bugüne kadar 
ya p tığı ödeme 
tutan 6 milyar 
639.4 milyon 
dolan buldu.
Hazine. 2002 yılın- I 
da 9 milyar 567.9 
milyon dolar. 2003 j 
yılında da 11 mB* 
yar 498.3 milyon 
dolar konsolide 
bütçe ve Hazine 
garantili dıs bore 
servisi yerine 
g«tw—i|tL 
Öte yandan 
Hazine, Haziran 
ayı iç borç 
ödemeleri 
çerçevesinde gele
cek hafta 9 trilyon 
lira ödeme yerine 
getirecek. Hazine, 
30 Haziran günü 
tamamı piyasaya 
ve Türk Lirası 
cinsinden olmak 
üzere 9 trdyon Hra 
iç borç ödemesi 
çapacak.
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8,5 mi^doli Mi askıya alınıl
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Irak’ın kuzeyindeki 
PKK varlığının bir 
an önce bertaraf 
edilmesi gerektiğini 
belirterek, ABD’nin 
bu konuda somut 
adımlar atmasını 
istedi. Erdoğan, 
ABD Başkanı 
George W. Bush a, 
"Bölgedeki terör 
örgütü varlığı en 
kısa sürede etkisi" 
zleştirilmezse, bu 
durum ulus
lararası terörizmle 
mücadelede 
zafiyet olarak 
algılanır" uyansın- 
da bulundu. 
Başbakanlık Resmi 
Konutu’nda gerçek
leşen görüşmede 
İrak, Irak’ın 
kuzeyindeki PKK 
varlığı, Türkiye nin 
AB üyeliği, Kıbrıs 
sorunu, 
Ortadoğu’daki son 
gelişmeler, 
Afganistan sorunu 
ve iki ülke ilişkileri 
ele alındı. Dışişleri 
Bakanı ve 
Başbakan

; Yardımcısı 
Abdullah Gül, ABD 
Dışişleri Bakanı 
Colin Povvell ve 
Bush’un Ulusal 
Güvenlik 
Danışmanı 
Condoleezza 
Rice’ın da hazır 
bulunduğu görüş
menin en önemli 
bölümünü Irak 
oluşturdu.
Erdoğan, bugüne 
kadar PKK var
lığının bertaraf 
edilmesi konusunda 
ABD’nin somut 
adımlar atmamasın
dan yakınarak, 
Türk tarafının 
rahatsızlığını iletti. 
PKK konusunun 
Türkiye için önemli 
olduğunun altını 
çizen Erdoğan, "Bu 
bölgeden ABD de 
sorumlu» Ülkemize 
yönelik terörist 
faaliyetler kabul 
edilemez» 
Söylenen tüm

sözlere rağmen 
adım atılmamasın
dan rahatsızız. 
Terörde ulus
lararası işbirliği 
derinleştirilmeli, 
bu yapılmadığı 
takdirde zafiyet 
olarak 
algılanacaktır. 
Bölgedeki PKK 
varlığı, en 
kısa sürede 
etkisizleştirilme- 
lidir" uyarısında 
bulundu. 
Erdoğan’ın bu söz
leri üzerine Bush 
da, Türkiye’nin 
PKK konusundaki 
rahatsızlığında 
haklı olduğunu ve 
somut adımlar ata
caklarını söyledi. 
Geçici Irak 
Yönetimi’nin dev 
reye girmesi için 
çaba gösterecek
lerini ifade eden 
Başkan Bush, 
"Bu konu da 
uluslararası 
terörizmle 
mücadelenin 
bir parçasıdır. 
Elimizden geleni 
yapacağız" 
mesajını verdi. 
BUSH’A 
3 TÜRK’ÜN 
DURUMUNU 
SORDU 
Guantanamo’daki 
3 Türk’ün 
durumunu da 
görüşmede 
gündeme getiren 
Başbakan Erdoğan, 
Türkler’in durum
larının bir an önce 
incelenmesini talep 
etti. Erdoğan, 
"Gerçekten 
yargılanması 
gerekiyorsa 
yargılayın ya da 
bir an önce 
serbest bırakın" 
dedi.

ABD’YE KIBRIS 
UYARISI 
Erdoğan-Bush 
görüşmesinde, 
Kıbrıs konusu da 
ayrıntılı olarak ele 
alındı. Bugüne 
kadar yaşanan 
süreci Başkan 
Bush’a anlatan 
Erdoğan, KKTC’ye 
programlı charter 
uçuşlarının biran 
önce başlaması 
yönündeki bek 
lentilerini aktardı. 
Bush’a KKTC’nin 
açılımlarını anlatan 
Erdoğan, "Bu 
konuda somut 
adımlar bek 
liyoruz. AB bek
lenmemeli. AB’yi 
beklemeye gerek 
yok, bir an önce 
başlanmalı. Özel
likle KKTC’nin tu 
rizm sezonu değer
lendirilmelidir" 
şeklide konuştu. 
Bush da, Kıbrıs 
konusunda en kısa 
sürede somut adım
lar atacakları 
mesajını vererek, 
KKTC’ye programlı 
’Charter’ 
uçuşlarının başlatıl
ması konusundaki 
hazırlıkların 
sürdüğünü bildirdi. 
Görüşmenin diğer 
bir gündem madde
si de Ortadoğu’daki 
son gelişmeler 
oldu. Başbakan 
Erdoğan, 
G-8 Zirvesi sırasın
da İsrail eski 
Başbakanı Ehud 
Barak ile yaptığı 
görüşmeyi
Bush’a anlatarak, 
Türkiye’nin 
Filistin’deki banş 
sürecine daha 
aktif bir şekilde 
katılmaya hazır 
olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Bush 
da Türkiye nin 
bölgedeki ağırlığını 
çok önemsedikleri
ni vurgulayarak, 
İsrail’in ‘geri 
çekilme politikası’ 
izlerken yaptığı 
saldırılan onayia- 
madıklannı 
ifade etti. 
Bush ayrıca, 
Afganistan ’ daki 
banş ve huzurun 
sağlanmasına katkı 
sağlayan 
Türkiye’ye 
teşekkür etti. 
Afganistan’da da 
Irak’taki gibi 
etnik bir yapılanma 
olmaması 
gerektiğini dile 
getiren Bush, 
"Türkiye’nin 
bu konudaki 
hassasiyetini 
biliyor ve 
anlıyoruz" dedi. 
R S MİIVAR 
DOLARLIK 
KREDİ 
ASKIYA ALINDI 
Görüşmede, 
Kuzey İrak a tek 
taraflı müdahale 
şartına bağlanan 
8,5 milyar dolarlık 
kredi de gündeme 
geldi. İki lider, 
kredinin karşılıklı 
askıya alındığını 
teyit ettiler. 
Başbakan 
Erdoğan, Bush a 
"Bu siyasi 
şartlar altında 
krediyi kullanma 
niyetinde değiliz 
mesajını iletti. 
ABD Başkanı 
Bush’a Türk 
kahvesi ikram 
eden Başbakan 
Erdoğan, ABD 
heyetine 
aynca çifte 
kavrulmuş 
Türk lokumu 
ikramında bulundu. 
Bush’un görüşmede 
esprili bir dille 
Erdoğan'a, 
"Amerika daki 
seçimleri ben 
alırım. Kazanaca 
ğımdan eminim” 
dediği de öğrenildi.

Sayfa

Açlık sının 
474 milyon lira

Türk-İş’in araştır
masına göre. 
Haziran ayında 
dört kişilik bir 
ailenin açlık sının 
474 milyon lira, 
yoksulluk sının da 
1 milyar 442 
milyon olarak 
gerçekleşti.
Türk-Iş’in araştır
masının bulguları
na ilişkin yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, aile

| bütçesinin 
önemli bir 
harcama grubunu 
oluşturan mutfak 
harcamalan tutan 
bir önceki aya 
göre yüzde 1,3 
oranında geriledi. 
Böylece, gıda 
fiyatlannda 
başlayan gerileme 
eğilimi bu ay da 
sürdü ve son 
12 ay itibariyle 
değişim oranı 
yüzde 4,8 olarak 
hesaplandı.
Haziran 2004

fiyatlarıyla, dört 
kişilik bir ailenin 
yeterli, dengeli 
ve sağlıklı 
beslenebilmesi 
için yapılması 
gereken asgari 
gıda harcaması 
tutan bir önceki 
aya göre 6 
milyon lira 
azalarak, 
474 milyon 453 
bin lira olarak 
gerçekleşti. 
Dört kişilik bir 
ailenin gıda 
harcamasının 
yanısıra kira, 
ulaşım, yakacak, 
elektirk, su, 
haberleşme, 
giyim, eğitim, 
sağlık, iletişim, 
kültür gibi temel 
ihtiyaçlar için 
yapması gereken 
harcamasını ifade 
eden yoksulluk 
sının da 1 
milyar 442 
milyon olarak 
gerçekleşti.

■ BURSA HAKINIm 
* KENT GAZETELERİNE 
J İLAM w REKLAM ALINIR
J KÖRFEZ REKLAM

■lEl:MiBWhı:5liî5«
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Güneş ışığının zararlarını
biliyor musunuz?

1900”li yılların 
başından bu yana 
güneş ışığının oluş
turduğu deri haşan 
özellikle açık havada 
çalışanlarda

H gözlenmiştir.
I 20 yıldan daha uzun 
I bir süredir ise, 

deri hastalıkları 
uzmanlan ile 
biologlar güneşlen
me ile ilgili uyanlan 
yapmalarına rağ
men, kültürümüzde 
bronzlaşma halen 
arzulanan bir 
görünümdür.
Erken deri yıpran
masının en önemli 
sebebi olan güneş 
ışığı, uzun süreli ve 
tekrarlayan temasıy
la çeşitli formlarda 
deri kanserine yol 
açmaktadır. Güne s 
yanıklan güneş has
sasiyetleri, ışığa 
bağlı döküntü, 
kaşıntı, savunma 
sistemi çöküşleri, 
göz harabiyetleri 
diğer oluşturduğu 
problemlerdir.
Dünya sağlık örgütü 
her yıl uyan rapor- 

Ilan yayınlayıp
ilgili ülkelere 
göndermektedir. 
Rapor özetle 46. 
kuzey île 46. güney 
paralelleri arasında 
yaşayan beyaz ırklı 
insanların yaz 
aylarında 08:00 - 
17:00 kıs aylarında 
10:00 - 15:00

I saatleri arasında 
güneş ışığından tam 
olarak korunmasını 

' önermektedir.
Bu zaman dilimleri 
güneş ışınlarına 
gökyüzünden 
dünyaya en dik 
geldiği sürelerdir. 
Zararlarını yukanda 
sıraladığımız 
ışınlardan ise 
nasıl korunuruz ? 
En kolayı önerilen 
süre boyunca kapalı 
mekanlarda kalmak
tır. Ancak bu ne 
pratik ne de hoşu
muza giden bir 
yoldur. Güneş 
koruyucu kremler, 
geniş siperliği olan 
şapkalar, U.V. 
geçirmeyen filtreli

gözlükler bu 
görevi üstlenirler. 
Memorial Hastanesi 
Dermatoloji 
Bölü mü’nden 
Dermatolog Dr. 
Hasibe Özkılıç, 
güneşten korunma 
ile ilgili şunları 
söylüyor;
-Giysilerin sık 
dokulu, koyu 
renkli lycralı 
olanlarının daha 
iyi koruduğunu 
-Kumaşlar ıslandıkça 
koruma gücünün 
düşeceğini
-Beyaz bir t-shirt’ün 
dokuma sıklığına 
bağlı olarak 4-8 
koruma faktörlü bir 
ürün kadar koruma 
sağlayacağını 
-Denim (Blue Jean ) 
kumaşların %100 
koruma sağladığını 
-U.V. filtresiz güneş 
gözlüklerinin 
göz bebeklerinin 
genişleyerek daha 
fazla zararlı güneş 
ışığını geçirmelerine 
yol açmaları 
nedeniyle zararlı 
olduklarını, 
-Bulutların kızılötesi 
ışınlan emip, U.V 
ışınlarım hemen 
hiç emmediklerini 
-Suyun 90 cm deri
nine kadar güneş 
ışınlarının rahatça 
girebildiklerini 
-Güneş siperlikli 
(7,5 cm) şapkalann 
iyi birer güneş koru 
yucusu olduğunu, 
-Beyaz renkli 
saçların derimizi 
hemen hiç koru
madığını bilmek 
ilginç olabilir.
GÜNEŞ 
KORUYUCULARI 
Güneş koruyucuların 
üzerinde gördüğü 
nüz rakamlar (SPF 
15-25-30-45 gibi) 
ne anlama gelir ? 
Yaz aylarında, gün 

ortasında ilk güneşe 
maruz kaldığınızda 
deri renginize de 
bağlı olarak 5-10 
dakika içinde 
görünür bir deri 
kızarıklığı ortaya 
çıkar. Buna MED 
(Minimal kızarıklık 
için gerekli güneş 
dozu) adi verilir. 
Öte yandan örneğin 
15 koruma faktörlü 
bir güneş koruyucu 
sürmüş olsaydınız, 
bu ürün sizi 
15 defa daha uzun 
süre (15 + 15 dakika) 
güneşten koruyor 
olacaktı.
Güneş koruyucu
larının, güneşe 
çıkmadan 30-40 
dakika önce 
sürülmesi gereklidir. 
Bu süre deri 
yüzeyinde bir bileşik 
oluşturarak tam 
korumayı sağlaya
bilecekleri süredir. 
Üzerinde yazdığı 
kadar koruma yapa
bilmesi için tüm 
vücuda yaklaşık 30 
gr civarında 
sürülmesi gerekir. 
Çok terleme 
havluyla kurulanma 
yeniden sürülmesini 
gerek tirir. Suya 
dayanıklı (water 
resistant) ürünler 
suda 40 dakika su 
geçirmez (water 
prof) ürünler ise 80 
dakika dayanabilir 
bu sürenin sonunda 
tekrar sürülmelidir. 
Yukarıdaki bilgi
lerinde ışığı altında 
plajda geçirilen bir 
tam günün sonunda 
bir şişe güneş 
koruyucusunun 
yetişkin bir insana 
bir gün yeterli 
olacağı açıktır.
Dermatologlar 30 ve 
üzeri koruma faktör
lü bir ürünün kış 
aylarında el sırtı ve 

yüze günde 2 kez 
yaz aylarında güneşe 
maruz kalan böl
gelere 4 kez uygu
lanmasını önerirler. 
DERİ KANSERLERİ 
0-18 yaş arasında 
güneş ışığından tam 
olarak korunmuş 
çocuklarda deri 
kanserlerinin oranı 
%98 azalır.
Bu 2000 yılında 
yayınlanmış bir 
tıbbi araştırmanın 
sonucudur.
Güneşlenmenin 
son 50 yılda artması 
deri kanserlerinin 
görülme sıklığını da 
arttırdı.
Memorial
Hastanesi’nden 
Dermatolog Dr. 
Hasibe Özkılıç deri 
kanseri belirtisi ola
bilecek göstergeleri 
söyle sıralıyor;
Klinik olarak, 
özellikle ışık 
gören bölgelerde 
sert, kızarık, üzeri 
damarlı bir yapı 
iyileşmeden 
-Uzunca süre 
devam eden yaralar, 
-Koparıldıkça tekrar
layan kabuklanmalar 
(özellikle yüzde) 
-Birden koyulaşan 
(siyahlaşan) benler, 
- Kenarları 
düzensizleşen, hızla 
büyüyen, etrafında 
beyaz renkli hale 
oluşan, renk değişik
likleri gelişen benler 
bir dermatolog 
tarafından mutlaka 
değerlendiri İmelidir. 
Son yıllarda tanı 
metodlan arasında 
yerini alan 
dermatoskop, 
özellikle şüphe
lenerek çıkartılması 
yoluna gidilen 
benlerin 30-40 defa 
büyütülerek yeniden 
değerlendirilmesini 
sağlar olmuştur. 
Benin büyüklüğü ne 
olursa olsun 
çıplak gözle tanı 
konula maya nlarda 
dahil olmak üzere 
risk taşıyıp, 
taşımadığı açığa 
çıkarılıp erken 
alınmasını mümkün 
kılmaktadır.

İyot 
yetersizliğine 

dikkat
Ülkemizde besin

lerin yetiştiği 
toprak ve sudaki 
iyot yetersizliği 
nedeniyle kil derin 
günlük iyot 
ihtiyaçlarını karşıla
maları için iyotlu 
tuz kullanmaları 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, yüzde 
86.5 oranında iyot 
yetersizliği tespit 
edildiğini kaydetti. 
Uzmanların konuy
la ilgili olarak yap
tığı açıklamada, 
iyodun insan 
vücudunda cok az 
bulunan, sağlıklı 
büyüme ve gelişme 
için gereken bir 
minarel olduğunu 
belirterek, "Günlük 
alınması gereken 
iyot miktarı, bir 
toplu iğne başı 
kadardır. Bu miktar 
bile yaşamımız için 
çok önemlidir. 
Türkiye'de iyot 
yetersizliği hastalık
ları önemli bir 
sorundur. Bu 
sorunları ortadan 
kaldırmak amacı 
ile Sağlık 

NÖBETÇİ ECZANE
28 Hazirta 2004 Pazartaal 

BAYER ECZANESİ

ML : 32 SAM : 1863 
FİYAT! : 250.000 TL. (KDV Dahi)

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı ^er : KÖRFEZ OFSET

Matbaacbk-Yauncıhk-Reklamahk Tesış^. 1
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 BGEMUK I 

(Dua beyran Günleri « Pazar günlen MNuteamd

tarafından 1994 
yılında u&e duzryvı I 
de 'İyot yctmûdiğj 
has talıklan ve tu 
zu n iy otlanması 
programı* başlatıl 
mistir. Bu prog 
ramın temel amacı 
toplumu, iyodu tuz 
tüketimi konuşanda I 
bilgilendirerek iyot 
eksikliği hastahk 
lanndan korumak
tır. II merkezi ve 
tüm ilçelerimizde 
bin 784 öğrenciden I 
idrar örnekleri abn- I 
mış, boy uzunluğu 
vr ağ ırlıkLan 
ölçülmüş ve guatr 
yönünden fizik 
muaveneleri 
yapılmıştır. Bu 
araştırma sonuç un
da Kayseri nm iyot 
haritası çıka nhnrs 
ve ilimizde yüzde 
86.5 oranında iyot 
yetersizliği tespit 
edilmiştir" denildi 
Uzmanlar, sağhkh. 
başarılı ve mutlu 
bir nesil için 
mutlaka iyotlu tuz 
kullanılması gerek
tiğini belirtti.
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Semttin ŞEKERŞOZ

Gemlik l.nci 
Olgunlar Turnuvası 
nefesleri kesen final 
maçıyla nokta
lanırken 1-1 biten 
maçta Güzel 
Nakliyat rakibi 
Kartalspor’u penaltı 
atışları sonucunda 
4-2 yenerek turnu
vanın birincisi oldu. 
Günün ilk maçı olan 
üçüncülük maçında 
sahaya çıkmayan 
Zeytin spor hükmen 
mağlup olurken 
Trabzonlular 
Derneği 
üçüncü oldu. 
Turnuvanın 
başlangıcından bu 
yana şampiyonluk 
için iddialı olan 
Güzel Nakliyat ile 
K arta.hspor -iinal-------
maçında ortaya 
koydukları futbolla 
tribünleri ayağa 
kaldırdılar.
İki takımında atak 
oynadığı final 
maçını eski Bursa 
Gençlik Spor İl 
Müdürü Yusuf 
Bıyıklı yönetti.
Maçın lO.ncu

dakikasında 
yakaladığı fırsatı iyi 
değerlendiren Erol 
Kartalspor’u 1-0 
öne geçirdi.
Yediği golden 
sonra kendini 
toparlayan Güzel 
Nakliyat 20.nci 
dakikada geliuşen 
atakta Nurdoğan’m 
ayağından 
golü bulunca 
ilk yan 1-1 bitti. 
Nefesleri kesen 
ikinci yanda iki 
takımda gol 
atamayınca maç 
1-1 sona erdi.
Uzatmanın olmadığı 
turnuvada penaltı 
atışlarına geçildi. 
Penaltı atışlarında 
rakibine 4-2 üstün
lük sağlayan Güzel

( ) (Şaban • ) Bilal (Turgut ) (Gü/el NakÜvatT

Nakliyat birinci 
Gemlik Olgunlar 
Turnuvasının ilk 
şampiyonu oldu. 
Turnuvada en 
centilmen takım 
Katırlıspor olurken 
Kartalsporlu Emin 
attığı 7 golle gol 
kralı ünvanını aldı. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Yusuf 
Bıyıklı (***) Sercan 
Şen (***) Emrah 
Ayar (***) 
GÜZEL NAKLİYAT : 
Cemal (***) Turgay 
(***) Mustafa (***) 
Aykut (**) (Harun 
**). Kubilay (***) 
Veyis (***) 
Nurdoğan (***) 
(İsmail **) Memduh 
(***) Erhan (**) 
Şenol (***) Erdoğan

(”) (Nahit (•••) Adnan (***) Erol (”’)
Kartalspor : Cengiz Durmuş (**) Veysel Goller : Dk. 10
(**) Kemal (***) 
Metin (***) Şükrü

Emin ( ’) 
Celal C)

Erol (Kartalspor) 
Dk. 20 Nurdoğan

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu 4 Sevk irsaliyesi & Taşıma irsaliyesi 

i irsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit i Kaşe & Cilt i Kitap t Dergi 

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN
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



Beş yıldır yapılmayan Denizcilik Bayramı, bu yıl gösteriler ve yarışlarla tekrar yapılacak.

’Gemlili f Temmuz Kabotaj Bayramı'na talamyor
1 Temmuz Kabotaj haklarının Türk Denizcilerine geçişinin bayram olarak kutlandığı ‘Kabotaj Bayramı’ bu yıl 
beş yıllık aradan sonra, yeniden yağlı direk, yüzme, içten takma motor yanlarıyla yapılacak. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
29 Haziran 2004 Salı FİYATI : 250.000- TL.

sürücü be/gesi veri/ecelr
Türkiye, Avrupa Birliğine uyum 
çalışmaları kapsamında, gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi tek gözü gör 
mey enlere’ sürücü belgesi vermeye 
hazırlanıyor. Haberi sayfa 10 da

Okullara kayıt sırasında öğrencinin ikamet ettiği mahalle dikkate alınacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, muhtarlarla ilk kez biraraya gelerek, okullara 
kayıt sırasında uygulanacak yöntemleri görüştüler. Harita üzerinde belir
lenen bölgelerin dışındaki okullar öğrenci kaydı yapamayacak.

Okul kayıtlan
Okulların kapanmasının ardından iki hafta geçmesine 

karşın, öğrenci velilerinde yeni bir telaş başladı.
Kanileri kurslara kayıt yaptırmanın derdinde, kimileri 

çocuklarım okullara kayıt yaptırmanın derdindeler.
Kayıt işleri her yıl sorun olur.
Birçok veli öğretmen seçtiği gibi okul da seçer.
Hamidiye Mahallesinde ikamet eden bir veli çocuğunu, 

Balıkpazan Mahallesi ndeki Atatürk İlköğretim Okuluna 
yazdırmak ister.

Okul yönetimi buna izin vermeyince, bu kez araya hatır* 
h kişiler sokulur.

Milletvekillerinin bile bu konuda aracı olduğunu duy
muştum.

Olmadı, mahalle muhtarlarından hatırla ikamet alıp 
kayıtları gerçekleşir.

Bu durum, hem yönetimin başını ağrıtır, hem muhtar
ların hem de Milli Eğitimin..

Devlet okullarında çocuklarını okutacakların seçenekleri 
o yöre milli eğitimin koyacağı kurallar çerçevesinde belir
lenir.

Velilerin kayıtlarda seçme hakkı yoktur.
öğretmen ve okul seçmek isteyenler, çocuklarını özel 

okullara yazdırmalılar.
Ama bu söylediklerim her zaman geçerli olmaz.
Kurallar konur, uygulamada yine, siyasetçi, hatırlı kişi, 

»Ü düzet/ bürokrat araya girerek kural çiğnenir.
flçe Milli Eğitun Müdür ve Şube Müdürü muhtarlarla 

i fMferelı eonma çözüm aramışlar.
Eeldden olduğu gibi okulların bulunduğu bölgeleri hari

ta özerinde bdirfeyerek, hangi mahallede ikamet eden 
ö^endnin hangi okula gideceği belli olmuş.

foşallab buna uyarlar. Bundan sonra ise asıl sorun kayıt 
Nraumda her yıl alınmayacak denen kayıt paralan gelir.

Ben bunca yıMır değiştiğini görmedim.
Şören varsa söylesin.________•____________

İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Ercü 
men ve Şube Müdü 
rü Ali Osman Cura, 
ilköğretim okulları
na kayıt yaptıracak 
öğrencilerin okulları 
nı belirlemek için 
Gemlik mahallelerini 
gösteren bir harita 
üzerinde inceleme 
yaparak, öğrencile 
rin ikamet ettikleri 
yerlere göre gide
cekleri okulları belir 
lediler. İlk kez mahal 
le muhtarları nın da 
bilgilerine başvurul
du. Haberi syf 3’de

u

Umurbey Bölgesi’nde görülen tarla farelerine zehirli buğdaylar etki etmedi 

Umıiflıey’de tarla farelerine cöziiın bulmmhior 
İlçe Tanın Müdür Vekili Gürka n Kantar, geçtiğine yıi 30 öo zehrt buğday getrirtm bu yıl 250 Ha 
zehirli buğday getirterek, en çok tarla faresi görülen Umurbey Bâgesfne 31 Ho gönderiMeru» söyledi 
Umurbey Beldesinde son günlerde hızla çoğalan tarla fareleri, çiftçilerin ve 
ev hanımlarının başına bela oldu. İlçe Tanm Müdürlüğü, tarla farelerini yok 
etmek İçin zehirli buğday dağıtması sorunu çözmedi. Yılanların çıkması ve 
leyleklerin gelmesi bekleniyor. Haberi sayfa 2'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Elin oğlu da takıyyeci (mi)?
NATO..
BOP...
Kuzey Irak
Irak
Kıbrıs..
Eteğimizde ne kadar çok dış sorun var.
Hepside ülkenin geleceğini yakından 

ilgilendiriyor.
Çok doğru politika izleyerek, ancak 

sıyrılabiliriz.
Akılcı tavır göstermek şart.
Yoksa elin oğlu kararlı..
Doğudan batıya doğru geliyor.
Ama yumuşak ama sert..
Kafaya koymuş yapacak.
Onun için gelme Bush gelme desek ne ola* 

cak?
Geldi bile..
Ne kadar da sıcak kanlı..
Başbakan ın ayağına gidiyor.
Cumhurbaşkam'nın eline sarılıyor.
Atatürk'e övgüler yağdırıyor.
Yoksa o da mı takiyye yapıyor?
Yapıyorsa ne ala..
Bizimkileri kutlamak gerek..
Ona da takiyyeyi öğrettiler ya..
Yakında takunya giymeyi de öğretirlerse 

şaşırmamak gerek.
Adam ne gerekirse yapar.
Ülkesinin çıkarları ve dahi kendi çıkarları 

için yapmayacağı yok gibi..
Kim ne derse desin adam ülkesi için ne 

gerekiyorsa yapıyor.
Kolay mı?
Koca imparatorluk..
Havasız,susuz,petrolsüz olmuyor.
Onun için dünyanın verimli bölgelerinin 

elde tutulması gerek.
O da öyle yapıyor.
Önce güzellikle, olmazsa takiyyeyle o da 

olmazsa cebren..
Oysa;
Avrupahsı, Asyahsı, Afrikalısı, 

Ortadoğulusu, Uzakdoğulusu barış istiyor.
Aslında ABD'de yaşayan Amerikalılar da 

barıştan yana..
Onun için;
İkna en iyi yöntem.
Savaş neyi hallediyor ki..
Şimdiye kadar savaştan geriye ne kaldı..
Kandan, kinden, gözyaşından başka..
Değer mİ?
Bir gün ABD’li de bunun farkına varacak..
Ama o gün çok geç olacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
rSöESl ABONE OLUN 
İİİYI!.!! U OKUYUN OKUTUN

Umurbey Bölgesinde görülen tarta farelerine zehirii buğdaylar etki etmen 

Umurbey’de tarla farelerine 
çozum bulunamıyor

İlçe Tarım Müdür Vekili Gürkan Kantar, geçtiğimiz yıl 30 kilo zehirli buğ
day getirilirken, bu yıl 250 kilo zehirii buğday getirterek, en çok tartı 
faresi görülen Umurbey Bölgesi’ne 30 kilo gönderdiklerini söyledi.

Zeytinliklerde başlayan 
fare istilasına çözüm 
bulamayan üreticiler ne 
yapacaklarını şaşırmış 
durumda bekliyorlar. 
Özellikle Umurbey 
Bölgesi’nde görülen farel
er için, İlçe Tarım 
Müdürlüğü tarafından 
getirilen zehirli 
buğdayların bile çözüm 
olmadığı belirtiliyor. 
Geçtiğimiz yıl Bursa İl 
Tarım Müdürlüğü nden 
sadece 30 kilo zehirli 
buğday getirildiğini ve 
kullanıldığın söyleyen 
ilçe Tarım Müdür vekili 
Gürkan Kantar, bu yıl 
250 kilo zehirli buğday 
getirildiğini bildirdi. 
Son olarak, geçtiğimiz 
hafta içinde 40 kilo 
zehirli buğday getirildiğini 
bildiren Kantar, bunun 
30 kilosunun farelerin 
en fazla olduğu

Umurbey Bölgesi ne 
dağıtıldığını söyledi. 
LEYLEKLER 
BEKLENİYOR 
Zeytinliklerin fareler 
tarafından istila 
edilmesiyle baş 
gösteren sıkıntıya 
nasıl çözüm bulu
nacağı merakla 
beklenirken, 
Umurbeyli çiftçiler, 
"Fareler artık 
buğdayla beslen 
miyarlar. 
Kendilerine
başka yiyecekler bu 
iliyorlar." diyerek 
zehirli buğdayların 
etki yapmayacakları 
söylediler.
Farelerin bu yıl anormal 
türediklerini, bunun bir 
nedeninin de geçtiğimiz 
yıl zeytin ürününün bol 
olması, hayvanların 
beslenme sıkıntısı
çekmediğini söyleyen

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
“ Doğa kendi 
dengesini sağlıyor. 
Yakında leylekler 
gelecek. Yılanlar ve 
leylekler farelerin baş 
düşmanı. Onlar da 
farelerle besleniyor. 
İlaçlı buğday fazla
etki göstermedi'' dedi.

İşçi Emeklileri Derneği
Atatürk için mevlit okutuyor ı
Sevfettin SEKERSÖZ cnn/Ti /"J» vır ISeyfettin SEKERSÖZ saygı duruşunda
30 Haziran 1927 
tarihinde emekli 
olan Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kurucusu Ulu 
Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
anısına, yarın 
Mevlit 
okutulacak.
30 Haziran 
gününün 
emekliler 
günü olarak 
belirlendiğini 
bildiren Türkiye 
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı

Hüseyin
Yener. yaptığı 
açıklamada. 
"Bizde Türkiye 
İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri 
Derneği Gemlik

Şubesi olarak 
kendi yöremizde 
30 Haziran 
Çarşamba günü 
saat ll.oo de 
Atatürk Anıh'na 
çelenk koyarak.

bulunacağız. 
Aynı gün öğle 
namazından 
sonra Çarşı 
Camiinde başta 
Atatürk olmak 
üzere tüm 
şehitlerimiz 
ve vefat eden 
emeklilerimizin 
ruhlarına 
Mevlit okuta
cağız. Bu 
d üzen lediğimiz 
etkinliklere 
bütün üyeîerimâ I 
ve Gemlik 
halkı davetlidir" 
şeklinde konuştu. I
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*1!
nda öğrencinakamet ettiği mahalle dikkate al

Öğrenci kayıtlarına 
cozum getiriliyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, muhtarlarla ilk kez biraraya gelerek, okullara 
kayıt sırasında uygulanacak yöntemleri görüştüler. Harita üzerinde belir
lenen bölgelerin dışındaki okullar öğrenci kaydı yapamayacak

Seyfettin SEKERSOZ 
ilköğretim camiasın
da yaşanan soruna 
çözüm için ilk 
adım atıldı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, hazırlanan 
harita üzerinde 
okulların alacakları 
öğrencilerin 
bölge belirleme 
çalışmasını 
başlattılar.
Yıllardan beri 
ilköğretim 
Okullarının 
özellikle uzak bazı 
bölgelerden öğrenci 
almaları ve 
velilerin de çocuk
larını istedikleri 
okula göndermek 
için mahalle 
muhtarlarından 
sahte ikamet belgesi 
almalarına kadar 
uzanan sıkıntının

gelecek yıl 
yaşanmaması için 
çalışmalar Milli 
Eğitim, Okul 
Müdürleri ve 
Mahalle muhtarları 
üçgeninde 
başlatıldı.
İLK KEZ 
MUHTARLARA 
DANIŞILDI

TAŞI 
GEDİĞİNE

*7mm,

Bask’a özel wc...

İlçede bulunan 13 
mahalle muhtarıyla 
değişik zamanlarda 
bir araya geldiklerini 
bildiren İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
"Onların da 
fikirlerini ve 
düşüncelerini 
alarak gelecek yıl 
için şimdiden 
çözüm arayışlarına 
başladık" dedi. 
Özellikle Orhaniye 
ve Yeni Mahalle’de 
yaşanan sorunun 
aşılması için çalış
malar başlatılırken, 
hazırlanan harita

üzerinde bilgi veren 
Ercümen ile Cura, 
"Belirlenen 
bölgelerin 
dışında okulların 
öğrenci kaydı 
yapmayacaklarını" 
belirttiler.
Öğrencinin gitmek 
istediği okulun 
yanında ikamet 
etmesine karşın 
'kayıtlar doldu’ 
diyerek, öğrenci 
alınmadığı yıllan 
hatırlatan bazı 
veliler ise, alınacak 
karara mutlaka 
uyulması gerektiğini 
savundular.

R

ABD Başkanı Bush özel IVC’sini de 
beraberinde getirmiş...
Şeyini bırakamayandan, 
yararımıza ne beklenir.
Hala anlayamadık gitti...
Artık anlayalım diye böyle davranmış 
olmasın sakın?

imi liKlıinı ve kent İ 
tUmiEİİlE luı UINIII
KÖRFEZ REKLAM

TEL: 5B 96 88 Fm : 5B 55 95

il

iE

Hareketli Haziran 
günleri

2004 Haziranı hareketli geçiyor.
Spor alanında da. hareketli siyaset 

alanında da.
Portekiz deki Avrupa Kupası, he 

pimizi ekranlara hapsetti.
Madan seyrederken, heyecanlara 

yoruz.
Ama. Keyiflenemiyoruz.
Çünkü kupada biz yokuz.
Spor alanında, bir inanılmazı 

basardık.
Atletizm de dünya rekoru kırdık
40 kiloluk kızımız Elvan, dünya 

rekoru kırdı.
Bütün bunlann yanında. Haziran 

ayına damgasını vuran, iki olay var.
Birincisi, İstanbul’daki NATO 

toplantısı.
Bu, sıradan bir Nato toplantısı 

değil.
Üyeler kendi sorunlannı konuş

mayacaklar.
Daha ziyade, Ortadoğu konuşula

cak.
Hatta, K. Afrika’daki İslam kuşağı

I konuşulacak.

Ortadoğu, yeniden şekillenecek.
Yalnız kalan Amerika, belki de

Nato daki dostlarından yardım isteye
cek. |

Konunun, İslam ile Hıristiyan çatış
masından kurtulması lazım.

Konunun temelinde, voksulluk 

vardır.
İsyanın ve terörün sebebi yoksul

luktur.
Yoksulluk demek, eğitimsizlik 

demektir.
Eğitimsiz insan ise cahildir.
Hem cahil ve hem de yoksul insan.

her türlü çılgınlığı yapar.
Haziran da İstanbul’da, sosyalist 

enternasyonal toplantısı da var.
Sol un da. bu gerçeği görmesi 

lazım.
Huzursuzluğun temelinde fakirliğin 

olduğunu görmesi lazım.

İhtilallerle, cinayetlerin, 
Anası yoksulluktur.

Aristo”
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Gemlik 1 Temmuz
Kabotaj Bayramı’na 

hazırlanıyor
Mvtlin ŞLKLK50Z

Deniz kirliliği 
öne sürülerek 
5 yıldır yapıla* 
mayan Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı 
1 Temmuz 2004 
günü İskele 
önünde yapılacak. 
Yazın geldiğini 
düzenlenen 
Kabotaj Bayramıyla 
yaşayan 
vatandaşlar, bu 
zevki 5 yıldır 
tadamıyoHardı.
1 Temmuz '004 
Perşembe günü 
düzenlenecek 
yarışları’ / 100, 
200 ve 400 
metre yüzme 
müsnl kası, Ördek 

( vaka ıici. Ahşap 
tekn . çirişi kano 
ya” arı, 10 beygir 

»bardini motor 
yarışları ile yağlı

direkten bayrak 
alma 
gibi slı sporları 
senlikleri yapılacak. 
Yarışmalara 
katılmak 
isteyenlerin 
İskele'de

görevli Zabıta 
Memuru
Özcan Arşlan’a 
müracaat etmeleri 
gerektiği açıklandı. 
Düzenlenen 
yarışmalarda 
derece alanlara

ise l.ncilere 
büyük cumhuriyet 
altını, 2.ncilere 
yarım cumhuriyet 
altını ve 3. nciilere 
çeyrek cumhuriyet 
altını ödül 
olarak verilecek.

ÇOCUKLUK ÇAĞI 
EPİLEPSİLERİ (2)

SINIFLANDIRMA
EpBapoAcr. lokal ve genel olmak uma* 

ikiye ayrdar Lokal nöbetler, bâr muz 
sonra genel hale gelebikr.

LOKAL (PARSOTL) NÖBETLER
Nöbet tipi ve EEG bulgu su olarak 

beynin lokal bir nok tavandan kay
naklandığı anlaşılan nöbetler olup. bdhnc 
kaybı yok ise “BASİT PARSA U bdme 
kaybı da olursa “KOMPLEN P ARSA EL 
nöbetler ola rak adlandırılmaktadır

GENEL (JENERALİZE) NÖBETLER •
Nöbet şekli ve EEG bulgum olarak 

beynin çeşitli bölgelerinden kaynaklanan 
nöbetlerdir.

Lokal başlayan nöbetler genel hale de 
gelebilir. Ancak her lokal nöbet genel 
nöbet olmaz.

PARS İYEL (LOKAL)
NÖBETLERİN ÖZELLİKLERİ .
A - BASİT PARSİYEL : (% 10)
* MOTOR BULGULAR ; UUreket 

değişiklikleri He giden)

- Filerde kollarda atma, yüzde seğirme, 
ağız, dil, yanak hareketleri; göz açma 
kapama, göz kapaklarında seğirme, krsa 
konuşma duraklaması

DUYUSAL BULGULAR
- Belli vücut bölgesinde karıncalanma, 

ağrı, hissetmeme, bir vücut parçasını 
algılayamama

GÖRSEL BULGULAR
- Beyaz ya da renkli parlak nokta ya da 

cisimler gütme. ışık çakmaları, objeleri 
cok küçük ya da çok büyük görme, ani 
görmeme.

- İŞİTMEYLE İLGİU ;
Cınlama-vızıldama gibi sesler duyma 

seslerde artma- aza İma hissetme, ya da 
sağırlığa yakın duymama.

KOKU İLE İLGİ1İ
Koku alamama ya da a normal k okular 

alma

VERTİGO (BAŞ DÖNMESİ)
BULGULARI

PIS1SIK BULGULAR
Depresyon değersizlik hissi

HAFIZA HE HGMJ
Unutma, bitmenin! tanımama (deja 

veya yabanolama (jamais vu) geçmişteki 
bir olayı hatırlama. zorlu düşünme

KORKU ATAKLARI
Korku ataklan çok sıktır.
Öfke, depresyon ani gülme ve suskun

luk seklinde olabilir.
Devamı varın
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Türkiye’de 10.3 milyon yoksul var
Dünya Bankası'na 
göre, Türkiye’de 10 
milyon 300 bin yoksul 
bulunurken, bunların 
5.8 milyonu yeşil 
kartlı, 4.5 milyonu ise 
hem yoksul hem de 
sigortasız. İşte Dünya 
Bankası ’na göre 
Türkiye’nin yoksulluk 
haritası.. Bu arada 
kuruluş, genel sağlık 
sigortası için yüzde 
12.5 oranında prim 
kesilmesini öneriyor. 
Dünya Bankası'nca 
hazırlanan "Türkiye’de 
Genel Sağlık Sigorta 
sına Hazırlık” konulu 
raporda, ülkede bu 
alanda yaşanan geliş 
meler ile alternatif 
çözüm önerileri ortaya 
konuldu. Türkiye'de 
sigortalı olmayanlann 
sayısına dair tahmin 
kargaşası bulunduğu 
öne sürülen raporda, 
bu konuda 2 ile 22.2 
milyon arasında rakam 
lar konuşulduğu, 
SSK’lı adedi için de 
20 ile 30 milyon 
arasında tahminler 
yapıldığı belirtildi.

IBÂlİK TÜTÜfiZEVKİNİİ
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ

BİZİMLE YAŞAYIN I

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Ç"P"
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Ö
o

o 
o 
o
o 
0 
o
0 
o

Halen geçerli olan 
yeşil kart sayısıyla 
ilgili olarak da 2 ile 
11 milyon arasında 
değişen rakamlar 
telaffuz edildiği kayde 
dilen raporda, DPT ve 
Ulusal Sağlık 
Hesapları Araştırma 
sından alınan bilgiler 
ışığında şu değer
lendirmeler yapıldı: 
4.5 MİLYON 
HEM YOKSUL, 
HEM SİGORTASIZ 
“-Türkiye’de 1992 den 
beri 12 milyonu 
onaylanan toplam 
15 milyondan fazla 
yeşil kart başvurusu 
yapılmıştır. Yeşil 
kart, sadece 1 yıl için 
geçerlidir. Her yıl 
verilen yeni yeşil kart 
sayısı 1 ile 1.4 milyon 

arasında değişmek 
tedir. Yeşil kart 
yenileme başvuru 
lanyla İlgili veri ise 
bulunmamaktadır.
-Sigortalı olmayanlann 
sayısı 20.9 milyon 
olarak tahmin 
edilmektedir. Bu 
rakam sağlık sigortası 
olmayan yoksullan ve 
yoksul olmayanlan 
kapsamaktadır.
-Yoksul sayısının 10.3 
milyon olduğu tahmin 
ediliyor. 5.8 milyon 
yoksulun yeşil kartı 
vardır. Kalan 4.5 
milyon kişi ise yoksul 
ve sigortasızdır.
-Mali sürdürülebilirlik 
tahmininde SSK 
sigortalılarının sayısı 
23.02 milyon, Bağ- 
Kur sigortalılarının

9.15 milyon, Emek* 
Sandığı sigortaidaraun 
10.7 milyon, yeril kart 
sahiplerinin 5-8 mdy- 
on, sigortası olmayan
lann ise 20.9 milyon 
olarak alındı." 
GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI 
Dünya Bankam 
raporunda, genel 
sağlık sigortasının 
hükümetin Acil Eylem 
Planının köşe taşların
dan olduğu da belirtil 
erek, sağlık sektörün
deki tüm kamu fon
larının (SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı ve 
Yeşil Kart) Genel Sağ 
lık Sigortası Fonu 
altında toplanması 
teklif edildi.
Halihazırdaki sigor
tasızların sigortalı 
olmasıyla, genel sağlık 
sigortasının sağlık 
sektöründeki fonların 
akışını önemli ölçüde 
değiştireceği kayde 
dilen raporda, çok 
sayıda ödeme merci
inin yerini tek bir 
ödeme merciinin 
almasının da fon 

akmada edrifi dacağı 
dademfidL Yem 
dönemde veriadSğl 
artansak «cm alman 
önlemlerin de İrarca- 
malarda değitikfik 
yarıla rrguııv 
akı c&nidı 
GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI PRİMLERİ 
Duny a Bankası 
raporunda. genci 
•ağlık sigortası gehr 
önerisi ile sısiemm 
yıllar itibariyle 
ekonomik fat ur ana da 
ortaya konuldu.
Raporda, genel sağhk 
sigortası primleri 
konusunda su 
önerilerde buhmuldu 
“-Devlet, sadece yok
sullar adına hane 
başına asgari ücretin 
yüzde 12.5'u kadar 
sağlık sigortası 
primi ödeyecek. 
-Yoksul olmayan 
sigortasızlar, hane 
başına sigortalanabilir 
gelirin yüzde 12.5'u 
kadar sağlık sigortası 
primi ödeyecek.
-Halen sigortalı olan
ların tamamı, hane 
basına sigortalanabiiir 
gelirin yüzde 12.5’u 
kadar sağI ık sigortası 
primi ödeyecek." 
Rapora göre, mevcut 
durum devam «drim. 
Türkiye'de 2005 
yılında yaklaşık 20 
katrilyon, 2011 de 
20 katrilyonun biraz
üzerinde, 2015'de de 
yaklaşık 40 katrilyon 
lira genel sağhk harca
masında bulunulacak. 
Bu rakam 202 İ de 60 
katrilyona, 2025 de 
ise 80 katrilyon braya 
çıkacak.
Genel sağlık sigortası, 
re form yapılmadan 
Türkiye'ye 2005'de 
20 katrilyon. 2011de 
40 katrilyon. 2015 de 
60 katrilyon liranın 
üzerinde. 2021 de de 
100 katrilyon firarım 
üzerinde bir mafiyet 
çıkaracak. Bu rakam 
2025 yılmda ise 
160 katrilyon liraya 
yaklaşacak.
Genel sağhk sigor
tasının reformlarla 
yürürlüğe koouhnası 
hafinde ise mafiyet 
tutan. 2010lara 
Iradır 20 katniycn fira 
düzeyinde kalacak. 
Söz konusu rakam. 
2015 de 40. 202İ de 
vaklasak 60.
2025 de ise 80 
katrikxxı fira olarak 
MALİYET TABLOSU 
Dünya Bankası 
raporunda. programla 
ügifi varsayanlar da 
şöyte sıralandı: 
"Halk sağhğı genel 
sağhk sigort ası kap
samında olmayacak.

Mevcut pm* kart har* 
cmahn w flUNfaB

gepdea hmrcmmrinK. 
kavı ha* SSK haro 
metan duaegtae çdwr 
cak CStpoatdb aamm 
lamdr hm baama an 
duşuk hamama düae 
yt) Genel M#* ovar 
tan hapaaaaam aftar 
malaa^hk Mportab 
ohnayaadar* cagdaa 
yapuğ* harcaaaaiar 
azalacak “ Kapaeda.
taamuBlEl 

lanyla mateal tahlaaaı 
da şu şaidmt çdaeddfc 
-Tam hapaam.
Faydahaum bidar 
brnwdr lığa*M 
yok Toplam program 
mahvetı 14 hatrihma 
111 ir*»» has. Kİ 
haaaa aubvari. 1 hal 
rüyoa S26 trdyms hro. 
Ek soapai ma^ak t 
halHhma 91 trdpaa 
hra Cepten aaadan ah 
harcamalar -1 haK* 
yaaı 734 trdyrm hra. 
-Genci sağhk sigar 
taamı talubro tay*- 
dalanma duaeyi w 
bâriadastads hsidsauaı 
değısddKİerin gerceh- 
lesmr» Toplam prog 
ram mabvett 17 hahb 
h on 5 trilyon hra. tk 
kamu mabvett 6 luüri* 
Kon 462 triiyor» hra. 
Ek sosyal aafhat 4 
katrüyoo 728 trdmaı 
Ura. Cepten yağdan d 
harcamalar *1 katrf 
yon 734 trilyon hra 
-Genel sağhk sîgor- 
tasam Uİahmı fay~ 
dalamaa dhavgl w 
biçârderinde haMaaaa 
değisddaderm gmab- 
taamaai ve aBr bekim* 
İği uygaiaanasanm 
haslanhaam Tcgdam 
program amfeyelâ 16 
katriyoa 755 tsflyoa 
hra. Ek haam amfiyaft: 
6 katrdyo® 211 trl 
yon hra. Ek aaaad 
mabpetr 4 katri^on 
214 arBpaa hra.
Coptan yagahm ek har* 
c amalar -1 hataByua 
998 trlpaa fira.
-Genel sağhk sigcr- 
tasam ve ade hclmafiği 
uyguiamamm taMhen 
taydMamua düzeyi ve 
bcmriestadr bdirom 
I j lBiıra ymah 
bira Balyalan 
hasta ve hastane bazh 
ayakta tedavi hanca- 
amhnm azaltacak 
tedbirlerin aknemse 
Toplam program 
anByeri: 14 katrifcrm 
532 trikon fira. Ek 
haam mekyeti: 3 kat 
rikruı 989 trikoe fira. 
Ek sosyal mri^et: 2 
katrikoa 299 trikon 
fira Cepten yağdan eh 
harcamalar -1 katrib 
yön 690 trikon fira.
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Penaltı atışını 
kurtarmanın bilimsel yolu
Portekiz’de düzen* 
lenen 2004 
Avrupa Futbol 
Şampiyona sı'nda 
David Beckham, 
Rui Costa ve 
Zlatan İbrahimoviç 
gibi yıldız oyuncu
ların penaltı kaçır
malarıyla gündeme 
gelen penaltı 
atışlarım kurtar
manın bilimsel 
yollan olduğu 
kaydedildi. 
Kaleciler penaltı 
atılmadan önce 
penaltıyı kullanacak 
futbolcunun 
kalçalarına dikkat 
ederlerse penaltıyı 
kurtarma oranları 
artıyor. Bilim 

4Teknik Dergisi’nde 
yer alan bir habere 
göre, Malezya'nın 
başkenti Kuala 
l.umpur'da düzenle
nen ’2. Asya Bilim 
ve Futbol

Kongresi’nde 
sunulan bir araştır
maya göre, 
penaltıyı atan oyun
cunun topa dokun
madan önceki son 
anda kalçalarının 
durumu, topu ata
cağı yönü ele veriy
or. Gerekli bilgiyle 
donanmış kaleci de 
önceden o yöne 
atlayarak topu kur
tarma oranını art
tırıyor.
Kongrede araştır
masını sunan 
Liverpool John 
Moores Üniversite- 
si'nden Mark 
VVilliams’a göre sağ 

ayağıyla şut atan 
bir oyuncunun 
kalçaları vuruşun 
hemen öncesinde 
doğrudan kaleciye 
dönükse, şut 
kalecinin sağ 
tarafına gidecek 
demektir.
Eğer kalçalar açık
sa yani kaleciye 
tam dönük değil de 
biraz açılı bir kon
umdaysa şut 
kalecinin soluna 
gidecek demektir. 
Wil!iams, bu 
sonuca penaltı 
atışlarının video 
küplerini 
inceleyerek

ulaşmış.
Araştırmacı aynca, 
penaltı atanın 
koşu açısı, vuruş 
yapmayan ayağın 
yönü ve gövdesinin 
eğimi gibi farklı 
yön işaretleri 
olduğunu da 
kaydediyor.
Kanada’da yapılan 
başka bir araştır
mada ise, en belir
gin işaretin vuruş 
yapmayan ayağın 
yönü olduğu ortaya 
çıkarmış. 138 
Dünya Kupası 
maçını izleyen 
British Columbia 
Üniversitesi 
araştırmacıları, 
atışların yüzde 
80'inde vuruş 
yapmayan ayağın 
şutun gideceği 
yöne dönük 
olduğunu 
saptamışlar.

KONGRE İLANI 
ARTVİNLİLER KÜLTÜR ve 

DAYANIŞMA DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimiz olağanüstü olarak 18 
Temmuz 2004 Pazar günü saat 
13.00 de dernek lokalimizde 
toplanacaktır.

Üyelerimize du yurul u r.
YÖNETİM KURUDU I

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu ve saygı durusu
3- Federasyona katılma konusunun 

görüşülerek, karara bağlanması
4- Kapanış.

ABONE OLDUNUZ MU?
RİÖİ ■ ı < j ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5. Kat sahibinden satılıktır.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİT! GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2K OFİS & KIRTASİYE 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel : 514 91 30 Fax : 512 20 76

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukttgaz 513 65 00
BPGaz 51459 81
Bütünler Ukttgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer .Saö-Ocaöı 513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 13 23 24
Manastır Taksi 514 35 60

BELEDİYE

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

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

M W
W /99'd ]

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI MUM

EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN 1.500.000 TL
SOSİSLİ SANDVİÇ +AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER +AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER + CİPS+İÇECEK 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS
DÖNER t CİPS t KARIŞIK SAL® t İCECEK 4.500.000 TL
CİĞER + CİPS t KARIŞIK SALATA ♦ İCECEK 4.500.000 TL 
KÖFTE - CİPS 4-KARIŞIK SALATA + 1CECEK 4.500.000 TL 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA t İCECEK 4.500.000 TL

KWim«İKH 4.500.000 TL
8.000.000 TLt

işyeri ve evlere paket semsimiz vardır
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 C7
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Ömrünüze ömür katmanın yollan
I Stresin hayatınızdan
I 32 yıl çaldığını
I biliyor musunuz?
I Sigaradan, riskden
I uzak geçen her gün
I yaşamınızı biraz daha
I uzatacak. İşte ’ne
I yaparsam kaç yıl
I kazanırım’
I sorusunun yanıtı.
I Yaşam tarzınızda
I yapacağınız küçük
I değişiklikler 

s| ömrünüzü yüllarca 
) uzatmanızı sağlaya-

I bilir, İnternetin
I popüler sağlık
I sitelerinden

J RealAge'in uzmanları

II daha uzun yaşa-
| manızı ve daha
| genç hissetmenizi
| sağlayacak 11
i yöntemi sıraladı: 

ı 1- Düzenli olarak
C, E, D, B6 vitamin
leri ile kalsiyum

İ ve folat tüketirseniz
6 yıl daha uzun

| ' yaşıyorsunuz.
Biber, çilek, badem, 
karides, sut, ciğer, 

mercimek ve süt 
ürünlerini tüketmeniz 
bu vitaminlerden 
bolca almanızı 
sağlayacaktır.
2- Sigara ömrünüz
den en az 8 yıl ahr. 
Sigarayı ne kadar 
erken bırakırsanız 
etkilerini tersine 
döndürmeniz de o 
kadar kolay olur.
3- Düşük tansiyonu 
olan kişiler (115/75) 
yüksek tansiyonu 
(160/90) olanlara 
göre 25 yıl dana 
uzun yaşayabilir. 
Uzmanlar tansiyonu 
sağlıklı seviyede olan 
kişilerin yaşam 
kalitesinin arttığım 
söylüyor.
4- Uzun süre çok 
stresli yaşamak 
ömrünüzden 32 yıla 
kadar zaman 
çalabilir. Stresin 
bu etkilerinden 
kurtulmak için 
sosval ilişkilerinizi 
kuvvetlendirin.

İşin dışında kalan 
zamanlarda 
hobilerinize ve 
arkadaşlarınıza 
zaman ayırın.
5- Düzenli olarak 
dişlerinizi fırçalamak 
ve diş ipi kullanmak 
ömrünüzü 6.4 yıl 
kadar uzatabilir.
Ağız sağlığınıza 
dikkat etmek aynı 
zamanda bedeninizi 
mikroplardan ve 
enfeksiyonlardan 
koruyor.
6- Çok uzun sürmese 
bile egzersiz yapmak 
ömrünüzü en az 5 yıl 
uzatır. Günde 2 kez 
20'ser dakikalık 
çürüyüşlere çıkmayı 

deneyin. Asansör 
kullanmayın, 
otoparkta arabanızı 
uzağa park edin.
7- Arabaya her 
bindiğinizde emniyet 
kemeri kullanmak ve 
hız limitini 8 
kilometreden fazla 
aşmadığınıza emin 
olmak 3.4 yıl daha 
uzun yaşamanızı 
sağlar. Elbette bu 
tedbirler sizi trafik 
kazalarından ve ani 
ölümlerden de korur. 
8- Her gün 12 
gram lif tüketmek 
ömrünüzü en az 2.5 
yıl uzatır. Erkeklerin 
lif ihtiyacını 
karşılayabilmek it m

25 pram kadar H 
yCBMai grr ekeWbr 
Tam tabdb ekmek 
ve naran yanı wrı 
böğürtlen. lahaara we 
patlıcan da ■tahaas- 
mel M kaynaklandME.
9- nHarak 
«ğlık kontrolünden 
geçen ve ynkaek 
kalite bakım hizmeti 
alan kışder 12 yd 
daha fazla yaşaya
biliyor. Bunun ana 
nedeni hastakklann 
önceden tespit 
edilebilmesi ve 
anında mudahefe 
edilebilmesi.
10- Kahkaha atmak 
8 yıl daha uzun yasa- 
manızı sağlayabilir 
Kahkaha atmak 
stresi azaltır, 
bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirir 
11- Okul bittikten 
sonra da entellektüel 
olarak aktif olan 
kişiler 2.5 yıl daha 
uzun yasar. Gazete, 
kitap okumak;

knerisnrn gadhp kir 
şcpfer oğrenaMk 
meraknma ayakta 
tatar w dhnMMB

dev am eder
On d—a va*a* 
sure» 68.7 yd 
SağfakJh akfen nefetta 
yasam ■nraatafe ne 
kadar uz ataç ağma 
w kaç paçana kadar 

ağann 
hesaplarken 68. 7 fdb 
baz aiaaaİMMaarK.
2009 ydanda Tartta* 
vataadan olarak 
doğan bcbekfena 
ortaiaana yaaşaan 
suren beklentisi 
68 7 yd olda 
Bu sevvyeenn 2030 
2035 donraunde 
yaklasdı bes yd 
artarak 73 4 yda 
çakması •rblrtavar 
Eki arada dapraaya d» 
2000 vah yas 
beklentise 81.
ABD de 77. R*«sa da 
65 ve Pakistan da 
63 da

S b pm ata

• Telsini Mycep abonelik işlemleri
• Mycep Kontör yükleyici
• Hat açma & Hat Kapatma
• Sim Kart yükleme
• Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri 

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATlŞl
TOPTAN ve PERAKENDE KONTÖR SATIŞI 

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax : (0.224) 513 93 03

Milli Eğitim 
Bakanlığı 2004 yılı 
için ikinci öğretmen 
atamasını ağustos 
ayı içinde yapacak. 
Bakanlık tan 
edinilen bilgiye 
göre, atama yapıla
cak kadro saçısı 9 
bin 267 olarak 
belirlendi. Öğret
menler branşına 
göre atanacak 
Atamalar 11 
Temmuz 2004 
tarihinde ÖSYM 
tarafından 
gerçekleştirilecek

| olan Kamu 
Personeli 
Seçme Sınavı 
(2004- KPSS) 
sonuçlarına 
göre yapılacak. 
OSYM'ye daha 
önce 8 bin kadro 
bilidiriminde bulu
nan Bakanlık, 
şubat ayındaki ata
mada göreve başla
mayanlar ve bazı 

branşlarda istenen 
özelliklerde 
öğretmenin başvur
mama sı ııedftayie 
ağustos açındaki 
atamalara bin 
267 kadro 
daha ekledi. 
Öte çandan 
branşlar bazmda 
alınacak kadro 
çahsmalan sür
erken. atamaların 
kurumlar arası 
nakiller e de apidhğı 
kaydedSdL 
Bîkiece 9 bin 267 
kadronun dtsrada 
bos bulunan diğer 
kodralara nakd 
atamalar vapdacak. 
OGRETME.\LERI\ 
İKİ BRAXŞ UYGU
LAMASINA SON 
Bakanhk ağustos 
aymdaki emretmen 
atama işlemtarmde 
eskiden kalan bir 
uygulamaya da 
son verecek: 
öğtetitankrta

artNk Aj branşı 
olamayacak.
Bir öğretmen

akan branşı dısarda 
ki p— bı —Aw Ai 
ancak ücret 
karsAğı derse 
grrebiiecek. Daba 
A—rw brü tatatata 

branş olarak fen 
bdgisi de olmak 
özere cM branş 
vanbvordn.
Bal anki yeti Meri 
yapeddan 
cahsmaçia yan 
branş uy^uiaMasas 
kaldırarak, öğret
men atamalarHH 
asi’ brandan 
göre yeniden 
duzenfedöderini 
ifade ettüer.
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Jk ACCiVE
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ 
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM 1 AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT ♦ 3 TAK
BONUS CARD’A 
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT+13 TAK

GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 
YARARLANABİLİRLER.

Vestel PC1 1.000.000.000 1.000.000.000 1.9M9.İ 1.119.999.999 1.110.000.000

F">—"""""—7e~7"" ■;Vestel Cllck 1.177.600.000 1.177.600.000 1.177.600.000 1.397.999.999 1.307.000.000
Vestel Asteo 1.207.600.990 1297.600.000 1.297.999.999 1.340.000.000 1.340.000.000 Aacûve eltisi i
Vestel Bishi T İMİM 1.266.800.000 1266.800.000 1.M9.999 1.0.000 | COMPITTER distribütörü 11

! |ı
Çeki kullanan Aldğıûrûnûn Tutan Tat) | I

Vestel Planet 1.428,800.000 1.428.800X00 1.586.991.999 1.586.000.000
Vestel Magıc 1.920.000.009 1.920.900.000 1.929.999.999 2.131.000.000 2.131.0

Vestel Bishi Y 1.794.800.000 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.512.000.000 1 ____________||.-/-/2om|| |
VestelOptimum 1.861.609.9991 1.861.600.000 1.891.699.999 2.066.000.000 2.066.000.000 1 Bu hedlyeçeld sadece Active KlgisayaTda 30/06/2004 tatte kader geçeddrj

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 1 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın. . . .  1

Vestel Smart 1.998.899.999 1.998.899.999 1.998.899.999 2219.000.000 2219.0
Vestel Max 5.979.999.999 5.070.000.000 5.979.999.999 5.627.000.000 «900

| İT CRT Konta fırtı: KUM II 1FFIatUonitorfartu:1KI.0M.I)Wn. ir Fiat Konta Mı: 1O.MIL
VESTEL ONYX 

KDV DAHİL
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HAZİRAN TESLİM

PEŞİN FİYAT
BONUS VARDA

PEŞİNAT +4 TAK.
HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT ♦ 6 TAK

BONUS CARD’A 
PEŞİNAT ♦ 10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 1.I55.9M9 1.271.900.000 1271.900.000
17" CRT 

Monitörle 1.450.400.000 1.195.400.000 1.19500 1.314.950.000 1.31000
17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1255.000.000 1255.000.000 1.389.750.990 1380.750.000

İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40
Te’ : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
"Transgenik çeşit
lerin tescili, üretim 
izni, sertifikasyonu 
ve tüketimi konu
larında Türkiye'de 
yürürlükte olan her
hangi bir mevzuat 
bııhtnmadıgmda n, 
transgenik çeşitlerin 
tesciline, üretimine, 
ithalatına ve ticare
tine izin verilmemek
te olup, Türkiye'de 
tescilli veya üre
timde olan hiçbir 
transfenik bitki mev
cut değildir" dedi. 
Bakan Güçlü, 
Antalya Milletvekili 
Nail Kamacı nın
"ABD ve 
Arjantin'den yıllar 
itibariyle son 10 
yılda ne kadar şova 
fasulyesi ve mısır
ithal edilmiştir ve İni
ülkelerden yapılan 
ithalatın toplam 
ithalata oram nedir? 
ithal edilen ürünler 
yıllar itibariyle hangi 
ürünlerin üretiminde 
kullanılmıştır?
Arjantin ve ABD’den 
ithal edilen ürünler 
yağ, bebek maması 
ve kolalı içecekler 
gibi ürünlerin üre
timlerinde kullanıl
makta mıdır?"
sorusu başta olmak 
üzere bu merkezli 
sorularının bulun
duğu önergeyi ceva
plandırdı.
Güçlü, bu sorulara 
verdiği cevabında, 
"Ülkemizde ithal 
edilen mısır ve soya 
daha çok yem 
sanayiinde 
kullamimakt ad ı r. 
Halen ülkemizde 
yetiştirme amaçlı 
olanlar (tohum) 
hariç, GMO'lu ürün
lerle ilgili herhangi 
bir yasal düzenleme 
bulunmaması 
nedeniyle, gerek iç 
piyasada gerekse 
ithalat aşamasında 
buna ilişkin özel bir 
kontrol yapılmamak
tadır" dedi. 2003 

yılının 1 ’ncİ ve 
2004 yılının 
6’ncı ayı 
arasında soya 
fasulyesine 
ABD’den 306 
bin ton için 
kontrol belgesi 
düzenlendiğini, 
bunun 103 bin 
tonunun fiili 
ithalatının 
gerçekleştiğini, 
Arjantinden ise 
303 bin ton için 
kontrol belgesi 
düzenlendiğini, 
bunun da 109 bin 
tonunun fiili itha
latının gerçekleştiği
ni ifade ederek, 
"Söz konusu tarihler 
arasında 139 bin 
ton için kontrol 
belgesi düzenlenmiş 
ölüp bunun 92 bin 
tonunun fiili ithalat! 
gerçekleşmiş, 
Arjantin'den ise 
342 bin ton için 
kontrol belgesi 
düzenlenmiş, bunun 
14 bin tonunun 
fiili ithalatı gerçek
leşmiştir. Soya fasu
lyesine toplam 545 
bin ton için kontrol 
belgei düzenlenmiş, 
buun 229 bin 
tonunun fiili ithalatı 
gerçekleşmiş, gıdalık 
mısıra ise toplam 
1 milyon 237 bin 
ton için kontrol 
belgesi düzenlenmiş 
98 bin tonunun 
fiili ithalatı gerçek
leşmiştir" ifadelerine 
yer verdi.
Bakan Güçlü, 
açıklamalarında, 
Ulusal biyogüvenlik 
Çerçevelerinin 
Geliştirilmesi 
Projesi faaliyetleri 
kapsamında 
Ulusal Biyogüvenlik 
Kanun taslağı' 
hazırladığına dikkat 
çekerek, şöyle dedi: 
"Genetik olarak 
değiştirilmiş 
ürünlerle ilgili 
olarak 
insan sağlığı ve 
çevreye etkileri 
özellikle ABD ile

AB ülkelerinde 
araştırılmakta. 
Bakanlığımızca bu 
çalışmalar yakından 
takip edilmektedir". 
TANSGENİK NEDİR? 
'Biyoteknolojik 
yöntemlerle kendi 
türü haricinde bir 
türden gen aktarıla
rak belirli özellikleri 
değiştirilmiş 
bitki, hayvan ya da 
mikro» »rqanizmal<ıra 
(jriH’I <>l.ır.ık 
'Genetiği 
değiştirilmiş 
organizma, GDO 
(Genetically 
Modified Organism, 
GMO) ya da kısaca 
transgenik'adi ver
ilmektedir. Modern 
Biyoteknoloji en 
geniş kullanım 
alanım tarım ve hay
vancılıkta bulmuştur. 
Yüksek miktarda ve 
kalitede ürün almak 
amaci ile geleneksel 
kültür çeşitlerinin 
veya bunların yabanı 
akrabalarının 
genetik yapılan 
değiştirilmektedir. 
Tarımsal bivote- 
knolojide en çok 
üzerinde çalışılan 
özellikler, hastalık
lara ve zararlılara 
karşı dayanıklılık, 
yabancı ot ilaçlarına 
(herbisit) dayanık
lılık, meyve 
olgunlaşma 
sürecinin değiş 
tirilmesi, besin 
öğelerince zengin
leştirilmesi ve 
iyileştirilmesi, 
raf ve depolama 
Ömrünün 
uzatılması ve 
aromanın arttırıl-

MMadbr. Hk 
transgemk MMar 
1985 ythnda tarla 
denemelerine 
alırımis olmasına 
rağmen. u r et rmrne 
1996 yılında 
başlanmıştır.
2002 yıhnda ise 
dunvada transgenik 
bit kilerin ekhn 
alanı 58.7 milyon 
hektara ulasmtstir. 

Dünya transgenik 
bitki ekim alanının 
yüzde 99 «ma 
Amerika Birleşik 
Devletleri (yüzde 
66), Arjantin (yüzde 
23), Kanada (yüzde 
6) ve Cin (yüzde 4) 
sahip olmuştur.
Diğer tarnsgenik 
bitki üretenler ise 
Güney Afrika, 
Avustralya. Meksika, 
Bulgaristan 
t rtıguay.
Rotnama. Ispanya 
Endonezya.
Almanya. Hindistan, 
Brezilya, 
Kolombiya ve 
Honduras olarak 
bildirilmektedir 
l Ik cm izde ise 
yürürlükte olan 
"Transgenik Kuhiir

Hj Mimdi Talimat” 
'a göre trasngenik 
bit kiktin ithalatı 
için, önce belli 
verlerde Aı altın 
Enstitülerince 
alan denemelerine 
alınmalarına izin 
verilmektedir. 
Halihazırda 
ülkemizde 
araştırma enstitüler
ince t »anıydı 
pamuk w mise 
çeşitlerinin sadece 
alan denemeleri 
yürütüldüğü 
dm wı bÖğHer 
arasındadır.
Aynca Çevre ve 
Orman Bakanhğmda 
da tavuk geni ve 
insan geni aktanhesı 
kavak ağaçlan 
üzerinde 
çalışılmaktadır.

Türkiye'ye 
kapılar 

kapatılamaz

KAYIP
Gesnfck Nufns

alchğvn nufos cüzdana» w banka 
kartlanan kan

Yenesim çdı azar ığadm eskâsiHa* 
huiuaan vcktanr

VEDRET YUMAZ
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simi belgesi verilecek'
Türkiye, Avrupa 
Birliği’ne uyum 
çalışmaları kap
samında, gelişmiş 
ülkelerde olduğu 
gibi 'tek gözü 
görmeyenlere’ 
sürücü belgesi ver
meye hazırlanıyor. 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından hazır
lanan ve Sağlık 
Bakanlığının olumlu 
görüş bildirdiği 
taslak, sadece tek 
gözü görenlere 
sürücü belgesi alma 
hakkı veriyor.
Yakında TBMM’ye 
gönderilecek olan 
taslağa göre, sürücü 
ueıyesı dian ıen 
gözü görmeyenlerin 
g* tamamen ve 
g< udüz ise 5 saatten 
fazla araç kullan
maları yasak.
Günlük 5 saat sürüş 
limitini aşıp 
aşmadıklarım tespit 
etmek için ise tek 
gözü görmeyenlerin 
araçlarına takometre 
zorunluluğu getirile
cek. Yine araçların
da özel ayna, özel 
raç ve özel işaret 
bulundurmak 
zorunda 
olacaklar.
Bu arada Sağlık 
Bakanlığı, tek 
gözü görmeyenlerin 
sürücü belgesi 
alabilmesine 'şartlı* 
onay verdi. İçişleri 
Bakanlığı’nın görüş 
istediği Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, "Tek 
gözü görmeyenlerin 
araç kullanmaların
da çok önemli sakın
caları yok. Zaten 
Avrupa ülkelerinde 
bu sınıftaki insan
lara sürücü belgesi 
veriliyor. Ancak bu

ülkelerde olduğu 
gibi biz de tek gözü 
görmeyenlere bazı 
kısıtlamalar getir
ilmelidir" raporunu 
verdi. Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Mehmet 
Uğurlu, olumlu 
görüş bildirdiklerini 
uuyıuiduı.
AB ÜLKELERİNDE 
SERBEST’, 

TÜRKİYE’DE
YASAK’ 

Türkiye’de yıllardır 
tek gözü görmeyen
lere yönelik uygu
lanan 'sürücü 
ehliyeti yasağı’na 
karşın AB 
ülkelerinde bu 
yönde bir engel 
bulunmuyor. AB 
ülkelerinde 1950’li 
yıllardan itibaren 
değişik şartlarla ve 
kısıtlamalarla ehliyet 
veriliyor. 
Günümüzde ise 
Avrupa Topluluğu 
Resmi Gazetesi nin 
29 Temmuz 1991 
tarihli sürücü 
ehliyetleri ile ilgili 
"Konsey Direktifi " 
yazısına göre; bir 
gözünü kaybedip 
yeni duruma adapta
syon sağlayacak bir 
süre geçen (Bu süre 
6-12 ay arasıdır), 
görme açısı yeterli 
(Bu görüş açısı 120 
derecedir) ve 
gözlükle en az 0.6 
oranında bir görme 
derecesine sahip 

olan bütün 
monoöküler kişiler 
diğer kimseler gibi 
hiç sınırlama ve 
yasaklama olmadan 
B sınıfı sürücü bel
gesi alabiliyor. 
Türkiye’de uygu
lanan Trafik 
Kanunu nun 40. 
maddesinde ise, 
"Yurt dışından alı
nan sürücü bel
geleriyle yabancılar 
ve Türk vatandaşları 
ülkemizde taşıt kul
lanabilirler" deniliy
or. Yani bu kanun 
maddesine göre, 
yurt dışından 
Türkiye’ye gelen 
yabancılardan, ya da 
değişik şekilde 
ülkemizde yerleşik 
yabancı uyruklu 
kimselerden bir 
gözü görmeyenler ve 
yurt dışında çalışan 
ve o ülkedeki ehliyet 
alma şartlarına haiz 
ve o ülkeden ehliyet 
alan Türk vatan
daşları hiçbir sınırla
ma ve yasaklama 
olmadan araç kul
lanabiliyorlar. 
TEK GÖZÜ 
GÖRMEYENLER 
EHLİYET İSTİYOR 
Diğer taraftan çeşitli 
nedenlerden ya da 
doğuştan bir gözü 
görmeyen vatan
daşlar, kendilerine 
de sürücü belgesi 
verilmesi için Sağlık 
Bakanı Recep 
Akdağ’a açık

mektup yazdılar. 
Türkiye’de bu yönde 
aksi bir yasa olma
masına rağmen 
Sağlık Bakanlığı nm 
yönetmeliği 
nedeniyle sürücü 
belgesi alamadık
larını öne süren 
vatandaşlar, tek 
gözü görmeyenlerin 
ehliyet hakkının 
gasp edildiğini’ 

iddia ederek, 
Akdağ’dan yardım 
istediler. Sağlık 
Bakan lığı’nın resmi 
web sitesi, 

"saglik.gov.tr" 
içerisinde yer alan. 
Söz Hakkı' 

bölümüne açık 
mektup yazan İmdat 
Karabudak isimli 
bir vatandaş. Bakan 
Akdağ’a, "Siz 
evrensel ölçülerde 
bilimsel bir araştır
ma yapmadınız ve 
’ya bu insanlar kaza 
yaparsa’ diye güya 
kendi vicdanınızı 
sorumluluktan 
kurtardınız.
Halbuki bilimsel 
etik sorumluluktan 
kaçmayı değil, 
evrensel bilimin 
sonucuna göre karar 
vermeyi gerektirir" 
diye sitem etti. 
Bakanlığın hazır
ladığı yönetmeliğin 
3. sayılı cetvelin 7. 
bendinde, "Görme 
derecesi ne olursa 
olsun bir gözü 
görmeyene sürücü 
belgesi verilmez" 
hükmünün bulun
duğunu hatırlatan 
Karabulut, bu 
madde nedeniyle 
Türkiye’de 
yıllardır tek gözü 
görmeyenlerin 
sürücü belgesi 
alamadığını yazdı.

Tasarı kontrol ve sertifikasyonu 
yasal dayanağa kavuşturacak.

Çevreye dost 
tarımı geliştirerek.

I ic piyasada 
giderek artan 
doğal ürün 

| talebini karşılaya

bilmek için., 
organik tarım 
uygulamalarını 
geliştirecek 
düzenlemeye 
gidiliyor.
Meclis 
Başkanlığına 
sunulan kanun 
tasarısı ile, 
kimyevi gübre, 
ilaç ve kimyasal 
girdi kullanmadan 
yapılan organik 
tanmın kuralları

belirleniyor. 
Tasan, kontrol w 
sertifikasyon 
hizmetlerini yasal 
dayanağa 
kavuşturarak.
cezai yaptırımlar 
getiriyor.
Kanunun 
uygulanması, 
organik tarımın 
geliştirilmesi ve 
kontrolün 
sağlanması için 
Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 
bünyesinde 
Organik Tarım 
Komitesi 
kurulacak.

I MIMHK .

İİ1I»İM« 
MİM !

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET ■m^-513 96 83

saglik.gov.tr
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Güneş çarpması öldürüyor
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37 dereceye kadar 
normal olan vücut 
ısısı, çok sıcak 
havalarda ve rutu
betin arttığı durum
larda 40-41 dereceye 
kadar yükselebiliyor. 
Bu durum hücrelerde 
özellikle de beyin 
hücrele rinde tahribat 
yapıyor. Aşın sıcağa 
maruz kalan bir 
kişinin, beynindeki ısı 
ayarlama merkezinin 
fonksi yonu bozulu 
yor ve 'güneş çarp
ması' denilen ciddi 
sağlık sorunu ortaya 
çıkıyor. Bu sebeple, 
sıcak çarpması belirti
lerine karşı uyanık 
olunması ve alınan 
tedbirlerle hasta 
düzelmezse doktora 
haber verilmesi, 
büyük hayati 
önem taşıyor.
Uzmanların belirt
tiğine göre, ilerlemiş 
sıcak çarpması çok 
tehlikeli olup tedavi 
edilse bile hastaların 
yüzde 20’si ölüyor, 
lyileşenlerin ise sinir 
sisteminde kalıcı 
hasarlar oluşabiliyor, 
denge ve koordinas 
yonlannm normale 
dönmesi aylar alıyor. 
İlk belirtiler görül 
düğünde teşhis konur 
ve şuur kaybından

i Beyin kanamasını tetikliyor
Yaz mevsiminde 
artan sıcaklar, yük
sek tansiyon hasta
lan için önemli 
riskleri de beraber 
getiriyor. Bunların 
başında da beyin 
kanamaları var. 
Her bin kişiden 
ikisinde görülen 
beyin kanaması, 
zamanında müda
hale edilmediğinde 
felç, kalıcı sakatlık 
veya ölümle 
sonuçlanabiliyor. 
Bu sebeple yüksek 
tansiyon hastalan, 
düzenli ilaç kullan
maları ve sıcakta 
kalmamaları 
konusunda 
uyarılıyor.

önce tedaviye başla 
nırsa iyileşme şansı 
oldukça yüksek. 
Sıcak çarpmasının ilk 
belirtilerini, ‘Çok 
yüksek ateş (40-41 
derece), terleyememe, 
komaya kadar giden 
sinir sistemi bozuk
lukları, halsizlik, baş 
ağnsı, baş dönmesi, 
kusma-bulantı, nabız 
hızlanması ve cildin 
kuruması’ olarak 
sıralayan uzmanlar, 
‘Algılama ve koor 
dinasyon yeteneğinin 
azalması, görme 
netliğinin bozulması, 
göz çukurlarının belir
ginleşmesi ve bilincin 
kaybolması’ gibi ileri 
belirtiler ortaya çıkar 
çıkmaz derhal doktor 
çağırılması gerektiği
ni kaydediyor. 
Uzmanlar, böyle bir 
vakayla karşılaşıldığın 
da, hastanın hemen 
serin ve hava akımı 
olan bir yere alınması 
gerektiğini ifade 
ederek, "Sıkı giysileri

Uzmanlar, 'Beyin 
damanndaki balon
la ş ma’ olarak tarif 
edilen anevrizma ve 
travmanın yanısın 
yüksek tansiyonun 
da, beyin kana
malarının en önem
li sebeplerinden 
biri olduğunu 
bildiriyor. Beyin 
kanamasının 50-80 
yaş arasında 

gevşetilmeli. 
Hastanın solunumu 
kontrol edilmeli 
(Gerekirse hava yolu 
açılıp suni solunuma 
başlanmalı). Hasta 
su veya vantilatörle 
soğutulmaya çalışıl
malı. Ateşi 39 dere
ceye düşünceye 

kadar soğutma işlem
ine devam edilmeli. 
Acil olarak hastaneye 
götürülmelidir" öner
isinde bulunuyor.
Mecburiyet 
olmadıkça, güneş 
sıcaklığının en belir
gin olduğu ll.oo- 
15.oo saatleri arasın
da dışarıya çıkılma- 
ması gerektiğini vur
gulayan uzmanlar, 
özellikle çocuklar, 
yaşlılar, kalp ve şeker 
gibi kronik hastalığı 
olanların buna özel
likle dikkat etmeleri 
gerektiğini 
bildiriyor.
Uzmanlar, asın sıcak
larda bol sıvı ve min
eral içeren içecekler 
tüketilmesi gerektiği
ni belirterek, "Kalp 
hastalığı veya hiper
tansiyonu olup tuzsuz 
diyet alan kişiler 
dışında gıdalarla tuz 
alımı arttınlmalıdır. 
Tuz kısıtlaması olan
lar ise sıvı ve tuz

görülme sıklığının 
arttığını ifade eden 
uzmanlar, özellikle 
sıcak günlerde, 
bu yaş grubundaki 
yüksek tansiyon 
hastalarını beyin 
kanaması riskine 
karşı uyarıyor.
Uzmanlar, 
Türkiye’de her 
beş kişiden birinin 
sorunu olarak

kaybı yönünden cok 
dikkatli olmalıdır. 
(Susamamış olsanız 
bile sık sık su için 
çünkü susamak 
vücudunuzun su ihti 
yacını belirten güvenli 
bir işaret değildir.) 
Alkollü içecekler kul
lanmayın. Hafif 
yemekler, sulu yiye
cekler (meyve, salata, 
çorba vb.) yenmeli. 
Yağlı ağır yemekler
den ve tıka basa 
yemekten kaçınıl
malı" diyorlar. İnce, 
açık renk ve bol 
giysiler giyilmesi 
gereğine de işaret 
eden uzmanlar, 
"Giysiniz güneş ışığı 
nın sizi yakmasını 
önlesin ama terletip 
su kaybettirmesin. 
Geniş kenarlı şapka 
giyin, yüzünüz doğru
dan güneş altında 
kalmasın. Sık sık duş 
yapıp serinlemeye 
calisin. Dışarıda aktif 
olarak çalışması gere I 
kenlerin mümkün 
oldukça güneş altında 
korunmasız kalma
maya, ağır eforlardan 
kaçınmaya ve sık 
sık, bol bol sıvı tuzlu 
gıdalar almaya daha 
çok dikkat etmeleri 
gerekir" ifadesini 
kullanıyor.

kabul edilen yüksek 
tansiyon hasta
larının düzenli 
olarak ilaç 
kullanmalarının 
son derece önemli 
olduğunu 
kaydederek, 
"Çünkü yaz 
mevsiminde.
yüksek tansiyona 
bağlı bekin kana
malarının ölüme 
varan ciddi 
sonuçlan olabiliyor. 
Bu sebeple.
yüksek tansiyon 
hastalarının. fazla 
sıcakta kalma
maları. alkol ve 
sigara kullanma
maları gerekiyor" 
diyorlar.

Kalp krizi 
‘yaz’ı seviyor
Tatil. kişilerin u ha 
çatlan veya normal 
rutin hayatlarının 
dışında bir takım 
şeyler yaparak 
kafalarını, vücutların» 
dinlendirmeleri üzer
ine ku rulu bir zaman 
dilimi, hemen hemen 
hepimizin, çalışan 
herke sin ihtiyacı olan 
bir şey... Ancak yazın 
diğer mevsimlerden 
en önemli farkı, 
sıcaklık derecesi. 
Sıcaklığın kalp- 
damar hastalıkları 
açısından önemli 
olan yanı ise vücutta 
meydana getirdiği 
tuz ve sıvı kaybı.
Aşın sıcak ve 
beraberindeki sıvı 
kaybı sebebiyle kalp 
daha fazla çalışır ve 
daha fazla enerji har
camak zorunda kalır. 
Böyle olduğu için 
kalp-damar hastalan 
yaz aylarında sorun
lar yasarken, kalpte
ki bir takım bilin
meyen problemler de 
su yüzüne çıkar. Bu 
sebeple, yaz ayların
da aşırı yağlı, 
midenin cok fazla 
çalışıp vücuda yük 
getirebileceği besin
leri tüketmekten 
sakınmak gerekiyor. 
Sıvı kaybını arttıra
cak cay ve kahvede 
aşınya kaçmamak, 
güneş ışınlannın 
direkt olarak geldiği 
öğle saatlerinde

NÖBETÇİ ECZANE
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le öğle saatlerinde 
dısanya akmak 
gerekecekse de açak 
renkler, ince, pamuk- I 
ki, bol. havadar, hafif 
giy ecekler seçflmdL 
Amerikan Hırt—ai 
Kardiyoloji Bulum 
Şefi Dr . Genco Yuod, I 
IHA muhabınne yap
tığı açıklamada, yaz 
sıcaklarında oncchkie 
sm kaybına dikkat 
edilmesi gerektiğim» 
belirterek. Sm 
kaybını art t nacak 
şevlerden kaçanmak. 
Çay ve kahve kul
lanımında aşırıya 
kaçmamalıdır Saçak 
havalarda asın 
aktiviteden kacmmak I 
gerekir Gassale* 
de mevsime uygun 
ohnabdv Acah 
renkler, ince.
pamuklu. bol. 
havadar. hafif giye
cekler seçilmelidir 
Bol sm ahnmak ve 
sıvı iht iyacı afiudhı. 
gazlı, sodab içecekler 
yerine su ve ayran 
gibi içeceklerle 
karsdanmahdu 
Göğüste ağn. asan 
terleme ve bulantı 
gibi belirtiler 
yaşanıyorsa. derhal 
bir sağlık kurumana 
başvurulmak’ dedi
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Leman Anne Lokantası 
yeni yerinde hizmete açıldı
Styfettin ŞEKERŞ.OZ

Daha önce İstiklal 
Caddesi üzerinde 
açılan ve nefis ev 
yemeklerini müş
terilerine sunan 
Leman Anne 
lokantası artık 
Balıkpazarı’nda 
damak tadını 
sevenlerle 
buluşacak. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Tur 
gut’un açılışını 
yaptığı Leman 
Anne ev yemek
leri lokantasında 
müşterilere aile 

ortamında 
hizmet veriliyor. 
Orhan Ararat’ın 
işletmeciliğini 
yaptığı lokantada 
eşi Leman ile kızı 
birbirinden güzel 
ve damak 
zevkine hitap 
eden yemekleri 
rahatlıkla 
yiyebileceksiniz. 
Son zamanlarda 
Gemlik’te açılan 
birbirinden 
deği şik ve güzel 
hizmetler veren 
ev lokantaların
dan birinin kendi

EV

semti olan 
Balıkpazarı’nda 
açılmasından 
memnun 
olduğunu 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut

"Temiz ve rahat 
bir ortamın yara 
tıldığı bu lokan
taların ilçe için 
de çoğalmasını 
dilerim " 
şeklinde konuştu.

Sevi m ve Filiz Akın 
kardeşlerin işlettiği 
Kalben Moda Evinde 
dikilen gelinlikler, 
görücüye çıktı. 
Belediye Sergi 
Salonunda 3 gün 
açık kalacak teshir ve 
satış günlerinde 
birbirinden güzel ve 
değişik modelde 
Gelinlikler alıcı 
bekleyecek.
Demir su başı Mahallesi 
Taksim Sokak 
Demircan Apartma 
nı’ndaki işyerlerinde 
ürettikleri Gelinlik,

Nisanlık, abiye 
kıyafetleri kişiye 
özel diktiklerin i 
söyleyen Sevim Akın. 
"Ürünlerimiz tama
men kendi 
imalatımızdır" dedi. 
Teşhir ettikleri 
ürünler ara smda 
özel hazır gelinlik
lerinde bulunduğuna 
dikkat çeken Akın, 
'250 milyondan 

başlayan ürün 
fiyatlarımız kişinin 
zevkine göre 
değişebiliyor" 
seklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura s Gider Makbuzu i Sevk irsaliyesi i Taşıma İrsaliyesi

s irsaliydi Fatura t El ilanı t Broşür & Kartvizit s Kaşe ; Cilt ı Kitap&Dergi

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN
Körfez Ofset

MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK

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



Gemlik İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları dün törenle başladı

/az Spor Okulları açıldı
İçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okullarının açılışı dün İlçe Statyumu’nda düzenlenen törenle yapıldı. İlçe 
$por Müdürü Burhan Arıkan, velilere seslenerek, “Dışarıda aranan çözüm yanlıştır” dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 12 de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK _______

rfez
TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE

30 Haziran 2004 Çarşamba FİYATI : 250.000- TL.

Saadet Partisi muhtarlarla 
tanışma toplantısı düzenledi 
Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygûn. köy w 
mahalle muhtarlarıyla biraraya gelerek, tanışma 
toplantısı yaptılar. Aygün, “5 yd sonraki seçim
lerin hazırlıklarına şimdiden başladık" dedi.

Haberi sayla

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, basınla börekti sabah toplantılarına tekrar başladı

“Gemlikli festivaline sahip çıksın”
Güne Bakış

Belediye Başkam Mehmet Turgut, gazetecilerle yaptığı sohbet toplan
tısında ilçenin değişik konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kadri GÜLER 
kadri_gufer@hotmail.com

Gazetecilerle börekli toplantı
1 Eski Belediye Balkanlarından Nurettin Ava, Deniz 
İl Restaurant’ta Gemlikli gazetecilerle sabah kahvaltısı 
I düzenler, bu sırada gazeteciler başkanı soru yağmuruna 
I tutardı.
|| Bu beş yıl boyunca devam etti.
| Boyfece, gazeteci. Belediye Başkanı arasında güzel bir 

i köprü kurulmuş oldu.
|| Birçok konu sohbet sırasında ayrıntılarına kadar açığa 
|| akardı.
| Dün, Belediye Başkanı Mehmet Turgut da geçtiğimiz yıl- 

|| larda birkaç kez yaptığı “Börekli Sohbet 
|| Toplantılarfndan birini düzenledi.
| Gazetemiz adına toplantıya Haber Müdürümüz Seyfettin 

Şekersöz katıldı.
Buğun üçüncü sayfamızda okuyacağınız haberde, bu 

sohbetin geniş bir bölümünü bulacaksınız.
Yöneticilerin medya ile diyalog kurması, bence çok

I önemli.
Gemlikte bunun sıkıntısı yaşanıyor.

I Belediyemizde doğru dürüst iş yapan bir basın ve halk* 
b ifiskder birimi yok.

I Basm ve halkla Bşkiler, iletişimin en önemli kolu.
Modem işletmeler buna çok önem veriyorlar ve buralar

da bdgili, becerikli kişileri görevlendirerek, hizmetlerini 
halka daha kolay aktarabiliyorlar.

Bu toplantıların yeri bence çay bahçesi olmamalı.
! Daha derÜ toplu bir mekanda, belirli aralıklarla yapıldığı 
trfufirde, başkan birçok sorunu gazetecilere anlatabilir.

Zaman zaman Başkan, gazeteci arasında soğuk havalar 
esMr.

Bu topbntıbrda hem sağlıklı diyaloğlar kurulur, hem de 
madaki soğuidukhr gMerflebÜir.

Devamuıdı yarar var diyorum.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Dilek Aile Çay Bahçesi’nde yerel 
gazetecilerle biraraya gelerek, 
ilçe sorunlarını konuştular.
Başkan Turgut, Gemlik 
Zeytin Festivaline zeytin 
üreticileri ve Gemliklilerin 
sahip çıkmadıklarını söyledi. 
Turgut, doğalgaz çalışmalarının 
sürdüğünü, Büyükşehire 
bağlanmanın Gemlik’e 
faydasından çok zararı doku
nacağını belirterek, kendisine 
destek veren siyasilere teşekkür 
etti. YÖK*ün bu yıl iki yıllık yük
sek okula izin vermemesinin 
bir kayıp olduğunu belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’te

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 28 Mart yerel seçim
lerinden sonra gazetecilerle ilk kez börekli sohbet toplan
tısını yaptı. Başkan Turgut, toplantıda ilçe sorunlarım 
karşılıklı sohbet havasında görüştü.

SSK'ya hekim ve eczacı ataması
Hekim, eczacı, dişhekimi kura çekimini Sağlık Bakanlığı yapacak. 
Devlet Hastaneleri ve Hastanelerine yapılacak tüm hekim 
ve eczacı atamaları için kura çekimi yetkisinin Sağlık Bakan- 
lığı’na verildiği açıklandı. Her iki kurum arasında yapılan anlaş
maya göre, Sağlık Bakanlığı 8 Ağustos 2004 tarihinde SSK 
Hastaneleri için ilk kura çekimi yapılacak. Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_gufer@hotmail.com
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Gürhan ÇETINKAYA

Kabotaj Bayramı
Gazetemizde dün yayınlanan bir haber 

beni çok heyecanlandırdı.
“Gemlik 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’na 

hazırlanıyor”
Yaklaşık beş yıldır yapılmıyormuş.
Gerekçe de deniz kirliliği...
Şimdi yapılacağına göre demek ki deniz 

temiz.
O halde heyecanlanmamız doğal.
Ama beni asıl heyecanlandıran çocukluk 

günlerimizi anısmamamız.
Nasıl heyecanlanmam.
1 Temmuz Gemlik için çok özel bir gündü. 
Gemlik’te denizlerde kendi bildikleriyle 

yetişen yüzücüler o gün kendilerini sınama 
olanağı bulurlardı.

Bayrak yarışı, yağlı direk, yüzme, içten 
takma motor yarışları, yarışmacıları da, 
izleyenleri de heyecanı doruğuna ulaştırırdı.

İllada yağlı direk...
O ne gayret, o ne azim.
Direğin ucundaki bayrağa ulaşmak önemli 

bir meseleydi.
Ve genellikle de ulaşılamazdı.
Törenler iskelenin gazinolara bakan 

tarafından yapılırdı.
Yer bulan izleyiciler o dönemlerde Liman 

Lokantası olan yerde otururlardı.
Bulamayanlar ise, İskelenin yöresinde 

vaziyet alırlardı.
Neredeyse bütün Gemlik bayram yerine 

akardı.
Zaten bütün Gemlik dediğinde neydi.
Topu tümü 5-6 bin insan.
Ya şimdi?
Sanayi Gemlik’in köküne turp suyu ekti.
Zeytinliklerin yerini doğal olarak sanayi 

kuruluşları ve çok katlı yapılar aldı.
Sanayi ve artan nüfus denizi kirletti.
Dolayısıyla Kabotaj Bayramı Gemlik’in 

gündeminden kalktı.
Şimdi gündeme geliyor.
Onun için de mutluluk veriyor.
Umut veriyor.
Kimbilir belki de kirlettiğimiz denizi temiz* 

leriz...
Bugün Kabotaj Bayramı'm kutlanz...
Yarın Gemlik’in İçinde bulunan İskeleyi de 

oradan kaldırırız...
O İskele de yine balıkçıların unuttukları 

yerlerini alır.
Sabahlara kadar balık beklerler.
Olmayacak şey mi?
İstedikten ve kararlı olduktan sonra.....

OLDUNUZ MU?

3 ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Saadet Partisi muhtarlarla
tanışma toplantısı düzenledi
Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, köy ve mahalle muhtar
larıyla biraraya gelerek, tanışma toplantısı yaptılar. Aygün, ‘5 yi 
sonraki seçimlerin hazırlıklarına şimdiden başladık” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÛZ 

Saadet Partisi 
İlçe Başkanlığı, 
seçimlerden sonra 
Muhtarlarla ilk 
kez bir araya 
gelerek, tanışma 
fırsatı buldu. 
Saadet Partisi 
ilçe binasında 
gerçekleşen 
Tanışma Toplan 
tısı'nda Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ile 
Köy ve Mahalle 
Muhtarları 
hazır bulundu. 
Seçimlerden 
sonra, değişen 
bazı muhtarları da 
bu sayede 
kutlayarak onlarla 
tanışma fırsatı 
bulduklarını 
söyleyen 
Recep Aygün, 
seçimlerden sonra 
partinin yaptığı 
çalışmalar hakkın
da Muhtarlara

bilgiler verdi. 
Sohbet havasında 
geçen kahvaltılı 
tanışma toplan
tısında geçen 3 
aylık zamanda 
Saadet Partisi nin 
boş durmayıp 
şimdiden 5 yıl 
sonraki seçimlere 
hazırlandığını 
vurgulayan 
Recep Aygün, 
"Muhtarlarımıza

çalışmalar sıkıntıİarmı
hakkında bilgiler dinleyerek
veriyoruz, 
onların

görüşlerini 
alıyoruz’ dedi.

Palmiyeli havuz Kabotaj 
Bayramı’na hazırlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÛZ

Hükümet 
Binası önünde 
yaptırılan 
Palmiyeli 
Havuz'da 
Belediye 
ekipleri 
tarafından 
başlatılan 
çalışmalar 
devam ediyor.
Yaz 
gecelerinde 
yanan ışık
larıyla güzel 
görüntüler 
veren 
Palmiyeli

havuzun 
1 Temmuz 
Kabotaj 
Bayramı’nda 
daha da güzel 
görünmesi 
için ışık 
tertibatı 
yenileniyor. 
Daha önce 
sadece 
ağaçlarında 
yanan ışıklar 
bundan sonra 
havuzun akan 
sularının 
içindende 
ışıklar 
saçacak.
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geTediye Başkanı Mehmet Turgut, basınla börekti sabah toptantfama iefcrar baçSb
Sı

CFBTfestivaline sahip cıtf
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, gazetecilerle yaptığı sohbet toplan* 
tısında ilçenin değişik konuları hakkında açıklamalarda bulundu.
Seyfettin SEKERŞOZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, uzun 
zamandır ara verdiği 
kahvaltılı basın 
toplantılarına istek 
üzerine tekrar başladı. 
Dilek Çay Bahçesi nde 
yapılan börekli toplan
tıda Başkan Turgut, 
hem bilgi verdi 
|ıem de sohbet etti. 
İkinci kez göreve 
geldikten sonra, ilk kez 
yaptığı basın toplan
tısında öncelikle 
Ağustos ayı içinde 
yapılacak olan Zeytin 
Festivali hakkında bilgi 
veren Turgut, katılımın 
geniş olması için 
Marmarabirlik ve 
zeytin tüccarından 
destek iştedi.
ÜRETİCİ KATILMIYOR 
Gemlik zeytin 
üreticisinin Zeytin 
Festivali'ne sahip çık
madığını hatırlatan 
Turgut, "Yapılacak 
zeytin festivalinde 
Gemlik zeytininin 
boyamaya ihtiyacı 
olmadığını anlat
malıyız. Kültür 
Bakanlığı’na müra
caat ederek, Gemlik 
Zeytin Festivalinin 
Festivaller kapsamına 
alınmasını ve 
Festivalde devlet 
sanatçılarının gelerek 
konserler vermesini 
arzu ediyoruz" dedi. 
Mehmet Turgut,

TAŞI Ş
GEDİĞİNE

Seni korkak seni...
Irak taki Amerikalı Vali 30 Haziran da 
görev devrini beklemeden ölüm 
korkusundan piliyi, pırtıyı 
toplamadan sıvışıp kaçmış
Cart, curt atıp kahramanlık 
taslıyordunuz ya....
Canlan tatlı
Yaşamak zalimlere, 
ölmek mazlumlara özgü...
Sizi korkaklar sizi...

Gemlik Zeytin Festivali 
için öncelikle üreticinin 
katılarak, bu işe sahip 
çıkması gerektiğini 
savundu.
DOĞALGAZ 
ÇALIŞMALARI 
SÜRÜYOR 
Anadolu Gaz Dağıtım 
Firması’nın aldığı 
Gemlik Doğalgaz 
Dağıtım ihalesi 
hakkında da 
bilgi veren Turgut, 
Projelerin bittiğini, 
kontrollerinin 
yapılmakta 
olduğunu bildirdi. 
10 gün içinde Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Üst Kurulu ’na onay 
için başvurulacağım 
hatırlatan Turgut, 
"Firma gerekli 
onayı aldıktan sonra 
çalışmalara hemen 
başlayacak. İmtiyaz 
ve Yetki Belgesi pro
jeler onaylandıktan 
sonra verildiği için 
firma onayı bekliyor. 
Onayın ardından 
kurulacak şirkette 
Belediye olarak yüzde 
10 hissemiz olacak 
ve bu hissemizi 
istediğimiz zaman 
artırma hakkımız 
bulunacak" dedi. 
Başkan Turgut, ilçeye 
getirilecek doğalgaz 
için Sunğipek arazisi 
içindeki hattan 
faydalanılacağını 
belirterek, çalışmaların

öncelikli olarak 
kaloriferle çalışan 
binalarda başlatıla
cağını söyledi. 
KABOTAJ BAYRAMI 
Uzun yıllar deniz 
kirliliği bahane edi 
lerek, yapılamayan 1 
Temmuz Denizcilik ve 
rvabotaj Bayramı’nın 
Kaymakamlık ve Liman 
Başkanlığı’nın onayı 
alınarak tekrar yapıla
cağı kararını alarak, 
Gemlik halkının istek
lerini yerine getirdik
lerini söyleyen Turgut, 
"Halkımız Kabotaj 
Bayramını ve etkinlik
lerini çok özlediler. 
Onların isteği ile 
tekrar eski güzel gün
lere döneceğiz. Deniz 
dolgusunu da Zeytin 
Festivali’ne yetiştirip 
daha geniş yerde ve 
daha güzel kutla
maya hazırlanıyoruz ' 
şeklinde konuştu. 
Turgut, Gemlik’in 
kabuk değiştirdiğini ve 
cehresinin yapılan iki 
kordon görüntüsüyle 
ilçeler içinde en güzeli 
olduğunu vurguladı. 
BÜYÜKŞEHİR 
BİZE UYMAZ 
Gemlik’in Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
sınırlan içine alın
mayışını da 
değerlendiren 
Mehmet Turgut.
"Büyükşehir yapısı 
Gemlik'e uymaz” 
yorumunu yaptı. 
Bir ilde bölünmüş 
ilçelerin sorunlarını 
Ana Koordinatör 
Belediye tarafından 
çözülmesi için 
Büyükşehir Belediye 
leri’nin kurulduğuna 
dikkat çeken Turgut, 
"Çarpık kentleşmeye 
çözüm için güzel 
ama Gemlik fiziki 
bakımdan Bursa'dan 
kopuk bir ilçe, bizim 
Büyükşehir'den hiçbir 

beklentimiz olamaz. 
Mudanya, Kestel ve 
Gürsu zaten Bursa 
sınırlan içinde kaldı 
lar ama Gemlik ile 
arasında dağlar var. 
Büyükşehir bize 
hiçbir hizmet 
veremez" dedi. 
KAYBEDERDİK 
Gemlik’in Büyükşehir 
sınırlan içine 
girmesiyle birlikte 
öncelikli olarak İller 
Bankası’ndan gelecek 
payının yüzde 40’inin 
doğrudan Büyükşehir 
hesabına yatırılacağını 
hatırlatan Turgut, 
"Meclis olarak ta 
her türlü karan 
Büyükşehir’e danış
mak durumunda 
kalacaktık. Dahası 
en büyük gelirlerimiz 
olan iskele, otobüs 
ile Emlak gelirlerinin 
yanı sıra içtiğimiz 
su bile zam 
görecekti" dedi. 
Gemlik’in Büyükşehir’e 
girmesinin bundan 
sonra olanak dışında 
kaldığını söyleyen 
Mehmet Turgut, kendi 
fikrine katılarak, 
destek veren başta 
Bursa Milletvekilleri, 
siyasiler ve sivil 
toplum örgütlerine 
teşekkür etti. 
Üniversite nin 
Gemlik'e bir yıl daha 
gelememesini değer
lendiren Turgut, yer 
tahsisinin yapıldığına 
dikkat çekerek.
"İki yıllık okulların 
belirli sınıflan ilçede 
bulunan okullardan 
birinde açılabilir. 
> ÖK* ten gelen 
son yazıda Gem tik. 
Orkanşfi ve 
Keleş'te Meslek 
Yüksek Okullarının 
bu yıl açı lamayacağı 
belirtiliyor. Ben 
açılmasını isterdim’ 
şeklinde konuştu.

Gemlik BüyürşriMr e 
bağlanmıyor

Gemhk Buy uhşehâr e bağkaHaaşor.
Pazar gunkaı Olay W Bursa

Hakim ry et gazetekmndc bu haber 
vardı

Yerel yönetimler yaşananda Mr can 
dskÜıs değmkbğı yapdnm

Merkez den itibaren 20 km. çapb 
bölgenin umdekder Bnyuhaahtrtam 
alınmış

Olay Gazetesindeki habere göre 
Gemlik dışarda. Mudanya açerdeydk

Bursa Hakimiyet ise. GemMıla d* 
Mudanya'nın da kapsam daşanda 
olduğunu yazdı.

Her iki gazetedeki ortak haber. 
Kestel ve Gürsu’nun Buyukşehtr e 
bağ lan ma siydi.

Aslında, Gemlik Buşuksehir e 
bağlansaydı.

Doğalgaz işi hızlanacaktı.
Belki ayrı bir şirkete bde. gerek 

kalmayacaktı.
Baksimi. Doğalgaz işi nasıl yurvpe- 

cek.
Büyükşehir'e bağlanmanın en 

çarpıcı örneğini doğalgaz işinde 
yaşayacağz.

Ben Başkan Turgut m yerinde 
oysaydım.

Büyükşehir’e bağlanmakta ısrar 
ederdim.

Özellikle imar konusunu «htipKaar 
etmek için, bu bağlaatiyı isterdim

H uzur Apartmanı ortada.
Vatandaş. çok kath izni abam.
Simdi. Durdummk nvümirim dbğC
Önümüzdeki beş yd içinde Keatal 

ve Gürsu'nun Beşev terden tarta 
kalmayacak.

Bayak irtür mahetsp obnaasah «m 
bu iki beldeye büyük üaaa gostere- 
cek.

Bakalım neler olacak
Hep bvttde görece^z.

|| <ÜA/(/A/$0gQ |

Cesaretin ölçüsü. 
Ölmek değil. 
Yaşamaktır.
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Körler Derneği Salı 
Pazarı’nda tezgah açtı
Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Yıldırım 
ilçesi Mollaarap 
Mahallesi'nde 
bulunan 
Bursa Körler 
Derneği 
Salı pazarında 
■ergi açtı. 
Eski Devlet 
Bakanı Haşan 
Gemicinin 
Körler Derneği ’ni 
ziyaretinde 
hediye ettiği 
2 adet makine 
ile çorap* 
fanila ve çeşitli 
giysiler açılan 
sergide 
satışa sunuluyor. 
Binbir güçlükle 
ayakta

durmaya çalışan 
Körler Derneği 
çalışanları

vatandaşların 
aldığı ürün 
bedelleriyle

giderlerini
karşılayabiliyorlar.

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.

Kampanyamız 
14-15-16 

17*5-19*5 jant 
ebatlarında 

. geçeriidir.^j

CARGO G26
özellikle yeni nesil minibüsler/kamyonetler için geliştirilmiş 

radial gövdeli, üstün performanslı asfalt zemin lastiği

YAPI KREDİ • MORU) KARI • İŞ BANKASI ■ İM KOTA t! AIA KADAR M KAH

[ GOODYEAR
Yetkili Bayii İstiklal Caddesi No: 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

ÇOCUKLUK ÇAĞI EPtLEPSİLERİ (3) I
b- n rxınrn ntamTi

LOKAL MJBETLEB : % 20-40
Şmt kağta 1* seyvodaa bitaba passipsİ 

Mbcfftrr bapta* atacak adtandmfar
Brynan dört ör baıaMİdMtahflb |

Mub böyub c oğuniağa Trmpor ai büiğadaa 
babam ata

Bu nobrdrr tata* «tarta peAsaHbca* fâta 
c oğunitata b«wt «armyoi nobrtlrrm ıirrhwa I 
ör otasar |

GaaaflMa bâr darüd*cu r«abaiyaaaı ve wya I 
hareketse» atarak baka» Idcmta btaı») *r 
baslar Bana ağır w ğtaade atapta hareketle» 
taler. Ba svada ■ar baetaar. I

ALKA (Notal tabercm) Ur t empor al bolpr 
kayatakb aubrtlsria % 70 90 mda batana»

I Genelde kana aOnaa-bana gergıntap vekhade I 
I olup nöbet başlamasından kısa aâre tasce 
I olur Ba arada ciddi korkular hmediebda

İSTEMDIŞIOTOMATİKHAREKETLER 
(OTOMATİZM) «tatar. Dudak emme.

çiğneme, yalanma, yutkunma gibi hareketlere I 
sıkça rastlanır. |

Daha az sıklıkta giyinme. soyunma objeleri i 
yeniden düzenleme, aniden ayağa kalkma, 
yaram», koşma, sürekli bazı ıehme vf f um- 
lelerı tekrarlama, mastürbasyon, pedal 
çevirme, vızıldama, bağırma, tükürmeye rast- I 
lanır.

Bu atipik hareketler ile birlikte vücutta 
kasılma, bas ve gövdenin farklı ya da ayr» 
yönde dönmesi ve atma tarzında el-ay ak 
hareketlerine de rastlanır.

Hasta nöbet öncesi kısa süreyi ve nöbet 
anını hatırlamaz Bazen kısa sureli konu şama
ma da olabilir. (Afazi)

BLY MN 4 ANA BÖLGESİNDE \ 
KAYNAKLANAN EPIlf PSftERIN 
CiFNFl n/FllİklTM

1) TEMPORAL BÖLGE
En sıktır Tüm epilepsilerin % 40 kadarıdır.
A ura (haberci) sıktır. (Kork u-kann ağrısı 

karın gerginliği)
Şuur genellikle bozulur.
Genellikle 2-5 dakka srârer.
Erken duraklama r—h«y om donuk bakrs. 

seklinde baslar.
Otomatik davranışlar (ağtz-eEkoi da) «fataK. I 
Kaslarda gerginlik-kilitlenme w kas gücünde I 

artma sıkça olur.
Nöbet sonrası nyhn hab-konusanvama cevap 

verememe daignddt ve unutkanhk safctu

21 FRONTAL BÖLGE
Genel olarak kol ve bacaklarda kasdma. 

titreme, atma, vncndtan gerifip basm bâr 
tarafa çevrilmesi seklinde <d«r.

Zoriamab SES ÇIKARTMA stattır
Kısa starebdta. 30 sn. yi geçmez 
Garip histerik ataidar da olabdta

3 ) OKSTTEALBOIGF
Görme 3e âg® bonkktadar stat otar.
Halüsâsasyon görme, gözlerde cetatane, 

kastaana. göz kapabtanada krarrirrtier
G artar dr kayma
Pantab ve «tatata ostataer görme

4 PARIETAL BÖLGE
Kwmrah—ıı Eh btrMeaaae hissi
Vücuctan bir böjgestai yok gibi hissetme 
Bas dönmesi Dümkm yorm
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SSK’ya hekim ye eczacı ataması
Hekim, eczacı, dişhekimi kura çekimini Sağlık Bakanlığı yapacak

Türkiye’de kamu 
i «ağlık hizmeti sunan

Sağlık Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
hekim atamalarında 
ortak hareket etme 
karan aldı.
Buna göre SSK’nm 
alacağı doktorların 
atamalarım, objektif 

| kriterlere dayalı yeni 
bir atama ve nakil 
yönetmeliği çıkaran 
Sağlık Bakanlığı

! gerçekleştirecek.
Devlet hastaneleri ve 
SSK hastane 
ferine yapılacak

* tüm hekim ve 
eczacı atamaları için 
kura çekimi yetkisi 
Sağlık Bakanlığı na

| verildi. Atamalarda 
* . sağlanan ‘strateji bir- 
. p likteliğine' göre artık 
f SSK hastanelerine ilk

kez atanacak uzman 
hekim, hekim, eczacı 
ve dişhekimi 
kuralarını Sağlık 
Bakanlığı çekecek. 
Ayrıca Sağlık 
Bakanlığı nın, ‘kon* 
tenjan dolu’ gerek 
çesiyle atama yap* 
madiği illere SSK da 
atama yapmayacak. 
Böylece mesleğe yeni 
başlayan uzman 
hekim, hekim, eczacı 
ve dişhekimleri hangi 
kurumda çalışırsa 

çalışsın tespit edilen 
öncelikli 24 ilden 
herhangi birinde 
göreve başlamak 
zorunda kalacak. 
Sağlık Bakanlığı nın 
ihtiyaç olmadığı için 
kadro açmadığı illere 
gitmek isteyen hekim 
ve eczacılara SSK 
kucak açmayacak.
Radyasyon onkolojisi 
ve nükleer tıp gibi 
istisna branşlar dışın* 
da devlet hastaneleri 
ve SSK hastanelerine 

yapdacafc tüm ata
malar tespit e«Mtn 
öncefikfi 24 İden 
başlatdaeak. 
Her iki kuram 
arasında yapdan 
anlaşmaya göre 
Sağid Bakanlığı. 
8 Ağustos 2004 
tarihinde SSK 
hastaneleri içm 
ilk kura çekemm 
gerçekleştirecek. 
K u ra çekimi öncesi 
SSK ihtiyaç duyduğu 
branştan ve illerin 
listesini Sağlık 
Bakanlığı'na 
bildirecek.
Bakanlık ilan edeceği 
branş ve ille re göre 
atamalar yapmak 
için kura çekimini 
yapacak. Yeni 
uygulama ile Sağlık 
Bakanlığı ile SSK, 
artık eskisi gibi

i BflUK TUTMA ZEVKİNİ 1

govmeyvcmk-
L aaaan Badkm, (mmhu Mk kaam 
kx*i w dudadmat manada 4 
atansa an auddknmadr aadflbr ■ 
•evk w negnanmay*' vardan ad 
eay saghamarab aaata İnine gı 
bakatka hayada geçer nağMı pM 
ilecek. Taehm* deke dağdan» d 
nriunrm* naat nesneni mi 
7 5 an Sağkn be» karmaç
Bannaddı dr v anama ga^nenmn 
ve hnenai Caeveenn banan Bm 
Bakannğ* ntnmam uBesh aba

flMHHMm flMHB BHMi
heiumirv bugane lıamnmnd 
kadar her *u bekan»- içNMdv yadı 
Hk arsamda vaaaaan

kurs
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Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İpAğ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

BİZİMLE YASAYIN I

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

16/A MUDANYA
Te/ & Fax: (0.224) 544 63 14

GSM : (0.532) 297 23 18
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Evliliğinizin ta dönmemesi ıçm önceden taşa
Her evlilik yeni bir 
başlangıçtır.
Ancak yaptığınız 
pembe başlangıcın 
bir kabusa 
dönüşmemesi için, 
eşinizle ’para, iş 
bölümü* çocuklar, 
aile ve çalışma* 
gibi bazı konulan 
önceden 
konuşmalısınız. 
Uzmanlar, çiftler 
evlendikten sonra 
artık ortak bir 
bütçeleri olacağını, 
ancak para harca
ma alışkanlıklarının 
birbirininkine 
uymayabileceğini 
belirtiyor. Bu yüz
den dikkat edilmesi 
gereken noktaları 
uzmanlar şöyle 
anlatıyor: "Eğer 
çalışmayacaksanız, 
eşiniz size günlük 
ev harcamalarının 
dışında da para 
bırakmalıdır. Ileriki 
planlarınız için, 
örneğin ev almak, 
taksit ödemek gibi, 
sizin de paranızın

ne durumda 
olduğundan haber
dar olmanız gerekir. 
Eğer siz de çalışa
caksanız, her ikiniz 
de kazandığınız 
parayı ortak bir 
hesaba yatıra
bilirsiniz. Ancak 
kendiniz için para 
biriktirmek gibi bir 
niyetiniz varsa, her 
ikiniz için özel bir 
hesap açtırıp, her 
ay buraya belli bir 
miktarda para 
yatırabilir ve kalanı, 
ortak hesaba 
aktarabilirsiniz. 
Ortak hesaptan 
yapacağınız 
harcamalarıysa 
birbirinize haber 
vermenizde fayda

yardır."
İş Bölümü: Bütün 
erkeklerin, ev 
işlerinde annelerine 
ne kadar yardımcı 
olduklarını, her 
zaman kendi islerini 
üstlendiklerini 
söylediklerini hatır
latan uzmanlar, 
ancak iş gerçeğe 
döküldüğünde, 
durumun sanıldığı 
gibi olmadığının 
görülebileceğini 
bildiriyor.
Uzmanlar, bu 
konunun önceden 
konuşulması 
gereğine dikkat 
çekerek, "Sizin ütü 
yapıp, yemek hazır
lamak için değil 
bir yuva kurmak 

için onunla 
evlendiğinim 
altım çzzaaelisintz. 
Şüphesiz çabş- 
mayrp, ev kadını 
obuayı tercih 
ett iğiniz takdirde ev 
işlerinin büyük 
sorumluluğu sizde 
olacaktır. Ama bu, 
müstakbel eşinizin 
size kesinlikle 
yardım etmeyeceği 
anlamına gelmez" 
diyorlar.
Çocuklar: 
Uzmanlar, çocuk 
konusunun da 
evlilikte önemli 
sorunlardan biri 
olduğunu vurgula
yarak şunları 
kaydediyor: "Henüz 
çocuk doğurmaya 
hazır olmadığınızı 
düşünebilir, bu yüz
den beklemek 
isteyebilirsiniz. Öte 
yandan esiniz sizin
le hemfikir olmaya
bilir Bu durumu da 
önceden çözmeniz 
gerekir. Çocuk 
yapacağınız zamanı

AÖe- Afcder w 
çevrelerin.
iiişkuun yürüyüp 
yürümemeğindeki

biri adevane 
fazlasıyla bağhysa 
diğeri bu durmadan 
rahatsız olabilir. 
Örneğin eşinizin 
annesi emeldi 
gelip, sizin ortak 
hayatınıza 
müdahale ediyorsa. 
ikilemler
yaş anaç aktar. Bu 
yüzden evlenmeden 
önce bu konuya 
değinmeli, ıkın izin 
de hoşlanacağı bir 
yol bulmalısınız.
Bunu önceden 
konuşmanız, 
ilerideki pürüzleri 
de silecektir 
tavsiyesinde

bükmüyor.

Uzmanlar, birçok 
kadanan, eşi Ma 
vermediği için 
Htedaği halde 
çalışamadığa» da 
ha*r*a**ue. Be 
yeadan bu koşama* 
da evlenmeden 
ooce netknMürüaami 
gerektiğin» bekrim 
uzmanlar. "Eğer 
çahşanuçorvamz, 
evlendikten ve 
c <x ukianmr doğ
duktan sonra da 
İş Imyatmm 
Msrdurebdeceğb** 
esinize net biçimde 
aniatmafaamu.
Çalışma nayatm* 
yoksa bdr ona 
istediğiniz takdirde 
cahsabıleceğtmri 
belirtmek* mir 
Bu sarf lar size 
önemsiz gibi 
gelebilir ama 
Henkı vasantmuüh I 
neler k- karşılaşa
bileceğinizi bilme 
d iğin izi unut maşsa* I 
diye uyarvyoriat.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savahğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Bnnlyet Mûd. 513 10 28

TEK Anra 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIUlEöt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
KarayoBan 513 13 08
Uman Baş, 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
NüfUs Md. Ş1337 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Set. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 1042
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İçe Tanm Müd. 513 11 86
İçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 T2
Yalova (226)811 13 23
k)O İmam Astan
Önlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226) 314 10 20
Tooçvtar (226> 363 43 1«
EsMhtear (262)65560 31

OTOBÜS

şehirlerarası 26154 00
Otobüs Temana» (18 Hat)

ULAŞIM TÛPDAĞmaiARJ
METRO 513 12 12
Aydın Kutan 513 20 77

HASTANELER

Aygat 513 1295 (
TekçjcE 513 T637
Ocafcgcs: 513 >6 37
Engcr 513M43

Dovtet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağ 513 10 68

TAKSİLER

Körteı Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 613M67
Güven Taksi 513 32 40
Gem* Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

BELEDİYE

Scntral 513 4521-23
Baştana 5134520
Zöbda 5132432
Otobüs bet. 513 4521-122 
Su bet. 5134521-115
htaM» 5132325
Muhasebe Md5l345 71 -182 

5134521-İH
SuAtva \t*w!85

kmgcı 57322 59
Habaşgcc 5'3 45 46
Yeni idkîfga: 513 â6X
BPGce 514SP51
MMrlMlgcK 5138000
AkçagaE 5M86 7O

A?3CAN PEWL 513 1079
°E^?L 5’3 X 33

MJNCAVOIOGAZ 5t3 M25

rJMİ rlljl
j

«Hin iıı ııısuuuusı sıım in
KJ64MSD0S-41M 1.500.000 TL
50SUSVİKK -tUl 2.000.000 Tl,
HMUES 2.000 000 TL
MUB 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS
m-CK M9$«ja*CKB 4 500 00in 
oa*(K.Mss«a*EKa 4.500.000n
m 45NJNH
SOSSdS-MSMJD-CBB 4 500 000 Tl

■MM 4.500.000 TL
8.000.000 TL

İmi w otat pbt şenisiniz nü 
iriaCuk KGEJÜİ W < Zî 513511
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11I milyon kişi cezadan kurtuluyor
Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı, 
Türk Ceza Kanunu, 
Hukuk Usulü 
Muhakemeleri 
Kanunu, Ceza 
Muhakemeleri Usulü 
Kanunu, İcra ve 
İflas Kanunu, Askeri 
Mahkemeler 
Kuruluş ve 
Yargılama Usul 
Kanunu, Sayıştay 
Kanunu, Noterlik 
Kanunu, Yargıtay 
Kanunu, Adli Sicil 
Kanununda 
değişiklik içeriyor. 
Tasan, Anayasa 
Mahkemesi ve 
Yargıtay'm kararlan 
uyarınca, yasalarda 
doğan boşluğu 
giderici düzenle 

' meler getiriyor. 
W 1 MİLYON KİŞİ

MAHKUMİYETTEN 
KURTULUYOR 
İcra ve İflas Kanunu 
uyarınca depo ve

garajlarda korunan 
hacizli mallar için 
Adalet Bakanlığı nın 
ücret tarifesi 
belirleme yetkisi 
bulunup bulun* 
madiği konusunda 
doğan boşluğu da 
gideren tasarı, bu 
yönde oluşacak 
tereddütleri önle
mek amacıyla depo 
ve garajlarda 
korunan hacizli 
mallar için Adalet 
Bakanlığı’nın ücret 
tarifesini belir
lemesini öngörüyor. 
Tasan ile mal 
beyanında bulunma
ma fiili suç olmak
tan çıkanlıyor. Bu 
kanun değişikliğin
den önce mal 
beyanında bulun
madığı gerekçesiyle 
hakkında şikayet 
bulunan ve davası 
devam eden 
borçluya ise 30 
günlük bir ek süre 
verildi. Buna göre,

bu kanunun 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 
30 günlük süre 
içerisinde bu kişi
lerin mal beyanında 
bulunmamaları 
halinde icra tetkik 
mercii hakimi 
tarafından bir 
defaya mahsus 
olmak üzere hapisle 
cezalandırılacak. 
Ancak bu hapis üç 
ayı geçemeyecek. 
Bu düzenlemenin, 
cezaevinde yer 
olmadığı için ceza
sını çekmek için 
sıraya giren 1 
milyona yakın 

kişiyi mahkumiyet

ten 
kurtaracağı 
belirtildi. 
ADLİ TATİL 
Tasarıyla adli 
tatil de 9 gün 
kısaltılarak 45 
günden 36 güne 
indiriliyor. Buna 
göre, gelecek yıldan 
itibaren adli tatil, 
tüm yargı 
çevrelerinde 1 
Ağustos-5 Eylül 
tarihleri arasında 
uygulanacak.
Bu amaçla, adli 
tatil ile ilgili tüm 
kanunların ilgili 
maddelerinde 
aynı yönde 

değişiklik yapılıyor.

TUTUKLU KİŞİYE 
CEZAEVİNDE 
TEBLİĞ
Parasal sanriann 
artırılması nedmaçte 
mahkemelerce 
görev sizlik kararı 
verüemeyecek- 
Tutuklu kişilere 
mahkeme kaleminde 
tebliğ edilen iddi
aname, ceza miar 
kurumanda tebliğ 
edilecek. Kamu 
davası açılmasını 
sağlama yönünde 
Adalet Bakanı ile 
valilere verilen 
yetkileri düzenleyen 
hükümler yürürlük
ten kaldırılıyor 
NOTERLİKLERİN 
YETKİ ÇEVRESİ 
Hakimler ve 
Savcılar Yüksek 
Kurulu karan ile 
bazı ilçelerdeki 
cumhuriyet 
başsavcılığı ve 
mahkemelerin 
kaldırılması, adli 

teşkilatların kapatıl-

ması tMedemyte 
Noterfik Kanene 
geregı maMaerne 
Berin yazgı cesresâm 
göre karaten 
ncrterfikterin yetki 
çevresinde de 
deg^îkbğt1 gatebyee. 
Asfiye naahİMcnae 
sının kaldmidağı 
derlerdeki baraan. 
ikinci. ucaancu smd

f aaKyetlerİ dev am 
edecek. Bu yerlerde 
bîrden çok taotrrhk 
de kuralabtecek 
Asliye — fr+rmrıi 
bulunmayan tee 
ir r dek ı bariacı.
ikinci. Mi umu vmd

Türkiye Noterim 
Birliği’nin teklifi 
üzerine 
kapatılabtecrk 
Aslive mahkeme)

İ

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 ve PERAKENDE KONTÖR SATIŞI

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03

‘Din olan yaşadı
Artık dil pasaportu 
da var» Avrupa 
Konseyi, TÖMER 
tarafından verilen 
'Dil Pasaportu’nu 
tanıma karan aldı. 
Dilini bildiğiniz 
ülkede oturma ve 
çalışma hakkı 
almak, artık 
daha kolay.
Ankara Üniversitesi
Türkçe Ve 
Yabana Dil 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
TÖMER. tarafından 
verilen dil pasapor
tu, yabancı ülkel
erde büyük avantaj 
sağbyor. TÖMER in, 
Avrupa Dil

■ Pasaport» veren bir 
” karam olmak için
. Avrupa Konseyine 

yaptığı başvuru, 
kabul edtfâL Bunun 
sonuctmdb
Türkiye te 
yabancılara Türkçe 
ile birlikte başta 
İngilizce, Almanca.

Fransızca, 
İspanyolca, 
İtalyanca olmak 
üzere 20 ye 
yakın 
dil öğreten 
TÖ- MER, 
Türkiye’de dil 
pasaportu veren | 
ilk dil merkezi 
olma hakkını 
kazandı.
Bu karar sonu
cunda kişiler, 
öğrendiği dftn 
pasaportunu 
almaya hak 
kazanıvor.
EKİMDEN 
İTİBAREN 
BAŞLIYOR 
Ekfan açından 
itibaren «eritecek 
olan Avrupa 
Dil Pasaportu, 
İr işte re büyük 
Irolıybfc getiriyor. 
Dil pasaportunu 
alan kişne. 
difini bildiği 
Avrupa üteeterinde 
serbestçe

seyahat etme, 
oturma ve cahsma 
haklan verteyar. 
Dü Pasaport■.
Di Öğrenim 
Geomsi ve Di 
Dosy ası olmak 
üzere üc bölümden 
otesan Avmpa 
Dü ParaportM. 
kiste nn. hangi 
(Bteri ne dnzeyte 
btefiklerim. bu 
düleri nasd 
oğYcndtelerini 
a vTvtrih olarak 
gösteren bîr belge»
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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 1.00011 1.0001.000 1.110.000.000 1.110.000.000

Vestel Cllck 1.17711 1.17711 1.17711 1.307.000.000 1.307.0001

Vestel Asteo I207.0001 1.2071.000 1207.800.000 1.340.0001 1.3401.000

Vestel Bishi T I2K1.000 1.20011 125511 111.000 1111

Vestel Planet 1A28M0K0 1.4281.000 1.11.000 11.000.1 11.0001

Vestel Magıc 1.520.000.000 1.5201.000 1.5201.000 2.1311.000 2.1311.000

Vestel Bishi Y 1.7541.1 1111 1.754800.000 11.0001 1.55211

Vestel Optimum 1.85111 1.00111 1.8611.000 2.111 2111

Vestel Smart 1J98JOOAO 1111 111.1 22151.1 221511

Vestel Mu 5.07011 5070.0001 5.07011 5627.0001 5.027.1.1

trCRÎ Montör Mo:«M 11 trFhtNoııiöfM:1tm.mîl trMMvM:WMMÎl
VESTEL ONYX 

KDV DAHİL
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HAZİRAN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
BONUS VARDA 

PEŞİNATIM
HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT ♦IUK

BONUSCARD'A
FEŞfclAT + tm

15” CRT 
Monitörle

1.4101.000 1.15511 1.15511 12711.1 127111
17” CRT 
Monitörle

111.000 1.105.11 1.1551.1 1.31411 1.3145501

17" FLAT 
Monitörle

1.51011 1.25511 1’551.1 11.750.1 11’50.1

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACmVe
“"T™ otemiBOröRCı I 

BEto s SOBİİİİL j
VESTEL

I ÇeMkütanon Akiği ûrûnûn Tutan Tat |

I Bu be<^ çe*d sadece AciS« Slgsayor da 30,^20W tartıre »ada-geçerkt I

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar işlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

Artık daha iyi bir hayatı ertelemeyin! 
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın.....

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



Haziran 2004 Çarşamba Sayfa 9

tise için fakülte şart
Sosyal bilimler ve 
fen lisesi okullarının 
açılabilmesi kriter
leri yeniden belirlen
di. Fen lisesi veya 
sosyal bilimler lis
esinin açılabilmesi 
için büyükşehir 
belediyesi sınırlan 
(ilçeler il merkezi 
kapsamında) içinde 
olması ve bu yer
leşim birimlerinde 
edebiyat, fen ve fen 
edebiyat fakül
telerinin bulunması 
zorunlu kılındı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Müdürler 
Kurulu toplanarak, 

I Şubat 2004 tari- 
p hinde Tebliğler 

Dergisi nde yayım
lanan kurum açıl
ması ve kapatılması
na ilişkin esaslarda 

* eksik kalan yönleri 
ı ele aldılar. Toplantı 

İle sonrasında fen
liseleri ile Milli 
Eğitim Bakanı

Hüseyin Çelik’in 
projeleri arasında 
yar alan ve 
geçtiğimiz yıl İstan
bul’da açılarak 
eğitim öğretime 
başlayıp sosyal bil
imler alanında bilim 
adamı yetiştirmeyi 
prensip edinen 
sosyal bilimler 
liselerinin açılmasıy
la ilgili şartlar 
yeniden belirlenerek, 
eksiklikler giderildi. 
Fen ve sosyal bilim
ler liselerinin bir ile 
açılabilmesi için o 
ilde Edebiyat ve Fen 

fakültelerinin bulun
ma zorunluluğu 
getirildi. Diğer 
kriterler arasında 
söz konusu liseler il 
merkezinde olacak. 
Ancak büyükşehir 
belediyesi sınırlan 
içindeki merkez 
ilçeler il merkezi 
kapsamında değer
lendirilecek. Sosyal 
bilimler liselerinde; 
okul binası 20 der
shane, 6 yönetici ve 
memur, 2 bilim 
danışma grubu, 
okulda konferans 
salonu ve spor

salanlarının bulun
ması, kız ve erkek 
öğrencilere hizmet 
verebilecek 400 
öğrenci kapasiteli 
pansiyon aynca bina 
arasında en az 10 
bin metrekare olma 
şartları getirildi. 
Fen liselerinde ise il 
merkezlerinde açıl
ma zorunluluğunun 
yanısıra okul 
binasında en az 16 
dershane, 6 yönetici 
ve memur, 2 bilim 
danışma grubu, 
öğretmenler, bilgisa
yar laboratuarı, 
resim, müzik atö
lyesinin bulunması, 
konferans ve spor 
salanları ile 300 
kişilik kız ve erkek 
öğrenciye hizmet 
verebilecek nitelikte 
pansiyon binalan 
bulunacak. Aynca 
bina arsasının en az 
10 bin metrekare 
olması gerekiyor.

Sanayi üretimi 
ilk çeyrekte 

yüzde 10.6 arttı

I Sanayi Üretim itibariyle
I İndeksi, bu vıhn madmrMı
I ilk çeyreğinde sektöründe

Turiste KDV iadesi geliyor
Maliye Bakanı 
Unakıtan, alışveriş 
yapan turistlerle 
görüştükten sonra 
üzerinde çalıştık
tan uygulamayı 
açıkladı. Bakan 
Unakıtan, 
turistlere, yurt 
dışına çıkarken 
ödedikleri KDV’yi 
iade etmek 
istediklerini 
söyledi.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
Edirne’nin bölge 
bakımından çok 
önemli bir yer 
olduğunu belirte 
rek, ” Alışveriş 
yapan turistlere 
Kapıkule, Pazar 
kule ve İpsala Sınır 

« Kapısı’ndan çakış 
> lannda ödedikleri

KDV’nin geri öden
mesini başlatmak 

j istiyoruz” dedi
Unakıtan, çeşitli 
temas ve incele 
melerde bulunmak 
üzere geldiği

Edirne’deki Villa 
Restoranda düzen
lediği basın 
toplantısında, 
Edirne’nin bir 
cazibe merkezi 
haline getirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Avrupa’da olduğu 
gibi burada da 
alışveriş yapan 
turistlerin 
sınırdan çıkarken 
ödedikleri KDV’nin 
aynen iade edilmesi 
gerektiğini 
belirten Unakıtan, 
şunları kaydetti:

“Bu uygulama 
turistler ve 
esnafımız için 
büyük bir avantaj 
olacak. Turistlere 
Edirne’nin smır 
kapılardan 
çıkışlarında (KDV’yi 
ödeyelim) dedik. 
Defterdarımızla da 
görüştüm.
Alışveriş yapan 
turistlere 
Kapıkule, 
Pazarkule ve 
İpsala Sınır
Kapısı’nda 
çakışlarında

ödedikleri KDV’nin 
geri ödenmesini 
başlatmak isti 
yoruz. Bununla 
ilgili gerekli tali
matı verdim.
Yakında tatbikata 
başlarsak, bu 
Türkiye için 
çok büyük bir 
yenilik olacak.” 
Unakıtan, 
’ 'Uygulamadan 
devletin bir 
kaybı olur mu?” 
sorusu üzerine, 
"Devletin bir kaybı 
olmaz, kazancı 
olur. Kesilen fatura 
kayıt içine girer, 
kayıt dışı ekono
mide kayıt altına 
alınır” dedi.
Unakıtan. bazı lüks 
araçların ticari araç 
gibi gösterildiğini 
ve bu lüks araçların 
vergilerini de lüks 
hale getirmek için 
hazırladıkları 
tasarıyı TBMM'ye 
sunduğunu da 
bildirdi.

gecen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 10.6 artış 
gösterdi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre 
toplam sanayi 
üretimi ilk 
çeyrekte kamu sek
töründe yüzde 
1.8 lik küçülme 
yaşarken özel 
sektörde yüzde 
14.6 büyüdü. 
İmalat sanayiinde 
endeks kamuda 
yüzde 1.1, 
özelde yüzde 14.4, 
toplamda ise 
yüzde 12 arttı. 
Alt sektörler

üretim ise yüzde 
6.5 arttı

•CAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 

aldığım nüfus cüzdanm ile 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

GULTEKIN DEMİR

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Turizmde altın yıla doğru Benzine 
yüzde 5 zam

Türkiye’ye giren 
yabancı sayısında, 
geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
Mayıs’ta yüzde 
57.8, Ocak-Mayıs 
döneminde yüzde 
53.5 artış oldu. 
DİE iki turizmde 
yılın rakamlarını 
açıkladı.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 
bu yıl Mayıs ayında 
Türkiye’ye giriş ve 
Türkiye’den çıkış 
yapan ziyaretçilere 
ilişkin istatistiki 
sonuçları açıkladı. 
DİE verilerine 
göre, geçen yılın 
Mayıs ayında 1 
milyon 561 bin 
164 olan 
Türkiye’ye giren 
ziyaretçilerin 
sayısı, bu yıl, 
yüzde 53.3 
artarak 2 milyon 
392 bin 719’a 
çıktı. Bu ziyaretçi
lerin 1 milyon 801 
bin 118’ini 
yabancılar, 591 
bin 601'ini Türk 
vatandaşları 
oluşturdu.
Mayıs’ta Türkiye’ye 
giren yabancıların 
sayısında, geçen 
yılın aynı 
ayma göre yüzde 
57.8 artış oldu. 
Geçen yıl Mayıs’ta 
1 milyon 141 bin 
558 yabancı 
Türkiye’ye giriş 
yapmıştı.
Mayıs’ta Türkiye’ye 
giriş yapan 1.8 
milyon yabancının 
yüzde 22.5’ini 
Almanya, yüzde 
12'sini Rusya 
Federasyon u, 
yüzde 9.7'sini de 
İngiltere’den gelen
ler oluşturdu.
Mayıs’ta, 405.3 
bin Alman, 216.7

bin Rus, 175.1 
bin İngiliz, 169.2 
bin HollandalI, 
128.8 bin Bulgar 
Türkiye’ye geldi. 
Geçen ay 
Türkiye’ye giren 
yabancıların 1 
milyon 365.3 bini 
havayolunu kul
lanırken, havayolu 
ile gelen 
yabancıların sayısı- 
da yüzde 
61.5, demiryolu ile 
gelenlerde yü/de 
55.7, denizyolu ile 
gelenlerde 
yüzde 51.4, kara 
yolu ile gelenlerde 
ise yüzde 45.4 
artış oldu.
Mayıs’ta Türkiye’ye 
giren Türk vatan
daşlarının sayısı 
da, geçen 
yıla göre yüzde 41 
artarak 591 bin 
601'e ulaştı. Türk 
vatandaşının 309 
bin 157’si havayol
unu, 249 bin 101’i 
karayolunu tercih 
ederken, 
karayolunu kul
lananların sayısın
da yüzde 88.2, 
havayolunu 
kullananların 
sayısında yüzde 
20.7 artış 
kaydedildi.
DİE verilerine 
göre, Mayıs’ta 
1 milyon 559 bin 
271’i yabancı 
olmak üzere 2 
milyon 75 bin 957

kişi yurtdışına 
çıktı. Yurtdışına 
çıkan Türk vatan
daşlarının sayısın
da ise yüzde 42.1 
artış oldu. Türk 
vatandaşları yurt- 
dışına çıkışlarında 
çoğunlukla 
karayolunu tercih 
ederken, geçen yıla 
göre karayolunu 
tercih eden 
vatandaşların 
sayısında yüzde 
83.3 artış 
saptandı.
OCAK-MAYIS 
DÖNEMİNDE 
4.8 MİLYON 
YABANCI GELDİ 
Bu yılın Ocak- 
Mayıs döneminde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
Türkiye’ye giren 
ziyaretçilerin sayısı 
yüzde 50.2 artarak 
7 miyon 339 
bin 261’e ulaştı. 
Bu ziyaretçilerin 4 
milyon 824 bin 
953'ünü 
yabancılar oluştu
rurken, yabancı 
ziyaretçilerin 
sayısında yüzde 
53.5 
artış kaydedildi. 
Türkiye’ye giriş 
yapan yabancıların 
3 milyon 389 
bin 916’sı 
havayolunu 
kullanırken, 
demiryolunu 
tercih eden 
yabancıların

sayısındaki yüzde 
78.1’lik artış 
dikkati çekti.

Ocak-Mayıs 
döneminde 
Türkiye’ye 
günübirlik giren 
yabancıların 
sayısı da yüzde 43 
artarak 92.6 
binden 132.2 
bine çıktı. 
Bu dönemde 
Türkiye’ye giriş 
yapan 4.8 milyon 
yabancının 2 
milyon 
561.7 binini 
OECD üyesi 
Avrupa 
ülkelerinden, 
779.1 binini 
Bağımsız 
Devletler 
Topluluğu’ndan 
493 binini Asya 
ülkelerinden 
gelenler 
oluşturdu. OECD 
üyesi Avrupa 
ülkelerinden gelen 
yabancıların 
sayısında 
yüzde 55.1, BDT 
ülkelerinden 
gelenlerin 
sayısında 
ise yüzde 61.9 
artış kaydedildi. 
2.4 MİLYON 
TÜRK, 
YURTDIŞINA 
ÇIKTI
Yılın 5 ayında 
yurtdışına çıkan 
Türk vatan
daşlarının 
sayısında da 
yüzde 43.8 artış 
oldu. Geçen yıl 
Ocak-Mayıs 
döneminde 
1 milyon 707.4 
bin olan yurtdışına 
çıkan Türk 
vatandaşının 
sayısı bu yıl 2 
milypp 455 
bin 
ulaşt^

Akaryakıt ürünler
ine yüzde 4.62 ile 
yüzde 5.31 
arasında değişen 
oranlarda zam 
yapıldı.
Akaryakıt 
Dağıtıcıları 
Derneği (ADER) 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
bugünden 
itibaren, perak
ende satış fiyatları 
95 oktan kurşun
suz benzinde (KB) 
yüzde 5.15, süper 
benzinde yüzde 
5.14, 98 oktan 
kurşunsuz ben
zinde yüzde 4.78, 
gazyağında yüzde 
5, motorinde 
yüzde 4.97, 350 
ppm motorinde 
yüzde 4.62, 
kalorifer yakıtında 
yüzde 5.05, fuel- 
oil’lerde de yüzde 
5.31-4.90 oran
larında artırıldı. 
Akaryakıt ürün
lerinde İstan
bul'un Avrupa

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE - E *f *> Q£ O O
KÖRFEZOFSET ■ C/ü ÖO

yakası için gecerfi 
o lan es ki ve yeni 
fiyatlar şöyle: 
Es ki Fiyat Yeni 
Fiyat (Y'iizde) 
95 Oktan KB : 
1.885.000 
1.982.000 5.1S 
Süper Benzin : 
1.888.000 
1.985.000 5.14 
98 Oktan KB : 
2.031.000 
2.128.000 4.78 
Gazyağı :
1 321.0QQ__
1 387.000 5.00 
Motorin : 
1.468.000 
1.541.000 4.97 
350 
ppm Motorin : 
1.559.000 
1.631.000 4.62 
Kalorifer Yakıtı : 
852.000 895.000 
5.05
F-Oil % 1 : 
565.000 595.000 
5.31
F-Oil % 3,5 : 
469.000 492.000 
4.90

I BURSA HAKİMİYET VE । 
. KENT GAZETELERİNE 
■ İLAN w REKLAM AUNIR!
J KÖRFEZ REKLAM

■îEl:MSIJMiF#:5IÎİS«
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Kilo vermek isteyenlere Öneriler Sağlığı zararlı
Yas aylarının gelme
siyle birlikte fazla 
kilolarından kurtul
mak isteyenler için 
uzmanlar 'altın 
öneri* listesi 
hazırladı.
Uzmanlar, fazla kilo
lardan kurtulmak ve 
en az bir yıl kilo 
almamak için 
beslenme alışkan
lığının değiştirilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Çünkü yanlış beslen
me alışkanlıkları 
değişmezse, yapılan 
diyet ve sporlar 
sonuç getirmiyor ve 
bir süre sonra ver
ilen kilolar tekrar 
alınabiliyor. 
İşte fazla kiloların
dan kurtulmak ve 
beslenme alışkan
lığını değiştirmek 
isteyenler için

" Hekimce .com " 
sitesinde yer alan 
altın öneriler:
- Göz önünde yiye
cek bulundurmayın, 
- Mutfakta fazla 
oyalanmayın. İşinizi 
çarçabuk bitirip 
oradan uzaklaşın, 
- Kilo aldıran besin
leri mutfağınızda 
bulundurmayın, 
- Yemekler için 
daima küçük, salata
lar için büyük tabak 
kullanın,
- Servis kaşığının

veya kepçesinin 
küçük boy olmasına 
dikkat edin, 
- Yemeğiniz biter bit
mez, oyalanmadan 
masadan kalkın, 
- Yemeğinizi yavaş 
yavaş, küçük lok
malara bölerek 
yiyin, 
- Zengin süsleme ve 
salata soslarım 
unutun, 
- Aç kalma 
korkusuyla 
tabağınıza fazla 
yemek almayın.

- Etfe pişenimi 
yriffcfan yğ koy
mayın,
- Yemeklere koy
duğunuz yağan erik - 
t mm azakm 
Yemekler için kişi 
başına bir yemek 
kasığı yağ yeterli 
olacaktır.
- Kızartmalar 
yerine ızgara, f mnda I 
pişmiş, haşlanmış 
yiyecekleri 
tercih edin
- Kilo verme 
konusunda kendi
nize güveniniz 
tam olsun, 
- Kilo verme 
sürecinde 
sabırsızlanmayın. 
- Kendinize koy
duğunuz kuralları, 
iki haftada bir 
sadece bir defalığına 
unutabilirsiniz.

J

Dalınalı için nelere dikkat etmeli?
Dalgıçlık, 
günümüzde 'dalma 
donanımı’ ve bir 
ekiple yapılan gözde 
bir spor ve hatta bir 
meslek oldu. Ancak 
dalgıçlık dikkat 
edilmezse tehlikeli 
bir spor olabilir. 
Denizlerin derinlik
leri yüzyıllardan beri 
insanların ilgisini 
çekmiştir. Geçmişte 
daha çok nefes tutu
larak yapılan dal
gıçlık, günümüzde 
'dalma donanımı’ ve 
bir ekiple yapılan 
gözde bir spor ve 
hatta bir meslek 
olmuştur.
İnsanlar hiç bir alet 
kullanmadan 20-40 
metre derine dala
bilmektedirler, 
ancak 30 metreden 
daha fazla derine 
inme ciddi tehlikeler 
de beraberinde 
getirir. Nefes almayı, 
görmeyi sağlayan ve 
vücut ısısının 
düşmesini önleyen 
dalma donanımı ile 
çok daha derinlere 
İnmek mümkündür, 
ama bu dalışların 

ölüme kadar gide
bilen çok ciddi 
tehlikeleri olduğu 
unutulmamalıdır. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
küçükusta, son yıl
larda giderek daha 
çok insan tarafından 
yaygın olarak 
yapılan bir uğraş 
haline gelen dal
gıçlık, dalma ile ilgili 
sağlık problemleri 
ve kazaların da 
armasına yol açtığı
na dikkat çekiyor. 
Bunların çoğu, dal
gıçlık konusunda 
yeterli bilgi ve 
deneyime sahip 
olmayan acemi kişil
erde görüldüğünü 
ifade eden 
Küçükusta, "İyi 
eğitim almış tecrü
beli dalgıçlarda da 
zaman zaman çeşitli 
problemler ortaya 
çıkabilmektedir" 
dedi.
Dalmaya bağlı sağlık 
sorunlarının çoğu 
panik, yorgunluk.

alkollü olarak dalma 
ve dalma 
donanımının yetersi
zliğinden kay
naklanır.
Dalmaya bağlı sağlık 
sorunlarını 5 başlık 
altında toplayabili
riz:
-Mekanik hasarlar 
-Azot narkozu 
-Akciğer yırtılması 
-Hava embolisi 
-Dekompresyon 
hastalığı 
MEKANİK 
HASARLAR 
Derine inildikçe 
çevre basıncı artar 
ve bu basınç 
değişikliği vücut 
dokuları ve sıvıları
na da yansır. Üst 
solunum yollan 
infeksiyonu, sinüzit 
ve orta kulak iltihabı 
olanlarda, hava 
içeren kulak ve 
sinüs boşluklannda 
negatif basınç 
gelişerek burada 
kan ve sıvı toplan
masına neden olur. 
Şiddetli ağnya 
neden olan bu 
durum, deneyimsiz 
bir dalgıçta şaşkınlık 

ve paniğe neden 
olur.Bundan dolayı, 
kulak hastalıkları ve 
sinüzüti olanlar 
bu rahatsızlıklarını 
tedavi ettirme 
den asla dalma- 
malıdırlar.
Dış kulak yolundaki 
hava sıkıştıkça, 
soğuk su kulak yolu
na girerek kulak 
zarını etkiler ve baş 
dönmesine neden 
olur. Orta kulaktaki 
havanın sıkısması 
durumunda ise, 
kulak zan içeri 
doğru çöker, ağn. 
işitme kaybı ve 
huzursuzluğa yol 
açar. Bu şikayetler, 
kapalı gırtlağa karşı 
nefes verme çabası 
(ıkınır gibi yaparak) 
ile düzeltilebilir. 
Dalgıçlarda en sık 
rastlanan tablo orta 
kulak baro-trav
masıdır. Belirtileri. 
basınç hissi, giderek i 
artan işitme kaybı 
ve baş dönmesidir. 
Kulak zan birden 
yırtı la bilir ki. o 
zaman da ağn 
tamamen geçer"

I ilde sunu famasmı 
I amaçlayan tasar 

Meclis
I Başkanlığı na
| sunuldu.
I Tasarıyla kozme 

ürünlerinin 
piyasaya sunul

I masından önce
Sağlık 
Bakanlığına

I bildirim zorunlu
I luğu getiriliyor.
I Kozmetik urun ■
I leriyle ilgili derw 

tim de Sağhk
I Bakanlığı na

NÖBETÇİ ECZANE
30 Heılreo 2004 Çerştvbt 

SAĞLIK ECZANESİ

YIL : 32 SAM : 1865
FİYATI: 250.000 Tl- (KDV DoM| 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı Meri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü .-Seyfettin SEKERSOZ 
Lstüdai Cad. Bora Sok. Nb:3 B 

Tel: 513 96 83 Fas z 513 35 95 GEMUK
Bınkbp Yer : KÖCtZ OFSET

Matbaachk-Yas«ahb&Uaao&Tesis 
ktihfai Cad. Bora Sok Ntk3 B GEMUK 

(Mm taşran Güderi w Ptaar güderi mantonanl
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Yaz Spor Okulları açıldı
İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulu’na, judo* 
karate, voleybol, basketbol, futbol branşlarında toplam 90 öğrenci katıldı.
SeyfettinŞEKERSOZ

Gemlik İlçe Spor 
Müdürlüğü ta
rafından organize 
edilen Yaz Spor 
Okullan’nm 
açılışı yapıldı. 
İlçe Stadında 
yapılan açılışta 
Judo-Karate- 
Tekvando 
branşında 
15 öğrenci,

Voleybol branşında 
12 öğrenci, 
Basketbol branşın
da 15 öğrenci ve 
Futbol branşında 
90 öğrenci 
hazır bulundu.
Yaz Spor 
Oku İlan ’nın 
açılışında konuşan 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
çocuklarını ilçe 

dışındaki 
spor okullarına 
gönderen 
ailelere 
"Dışarıda 
aranılan çözüm 
yanlıştır. 
Biz burada 
32 saat ders 
için 20 milyon 
alıyoruz, 
dışarıda ise bu 
16 saat için 30 
milyon lira. 
Veliler neden 
folklora 
yönelmiyor, 
neden istek 
yok anlamış 
değilim. 
Gerektiğinde 
dışarıdan 
folklor ekibi 
getiriyoruz. 
Basketbola, 
voleybola neden

talep yok" diyerek 
velilere sitemde 
bulundu.
Yaz Spor Okulları 
Futbol branşında 
Turgut Akcan,

Volkan Özgür ve 
Barış Çağalı, 
Voleybol branşında
Orhan Evyurt, 
Basket bol 'da 
Emrah Süren ve

Karate-Judo- 
Tekvandoda
Ferhat Aysan ile 
Serkan Ezen 
öğreticilik 
yapacaklar.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA 

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura t Gider Mata s Sevk irsaliyesi s Taşıma irsaliyesi

4 irsaliyeli Fatura s El ilanı 4 Broşür i Kartvizit 4 Kaşe s Cilt s Kitap 4 Dergi 

HER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİNİZ İÇİN RİZİ ARAYIN 
Hrfaz »sat 

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

İncir 2 milyon lira

Yaz mevsi minin 
ömrü kısa olan 
meyvelerinden 
İncir Sah pazarın
da görülmeye 
başladı.
Manisa bölgesin
den gelen yeşil 
incirin kilosu 2 
milyon liradan 

| satılıyor ve turfan

da olarak yemek 
isteyenler tadımlık 
olarak alıyorlar. 
Yeşil ve Siyah 
incir in Temmuz 
ayı ortalarından 
itibaren bölgede 
toplanmasına 
başlanılacağı ve 
bollaşacağı 
bekleniyor.
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