
Manastırdaki Uğur Apartmanı için Ankara’dan gelen yıkım karan apartman sahiplerine tebliğ edilecek

Sikim karan tebliğ eŞyor 
■ 'anastır’da zemin bozukluğu nedeniyle yıkılma tehlikesi geçirdiği için boşaltılan Uğur Apartmanın sahipleri binayı 
< »kacaklar. Yıkmazlarsa yıkım işini belediye yapacak, masrafların yüzde 20 sini daire sahiplerindan atacak. Syf 3’de
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Türk Telekom ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapıldı

Hızlı internet başladı
Gemlik’te ilk kez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde hizmete giren sınırsız

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

1 Temmuzun anımsattıktan
Bugün 1 Temanız Kabotaj hakkının Türk Denizcilerine 

geçişinin bayram olarak kutlandığı gün.
Yani, Denizcilik Bayramı.
Uzan yıllardır Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ilçemizde 

tadanmış, or.
Medeni denizlerimizin kirli olması.

। Oysa ba bayramın bizlerde farklı bir yeri var.
' Çoajkhgmnnzda yazın başladığını karpuz kabuğunun 

deoiafe görüldüğü an ve Denizcilik Bayramı ile anlardık. 
, Denizcilik Bayramı riı adeta iple çekerdik.
■ Gemttfierin farldı bir eğlencesiydi Denizdik Bayramı.

Ekmeğini denizden kazanan Gemlikli balıkçılar, 
Gemfflt hı jeaderi. çocuklar bayram gelmeden yarışmalar 
icın kemflerini hazıriariardı.

DemzaHı Bayram: om beğenilen yarışmalarının başında 
ya^ı drdk jtfinfi.

Sandala Mustafa Toplu nun ağabeyi ve babası bayram 
Ijiai ağaç dbeğî hazırlar, daha sonra gres yağı ile 

ı yağlardı.
| Direğm ucandaki bayrağı alan yarışı kazanırdı.

Yüzme yan^n içte gençler birbirleri ile yarışır.
L içten taİHB İMÂerdini motariarm sahipleri armağanı 

I hamak idn idbttlerine son gaz yol verirlerdi.
j rlonede Ertfem Güİer, Matah Toplu gibi isimler 
I hazamda oMtaandddar, rndan.

| 1b zataİk omeğhl koşma gdenler.
Tfeİercd çocu^m oltama atdan ördek, korkudan çır- 

gatata mta «finde
Deaizdfik Bayram bir deniz festivaliydi adeta.
Yüzlerce «andal Jtataalann yapıldığı iskelenin etrafına 

dMb. «M itaat Itamtaı nm bulunduğu şimdiki Grup 
4ta Çay fataeofımı Mtaduğu yere yaşhsı genci doluşur- 

Al O gtafed anyone. Yeniden yaşatabilirsek çocuk- 
ta—A şotatanM «Arım aahbr.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

ADSL diye 
adlandırılan 
Sınırsız ve Hızlı 
İnternet kullanımı, 
ilk İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
hizmete girdi. 
Gelişen teknoloji
den en hızlı 
şekilde faydalan
mak amacıyla 
kullanıma açılan ve 
ilçemizde de başta 
İnternet kafelerin 
sıraya girdiği 
ADLS sistemi, 
ilk Qİarak Milli 
Eğitim. bünyesinde 
okullar, sürücü 
kürsları, Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ile bağlantılı 
bilgisayar 
kurslarında 
kullanıma açıldı. 
Asimetrik Sayısal 
Abone Hattı olan 
hızlı iletişimde 
kullanıcılara 
büyük kolaylıklar 
sağlanıyor.
Sırasıyla, “Sabit 
ücretle yüksek 
hızla İnternet erişi
mi” ” İnternet’e

îlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 

bağlanan ADSL 
Jıizli internet iletişim^ 
çalışmaya başladı.

bağlıyken aynı 
hattan telefon 
görüşmesi" 
"24 saat kesintisiz 
İnternet erişimi" 
"Kaliteli ve 
güvenli erişim" 
"Statik ve 
Dinamik 
IP seçeneği" 
müşteriye 
sunuluyor.
Bu sistemle ilçede 
bulunan Liseler 
ve İlköğretim

Okullan’nın yanı 
sıra Sürücü 
Kursları, Milli 
Eğitim onaylı bil
gisayar kursları ile 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
arasındaki iletişim 
hız kazanacak. 
Bu sisteme bağlı 
bilgisayarlar 
çağın en son 
teknolojisiyle 
İnternet’te işlerini 
zaman kaybetme 

den yapabilecekler. 
45 milyon 
liradan başlayan 
hizmet bedel 
leriyle m ü şteri 
hizmetine sunulan 
ADSL sisteminin 
Türk Telekom 
ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
arasında 
yapılan protokol 
ile Gemlik te 
ilk kez 
hizmete girdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETINKAYA

Tartışalım, barış içinde 
yaşayalım

Tartışma, toplumsal yapıyı düzenlemeye 
dönük olursa yararlı.

Ancak tartışmada esas olan tarafların birbir
lerine saygılı olmaları.

Dayatma değil olumlu düşünceleri ne çıkar
mak gerek.

İnsanın yılların birikimi sonucunda 
belirlediği doğruları değiştirmek çok kolay 
değil.

Doğruya ulaşmak için önce yürek tertemiz 
olacak.

İnsan kendini tanıyacak.
Kendisini tanıyan insan toplumna da o denli 

yarar sağlar.
İnsan kendi yüreğine ektiği sevgi tohumunu 

sürekli sulayacak, besleyecek, büyütecek ve 
meyvelerini çevresiyle paylaşacak.

Gelişme o zaman olanaklı olur.
Toplumsal iyileşme o zaman sağlanır.
Vurarak, kırarak, bağırarak, çağırarak barış 

içinde yaşanmıyor.
Uzlaşma olmuyor.
Yaşanmadığını da görüyoruz.
Mutluluk insanın yapısal oluşumuyla 

bsağlantılı....
İnsan var bir tebessümle mutlu olur.
İnsan var dünyayı bağışlasaan mutsuz...
Tebessümle mutlu olan insanların sayısını 

arttırmak gerekiyor.
Gemlik Marmara’nın çok şirin bir ilçesi.
Bu şirin ilçe deniz havasını soluyan insanlar

la bir huzur ve mutluluk yuvasına dönüşebilir.
Dönüşmemesi için hiç bir neden yok.
Belki bir ütopya ama...
Gemlik’in şirin çay bahçeleri birer tartışma 

ve söyleşiler platformuna dönüşebilir.
Oralardan topluma ışıklar saçılır.
Mutluluk rüzgarları dalga dalga Gemlik’in

tüm kesimlerine yayılır.
Kente sahip çıkma, kent insanıyla barış 

içinde yaşama duygulan topluma aşılanır.
Kentlilik bilincinin yerleşmesiyle de toplum

sal kalkınma gerçekleşir.
Kim yapacak? Siyasal partiler.
Kim yapacak? Yerel yöneticiler.
Kim yapacak? Eğitim kurumlan.
Kim yapacak? Sivil toplum örgütleri
Kim yapacak? Yurttaşlar.
Toplumun tüm kesimlerinin birbirleriyle 

kucaklaşması için çaba göstermesi gerek.
Toplumsal huzurun ve banş içinde yaşa

manın tohumlarını hep birlikte ekmek için 
çabamızı esirgemeyelim.

Mutlu yaşayalım.
Bu yazıyı tam bir yıl önce yazmıştım.
Şimdi de;
NATO zirvesinin ardından iyi gider diye 

düşündüm.
Orada da banş rüzgarları esiyor ya!
Nasıl barışsa...

işçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi yöneticileri Emekliler Giinü'nde Atatürk Anıtına çelenk koydular,

Emekliler Günü kutlandı,
Seyfettin SEKERSÖZ 

30 Haziran 
1927’de Ulu 
Önder Atatürk’ün 
emekli oluşunu 
"Emekliler Günü" 
olarak kutlayan 
Türkiye işçi 
Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
Yönetim Kurulu, 
günün anısına 
Atatürk anıtına 
çelenk koyarak, 
saygı duruşunda 
bulundular.
Emekliler Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener, 30 
Haziran Emekliler 
Günü’nde 
kendilerini yalnız 
bırakan siyasi 
partilere sitemde 
bulundu.
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz’ın 
dışında hiçbir 
siyasi parti men
subunun katıl
madığı çelenk 
sunumundan 
sonra, açıklama 
yapan Hüseyin 
Yener, Atatürk’ün 
mebusluğa aday 
olacağı için 
Askeriye’den 
emekli olmak 
üzere verdiği 
dilekçenin tarihi 
olan 30 Haziran 
1927 tarihinin 
tüm yurtta 
Emekliler 
Günü olarak 
kutlandığını 
belirtti.
Emekliler Günü 
anısına dün öğle 
namazından sonra 
İşçi Emeklileri 
Derneği tarafın
dan Atatürk ile 
vefat etmiş 
emekliler ve 
şehitler anısına 
mevlit okutuldu. 
İLK KUTLAMA 
KURTTAN 
İşçi Emeklilerine 
ilk kutlama İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
tarafından geldi. 
Kurt, İşçi Emekli 
leri Derneği’ni 
ziyaret ederek, 
Başkan Hüseyin

Yener ile bir 
süre sohbet etti 
ve Emekliler 
Günü’nü 
kutladı. 
Gemlik’e ilk 
geldiği andan 
itibaren İşçi 
Emeklileri 
Derneği’ni 
ziyaret etmek 
istediğini 
belirten Kurt, 
"Gecikmeli de 
olsa sizleri 
tanımaktan 
mutlu oldum. 
Emekliler 
Günü’nüzü 
yürekten kut
luyorum" dedi. 
İKİNCİ 
KUTLAMA 
DYP’DEN 
İşçi Emeklileri 
Derneği’ne 
ikinci ziyareti 
DYP İlçe 
Yönetimi yaptı. 
İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar 
ve Kadın 
Komisyonu 
Başkanı Nuray 
Ertem, yönetim 
kurulu üyeleriyle 
birlikte Emek 
liler Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener’e çiçek 
vererek, Emekli 
ler Günü’nü 
kutladılar.
Devletin Emeklisi 
ne daha çok 
yönelmesi gerek
tiğini savunan 
Peyami Çağlar, 
ilçede SSK’lılann 
en büyük ihtiyaçla 
nnın yeni bir has
tane olduğuna 
dikkat çekti.
Çağlar "Gemlik’te

yeni bir SSK 
Hastanesi yapımı 
için her türlü 
girişimde 
bulunmaktan 
kaçınmayacağız. 
Atılan her 
adımda bizler 
de olacağız" 
diyerek destek 
vereceklerini 
söyledi.
Seçim öncesi 
Faruk Güzel’in 
SSK Hastanesi 
bahçesindeki

yere ek poliklinik 
odası yapımı 
için verdiği 
söze değinen 
Hüseyin Yener 
" Önümüzdeki 
günlerde 
girişimlere 
başlayalım" dedi. 
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, 
kendilerini unut
mayan DYP İlçe 
Yönetimine 
teşekkür etti.
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Manastırdaki Uğur Apartmanı için Ankara'dan gelen yıkım karan apartman sahiplerine tebliğ edilecek

1M (ilil isi Biraz Futbol

Manastır’da zemin bozukluğu nedeniyle yıkılma tehlikesi geçirdiği için 
boşaltılan Uğur Apartmanın sahipleri binayı yıkacaklar. Yıkmazlarsa yıkım 
işini belediye yapacak, masrafların yüzde 20 sini daire sahiplerindan alacak.
Seyfettin SEKERSÖZ

Cumhuriyet 
Mahallesi, Manastır 
Mevkii’nde bulunan 
zemin bozukluğu 
nedeniyle yıkılma 
tehlikesi geçiren 
Uğur Apartmanı 
için verilen 
yıkım karan, kat 
maliklerine tebliğ 
edilmeye başlandı. 
Belediye
Encümeni ’ nde 
görüşülen ve Valilik 
Makamının 
28.06.2004 tarih 

f ve 573 sayılı 
yazılan eki rapor 
doğrultusunda 
3194 saydı İmar 
kanununun 
39. maddesi 
çalıştırılarak 
binanın yıkımına 
karar verildi. 
İlgili Yasanın 
39. maddesi ise 
şöyle: "Bir kısmı 
veya tamamının 
yıkılacak derecede 
tehlikeli olduğu 
belediye veya 
valilik tarafından 
tespit edilen 
yapıların sahipleri

TAŞI
GEDİĞİNE

Demoldes’in kılıcı
ABD, 8,5 milyar dolarlık 
kredi yardımını askıya almış. 
DemoMesin kılıcını başımızın 
üstünde sallandırıp dururlar. 
Taa ki böleri Irak bataklığına 
süriinceye kadar...

^4^

UĞUR
APARTMANI

^<1
-«HM

— - -r ■ - - -r'gur Mpanmanı santpıen.pınayçyiKrpazşa^ırnarıvanüı

ne tehlike derece
sine göre bunun 
izalesi için bele 
diye veya valilikçe 
10 gün içinde 
tebligat yapılır.
Yapı sahibinin 
bulunması halin 
de binanın için
dekilere tebligat 
yapılır. Onlarda 
bulunmazsa 
tebligat varakası 
tebliğ yerine 
kaim olmak üzere 
tehlikeli yapıya

asılır ve keyfiyet 
muhtarla birlikte 
ve bir zabıta 
teslim edilir.
Tebligatı 
müteakip süresi 
için yapı sahibi 
tarafından tamir 
edilerek veya 
yıktırılarak tehlike 
ortadan kaldırıl- 
mazsa bu işler 
belediye veya 
valilikçe yapılır 
ve masrafı yüzde 
20 fazlası ile 
yapı sahibinden 
tahsil edilir.
Alakalının 
fakruhali tevsik 
olunursa, masraf 
belediye veya 
valilikçe bütçesin* 
den karşılanır. 
Tehlike durumu 
o yapı ve civan 
boşaltılmasını 
icap ettiriyorsa 
mahkeme kararı
na lüzum kalmak
sızın zabıta mar
ifetiyle derhal 
tahliye ettirilir” 
diyor.
BELEDİYE 
HOPERLÖRLERİ 
ANOS YAPIYOR 
Bu nedenle hareke 
te geçen Belediye 
Başkanlığı, beledi

ye hoparlörü 
aracılığıyla Yapı 
Müteahhidi Uğur 
İnşaat Ticaret 
Limited Şirketi 
olan ve binada 
mülkiyetleri 
bulunan kat 
maliklerine duyuru 
yapmaya başladı. 
Uğur 
Apartmanı ’ nda 
bulunan 18 
dairenin kat 
sahipleri şunlar: 
1. Beyhan Sevyurt, 
2. Nermin 
Duygulu, 3. Dsman 
Onsekiz, 4. Nejla 
Soyak, 5. Mujgan 
Sesle, 6. Murat 
Araş-Emine Araş, 
7. Emine Kasap, 8. 
Halik Keskin, 9. 
Hayriye Kasap, 10. 
Hatice Zamur, 11. 
Osman Onsekiz, 
12. Selda 
Topaktaş, 13. 
Alaattin Akçan, 14. 
Gülten Cozar-Kamil 
Cozar, 15. Dilek 
Araş-Mukaddes 
Araş, 16. Faruk 
Belsi, 17. 
Selahettin Akçan, 
18. İnci Yazıcı.

Transfer bombalan, patlamaya 
devam ediyor.

Fenerbahçe Alex’i aldı.
Deniz’i aldı.
Serkan’ı aldı.
Ve. Belçika’dan Önder’i aldı.
Beşiktaş bu transferin en hızlısıydı.
İbrahim Toraman’ı aldı.
Ali Güneş’i aldı.
Okan Buruk, Veysel, Çağdaş ve 

Berkant’ı aldı.
Yurt dışından Fatih’i aldı.
Galatasaray, bu transferde sessiz 

kaldı.
Bir çok isim gündemde.
Ama. Henüz sonuç yok.
Trabzonspor, artık büyük takım 

olmak istiyor.
Gökdeniz’i satmadı.
Üstelik Belçika’dan Thijs’i aldı.
Artık dördünçü büyük olmayı, hak 

jediyor.
Bir de, Hasselbaınk dedikodusu 

var.
Beşiktaş’a geleceği söyleniyor.
Böyle bir santrofora, tüm büyük 

takımların ihtiyacı var.
Sağlam ve süratli.
Toplara iyi vuruyor.
Oyundan küsmüyor.
Gelelim Avrupa Kupası maçlanna.
Büyük takımlar yavaş yavaş eleni 

yor.
İspanya elendi.
Ardından İtalya elendi.
Almanya’da kupa dışında kaldı. 
Son piyango İngiltere’ye vurdu. 
O da, Portekiz’e elendi.
Kupa hızlı Çek Cumhuriyetine 

doğru gidiyor.
- Bakalım son haftada neler olacak.

GÜNÜN ÇÖZÜ

İçimizdeki cehennemin
Çektirdiği acılan
Ne kulak duyabilir
Ne de dil söyleyebilin

“Lord Byron”

ABONE OLDUNUZ MU?
PlÂL/AJ ABONE OLUN 
Sr LAL ‘J OKUYUN OKUTUN
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ilköğretim okullarında
Seyfettin ŞEKERSOZ 

ilköğretim kurum
lan Yönetmeliği 
nin 95’nci madde
si gereği 15 Hazi 
ran’da kapanan 
okullarda 30 
Temmuz a kadar 
yapılması gereken 
çalışmalar 
tamamlandı.
Şehit Cemal İlköğ 
retim Okulu’nda 
gerçekleştirilen ve 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Veysel Özmen ile 
İlköğretim 
Müfettişlerinin de 
hazır bulunduğu 
toplantıda, 
önümüzdeki 
öğretim yılında 
uygulanacak olan 
günlük ders 
planlarında çoklu 
zeka kuramına 
göre yapılması 
gereken tüm çalış
malar görüşüldü.

Yapılan toplantı 
hakkında bilgi 
veren Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen ile Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Cemal Kurt, 
birinci kademe 
ve ikinci kademe 
öğretmenlerce 
son derece güzel 
hazırlanan prog 
ramlar önümüzde 
ki ders yılında 
okullarda uygu
lanacak. 8 zeka 
türüne hitap 
eden bu planlar 
Şube Müdürü 
Veysel Özmen ile 
İlköğretim Müfet 
tişleri ve okul 
müdürlerine oku
lun laboratuarında 
bilgisayar ve tepe 
göz ortamı île 
tanıtımı ve 
sunusu yapıldı. 
Sunulan yeni plan

örneklerinin ilgili 
makamlarca çok 
beğenildiği 
belirtilirken, 
önümüzdeki 
öğrenim döne
minde bu planların 
ilçedeki tüm 
okullarda 
öğrencilere uygu
lanacağı belirtildi. 
Toplantıda ayrıca 
Şehit Cemal

İlköğretim 
Okulu Stajyer 
İngilizce 
öğretmeni 
Selcan Tosun’un 
hazırladığı 
‘örnek İngilizce 
seminer sunuş 
çalışması’ izleyen 
öğretmenler 
tarafından 
başarılı bulunarak 
ilgiyle izlendi.

'’CKtnt Lastiklerinizi yenileyin, 
performansınızı artırın!

4 adet Goodyear Minibüs- Kamyonet ve 
Panelvan lastiği alan müşterilerimize 

Castrol Turbomax 15VV40
______ motor yağı hediyemiz.

GOOn/İffAtt

Çünkü tüm 
lastikler aynı 
değildir.

Kampanyamız 
r 14-15-16 

17,5-19,5 jant 
ebatlarında 
geçerlidir.

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 hasarlanna 

_____________ I karşı korumasıyla mükemmel sağlamlık getiriyor.

GOOD/YEAR
Yetki 'i Bayii İstiklal Caddesi No : 26 

Tel: (0.224) 513 11 75 GEMLİK

Dr. Ömer ARTAR
COCUK Sağlığı ve Hastalıkları l’zm.

ÇOCUKLUK ÇAĞI 

EPİLEPSİLERİ (4)

GENEL (JENERALİZE) EPİLEPSİLER

1) ABSANS NÖBETLERİ 
Dalma nöbetleri de denir. 
6-7 yaşlarında çok sıktır. 
Sadece dalma şeklinde olabileceği gibi 

(BASİT); dalmaya ilave olarak göz kapak
larında titreme, ağız şapırdatma, 
çiğneme-parmak-el kol, omuz hareketleri 
ani vücut düşmesi, ya da gerilmesi, idrar 
kaçırma, terleme, solukluk da görülebilir. 
(KOMPLEX)

2) MYOKLONİK NÖBETLER
Kol ve bacaklarda görülen ani sıçra

malardır. Epileptik olabilir ya da olmaya
bilir. (Örneğin tikler, uyku sıçramaları, 
hıçkırık epileptik olmayan myoklonilerdit)

3) ATONİK NÖBETLER
Aniden düşme-yere yığılma şeklindedir. 

Ciddi kafa travmalarına neden olan kas 
gücü kaybıdır.

Bayılma (Senkop) ile karışır.

4) GENEL TONİK-KLONİK NÖBETLER
Halk tarafından (sara) olarak bilinen ı 

prototip Grand-Mal nöbetlerdir.
Vücut önce kilitlenir, kasılır, ardından 

sıçramalar görülür. Bu arada morarma, 
ağızdan köpük gelme olur. Nöbet ardın
dan gevşeme olur ve uzunca bir uyuma 
görülür.

3 yaşın altında nadiren görülür.
İdrar kaçırma vakaların yansında vardır.
Yüzde kızarma, çarpıntı, ağızdan su 

köpük gelme, dili ısırma sıkça görülür.
Yarın : Epilepsi Tedavisi

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde Kayıkhane 

mevkii üstünde 3 katlı t riplex satılık villa 
GSM: (0.535) 886 47 74

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta 

5. Kat sahibinden satılıktır.
Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 99 99

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 
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Öğretmenlik mes 
leğini, “öğretmen ”, 
“uzman öğretmen” 
ve “başöğretmen” 
unvanlarıyla 3 kariyer 
basamağına ayıran 
yasa tasarısı, TBMM 
Genel Kurulu’nda 
kabul edildi.
Milli Eğitim Temel 
Kanunu ve Devlet 
Memurları Kanunun 
da Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yasa, adaylık dönemi
ni başarıyla tamam
layanların mesleğe 
öğretmen olarak atan
masını öngörüyor. 
Yasaya göre, kariyer 
basamaklarında 
yükselmede kıdem, 
eğitim, (hizmet içi- 
lisansüstü eğitim) 
etkinlik, bilimsel, 
kültürel, sanatsal ve 
sportif çalışmalar ve 
sicil (iş başarımı) 
puanlan ile sınav 
sonuçlan esas alı

FBflLİKTüTMflZEVKİNi'î
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İPA§
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

BİZİMLE YAŞAYIN

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
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nacak. Değerlendirme 
100 tam puan 
üzerinden yapılacak. 
Değerlendirme 
puanının yüzde 
10’unu kıdem, yüzde 
20’sini eğitim, yüzde 
10’unu etkinlik, yüzde 
10’unu sicil ve yüzde 
50’sini de sınav puanı 
oluşturacak. Sınav, 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
tarafından yapılacak. 
Kariyer basamaklann- 
da yükselecekler, 
değerlendirme 
puanlarına göre başarı 
sıralamasına alınacak. 
Değerlendirmeye gire

bilmek için sınav tam 
puanının en az yüzde 
60’ını almış olmak 
şartı aranacak.
Sınav, yılda bir kez 
yapılacak. Ancak 
uzman öğretmenlik 
ya da başöğretmenlik 
kontenjanının en az 
yüzde 10’unun boşal
ması durumunda sınav 
için süre kaydı aran
mayacak. Alanında 
veya eğitim bilimleri 
alanında tezli yüksek 
lisans öğrenimini 
tamamlamış öğret
menlerden uzman 
öğretmenlik, doktora 
öğrenimini tamam

lamış olan öğretmen
lerden ise başöğret
menlik için sınav 
şartı aranmayacak. 
Bu durumda olan 
öğretmenler kıdem, 
eğitim ve sicil 
ölçütlerine göre 
değerlendirilecek. 
Öğretmenlik kariyer 
basamaklarında yükse
leceklerin gireceği 
sınav, sınava katıla
caklarda aranacak 
en az çalışma süresi, 
hizmet içi veya lisans 
üstü eğitim nitelikleri, 
bilimsel, kültürel, 
sanatsal, sportif çalış
malar gibi etkinlikler 
ve sicil puanı düzeyi 
ile her bir değer
lendirme ölçütüne 
ilişkin hususlar ile 
puan değerleri, alanın
da veya eğitim bilim
leri alanında tezli 
yüksek lisans ve 
doktora öğrenimini 
tamamlamış olanlar-

dan uzman öğretmen
lik ve başöğretmenlik 
için aranacak kıdem, 
eğitim sicil şartlan ve 
puan değerleri, yük
selmeye ilişkin usul 
ve esaslar ile diğer 
h ususlar Maliye 
Bakanlığı ve 
Devlet Personel 
Başkanlığı nın uygun 
görüşleri alınarak Mili 
Eğitim Bakanlığı nca 
çıkarılacak yönet
melikle düzenlenecek. 
Toplam serbest 
öğretmen kadro 
sayısı içinde başöğret
men oranı yüzde 10,

Bursa’da sahte
emeklilik skandali
Sahte emeklilik 
SSK müfettişleri 
Bursa’da, vatan
daşların para 
karşığılında SSK ve 
Bağ-Kur’dan sahte 
evraklarla emekli 
edildiğini ortaya 
çıkarttı. 1 yıldır 
devletten maaş 
alan 6 sahte emekli 
aldıkları parayı 
faiziyle geri 
ödeyecek.
Polis, olayın şüphe
lisi olarak bir kişiyi 
gözaltına alırken, 
şebeke başını ara
maya devam 
ediyor. SSK müfet
tişlerinin ortaya 
çıkardığı skandalda 
emekli olan, yak
laşık 1 yıldır 
devletten emekli 
maaşı alan 6 vatan
daş ise aldıkları 
ikramiye ve 
maaşları yasal 
faizleriyle birlikte 
devlete geri 
ödüyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlar Şube 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, SSK 
başmüfettişleri 
tarafından hazır
lanan soruşturma 
raporunda Ali S.

azman öğretmen oram 
ise yüzde 20 olacak. 
Bu oranlar, Bakmtiv 
Kanda tarakmdan 
bir katma kadar
mnMMOHi.
Başöğretmen meram

en yüksek devlet 
■fm ayfeğmm 
yüzde 40 ra. azman 
öğretmenlere ise 
yüzde 20 Mm asa 
meye eh sekide 
ilave Eğitim Oğrctra 
Tazmmab ödeşecek. 
Bu hüküm. 1 Ocak 
2005 ten itibaren 
yürürlüğe gfaacek

ve Baki C.’nin 
2002 ve 2003 
yıllarında 25 kişiye 
ait yaşlılık aylığı 
talep dilekçeleri 
hazırladıktan tespit I 
edildi.
Bu dilekçeler ekme I 
beyan ve taahhüt 
belgeleri doldur
mak suretiyle kişi
lerin İstanbul Bağ- 
Kur Müdürlüğü ne 
kayıtlan olmadığı 
halde tescilleri var
mış gibi belgeler 
düzenlediklerinin 
belirlenmesinin 
ardından 
Kaçakçılık ve 
organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
Mali Büro Ekipleri 
harekete geçti.
SSK ve Bağ-Kur'da 
kaydı bulunan veya i 
hic kaydına rastlan
mayan vatandaşlar 
adına sahte evrak
lar düzenleyerek 
vatandaştan emekli 
yaptıktan mütfet- 
tişlerce tespit 
edilen şüpheliler
den Ali S. gözaltına 
alınırken diğer 
şüpheli Baki Ç.’nin 
aranmasına dcınmı 
ediliyor. SSK’da 
bekçi iken emeklil
iğe aynlan Ali 
S.'nin Baki Ç. ile 
işbirliği yaptığı 
ortaya çıktı.
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Gençler sigaraya nasıl başlıyor!
Türkiye’de 15 ilde 
yapılan bir araştır
mada, gençlerin 
yüzde 28.2’sinin 
sigarayı ilk 
denedikleri yerin 
kendi evleri olduğu 
tespit edildi. 
Marmara Üniver
sitesi (MÜ) Sağlık 
Eğitim Fakültesi 
öğretim üyeleri 
Tuğrul Erbaydar, 
Osman Hayran, MÜ 
Tıp Fakültesi öğre
tim üyesi Elif 
Dağlı ile yurtdışı 
üniversitelerinden 
Susan Lawrence ve 
Neil Coliishavv 
15 ilde "Türkiye'de 
gençler sigaraya 
nasıl başlıyor?" 
konulu 
araştırma yaptı. 
Okullardı, 
çıraklık eğitim 
merkezlerinde ve 
işyerlerinde 
görüşülen 13-17 
yaş grubunda 6 bin 
12 genç üzerinde 
yapılan araştırma-

da, bu yaş grubun
da sigarayı denemiş 
olanların oranı 
erkeklerde yüzde 
57.5, kızlarda 
yüzde 41.1 olarak 
bulunurken, 
halen sigara içme 
oranının ise 
erkeklerde yüzde 
25.2, kızlarda 
yüzde 10.5 o 
Iduğu anlaşıldı. 
ERKEKLER DAHA 
ERKEN BAŞLIYOR 
Araştırmada, sigara 
içmeye devam 
edenlerin, yüzde 
6.9’unun 7 veya 
daha küçük yaşlar
da, yüzde 6.9’unun 
8-9 yaşlarında, 

yüzde 15.5'inin 
10-11 yaşlarında, 
yüzde 32.4'ünün 
12-13 yaşlarında, 
yüzde 38.2'sinin ise 
14 veya daha 
büyük yaşlarda 
sigaraya başladığı 
saptandı.
Erkeklerin, kızlara 
oranla sigaraya 
daha erken yaslar
da başladığının da 
tespit edildiği 
araştırmada, tüm 
gençlerin yüzde 
62.6'sının ilk 
sigarayı 
arkadaşlarıyla bir
likte denediği sap 
tandı. Araştırmada, 
gençlerin sigaracı 

ilk denedikleri 
yerin de yüzde 
28.2 oranında 
kendi evleri olduğu 
anlaşılırken, bu 
oran kızlarda 
yüzde 46.2, 
erkeklerde ise 
yüzde 21.2 
olarak belirlendi.
Kızların yüzde 

32.1'inin, erkek
lerin yüzde 
14.6'sının sigarayı 
ilk ailelerinin 
paketlerinden temin 
ettiklerinin 
anlaşıldığı araştır
mada, erkeklerde 
yüzde 49.1, 
kızlarda yüzde 
34.6 oranında 
ilk sigaranın 
kaynağının 
arkadaşları olduğu 
tespit edildi. 
SİGARAYA 
BAŞLAMA 
M DEM İ Rİ VE 
ÖNERİLER 
Araştırmaya 
katıl.mlara sigaraya 
başlama nedenleri 

sorulduğun
da ise yüzde 
54.5'i (nasıl 
olduğunu 
görmek 
için), yüzde 
19.4 u 
(teşvik 
edildim), yüzde 
14.4'ü ise (insanları 
etkileyici gösterdiği
ni düşünüyorum) 
şeklinde cevap 
verdi. (Sigaraya 
devam etme 
nedeniniz nedir?) 
sorusunu 
ise araştırmaya 
katılanlann 
yüzde 24.2'si 
(sıkıntımı gidere
bilmek için), 
yüzde 20'si 
(eğlence amacıyla 
ve zevk aldığım 
için), yüzde 
13.4 ü ise 
(sorunları çözmeme 
yardımcı olduğu 
için) diye yanıtladı. 
Araştırmada, 
sonuçların gençlere 
yönelik sigara

eğitim program
larının sadece 
sigaranın zararları 
konusuyla sınırlı 
kalmaması, 
psiko-sosyal 
gereksinimlerin 
dikkate alınması, 
sorun çözme ve 
stresle baş 
etme becerilerinin 
geliştirilmesi 
gerektiğini 
gösterdiğine 
dikkat çekildi. 
Ayrıca sigara ile 
ilgili yanlış pozitif 
imajların (sorun 
çözmeye yardımcı 
ya da eğlendir ı< i j 
olması) varat.ii 
gizli reklamla' 
önlenmesi 
gerektiği de 
vurgula ııdı.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ GFSET 513 96 83

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Jandarma K.
Polis Karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 1206

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

> 513 13 53
513 10 57
513 13 08KAYMAKAMLIK Karayolları

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53 ı
513 29 54
513 10 28

Uman Baş. 
Mal Mûd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Mûd. 
Müftülük

513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64

________ ULAŞIM________ Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Mûd.

513 14 11
513 10 42
513 10 92
513 11 86

METRO
Aydın Turizm

513 12 12
513 20 77

HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 73

Devlet Hastanesi 513 92 00
BELEDİYE________

SSK Hastanesi
Mer.Sa£.Ocagı

513 23 29
513 10 68

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER Zabıta
Otobüs İşlet.
Su İşlet, 5
İtfaiye
Muhasebe Md S 
Yazı İşi. Md, S 
Su Anza

513 24 32
513 45 21-122

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513° t 24
51 50

13 45 21-115
513 23 25 

.13 45 21 -182 
>13 45 21 -111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

OTOBÜS

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergce 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukttgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Ukftgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

GEMLİK’TE İlK ULUSLARARASI SALATA BARI
EKMEK ARASI DÖNER+AfflAN 1.500.000TL
SOSİSlİ SANDUİC 2.000.000 TL
HAMBLUGER +AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER + CİPS+İCECEK 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS
DÖNER t CİPS-KARIŞIK SALATA t İCECEK 4.500.000 TL
CİĞER + CİPS-KARIŞIK SALATA t İCECEK 4.500.000 TL
KÖFTE t CİPS+KARIŞIK SALATA t İCECEK 4.500.000 TL 
SOSİS + CİPS'KARIŞIKSALATA■> İCECEK 4.500.000TL

«fâBtta 4.500.000 TL

8.000.000 TL
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224)5135^
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Bazı alışkanların kökenleri bulundu
İnsanların yaşamı 
boyunca süregelen 
ve belli davranışlar 
sonucu hayatımızda 
ver eden, bazı 
milletlerin ise 
kultünı ve tarihiyle 
özdeşleşen, ayrın* 
tdarda gizli bazı 
davranışların nasıl 
<»rtaya çıktığı ve 
insanların hayatlarını 
nasıl etkiledikleri 
konusunda ne 
kadar bilgiliyiz?
Hayatımızda 

u*nel kültür 
«k <ıördüğümüz 

etlini da

, I» p t III l .IS.IIIIIIISİlk 

ve davranış 
l ılıplan karsımıza

' ' II I.IT<1,1

hafızalarımızda. 
'olumlarımızda yer

• • lismeler- 
s.ıl l«

• lehim 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 

L Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03

- 1 NİSAN 
ŞAKASININ KÖKENİ 
1564 yılında Fransa 
Kralı IX. Charles, yıl 
başlangıcını Ocak 
ayının birinci gününe 
aldı. Daha önce 
Avrupa'da da yaygın 
olan yd başlangıcı 
Mart 25 idi. O 
zamanki iletişim şart
larında Kral 
Charles'in bu karan 
insanlara duyurula
madı. Duyanlar ise 
protesto amacıyla 
eski adetlerine 
devam ettiler. 1 
Nisan'da partiler 
düzenlediler. 
Diğerleri ise onları 
Nisan aptalları olarak 
nitelendirdiler. 1 
Nisan'a bütün aptal
ımın günü adını 
ı • • t<lil<’r Bu günde 
■ İKp'rlrrını* sürpriz 
kedili ler verdiler, 
capılmaçacak olan

partilere davet ettil
er, gerçek olmayan 
haberler ürettiler. 
Yıllar sonra Ocak 
ayının ydın ilk ayı 
olmasına alışınca 
Franşızlar 1 Nisan 
gününü kendi kültür
lerinin bir parçası 
olarak görerek 
şakalarını devam 
ettirdiler. Oradan da 
bütün dünyaya 
yayıldı.
- insanlar niçin 
içki kadehlerini
tokuştururlar?
Antik cağlarda bir 
insanın düşmanını 
vemcgı» da\<*t edip 

ona zehirli içki sun
ması doğal sayılıyor
du. Ev sahibi, içkinin 
zehirsiz olduğunu 
kanıtlamak için kendi 
içkisini havaya 
kaldırır ve misafirini 
içkisinden bir 
yudumunun kendi 
kadehine dökülmesi
ni isterdi. Misafir 
böyle durumda ev 
sahibine güvenini 
göstermek için 
kadehini yukarı

Duman soluyan illerimiz
DİE, 2003-2004 
Kış Sezonuna 
Kükürtdioksit ve 
Partiküler Madde 
(Duman) Yoğunluk 
larını içeren Hava 
Kirliliği İstatistikleri
ni yayımladı. 
Kirliliğinin en yük
sek olduğu iller, 
Kütahya, Çanak 
kale, Erzurum, 
Tekirdağ ve 
Corum..
Buna göre kükürt
dioksit ortalamala 
rının en yüksek 
olduğu il, 223 
mikrogram metrekü 
p ile Kütahya oldu. 
Çanakkale Merkez 
195, Erzurum ve 
Tekirdağ 184, 
Corum 183, Ağrı 
137, Bingöl ve 
Kırşehir 134, 
Manisa 130, 
İsparta 115 
mikrogram metrekü 
p kükürtdioksit 
oranıyla, havası 
en kirli iller oldu. 
Partiküler madde 
(duman) yoğunluğu 
en fazla olan 
il ise 163 mikro
gram/ metreküp 
ile Çorum oldu. 
Duman yoğunluğu 
Kütahya'da 151, 
İsparta'da 134, 
Balıkesir'de 120, 

ka id ı r a r ak ev 
sahibinin kadehine 
hafifçe vurur ve 
içkiyi denemeye 
gerek olmadığını 
gösterirdi.
- Meza ra niçin 
çiçek konulur? 
İlk olarak Mısır 
firavunları öldüğünde 
mezarını çiçekten 
taçlarla kaplandığı 
saptanmıştır. O 
zamanlarda bu 
çiçekler iyi ruhlan 
çekme, kötü ruhlan 
kovma anlammdaydı. 
Sonraları ise asıl 
amaç cesetler 
çürürken çıkan 
kokuyu kamufle 
etmek oldu.
- Niçin otellerin 
kapıları döner 
kapılıdır?

Zonguldak'ta 108, 
Bursa Orhangazi 
105, Kayseri de 
100, Rize'de 99, 
Konya'da 87, 
Burdur'da 86 
mikrogram metrekü 
p oldu. 
2003-2004 kış 
sezonunda kükürt
dioksit ortala
malarında, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre en 
çok artış görülen il 
ve ilçe merkezleri, 
yüzde 101 ile 
Çanakkale Merkez, 
yüzde 99 ile Çorum, 
yüzde 57 ile Bursa 
Merkez, yüzde 34 
ile Bolu ve yüzde 
27 ile Konya oldu. 
Aynı dönemde en 
çok azalış görülen 
il ve ilçe merkezleri 
yüzde 75 ile 
Samsun Merkez, 
yüzde 55 ile Elazığ, 
yüzde 49 ile Edirne, 
cüzde 48 ile 
Balıkesir, yüzde 43 
ile Niğde Merkez ve 
Yozgat oldu. 
2003-2004 kıs 
sezonu partiküler 
madde (duman) 
ortalamalarında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre en 
çok artış görülen il 
ve ilçe merkezleri

Döner kapdarm 
tek amao enerji 
tasarrufudur.
Büyük btnala rm 
iden dev amiı mrtriar. 
Acılan normal 
kapıdan soğuk 
hava kolayca girer. 
Eğer normal kapı 
kuflamhrsa hava 
değişimi nederûyle 
klimalar veya motor
lar yeniden cahsacak - 
tır. Özellikle cok 
kişinin girip cık î »ğı 
otel ve benzeri 
binala rda enerji 
tasarrufu için döner 
kapı kullanılır 
Döner kanatlar 
sıcak havanın divan 
çıkmasını, soğuk 
havanın da içeri 
girmesini engeller.

yüzde 94 ile Corum, 
yüzde 34 ile Bu rsa 
İnegöl, yüzde 32 ile
Uşak, yüzde 31 ile 
Bol u ve yüzde 30 
ile Sam su n 
Merkez oldu.
Aynı dönemde en 
çok azalış görülen İ 
ve ilçe merkezleri 
ise yüzde 50 ile 
Hatay İskenderun. 
yüzde 48 ile 
Eı nırum. yüzde 47 
ile Elazığ, yüzde 33 
ile Kırıkkale ve 
yüzde 30 ile İzmir 
Ödemiş oldu 
ANKARA VE 
İZMİR'İN HAVASI 
TEMİZ 
2003-2004 kıs 
sezonunda Ankara 
ve İzmir il merkez
leri ile İzmir 
Bergama, Ödemiş 
üçe merkezlerinde 
ölçüm yapılan 
istasyonlardan elde 
edilen kükürtdioksit 
ve duman ortala
maları ince
lendiğinde. kısa 
iadeli sınır değeri 
ölçüm yapılan hiçbir 
istasyonda aşılmadı. 
Öte yandan İstan
bul'a ait ölçüm 
sonuçla n henüz 
DİE'ye uiasmadığm- 
dan. değerlendirme 
yapılamadı.



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 PCI I.000M00 1.0M.000.0M 1.000M0M 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.600.000 1.177.600.000 i.itîmooo 1.307.000.000 1.307.000.000
Vestel Asteo U07.600.000 U07.600.000 U07.600.000 1.340.000.000 1.340.000.000

Vestel Bishi T İMİ 1200.000.000 U66.800.000 1.406.000.000 1.406.000.000
Vestel Planet 1428.800.000 1.428.000.000 I.M1 1.586.000.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 1520.000.000 mı 1.920.000.000 Z131.000.000 2.131.000.000

Vestel BishiY 1.794.800.000 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Opta 1461.600.000 1.861.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1598MOOO 1.998.800.000 1.998.800.000 2219.000.000 2219.000.000
Vestel Max 5JJ70.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5.627.000.000 5.627.000.000

|irarMirM:ANlMn irFlatüonitörfadu:100.000.000TL 19’ Fiat Monitör faikı: 191200.000 TL

VESTEL 0NYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT *4 TAK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT *6 TAK

BONUSCARD’A 
PEŞİNAT+ 10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1271.900.000 1271.900.000
17" CRT

Monitörle 1450400.000 1.195400.000 1.195400.000 1.314.950.000 1.314.950.000
ir FLAT 
Monitörle 1510M000 U55.000.000 1^55.000.000 1.380.750.000 U80.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.
_______________________________________________ ;________________________________

Aacûve
R COMPUTER VESTEL

DİSTRİBÜTÖRÜ I

| Çeki kullanan_________ Aldığı ürünün Tutan Tartı

1 I II H-./--/2OO4||
I Bu hediye çeki sadece Acttve Bı'lgisayar'öa 30/06/2004 tarihine kadar geçeridir I

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar islerinizi 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. . . .
İstikla' Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40

T I : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Büyük deprem bekleniyor
Türkiye’de 6.3 
büyüklüğünde 
deprem olasılığının 
yüzde 63 dolayında 
olduğunu belirten. 
Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara 
önümüzdeki 5 ay 
içinde büyük bir 
deprem beklendiğini 
söyledi.
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
eski Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, Bingöl’de, 1 
Mayıs 2003 sabahı 
meydana gelen 
Richter ölçeğine 
göre 6.4 büyük
lüğündeki depremin 
ardından bir yılı 
aşkın bir süre 
geçtiğini hatırlatarak 
"Önümüzdeki 5 ay 
içinde mutlaka 
büyük deprem 
bekliyoruz" dedi.

DGM’ler kaldırıldı
5190 sayılı ”Ceza 
Muhakemeleri Usulü 
Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
ve Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’nin 
Kaldırılmasına Dair 
Kanun”, Resmi 
Gazete de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Yasa, 
Anayasa ’da yapılan 
değişiklikle kaldın 
lan DGM’ler konu 
sunda yasalarda da 
değişiklik yapıyor. 
Yasa, "Devlet 
Güvenlik Mahkeme 
leri'nin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun ”u 
yürürlükten 
kaldırıyor.
Yasaya göre, daha 
okce DGM kap
samında olan bazı 
suçlaK Adalet 
Bakanîığı’nın teklifi 
üzerine Hakimler ve 
Savcılar Yüksek 
Kurulu’nca (HSYK) 
yırğı çevresi birden 
çok ili kapsayacak 
şekilde belirlenecek 
illerde görevlen 
dirilecek ağır ceza 
mahkemelerinde

Öncelikle, deprem
den korunma yol
larını öğrenmemiz 
gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Işıkara 
şöyle konuştu: 
"Deprem konusunda 
bilinçli olursak, 
hasar, can ve mal 
kaybını en aza indi
rebiliriz. Depremde, 
zemin şartları çok 
önemlidir. Sert 
zeminde yapılanlar 
daha sağlam olur. 
Zemin yumuşak 
olduğu için ovalarda 
yapılaşmaktan kesin
likle uzak dur

görülecek.
Bu mahkemelerin 
bakacağı suçlar 
şöyle: ”- Türk Ceza 
Kanunu’nun 125 ila 
139, 146 ila 157, 
168, 169, 171 ve 
172. maddelerinde 
yazılı suçlar, 403. 
maddesinde yazılı 
toplu olarak veya 
teşekkül vücuda 
getirmek suretiyle 
işlenen suçlar, - 
Anayasa’nın 120. 
maddesi gereğince 
olağanüstü hal ilan 
edilen bölgelerde, 
olağanüstü halin 
ilanına neden olan 
olaylara ilişkin 
suçlar, -3713 sayılı 
Terörle Mücadele 
Kanunu’nda yazılı 
suçlar, - 4422 sayılı 
Çıkar Amaçlı Suç 
Örgütleriyle 
Mücadele Kanunu 
kapsamına giren 
suçlar.” Gelen iş 
durumuna göre, 
belirlenen suçlara 
bakmakla görevli 
olmak üzere aynı 
yerde birden fazla 
ağır ceza mahkemesi 
kurulmasına Adalet 

malıyız. Yeterli 
olmayabilir ama yine 
de radyal temel 
atmakta fayda 
vardır, inşaatlara 
beton santralinin 
dışında, beton 
dökülmesine kesin
likle izin vermemek 
gerek, inşaat usta
ları ve kalfalan 
konularında eğitimli 
olmalıdır. Kaçak ve 
ek kat yapımı engel
lenmelidir.
Okullarda yılda en 
az iki kez deprem 
tatbikatı yapıl
malıdır. Herkes

Bakanîığı’nın teklifi 
üzerine HSYK karar 
verecek. Bu durum
da mahkemeler 
numaralandırılacak. 
Bu mahkemelerin 
başkan ve üyeleri 
adli yargı adalet 
komisyonunca bu 
mahkemelerden 
başka mahkemel
erde veya işlerde 
görevlendiri 
lemeyecek. Suçların 
hazırlık soruştur
ması HSYK’ca 
görevlendirilen 
Cumhuriyet 
savcılarınca yapıla
cak. Bu savcılar, 
soruşturmanın 
gerekli kıldığı 
hallerde suç mahalli 
ile delillerin bulun
duğu yerlere giderek 
soruşturma 
yapabilecek. 
ADLI TATİLDE DE 
BAKILACAK 
Bu suçlar, acele 
işlerden sayılacak ve 
davalara adli tatilde 
de bakılacak. 
200’den fazla sanığı 
olan davalarda, 
sanıklar ilgileri 
bulunmayan duruş

zorunlu deprem sig
ortasını yatırmalıdır. 
Depreme hazır, 
deprem bilinci yük
sek bir toplum 
haline gelmeliyiz. 
Çok sorumsuz 
yaşadık, kaçak 
binalar yaptırdık, 
bedelini de ağır 
ödüyoruz. Deprem 
kader değildir. Yeter 
ki depremle yaşa
mayı öğrenelim.
Geleceğe yönelik bir 
çaba içinde 
olmalıyız.” 
Gölcük depreminin 
maliyetinin 24.5 mil
yar dolar olduğunu, 
ülkenin 17 Ağustos 
sonrasında büyük 
bir ekonomik krize 
girdiğini kaydeden 
Prof.Dr. Işıkara, bu 
yüzden hala cep 
telefonlarıyla yüzde 
25 zamlı olarak 
konuşulduğunu 
söyledi.

malara katılmaya- 
bilecek. Mahkeme, 
güvenliğin sağlan
ması bakımından 
duruşmayı başka bir 
yerde yapabilecek. 
Suç askeri mahalde 
işlenmişse, Cumhuri 
yet savcısı ilgili 
askeri savcılıktan 
hazırlık soruştur
masının yapılmasını 
isteyebilecek.
Bu davalarda, esas 
hakkındaki müta
laasını hazırlamak 
için Cumhuriyet 
savcısına, savun
malarını yapmak için 
müdahil veya veki
line, sanık veya veki
line makul bir süre 
verilecek ve bu süre 
uzatılabilecek. 
Duruşmanın 
düzen ve disiplinini 
bozanlara, 
beyan ve 
davranışlarıyla 
mahkeme heyeti, 
savcı, avukat ve 
diğer görevlilere 
uygun olmayan söz 
ve davranışta bulu
nanlara, hapis ve 
ağır para cezası 
verilecek.

“Elektriğe zam 
yapılmayacak"

Enerji ve Tabii 
Kaynakla r Bakanı 
Hilmi Güler, yarın
dan itibaren doğal- 
gaza yüzde 5 
civarında zam gele
ceğini, elektriğe ise 
zam yapılmaya
cağını bildirdi. 
Güler, Atatürk 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 
'Uluslararası 
Tedarik ve Lojistik 
Fuarf’nda, gazete
cilerin akaryakıt 
ürünlerine yapılan 
son zamlarla ilgili 
sorularım yanıtladı. 
Güler, son 
dönemde ulus
lararası ortamda 
benzinde fiyat 
artışının yüzde 4O’ı 
aştığını ifade 
ederek, 'Bu nokta
da yapılan zam, 
çok makul seviyede 
tutuldu. Yüzde 5 
civarında yapıldı. 
Diğer ülkelerde bu 
yüzde 40’ın 
üzerinde yapıldı. 
Biz bunu kom- 
panse etmeye 
çalışıyoruz. Başka 
enstrümanlarla 
bunun artmasını 
önledik.
Dolayısıyla bu, şu

i BURSA HAKİMİYET g
I VE KENT

GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR

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

............. ırr ~eariff'fcihJl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

anda rninûnum 
seviyededir.
Fiyatlar düşene 
indirim de yaparız' 
dedi.
Doğalgaza zam 
yapılıp yapılmaya
cağı sorusuna 
karsılık ola rak da 
Güler, Doğalgaza 
da yannd— 
itibaren yüzde 5 
civarında zam ola- 
cak”dedi.
Bu zamla nn tama
men gelişmelere 
bağlı olarak 
yapıldığını belirten 
Güler, herhangi bir 
artış olması duru
munda tekrar zam 
yapılabileceğini 
söyledi.
Güler, yasanan 
artışların mümkün 
olduğu kadar halka 
yansıtılmamaya 
çalışıldığını 
kaydetti.
Hilmi Güler, elek
triğe zam yapılıp 
yapılmayacağı 
sorusu üzerine de,
"Elektriğe zam 

yapılmayacak. 
Dikkat ederseniz 
20 aydır elektrik 
fiyatlarına zam 
yok” diye 
konuştu.
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550 Hakim adayı alınacak "Türkiye 
markası

Adalet Bakanlığı, 
550 adli ve idari 
yargı hakim adayı 
almak için sınav 
açıyor. Doktora 
yapan adaylar, 
yazılı sınava girme
den mülakata alı
nacak. Adaylann 
sınava girişi için 
gereken şartlar ve 
başvuru tarihleri 
açıklandı.
Adli yargı hakim
liğine başvuracak 
adaylar 9 Ağustos- 
3 Eylül, idari yargı 
hakim adaylığına 
başvuracak adaylar 
2 Ağustos-2 7

I Ağustos tarihleri 
arasında başvuru 
formlarını ve diğer 
belgeleri Adalet 
Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğü 
Hakim Adaylığı 

Bürosu'na bizzat 
getirmeleri, 
postalamaları veya 
bulundukları yer 
Cumhuriyet baş 
savcılıklarına ver
meleri gerekiyor. 
Adalet 
Bakanlığı’ndan 
edinilen bilgiye 
göre, Adalet 
Bakanlığı yazılı 
sınav ve mülakatla 
400 adli yargı ve 
150 idari yargı 
hakim almak için 
sınav açıyor. 
Adli yargı hakim 
adaylığı sınavı için 
başvurular, 9 
Ağustos Pazartesi 
günü başlayacak, 
3 Eylül Cuma günü 
mesai saati biti
minde sona erecek. 
Yazılı sınav, 
Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 

24 Ekim Pazar 
günü Ankara’da 
yapılacak.
İdari yargı hakim

adaylığı sınavı için 
başvurular ise 2 
Ağustos Pazartesi 
günü başlayıp, 27 
Ağustos Cuma 
günü mesai saati 
bitiminde sona 
erecek. Yazılı 
sınav, ÖSYM 
tarafından 17 
Ekim Pazar günü 
Ankara’da 
gerçekleştirilecek. 
Sınavlarda 70 ve 
daha yüksek olan 
adaylar, mülakata 
çağrılacak.
Adli ve idari yargı 

hakim adaylığı için 
başvuruda bulu
nacakların, şu 
şartları taşımaları 
gerekiyor:
- Türk vatandaşı 
olmak,
- 31.01.2004 tarihi 
itibarıyla lisans ve 
lisans üstü öğreni
mini yapmış olanlar 
için 30 yaşını 
(doğum tarihi 
31.01.1974 ve 
daha sonra olan
lar), doktora öğren
imini tamamlamış 
olanlar için 35 
yaşını (doğum tarihi 
31.01.1969 ve 
daha sonra olanlar) 
bitirmemiş olmak, 
- Hukuk 
Fakültesinden 
mezun olmak veya 
yabancı bir hukuk 
fakültesini bitirip 
de Türkiye’deki 
fakülte program
larına göre eksik 
kalan derslerden 
sınava girip başarı 
belgesi almış 

bulunmak, 
- Kamu haklarından 
yasaklı olmamak, 
- Yabancı ile 
evli olmamak, 
- Askerlik durumu 
itibariyle askerlikle 
ilgisi bulunmamak, 
muvazzaflık hizme
tini yapıyor veya 
yapmış, yahut 
ertelenmiş ya da 
yedeğe geçirilmiş 
olmak, 
- Hakimlik ve 
savcılık görevlerini 
sürekli olarak 
yurdun her yerinde, 
yapmasına engel 
olabilecek vücut 
veya akıl hastalığı 
veya sakatlığı, 
alışılmışın dışında 
çevrenin yadırgaya
cağı şekilde konuş
ma ve organlarının 
hareketini kontrol 
zorluğu çekmek 
gibi özürlü durum
ları bulunmamak, 
- Taksirli suçlar 
hariç olmak üzere, 
ağır hapis veya üç 
aydan fazla hapis 
veya affa uğramış 
olsa bile devletin 
şahsiyetine karşı 
işlenen suçlarla, 
zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, 
dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı veya 
şeref ve haysiyet 
kinci bir suçtan 
veya kaçakçılık, 
resmi ihale ve alım 
satımlara fesat

kanştırma, devlet 
sırlannı açığa 
vurma suçlanndan 
dolayı hükümlü 
bulunmamak veya 
bu suçlardan veya 
taksirli suçlar 
hariç olmak üzere 
üç aydan fazla 
hürriyeti bağlayıcı 

cezayı gerektiren 
bir fiilden dolayı 
soruşturma veya 
kovuşturma 
altında olmamak, 
- Hakimlik ve 
savcılık mesleğine 
yakışmayacak 
tutum ve davranışta 
bulunmamış 
olmak.
DOKTORA 
YAPANLAR 
SADECE 
MÜLAKATA 
GİRECEKLER. 
Adayların, başvur
ma formu ile iste
nen bazı belgeleri, 
Adalet Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürlüğü Hakim 
Adaylığı Bürosu’na 
bizzat getirmeleri, 
postalamalan veya 
bulunduktan yer 
Cumhuriyet 
başsavcılıklarına 
vermeleri gerekiyor. 
Sınav ücreti olan 
50 milyon lirayı, 
adli yargı hakim 
adaylığı sınavına 
girmek isteyenler, 
ÖSYM’nin Halk 
Bankası Ankara 
Küçükesat 
Şubesi 33245 
numaralı 
hesabına, idari 
yargı hakim 
adaylığı sınavına 
girmek isteyenler 
ise ÖSYM’nin 

Yapı ve Kredi 
Bankası Ankara 
Güvenevler Şubesi 
1-000660-1 
numaralı hesabına 
yatıracaklar.

doğuyor
Devlet Bakanı 
Tüzmen, Türkiye 
adını dünyada bir 
marka olarak tanıt
mak ve yaşatmak 
için ’Turguality’ 
adını verdikleri bir 
çalışma yaptıklarını 
söyledi. Tüzmen 
ihracat artışını da 
"Eskiden hayal bile 
edemezdik" dedi. 
Tüzmen, Türk mal 
ve hizmetlerinin 
dünyada kalite ile 
birlikte anılmasını 
sağlamak için 
çalıştıklarını ifade 
etti.
Türkiye’nin önce
likle imajını sat
ması gerektiğine 
dikkat çeken 
Tüzmen, şöyle 
konuştu: 
"Hepimizin yaptığı 
bir şey olmalı. Biz, 
önce Türkiye’nin 
imajını satmalıyız. 
Türkiye imajını 
satamadığımız 
zaman, Türkiye’nin 
malını ve hizmetini 
satabilmemiz, son 
derece zor olur. 
Türkiye imajını 
satabilmemiz için 
de ülkemizi bir 
marka haline 
getirmeliyiz. Biz, 
bunu yapmaya 
çalışıyoruz. 
Turguality adını 
verdiğimiz çalışma 
ile marka 
olarak Türk ürünü 
ile Türk hizmeti ile 
marka bilincini, 
kalite bilincini bir 
araya getirdik. 
Turquality çalış
ması önümüzdeki 
dönemde, Türkiye 
adını dünyada bir 
marka olarak tanı
tacaktır. Bizler, bu 
çalışmanın

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE . 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2K OFİS & KIRTASİYE 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel : 514 91 30 Fax : 512 20 76

öncüsüyüz. Önce
likle toplam ihra
catımızın yüzde 
33’ünü oluşturan 
tekstil ve konfek
siyon 
sektörümüzü, önde 
gelen tasarım
cılarımıza vererek 
bu imajın, 
markanın, dünyaya 
yayılmasını sağla
maya çalışacağız. 
Daha sonra bu 
çalışmayı diğer 
ürünlerimiz için 
yapacağız.
Amacımız, kalite 
ile marka 
kavramını bir araya 
getirmek, Türk mal 
ve hizmetlerinin 
dünyada kalite ile 
birlikte anılmasını 
sağlamaktır.” 
Bakan Tüzmen, 
Türkiye’nin kaliteyi 
satmakta zorlan
madığına işaret 
ederek, "ABD’nin 
büyüme hızının 
gerilediği bir 
dönemde, ihracatı 
artırma başarısı 
yakaladık.
Sanayinin merkezi 
olan ülkelere ihra
catımızın artması, 
artık kaliteyi sat
mış olduğumuzun 
bir göstergesidir. 
Bundan sonra ihra
cat artışını marka 
ve modada 
öncülüğümüz takip 
edecek. Modayı ve 
markayı yaratan 
ülke olduğumuz 
zaman arkamızda 
daima ciddi bir 
tüketici kitlesi ola
cak, hatta sofistike 
tüketici tercihleri 
olan insanlara bile 
ulaşma becerisine 
sahip olacağız” 
diye konuştu.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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» tela dondurma lamelisiniz
Dondurmanın besin değerinden yeterince yararlanamadığımız bildirildi.
Alışkanlıklar 
nedeniyle 
Türkiye’de yılın 
sadece belli 
aylarında tüketilen 
dondurmanın 
üstün besin 
değerinden yeterince 
faydalamlamadığı 
bildirildi.
Niğde Üniversitesi 
Aksaray Meslek 
Yüksekokulu Süt ve 
Süt Ürünleri 
Programı Öğretim 
Görevlisi Dr. Kemal 
Kaan Tekinşen, 
yaptığı açıklamada, 
yaklaşık 3000 yıl 
önce Çin’de karla 
meyve sularının 
karıştırılarak 
tüketilmesiyle 
dondurmanın 
ortaya çıktığım 
belirtti.
Türkiye’de ise 
dondurmanın ilk

kez ne zaman 
tüketilmeye 
başladığının 
kesin olarak 
bilinmediğini ifade 
eden Tekinşen, 
yaklaşık 100 yıl 
önce dondurmanın, 
kültür ve tekniğinin 
çok yaygın olduğu 
İstanbul’da yapıldığı, 
daha sonra da 
Anadolu illerine 
geçtiğinin 
sanıldığını anlattı. 
Dr. Kemal

eyi

in

iti Hamilelik döneminde tatil
Hamileliğin 7. ayından sonra uzun yolculuklardan kaçınmak gerekiyor.■zi 

a- 
k

n

ra- 
a

ûp 
/e

Tatile çıkmadan 
önce mutlaka dok
torunuzla konuşun. 
Tatile çıkarken ise, 
şunlara özen 
gösterin.
Hamileliğiniz yedi 
ayı doldurmuşsa, 
uzun yolculuktan 
kaçının. Gebeliğin 
son üç ayında 4 
saatten fazla 
süren uçak 
yolculuğunu 
zorunlu olmadıkça 
tercih etmeyin. 
Ayın sıcak ve 
yüksek rakımlı 
bölgeler size uygun 
değil. içme sularına 
dikkat etmelisiniz!
Yurtdışınn gitmek 

»İR iliyorsanız, hem 
_ tıbbi imkanlarının 
Z yetersizliği hem de 
K sıtma gibi

hastalıkların 
sık görülmesi 
nedeniyle az 
gelişmiş ülkelerden 
uzak durun.
Seyahatlerde sık 
görülen, anne ve 
bebeğin sağlığını 
etkileyen mikrobik 
İshale karşı sadece 
kapalı suları tercih 
edin ve buz 
kullanmayın.
Dışarıda hazırlanmış

Kaan Tekinşen, 
Türkiye’nin 
dondurma tüketimi 
açısından Avrupa 
ülkeleri ve 
ABD’nin oldukça 
gerisinde 
kaldığını söyledi. 
Tekinşen, özellikle 
çocukların sağlıklı 
gelişimi açısından 
önerilen dondur
manın protein, 
vitamin ve 
mineral açısından 
son derece 

salata, az pişmiş 
et ve mayonezli 
ürünlerden kaçının. 
Bol sıvı alın ve • 
lifli besinler 
tüketin.
Gideceğiniz 
bölgede acil bir 
durumda hangi 
sağlık kuruluşlarına 
başvurabileceğinizi 
öğrenip 
telefonlannı alın. 
Rahat, ince 

zengin içerikli 
bir gıda olduğunu 
belirterek, 
şunlan kaydetti: 
"Türkiye'de 
dondurma tüketimi 
ABD’ye göre yak
laşık 25 kat daha 
az. ABD’de yılda 
kişi başına düşen 
dondurma tüketimi 
26 litre, Avrupa 
ülkelerinde 11 
litre, Japonya’da 
15 litre, Türkiye’de 
ise sadece 1.3 
litredir. Çünkü, 
bazı alışkanlıklar 
Türkiye’de 
dondurmanın 
belli dönemlerde 
tüketilmesine 
yol açıyor. Yaz 
aylarında artan 
dondurma tüketimi 
kış aylarında 
yok denecek 
kadar azalıyor." 

hava alan giysiler 
ve alçak topuklu 
ayakkabıları 
tercih edin.
Tatilde sürekli 
gezmek yerine 
sık sık dinlenerek 
geçirin.
Eğer otomobille 
seyahat ediyorsanız, 
saatte bir mola 
verin. Sırtınızı ve 
boynunuzu yastıkla 
destekleyin, emniyet 
kemerinizi kamınızı 
sıkmayacak 
şekilde gevşek 
takın.
Yanınızda hafif ve 
besleyici yiyecek, 
meyve suyu ile su 
bulundurun. Uçağın 
kanat hizasındaki 
bölümünü ve 
koridor tarafını 
tercih edin.

Dikkat! Hafta 
sonunda

kavrulacağız

itibaren tüm 
yurtta hissedilir 
derecede (4-6 
derece) artarak, 
mevsim normalleri 
üzerine çıkacak. 
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan 
"Meteorolojik 
Değerlendirmeye " 
göre, sağanak 
ve gökgürültülü 
sağanak 
yağışlar, yann Batı 
ve Orta Karadeniz 
kıyılan ile Doğu 
Karadeniz’de 
etkili olduktan 

NÖBETÇİ ECZANE
1 Temmuz 2004 Perşembe 

SENA ECZANESİ

YIL : 32 SAYI : 1866
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 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yanncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Gönleri ve Pazar günlen yayınlanmaz)

hafta sonunda 
tüm yurtta 
beklenen yüksek 
hava sıcaklığının 
oluşturacağı 
olumsuz şartlar 
ile Marmara, Ege 
ve Akdeniz böl
gelerinde yüksek 
sıcaklık ve düşük 
nem sebebiyle 
çıkabilecek 
muhtemel 
orman yangınları
na karşı 
vatandaşların ve 
ilgililerin tedbirli 
olmaları 
gerekiyor.
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SeyfettinŞEKER50Z

Zeytinspor 
Kulübü'nün 
başlattığı Yaz 
Spor Okulları 
devam ederken, 
küçük öğrenciler 
hocalarının 
nezaretinde 
futbol oynamayı 
öğreniyorlar. 
Futbol ordusuna 
sahip 
Zeytinspor'un 
faal 303 
sporcusunun 
bulunduğunu 
söyleyen 
Zeytinspor

Başkam İhsan 
Ünlü, kulübün 
alt yapı zengini 
olduğunu 
vurguladı.
Yaklaşık 100 
küçük öğrencinin 
katıldığı Zeytin 
spor Yaz Spor 
Okulu'nun 
futbol branşında 
hoca olarak 
İmdat 
Çamdeviren ile 
bir zamanlar 
Zeytinspor 
Kız Futbol 
takımında top 
koşturan ve 
3 i’jldır

Bursa Amatör 
kümede faal 
hakemlik yapan 
Asiye Erman 
görev yapıyor. 
Deneyimli 
hocaların 
gözetiminde 
haftanın üç 
günü kondisyon 
ve top teknikleri 
öğrenen 
küçük öğren 
çiler içinden 
ileriki yıllarda 
birçok kabiliyet 
Türk Futboluna 
kazandırılacağı 
belirtildi.

303 sporcusu bulunan Zeytinspor Kulubü’nün yaz spor okullarına futb 
branşında yaklaşık 100 öğrenci katılıyor. Küçük futbolcular, haftada üç 
gün top tekniklerini ve kondisyon tekniklerini öğreniyorlar.

Asiye Erman ve İmdat Çamdeviren

»/Tof> ve kondisyon tekniklerini öğe- 
^nen küçük futbolcular, geleceğin ta-

bolcuları olma yönünde ilerliyorta.

ÖZKflYfl OTOMOTİV'DE KfiMPflNYfi

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - VVORLD KART •/ a m ya xı w
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART ASMA91 lbl>>
GARANTİ BANKASI - BONUS KART ® 1

ÖZKAYA OTOMOTİV

r-M GEMLİK BAYİİ
IRELLI . Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
" " । . (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLA
KATALOGURIMIZIGÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
Fatura ı Gider Makbuzui Sevk irsaliyesi:

Faşıma İrsaliyesi i irsaliyen Fatura i El ilanı. Broşûrl 

Kartviziti Kaşe; Cilti Kitap ı Dergi
HER IİIIİ MITBAAİŞLERİKİZ İÇİN Iİ2İ İIIM

Körfez Ofset
MAFBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAHCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 5 B GEMİ

Tel: (0>)5B% 83 Fax: (0.221) 513 35»



Birliğin 2000 yılı öncesi devlete olan 152 trilyon liralık borcunun tamamı Maliye Bakanlığınca silindi

I Marmarabjrlik temize gıktı
L

Yeniden yapılandırma süresi içinde kendi ayakları üzerinde durabilen hale gelen ve kar elde etmeye başlayan 
Marmarabirlik’in 2000 yılı öncesi borçları Yeniden Yapılandırma Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Maliye Bakanlığı onayıy
la silindi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu adına Başkan Refi Taviloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin mali yönden bağım
sız ve kendi öz kaynaklarıyla idare edilebilir güce ulaştığını belirterek, borçların silinmesiyle Marmarabirlik’te yeni bir döne 
min başladığını, bundan böyle zeytin piyasasında daha güçlü bir alıcı ve satıcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

rfe
TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE

bol 2 Temmuz 2004 Cuma 
ıç -----

FİYATI : 250.000- TL.

Gemlik Adliyesı nde boşalan Hakim 
kadrolarına yeni atamalar yapıldı 
Hakkari Adliyesı'nde görev y^pv 
Nigar Bozan ve Yıldınm Bozan çifti 
Gemlik'e atandılar Bir çocuktu 8 5 
yıllık Hakim Nigar Bozan v» 7 yriMt 
Hakim Yıldınm Bozan çıftı'nin onu 
müzdeki hafta başından itibaren 
görevlerine başlayacakları öğrenildi

Denizcilik Bayramı’nın 78 nci yıldönümü törenlerinde şehitler için denize çelenk bırakıldı

t Kabotai Bavramı kutlandı
Güne Bakış

Türk denizcilerine kabotaj hakkının tanındığı 1 Temmuz Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı’nın 78 nci yıldönümü kutlandı. Törenlerde, deniz kirliliğine 
karşı fert, toplum ve ülke bilincini geliştirmenin önemli olduğu belirtildi.

J Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İyi oldu

Dün, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı yarışmalarla 
yapıldı.

İyi de oldu.
Önceki günkü yazımda da belirttiğim gibi, Gemlik’in eni 

güzel bayramlarından biridir Denizcilik Bayramı.
Bu Bayramda halk bizzat etkinliklerin içindedir.
Yüzerler kazanırlar.

■ıı Motorlarıyla yansırlar kazanırlar, yağlı direkten bayrağı 
k m kaparlar kazanırlar.
w» Binlerce kişi dün yapılan deniz şenliklerini izlemeye 

geldi.
Eskiden olduğu gibi yağlı direk, motor yanşlan, ördek 

kapma, yüzme, kano yanşlan ilgi ile izlendi.
Bu düzenlemeyi bu yıl yapan yöneticiler ile Gemlik 

Rotary Derneğine teşekkürler.
Gazetemiz baskıya girmek üzereyken faksımızdan geçen 

f bir haber Marmarabirlik’in devlete olan 152 trilyon lira 
I * borcunun silindiğini duyuruyordu.

Yeniden yapılandırma diye bilinen uygulamadan 
Marmarabirlik başarıyla çıkınca bu kuramlara destek 

t ıt 1 amacıyla büyük çoğunluğu faiz borcu olan borçlar artık 
t»" ödenmeyecek.

Bv da devletin kesesinden kurumlan doğru dürüst 
cahtmttyanbnn devlete attıkları kazığın bir başka tür- 
lüsu.

I Türkiye'deki büfiderin nasıl çalıştırıldığının borçlar bir 
göstergesi

özd sektör büyürken ve kar ederken, bizim birlikler hep

(
Sürekli borç silerek ayakta durabildiler.
152 trikon borcu silinen ve yeni bir döneme giren 

Marmarabirlik artık, ticari kurallarla ürünlerini alıp değer
lendirmeli,

Birttte siyaset değH ticaret hakim olmalı.

Türk deniz sularında 
kabotaj hakkkının 
Türk bayraklı 
gemilerle yapıl
masının 78. 
yıldönümü Kabotaj 
ve Denizcilik 
Bayramı, dün 5 yıl 
aradan sonra 
görkemli bir şekilde 
yapıldı. Saat 16.oo 
da başla yan deniz 
yarışmalarında 
dereceye girenlere 
büyük orta ve küçük 
cumhuriyet altını 
armağan edildi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3 ve 12’de

men görülüyor

---
yakalayVı ördeğin 
sahibi olda. t_" 'j

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Zamlar kervanı

Uzun bir dönemdir sesi soluğu çıkmayan 
enflasyon canavarı yine uyandı.

Akaryakıt, şeker, otoyol ve köprü geçişleri 
zamlandı.

Arkası da gelir.
Çıkan sonuç;
Miras tükeniyor.
Cok başlı ancak Türkiye için gerçekten de 

yararlı icraatları olan Ecevit Başkanlığı ndaki 
hükümetin ektikleri yendi bitti.

Onların yaptıklarının üzerine konanlar taş 
taş üstüne koymayınca sonuç da böyle 
gerçekleşiyor.

Demek ki ben yaparım demekle olmuyor* 
| mus.

Bore ertelemekle sonuç alınamıyor.
Gün geliyor alacaklı kapıya dayanıyor.
Toleransın da bir sınırı var.
Memurun tepesine bin...
Tüccarı esnafı hırpala...
Köylüye yüklen.
Üc kuruşluk gelirlerini tırpanla...
Sonra da Türkiye'de isler iyi gidiyor de...
Senin dediklerine atlayan bir iki medya 

kalemşoru de buldun mu sen bile inanırsın.
İnanıyorsun da....
Amc. gerçekler acı..
Adamın suratına “Osmanlı tokadı” gibi ini 

yor.
İsin kötüsü nereden geldiğini de anlayamı 

yorsun.
Artık;
Türkiye’yi yönetenler ve yasayanlar çok 

üretmeyi öğrenmek zorunda...
Yoksa **dıs destekli” önlemlerle, oradan 

buradan kısmayla gemi yummuyor.
Hani derler ya;
"Taşıma suyla değirmen dönmez” diye
Bizimkisi de o hesap.
Ekonomiyi canlandıracağım diye ithalata 

dayan...
Lüks lüks tüketim maddelerini getir, banka 

kredileriyle pazarla...
İhracatı düşük vitese al.
Sonra...
Sonrası da böyle.
Yandı gülüm keten helva.
Türk yak ağla...
Başka çare yok.
Cok üreteceksin...
Üretene destek olacaksın.
Az yiyeceksin.
Har vurup harman savurmayacaksın.
Dürüst olacaksın.
Boğazın dokuz boğum olduğunu bileceksin, 
fşkembe-i kübradan sallamayacaksın.
Hazıra dağın bile dayanmadığını da bile

ceksin.
Bilmezsen sen bilirsin.
Elin oğlu boş durmuyor.

Rotary Derneği Başkanı Halil Özer, görevini Mehmet Yaşar’a devrel

Rotary’de Yaşar dönem
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Rotary 
Derneğinin 
önceki aksam 
düzenlediği 
gecede, yeni 
Başkan Mehmet 
Yasar görevi 
teslim aldı.
Tibel Otel havuz 
kenarında düzen
lenen gecede 
Kaymakam 
Sadettin Gene, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlce Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile 2440.

| Bölge Guvernor
| Yardımcısı

Meltrtii Oruç, 
diğer kulüplerin 
baskanları 
üyeler ve 
misafirler 
hazır bulundular.
1 Temmuz 2003 
tarihinde görevi 
Kadri Güler’den 
teslim alan 
Eczacı Halil Özer, 
başarıyla tamam
ladığı bir yılın 
ardından, aynı 
heyecanla Yeni 
Başkan Mehmet 
Yasar’a görevi

teslim etti.
Özer, bir yıllık 
çalışmalar 
hakkında bilgi 
verirken, öğren
cilere burs imkanı 
sağlandığı, 
çeşitli kurum 
ve kişilere 
dernek olarak 
yardımda 
bulunduklarını 
söyledi.
Gemlik Rotary 
Derneği’nin 
yeni dönem 
başkanlığına 
getirilen Mehmet 
Yasar, dönemi 
suresinde

değerli Rotary 
üyelerinin de 
destekleriyle 
yapılan başarılı 
çalışmalara 
devam edileceğini 
belirtti.

Gecede 
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ve kulüp üyelerine 
plaketleri verildi.

Gemliklskelesi
‘Güvenli Liman’ oluyor

Yeni çıkan 
yasa ile "Güvenli 
Liman" kapsamı
na girmek 
isteyen Gemlik 
İskelesi'nde 
çalışmalar 
sürüyor. 
Gümrük acısın
dan denetimlerin 
daha iyi yapıla
bilmesi için 
İskelenin 
girişinde bulunan 
Gümrük binası 
önüne vatan

daşların 
girmesini 
engelleyici 
tel örgüler 
çekilmeye 
başlandı.
İskeleye 
yolcu 
almak için 
yanaşan 
Deniz 
Otobüsle 
rinden 
inen- 
binenlerin 
kullanacağı

yer bırakılan Güvenli Liman
Belediye İskelesi statüsüne 
bundan sonra girecek.
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Denizcilik Bayramı’nın 78 nci yıldönümü törenlerinde şehitler için denize çelenk bırakıldı

Denizcilik ve Kabolaj Bayramı kütland
Türk denizcilerine kabotaj hakkının tanındığı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı’nın 78 nci yıldönümü kutlandı. Törenlerde, deniz kirliliğine karşı 
fert, toplum ve ülke bilincini geliştirmenin önemli olduğu belirtildi.
Seyfettin SEKERSÖZ 

Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı’nın 
78.ncisi ilçemizde 
de törenlerle 
kutlandı.
Törenlere Ulu

। Önder Atatürk’ün 
anıtına sunulan 
çelenklerin ardından 
saygı duruşu ve 
okunan İstiklal 
Marşı ile 
devam edildi. 
Törende günün 
anlamını belirten 
konuşma yapan 
Liman Başkanı Dr. 
Harun Özmaden, 
Atatürk’ün 1926 
yılında 815 sayılı 
Kabotaj Kanunu ile 
Türk Limanlan 
arasındaki deniz 
ulaşım hakkını, 
sadece Türk 
Bayraklı gemilere 
kazındırarak bu 
günün Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı

Kabotaj Bayramı nedeniyle Atatürk Anıü’na- 
çelenk konarak, saygı duruşunda bulunuldu^

olarak ilan 
edildiğini söyledi. 
Denizlerde yapılan 
çalışmalardan da 
söz eden Özmaden, 
bunlann yeterli 
olmadığının 
altını çizdi.
DENİZİ KİRLİLİĞİ 
Türk Deniz Ticaret 
Filosu’nun gelişti 
rilip güçlendirilmesi 
gerektiğini de

söyleyen Özmaden, 
Deniz kirliliğine 
karşı fe.t, toplum 
ve ülke bilincini 
geliştirmenin 
önemli olduğunu 
belirtti.
Atatürk anıtındaki 
törenlerin ardından, 
tekne ile denize 
açılan protokol 
ve konukları 
römorkörler

su gösterileri 
ile karşıladı. 
Kaymakam 
Sadettin Gene 
ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, şehitler 
anısına denize 
çelenk bırakırlarken 
denizde bulunan 
gemi ve tekneler 
sirenleriyle 
eşlik etti.

100 kilo kokmuş et imha edildi
TAŞI 
GEDİĞİNE

Yeni teori....
Akaryakıta, doğalgaza bir zam daha. 
Gerekçesi komik
Özel Tüketim Vergisi ’ndeki artış. 
Vergi artıyor, zam yapılıyor 
Gel de şaşma, gel de gülme 
Gerçek odur ki; vergi devlet geliri 
Gelir arttıkça, yükümlülük azalır 
Savunu, herhalde iktisatta yeni teori

Belediye Zabıta 
ekipleri, Veteriner, 
Doktor ve Çevre 
Sağlığı elemanlarının 
birlikte yürüttüğü 
denetimlerde yine 
aynı manzaralar 
yaşanıyor.
Satamadıkları ve 
buzdolaplannda 
sakladıkları etleri 
bozan kasaplar bir 
türlü uslanmıyorlar. 
Dün, ilçedeki ka 
sapların bir

bölümünü denetle 
yen ekipler, 100 
kilo civarında bozul
muş ete el koydular. 
İMHA EDİLECEK 
Et, tavuk ve sakatat
tan oluşan gıda 
ürünleri zabıta 
aracıyla toplanırken 
doktor, veteriner 
ve çevre sağlığı 
teknisyenlerinden 
oluşan denetim 
ekibi etleri imha 
edileceğini söylediler.

Nato’ya Hayır

Gençliğimizde bu sloganı bizde 
atmıştık.

Kore şehitlerinin anısı taze idi.
Sahillerimize demirleyen Amerikan 

askerlerinin çapkınlık yapması da. 
namusumuza dokunmuştu.

Üstelik, bir alternatif vardı.
Doğu Bloku da, iyi veya kötü bir 

alternatif sayılırdı.
Uygulanan karma ekonominin, bir 

ayağı Amerika’daydı.
Bir ayağı da, Rusyadaydı.
Yani. Hem kamu yatırımları, hızla 

devam ediyordu.
Hem de, özel sektörün yolu açılı 

yordu.
70 cente muhtaçtık.
Ama. 200 milyar dolar borçlu 

değildik.
İçteki ve dıştaki para babalan, 

ekonomiyi ahtapot gibi sarma misti.
O zaman, Nato’ya da hayır diyor

duk.
Tam bağımsızlık da, istiyorduk.
Daha henüz kimseye yutan kaptır- 

mamıştık.
Şimdi. Önüne gelen Nato’ya hayır 

diyor.
Amerika'ya hayır diyor.
(IMF) ye hayır diyor.
Bir gerçeği görmemiz lazım.
Küreselleşen bir dünyada artık hiç 

bir ülke, Amerika’ya hayır diyemez.
Sonsuza kadar olmasa bile, uzun 

bir süre diyemez.
Silahlanması Nato’ya bağlı bir 

ülke, Nato’ya hayır diyemez.
200 milyar dolar borcu olan ülke. 

(IMF) ye hayır diyemez.
Bizim gençliğimizdeki hayınn. bir 

anlamı vardı.
Şimdiki hayınn, gerçek adresi 

Nato değil.
Bugünkü hayırcılar, bu sıcak gün

demi kullanarak, AK Parti ye hayır 
diyorlar.

| j
İnsanın ne konuşacak kadar 

zekaya,
Ne susacak kadar akla,
Sahip olmaması, 
Büyük talihsizliktir.

“La Bruyere”
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Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Derneği 
üyeleri 'Dayanışma Gecesi’nde buluştu
Seyfettin SEKERSOZ

Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen Gem 
lik Hacı Bektaş-ı 
Veli Yardımlaşma ve 
Dayanışma Deme 
ği'nin Düzenlediği 
"Dayanışma Gece 
si "ne üyeler büyük 
ilgi gösterdi.
Belediye Düğün 
Salonu’nda bir 
araya gelen dernek 
üyeleri mahalli sanat 
çılann seslendirdiği 
şarkı ve türkülerle 
gece boyunca eğlen 
diler. Alevi Bektaş-i 
inanış ve kültürünü 
geliştirmek amacıyla 
bir süre önce temeli - 
atılan Cem Evi 
inşaatına katkı 
sağlamak amacıyla 
düzenlenen geceye 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ta 
konuk oldu.
Geceye katılan misa 
fillere Alevilik görü 
sünde bilgiler veren 
Dernek Başkam

Kazım Bulut, Hacı 
Bektaşi Veli’nin 
asırlar önce "Tek 
yol ilim" sözüne 
büyük Atatürk’ün 
de "Hayatta en 
hakiki mürşit 
ilimdir" şeklindeki 
ifadeleriyle katıl 
dığını belirterek 
"Hacı Bektaşi 
Veli düşüncesiyle, 
aydınlık felsefesi 
ile bizleri bir
leştiriyor ve 
bütünleştiriyor. 
Hacı Bektaşi 
Veli Türk hüma 
nizmasını 
toplumsal 
hoşgörümüzün 
barış ve kardeşlik 
duygularımızın, 
evrensel boyutlara 
ulaşan değeridir. 
Bu düşüncenin 
temel ilkesi 
sevgidir" dedi. 
Hünkar Hacı 
Bektaş-ı Veli Yardım 
laşma ve Dayanışma 
Derneği’nin

üçüncüsünü 
gerçekleştirdiği 
"Dayanışma 
Gecesi "nde 
mahalli sanatçıların 
seslendirdiği

şarkı ve türkülerle 
gece boyunca 
eğlenilirken dernek 
üyeleri tarafından 
sema gösterileri 
yapıldı.
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Izm. Dr. Ömer ARTAR
COCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.

ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİLERİ (5
EPİLEPSİ TEDAVİSİ

Epilepsi tedavisi nöbetleri önlemeye yönelt- 
tir.

- İlaç başlanacak hasta tespiti
- İlaç Seçimi
- Tedavi süresi tespiti
- Tedaviye yanıtsızlık durumunda izleyenecd 

yol
Epilepsi tedavisindeki önemli noktalardır.

Aileden alınacak hasta hikayesi muayene ve 
EEG bulgulan ile epilepsi tanısı kesinleştiril 
meli, böylelikle migren, senkop (bayılma), bas 
dönmesi ataklan, nefes tutma nöbetleri gibi 
epilepsi dışı olaylardan ayırım yapılmak ve 
gereksiz ilaç kullanımı önlenmelidir. Epilepsi 
teşhisi netleştirilmeden tanıya gidilmemelidir.

Tek nöbet geçirmelerde EEG bulgusu epilep
siyi desteklemiyor ve bir takım kişiye özel risk 
faktörleri taşımıyorsa ilaç başlanmamalıdır.

Tek nöbet geçiren ve risk faktörleri taşı
mayan çocukta nöbetlerin tekrarlama oram % 
20-30 oranındadır.

ANTİ EPİLEPTİK İLAÇ (AEİ) 
TEDAVİSİNDE BENİMSENEN İLKFIER . 
ilaç seçimi nöbet tipine göre yapılır.
Tedaviye tek ilaçla başlanır.
İlaç seçiminde hastanın yaşı, zeka duruma | 

ve ailenin sosyal düzeyi dikkate alınmalıdır, i
İlaç dozu yavaşça arttınlmalıdır.
İlaç düzeyi seyrek aralıklarla tespit edilme- I 

lidir.
Hastalar en az 6 ayda bir kontrol edilme* 

lidir.
Nöbetleri kontrol altına alınan hastalarda i 

nedensiz ilaç değiştirilmemelidir.
Epilepsi tedavisinde 2 yıllık nöbetsiz dönen-, 

den sonra ilaç kesimine gidilmesi, uygulanan | 
başlıca yöntemdir.

Ancak bazı risk faktörlerinin varlığında 
(nörolojik anormallik=felç, zeka geriliği gibi, 
nöbet sayısı fazlalığı v.s.) tedavi süresi uza
tılabilir. . ■

Epilepsi tedavisinde ilaç kesildikten sonraki 
nüksleri azaltmak ve buna göre tedavi süresi
ni düzenlemek önemlidir. Nüks oranı ilk 5 
yılda % 8, 10 yılda ise % 15 kadardır.

Benim, Adana Çukurova Üniversitesi’nde 
yaptığım çalışmada ilaç kesildikten sonraki 
nüks oranını % 20 olarak bulduk. Bu nüks 
terinde % 45 i ilaç kesiminden sonraki ilk 6 
ayda ve tamamı da 2 yılda gerçekleşti.

Nükslerde görülen en önemli risk faktörleri 
olarak kız cinsiyet, 6 ayın altında ilaç kesimi, 
ciddi nörolojik anormallikler ve 2 yaşın 
üzerinde başlayan nöbetleri tespit ettik.

Bu risk faktörlerini taşıyan hastalarda ilaç 
kullanım süresinin daha uzun olması gerek
tiğini ortaya koyduk.

EPİLEPSİ İLAÇLARI

MAJÖR (ANA) İLAÇLAR :
Fenobarbital 
Karbamazepin 
Valproat

MİNÖR İLAÇLAR :

Diazem 
Lorazepam 
Klonozepam 
Etosüksimit

YENİ İLAÇLAR : 
Vigabatrin 
Lamotrigin 
Gabapentin

(Luminaietten)
(Tegretol)
(Depakin-Convuleks)

(Sabril)
(Lamictal)
(Neurontın)

Devamı vonn
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Dolar yükselebilir?
Türkiye’nin 2005 
yılına ilişkin 
makroekonomik ver* 
ileri netleşmeye 
başladı. Bu 
çerçevede gelecek 
yıl TÜFE’nin 
yüzde 8, deflatörün 
yüzde 10.1, 
büyümenin ise 
yüzde 5 olması 
öngörülüyor. 
Hazırlanan makro 
çerçeve kararında 
gelecek yılın 
ortalama dolar 
kuru ise 1.67 
Yeni Türk Lirası 
(YTL) olarak belir
lendi. Önümüzdeki 
günlerde Resmi 
Gazete’de yayımlan
ması beklenen 
karara göre, 
yatırımcı kuruluşlar 
tekliflerini gelecek 
yıl YTL cinsinden 
Devlet Planlama 
Teşkilatı’na (DPT) 
gönderecek.

in
in I BALIK TUTMfl ZEVKİNİ I
I
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Makro çerçeve 
karannın ardından 
bütçe çağrısının çık
ması, daha sonra da 
kamu yatırım 
genelgesinin 
yayımlanması 
bekleniyor.
Bunların ardından, 
yatınmcı kuru
luşların karara 
göre hazırlayacak
ları ödenek talep
lerinin alınması ile 
bunlara DPT 
tarafından Ağustos 
ayı sonuna kadar 
son şeklin verilmesi

nefer beta wr?

planlanıyor.
Makro çerçeve 
kararında, stratejik 
planlamaya devam 
edileceği ile acil 
ve zorunlu haller 
dışında yatırım 
programına yeni 
proje alınmayacağı 
da belirtiliyor.
KAMU 
YATIRIMLARI 
13 KATRİLYON 
LİRAYI BULACAK 
Bu arada söz 
konusu verilere 
göre, geçtiğimiz 
yıl 7 katrilyon

471 trilyon lira olan 
bütçe yatırımları, 
Meclis’te kesilen 
yüzde 2’lik (129.5 
trilyon lira) payın 
kesilmesinin 
ardından yüzde 
10.1 Tik deflatörün 
eklenmesi ile 
bulunacak.
Yani 2005 yılında 
bütçe yatırımları 
8.1 katrilyon lira 
seviyesinde 
gerçekleşecek. 
Deflatöre göre 
2005 yılında, 
KİT yatırımlarının 
3.2 katrilyon lira, 
İller Bankası 
yatırımlarının ise 
600 trilyon lira 
civarında olması 
bekleniyor.
Toplamda ise 
mahalli idareler 
hariç kamu yatırım
larının 13 katrilyon 
lirayı bulması 
planlanıyor.

Marmara Cniver- 
sites i Mrtisat 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof Dr 
Osman Altuğ. ABD 
Merkez Bankasının 
(FED) faiz oran 
İannı yüzde 0.25 
oranında artır
masının, dolara 
talebi artıracağını 
söyledi. Altuğ, 
FED in Eylül 
2004 de de daha 
büyük bir faiz 
artırımına gidebile
ceğin belirtti.
FED in karar organı 
niteliğindeki Açık 
Piyasa Kurulu nun 
toplantısında, kısa 
vadeli faiz oranının 
çeyrek puan artışla 
yüzde 1.25’e 
çıkarılmasını değer
lendiren Prof. Dr. 
Osman Altuğ, 

ABD de faizlerin 
artması dolara 
talebi artırır. İç 
piyasada insanların 
dolara yönelmesine 
neden olur, 
kademeli olarak 
yüzde 10 mer
tebesinde bir kur 
yükselmesi olabilir" 

I dedi.
I Türkiye’de puı.ı 

piyasasının oldukça 
sığ olduğunu 
belirten Prof.Dr. 
Altuğ, "10 milyon 
dolarlık bir talep, 
dolarda aşın yük
selmeye neden ola
bilir. Nitekim 
Merkez Bankası son 
müdahalesinde 
piyasaya 17 milyon 
dolarlık sürerek

Yurt ve Kredi Talebi
II

ÖSYS formunda
Yüksek Öğrenim 
Kredi Yurtlar 
Kurumu, yurtlarda 
barınma, burs, 
öğrenim ve katkı 
kredisi alma şart
larını belirledi.
Yapılan açıklama
da, 2004-2005 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme sınavıy
la bir yüksek öğre
tim programına 
kayıt yaptırmaya 
hak kazanan 
öğrencilerden, 
yurtlarda barın
mak. burs, öğrenim 
ve katkı kredisi 
almak isteyenlerin. 

dövizin düşmesine 
neden oldu. Kaygan 
bir pr, asamız var. 
spekülatörler ucuza 
alıp pahabya satma 
yöntemi Se bu işten 
kazanç sağiayabttr- 
ler. Ancak, bu artış
tan thr acatcuun 
yüzü biraz güler w 
piyasada biraz 
hareketlenme ola
bilir diye konuştu. 
Kurdaki artı vtn 
devletin vergi gelir
lerinde artışa neden 
olacağını ifade eden 
Prof Dr Altuğ. 
hükümetin bu artışa 
önceden beklediği 
için akaryakıta 
yüzde 5 oranında 
zam yaptiğini. 
ancak yeni zamlara 
da neden olabile
ceğini söyledi.
Prof Dr Altuğ. 
artısın borsadan 
çekilen paralarm 
otomatik olarak da* 
p iy asala ra yonele- 
ceğini, ancak bunun 
yüksek oranda 
olmayacağını tah
min etliğini söyledi. 
ABD'nin 661 milyar 
dolar dıs ticaret 
açığı olduğunu 
belirten Prof .Lir. 
Altuğ. bu aogm 
kapatılması kın 
FED in Eylül 
2004’te daha 
büyük bir oranda 
faiz artırımına gide
bileceğini, aoğtn 
kapanması için 
Amerikanın 
dünyadan fon topla
ması gerektiğini 
söyledi 

gönderilen tercih 
formunun ilgili 
hnh'uuüuü doldur
maları istendi. 
Açıklamaya göre, 
yurtlara asil ya da 
yedek olarak gir 
meye hak karanın 
öğrencilerin 
durumları. Sınav 
Sonuç Belgeleri ile 
birlikte kendilerine 
bildirilecek. 
Asil listeden yurt
lara girmeye hak 
kazanan öğrenci
lerin kayıtlan, 
6-17 Eylül 
tarihleri arasında 
yapılacak.
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Hanımlar bu listeyi dikkatli okuyun
Erkeklerin en nefret ettiği kadın beğenileri sanal dünyanın en çok ilgi gören sitesinde yayınlandı.
Kadınlar ve 
erkekler birbirinden 
vazgeçemeyen 
iki ayn cins.
Ve dünyaları 
birbirinden çok 
ayn. Kadınların 
beğenileri 
erkeklerden farklı 
olduğu gibi bazen 
katlanılmaz.
İşte erkeklerin en 
nefret ettiği kadın 
beğenileri.
Söz konusu liste 
sanal dünyanın en 
çok ilgi gören 
’AşkMen’ sitesinde 
yayınlandı.
Gerçi baz alman 
alışkanlıklar batı 
dünyasının

I kriterlerine göre 
s yapılmış ama bunun 
! kendi coğrafyamıza 

izdüşümü 
mutlaka vardır. 
CAFELERE 
GİTMEK: 
Kadınlar

cafelere bayılır. 
Erkekler 
ise bir barları 
tercih ederler. 
Kahve içmeyi de 
cafelerde saatlerce 
oturmayı da 
anlamsız bulur. 
Çünkü erkelere 
qöre kahve iş 

yerinde içilir ve 
içilmesinin nedeni 
de alkolün orada 
yasak olmasıdır.

SÜS KÖPEKLERİ: 
Kadınlar kafalarına 
rengarenk tokalar 
taktıkları 
istedikleri 
gibi kucaklayıp 
sevebildikleri 
köpekleri severler. 
Fakat erkekler 
bu köpeklerin 

ne işe yaradığım 
anlamakta 
zorluk çeker. 
Onlara gösterilen 

özeni anlamsız 
bulur.
MÜZİKALLER 
Kadınlar aşkın 
konu edildiği 
romantik 
müzikalleri 
seyretmeyi severler 
fakat erkekler 
için bu da boşa 
geçirilmiş 
zamandır.
İÇ ÇAMAŞIRLARI 
tabi ki erkekler de 
iç çamışın 
severler...
Fakat kadınların 
daha rahat etmek 
için giydikleri 
erkeksi ve bol 
çamaşırları değil. 
Bu tarz iç çamaşır
lar erkekler için 
katlanızmadır. 
ARTİSTİK PATİNAJ 
Kadınlar sanatla 

sporun birleştiği 
bu yarışları ilgiyle 
izlerler ama 
erkeklerin

dünyasında 
bu spora yer 
yoktur.
TEBRİK
KARTLARI 

Kadınlar her 
küçük olay için için 
özenle bir tebrik 
kartı seçmeyi ve 
bu karta bir mesaj 
yazmayı severler. 
Erkekler ise bu 
tarz bir kutlama 
kartının greçekten 
gerekli olmadan 
verilmesini 
anlamsız bulurlar... 
HEDİYELİK 
EŞYA MAĞAZALARI 
İşte erkeklerin 
en nefret ettikleri 
bir konu daha 
BARA DANS’ 
İÇİN GİTMEK 
Erkekler yalnızken 
bara dans etmeye 

giderler. Çünkü 
bir şekilde 
orada kız arkadaş 
bulabileceklerini

bilirler.
Fakat bara 
kız arkadaşları ile 
birlikte gitmekten 
nefret ederler. 
SEVGİLİLER 
GÜNÜ 
Erkekler bu 
gün sevgililerini 
memnun etmek 
için kendilerini 
parçalarlar.
Kendileri ise 
çoğu zaman basit 
bir hediye ile 
geçiştirilirler.
Bu yüzden erkekler 
bu günü de 
sevmezler.
YEMEKTE 
SALATA 
Erkekler yemek 
yemeyi, hatta 
bol bol yemeyi 
severler. Salata 
onlar için bir 
çeşnidir sadece. 
Yemekte salata 
ise onlar için 
katlanılmazdır.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

1G 
E

i
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEKAnza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

Halk Kütüphane 513 13 53
Polis Karakolu 
Gar. Kom

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 
C .Savcılığı 
C .Sava Yrd. 
Emniyet Mûd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 1028

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Merâağ.Ocağı 613 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi . 513 18 21
Çmar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Tafal 514 35 60

Askerlik Şb.
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Mûd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.- 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Mûd. 
İlçe Seç. Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
613 13 64
513 14 11
513 1042
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

51345 21-122
613 45 21 - 116

513 23 25
Muhasebe Md 513 45 21-182
Yazı İşi Md. 
Su Arıza

51345 21 -111
Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslc 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60 

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

ın
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 )

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 8543
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukltgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 2Ö

W B
W

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

EKMEK ARASI DÖNER t AYRAN 1.500.000 TL
SOSİSU 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 SALATA ♦ İCECEK 4.500.000 TL 
CİĞER t CİPS + KARIŞIK SALATA t İCECEK 4.500.000 TL 
KÖFTE t CİPS t KARIŞIK SA1AÎA t İCECEK 4.500.000TL 
SOSİS t CİPS+KARIŞIK SALATA t İÇECEK 4.500.000 TL

4.500.000 TL
PİBKSfflt İjffl 8.000.000 TL t • •

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal CaU.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224)513 5367
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Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler 
Federasyonu’nun 
(TŞOF) taksi şoför
lerine yönelik gasp, 
yaralama ve 
cinayetlere varan 
saldırıların son 
bulması amacıyla 
ısrarla gündeme 
getirdiği proje 
nihayet hayata 
geçiriliyor.
'Korunmuş kabinli’ 
ticari taksi üretimi 
için İçişleri 
Bakanlığı ’nda, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Türk 
Standartlar 
Enstitüsü (TSE), 
TŞOF ve Otomotiv 
Sanayi Derneği tem
silcilerinin katıldığı 
toplantılar sonuç 
verdi. Toplantılarda 
taksicilerin can ve 
mal güvenliği için 
korunmuş kabinli

ıa
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 u PERAKENDE KONTÖR SATIŞI 

ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

' Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK •
Tel(0.224) 51393.02 Fax: (0.224) 513 93 03

taksi modelinin 
imalatına bir an 
önce geçilmesi ile 
bu yeni model 
taksilerin teşvik 
ve destekle esnafa 
maledilmesi 
konulan görüşüldü. 
Toplantılarda 
aynca, federasyon 
temsilcileri de 
bu tür araç sahibi 
olacak esnaftan 
bir defaya mahsus 
KDV ve ÖTV 
alınmaması yönünde 
görüş bildirdiler. 
TŞOF, korunmuş 
kabinli taksi 

CEPSHOP

0

0

projesindeki ciddi 
gelişmeler üzerine 
kendisine bağlı 
odalara bir 
genelge gönderdi. 
Genelgede odalarda 
konuyla ilgili görüş 
istenirken, yeni 
araçlann 
nitelikleri de 
açıklandı.
Buna göre yeni tak
silerde, yolcu kapa
sitesi 5 kişi olacak, 
bagaj için uygun 
alan ayrılacak.
Şoför mahalli ile 
yolculara ait 
bölüm arasında

t» 

kurşun geçirmez, 
darbelere 
dayanaklı zırhlı 
bir ayırıcı bulu
nacak. Para 
alışverişi ve 
haberleşme dışında 
yolcu ile şoförün irt
ibatı kesinlikle 
önlenecek. Şoför 
mahalline yolcu alın
mayacak, taksinin

ÖzelSyeneSerine 
yüzde 5 zam yapıldı

Özel muayene 
tetkik, tedavi ve 
tahlil ücretlerine 
tüm illerde değişik 
oranlarda ortalama 
yüzde 5 zam 
yapıldı. Yeni tarif
eye göre, özel 
muayene ücreti 
gündüz muayene 
katsayısı düşük 
illerde 30 milyonun 
altında olamayacak. 
Türk Tabipleri 
Birliği Merkez 
Konseyi, 1 
Temmuz-31 Aralık 
2004 tarihlerinde 
uygulanacak asgari 
muayene ücretlerini 
belirledi. Muayene 
ücretleri en yüksek 
Ankara, İstanbul, 
Antalya, Elazığ, 
Ordu gibi illerde; 
en düşük Niğde'de 
uygulanacak.
Yeni düzenlemeye 
göre, gündüz 
muayene, katsayısı 
düşük illerde asgari 
30 milyon lira, yük
sek illerde 40 mily
on liraya; gece 
muayene katsayısı 
düşük illerde 45 
milyon, yüksek 
illerde 60 milyon 
liraya yapılacak. 
Sünnet katsayısı 
düşük-illerde 300 
milyon liraya, yük
sek illerde 400 
milyon liraya 
gerçekleşecek.

ön kapılan merkezi 
kili tleme sist e - 
m inde n a yn 
olarak şoför tarafın
dan kilitlenecek.
Bu önlemlere karsın 
şoför herhangi bir 
tehlike ile karşılaş
ması halinde ayağı 
ile kumarda edeceği 
bir sistemle alarm 
verebilecek

Kürtaj, katsayısı 
düşük illerde 
90 milyon lira, 
yüksek illerde 120 
milyon lira: normal 
doğum katsayısı 
düşük illerde 750 
milyon lira, yüksek 
illerde 1 milyar 
liraya yapılacak. 
Sezaryen, 
katsayısı düşük 
illerde 675 milyon, 
en yüksek illerde 
900 milyon liraya 
çıktı. Tüp bebek 
uygulaması kat
sayısı düşük illerde 
2 milyar 
250 milyon lira, 
katsayısı yüksek 
illerde 3 milyar 
liraya yapılacak. 
Aşı uygulaması 
(evde) katsayısı 
düşük illerde asgari 
9 milyon Hra, 
katsayısı yüksek

ve ya r dım 
isteyebilecek 
Daha sonraki 
aşamada ise 
uydu a r acıbğıyia 
taksi izleme, 
telsizle haberieşt 
ve benzeri 
güvenlik ıığiw 
hizmetleri 
gerçekleştirilecek.

illerde 12 milyon 
liraya: aşı 
uygulaması 
(muayenehanede) 

»«katsayısı düşük- -
illerde 4 milyon 
500 bin lira, 
katsayısı yüksek 
illerde 6 milyon 

liraya y a p ılacak. 
Katarakt ameliyatı 
katsayısı düşük 
illerde asgari 300 
milyon lira, yüksek 
illerde asgari 400 
milyon lira; şaşılık 
ameliyatı düşük 
illerde 450 milyon 
lira, yüksek illerde 
600 milyon liraya 
yap ılacak. Görme 
alanı incelemesi 
katsayısı düşük . 
illerde asgari 45 
milyon, yüksek 
illerde 60 milyon 
lira olar’ak uygu
lanacak.
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[" Aacüîve
I COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI " e'’’3âekıntfernet eri5İm

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

BÖNUSCARD 
PEŞİNAT+13 TAK

Vestel PC1 1M.M 1.MM 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.600.000 1.177.M 1.177.6M1 HM 1MM

Vestel Asteo 1207.600.000 1.207.U 1207.600.000 IIIM 1.340.000.000

Vestel Bishi T 1MM0N 1MM0 UMM 1.4MM 1.406.000.000

Vestel Planet U28.8M.ÛN 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 1J20.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel BishiY UMUM 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.M 1.992.000.000

Vestel Optimum 1MMI) 1.861.600.000 1.861.600.000 2MMM 2MM

Vestel Smart IMM 1.998.800.000 1MM 2219.000.000 2.219.000.000

Vestel Ma x 5.070.000.000 5.MM S.C27MM 5.927.M

rcOTNoniim-Mm ir Fiat Monitör farkı: 100.000.000 TL 15" Fiat Monitör farkı; 191200.000 TL

VESTEL 0NYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT+4 TAK.

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT+ 6 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT ♦ 10 TAK

1FCRT 
Monitörle U10.000.000 1.155.M 1.155.000.000 1271.900.000 1271M0N
ir CRT

Monitörle imi 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.950.000 1.314.950.000
ir FLAT 
Monitörle ijiuna 1255M0M I255.M 1.380.750.000 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

ACOVE 
COMPUTER VESTEL

DİSTRİBÜTÖRÜ |

Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan Tarih

Bu hediye çeki sadece Actlve Bilgisayar' da 30/06/2004 tarihine kadar geçerlidir 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. . . .

& 9

SM P s
I
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İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 
GÖZ SARF MALZEMELERİ VE GÖZ DEMİRBAŞ MALZEMELERİ 

İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

İHALE KAYIT NUMARASI
1- İdarenin
a) Adresi

: 2004 / 8428 - 2004/81364 - 2004/ 81362

b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi 
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktan

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Manastır Mevkii GEMLİK

: 0.224 5139200 (123-124) 0.224 5139207
: Gemlik deha2 " superonline.com

Vergide yeni 
düzenleme

b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi

d) İhale Usulü
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarih ve saati

S. NO
1-

:1- 10 Kalem Göz sarf malzemeleri ihalesi
2-31 Kalem Göz Demirbaş Malzemeleri ihalesi 

: 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. Göz sarf malzemeleri ihalesi
2. Göz demirbaş malz. ihalesi

İHALE TARİHİ
08.07.2004
08.07.2004

SAATİ 
lo.oo’da 
14.oo’de

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu
lanacak kriterler.

4.1. - ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca 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 ortakları, m eleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir I icaret Sicil Gazetesi veya 
hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. - Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durum
larda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin 
yazdı 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. ihale 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 a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu.

b) İstekli yetkili satıcı ise imalatçının imalatçılık belgesi ve yetkili satıcılık belgesi ve 
rilmesi

4.3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafın
dan verilen sertifikalar. Teklif veren istekliler cihaz ve sistemlerinin ulusal veya uluslararası (TSE, 
TSEK, VDE, FDA, ICE, DİN, CE, TÜV) vb. gibi standartlardan birisine uygunluk belgesi Sağlık 
Bakanlığı Tıbbi Cihaz yönetmeliğinin 10 ncu maddesine göre CE belgesi aslı veya noter tasdikli 
olacaktır. Ayrıca CE işaretinin cihaz üzerinde bulunması zorunludur. Teklif edilen ürün ithal ise 
teslim aşamasında ürünün ithali için TSE verilen uygunluk belgesi veya Uygunluk Belgesinden 
muaf ise Dış Ticaret müsteşarlığından “Uygunluk Belgesinden” muaf olduğuna dair belgenin 
sunulması gerekir. Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 
edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon formu karşılığı tanınma anlaş
masında yer alan Ulusal Akreditasyon kurumlannca Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları 
tarafından düzenlenmesi zorunludur.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi, Satın alma biriminde görülebilir ve 

30.000.000. TL karşılığı (aynı adresten temin edilebilir) İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 08.07.2004 saat lO.oo’da Göz sarf malzemeleri ihalesi ve saat 14.oo’de Göz 
demirbaş malzemeleri) ihale saatine kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma odasına 
verilebileceği gibi, İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan İstekliye 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 ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Basın 2004 47

Vergide düzenleme içeı

Vergi idaresi nin 
yeniden yapı- 
landınlmasmı da 
içeren düzenle
menin görüşmeler
ine Meclis Plan ve 
Bütçe 
Komisyonunda 
başlandı.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtaıı, 
Komisyonda 
yaptığı konuşma
da, vergide üç 
aşamalı bir yeniden 
yapılanma süreci 
yürüttüklerini ve 
bunlardan ilk 
ikisinin tamam
landığını söyledi. 
Unakıtan, 
"Stratejinin üçüncü 
ve son aşaması, 
vergi sistemindeki 
yapısal sorunların 
giderilmesi, vergi 
idaresinin çağdaş 
ve etkin bir yapıya 
kavuşturulması, 
mükellef 
ihtiyaçlarının 
karşılanması, 
sürdürülebilir bir 
büyüme ve isdih- 
dam artışı için 
yatırım ortamının 
iyileştirilmesi, 
ekonomik ve 
teknolojik 
gelişmelerin 
yarattığı imkan-

i

ların
vergilendirmede 
kullanılma smı 
sağlayacak 
düzenlemeleri 
içermektedir." 
dedi.
Komisyon de 
görüşmeleri suren 
düzenleme ana 
batlarıyla su 
maddeleri içeriyor 
- Özel okullar

gelir ve 
kurumlar vergisi 
ödemeyecek.
- Kurumların yurt- 
dısında elde ettik
leri iştirak ve şube 
kazançları belirli 
şartların yerine 
getirilmesi halinde 
vergiden muaf 
olacak.
- 1500 doların 
altında geliri olan 
illerde yatırımların 
teşviki amacıyla, 
iki yıl içinde açıla
cak yeni isletmeler, I 
2008 sonuna 
kadar değil.
açılışından itibaren I 
5 yıl süreyle 
teşviklerden 
yararlanacak.
- Bir ay içinde 
ödenmeyen trafik 
cezalan üç katma 
çıkarılacak

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN OKUTUN

superonline.com
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İHALE İLANI 
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

(MERKEZİ HAVA SİSTEMİ VE OKSİJEN • 
VAKUM TESİSATININ TADİLATI) YAPIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kıdem
İHALE KAYIT NUMARASI 
1- İdarenin
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

d) İşin Süresi,
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarih ve saati

tazminatı
: 2004 / 81428

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği 
Manastır Mevkii GEMLİK

: 0.224 5139200 (123-124) 0.224 5139207
: Gemlik deha2' superonline.com

: Merkezi hava sistemi ve 
oksijen-vakum tesisatının tadilatı ihalesi

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden 

itibaren 10 gün içinde yer tesjimi 
yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu
: 13.07.2004 Saat : ll.oo de

tavanı artt

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. Mevzuatı 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 kişil
iğin 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 ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

I tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. - Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli imza beyan

namesi
4.1.7. İsteklinin iş ortağı 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 - Yüklenici firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
4.3.2 . Sistemde kullanılacak bakır boru ve diğer malzemeler TSE, ya da uluslararası stan

dartlardan birisine sahip olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; ihale konusu iş alanında yaptığı resmi ve özel işler, benzer 

iş olarak kabul edilecektir.
5- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır)

6- İhale dokümanı (M. Ağım Gemlik Hastanesi Satın alma adresinde görülebilir ve 
30.000.000 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler ihale saatine kadar (M. Ağım Gemlik Hastanesi Satın alma ihalenin yapılacağı 
yer)e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini (anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapacaklardır. Götürü bedel 
üzerinden sözleşme imzalanacaktır)

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. Basın : 2004 / 48

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
TAZICI $ERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2K OFİS & KIRTASİYE 
Denmaban Mh. C«wne Sk. No: 18 GEMLİK

Td: 514 91 30 Fas: 512 20 76

0 [3J3J2J3J2O3J@ISJ3I2I3J3I@ISI2JöJ3I3ISI2ISJ3J3J 0

1
BURSA HAKİMİYET 

KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM 

TEL : 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Kıdem tazminatı 
tavanı, 1 Temmuz 
2004 tarihinden 
itibaren 1 milyar 
574 milyon 740 
bin Jjra olarak 
uygulanacak.
En yüksek devlet 
memuruna her bir 
yıl için ödenen 
ikramiyenin dün
den itibaren kat
sayı ve gösterge 
sistemiyle yük
selmesi sonucu 
kıdem tazminatı 
tavanı da yeniden 
belirlendi.
Buna göre, 1

milyar 485 milyon 
430 bin lira olan 
kıdem tazminatı 
tavanı, bugünden 
geçerli olmak 
üzere 1 milyar 
574 milyon 740 
bin lira olarak 
uygulanacak.
İş Kanunu’na tabi 
işçilere, belli şart
larda işten ayrıl
maları halinde, 
her yıl için en çok 
yürürlükteki kıdem 
tazminatı tavanı 
kadar ödeme 
yapılıyor

1 liraların
basımı

tamamlandı
Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı 
Şükrü Binay, Yeni 
Türk Lirası’na 
(YTL) hazırlık 
çerçevesinde 
1 liralık banknot
ların basımının 
tamamlandığını, 
5 liralık banknot
ların da Temmuz 
ayında basıla
cağını söyledi. 
Banknotların 
tanıtımı için 
okulların açıldığı 
haftanın seçildiği
ni söyleyen Binay, 
"Çünkü hayat 
Türkiye’de o 
zaman başlıyor" 
dedi.
Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı 
Şükrü Binay, 
gazetecilerin YTL 
ile ilgili sorularını 
cevaplandırdı.
Sorular üzerine 
Binay, yeni 
güvenlik

önlemlerinin 
.banknotlarda yer 
alacağını 
kaydederek, 
bu güvenlik 
önlemlerinin de 
tanıtım sırasında 
açıklanacağını 
söyledi. Yeni 
Türk Lirası olarak 
4/0 milyon 
adet banknot 
basılacağını 
söyleyen Merkez 
Bankası Başkan 
Yardımcısı 
Binay, güvenlik 
ve eski banknot
ların imhası 
konusunda da 
TÜBİTAK ile çalış
mak istediklerini 
kaydetti.
Binay, eski 
banknotların 
^çevreye zarar 
vermeden İmha 
edilmesi konusun
da TÜBİTAK’a 
başvurduklarına 
dikkat çekti.

superonline.com
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/ Örümceğin büyüğü mü, 
1 küçüğümü tehlikeli?

on
n

n

Türkiye’de 5OO’ü 
aşkın türüne rast
lanan örümceğin, 
küçüklerinin büyük
lerinden daha 

I tehlikeli olduğu 
bildirildi.
Gaziantep Üniver
sitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji

I Bölümü Öğretim 
I Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
İsmail Varol, hava 
sıcaklığının arttığı 
yaz aylarında örüm
cek sokmalanna 
karşı dikkatli olun
ması gerektiğini 
belirtti. 
Örümceklerin her 
türlü habitat ve eko 
sistemde yaşaya
bilen canlılar 
olduğuna dikkati 
çeken Varol, bilinen 
20 bin dolayındaki 
örümcek türünün 
500’ü aşkınına 
Türkiye’de rast
landığını söyledi.
Varol, örümceklerin 
hemen hepsinin 
zehirli olduğuna 
dikkati çekerek, 
”Ancak çok az 

। örümcek türü insan 
için tehlike oluştu
rur. Çünkü, etkili 
zehirlere sahip olan

Yaz sıcaklarının 
insan vücut ısısına 
yakın düzeylerde 
seyrettiği bu gün
lerde su ve gıdalarla 
bulasan ishal gibi 
hastalıklara 
yakalanma riski de 
artıyor. Bu riski yok 
etmenin en etkili 
yönteminin ise, 

i gıdaların üretim 
sonrası uygun 
ambalajlarda ve 
uygun ısılarda

I
 muhafaza edilerek 

tüketilmesi olduğu 
belirtiliyor. Aksi 
halde açıkta ve 
sıcak ortamda 
bırakılmış gıdaların 
tüketimi sonucu 
gıda zehirlen- 
melerinin kaçınılmaz 
olacağı uyarısında 
bulunuluyor. 
Uzmanlar, şebeke

Sıcaklarda gıda zehirlenmesine dikkat

türlerin birçoğunun 
zehir dişleri insan 
derisine etki ede
meyecek kadar kısa 
ve kırılgandır. Ancak 
bu türler çocuklar 
için ölümcül olabilir
ler” dedi.
Varol, örümcek 
zehirlerinin 
bazılarının sinir 
dokuya, bazılarının 
kas dokuya 
bazılarının da kana 
etki edip ölümlere 
neden olabildiğini 
vurgulayarak, genel 
kanının aksine 
küçük örümceklerin 
büyük örümcekler
den daha güclii 
zehre sahip 
olduğunu kaydetti. 
Örümceklerin en 
fazla açık arazide 
taş, odun gibi cisim
lerin altlarında 
barındıklarını ifade 
eden Varol, örümcek 
populasyonunun

suyu bulunmayan 
yerleşim yerlerinde 
kaynağı belirsiz, 
içilebilir veya kul
lanılabilirliği şüpheli 
olan suların kullanıl
ması sonucu, en 
başta ishal olmak 
üzere bir çok 
hastalık meydana 
geldiğini ifade 
ederek, "Sıcak 
havalarda vücudun 
aşırı derecede su ve 
tuz kaybettiği 
düşünülürse, bu 
kaybın beslenme ile 
dengelenmemesi, 
vücudun normal 
fizyolojik dengesini 
bozarak şoka varan 
tabloların gelişme
sine neden ola
bilmektedir. Yaz 
aylarında su ve min
eral içeren ayran, 
meyve suları (evde

yoğun olduğu yer
lerde çalışmak 
zorunda olanlara 
koruyucu eldiven 
giymelerini önerdi. 
BELİRTİLER VE 
İLKYARDIM 
Örümcek sok
malarında ölüm 
olayının özellikle 
çocuklarda solunum 
yetmezliği ile mey
dana geldiğini ifade 
eden Varol, şunları 
anlattı:
“Örümceğin soktuğu 
yerde şiddetli bir 
ağrı, yanma 
hissedilir. Bu arada 
örümceğin ısırdığı 
bölge siser ve 
kızarır. Kimi 
vakalarda sokulan 
bölgede 2 adet dis 
izi fark edilebilir. 
Örümcek sokmasın
da karşılaşılan diğer 
belirtiler bas ağrısı, 
baş dönmesi, kaşın
tı, titreme, göz

yapılmış) ve maden 
suyu bolca tüketil 
meli. Yağlı ve sindiri 
mi zor yiyecekler 
yerine sebze ağırlıklı 
yemekler tercih 
edilmelidir" dedi. 
Potansiyel riskli 
besinlerin (et, tavuk, 
balık, süt vb.) 5 
derece veya altında 
teslim alınarak, hızlı 
şekilde tüketilmesi 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, 
"Yiyecekler sağlam 
olmalı, ezik, çürük 
bulunmamasına, 
böcek, toz, çamur 
içermemesine dikkat 
etmelidir. Dondurul 
muş yiyecekler - İS 
derece ve altında 
alınmalıdır, pişiril 
meden önce tama
men çözündürülmek 
ve bir defada tüke 

kapağında şişme, 
mide bulantısı, 
kusma ve özellikle 
de ayaklarda 
uyuşmadır.” 
İlkyardımda öncelik
le ışınlan bölgenin 
hemen yukarısının, 
bir ip ya da bezle, 
dolaşımı yavaşlat
mak amacıyla sıkıl
ması gerektiğini 
anlatan Varol, 
şunları kaydetti: 
"Işınlan bölge su ve 
sabunla iyice yıkan
malı. Daha sonra 
bölgeye beze sanlı 
buz parçaları ya da 
ıslatılmış bir bezle 
soğuk uygulanır. 
Özellikle çocuklarda 
enfeksiyonu önle
mek amacıyla 
ışınlan kısma 
antibiyotik krem 
sürülmeli. Aynı 
amaçla amonyak 
veya permanganat, 
karbon.ıt eriği, sirke 
<l< kııll.mil.ililin 
İlkyardımdan 
hemen sonra hasbi 
zehrin etkisine bağlı 
olarak gerekebilecek 
daha ileri tedaviler 
için bir sağlık 
kuruluşuna 
kaldırılmalıdır.”

tümelidir, çözündük
ten sonra kesinlikle 
tekrar dondurulma
malıdır" dedi.
Açıkta teshir edilmiş 
ve uygun ısılarda 
muhafaza edilmemiş 
besinlerin satın alın
maması gerektiğini 
de vurgulayan 
uzmanlar, "Alman 
gıdalar evde veya 
kuruluşlarda uygun 
ısılarda saklan
malıdır. Pişirilip 
soğumaya bırakılan 
yemek kaplan 
sürekli kapalı tutul
malıdır. Pişmiş yiye
cekler uzun süre 
saklanacaksa 10 
derecenin altında 
tutulmalıdır. Isıtılan 
yiyecek hemen 
tüketilmeli, tekrar 
ısıtılmamalıdır" 
dedi.

Doğum izni 
16 haftaya 

çıkıyor
—'aI.M1 ■—rr----------------------- 1 I

Kadın memurların 
doğum izni 
arttırılıyor.
Bu çerçevede 
doğumdan önce 8, 
doğumdan sonra 
da 8 hafta olmak 
u/ere toplam 16 
İp ila aylıklı 
doğum izni 
\ erilecek.
Meclis Plan ve 
Bütçe 
Komisyonunda 
kabul edilen teklife 
göre, çoklu gebe
liklerde doğumdan 
önceki süre 10 
haftaya cıkacak. 
Kadın memur, dok
torun onayı ve 

NÖBETÇİ ECZANE
2 Temmuz 2004 Cuma 

OZAN ECZANESİ

YIL : 32 SAYI : 1867
FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Y azı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yavıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dîni bayram Günlen ve Pazar günlen yayınlanmaz)

kendi isteğiyle 
doğumdan önceki 
ücüncii haftaya 
kadar çalışabile
cek. Bu durumda, 
doğum öncesi 
izinden kalan 
süreler doğum 
sonrasına 
eklenec ek.
Kadın memurlara, 
bir yasından 
küciik çocuklarını 
emzir ebilmeleri 
için günde toplam 
birbucuk saat 
süt izni verilecek. 
Kadın memur, 
bu iznini 
kullanma saatini 
belirleyebilecek.
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Seyfettin SEKERSÛZ

Beş yıldır deniz 
kirliliği öne 
sürülerek yapıl
mayan Kabotaj 
Bayramı Su Sporları 
şenlikleri, halkın 
geniş katılımıyla 
yapıldı.
İskele önünde 
toplanan vatan
daşların adeta 
özlediği görüntülerle 
başlayan 
şenliklerin baş 
hakemliğini Liman 
Başkanı Dr. Harun 
Özmaden yaptı.
Saat I6.00 da 
başlayan etkinlik
lerinde ilk heyecan 
100 metre yanş 
lannda yaş/nr1'
Bu katag ıci
Salim Çevik, z.nci 
Gökha* ' H ııncu, 
3.ncü X
Pamt --4 oldu. 
200 metrede ise;

.nci Uğur Ara, 
"a..nci Akif Karakaş, 
3.ncü Sezer 
Kınay oldu.
400 metrede l.nci 
Ümit Erdoğan, 2.nci 
Salim Çevik, 3.ncü 
Mehmet
Türkvar oldu. 
Geleneksel ördek 
yakalamada Ayhan 
Çakmak denizdeki 
ördeği yakalarken, 
İskele önünde 
ördek elinde 
adeta şov yaptı. 
Ahşap tekne kürek 
yarışlarında l.nci

Cezmi Kahya, 2.nci 
Mehmet Karakuş, 
3.ncü Eyüp 
Küpe oldu.
KANO YARIŞLARI 
İLGİ GÖRDÜ
Su Sporları 
şenliğinde ilk kez 
Gemlik Rotary 
Kulübü desteğiyle 
yapılan kano 
yarışları, büyük ilgi 
görürken,bu dalda 
l,nci Şener 
Baştımar, 2.nci 
Hakan Terkin, 3.ncü 
Gökhan Aydın oldu. 
10 Beygir 
Lombardini motor 
yarışlarında l.nci 
Kemal Gezgin, 2.nci 
Mehmet Özçakar, 
3.ncülüğü Cezmi 
Kahya aldı.
Günün son etkinliği 
olan ve yapıldığı 
dönemlerde en çok 
ilgi gören “Yağlı 
Direkten Bayrak 
Kapma Yanşı” 
gösteriye dönüştü, 
izleyenlerin alkışları 
arasında yaklaşık 20 
dakika yağlı direkle 
mücadele eden 
yarışmacılar, 
izleyenlerin 
nefeslerini kesti.
ALTIN ALDILAR 
Yağlı direkte 
düşmemek için 
üstün gayret 
sarfeden Mehmet 
Karakuş, sonunda 
muradına erdi ve 
direğin ucundaki 
Türk Bayrağını alma

| si

T.
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femt^Mrâaefenfomşlm bfiyük ifai gonfiş

başarısı göstererek, 
altını hak etti.
Yarışmalarda 
derece alan 
birincilere büyük 
cumhuriyet altını, 
İkincilere yanm 
cumhuriyet altını, 
üçüncülere de 
çeyrek cumhuriyet 
altını Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
protokol tarafından 
verildi.

Deniz Bayramı şenliklerine 
Gemlikliler büyük ilgi gösterdiler

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ ELEMAN ARANIYOR
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

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

Marketimizde çalışacak 
Bilgisayar Kullanabilen 

Lise Mezunu 
BAYAN ELEMAN aranıyor. 
SEVEN ELEVEN MARKET
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Dere Boyunda oturduğu apartmanın balkonundan düşen kadını elektrik telleri kurtardı

,5. kattan düşen kadın ucuz kurtuldu g I Dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir kadın oturduğu evin beşinci kat balkonundan yere duştu. Hamidiye Mahallesi
Dereboyu Bekçe Apartmanının beşinci katında oturduğu belirlenen bir çocuk annesi Gülşen Apaydın, (44) balkondan düşerken eiek- 
trik tellerine de çarpınca takla atarak, kalçasının üzerine yere düştü. Kaldırımda oturanların ne olduğunu anlayamadıktan olayda ağır 
yaralanan Gülşen Apaydın önce Gemlik SSK Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gülşen Apaydın, hayati tehlikesi 
bulunduğu gerekçesiyle Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Gülşen Apaydın'ın eşi Ahmet Apaydın’ın Gemlik Ziraat Bankası nda 
uzun yıllar Müdür yardımcılığı yaptığı ve halen Gölcük Şubesinde Müdür olarak görevde bulunduğu öğrenildi

Hırsızlar, İstiklal Caddesi’nde iki iş yerini soydular

Turcell Abone Merkezi soyuldu
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cengiz Göral
Avukat, siyasetçi, gazeteci, şair bir kişiliğe sahip olan 

Mehmet Cengiz Göral, bundan 25 yıl önce kahpe bir 
kurşunla yaşama gözlerini yummuştu.

Cengiz, Gemlik Körfez Gazetesi’nin benden önceki 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve ikinci sayfada haftalık yazı 
yazan yazarıydı.

Küçücük boyuna karşın, zehir gibi çalışan bir beyni ile 
mesleğinde başarılı bir hukukçuydu.

Gazeteciliği, CHP Bursa II Yönetim Kurulu nda 
siyasetçiliği ve Bursa Barosu ’na kayıtlı avukatlığı birlikte 
yürütüyordu.

İyi bir ceza avukatı olduğu için en yaman davaları 
kazanıyordu.

Bir öğretmeni öldüren zamanın Bursa Ülkü Ocakları 
Başkanı Efendi Barutçu’nun katil olduğunu ispatlamış ve 
mahkum ettirmişti.

Demokrat yapısı, girişgenliği, o’nu siyasette de ön plana 
çıkarmıştı.

Faşizmin halk düşmanlığı olduğunu Körfez’deki 
yazılarında hep yazdı.

Gençlerin birbirlerini öldürmemelerini istedi.
Gerçekten demokrat, özgür bir Türkiye özledi.
Türk insanının da Avrupah gibi zengin ve mutlu yaşa

man gerektiğini savundu.
öldürüldüğü gün Gemlik Körfez’deki yazısı “Demokrasi 

Adına" idi.
Bu ülkede demokrasi adına ne menem işler 

kanştmldığmı yazmıştı.
Cesurdu, yürekliydi, demokrattı, halkını seviyordu.
Bu özellikleri nedeniyle faşist katiller onu yok ettiler.
Cengizi 25 yıldır yaşatıyoruz.
Cenğizter ölmezler, yaşarlar.
Cengiz’m bedenini yok eden katiller bugün siyaset sah- 

neemdeler. Bir zamanlar da TBMM’indeydiler. Yazık.

Önceki gece, Coşkunlar Ticaret’e ait Turkcell Abone Merkezi nin 
tuvalet duvarını kıran hırsızlar, işyerindeki kasayı matkapla de 
lerek, 5,5 milyar lira para ile ikinci el cep telefonlarını çaldılar. 
Hırsızlar, TEKEL Bayiinden de sigaraları götürdüler.
İlçemizde hırsızlık 
olayları yeniden başladı. 
Geçtiğimiz yıl onlarca evi 
ve işyerini soyan hırsı
zlar, yeniden sanatlarını 
icra etmeye başladılar. 
İstiklal Caddesi’nde 
Coşkunlar Ticaret’e ait 
TURKCELL Abone 
Merkezi’nin duvarı 
delinerek kasasındaki 
paralar, bir TEKEL 
Bayiinde de sigaralar 
çalındı. Duvar delip kasa 
soyan hırsızlar girdikleri 
yerden kaçarken 5.5 mil
yar lirayı da götürdüler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

keellIEATıURA

Cengiz Göral anılacak
Gazetemizin eski Yazı İşleri Müdürlerinden Avukat Mehmet 
Cengiz Göral, ölümünün 25. yıldönümünde Adliye Köyü’ndeki 
mezarı başında ve Bursa Barosunca ve sevenleri tarafından 
anılacak. 3 Temmuz 1979 tarihinde Bursa’da evine giderken, 
arkasından kendini takip eden bir faşist tarafından vurularak 
öldürülen Cengiz Göral için Bursa Barosu’nca Tayyare Kültür 
Merkezimde bugün saat 9.30 adına bir panel düzenlendi. Avukat 
Ali Aksoy’un Cengiz Göral'ı tanıtan konuşmasının ardından, 
"Türk Ceza Yasası Değişikliği” konulu panele devam edilecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Berber AĞLI GÜNLERDEN AĞALI GÜNLERE....

Çağdaş insanın olmazsa olmazı...
Saç, sakal keserler.
Yüz bakımı yaparlar. 
Bir de çok konuşurlar.
Ne var ki dolu konuşurlar.
Çünkü günlük gazeteleri yakından takip 

ederler.
Radyo ve televizyon haberlerini kaçır 

mazlar. Ancak en önemli istihbarat kaynakları 
ise müşterileridir.

Dünya’da, Türkiye’de ve Gemlik’deki 
gelişmeler hakkında en hızlı ve de genellikle 
en doğru bilgiye orada ulaşabilirsiniz.

Örneğin Gürgör ağabey...
Babadan devraldığı mesleki bilgisini, gün

celleştirmiş ve Gemlik’te klasikler arasına 
girebilmeyi başarmış.

Güngör ağabey şimdi, ününü ulusal sınır
ların dışına da taşırmış.

O'nun artık ABD'de yaşayan dünya vatan
daşlarından da müşterileri olmuş.

Nasıl betermiş9
!<• râitim gören ı <>< ııkl.irini ziyaret

•rnacıyı.. *ıa çıkınjş ancak orada Ih»s »İma 
ıııadıgı için de mesleğini icra edebileceği bir 

n.ı tünelmiş.
Bulmuş da...
Haftanın belirli günlerinde hem mesleğini 

icra etmiş, hem de uluslararası ilişkilerini 
geliştirmiş.

ABD’de yaşayan insanların oradan 
Türkiye'ye bakışlarına tanık olmuş.

Duyduklarına inanamamış.
Tarih, turizm, insan hakkı, ekonomi, üretim 

hakkında bildiği ya da öğrenebildiği ne varsa 
aktarmış.

Bu arada Türkiye gündeminden de kop
mamış.

İnternet aracılığıyla Türkiye’de olup biten
leri de yakından izlemiş.

Güngör ağabey geçenlerde ziyaretime 
geldi.

Dereden tepeden konuştuk.
Türkiye ile ABD'yi kıyasladık.
Sonunda döndük dolaştık.
Türkiye’nin dünyanın en iyi ülkesi olduğu 

sonucuna vardık.
Ancak bu güzellikleri doğru dürüst anlata

madığımızı düşündük.
Çok da üzüldük.
Bu konuda bir şey yapılmalı dedik.
Şimdi Güngör ağabey Türkiye’nin güzellik

lerini yerined görmek için eşiyle birlikte, tu 
rizm amaçlı ekonomik geziler düzenliyor.

İlk durak Alanya...
Arkası gelecek.
Ne diyelim... Bravo Güngör ağabey...
İyi bir örnek oluyorsun.
Ancak durmak yok...
Dalma İleri...

"Gemliğe doğru 
Denizi göreceksin: 
Sakın şaşırma.” 
Orhan Veli nin söz

lerinin yer aldığı bu 
tabela bugün her ne 
kadar münasebetsiz bir 
yere konsa da, dev 
reklam panolarının ren
garenk ışıklarında kay
bolsa dâ, Gemlik e 
doğru yol aldığınız da 
zeytinliklerin yerine 
köksüz kooperatif 
binalar dikkat çekse 
de, o durgun denizin 
kenarında sanayi kussa 
da, Gemlik’i solumak 
var...

Gemlik öyle uğranıp, 
geçilecek bir ilçe 
değildir!..

Balık (!) ilçesinde şöyle 
bir tur atın hemen bite
cekmiş gibi görünen

' s.ıhil yolunda. ‘Derin
I sîöbbetkfe’ tanık olut- 

sııııuz.
Kordon boyunda bir 

cay içecek dost 
ediniverirsiniz, sami 
mice..

Sahilin can çekisen 
kabuğunda, politikadan, 
pahalılıktan, bol hamsili 
günlerin sayılı hamsili 
günlerine doğru bir yol
culuğun içinde kaybol
makta var..

Ben Gemlik in 
Kurşunlu Beldesi nde 
büyüsem de yaşamımın 
en güzel anıları, 
Gemlik’in öyküsünün 
içinden çıkar...

Kurşunlu
Belediyesi’nin sahil 
köyü olarak yaşandığı 
yıllara geri döndüğünüz 
de romanlara, öykülere 
konu olacak hikayeler 
vardır. Kurşunlu köylü
lerinin analarının çoğu 
bebelerini Gemlik'te 
doğurmuştur...

Evde başlayan doğum 
sancısı, fırtınalı denizde 
bir kağıt gibi sallanan 
kayık yolculuğu ile 
Gemlik de son bulmuş
tur...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUI

Doğan bebek. Gemlik 
doğumlu olarak aynı 
balıkçı kayığı ile 
Kurşunlu köyüne bol 
deniz suyu yut a ra k 
dönecektir..

Sevdiği kızı kaçırıp, 
Gemlik'de ki akrabasına 
taşıyanların öyküsü 
boldur...

Gemlik’in pazan hala 
Kurşunluların da 
pazarıdır.

Şu an torun sahibi 
olanların çoğu bugün 
kağıttan kayıklara ben
zetilen kayıklarda doğ
muştur; fırtınanın her 
an devireceği...Bazen de 
alaboradan nasibini 
alan denizin çocuk
larıdır.

Kurşunlu’nun meşhur 
kaptanı Tahsin Reis, - 
bahçeli evi yerine- 
apartmanın balkonun
da detd/ı şeyt ediyor. 
Gemlik’in Dursun 
Kaptanları gibi...Artık 
palamut'un kokusundan 
palamut olduğunu 
anlayan reisler olmasa 
da, Gemlik’i anlamak 
için yaşamak lazım!.. 

♦ ♦♦
Köyler de ağa dönem

leri vardır...
Ağalı köyler...
Oysa ki, deniz köy

lerinde balıkların tuzağı 
olan ağlar vardır, yaz 
sezonu ile birlikte 
balıkçıların tamir edip, 
denize uzandıkları yol
culuklarında, kahvaltı 
sofralarının peyniri olan 
balıkları taşır evlere..

Ne yazı ki, son yıllarda 
ağla balık tutma yerine 
AĞA balıkçı reisler-kap- 
tanlar- türedi.. Denizin 
dibine kadar inen 
TROLCİLER balıkların 
yumurtalarını, yaşam 
yerlerini , üremelerini 
yok eden birer kaptan 
Ağalar a dönüştüler; 
bugün yüzlerce balık 
çeşidini onlara indirdi 
ler...

Artık balık tekneleri 
yerine küre (!) 
dünyadan nasibin alar 
dev gemilerle mazot 
taşımacılığı gibi 
ticaretler, yasayan 
denizi ölü denize 
çevirmede rol alıyor..

Mazotlarını sanki o 
deniz yutacakmış gibi 
döküveriyorlar, mavisi 
en güzel renginin 
olduğu Gemlik 
Körfezi’ne..

Artık, Gemlik'de deaj1 
mavi değil, renksiz..

Gemlik’de çocuklar 
yüzemiyorlar, başka 
sayfiye yerlerindeki 
denize giriyorlar . 
Çoğunun adı Deniz oha 
da.

Ancak «ellerindeki < 
leri atıveriv<" • 
düsıımn* .» ıhı I
akı.r

Hötfet ve brMrTPHn*
SOS ı 
rak.m 
ortaya

Tek merakım, böyle- I 
sine özel olan sahil 
ilçesinde, bu AĞA 
balıkçılara ‘dur’ diyenle 
var mı? Çevre dernek- I 
leri ne iş yapı yorlar? I

Bu konuda seslerini I 
duyurmak istiyorlarsa, 
köşem onlara ait ola- I 
çaktır...

Severek...
Sevgili Gemlikliler, 

bundan böyle hafta da 
bir gün sîzlerle, bu 
köşede buluşacağız. 
Gemlikli bir ailenin 
torunu olarak..

Denize sıfır çay 
bahçelerinde, çay ve I 
simitli kahvaltı günle I 
rimiz de olacak.

Ağ günlerini özleyen
lerle buluşacağım sık 
sık...

“Bana dokunmayan 
yılan bin yıl yaşasın’ 
diyen münasebetsizleri 
doğurduğu bu 
atasözüne de yer yok 
bu köşecik de!

Merhaba ....
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HABER .........

Hırsızlar, İstiklal Caddesi’nde iki iş yerinîsöyduîâr

teli Ate Metei soyuldu
Önceki gece, Coşkunlar Ticaret’e ait Turkcell Abone Merkezi’nin 
tuvalet duvarını kıran hırsızlar, işyerindeki kasayı matkapla de 
lerek, 5,5 milyar lira para ile ikinci el cep telefonlarını çaldılar. 
Hırsızlar, TEKEL Bayiinden de sigaraları götürdüler.
Seyfettin SEKERSÖZ

Önceki gece İstiklal 
Caddesi üzerinde 
bulunan TURKCEL 
Abone Merkezi ile 
TEKEL Bayii kimliği 

I belirsiz kişilerce 
soyuldu.
İlçenin en işlek 
caddesinde bulunan 
Osman Fevzi Ateş 
Akset Apartmanı ’nın 
kalorifer dairesine 
giren meçhul soygun
cular, duvarda açtık
tan delikten Turkcel 
Abone Merkezi’nin 
tuvaletine girdiler.
5.5 MİLYARI 
GÖTÜRDÜLER 
C oşkunlar Ticaret’e 
ait işyerine giren 

hırsızlar, burada 
bulunan para 
kasasını matkap ile 
delerek içindeki 
5.5 milyar 
lirayı aldılar. 
Hırsızlar işyerinde 
kasayı soyarken, buz
dolabında bulduklan 
sodaları da içtiler. 
Raflarda bulunan 
ikinci el cep telefon- 
lanndan bazılarını da 
alıp geldiklerini

yoldan kaçtılar.
Hiçbir zorlama izine 
rastlanılmayan C na 
girişinden her gnn 
onlarca insanın girip 
çıktığı belirtilirken, 
kalorifer dairesinin 
kapısının ise tahta 
olduğu ve rahatlıkla 
açılabilir durumda 
bulunduğu gözlendi. 
Küçük çelik kasada 
bulunan paraları alan 
soyguncuların 
cep telefonlarının 
bulunduğu gizli 
kasayı bulamamaları 
fark edemedikleri 
görüldü.

TAŞI 
GEDİĞİNE

M

Önlemin gevşeği...
NATO zirvesinde sıkı önlemler alınmış. 
Laf ola beri gele
Adamlar, köprüde 30 metre bezden 
döviz asıyor, kendilerini köprüye 
zincirliyor, halatlarla denize sarkıyor. 
Sıkı önlem bu ise; önlemin gevşeği 
Yürü yavrum yürii...

Dün sabah işyerini 
açan çalışanlar 
hırsızlık olayını 
görünce Coşkunlar 
Ticaret sahiplerinden 
Esat Coşkun ve 
çocuylarına haber 
verdiler. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü hırsızlık 
maüsası görevlilerini 
işyerinde gün boyu 
parmakizi incelemesi 
yaptı. Çalışanların 
ifadeleri alındı. 
MARKETİ DE 
SOYDULAR 
Aynı gece yine *• ? 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
Kenan Kalman’a ait 
TEKEL Bayii'ne giren 
hırsızlar raflarda 
bulunan yabancı 
marka sigaraları 
toplayarak 
kayboldular. 
İlçe genelinde son 
zamanlarda yaşanan 
hırsızlık olaylarında 
başı çeken yine 
TEKEL bayileri 
oluyor.
Gece dükkan kepenk- 
lerinin kapatıldığı

bildirilen TEKEL 
Bayii'ne yan tarafta 
bulunan pencereyi 
açarak girdikleri tah
min edilen hırsızların 
son zamanlarda 
moda olan ve satıl
ması kolay yabancı 
marka sigaralara 
yöneldikleri 
ilgi çekiyor. 
Öte yandan 
ilçemizdeki bazı 
evlere de giren 
hırsızlar, ziynet 
eşyaları ile bulduk
larını paralan 

^'.çaldıklarını öğrenildi.
''Geçtiğimiz yıl da 
flpmmuz ayı basların
da ilçemizde onlarca 
ev soyulmuştu. • 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ilgilileri, 
gerekli önlemlerin 
alınması ve şüpheli 
gördükleri kişileri 
155 nolu telefona 
bildirmelerini istedi. 
Hırsızlık olaylanyla 
ilgili olarak 
inceleme ve araştır
malar sürdürüldüğü 
öğrenildi.

Futbol imparatorları 
çöktü

Avrupa Ku pasında bir konu dikkat 
çekti.

Ülkesinde çok yabancı oynatanlar 
başarısız oldu.

İspanya ve İtalya yabancı futbolcu
lar cennetiydi.

Lig maçlarının en kalitelisi bu 
ülkelerde idi.

Ama. Bu yabancı bolluğu bu 
ülkelerin zararına oldu.

Milli takımları çöktü.
Fransa ve Almanya'da bu poli

tikanın kurbanı oldu.
Hollanda, daha çok futbolcu ihraç 

etti.
Çek Cumhuriyeti kendi kaynakları

na döndü.
En iyilerinin de en yüksek ücretle 

Avrupaya gönderdi.
Yabancı futbolcular o ülkelerdeki 

takımları güçlendiriyor.
Ama. O ülkenin alt yapısının 

gelişmesini, önlüyor.
Cek Cumhuriyeti en güzel örnek.
Sınırlı yabancıya, geçit veriliyor.
Alt yapıya önem veriliyor.
Ve. Sonuç ortada.
Bir tesbit daha yaptık.
Bol yabancı oynatan ülkelerde, 

milli heyecan kalmamış.
Kulüp maçlan, milli maçları göl

gelemiş.
Kupa maçlan, bu tesbitimizi 

doğruluyor.
Ispanya, İtalya ve Almanya çöktü.
Fransa ve İngiltere ikinci rauntta 

gitti.
Hollanda'nın alt yapıya verdiği 

Önemi biliyoruz.
Aja.v takımının bir futbolcu fab

rikası olduğunu biliyoruz.
Ve. Finalin çeklerle. Hollanda 

arasında oynanacağını tahmin edi 
yoruz.

Öğrenimin üç kaynaGı, 
Çok görmek.
Çok acı çekmek
Çok çalışmaktır.

“Catherall”
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ilçe Lig Heyeti’nin 2003- 
2004 faaliyetleri açıklandı 

Seyfettin ŞEKERSÖZ 2 milyar 231 2003-2004 turnuvalara katılım-
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
geçtiğimiz yıl oluştu
rulan Lig Heyeti’nin 
öğretim yılı içinde 
yaptığı çalışmalar ile 
faaliyetleri açıklandı. 
2002-2003 Eğitim 
Öğretim yılından 
devreden toplam 
paranın 974 milyon 
493 bin 924 lira 
olduğu, okullardan 
toplanan % 15 katkı 
paylan ile birlikte

milyon 430 bin lira, 
faaliyetlerde 
bulunulan okullann 
katılım parası 800 
milyon lira olarak 
kayıt altına alındığı 
belirtilirken 
2003-2004 Eğitim- 
Öğretim yılında 
gelir olarak 
kaydedilen toplam 
paranın 3 milyar 
31 milyon 430 
bin lira olduğu 
açıklandı.

Eğitim-Öğretim 
yılının giderinin 
2 milyar 787 milyon 
121 bin lira olarak 
kaydedilip fatura- 
landırıldığı 
bildirilirken İlçe 
lig heyeti hesabında 
kalan 244 milyon 
309 bin lira paranın 
2004-2005 
eğitim öğretim yılma 
devredildiği 
bildirildi. İlçe lig 
heyeti olarak birçok

lann gerçekleştirildiği 
öğrenilirken ilçe 
içinde birçok 
faaliyetlerde bulunul
duğu bildirildi. 
İlçemizde bulunan 
toplam 895 
lisanslı sporcu 
öğrencinin bulunduğu 
bildirilirken 
bu öğrencilerin 
yapılan faaliyetlerde 
okullarını başarıyla 
temsil ettikleri 
açıklandı.

Hamidiye Köyünde Pilav Günü
Geleneksel hale 
dönüştürülen 
Hamidiye Köy 

j Günü nün ö.ncısı 
I yarın yapılacak. 
I Gemlik Hamidiye 
| Köylülerini 
I Kalkındırma ve 
I Yardımlaşma

Derneği’nin düzen
lediği Geleneksel 
köy gününde köyden 
ayrılanlarla köyde 
yasayanların bir 
araya gelerek 
hasret gidermeleri 
amaçlanıyor.
Dernek Başkanı

Haşan Türe, 
bu yıl 6. ncısı 
düzenlenen 
geleneksel 
Köy Günü nde 
misafirlerine 
pilav, ayran ve 
mevsim meyvelerin 
den ikram

edeceklerini 
belirterek çeşitli 
eğlenceler tertip 
ettiklerini söyledi. 
Haşan Türe,

I üm dostlarımızı 
Hamidiye Köyii ne 
davet ediyoruz" 
mesajı gönderdi.

ÖZKflffl OTOMOTİVDE KflMfflNffl 
12122.5 

KAMVOHIASTİÖİ

ÜSTELYK KREDY KARTINA 8 AY TAKSYT
YAPI KREDY - W0RLD KART
YP BANKASI - MAXIMUM KART o-rh ,f. 4 M. r>, ı n ı Q
GARANTY BANKASI - BONUS KART J jJjJJjCJ

ÖZKRYA OTOMOTİV
GEMLYK B A YYY

||SC III Körfez Baytap Sitesi alty GEMLYK
B ** Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Izm. Dr. Ömer ARTAR
COCIK Sağlığı ve Hastalıklar Izm.

ÇOCUKLUK ÇAĞI 
EPİLEPSİLERİ (6)

EPİLEPSİLİ ÇOCUKTA 
UZUN DONEM YAŞAM

Epilepsi tanısı konulduğunda iyi bir 
hasta-doktor-aile ilişkisi kurulmalı, 
hastalık hafife alınmamalı ancak, endi
şeye de sürüklenmemelidir.

Nöbetlerin tek ilaçla % 70-80 oranında I 
kontrol altına alınacağı bilinmeli, nadiren I 
2. bir ilaca ihtiyaç duyulacağı aileye hatır
latılmalıdır.

İlaçların düzenli kullanılması son de. I 
önemlidir. İlaçlar saati saatine verilmeli, I 
unutulan dozlar bölünerek sonraki 
dozlara eklenmelidir.

Yan etkiler görüldüğünde, aile kesinlikle I 
ilacı kendisi kesmemeli ve doktora 
başvurmalıdır.

Tedavi diğer hastalıklar süresinde de 
sürdürülmelidir.

Nöbet sırasında aile soğuk kanlı olmalı I 
çocuğu düz fazla sert olmayan bir zemine I 
yatırmalı, kol, baş ve bacaklarının zarar I 
görmesi engellenmeli ancak kesinlikle I 
çocuk bağlanmamalıdır. I

Nöbet sona erince çocuk yan yatırıl
malıdır. Kasılma sırasında dişlerin arasına ı 
bir tülbent parçası sarılmış tahta kasık ■ 
yerleştirilebilir.

Nöbet sırası ve ertesinde kesinlikle viye- I 
cek-içecek verilmemelidir.

Ateş, uykusuzluk, yorgunluk, asın sıvı 1 
alınması, sıvı kaybı, ışık, parıltılı cisimler, 
aşın stres, derin derin nefes alma, sigara 
ve aşın çay, kahve, çikolata nöbetleri 
uyarabilir.

Nöbetler çok sık olmadıkça çocuk 
eğitimine devam etmelidir.

Ailenin utanma, hayal kırıklığı ve 
toplumdan itileceği korkusu çocukta 
aşağılık kompleksi ve antisosyal davranış 
ile asiliğe yol açar. Ailenin aşırı sevecen 
ve nazik davranışı da çocuğun kendine 
olan güven duygusunu zedeleyebilir.

Devamı var

ELEMAN ARANIYOR
Marketimizde çalışacak 
Bilgisayar Kullanabilen 

Lise Mezunu 
BAYAN ELEMAN aranıyor. 
SEVEN ELEVEN MARKET

YELTEKİNLER PETROL
Bursa - Gemlik yolu Kurtul Köyü 

8. Km. Gemlik / BURSA
Tel : 522 81 90 - 522 81 04

KAYIP
Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesi'nden aldığım tastiknamenıi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

SÜLEYMAN SÜNER
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Motorlu fasıllar Vergıs/'ncle l taksit karmaşası
Motorlu taşıtlar ver* 
gisini 'mahsuplaşma 
yoluyla' ödeyen 
mükelleflerin, 2. 
taksit için banka 
yerine, ilgili vergi 
dairesine gitmesi 
gerekiyor. 2. taksit 
ödemeleri, 1-31 
Temmuz 2004 tarih
lerinde yapılacak. 
Geçen yıl ek motor
lu taşıtlar vergisini 
ödeyen, ancak 
verginin iptali 
nedeniyle alacağı 
’ mahsuplaşma ’ 
yoluyla bu yılki ver
gisine sayılan 
mükelleflerin, ikinci 
taksit için, bankalar 
yerine vergi daire
sine gitmesi 
gerekiyor.
1 Ocak 2004 son
rası arabasını satan 
kişiler de, benzer 
mahsuplaşma için 
aynı yolu izleyecek.
1 Ocak 2004 son
rası mahsuplaşma

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ l
Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları BİZİMLE YASAYIN

verileri, halen 
bankalarca 
Sürülmezken, 
çözüm için Maliye 
Bakanlığının, 
bankalara açtığı 
kayıtları 1 Temmuz 
2004 itibarıyla 
güncellemesi 
gerektiği belirtildi. 
NORMAL 
ÖDEMELERDE 
SORUN YOK 
Motorlu taşıtlar 
vergisi 2. taksit 
ödemeleri, 1-31 
Temmuz 2004 
tarihlerinde, finans 
kurumlan dahil 
bankalar ya da 
vergi dairelerine 
vapılahilivoı

Ödemeler, büyükşe- 
hirlerde motorlu 
taşıtlar vergi daire
si, diğer illerde ise 
normal vergi 
dairelerine 
yapılıyor. İşin 
bu kısmında 
sorun yok.
Ancak, 'mahsuplaş
ma yoluyla’ verginin 
ödendiği durumda, 
bunun kaydı 
bankalarda bulun
muyor.
Mahsuplaşma 
durumunda olup, 
ikinci taksidin kalan 
kısmı için bankaya 
giden mükelleften, 
vergi dönemine ait 
tutarın tamamını 

ödemesi isteniyor. 
Bu durumda 
vatandaş, Vergi 
dairesinde mahsup 
kayıtları bulunması
na karşılık, bu 
kayıtların bankada 
gözükmemesi 
nedeniyle 
’mahsuplaşmaya 
gittiğini’ ispat 
edemiyor.
Mükellefin vergi 
dairesine gidip, 
işlemini oradan 
tamamlaması 
gerekiyor.
Bu ise vergi 
dairelerinin 
yükünü daha da 
artırıyor.
1 MİLYONU AŞKIN 
MAHSUP DOSYASI 
BULUNUYOR 
Yetkililer, Ankara, 
İstanbul ve İzmir’de 
toplam 1 milyonu 
aşkın mahsup 
dosyası bulun
duğunu, bu dürüm
dakilerin lu’psınin 

vergi danr hrinr 
gitmeye kalkması 
hafinde, ay son—t 
doğru, hepten uzam 
k uyrukla r ol usma 
ihtimali olduğ unu 
söylediler
Aynı cev reler.
konunun çözümü 
için. Maliye 
Bakanlığının 
motorlu taşıtlar 
vergisine donuk

I Işıkara’dan 
deprem uyarısı
Türkiye’de, 6.3 
büyüklüğünde 
deprem olasılığının 
yüzde 63 dolayında 
olduğunu belirten. 
Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara önümüzdeki 
5 ay içinde büyük bir 
deprem beklendiğini 
iddia etti 
Bog<ı/ı< ı I nıversitesi 
K.ııuiılh H.ıs.tthaneM 
Deprem Araştırına 
Enstitüsü eski 
Müdürü Prof. Dr.
Ahmet Mete Isıkara, 
Bingöl'de, 1 Mayıs 
2003 sabahı mey
dana gelen Richter 
ölçeğine göre 6.4 
büyüklüğündeki 
depremin ardından 
bir yılı aşkın bir süre 
geçtiğini hatırlattı. 
Prof. Dr. Mete 
Işıkara, önümüzdeki 
5 ay içinde mutlaka 
büyük deprem bek
lediklerini söyledi. 
Öncelikle, deprem
den korunma yol
larını öğrenmemiz 
gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Isıkara 
şöyle konuştu: 
“Deprem konusunda 
bilinçli olursak, 
hasar, can ve mal 
kaybını en aza indi
rebiliriz. Depremde, 
zemin şartlan çok 
önemlidir. Sert 
zeminde yapılanlar 
daha sağlam olur. 
Zemin yumuşak 
olduğu için ovalarda 
yapılaşmaktan kesin
likle uzak dur
malıyız. Yeterli 
olmayabilir ama yine 
de radyal temel 
atmakta fayda 
yardır.
İnşaatlara beton 
santralinin dışında, 
beton dökülmesine 
kesinlikle izin ver
memek gerek. İnşaat 
ustaları ve kalfaları 
konularında eğitimli 
olmalıdır. Kacak ve 

bankalar  a adağı 
haşadan. 1 Temmuz 
2004 itibara^» 
güncellemesi

ge irktiğim. boşiece 
mahsuplasmaya 
gidenlerin. 2 
fhıiıfin kalan 
kısmını banka 
yoluyla da odrye- 
bdmesmm yolunun 
acdmaıı gr irktiğim 
kaydettiler 

ek kat y a pimi engeL 
lenmdk&r Okullarda 
yılda en az iki kez 
deprem t at bıka 11 
yapılmalıdır 
Herkes zoru nl u 
deprem sigortasını 
yatırmalıdır 
Depreme hazır, 
deprem bilinci yük
sek b.r toplum

Lok sorumsuz 
yasadık, kacak 
binalar yaptırdık 
bedelini de ağır 
ödüyoruz. Deprem 
kader değildir. Yeler 
ki depremle yasa
mayı öğrenelim. 
Geleceğe yönelik bir 
caba içinde 
olmalıyız." 
Gölcük depreminin 
maliyetinin 24.5 mil
yar dolar olduğunu. 
ülkenin 17 Ağustos 
sonrasında büyük bir 
ekonomik krize 
girdiğini kaydeden 
Prof. Dr. Isıkara. bu 
yüzden hala cep 
telefonlarıyla yüzde 
25 zamlı olarak 
konuşulduğunu 
söyledi.
Ağrı'nın Doğu bay azıt 
ilçesinde dün mey
dana gelen deprem 
de yasamla nm kaybe 
denlerin isimleri 
söyle: Ceylan Aydm. 
Resul Taskıran.
Gültekin Taskıran 
(12). Sergen 
Taskıran (6). Halime 
Taşknran (45), 
Ayfet Taskıran (4), 
Hacet Taskıran (5), 
Mehmet Kurt (45), 
Ay'dın Ay’dın (6), 
Fatma Akdağ (12), 
Safiha Akdağ (10), 
Oya Akdağ (8). 
Ersan Akdağ (6), 
Yavuz Akdağ (18). 
Kerimen Sökmen 
(13). Musa 
Sökmen (15), Yıldız 
Sökmen, Mehmet 
Nuri Kurt (18).



3 Temmuz 2004 Cumartesi Sayfa ı

Her 100 kişiden biri şizofreni
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
ve aynı zamanda 
Konya Şizofreni

I Gönüllüleri Derneği 
Kurucu Başkanı 
Prof. Dr. Rüstem 
Askın, bir beyin 
hastalığı olan 
şizofreninin, 
tedavisinin ilaç ve

I terapilerle yapılması 
I durumunda hasta

ların üçte ikisinin 
tamamen iyileşe
bildiğini bildirdi.
Askın, şizofreninin 
migren ya da epilep-

I si gibi bir beyin 
hastalığı olduğunu 
söyledi.
Toplumda genellikle 
yanlış tanımlanan 

ı şizofreni hastalığının, 
I bir matematik pro- 
। fesorıınün hastalıkla 
t ıniH<Kİt’leşinin konu 

edildiği Oscar ödüllü 
i Akıl Oyunları" 

filmiyle son dönemde 
gündeme geldiğini

anlatan Askın, "Bu 
filmle birlikte daha 
sık sözü edilmeye 
başlanan şizofreninin 
iyi anlaşılması ve 
tedavi edilebildiğinin 
bilinmesi gerekir" 
dedi.
Hastalığın genellikle 
16-25 yas arasında 
ortaya çıktığını 
belirten Askın, 
ender de olsa ileri 
yaşlarda da 
görülebildiğini ifade 
etti. Şizofreninin 
kişiyi dıs dünyanın 
gerçeklerinden 
kopararak, çoğunluk
la ice kapanık bir 
durumla seyreden 
düşünce ve davranış 

bozukluğuna 
soktuğunu anlatan 
Askın, şunları 
kaydetti:
"Şizofreni hastaların
da en sık görülen 
belirti, düşünce 
bozukluğudur. Bu 
kişilerin kendilerini 
idare etmesini 
sağlayan günlük 
düşüncelerinde, ve 
rilen kararlarında 
hatalar ortaya çıkar. 
Kişi, çevrede olup 
bitenleri doğru 
biçimde değer
lendirmekte zor
landığı için çevreye 
verdiği tepkide ve 
konuşmasında bozul
ma olabilir. Şizofreni 

hastalan arasında, 
takip edildiğine, 
çevresindekilerin 
kendisine kötülük 
yapmak istediğine, 
özel güçleri olduğuna 
ve düşüncelerinin 
okunduğuna inanan
lar da vardır. Sıklıkla 
da başkalarının 
işitmediği sesleri 
işittiklerini söyler
ler." Hastalıkla ilgili 
önyargılar 
tedaviye engel 
Şizofreni hastalarıyla 
ilgili toplumda, bu 
hastaların insani 
duygularının yetersiz, 
zekalarının ise zayıf 
olduğu yönünde bir 
takım önyargıların 
olduğunu ifade eden 
Askın, "Onlar da 
hisseden, seven, 
sevinen, ya da 
üzülen insanlardır. 
Zeka düzeyleri de 
genellikle herkes 
gibidir. Kimisi 
fazlasıyla zekiyken, 
kimisi normal, kimisi 
ise zayıf bir zeka 

düzeyine sahip 
olabiliyor" dedi. 
Her yüz kişiden 
birinde görülen bu 
hastalığın 
tedavisinin, ilaçla ve 
buna ek olarak grup 
terapileriyle yapıla
bileceğini belirten 
Askın, bu şekilde bir 
tedavi yöntemiyle 
hastaların üçte 
ikisinin tamamen 
iyileşebileceğini 
kaydetti.
Toplumdaki 
önyargılar nedeniyle, 
özellikle kırsal 
kesimde şizofreni 
hastalarının tedavi 
edilemeyeceği 
düşüncesiyle doktor 
yerine büyücülere 
götürüldüğünü vur
gulayan Askın, söyle 
devam etti: 
"Maalesef bazı ailel
er, hasta çocuklarını 
bir kez doktora 
götürüyor, ardından 
(bu iyileşmez, 
bunun doktorluk isi 
kalmadı) diyerek 

büyücülere, 
muskacılara gidiyor. 
Dolayısıyla tedavi 
edilebilecek bir kişi, 
bu tür önyargılarla 
sokaklarda gezen 
hasta insanlara 
dönüşebiliyor. Bu 
konuda toplumun 
yeterince bil
inçlendirilmesi ve 
hastalara karsı 
yapılan tecridin 
önüne geçilmesi 
gerekiyor. Hastaların 
ikinci bir yıkım yasa
mamaları için yan
larında, mutlaka 
onlarla konuşacak, 
eğlenecek, paylaşa
cak bilileri bulun
malıdır. "
Şizofreni hastalarının 
tedavisi için resmi 
bir rehabilitasyon 
merkezinin bulun
madığını belirten 
Askın, sadece 
sivil toplum kuru 
hışlan \e gönüllüler 
sayesinde bu tur 
yerlerin faaliyet 
gösterdiğini söyledi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR

BELEDİYE

Muhasebe Md 513 45 21 -182
AKCAN PETROL

513
513
513
513
513

13 53
10 57
13 08
11 33
10 95

Bursa 
Mudanya
Yenlkapı
Yalova

Körfez Taksi 
Çınar faksı 
Güven Taksi
Gemlik faksı 
Maaasttr Taksi

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

256 77 84
544 30 60

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

51345 21 -111
Yalnız 185 YERLİYURTLAR PETROL 513 30 33

TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

DENİZ OTOBÜSÜ

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 1042
513 10 92
513 11 86
513 77 73

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
513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
-.14 3550

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 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 513 10 68

TAKSİLER

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 Slcl. Mûd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Mûd. 
İlçe Seç. Md.

513 10 79

VAPUR - FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(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 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkttgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Ukltgcut 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

/99<l îllh | 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI
EKMEK ARASI DÖNER+m 1.500.000 TL

SOSİSLİ SANDVİÇ +AYRAN 2.000.000 TL

HAMBURGER +AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER t CİPS+İÇECEK 3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
DÖNER - CİPS - KARIŞIKSA1ATA * İCECEK 4.500.000 TL 

CİĞER - CİPS - KARIŞIK S.ALATA - İCECEK 4.500.000 TL 
KÖFTE t CİPS t KARIŞIK SALATA t İÇECEK 4.500.000 TL 
SOSİS • CİPS - KARIŞIK SALATA - İCECEK 4.500.000 TL 

»«■IffltiffiH 4.500.000 TL 

PlffiKWKS.W-İCECBİOOO.OOOTL

İşjmİ ve evlere paket servisimi! vardı 

istiklal Cad.No: 17 GENİİK Tel :(0.22d) 513 53 d
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14 milyon vatandaşın sigorta primleri devletten
Çalışına ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat 
Basesgioğlu. Sosyal 
Güvenlik Sistemi 
Reform taslağı ile 
yoksulluk sınırında 
yaşayan yaklaşık 14 
milyon vatandaşın 
sağlık sigorta 
primlerini devletin 
üstleneceğini söyledi. 
Sosyal Güvenlik 
Sistemi Reform Taslağı 
ile ilgili sorularını 
cevaplandıran Bakan 
Basesgioğlu, hazır
lanan yeni sistemin 
basardı olmasının, ülke 
ekonomisinin iyi olma 
sına bağlı olduğunu 
belirterek, kayıt dışı 
ekonominin artması ile 
ilgili olarak istihdamın 
artmasını ve ekonomik 
gelişmenin olumlu 
olmasını umut ettiğini 
ifade etti. Basesgioğlu, 
emeklilik yaşı ile ilgili 
yeni düzenlemelerde 
2040 yılına kadar her
hangi bir değişiklik 
olmadığını ancak bu 
tarihten sonra 61 ve 
63 senaryolarının 
olduğunu kaydetti. 
Şuan mevcut olan bes 
ayn rın»klîlik sistemi 
nın yavaş yavaş tek bit 
sisteme çekilmesinin

• 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 SATI$I 

ULUOCAKUR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 

Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03

hedeflendiğini anlatan 
Basesgioğlu, yılbaşın
dan itibaren prim 
ödeme oranlarının 
yüzde 2.7'den yüzde 
1.5'e düşeceğini 
söyledi. Genel Sağlık 
Sigortasının uygulama 
süresi ve maliyeti ile 
ilgili bir soruya ise 
Basesgioğlu. reformun 
çok köklü bir değişiklik 
getirdiğini ve uygula
ma geçmek için 
zamana ihtiyaç olduğu 
nu dile getirerek, bu 
konuda teknik alt yapı 
oluştuğunda. Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
yürütülen aile hekim
liği projesi ile es 
zamanlı olarak hayata 
geçirmeyi planladık
larını kaydetti.
Reformun maliyeti 
hakkında açıklama 
yapmak istemeyen

Basesgioğlu, maliyetin 
şu anki durumdan 
daha kötü olamaya
cağını ifade etti. Bu 
kapsamda yoksulluk 
sınırı altında yaşayan 
ve sözü edilen yüzde 
12 lik sağlık primini 
ödeyemeyecek vatan
daşların primlerini 
devletin ödeyeceğinin 
altını çizen Başesgi 
oğlu, yoksul vatan
daşlara ödenecek olan 
yüzde 12’lik primin ise 
Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi kapsamında ek 
bir maliyet getirmeye
ceğini belirtti. Bu proje 
kapsamında Dünya 
Bankası ndan bir kredi 
alındığını da dile 
getiren Basesgioglu, 
ancak kredi anlaş
masının Sağlık 
Bakanlığı ve Dum a
Bankası arasında 

yapıldığına 
dikkat çekti. 
"YOKSUL 
VATANDAŞLARIN 
PRİMLERİNİ DEVLET
ÖDEYECEK" 
Gazetecilerin 'pro
gramda sihirli bir el 
var mı?’ şeklindeki 
soruları üzerine 
Başesgioğlu, hazır
lanan programda her 
şeyin bir gün içinde 
değişmeyeceğini, uzun 
bir süreç içerisinde 
kademeli değişikler 
yapacaklarım 
belirterek, "Önümüzde 
iki yol vardı. Birincisi 
durumu olduğu gibi 
kabul etmek İkincisi 
ise bizden sonraki 
nesillere sağlıklı bir

men ismim ta
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu’nun 
(TMSF) t i< ari ve 
kurumsal nitelikli
kredi borçlularına 

İçine kolavlığı
- "davan kampanyası

girildi. Borçlu 
işadamları bu zaman 
kapsamında geri 
ödeme talebinde 
bulunmazlarsa haciz 
işlemlerine maruz 
kalacak.
TMSF, Fon ve Fona 
devredilen bankalara 
borcu olan 
işadamlarına geri 
ödemelerini yapmak 
üzere en kısa zaman
da başvuruda bulun
maları için çağrı 
yaptı. 15 Temmuz 
2004 tarihine kadar 
geri ödeme için 
TMSF'ye dilekçeyle 
başvuruda bulunan 
ticari ve kurumsal 
nitelikli kredi borçlu
larının ödemesi 
gereken miktarlar 
indirimli faiz oranlan 
üzerinden kampanya 
çerçevesinde yeniden 
hesaplanacak.
Ekonomik krizlerden 
etkilenen 
işadamlarının 
borçlan indirimli faiz 
hesaplamasıyla 
ödenebilir bir hal 
alması için yeniden 
yapılandırılacak.
Banka hakim ortak- 
lannı kapsamayan 
kampanya için son 
tarihe kadar başvu
ruda bulunmayan 
borçlular ve kefiller 

sosyal güvenlik 
sistemi bırakmaktı. 
Biz İkincisini
tercih ettik" dedi.
Bir basın mensubunun 
gecen yıl sosyal güven
lik sisteminde bir 
reform için yaklaşık 10 
milyar dolarlık bir kay
nağa ihtiyaç bulunduğu 
yönündeki açıklamaları 
hatırlatması üzerine 
Başesgioğlu, "Evet 
öyle bir açıklamada 
bulunmuştuk. Maliyet 
varsayımı 11 milyar 
dolar, bütçeye getire
ceği ek maliyet ise 3.5- 
4 katrilyon arasında 
bir rakam açıklamıştık. 
Ancak bu rakamların 
hepsi bir öngörüden 
ibarettir, çünkü 

hakkında ise haciz ve 
yurtdışı yasağı basta 
olmak üzere 
borçların tahsil 
edilmesi için kanun
ların TMSF’ve 
tanıdığı haklar 
dahilinde işlemler 
başlatılacak.
Borcunu tamamen 
kapatabilmesi için 
peşin olarak ödemeyi 
isteyen borçlu ve 
kefillere indirimli fai
zle hesaplanan yeni 
bore tutan üzerinden 
yüzde 50 oranında 
peşin ödeme indirimi 
sağlanacak. Borcunu 
vadeli olarak ödemek 
isteyenler ise, hesa
planan yeni bore 
tutannın yüzde 
20 sini peşin ödemek 
koşuluyla kalan 
borcu üzerinden 
yüzde 30 indirime ve 
borcunu faizsiz 
olarak 24 ay vadede 
ödeme sansına sahip 
olacaklar. Fona 
devredilmiş olan 
Birleşik Sümerbank 
(Sümerbank, Bank 
Kapital, Yaşarbank, 
Yurt bank, Egebank 
ve Ulusalbank), 
Birleşik Etibank 
(Etibank, Interbank 
ve Esbank), 
Kentbank, İktisat 
Bankası, EGSBank, 
SiteBank. Bank 
Ekspres, Türk 
Ticaret Bankası, 
Bayındırbank, 
Tarişbank, 
Pamukbank, 
Toprakbank ve 
Demirbank

Türkiye'de yoksul 
insan sayısı b ir veriye 
göre 2 milyon, diğer 
bir veriye göre ise 22 
milyon civarında 
gözüküyor. Bu nedenli 
açıklanacak rakamlar 
öngörünün öterine 
geçemez. Biz şuan idi 
14 milyon bir rakam 
aldık, bu rakamda 
zaman içinde değişe
bilir. Bu insanlara 
Sağlıkta Do n u su m 
Projesinden karşılan
ması zor değil. Ancak 
bugün hesapladığımız 
maliyet, daha önce 
sözünü ettiğimiz 
maliyetten cok daha 
düşük bir rakamdır'' 
seklinde konuştu.

bankalarına borcu 
olan ve kampa
nyadan yararlanmak 
için dilekçe veren sir 
ket ve kuramların 
talepleri 30 Fvlııl 
2004 e kadar değer 
lendirilecek ve 
borçluların peşinat
larını bu tarihe kadar 
ödemeleri gerekecek. 
Geçtiğimiz aylarda 
başlatılan kampanya 
kapsamında basta 
holdingler, grup fir
maları, KOBİler, 
fabrika sahipleri 
veya kefilleri olmak 
üzere 300'e yakın 
firma borcunu yapı
landırmak üzere 
TMSF’ye başvurdu. 
Gecen bir aylık 
sürede indirimli faiz 
uygulanarak yapı
landırılan alacak 
miktarı ise 250 
milyon dolan aştı. 
TMSF den yapılan 
açıklamaya göre, 
başvuru adresleri 
ise söyle: 
Adres: TMSF 
Merkezi Büyükdere 
Caddesi No : 143 
Esentepe 34394 
İstanbul
Tel: 0.212. 340 
1409 
340 2476 
Web: 
www.tmsf.org.tr 
Başvuru formu 
örneğinin 
alınabileceği Internet 
adresi:
http: www.tmsf.org. 
tr docs duyum basin
tr basvuru_ 

formu.doc

http://www.tmsf.org.tr
http://www.tmsf.org
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COMPUTER
bilişim hizmetleri 

VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR I 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE! .

i

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

* 256 MB DDR Bellek
* 40 GB sabit disk jH
• Onboard ekran kartı jSH
* 15' Monitör F
*52XCD-Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONLINE
* e oack ınternet erişim paketi

<®s

'4

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürunien 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT ♦ 3 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESUM 
PEŞİNAT + 9 TAK

BONUSCARD 
PEŞİNAT+13 TAK

Vestel PC1 1.000.000.000 1000.000.000 1.000.000.000 1.110.000.000 1,1101,000
Vestel Click 1.177.(00.000 1.177.600.000 1.177.600.000 1.807.000.000 1.307.000,000

Vestel Asteo 1207.(00.000 1.207.600.000 1.207.(00.000 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 1.408.000.000

Vestel Planet 1.428,800.000 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 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 t992.000.000 1.992.000.000

te Optimum 1.861.600.000 1.861.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1J98.800.000 1.998.800.000 1.998.800.000 2.219.000.000 2.219.000.000

Vestel Ih 5J70.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5.(27.000.000 5.627.000.000

1TCIiriİMtoMı.M.IIMTL İT Fiat Monitör farkı :100.000.000 TL 19" Fiat Monitör farkı : 191.200.000 TL

VESTEL 0NYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESUM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESUM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA 
PEŞİNAT *4 TAK

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT+ 6 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT+ 10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 1,155.000.000 1.271.900.000 1.271.900.000
vr CRT
Monitörle İMİ 1.195.400.000 1,195.400.000 1.314,950.000 1.314.950.000
1F FLAT 
Monitörle 1J10.000.000 1.255.000.000 1255.000.000 1.380.750» 1.300.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACÜİVE
COMPUTER

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çeki kullanan 

ı* . in» > ı life'....'^iî ■
Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayar'da 30/06/2004 tarihine kadar geçeriidir I

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!
Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, T 

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

Te! : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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। Bursa’da Bağ-kur skandali Kredi borcu ı
BAĞ-KUR, Bursa’da 
eşi görülmedik bir 
skandala imza attı. 
Pirim borçlarının 
peşine düşen BAĞ- 
KUR 1988 de emek
li ettiği vatandaş 
adına 1973’e ait 
pirim borcu çıkardı.. 
Ama 
emekli 2 yıl önce 
ölmüştü, borç 
eşine kaldı.
Bağkur.bilgisayar 
olmadığı yıllarda 
hesaplanan pirimler 
otomasyon sistemi 
çerçevesinde 
yeniden hesaplanıp 
bilgisayar ortamına 
geçirilince birçok 
vatandaş adına 
pirim borcu çıkarttı. 
Sadece Bursa'da 
son bir ay içerisinde 
950 vatandaş adına 
pirim borcu 
çıkartıldı.
Vatandaşlar mağdur 
olurken BAĞ-KUR 
yetkilileri, yanlışlığın

I yıllar önce elle 
yapılan hesapların 
bilgisayar ortamına 
geçilmesinden 
kaynaklandığını 
söylediler.
ANNEM ÖLÜRSE 
HESABİNİ KİM 
VERECEK 
Bursa’da, mobilya 
dekarasyon sek
töründe 5 ayrı 
mağazada faaliyet 
gösteren Recep 
Demir (32), Bağ- 
Kur’un 1988 yılında 
emekli olan ve 2 yıl 
önce hayatını kaybe

den babası Ahmet 
Demir adına 1973, 
1976, 1982, 1986 
ve 1988 yıllarına, ait 
toplam 117 milyon 
lira pirim borcu 
çıkarıldığını söyledi. 
Demir, kalp hastası 
plan annesi Aynur 
Demir’in vize 
yeniletmek için git
tiği Bağ-Kur’da 
pirim borcu olduğu 
gerekçesiyle sağlık 
karnesine el konul
duğunu belirterek; 
"Babam, yıllarca 
çalışmasının ürünü 
olarak 1988 yılında 
Bağ-Kur’dan emekli 
oldu. Öldükten 
sonra babamın 
hakkı anneme geçtik 
Kalp hastası olan 
annemin hastaneye 
tedaviye gitmeden 
önce vizesini yenilet
mek için gittiği Bağ- 
Kur’da 1,973 yılına 
ait pirim borcunu 
gerekçe göstererek 
vizesine el konuldu. 
Vergi affı çıkaran 
devlet, niye namuslu 
vatandaşını sıkıntıya 
sokuyor. Emekli 
ettiği vatandaşın 
adına tam 31 yıl 
sonra pirim borcu 
çıkarıyor. Derdimi 
anlatmama rağmen 

yetkililer çözüm 
-bulamadı. Ben 
vatandaş olarak 
enayi yerine konul* 
mak istenmiyorum. 
Devlet hatasını 
düzeltmelidir. Ben 
hantal bürokrasiyle 
uğraşıp karnemi ’• 
almaya çalıştığım bu 
sırada annem 
ölürse, hesabını kim 
verecek" dedi. 
RAHMETLİ 
BORCUNA COK 
HASSASTI • 
Annesinin acilen 
hastaneye yatırıl
ması gerektiğini 
anlatan Demir, rah
metli babasının bor
cuna hassas 
olduğunu, kimseye 
bir kuruş borcu 
olmadan öldüğünü 
söyledi. Bağ-Kur 
Bursa İl Müdürlüğü 
yetkilileriyle görüsen 
Demir e, "Yıllar 
önce elle yapılan 
hesaplamalar 
otomasyon sistemi 
çerçevesinde bilgisa
yarlara geçildiği için 
borçlar yanlış hesap
landı" denildi.
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan Bağ- 
Kur İl Müdürlüğü 
yetkilileri; "Bizim 
yapacağımız birşey 
yok. Erzurum İl 
Müdürlüğü’den 
emekli olan Ahmet 
Demir’in yeniden 
hesaplanan pirim 
ödemelerinde bazı 
yıllara ait borç 
çıkarılmış. Karneye 

de borcu olduğu için 
el konulmuş/Borcu 
ödemeden karneyi 
alamaz" diye 
konuştular.
950 KİŞİYE BORÇ 
ÇIKARILMIŞ 
Bağkur İl Müdürlüğü 
yetkilileri, yıllar 
önce elle yapılan 
hesaplamalânn bil
gisayara geçildiği 
son bir ay içerisinde 
Bursa genelinde 
950 emekli adına 
pirim borcu 
çıkarıldığını, borcu 
olan vatandaşların 

. ezcane ve sağlık 
kuruluşlarının 
otomasyona geçtik
leri için herhangi bir 
sağlık hizmetinden 
faydalanamadıklarını 
bildirdiler. Bazı 
vatandaşlara yıllar 
öncesinden 1 milyon 
veya 500 bin lira 
pirim borcu 
çıkarılırken bazı 
vatandaşlara da 47 
\ eya 60 milyon lira 
bore çıkarıldı. 
Yetkiller, vatan
daşların konuyla 
ilgili duydukları 
rahatsızlıklarına 
kendilerinin göğüs 
gerdiğini, ancak 
genel müdürlükten 
kaynaklanan sorun
lar olduğunu kaydet
tiler. Ödedikleri pir
imin fazla çıktığı 
emeklilere ise, 
fazladan ödedikleri 
paraların emeklilik 
maaşlarına eklendiği 
öğrenildi.

ödeme süresi
16Temmuz’a
kadar uzatıldı

Y ükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'na
(Yurt-Kur) kredi 

borçlarını ödemek 
için 30 Haziran’a 
kadar tanınan 
süre, 16 Temmuz 
Cuma gününe 
uzatıldı.
Yurt-Kur’dan 
yapılan açıklama
da, kredi 
borçlarını ödemek 
isteyip de vakit 
darlığı ve 
bankadaki yoğun
luk gibi nedenlerle 
ödeyemeyenler 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

bulunduğu 
belirtilerek, 
kurama yapılan 
talepler doğrul
tusunda ödeme 
süresinin uzatıldığı 
bildirildi.
Buna göre, kurum
dan öğrenim veya 
katkı kredisi alan 
ve borcunu ödeme 
durumuna geldigi 
halde borç taksit
lerini ödememiş 
olanlara, 30 
Haziran a kadar 
tanınan süre, 16 
Temmuz Cuma 
gününe uzatıldı.

Hastaneler de satılacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ardın
dan Sağlık 
Bakanlığı da benzer 
bir uygulamaya 
giderek verimsiz 
sağlık işletmelerinin 
gayrimenkullerini 
satıp daha büyük 
ve verimli yatırım
lar yapmayı 
tasarlıyor.
Sağlık Bakanlığı’na 
tahsisli gayri- 
menkullerin satılıp 
buradan elde edile
cek gelir ile

Bakanlığa bina, 
inşaat, onarım 
yapıp, tıbbi cihaz 
almasını öngören 
yasa tasarısı Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu’nda 
kabul edilerek 
Genel Kurul’a sevk 
edildi. Buna göre, 
Sağlık Bakanlığı da 
Milli Eğitim 
Bakanlığı gibi elin
deki haştane 
binaları benzeri 
taşınmazları sata
bilecek. Bakanlık, 

özellikle şehir 
içinde bulunan ve 
hasta kapasitesi, 
araç trafiğini kaldır
mayan hastaneleri 
satıp yerine daha 
büyük arsalar üzer
ine hastaneler yap
mayı planlıyor. 
Tasarıya göre, 
Maliye Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı 
adına taşınmazlan 
satacak, satış 
gelirinin öngörülen 
miktarını Sağlık 
Bakanlığı’na

aktaracak.
Örneğin, Ankara 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi gibi 
hasta yükünün 
yoğun olduğu has
tanelerde doktor 
sayısı çok fazla 
ancak yer darlığı 
nedeniyle poliklinik 
sayısı yetersiz 
bulunuyor. Yeni 
poliklinik açamayan 
hastane yetkilileri 
bu soruna çözüm

•bMmakta zorlanı 
yor. Tasarıda bu 

gibi hastanelerin 
satılması, yerine de 
büyük arsa alımı ile 
geniş hastane 
yapımı 
öngörülüyor. 
KOĞUŞ 
SİSTEMİNDEN 
ODA SİSTEMİNE 
Bakanlık yetkilileri, 
Sağlık Bakanlığı’na 
ayrılan bütçenin 
yüzde 7 gibi kısıtlı 
bir bölümünün 
yatırımlara ayrıl
masının hastane 
yapımını zor
laştırdığını belir
tirken, bu nedenle 
böyle bir uygula
manın gündeme 

geldiğini bildirdiler. 
Bakanlığın elindeki 
gayri menkullerin 
satışı ile daha 
geniş arsalara 
sağlık tesisi 
yapma imkanı 
bulacağını kayde
den yetkililer, bu 
yolla daha geniş 
hastane yapmının 
planladığını ifade 
ediyor. Mevcut has
tanelerin, koğuş 
sistemine göre 
planlanmış 
olduğunu belirten 
yetkililer, geniş has- 
tene binaları ile 
oda sistemine de 
geçileceğini söyledi.
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Kiraz, sapından çekirdeğine 
kadar şifa dağıtıyor

Bilimsel adı Cerasus 
avium (L.) olan 
kirazın dünyaya 
hangi topraklardan 
yayıldığı konusunda 
ise farklı görüşler 
bulunuyor. Bazı 
araştırmacılar 
kirazın, İÖ 64 yılın
da Yunanistan’a, 
oradan da Avrupa’ya 
yayıldığını, 
bazılarıysa İÖ 71 
yıhnda Romalı 
komutan Lucullus 
tarafindan Roma’ya 
götürüldüğünü ve 
oradan da dünyaya 
dağıldığını bildiriyor. 
Kiraz sadece 
meyvesiyle değil, 
kökleri, kerestesi, 
kabuklan, zamkı, 
yapraklan ve cicek-

I leri, çekirdeği ve 
। meyve saplan da 
I kullanılabilen çok 

yönlü bir bitki. En 
iyi pipolann kiraz 
ağacı kökünden, en 
kaliteli mobilyalann 

I ve çeşitli araçların 
I kiraz kerestesinden 
I yapıldığı biliniyor. 
| Kiraz zamkı ise 
I şapka ve kumaş 
I endüstrisinde ve 
I tıbbi amaçlarla kul- 
I lan ıhy or. Ağaç 
I kabuğu, yapraklan, 
I çiçekleri, meyve, 
I meyve sapı ve 
I çekirdekleriyse 
| tedavi amaçlı kul- 
I Janıhyor.
| İdrar söktürücü özel- 
| fiğiyle, böbreklerin 
| dostu olan kiraz, 
I vücudu zehirli mad- 
| delerden temizliyor. 
I Ürik asit ve ürat 
| tuzlarının vücuttan 
I atılmasını sağladığı 
I için romatizma ve 
I gut hastalıklarıyla 
I eklem kireçlenmesi 
I ve damar sertliğinin 
I tedavisinde de kul

lanılıyor. Ayrıca 
yapısında bulunan 
kinik asit ile böbrek-

! ferin taş ve kum 
yapmasını önlediği 
ve varsa zamanla 
döktüğü, ayrıca 
safra kesesi taşının 
dökülmesine de 
ynrdunc i olduğu

bilinmektedir. 
Vücuttaki fazla 
suyun atılmasıyla, 
dolaylı olarak 
zayıflamaya da 
yardımcı oluyor. 
Kirazın peklik 
giderici özelliği de 
bulunuyor. Hatta bu 
konuda halk arasın
da söylene gelen 
"Arkamdan dut 
gelmese, ben 
yapacağımı bilirim" 
gibi deyişler bile var. 
Özellikle bayat 
yemeklerle pastır
ma, sucuk gibi 
gıdaların zararlannı 
önleyen kiraz, aynı 
zamanda kandaki 
zararlı maddelerin 
vücuttan atılmasını 
ve kanın temizlen
mesini, yüzde oluşan 
sivilcelerin gider
ilmesini sağlıyor. 
Kiraz suyunun yüz 
ve boyun kısımlarına 
sürülmesinin deride
ki kırışıklıkları 
önlediği ve giderdiği 
belirtiliyor.
Karaciğerin de dostu 
olan kiraz, hastalık
lar, fazla ilaç tüketi
mi ve zehirlenmeler 
sonucu zorlanan 
karaciğerin yükünü 
hafifleterek iyileşme
sine yardım ediyor. 
Karaciğer zamanla 

normale 
dönüyor ve 
safra salgısı 
artıyor. 
Böylece 
sindirim 
gücünü art
tırıyor. Kirazda 
bulunan 
levüloz adlı 
şeker kolay 
sindirilebildiği 
için, şeker 
hastaları hiçbir 
tehlike oluş
madan kiraz 

yiyebiliyor. Ayrıca 
içerdiği madensel 
maddeler ve vita
minler nedeniyle 
hastalıklara karşı 
dayanıklılığı arttırıy
or. Yapısındaki bol 
fosforuyla sinirleri 
kuvvetlendirerek 
sakinlik sağlıyor. A 
vitamini kaynağı 
karo ten içeren kiraz, 
aynı zamanda göz
lerin de dostu. 
Kullanılan kısımları 
ve kullanım miktarı 
Ağaç kabukları yük
sek ateşe ve pekliğe 
iyi geliyor; yaprak
lan müshil olarak, 
çiçekleriyse göğsü 
yumuşatıcı olarak 
kullanılıyor. 1 litre 
suya 50 gr. kabuk 
ve yaprak konularak 
demlenip, günde 3-4 
bardak içiliyor. 
Meyveleri özellikle 
ilkbaharda 3-4 gün 
süreli kiraz kürüyle 
değerlendirilebilir. 
Sabah veya öğlen 
yalnızca 0.5-1 kg. 
kiraz yenilmesi kış 
yorgunluğunun 
kolay atılmasını 
sağlayabilir. Ancak 
kirazı bağırsakları 
zayıf ve yüksek tan
siyon sorunu olan
ların dikkatli

tüketmelerinde yarar 
var.
Sapları, idrar sök
türücü olduğu gibi 
bronşite karşı da 
kullanılıyor. Gölgede 
iyice kurutulan 
saplarla hazırlanan 
şuruplar veya dem
lemelerle iyileşme 
sağlanabiliyor.
Saplar gerekirse 
kıyılarak bir gün 
süreyle su içinde 
ıslanmaya ve 
yumuşamaya 
bırakılıyor. Bir litre 
su içine bir küçük 
avuç sap konularak 
hazırlanacak dem
lemeden günde 3-4 
fincan içiliyor. Bu 
demleme günde iki 
kez el ve ayak 
banyosu şeklinde de 
kullanılabiliyor. Ya 
da hazırlanan kiraz 
sapı demlemesi 
taze veya kurutul
muş kiraz üzerine 
boşaltılarak yarım 
saat bekletildikten 
sonra süzülerek 
aynı dozda 
içilebiliyor.
Sapları ayrık ve 
mısır püskülü ile 
kaynatılarak 
demlendiğinde ayak 
ve karın şişliğinde; 
arpa ile kaynatılarak 
elde edilen 
demlemeyse 
idrar söktürücü 
olarak kullanılıyor. 
Kiraz zamkı ise 
öksürük kesici ve 
bağırsak iltihaplarını 
iyileştirici olarak 
kullanılıyor. 100 mİ. 
beyaz şarap veya su 
içine beş gram zamk 
eklenerek hazırlanan 
karışım bu amaçla 
kullanılabiliyor. 
Dövülmüş çekird
eğinin kaynatılmış 
suyu idrar zoru 
sorununa yardımcı 
oluyor. Ayrıca 
çekirdekleri 
ısıtıldıktan sonra 
bir beze sarılarak 
karın bölgesindeki 
ağrıların 
giderilmesi için 
kullanılıyor.

Sağlıkta iki 
yenilik

Hastalar hekim seçebilecek. 
Aile Hekimliği de yolda.

Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
vatandaşlara dok
torlarını seçme 
şansı vereceklerini 
ve "Aile 
Hekimliği" yasa 
taslağının da 
Başbakanlığa 
sunulacağını 
söyledi.

Recep Akdağ 
Ankara’da düzen
lediği basın toplan
tısında , "Hekim 
Seçme Özgürlüğü 
olan Hastane" 
uygulaması için alt 
yapısı uygun kuru
luşları belirleye
ceklerini söyledi. 
Akdağ, " Bir 
sekreterya sistemi 
olmadan sadece 
elektronik kayıtla 
bir sistem başlatır
sanız geçmişte 
gördüğümüz gibi 
başarılı ola
mazsınız. Onun 
için iyi bir 
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sekreterya 
sistemi olacak 
ve her hekimin de 
hastasını istediği 
zaman muayane 
edebileceği fiziksel 
şartlar oluşmuş 
olmalı" dedi. 
Recep Akdağ, 
Aile Hekimliği 
yasa taslağını da 
Başbakanlığa 
sunacaklarını ve 
Meclis kapan
madan önce 
çıkarmaya 
çalışacaklarını 
kaydetti 
20 yıl boyunca 
ilaç fiyatlarının 
otomatiğe bağlan
mış bir şekilde ve 
enflasyona bağlı 
olarak artırıldığını 
anlatan Akdağ, 
"Bunu sonlandır- 
mış durumdayız. 
İlaç fiyatlarında 
ciddi bir artış 
beklemiyoruz" 
dedi.
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Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in onayladığı 
Orman Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun', 
kamu yararı ve 
zorunluluk hal
lerinde orman alan
larında tesis kurula
bilmesini öngörüyor. 
Yasaya göre, yanan 
orman alanlarındaki 
her türlü emval, 
Orman Genel 
M üdürlüğü ’ nce 
değerlendirilecek. 
Savunma, ulaşım, 
enerji, haberleşme, 
su, atık su, doğal- 
gaz, altyapı ve katı 
atık bertaraf tesis
leri, sanatoryum, 
baraj, gölet ve 
mezarlıklar, devlete 
ait sağlık, eğitim ve 
spor tesislerinin ve 
bunlarla ilgili her 
turlu yer ve binanın 
devlet ormanları 
üzerinde bulunması 
ve yapılmasında
1.... . -... Kamu varan ve 
zaruret olması 
halinde, gerçek veya 
tüzel kişilere bedeli 
karşılığında Çevre 
ve Orman 
Bakanlığı’nca izin 
verilecek. Bu izin 
süresi 49 yılı 
geçemeyecek.
Bu alanlarda 
devletçe yapılanların 
dışındaki her türlü 

ı bina ve tesisler iznin 
sona ermesi halinde 
eksiksiz ve bedelsiz 

[ olarak Orman
Genel 
Müdürlüğü’nün 
tasarrufuna geçe
cek. Söz konusu 
tesisler. Orman 

ı Genel Müdürlüğü 
| veya Çevre ve

Orman Bakanlığı 
ihtiyacında kullanıla
bilecek veya kiraya 
verilerek değer
lendirilecek. İzin 

f amaç ve şartlarına 
uygun olarak

K
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faaliyet gösteren 
hak sahiplerinin izin
süreleri; yer, bina 
tesislerin rayiç 
değeri üzerinden 
belirlenecek yıllık 
bedelle 99 yıla

ve

kadar uzatılabilecek. 
Verilen izinler, 
amaç dışında 
kullanılmayacak. 
Bina ve tesislerin 
tüzel kişiliğe sahip 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait 
ormanlarda veya 
özel ormanlarda 
yapılmak istenmesi 
halinde Çevre ve 
Orman
Bakanlığı nca izin 
verilecek. Bu 
durumda kullanım 
bedeli, süresi, 
yapılan bina ve 
tesislerin devri gibi 
hususlar genel 
hükümlere uygun 
olarak taraflarca 
belirlenecek.
TAZMİNAT 
ÖDENECEK
Orman yangınlarının 
söndürülmesi 
çalışmalarında 
yaralananlara, 

sakatlananlara ve 
hayatını kaybeden
lerin kanuni 
mirasçılarına günün 
şartlarına uygun 
tutarlarda tazminat 
ödenecek.
Yangın söndürme 
çalışmalarına 
katılmış olanlardan; 
ölenlerin kanunu 
mirasçıları ile malul 
olanlara ek gösterge 
dahil en yüksek 
devlet memuru 
aylığının brüt 100 
katı tutarında, diğer 
sakatlananlara

göre bu tutarın 
yüzde 2.> inden 
yüzde 75 ine kad

derecesine girmeye
cek şekilde 
yaralananlara 
tutarın yüzde 20'sini 
geçmeyecek ve 
ödemesi ayda bir 
yapılmak üzere is 
görmezlik halinin 
devam ettiği her gün 
için 2 bin 500 
gösterge rakamının 
aylık memur aylık 
katsayısı ile çarpımı 

sonucu bulu
nacak tutarda 
tazminat 
verilecek. 
Ödenecek 
tazminat, maddi 
ve manevi 
zararlann 
karşılığı olacak. 
Yargı merci
lerinde maddi 
ve manevi zarar
lar karşılığı 
olarak idarenin 

!

ödemekle yükümlü 
tutulacağı tazmi
natın 
hesabında, yasa 
hükümlerine göre 
ödenen tazminat 
gözönünde bulun
durulacak.
Orman yangınlarını 
söndürme çalış
malarında 
yaralanan, sakat
lanan ve hastalanan
ların hastanelere 
nakli ve tedavi 
masraflarını orman 
idaresi karşılayacak. 
657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'na 
tabi Orman Genel 
Müdürlüğünün 
merkez teşkilatı 
kadrolarında çalışan 
orman yangınlarıyla 
mücadelede nöbet 
tutanlar ile taşra 
teşkilatı kadroların
da orman yangın
larıyla mücadelede, 
orman koruma

Halivetlerinde
fiilen görev yapan

ödenecek. Geçmişe 
yönelik herhangi 
bir tazminat farkı 
ödenmeyecek.
SUC ALETLERİNİN 
MÜSADERESİ 
Orman Kanunu'na 
muhalefette kul
lanılan suc aletleri 
zapt olunarak 
mahkemelerce 
müsadere edilebile
cek. Milli park 
alanlarındaki 
yapı ve tesisler, 
29 yıllığına kiraya 
verilebilecek.
Kiracı, her yıl yılık 
kira bedelinin yüzde 
5’i tutarında bir 
ödemeyi, 
ağaçlandırma 
bedeli olarak 
sözleşme süresince 
kira ödemelerinde 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı nın ilgili 
hesabına yatıracak.

I I İ
I I

Yeni
50 dola
geliyor

İs yerlerinin,

İ
 bankaların ve nakit 

para işlemi yapan 
cihaz üreticilerinin 
yeni 50 dolarlık 
banknotlara yöne
lik hazırlıklarını 
tamamlamaları 
konusunda uyanda 
bulunan ABD 
Hâzinesi ve Merkez 
Bankası, yeni 50 
dolarlık banknot
ların 28 Eylül de 
tedavüle çıkarıla
cağını açıkladı. 
Para sahteciliğine 
karsı önlem almak 
amacıyla bu yıl 
Nisan ayında 50 
dolarlık banknot
ların tasarımlarım 
yenileyeceğini açık
layan ABD 
Hükümeti, veni 
banknotları 28 ı

çıkaracak, f onda 
belirsiz görünümde 
mavi ve kırmızıyla 
renklendirilen, 
üzerinde dal* 
galanan bir 
Amerikan bayrağı 
ile metalik gümiis- 
mavi renklerde 
küçük bir yıldız 
bulunan 2004 
serisi 50 dolarlar.
ABD Merkez 
Bankası tarafından 
ticari bankalar 
aracılığıyla 
piyasaya 
sunulacak.
Yeni 50 dolarlık 
banknotların 
tedavüle çıkarıl
masıyla ilgili 
yapılan açıklama, 
bankaların ve is 
yerlerinin hazırlık
larını tamamla
malarına yönelik 
bir hatırlatma 
niteliği taşıyor. 
Nakit parayla işlem 
yapan iş yerlerinin 
çalışanlarına yeni 
banknotun güvenlik 
özelliklerinin kul
lanımı konusunda 
eğitim vermeleri 
gerekiyor. 
Bankamatikler, 
parayla çalışan 
makineler veya

otomatik ödeme 
t makineleri gibi 

nakit paranın kul
lanıldığı makinel
erde gerekli teknik 
ve mekanik ayarla
maların yapılması 
da yeni 50 dolar 
için gereken hazır
lıklar arasında 
yer alıyor.
YENİ BANKNOT
LAR ESKİLERİYLE 
BERABER KUL
LANILACAK 
Yeni 50 doların 
tasarımıyla ilgili 
açıklama yapan 
ABD Merkez 
Bankası Y önetim 
Kurulu ndan Mark 
W. Olson, "Bu 
seride ve banknot
larda yer alan 
güvenlik özellikleri, L 
dünyanın her
tarafında insanlann 
ABD parasına karsı 
duydukları ve 
ondan bekledikleri 
güvenin, değerin ve 
inancın devam 
ettirilmesini sağlay
acaktır. Her zaman 
olduğu gibi, yeni 
banknotlar eski
leriyle beraber 
kullanılacak, 
tüm banknotlar 
geçerliliklerini 
sürdürecektir"
dedi.
Hazine'ye bağlı 
Gravür ve Baskı 
Dairesi (BEP) 
Müdürü Tom 
Ferguson ise, 
amaçlarının daha 
emniyetli, daha şık 
ve daha güvenli bir 
banknot yaratmak 
olduğunu 
belirterek, "Yeni 
banknotların en 
kısa yoldan günlük 
ticari işlemlerde 
kullanılmasını 
sağlamayı hedefliy
oruz. Bu kapsam
da. yeni banknot
ların makinelerle 
uyumlu çalışması 
için iki yıla yakın 
bir süredir para 
makineleri üretici
leriyle beraber 
çalışıyoruz" dedi
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Beden Eğitimi Forma H jm sona erdi'
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karacaali izcilik 
Kampı nda 12 gün 
önce başlayan 
Beden Eğitimi 
Öğretmenleri 
Formatörlük kursu 
dün düzenlenen 
belge töreniyle 
sona erdi. 
Düzenlenen törenle 
82 ilden gelen 
106 Beden Eğitimi 
Öğretmeni 
"Formatör Belgesi" 
almaya hak kazandı. 
Kurs boyunca 
illerden gelen 
Beden Eğitimi 
öğretmenlerine 
Bakanlık öğreticileri 
tarafından çeşitli 
konularda bilgiler 
verildi Beden 
Eğitimleri hakkında 
en son çalışmalar 
aktarıldı. 1 
Kursun Belge 
Töreni’nde 
konuşan Eğitim 
Uzmanı Güner 
Altun, kursta, kur
siyerlerin de öne 
sürdükleri bilgiler 
doğrultusunda 
nelerin yapılabile

ceği konusunda 
yenileşmelerin 
geliştiğine dikkat 
çekerek, ortaya 
konan verilerle 
kursun başan 
oranının yüzde 98 
olduğunu bildirdi. 
Belge Törenine 
katılan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ise yaptığı 
konuşmada, 
kursiyerleri burada 
ağırlamaktan çok 
mutlu olduğunu 
belirterek, 
"Gittiğiniz yerlerde 
burada edindiğiniz 
bilgileri başkaları
na aktararak 
yaptığınız işte 
daha başarılı 
olursunuz" dedi. 
Beden Eğitimi 
öğretmenleri 
başarıyla 
tamamladıkları 
Formatörlük 
Kursu’nda edindik
leri bilgileri, çalış 
tıklan bölgelerde 
başkalanna aktarma 
ve en son gelişmeler 
konusunda açılacak 
kurslarda öğreticilik

yapma imkanı 
bulacaklar. 
Karacaali İzcilik 
Kamp Müdürü 
Akif Alanlar ise kurs 
müddetince Beden 
Eğitimi öğretmen
lerini misafir 
etmekten ve onlan 
tanımaktan 
mutluluk duyduğunu 
belirterek, 
"Gittiğiniz 
yerlerde Gemlik’i 
unutmayın " dedi. 
Kursa katılan 106 
kursiyere belgeleri 
Bakanlık Müfettişi 
Adil Şahin, Eğitim 
Uzmanı Güner 
Altun, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen,

193 Nolu Beden

Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, 
Kamp Müdürü Akif 
Alanlar ile diğer 
eğitim uzmanlan 
tarafından verildi.

Eğitimi Öğretmenleri 
Formatörlük 
Kursu töreni 
katılımcıların hep 
birlikte söylediği 
Öğretmenlik ve

Onuncu Marşının 
ardından
Bayrak töreni ve 
İstiklal Marşının 
okunmasıyla son 
buldu.
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öğrencilerin hangi ilköğretim okullarına kayıt yaptıracağı açıklandı

^Okullar belirlendi
' I İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2004-2005 eğitim ve öğretim yılı için ilköğretim okullanna kayıt yaptıracak öğrenci- 

/erin ikamet ettikleri yerlere göre harita üzerinde hangi okullara kayıt yaptıracakları belirlenerek, ilan edildi. Syf 3'de
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Bağ-Kur, SSK’dan 
emekli olanlar tek çatı 
altında birleştiriliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu, sosyal güvenlik kuruluşlarının 
mevcut durumları ile kendilerinden beklenen 
faydayı sağlayamadıklarını ve bu çerçevede, 
emeklilik programlarının tek çatı altında 
birleştirilmesi, genel sağlık sigortası ve sosyal 
yardım ve hizmet kurumlannın birleştirilmesini 
içeren sosyal güvenlik reformunu 
hazırladıklarını söyledi. Haberi sayfa 9'da
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Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çocuk Tiyatrosu
Zaman zaman Belediyelerin görevlerinin eskiden 

düşünüldüğü gibi salt çöp toplamak, su akıtmak, 
Z kaldırım yapmak olmadığını yazıyorduk. Çağdaş 
m Belediyecilikle Belediyeler bir kültür merkezidir.

Modem kent planlamasının dışında, yeşile önem 
veren, insanların rahat edebilmesini sağlayacak alt ve 
üst yapı kuramlarını oluşturmak, kentler arasında, ülkel
er arasında, insanlar arasında kültür alışve rişinde 
geliştirmek, belediyelerin görevleridir.

1922 yılında Gemlik’in Rum halkının Yunanistan’a 
kaçmasından sonra, Girit’ten, Selanik’ten, Vodina’dan, 
Arnavutluktan gelen Türkler ile daha sonra 
Kafkaslardan gelen gürcülerin yerleşmesiyle oluştu 
Gemlik.

1980*6 yıllardan sonra ise gelişen sanayi ile 
Anadolu’nun her bir köşesinden insan akımna uğra
yarak, 20001 yıllarda Gemlik bir Anadolu mozaiğini 
oluşturdu.

Böyiesine değişik kültürlerin iç içe girdiği bir ilçede, bu 
kültürleri bir potada eritecek veya toplayacak tek kurum 
Belediye’dir.

Gemlik Belediyesi’nin eksikliği, işten anlayan person
elin» bulunmaması.

Bu, basm ve halkla ilişkilerde, kültür ve sanat etkinlik
lerinde de böyle.

Bk şeyler oluyorsa, belediyenin planlanmasından veya 
değO, gönüllü kişilerin biraraya gelip, 
destek istemesinden oluyor.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrolarmm oyuncularından 
B^n Gümüşkaya tarafından oluşturulan Çocuk 

kuruldu. Bu yeni oluşum, ilk oyununu dün
Kültür Merkezi’nde sahneledi.
’nin kültür ve sanat etkinliklerini destekleme* 

Gonlk'te yeni bir kültür fırtınasının esmesine neden

i geçenleri kutluyorum.

Hamidiye Köylülerini Kalkındırma ve Yardımlaşma 
Derneği tarafından geleneksel “Pilav Günü” yapıldı.
Hamidiye Köylülerini 
Kalkındırma ve Yardım 
laşma Derneği'nin 
geleneksel pilav 
günü dün yapıldı.
Hamidiye Köyü’nde ve 
köyün dışında yaşayan 
Hamidiyelilerin 
biraraya geldiği 
‘Pilav Günü’nde, köy 
meydanında halk 
“Şekeroğlan” oyunları 
oynayarak, çoştular. 
Pilav gününde bin 500 
kişiye tavuktu pilav 
ve ayran dağıtıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 2’de

tai lîyateu'M ilk oyunu beğeni
Gemlik Belediyesi Çocuk Tiyatrosu 
ekibi, ilk oyununu sahneledi. Dün saat 
18.00’de Belediye Kültür Merkezi’nde 
sahnelenen “Ayının Fendi Avcıyı 
yendi" adlı oyunda, avcı ile hayvanlar 
arasında geçen yaşam mücadelesi 
anlatıldı.400 kişilik Çocuk Tiyatrosu 
ekibinin sahneye koyduğu oyunun 
Yönetmeni Devlet Tiyatrosu 
sanatçılarından Belgin Bilgin 
Gümüşkaya, gençlere ve büyüklere 
yönelik tiyatro çalışmalarının devam 
edeceğini söyledi. Haberi sayfa 12’de

s ■
r M

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Oyun
| Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a ayak 
I basışıyla başlayan süreç 29 Ekim 1923 yılında 
I Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandırıldı.
S Devrimlerle desteklenerek Çağdaş Türkiye’ye
1 giden uzun soluklu yolculuk başladı, 
g Ancak yol çok çetin ve dikenli idi. 
Ş Bir engel bitmeden yenisi çıkıyordu.
I Saltanat,yabancı ittifaklar, cehalet ve kişisel
I çıkarlara dayalı işbirlikleri bağımsızlık mücadele- 
i sine canını, kanını ve başını koyanların karşısında 
I kaim bir duvar olarak duruyordu.
f İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, Yunanlılar ve 
I daha niceleri kendi çıkarlarına ulaşmak için 
I Anadolu’yu alet ediyorlar, birbirleriyle itişirken 
I Anadolu’nun tepesine çıkıyorlardı.
I Padişah Vahidettin milliyetçi bir hareketin 
I saltanatın varlığını tehlikeye düşüreceğini seziyor, 
I Rauf Orbay Paşa ve Mustafa Kemal Paşa’nm 
I uyarılarına rağmen galip devletlerin plan ve prog 
I ramlarını uygulayarak “Meclis-i Mebusan’ı dahi 
j dağıtmayı göze alabiliyordu.
I Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletleri ve ABD 
| ortak çıkarlarda buluşuyor

Küçük Asya’yı yani Anadolu’yu büyük bir iştahla 
I dilim dilim parçalama hevesine kapılı yorlardı. 
I Yunan isteklerini tartışmak ve yaşama geçirmek 
J üzere Paris Konferansı sırasında kurulan özel 
I komisyonun Ingiliz üyesi Harold Nicolson'un şu 
I açıklamaları çok ilginç.
I Geçmişin gizli ve sinsi pazarlıklarını ortaya koy- 
I duğu gibi aslında geleceğe de ışık tutuyor.
I "İçeri girdim. ABD Başkanı Wilson ve yanın- 
1 dakiler koltuklarını benim getirdiğim haritanın 
I önüne çekmişlerdi. Yarım saatten beri bazı itiraz 
I larda bulunmak üzere konuşma sırasının bana 
I gelmesini bekliyordum. Lloyd George gibi VVilson 
I da çok nazikti.
| Ancak Clemencaeu,
| “Boş ver delikanlı, sıkma canını!” der gibi bir
I havadaydı.
| Bu bilgisiz ve sorumsuz insanların Küçük 
I Asya’yı bir pasta gibi dilim dilim parçalama hakkı- 
I na sahip olmaları çok korkunç.

Hem de Küçük Asya ile doğrudan ilgili kişilerin 
bulunmayıp yalnızca benim bulunduğum bir yerde” 

Kurtuluş Savaşı, işte bu ahval ve şerait içinde, 
toplumsal dinamikleri harekete geçirerek “galip 

I devletlerin” sinsi planlarını yıkan “topyekün bir 
özgürlük” mücadelesidir.

Bu mücadelenin verilmesi sırasında “emelleri 
gerçekleşemeyen”,”ali menfaatleri zedelenen”, 
“tekerine çomak sokulan”çok sayıda 
“mağdur”vardır.

Ve bu mağdurlar, korkudan sinmişler ancak 
“kuyruklarındaki acıyı” hiçbir zaman unut* 
matruşlardır.

Dolayısıyla Türkiye’yi zaafiyete uğratmayı hedef 
leyen “ince bir diplomasi”sürekli yürütülmekte ve 
fırsat kollanmaktadır. Daha doğrusu fırsat hazırlan- 
maktadır. Ne yazık kİ gerçekleşmek üzeredir de..

AB’nin ve ABD’nin Türkiye’ye bakışım bu 
çerçevede değerlendirmek, hiçbir zaman zaafiyete 
kapılmamak, oyuna gelmemek gerekir.

Çünkü; Eski dosttan düşman olmadığı gibi eski 
düşmandan da dost olmuyor.

Yaşanan gelişmeler ve tarihsel gerçekler bu sap
tamanın kanıtlarıyla dolu.

Hamidlyeliler ‘Pilav 
Günii’nde buluştu
Hamidiye Köylülerini Kalkındırma ve Yardımlaşma

Derneği tarafından geleneksel “Pilav Günü” yapıldı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Hamidiye 
Köylüleri 
geleneksel Pilav 
günü köyün 
meydanında 
düzenlenen 
eğlencelerle 
kutlandı.
Altıncısı düzenle
nen geleneksel 
“Pilav Günü” 
kutlamalarına 
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
DYP İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar ile 
yönetim kurulu 
üyeleri, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ve 
çok sayıda davetli 
katıldı.
Hamidiye

Köylülerini 
Kalkındırma ve 
Yardımlaşma 
Derneği tarafın
dan her yıl 
düzenlenen ve 
köy dışında 
yaşayan 
Hamidiyeliler ile 
köyde yaşayanları 
bir araya getire 
rek, hasret 
giderilen ‘Pilav 
Günü’nün 
sponsorluğunu 
Hamidiye 
Köyünden olan 
Er-Aksoy Nakliye 
ve Servis 
Taşımacılığı 
Limited Şirketi 
sahibi Erol
Aksoy üstlendi. 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu ile

Dernek Başkanı 
Haşan Türe’nin 
her gelen misafir
le yakından
ilgilendikleri Pilav 
Günii’nde, yak
laşık bin 500 
kişiye Tavuktu

pilav ile ayran 
dağıtıldı. Neşe H 
içinde eğlenceler- d 
le geçen Pilav 
Günü'ride kov 
halkı oynadıktan J 
“Şekeroğlan" d 
oyunuyla coştular. a

Hamidiyelilerin geleneksel pilav g .öy dışındaki Hamidlyeliler ile Hamidiye Koyu nde yaşa
yan Hamidlyeliler buluştu. Pilav r j şeker oğlan oynadılar, pilav yediler, bol bol ayran içtiler.
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Öğrencilerin hangi ilköğretim okullarına kayıt yaptıracağı açıklandı

Okullar belirlendi İstanbul Kararlan

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 2004-2005 eğitim ve öğretim 
yılı için ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak öğrencilerin 
ikamet ettikleri yerlere göre harita üzerinde hangi okullara 
kayıt yaptıracakları belirlenerek, ilan edildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçemiz ilköğretim 
Okullarına öğrenci 
alınacak çevrelerin 
belirlenmesi amacı ile 
Borusan İlköğretim 
Okulu’nda yapılan 
Müdürler Kurulu 
toplantısında, okul 
bölgeleri belirlendi. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde harita üzerinde 
tespit çalışmaları 
yapılan bölgelere son 
şekil verildi.
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura başkanlığında 
yapılan toplantıda 
12 İlköğretim Okulu 
Müdürü’nün yanı sıra 
bazı mahalle muhtar
ları da hazır bulundu. 
İlçede bulunan 12 
İlköğretim Okulu nun 
2004-2005 Eğitim- 
Öğretim yılında 
öğrenci alacaktan 
bölgeler şöyle: 
Borusan İlköğretim 
Okulu: Fatih 
Caddesinin, Karsak 
deresinin güneyinde 
kalan bölgenin 
tamamı.
Namık Kemal İlköğre
tim Okulu: Hürriyet 
Caddesi, Karsak Dere 
si, İstiklal Caddesi’nin 
doğusu, Üzüm sokak, 
Erdem Sokak takiben 
Dede Kokut Sokak 
arasında kalan 
bölgenin tamamı.

TAŞI 
GEDİĞİNE

ferinde....
ABD Başkanı Bush, kedisine “INDIA" 
adım, Hindistan’da akabinde 
bir eşek’e “BUSH” adını vermiş. 
Yerinde. Hakkı teslim etmişler. 
İnsanlığa zulmün yükünü, kıyılan 
canların ve dökülen kanların 
ağır yükünü sırtında taşımıyor mu?

Hamidiye İlköğretim 
Okulu: Hürriyet Sokak 
takiben Çevre yolu. 
Karsak Deresi, 
Hürriyet Caddesi 
arasında kalan 
bölgenin tamamı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğretim 
Okulu: Ahmet Dural 
Meydanı’m takiben 
Çarşı Deresi, Yeşil 
Sokak, Yavuz Sokağın 
başlangıcı, Kartal 
Sokak takiben, 
Orhangazi Caddesi’nin 
bir kısmı ve Hürriyet 
Caddesi, Dede Korkut 
Sokak, Erdem Sokak, 
Fatih Sokağın bir 
kısmı, Ilıca Caddesi, 
Üzüm Sokak, İstiklal

Caddesi’nin batısı, 
Köprü arasında kalan 
bölgenin tamamı. 
Şehit Etem Yaşar 
ilköğretim Okulu: 
Kuzeyde Çarşı Deresi, 
Çevre yolu, Irmak 
Sokak, Geçit Sokağın 
bir kısmı, Yiğit Sokak, 
Kader Sokak, Güney 
de Hürriyet Sokağı 
takiben Çevre yoluna 
kadar, Batıda Yeşil 
Sokak, Yavuz Sokağın 
başlangıcı, Kartal 
Sokak, Orhangazi 
Caddesinden, Hürriyet 
Caddesi, Karsak 
Deresi arasında kalan 
bölgenin tamamı.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu: Ahmet Dural 
Meydanı, Şehit 
Mehmetçik Sokak, 
İpek Sokak, Bol İncirli 
Sokak, Mezarlık, 
Derya Sokak, Çarşı 
Deresi arasında kalan 
bölgenin tamamı. 
Lale- Kemal Kılıç 
ilköğretim Okulu: 
Mezarlığın güneyi, 
Derya Sokak, Çarşı 
Deresi arasında kalan 
bölge, Çevre yolunun 
doğusu dahil arasında 
kalan bölgenin 
tamamı.
Şükrü Şenol ilköğre
tim Okulu: Ahmet 
Dural Meydanı, 
Mehmetçik Sokağın 
kuzeyi, İpek Sokak, 
Bol İncirli Sokağın 
kuzeyi, Mezarlığın 
kuzeyi, Çevre yolu, 
Topçular Caddesi, 
Tepe Sokak, Çukur- 
bahçe Sokak, Keklik

Sokak takiben Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulunun kuzey batı 
duvarı arasında kalan 
bölgenin tamamı. 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu: Keklik 
Sokağın güneyi, Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulunun kuzey 
duvarı, Şehit Cemal 
İlköğretim Okulunun 
batı duvarı, Çelebi 
Sokak, Uzun Sokak, 
Ozan Sokak, İncirli 
Sokak, Şeftali Sokağın 
bir kısmı, Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi yanında
ki okul inşaatı batı 
uzantısından, 
Yedievler Sokak, 
Yeşil Sokak, Deniz’e 
kadar uzanan bölgenin 
tamamı..
Atatürk İlköğretim 
Okulu: Has villaları, 
Kumla Caddesi, 
Topçular Caddesi, 
Tepe Sokak, Çukur- 
bahçe Sokak, Çayırlı 
Sokak, Alemdar 
Caddesinden denize 
kadar uzanan bölgenin 
arasında kalan yer
leşim yerin tamamı. 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu: Has villalarının 
kuzeyinde kalan 
Manastır mevkiinin 
tamamı.
100, Yıl İlköğretim 
Okulu: Yılyak Gübre 
Fabrikası lojmanlar 
bölgesi ve Gemlik 
Serbest Bölgesi, 
Borusan Fabrikalar 
civarında kalan 
bölgenin tamamı.

NATO’nun İstanbul toplantısı tari
he geçti.

En önemli karar, düşmanın tes- 
bitiydi.

Artık yeni bir düşman vardı.
Adı da, “terörizm” idi.
Bu zirvenin Türkiye'ye, cok yaran 

oldu.
Artık (PKK) de, NATO’nun düş

manı oldu.
Aynca, Nato Irak’ı da kapsamına 

aldı.
Ve. Türkiye ile Amerika arasında 

yaşanan asker krizi son buldu.
En azından Türkiye, Amerikan 

baskısından kurtuldu.
Bir başka yenilik, Nato'nun yeni 

üyeleriydi.
Nato'nun eski düşmanlan, şimdi 

Nato'nun üyesi olmuştu.
Bazı toplantılar, bir simge haline 

geliyor.
- Kopenhag kriterleri
- Helsinki anlaşması
- Londra sözleşmesi
- Zürih anlaşması gibi.
İstanbul'daki buu toplantı, belki de 

hepsini aştı.
Nato'nun İstanbul kararlan bu 

yüzyıla damgasını vuracak gibi 
görünüyor.

Bu toplantıdan en kazançlı çıkan 
ülke biz olduk.

20 senedir (PKK) mn terörist 
olduğunu kabul ettirmekte zorlan
mıştık.

Göbeğimiz çatlamıştı.
Şimdi rahatladık.
Aslınrda, Natoya hayır gösterileri 

de iyi oldu. •
Hatta yararı bile oldu.
Ama. Amacım aşan gösterilen 

tepki aldı.
Halkın dükkanlanna ve otomobil

lerine zarar verinler kınandı.
Türkiye büyük risk taşıyan bu 

toplantı da nr. yüzünün akıyla çıktı. 

r < w w ctev j

Ün rüzgara benzer,
Her zaman, 
ynı yöne esmez.

“Dante”
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Bir külah dondurma
alana oyun CD’si bedava

Uzm. Dr. Ömer ARTAR
ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. 1

Seyfettin SEKERSÖZ 
Bazı kişiler vardır, 
yaşantıyı ve ticareti 
oluruna bırakırlar. 
Bunun dışında gi 
rişimciler vardır ve 
her yaptıkları iş 
ses getirir.
İstiklal Caddesinde 
bulunan Banş 
Biife'nin işletmecisi 
Turgut Ünver, her 
yaptığı işte bir 
yenilik getiren 
esnaf olduğunu 
gösteriyor.
500 bin liraya sat
tığı kornet dondur
maların yanı sıra 
Pınar Firmasına ait 
özel dondurma 
makinesinden 
dondurma alanlara 
oyun CD'si

Turgut Ünver işyerinden özel dondurma alanlara oyun CD’si hediye ediyor.
hediye ediyor. 
Yenilikçi esnaf 
Turgut Ünver, 
bunun yanında 
özellikle gençlere

yönelik dergi, 
hikaye kitabı 
gibi değişik 
türde hediyeler de 
vererek,

gecenin geç 
saatlerinde 
bile işyerine 
müşteri 
çekebiliyor.

ÖZKfiYfî OTOMOTİVDE KfiMPfiNYfî

ÇOCUKLUK ÇAĞI 
EPİLEPSİLERİ (7)

EPİLEPSİNİN ZEKA VE SOSYAL
DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ

Epilepside zeka düzeyindeki değişiklikler j 
epilepsinin süresi nöbetlerin sıklığı ve nöbet 
başlamadan önceki sosyal düzey ile ilişkilidir.

Öğrenme kapasitesinde hafif azalmalar ola
cağı gösterilmiş olmakla birlikte, EEG nin noı 
male gelmesi ile normale döndüğü de gözlen
miştir.

Epileptik hastalarda düşünsel fonksiyonları* 
bozukluklara (bulanık hafıza, düşük dikkat 1 
kapasitesi, zihinsel yavaşlama gibi) az da olsa 
rastlanır. Bu bozukluklar hastalıkla ilişkili ola
bileceği gibi kullanılan ilaçlarla da ilişkilidir. '

Örneğin karbamazepin (Tegretol) grubu 
ilaçlar hareket yavaşlaması yaparlar, Valproik 
asit (Depakin) ise hafıza ve düşünme hızını 
olumsuz yönde etkiler. Bu ilaçlar kesildiğinde 
bahsedilen bozukluklar da hızlı bir şekilde 
düzelir.

Bu yüzden ilaç kesimine okula başlamadan ı 
önce gidilmesi idealdir.

Sosyal durum, zekadan daha başka faktör- ı 
lere de bağlıdır. Normal zekaya sahip bir cok ‘ 
epileptik çocuk öğrenme güçlüğü çekebilmek
tedir. Bu ailedeki ilgi, davranış ve eğitim ile 1 
ilişkilidir.

Lpileptik çocuklarda davranış ve uyum * 
bozuklukları ileriye dönük yasam kalitesi 9 
açısından en az nöbetler kadar önemlidir, jg

Yılda 3-5 nöbet geçiren ve sosyal durumu 
iyi olan bir epileptik cocuğun geleceği yılda , 
bir nöbet geçiren fakat ciddi kişilik bzukluğu 
olan çocuğun geleceğinden daha iyidir.

Epileptik çocuklarda nöbetler bazı uyarılarla 
ortaya çıkabilir :

Görme ile ilgili tetikleyiciler bunların 
başındadır.

Çevrede bulunan parıldayan ışıklar 
(Televizyon açma ile ortaya çıkan, suni .parıl
dayan diskotek ışıkları, ya da video oyunları 
gibi)

Ayrıca yüzme, ata binme, bisiklete binme 
gibi uğraşılar esnasında da nöbetler tetik
lenebilir. Bu yüzden özellikle ilacın azaltılıp 
kesildiği dönemlerde bu tür faaliyetlerden 
özellikle kaçınılmalıdır.

SATILIK VİLLA

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - W0RLD KART
İS BANKASI - MAXIMUM KART
GARANTİ BANKASI - BONUS KART «M®

ÖZKfîYfî OTOMOTİV
• • •

gemlik bayi i
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

Te’ : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40

Manastır Cumhuriyet Mahallesinde Kayıkhane 
mevkii üstünde 3 katlı triplex satılık villa 

6SM : (0.535 ) 886 47 74

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta 

5. Kat sahibinden saldıktır.
Tel : (0,224) 513 60 75 GSM: (0,535) 813 99 99

ABONE OLDUNUZ MUT
riöRm abone °lun ULuJJ«.Xas OKUYUN OKUTUN
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I urkiye Kamu- 
Sen’in. Halkın 
Devlete ve Kamuya 
Kakışı" adlı çalış
madan yararlanarak 
elde ettiği verilere 
göre, vatandasın 
en güvendiği 
kuramların basında 
Cumhurbaşkanlığı 
geliyor.
Türkiye Kamu 
Sen Araştırma 
(Geliştirme 
Merkezi nin, Ankara 
l niversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi 
1 iğretim Üyesi Dr. 
Metin Ozuğurlu’nun 
*»♦»26 kişinin 
katılımıyla 
vapiığı «.alışmadan 
k arar laııârak 
. hle ettiği verilere 
göre, halkın 
devlete güveni 
sorulduğunda.
C umhurba s k a nhğı

I BfiLIK TÜTMfi ZEVKİNİ I
BİZİMLE YAŞAYIN

G

G

G 
G 
G 
G

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN

Ömerbey Mah. Ostün Sok.
16/AMUD NYA

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

10 puan üzerinden 
8.4, öğretmenler 
8.1, jandarma 7.8, 
emniyet ve 
muhtarlar da 
7'şer puan aldı. 
"Milletvekillerinin 
10 üzerinden 1.7 
puanla güvenilirlikte 
sonuncu" olduğu 
belirtilen araştırma
da, vatandaşın 
yöre siyasetçilerini, 
kooperatif 
yöneticilerini, 
gümrük müdürlerini, 
medya, işadamı ve 
banka müdürlerini 

de "güvenilmez" 
bulduğu 
ortaya çıktı. 
Vatandaşın en 
fazla işinin 
düştüğü kurumlar 
hastane ve sağlık 
ocakları olurken, 
en rahat ettiği 
kurumlar da 

muhtarlıklar, nüfus 
müdürlükleri, tarım 
müdürlükleri ve 
veterinerlikler 
olarak belirlendi. 
Vatandaşın yüzde 
55.6’sı hastane ve 
sağlık ocaklarında, 
yüzde 66.7’si da 
kaymakamlıklarda 
işini sıkıntısızca hal
lettiğini belirtirken, 
bu kuramların da 
aralarında bulun
duğu 14 yere işi 
sıklıkla düsen 
6626 kişinin 
yüzde 63.6'sının 

sorununu sıkıntısız
ca hallettiği 
tespit edildi. 
Türkiye Kamu- 
Sen’den yapılan 
açıklamada, "düşük 
ücret, olumsuz çalış
ma şartlan, yoğun 
siyasi baskılar ve 
Avrupa ile 
kıyaslandığında 
yetersiz kalan per
sonel sayısı ve ücret 
düşüklüğüne rağ
men, kamu çalışan
larının hizmetlerinin 
memnuniyet verici 
olmasının, 
memurlann özverili 
çalışmalarının 
göstergesi olduğu" 
kaydedildi.
Açıklamada, 
"İlerleyen günlerde 
özelleştirmelerin ve 
yerelleşmenin 
yaygınlaşacağını göz 
önüne aldığımızda 

I

toplum ile sivil 
yöneticiler arasında 
büyük bir güven 
sorununun yaşan
ması muhtemel 
görünüyor. Çeşitli 
çevrelerin devleti, 
kuramlarını ve 
kamu çalışanlarını 
yıpratmak amacıyla 
giriştiği pek çok

Öğrenci affı 
için mutabakat

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti), 
bazı sebeplerden 
dolayı okulla ilişiği 
kesilen öğrencilere af 
çıkarmak için çalış
malarını 
hızlandırdı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 
gerçekleştirilen 
Merkez Karar 
Yönetim Kurulu 
(MKYK) toplantısında 
öğrenci affı ile ilgili 
çalışmaların CHP ile 
uzlaşılarak 
sürdürülmesi karar
laştırıldı. Başbakan 
Erdoğan’ın toplantıda 
yaklaşık 60 bin 
öğrenciyi ilgilendiren 
öğrenci affı ile ilgili 
çalışmaları yürütmek 
üzere TBMM Milli 
Eğitim Komisyonu 
Başkanı Tayyar 
Altıkulaç’ı 
görevlendirdiği öğre
nildi. Erdoğan'ın 
öğrenci affının tür
bana indirgenmemesi 
gerektiğini belirterek, 
kurmaylarına 'CHP 
ile uzlaşın’ talimatım 
verdiği bildirildi. 
Erdoğan’ın, talimatı 
üzerine AK Parti 
Grup Başkan 
Vekilleri ve TBMM 

kam pany ay a rağmen 
halkımızın, devlete 
ve kamu çalışanları
na duyduğu güven 
ve memnuniyet de 
Türkiye Kamu-Sen 
olarak tüm 
memurlarımızın 
adına yüzümüzü 
güldürmüştür ’' 
denildi.

Milli Eğitim 
Komisyonu üyeleri 
Ana Muhalefet Partisi 
CHP ile dirsek 
temasına geçecek. 
Altıkulaç’ın 
hazırlayacağı çalışma 
CHP’ye de 
sunulacak. İki par
tinin mutabakatı ile 
hazırlanacak son 
şekil komisyonlara 
ve genel kurul 
gündemine 
getirilecek. 
Öğrenci Affı ile ilgili 
AK Parti de Grup 
Başkan Vekili Salih 
Kapusuz ve Milli 
Eğitim Komisyonu 
üyesi Hacı Biner in 
ayrı bir çalışma 
yaptığı, bu çalış
maların da 
Tayyap Altık ulaç’a 
sunulacağı öğrenildi. 
AK Parti, öğrenci 
affının türbana 
indirgenmesi önle
mek amacıyla Ana 
Muhalefetin de 
üzerinde mutabık 
kaldığı bir metin 
hazırlamak istiyor. 
Sınıfta kalan yada 
okul ile ilişiği kesilen 
60 bin öğrenciye 
içeren çalışma için 
Başbakan Erdoğan'a 
5 bin imzanın ulaştığı 
bildirildi.



Diyetten kaçış bahaneleri
Diyete başlayıp 
zayıflayamadığı için 
ümitsizliğe kapılan
ların, ’Su içsem 
yarıyor’, ’Çok az yi 
yorum, ama yine de 
kilo veremiyorum’, 
’Kilolu olmam ailem
den kaynaklanıyor' 
türü bahaneler 
uydurdukları ortaya 
çıktı. Diyetisyen Esin 
Şeker’e göre, diyet
ten kaçanların ifade 
ettikleri bahaneler 
şöyle sıralanıyor: 
- ’Çok az yiyorum, 
yine de kilo veremiy
orum’: Kalorisi düşük 
yiyeceklerle beslen
mek ve hareketli bir 
hayat sürmekle 
istenilen ölçülere 
kolayca ulaşa
bilirsiniz. Çok az 
yediğiniz halde kilo 
veremediğinizi 
düşünüyorsunuz. 
Peki şimdiye kadar 
hiç yediğiniz yiyecek
lerin listesini tut
tunuz mu? Bir gün 
boyunca yedik
lerinizin listesini

tutsanız, 
düşündüğünüzden 
çok daha fazla 
yediğinizi göre
ceksiniz. Belki de 
çok fazla abur cubur 
yiyorsunuz ve bunları 
normal yiyeceklerden 
saymadığınız için 
az yediğinizi 
düşünüyorsunuz." 
- Sevdiğim yiyecek
lerden vazgeçmek 
istemiyorum’: ’Diyet 
yaparken sevilen 
yiyeceklerden 
vazgeçmeye gerek 
yok. Ancak çikolata, 
patates cipsi ve don
durmadan vazgeçe
meyenler, bu yiyecek
lerden az miktarda 
ve çok sık olmamak 
kaydıyla yiyebilir. Bir 

an için kendinizi 
kaybedip, diyetten 
hemen vazgeçmeniz 
riskini de göz önünde 
bulundurmanız 
gerekiyor."
- ’Daha önce pek çok 
kez denedim, ama 
başarılı olamadım’: 
’Diyet yapmayı daha 
önce deneyip 
başarısızlığa uğrayan 
insanların olabilir. 
Sakın vazgeçmeyin, 
geçmiş tecrü
belerinizden de ders 
alarak hatanızı fark 
etmeye çalışın. 
Diyetiniz sırasında, 
çok katı kurallar mı 
koydunuz. Kısa 
zamanda çok fazla 
kilo kaybetmek mi 
istediniz, bir başkası 

istediği için mi diyete 
başladınız. Bütün bu 
soruların cevaplarını 
bulmaya çalışın. Bu 
kez daha önce yap
tığınız hataları yap
mayın. Daha gerçekçi 
olun, ne kadar 
sürede kaç kilo 
verebileceğinizi iyi 
hesaplayın ve 
mükemmel olmasanız 
da en azından eliniz
den geleni yapabile
ceğinizi düşünün." 
- ’Diyet yiyecekleri 
çok pahalı': Diyet 
bisküvileri, kekleri, 
çikolataları pahalı 
olabilir. Fakat bunları 
yemek yerine, 
kolaylıkla satın ala
bileceğiniz en az 
diğerleri kadar etkili 
olan sebze, meyve, 
pirinç, yoğurt ve 
beyaz eti deneyin. 
Böylece kendi diyet 
yemeklerinizi ortaya 
çıkartabilirsiniz.
Sonuçta, hem 
paranız cebinize 
kalır, hem diyetiniz 
yarım kalmaz.’

- Sigarayı yeni 
bıraktım, bir de diyet 
yapamam’: Sigarayı 
bırakma dönem
lerinin yeme alışkan
lıklarını değiştirmek 
için en uygun zaman 
olduğunu unutmayın. 
Bunu başarabilmeniz 
için olumlu düşünm
eniz, kendinizi 
meşgul etmeniz ve 
planlı olmanız yeterli 
olur. Acıktığınızı his
settiğinizde hemen 
bir elma ya da başka 
bir meyve yiyin. Bir 
yandan da sigarayı 
bırakırken, diğer 
yandan yeme 
alışkanlıklarınızı da 
değiştirebilir ve bu 
dönemi kendiniz için 
olumlu bir hale 
çevirebilirsiniz"

- Kilolarım ailemden 
geliyor, şişmanlık 
bizim geleneklerim- j 
izde var’: Şişmanlık 
bir yönüyle genlere 
bağlı olabilir. Ama bu 
durum diyet yapan 
kişinin hiç kilo vere
meyeceği anlamına 
gelmez. Ailenizde 
kalıtsal olarak 
gelişen bir şişmanlık 
söz konusu ise, siz 
sağlıklı bir diyet pro
gramıyla ve düzenli 1 
egzersizlerle kilo 
verebilirsiniz. Sizin 
şanssızlığınız büyük ' 
ihtimalle bünyenizin, 1 
küçük yaşınızdan beri 
size verilen geniş 
porsiyonlar, kızart
malar ve çikolatalara 
alışık olmanızdan 
kaynaklanıyor."

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

G 
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
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 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu SİCİ. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım 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 23 941 1i VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
CSavaYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

OTOBÜS

I 1K
T 
k

1 
1

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

H ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

f METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Ukitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 bp **

I 1 ■ HASTANELER
BELEDİYE1 ı 

I ı
I ı 
[ 1

B

■■
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
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21-115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

E 
B

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 51' 23 24
Manastır Taksi £> 5 60

AKCAN PETROL 51
YERLİYURTLAR PETROL f J
TUNCAY OTO GAZ 26 |

513 96 83 ?JJ3 m

Mi Mü 
tlNLİKTE İLK IIKUUIKI Silili İlil

EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN 1.500.000 TL
SOSİSLİ SANDVİÇ t AYRAN 2.000.000 TL 

HAMBURGER + AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER + CİPS+İÇECEK 3.500.000 TL

TABAKTA SERVİS
DÖNER+CİPS + KARIŞIK SA1ATA t İÇECEK 4.500.000 TL 
CİĞER t CİPS t KARIŞIK SALATA t İÇECEK 4.500.000 TL 
KÖFTE t CİPS + KARIŞIK SALATA+İÇECEK 4.500.000 TL 
SOSİS t CİPS t KARIŞIK SALATA t İÇECEK 4.500.000 TL

■MffltiÇffl 4.500.000 TL 
IBMIMtim 8.000.000 TL

J I

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 67
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I 
î Türkiye af rekortmeni

. 'Aflar Tarihi’ konulu bir 
rapor hazırladı. Rapora 
göre, Türkiye 80 yıllık 
cumhuriyet tarihi 
boyunca çeşitli adlar 

l altında 100 ü aşkın af 
yasası çıkarılarak, 
kırılması zor bir 
çekora imza attı. 
Üstelik 100’ü aşkın 
affın içerisine madde 
aralarına gizlendi. Dar 
kapsamlı af niteliğinde
ki düzenlemeler ve yılda 
400 bin adedi bulan 
zaman aşımları da 
girmedi. Raporda, 5 
Aralık 1921 yılında 
“Fran sızlar tarafından 
işgal edilen topraklarda 
işlenen suçlara ilişkin 
af” ile başlayan Aflar 
Tarihi’ne, Türkiye’de 
nokta koymanın 
oldukça zor olduğu 
ifade edilirken, “çünkü 
sırada yeni aflar var” 
denildi.
GENEL AFFIN PERDESİ 
1922’DE AÇILDI 
Türkiye’nin ilk genel 
af ile 7 ocak 1922 de 
tanıştığı bildirilen rapor
da, toplam dört say
fadan oluşan yasa ile 
cezalarının üçte ikisini 
tamamlayan mahkum
ların kalan cezalannın 
affedildiği belirtildi. 
ÖĞRENCİ AFFI 
BAĞIMLILIK YARATTI 
Rapora göre öğrenci 
affı, Türkiye'nin gün
demine ilk kez 1983 de 

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

CEP TELEFONU ve AKSESUAR SATIŞI
TOPTAN u PERAKENDE KONTÖR SATI$I 

ULUOCAKUR TELSİM CEPSHOP
SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

Orhangazi Caddesi No: 4/6 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 93 02 Fax: (0.224) 513 93 03

girdi. Bu tarihten sonra 
1984, 1986, 1988, 
1991, 1993, 1995, 
1997 ve son olarak 
2000 yılında öğrenci 
affına ilişkin yasal 
düzenlemeler yapıldı. 
İlk öğrenci affının 
yapıldığı 1983 yılından 
bu yana geçen 20 yıl 
içerisinde neredeyse 
her iki yılda bir öğrenci 
affının yapıldığı 
Türkiye, şimdi yeni bir 
öğrenci affına 
hazırlanıyor.
MALI AFLAR BAŞTA 
Bu arada ‘Cumhuriyet 
tarihi boyunca ve özel
likle 1950’li yıllardan 
bu yana ekonomisini bir 
türlü raya sokamayan 
Türkiye, ekonomik mağ
dur yaratmaktan da geri 
kalmıyor” görüşüne yer 
verilen raporda, devam
la şu görüşlere yer 
verildi: “Birbiri ardına 
çıkan vergi yasaları, 
ekonomik darboğazlar
da artırılan vergi oran
lan ve cezalar, mükellefi 
sığ sularda yakalayınca 
vergiler ödenmiyor, 
cezalar tahsil edilemi 
yor. Sonunda birbiri 
ardına af çıkarılmak 
zorunda kalmıyor.
Türkiye, Cumhuriyet 
tari hi boyunca 37 mali 
af çıkardı. Buna rağmen 
vatandaşla devlet 
arasında kalıcı bir 
barış' sağlamadı.

Sistem sürekli olarak 
mağdur üretti, mağ
durlar da af istedi.” 
Mali afların ya genel af 
yasalan içinde birkaç 
madde ile düzenlendiği 
ya da sadece ver gi 
cezalannın affını kap
sayan düzenlemeler içer 
diği bildirilen raporda, 
zaman zaman da belirli 
vergi ve cezalann affını 
kapsayan düzenleme 
leren yapıldığı belirtildi. 
YENİ aflar yolda 
Yeni afların yolda 
olduğu da ifade edilen 
raporda, bunlar 
şöyle sıralandı: 
-Mal beyanı suçuna af: 
Adalet Bakanlığı, mal 
beyanında bulunmadık
ları gerekçesiyle ceza
evine girme riski bulu
nan yaklaşık 1,5 milyon 
kişiye ”ar’ öngören bir 
taslak hazırladı.
-Kaçak konuta af: 
Hükümet, gecekondu 
affı ve kaçak konutlar 
için iki ayrı yasa tasarısı 
hazırlıyor.

-Telekomda 
özelleştirme öncesi af: 
Türk Telekom, 
özelleştirme öncesi, 
kamu kurum ve kuru
luşları ile özel kişiler
den olan 500 trilyon 
liralık telefon 
alacaklarına 
kısmi af getiriyor. 
-Kredi borcuna af: 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na 

(TMSF) ve fon bünye 
sinde bulunan Bayındır 
bank’a devredilmiş 
bankalara bireysel 
kredi, kredi kartı ve 
kredili mevduat hesap 
borcu bulunan müşteril
erden olan alacakların 
tahsilatı hızlandırılıyor. 
30 Haziran 2004 tari
hine kadar Fon’a başvu
ran bireysel kredi 
borçlulan ile kefillerine, 
faiz oranlannda indirim 
yapılacak.
-Üniversite affı: 
Hükümet, üniversiteden 
atılan 60 bin öğrenciye 
af getirilmeye hazır
lanıyor. Düzenleme 
lisans üs tü eğitim 
gören master öğrenci
lerini ve öğretim 
üyelerini de kapsıyor. 
ÇIKARILAN YASALAR 
“Aflar Tarihi” konulu 
raporuna göre, TBMM 
tarihinde af ve ceza 
indirimi konusunda 
çıkarılan yasalar söyle:

-19 Aralık 1921: 
Hıyaneti Vataniye 
Kanunu kapsamındaki 
bazı suçlar için 
öngörülen af.

-7 Ocak 1922: TBMM 
tarihindeki ilk "genel 
af” yasası 7 Ocak 1922 
tarihinde çıkarıldı. 
Toplam dört maddeden 
oluşan yasa ile 
cezalarının üçte ikisini 
tamamlayan mahkum
ların kalan cezalan 
affedildi, işgale uğrayan 
yerlerdeki kişiler 
hakkında acılan davalar 
ise erteleneli.
-31 Mart 1923: 
Esirlerin affı. (Lozan 
Anlaşması gereğince 
Türkiye’nin elinde bulu
nan askeri ve sivil 
esirlere ilişkin af).
-26 Aralık 1923: 
Cumhuriyetin kuru
luşundan kısa bir süre 
sonra 26 Aralık 1923 
tarihinde ikinci genel af 
yasası çıkarıldı.
Sözkonusu düzenle
meyle 29 Ekim 1923 
tarihine kadar işlenmiş 
suçlara verilen cezalann 
yansı affa tabi tutuldu. 
Yasayla af kapsamına 
gireceklerin üç ay içinde 
teslim olmalan 
koşulu getirildi.
-20 Mart 1924: 
Genel affa ek kanun.
-16 Nisan 1924: 

Türkiye’den aynlan 
topraklarda yaşayanlar 
için genel af.
-11 Aralık 1924: Meni 
Müskirat Kanunu 
(Sarhoşluk veren 
şeylerin önlenmesi) 
kapsamında mahkum 
olanlann affı.

-23 Mayıs 1929: 
Kabahatlerin afh. 
(Kabahathlann afh ve 
bazı cürümlerin 
takibat ve tecili 
hakkında kanun).
26 Ekim 1933 (10. Yd 

affı): Cumhuriyetin 
kurulusunun 10'uncu 
yıldönümü dolayısıyla 
26 Ekim 1933 tarihinde 
yeni bir genel af 
yasası çıkarıldı.

-8 Ocak 1936: 
"Tunceli affı" (Tunceli 
ilinde yaşayan ve nüfus 
kütüklerine kaydol
mamış olanlar ile 
asker kaçaklan 
hakkındaki af).
-14 Ocak 1938: 
"Tunceli affı” 
konusundaki yasanın 
yenilenmesi.
:29 Haziran 1938: 
İstiklal Mahkemeleri nde 
mahkum olanlar hakkın
da çıkarılan af yasası.
-19 Nisan 1940: 
Depremde yaran 
görülen mahkumlann 
affı.
-26 Aralık 1941: 
Depremde yaran 
görülen mahkumlann 
affı.
-2 Ağustos 1944: 

Mütteffik devletlerin 
tebaasında bulunan 
mahkumlann affı.
-14 Haziran 1946: 
Basın affı.
-14 Temmuz 1950: 
Kısmi genel at.
-11 Mart 1954: 

Orman suçlulannın affı. 
-11 Şubat 1957: Ateşli 
silahlara ilişkin af.
-23 Haziran 1958: 
Orman suçlulannın affı.
-28 Haziran 1960: 

27 Mayısçılann affı. 
(Hürriyet mücadelesi 
uğrunda işlenen bazı 
suçlann affına dair 
geçici kanun).

- 28 Haziran 1960: 
Ruhsatsız silah 
taşıyanlara ilişkin af.

- 10 Eylül 1960: Milli 
korunma suçlan affı.

- 26 Ekim 1960 (27 
Mayıs Affı): 27 Mayıs 
1960 tarihinde Türk 
Silahli Kuvvetleri 
tarafından yönetime el 
konulmasından sonra, 
26 Ekim 1960 tarihinde 
genel af yasası çıkarıldı.

- 18 Kasım 1960: 
Genel affa ek kanun.

- 10 Mayıs 1962: 22 
23 Şubatçılann affı, 
(asker kişiler tarafından 
22-23 Şubat 1962 
olayları dolayısıyla ve 
daha önce bu olaylara 
esas oluşturacak kovuş
turmalara ilişkin af).

- 16 Ekim 1962. 
DP’lilerin affı. 
(Anayasayı ihlal suçun
dan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkum 
edilenlerin cezalannın 
kısmen affı hakkındaki 
kanun).

-23 Şubat 1963: 
Genel af. 5 yılı 
geçmeyen hapis cezalan 
için af getirildi. Değişik 
oranlarda ceza indirimi 
sağlandı ve bazı suç ve 
cezalar kapsam dışında

oldu
tutuldu.

- 18 Temmuz 1963: 
Milli knrwı— afh.

- 8 Nif— 1965: 
DP filerin affına ilişkin 
kanuna ek.

- 3 Ağustos 1966: 
Genel af.

- 19 Temmuz 1967: 
Genel af Kanununa ek.

- 26 Aralık 1967:
20-21 Mavnaların afh.

- 15 Mayıs 1969: 
Kısmi genel af.

- 26 Haziran 1973: 
Orman s uçlarının affı.

- 15 Mayıs 1974: 
Genel af. -24 Şubat 
1976: Şoför affı. 
(Cumhuriyetin 50. Ydı 
dolayısıyla çıkarılan 
aftan kısmen yararlanan 
sürücülerin mesleklerini 
icra etmelerine olanak 
sağlayan yasal 
düzenleme).

- 2 Ağustos 1977: 
Haşhaş ekicilerinin affı.

- 26 Ocak 1978: 
1974’te akardan genel 
af kanununa bir bent 
eklenmesine dair 
kanun.

- 25 Eylül 1980: 
Ateşli silahlar konusun
daki af kanunu.

- 25 Aralık 1985: 
Memurların disiplin 
cezalarının affı.

- 25 Mart 1988: Ceza 
indirimi öngören kanun.

- 18 Haziran 1992: 
Memurların disiplin 
suçlarının attı.

-12 Nisan 1991: 
Terörle mücadele 
Kanununun gecici 
4. Maddesi uyarınca 
öngörülen şarla 
salıverme.
.. -6 Mayıs 1993: 
Öğrenci affı.

-1 Haziran 1994: 
Türk parasının kıymeti
ni koruma hakkında 
kanun kapsamındaki 
suçlann afh.
.. -7 Haziran 1995: 
Öğrenci affı.

-28 Ağustos 1999: 
Basın yoluyla işlenen 
bazı suçlann ertelenme
sine dair kanun. 
(Anayasa Mahkeme 
si’nce kısmen 
iptal edildi).

-28 Ağustos 1999: 
Cezalann infazı hakkın- 
daki kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair 
kanun. (Cumhurbaşkanı 
veto etti).

-28 Ağustos 1999: 
Cezalann infazı hakkın- 
daki kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair 
kanun. (Cumhurbaşkanı 
veto etti).
„ -22 Haziran 2000: 
Öğrenci affı. (Cezalann 
affı hakkındaki kanuna 
bir geçici madde eklen
mesine ilişkin kanunun 
Cumhurbaşkanınca veto 
edilmesinden sonra 
öğrenci afh ayn bir 
yasa olarak cıkanldı).

-21 Aralık 2000: 23 
Nisan 1999 tarihine 
kadar işlenen suçlardan 
dolayı şartla salıveril 
meye, dava ve 
cezalann ertelenmesine 
ilişkin yasa.
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[" Aactîve
I COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15*Monitörie
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 1.000.000.000 1111 1.110.000.000 1.110.000.000

Vestel Click 1.177.600.000 1.177.600.000 1.17711 imooo.ooo 1.1.BM

Vestel Asteo 1207.600.000 1207.600.000 1207.600.000 1111 I.M00M

Vestel Bishi T 1266.800.000 1.2MM 12661.000 1.406.000.000 1.406.000.000

Vestel Planet 1.428.800.000 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 İM»

Vestel Magı c W0.000.000 1.920.000.000 1.92011 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.794.800.000 IJ94.M 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Optimum 1261.600.000 1.861.600.000 İlil 2111 2.066.000.000

Vestel Smart 1298.800.000 1M800.000 1111 2219.000.000 22I9.M

Vestel 5270.000.000 5.070.000.000 «Mİ 5.627.000.000 5.627.000.000

|irCRTIIwi«taMMm 1FFIatMonitörfarkı:100.000.000TL 19” Fiat Monitör farkı: 191200.000 TL

VESTEL ONYX 
KOV DAHİL

HEMEN TESLİM
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM
PEŞİN FİYAT

BONUSVARD’A 
PEŞİNAT+4 TAK.

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT *6 TAK

BONUSCARD'A 
PEŞİNAT+10 TAK

1FCRT
Monitörle

U10.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1271.9» 1271.900.000

irCRT
Monitörle

1.19511 1.195.400.000 İMİ 1.314.950.000

ir FLAT
Monitörle

«10,0002)00 125511 İMİ 1.330.750.000 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACÜİVE
COMPUTER VESTEL

DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan Tarih

| ~|j ||../.. /~2rö4]ı
Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayarda 30/06/2004 talihine kadar geçeridir 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 6f >EMLİK
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"ıBâfKur, SSK’dâiTemekli darlar
ı tek çatı altında birleştiriliyor

I
 Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakam 
Murat Başesgioğlu, 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarının mev
cut durumları ile 
kendilerinden

I beklenen faydayı 
sağlayamadıklarını 
ve bu çerçevede, 
emeklilik program
larının tek çatı 
altında birleşti 
rilmesi, genel 
sağlık sigortası ve 
sosyal yardım ve 
hizmet kurulu
larının birleştir
ilmesini içeren 
sosyal güvenlik 
reformunu hazır
ladıklarını söyledi. 
Bakan Başesgioğlu, 
Sosyal Güvenlik 
Reformu’na yönelik 
gerçekleştirdikleri 
ve gerçekleştirmeyi 
düşündükleri çalış
malarla ilgili bir 
bilgilendirme 
toplantısı yaptı. 
Bakan Başesgioğlu, 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarına 2004 
yılı bütçesinden 
50 katrilyon lira 
aktarıldığını ve 
bu rakamın milli 
gelirin yüzde 
12’sine tekabül 
ettiğini ifade etti. 
Bütçeden bu kadar

pay ayrılmasına 
rağmen sosyal 
güvenlik siste
minden gerekli 
faydanın sağlana
madığının altını 
çizen Başesgioğlu, 
bu çerçevede 
Sosyal Güvenlik 
Sistemi Reformu’na 
ilişkin bir taslak 
hazırladıklarını ve 
taslağı Aralık ayına 
kadar ilgili kuram
ların tartışmasına 
açtıklarını dile 
getirdi.
Başesgioğlu, 
Sosyal Güvenlik 
Reformunda 
yapılan yenilikleri 
şöyle anlattı: 
"Reformun ilk 
ayağını tek 
emeklilik programı 
oluşturuyor. Bu 
sistemde Bağ-Kur, 
SSK ve Emekli 
Sandığından 
emekli olanların 
tek çatı altında 

birleştirilmesi 
amaçlanıyor. Bu 
sayede kurumlar 
arasındaki norm 
ve standart fark
lılıkları giderilecek. 
Yapılan düzen
lemede, mevcut 
çalışanlar 
reformdan yaş, 
prim ödeme gün 
sayıları bakımından 
etkilenmeyecekler. 
Yasa yürürlüğe 
girdikten sonra 
sisteme girecekler 
artık yeni düzenle
meye tabi olacak
lar. Tüm nüfusu 
kapsayacak 
genel sağlık 
sigortası getirile
cek. Tüm vatan
daşlar adil ve eşit 
olarak sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanabilecekler. 
Sosyal devlet 
olmanın gereği 
olarak sosyal 
yardımlaşma ve 

hizmet kurumlan 
birleştirilecek. Tüm 
bu organizasyonlan 
yerine getirmek 
için yeni bir 
kurumsal yapı 
oluşturulacak." 
Bakan Başesgioğlu, 
sosyal güvenlik sis
teminin Avrupa 
Birliği ülkelerinde 
nüfusun 
yaşlanmasından 
dolayı bazı sıkın
tılara girdiğini 
ancak Türkiye’nin 
şu an için yaşlı 
nüfus sorunu 
olmadığını 
belirterek, bu 
nedenlerden dolayı 
sosyal güvenlik 
sisteminde şimdi
den bir düzenle
menin yapılmasının 
kaçınılmaz 
olduğunu söyledi. 
Hazırlanan 
reformun Dünya 
Bankası yada IMF 
gibi kuruluşların 
isteği ile hazırlan
madığının altını 
çizen Başesgioğlu, 
"Bu reformları 
hayata geçirmenin 
birçok zorluğu 
var ama gerçek
leştirmemiz 
gerekiyor" 
diye konuştu.

Haziran’dal 
enflasyon 
‘eksi’ çıktı

Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), bu 
yıl Haziran ayı 
itibariyle aylık 
enflasyonun top
tan eşya fiyatların
da (TEFE) yüzde 
1.05, tüketici fiy
atlarında (TÜFE) 
yüzde 0.13 
azaldığını açıkladı. 
Bu yılın Haziran 
ay* itıbarîyıd yıllık 
bazda ise TEFE 
yüzde 10.53, 
TÜFE ise yüzde 
8.93 oranında 
arttı.
Yılın altı ayında 
enflasyon oranı ise 
toptan eşyada 
yüzde 8.14,

ABONE OLDUNUZ MU?
■■■ GÖNLÜN SİYASI GAZETE ■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

tüketici fiyatların
da yüzde 3.05 
oldu.
Bu arada Haziran 
ayı itibarıyla 12 
aylık ortalamalara 
göre yıllık 
enflasyon ise 

toptan eşyada 
yüzde 13.73, 
tüketici fiyatların
da yüzde 16.51 
olarak hesaplandı. 
Çekirdek 
enflasyon olarak 
adlandırılan özel 
sektör imalat 
sanayinde fiyat 
artışı ise Haziran 
ayında yüzde 
1.2 düzeyinde 
gerçekleşti.

I “Zamların neden dış etkenler”
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
'Akaryakıt, köprü 
geçişleri ve doğal- 
gaza yapılan zam
ların devamı gele
cek mi? Bu zam
ların gerekçesi ne?’ 
sorusu üzerine 
Şener, Haziran ayı 
enflasyon rakam
larının açıklan
masından sonra

2004 yılının yansı
na ait enflasyon 
rakamının belin- 
lendiğini hatırlattı. 
Haziran ayı için 
muhtemelen yine 
bir eksi enflasyon 
gelebileceğine 
işaret eden Şener, 
TÜFE itibariyle ilk 
5 ayda yüzde 3 
civarında bir rakam 
ortaya çıktığını 
belirtti. Şener, yıllık 
hedefin yüzde 12 

olduğu göz önüne 
alındığında yılın 
yarısına ait 
TÜFE rakamının 
hükümetin 
yılbaşında 
öngördüğü 
enflasyon 
rakamının yıl 
sonu itibariyle 
gerçekleşeceğini 
gösterdiğini ifade 
etti. Birçok malın 
fiyatının düştüğünü 
hatırlatan Şener,

"Hiç zam olmayan 
ve fiyatı düşenleri 
sayarsak daha 
fazla liste 
oluşturulabilir. 
Akaryakıt ve 
doğalgaz, dış 
etkiyle fiyat 
ayarlamasına 
tabi olmuştur.
Uluslararası 
piyasalarda ham 
petrolün varil 
fiyatı 25 dolardan 
36 dolara çıktığı

için bu fiyat 
ayarlamaları 
yapıldı.
Bu yansıma 
sadece Türkiye 
açısından değil 
dünyanın tüm 
ülkeleri açısından 
geçerlidir.
Akaryakıt ihtiyacı 
ihracata dayalı tüm 
ülkelerde fiyat 
ayarlaması 
yapılmıştır..
Türkiye’de bu artış 
yıl sonu enflasyon 
hedefiyle uyumlu 
bir şekilde 
yapılmıştır" şek
linde konuştu. 
Köprü geçiş 

ücretlerinin ise 
enflasyonun 
biraz üzerinde 
belirlendiğini 
kaydeden 
Şener, Karayolları 
Genel 
Müdürlüğüne 
bunun gerekçesini 
sormak gerektiğini 
söyledi. Şener, 
"Benim aldığım 
bilgiye göre 
daha önceki bir 
artış yargıda iptal 
edildiği için 
geçmişten gelen 
kaybın telafisi 
için bu ayarlama 
yapılmıştır" 
dedi.
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e-beyanname dönemi başlıyor
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu ’ nda 
vergi mükellefleri, 
beyannamelerini 
elektronik ortamda 
iletebilecek, 
tahakkuk fişleri de 
internet üzerinden 
mükellefe gönde 
rilmesine imkan 
sağlayan düzenleme 
kabul edildi.
Böylece mükelleflere 
beyannameleri elek
tronik ortamda gön
dermesi durumunda 
tahakkuk fisi elek
tronik ortamda 
düzenlenerek 
mükellef veya elek
tronik ortamda 
beyanname gön
derme yetkisi veri 
lirken, gerçek veya 
tüzel kişiye elektro 
nik ortamda iletebil 
me imkanı getirildi. 
Bu e-ileti, tahakkuk 
fişinin mükellefe 
tebliği yerine geçe
cek. Bakanlar 
Kurulu bu tür bel
gelerde damga ver
gisini sıfıra kadar 
indirmeye yetkili 
olacak. Tasarının 
getirdiği yeni 
hükümler çerçeve

ı sinde, Vergi Usul 
K înunu’na göre 
İ ürkçe tutulması 

zorunlu olan defter 
ve kayıtların, Türkçe 
kayıtlar bulunmak 
kaydıyla defterlerde 
başka dilden de 
yapılabilecek. 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu’nda bazı kanun
larda değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
yasa tasarısının 
görüşmeleri sürüyor. 
Tasarının kabul 
edilen maddelerine 
göre Maliye Bakan 
hğı’na, yangın, tabii 
afet gibi nedenlerle 
'mücbir sebep hali” 
ilan etme imkanı 
getirildi. Bakanlık, 
'mücbir sebep hali’ 
nedeniyle yerine 
getirilemeyecek 
vergi yükümlülük
lerini belirleyerek, 
mükelleflerin 
beyanname verme 
sürelerini yeniden 
tespit edebilecek. 
Bu çerçevede toplu 
beyanname alma 
yoluna gidebilme 
imkanına kavuşur 
ken, beyanname 
verme zorunlu
luğunu kaldırabile
cek. Maliye Bakan 
lığı, mücbir sebep

hali ilan edilen yer
lerdeki mükellef 
lerin, öde me süresi 
afet tarihinden son
raya rastlayan her 
türlü vergi, ceza ve 
gecik me faizleri ile 
verecekleri beyan
name lere istinaden 
tahak kuk ettirilen 
vergilerin ödeme 
sürelerini, 
vadelerinin bitim 
tarihinden itibaren 
azami bir yıl süreyle 
uzatabilecek. Bu 
yetki, bölge, il, ilçe, 
mahal ve afetten 
zarar görenler ile 
afetten zarar görme 
derecesi veya vergi 
türleri itibarıyla 
farklı süreler belir
lemek suretiyle de 
kullanılabilecek.
Vergi yükümlülük
lerinin yerine geti 
rilmesi sırasında 
meydana gelen ve 
zor durum haliyle 
karşılaştıkları için 
yükümlülüğünü 
zamanında yerine 
getirmeyen mükellef 
lere de bir ayı geç 
memek üzere süre 
verilecek. Maliye 
Bakanlığı, mühlet 
verme yetkisini 
tamamen veya kıs
men mahalline 
devredebilecek.
Bu yetkiyi, bölgeler, 
iller, ilçeler veya 
sektörler ile iş kol
lan ya da mükellef 
gruplan itibarıyla 
yazılı başvuru şartı 
aramaksızın da kul
lanabilecek.
Yine yeni tasarı ile 
getirilen bir düzen
leme ile de yabancı 
para cinsinden 
borçlanmaların 
enflasyon muhase 
besindeki maliyeti 
nin hesaplanmasın
da, düzeltme tarihin
deki değil borcun 
alındığı tarihteki 
Türk Lirası karşılığı 
esas alınacak. Tasarı 
ile mükelleflere, öz 
sermaye kalemlerine 
ait enflasyon fark 
hesaplannda yer 
alan tutarları düzelt 
me sonucu oluşan 
geçmiş yıl zararları
na mahsup ede
bilmelerine de im 
kan sağlanıyor. 
Sürekli olarak, işlen
miş altın, gümüş 
ahm-satımı ve imali 
ile uğraşan mükelle
flere, gerekli şart
ların oluşır oluş
madığına »Imak-

sızın enflasyon 
muhasebesi yapa
bilme imkanı geti 
riliyor. Tahsilat ve 
ödemelerini banka, 
benzeri finans 
kurumlan veya 
posta idarelerince 
düzenlenen belgeler
le tevsik etme 
zorunluluğuna 
uymayan mükelle
flere, her bir işlem 
için işleme konu 
tutarın yüzde 5'i 
kadar özel usulsü
zlük cezası 
kesilecek.
E- BEYANNAME 
DÖNEMİ BAŞLIYOR 
Yine kabul edilen 
maddelere göre 
mükelleflere beyan
nameleri elektronik 
ortamda göndermesi 
durumunda 
tahakkuk fişi elek
tronik ortamda 
düzenlenerek 
mükellef veya 
elektronik ortamda 
beyanname gön
derme yetkisi ve 
rilmiş gerçek veya 
tüzel kişiye elek
tronik ortamda ilete
bilme imkanı getiril
di. Bu e-ileti, tahak 
kuk fişinin mükelle 
fe tebliği yerine 
geçecek. Bakanlar 
Kurulu bu tür bel
gelerde damga ver
gisini sıfıra kadar 
indirmeye yetkili 
olacak. Yatırım 
indirimi ve döviz 
kazandırıcı faaliyet 
ler için uygulanan 
istisnalara ilişkin 
hükümlerin ihlal edil 
mesi sonücu kısmen 
veya tamamen alın
mayan vergilere iliş 
kin zamanaşımı 
süresi, istisna veya 
muafiyet şartlarının 
ihlal edildiği tarihi 
takip eden takvim 
yılının başından 
itibaren işleyecek. 
Tasarı, faal olmayan 
mükellefler ile 
mesleki faaliyeti 
olmadığı halde 
sadece sahte belge 
ticareti yapanların 
kayıtlarının silin
mesini de düzenli 
yor. Faal olmayan 
mükelleflerin kayıt
lan, başka bir 
adreste faaliyet 
göstermediklerinin 
tespitine bağlı 
olarak, inceleme 
raporu aranmaksızın 
silinecek. Sahte 
belge ticareti yaptık
ları tespit edilenlerin 

kayıtlan ise vergi 
inceleme elemanının 
raporu ve önerisiyle 
silinecek. Ancak bu 
işlem, kayıtlann sil
inmesinden önceki 
ve silinme tarihin
den sonra belirlenen 
faaliyetlere ilişkin 
yükümlülükleri 
ortadan kaldırmaya
cak. Kayıtları sili
nenlere ilişkin bil
giler internet ve 
benzeri araçlarla 
kamuoyuna duyuru
lacak.
HANGİ 
İŞLEMLERDE 
İSTİSNA 
GETİRİLİYOR? 
Yasa tasarısı ile 
kamu alacaklarının 
takip ve tahsili 
amacıyla yapılan 
malvarlığı araştır
masının şekli, alanı, 
kapsamı, alacağın 
türü ve tutarı 
itibarıyla sınır
landırılacak. Kamu 
alacaklarının tahsili
ni hızlandırmaya 
yönelik bu düzen
leme uyarınca 
Maliye Bakanlığı 
amme alacaklarının 
takibinde haczolu- 
nacak malların 
tespiti amacıyla 
yapılacak mal varlığı 
araştırmasının şekli, 
alanı ve kapsamı ile 
araştırma yapılacak 
amme alacaklarının 
türü ve tutarını 
belirlemeye yetkili 
olacak.
Mükelleflere, kullan
mak üzere satın 
aldıkları ödeme 
kaydedici cihazlar 
için yüzde 100’e 
kadar amortisman 
oranı seçme olanağı 
da getiren tasarı, 
deniz ve hava taşı
ma araçları için 
liman ve hava mey
danlarında yapılan 
hizmetleri, altın, 
gümüş ve platin ile 
ilgili arama, işletme, 
zenginleştirme ve 
rafinaj faaliyetleri ile 
petrol arama 
faaliyetlerini yürüten 
lere yapılan teslim 
ve hizmetleri, liman
lar ve hava meydan
larının inşası, yeni 
lenmesi ve genişletil 
mesi işlerini fiilen 
kendisi yapan veya 
yaptıran mükelle
flere bu işlere ilişkin 
olarak yapılan mal 
teslimleri ve ins 
taahhüt işleri I 
den muaf tutı

Mevduata 
sınırsız'
güvence 
kalkıyor

Mevduata bir yıl 
önce getirilen 
sınırsız güvence, 
bugünden itibaren 
yeniden 50 milyar 
lirayla sınır
landırılıyor.
Daha önce mevdu
atta 50 milyar lira 
olan güvence sınırı, 
İmar Bankası yöne
timine el konul
madan önce çıkan 
kararla, bankalar
daki mevduatın 
tamamı 'bir yıllığı
na' tam güvence 
altına alınmıştı. 
Bir yıl önce alman 
karara göre bugün 
uygulaması başla 
yacak sınırlı mevd
uat garantisi, her 
müşterinin, her bir 
bankada açacağı 
'50 milyar liraya 
kadar’ TL ve döviz 
cinsi mevduatını, 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu’nun 
(TMSF) güvencesi 
altına alıyor.
Buna göre herhan
gi bir banka tasfiye 
edilirse TMSF bu 
bankadaki tasarruf
mevduatı sahipler
ine, hesaplarının 
50 milyar liralık 
kısmı için ödeme 
yapacak. Daha 
fazla mevduatı 
bulunanlar ise 
mevduatının kalan 
kısmını ancak 
banka tasfiye 
edilirse, tasfiye ya 
da iflas masasın
dan alabilecek. 
MEVDUATIN 
YÜZDE 64’Ü 
GÜVENCE 
KAPSAMINDA 
Yeni dönemde bir 

kişi adına aynı 
bankanın farklı 
şubelerinde açılmış 
tasarruf mevdu
atının anapara 
ve faiz toplamı 
50 milyar lirayı 
aşıyorsa, sadece 
50 milyar liralık 
kısım mevduat 
sigortası kapsamın
da değerlendirile
cek.
Farklı bankalarda 
açılan hesaplar 
için ise 50 milyar 
liralık sınır 
ayrı ayrı değer
lendirilecek. 
Söz gelimi 200 
milyar lirası bulu
nan bir tasarruf 
sahibi, bunu tek 
bir bankada 
tasarruf mevduatı 
olarak değer
lendirirse, 
bunun sadece 
50 milyarı garanti 
altında olacak. 
Ancak söz konusu 
parayı 50’şer mil
yar liralık dilimler 
halinde dört ayrı 
bankaya tasarruf 
mevduatı olarak
yatırırsa, dört 
bankadaki hesabı 
da garanti kap
samında olacak. 
Öte yandan yapılan 
açıklamalarda, 
50 milyar lira ile 
sınırlanacak garan
tinin, tasarruf 
mevduatı hesabı 
sayısının yaklaşık 
yüzde 99’unu, 
sektördeki, 
tasarruf mevduatı 
toplamının ise 
yüzde 64'ünü 
kapsadığı 
belirtiliyor.
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Hayatınızda ‘elma 
sirkesi’ne yer açın

Damar sertliğini 
önlemek 

mümkün mü?

Sirke yapımı için en 
uygun elma türü 
şeker oranı yüksek 
kış elmalandır. 
Değişik çeşitlerin 
bir araya getirilerek 
kullanılması da 
sirkeye ayrı bir 
lezzet katar.
Sirke yapımında 
kaçınılması gereken 
elma türleriyse ham 
ve ekşi olanlardır. 
Sirke yapımında 
dikkat edilecek 

. en önemli konuysa 
hijyendir.
Elmalar yıkandıktan 
sonra, kullanılacak 
malzeme ve 
kavanozlar sıcak 
suyla iyice yıkan- 

ı malıdır. Elmalar 
küçük parçalara 

| ayrıldıktan sonra 
preslenerek veya 
katı meyve sıka-

I cağından geçirilerek 
sulan çıkanlır. 
Meyve suyundaki 
şeker fermantasy
ona uğrayarak önce

I alkole, sonra ise 
asetik bakterilerinin 
yaptığı 
fermantasyonla 
asetik asite, yani 
sirkeye dönüşür. 
Sirke yapımında 
iki faktör çok önem
lidir; bakterilerin 
verimli çalışmasını 
sağlayacak sıcaklık 
ve oksijen (havalan
ma). Havayla teması 
arttırmak için 
mümkün olduğunca 
geniş ağızlı ve sığ 
bir kavanoz seçilir. 
Meyve suyu, üstte 
boşluk kalacak şek
ilde kavanoza
doldurulduktan
sonra, meyve 
sineğinin geçemeye
ceği, fakat havalan
manın sağlanabile
ceği temiz bir 
bez/tülbentle 
kavanozun ağzı 
kapatılır. Günde 
bir kez karıştırarak 
havalanmayı 
sağlamak 
sirkeleşmeyi hız
landırır. Sirkeleşme 

J için ılık ( 15-25 C )

bir ortam tercih 
edilir ve kavanozlar 
güneş ışığından 
uzak, loş bir 
yerde saklanır. 
Kullanılacak kaplar 
cam veya ahşap 
olmalıdır, metal 
kap tavsiye edilmez. 
Yapım sırasında 
sirkeleşmeyi hız
landırmak için daha 
önce yapılan 
doğal elma sirkesi 
katılabilir.
Sirke, seçilen elma 
türü ve koşullara 
göre üç- altı hafta 
içinde oluşur. Sirke 
kokusu alınmaya 
başlandığından 
itibaren, her gün 
tadarak istenilen 
tat ve asit derecesi 
(yüzde 4-8 asit 
oranı) elde edilene 
kadar işleme devam 
edilir. Elde edilen 
sirke fermantas 
yonun devamını 
engellemek için 
birkaç kat 
tülbentten, kahve 
filtresi vb. filtreler
den veya süzme 
yoğurt kesesinden 
geçirilerek iyice 
süzülür. Böylece 
meyve kalıntıların
dan arındırılır. Hava 
almasına olanak 
vermeyen ince 
uzun şişelere, tam 
dolacak şekilde 
aktarıldıktan sonra 
serin, loş, güneş 
ışığı almayan 
bir yerde saklanır. 
Ne kadar süzersek 
süzelim, ev 
koşullarında doğal 
elma sirkelerinde 
fermantasyon tam 
olarak durdurula
maz; şişede, şifai 
özelliklerinin

göstergesi olan 
ve 'anne’ 
ismi verilen 
yumuşak kaygan 
yapısıyla deniz 
anasını andıran 
düz bir tabaka 
oluşur. Bu tabaka 
bakterilerin atık
larından oluşur ve 
sirke kullanılacağı 
zaman atılır. Doğal 
sirkeler rafine 
olanlara göre daha 
bulanıktır. Fakat 
pastörize veya 
damıtılarak üretilen 
rafine elma 
sirkeleri, yüksek 
sıcaklıklardan 
ötürü, ona 
şifai özellikleri 
kazandıran enzim
ler, mineral 
maddeler, 
iz elementler, 
vitaminler, pektin, 
malik ve tartarik 
asitler açısından 
fakirleşir, bir kıs
mını tamamen 
yitirir.
KULLANILDIĞI 
YERLER 
Hazırladığımız 
sirkeleri salatalarda, 
çorbalarda vs. 
aroma vermek 
amacıyla 
kullanabiliriz.
Şifai amaçla kullan
mak için; bir bardak 
suya 2 tatlı kaşığı 
elma sirkesi ve 
1-2 tatlı kaşığı bal 
katarak, günde 
3 kez, mümkünse 
yemeklerden önce 
(fazla kilo problemi 
için de etkili olan 
elma sirkesi bu 
amaçla kullanılacak
sa mutlaka yemek
lerden önce alın
malıdır) kullanılır. 
Elma sirkesi

koruyucu sağlık 
amacıyla, sürekli 
olarak günde bir 
kez sabahlan açken 
ve alınmalıdır. 
İYİLEŞTİRİCİ 
ÖZELLİKLERİ 
* Besinlerin verimli 
kullanımını, 
metabolizmanın 
sağlıklı işleyişini, 
vücudun asit alkali 
dengesini koru
masını sağlar.
Örneğin 
kalsiyumun 
daha verimli 
kullanımını 
sağlayıp, bir yandan 
kemiklerin yeniden 
gerekli kalsiyumu 
almasını destek
lerken, bir yandan 
da eklemlerdeki 
kalsiyum birikimini 
kırar. Uzun süreli 
kullanımı eklem 
ve kemiklerdeki 
sertlik ve sıkıntılara 
son verir.
* Sodyumun etkisini 
yansızlaştırarak 
yüksek tansiyondan 
korur.
* Kolesterolü 
düşürür. İçerdiği 
doğal asitler ve 
enzimler kanın 
daha sağlıklı ve 
ince akmasını 
sağlar.
* Başta damarlar, 
karaciğer, böbrekler 
olmak üzere vücudu 
detoksifiye eder, 
yağlı-mukus 
kalıntıları parçalar.
* İçerdiği yoğun 
potasyum sayesinde 
hücre büyümesini 
destekler.
* Soğuk algınlık
larında, boğaz 
enfeksiyonlarında, 
bronşitte içilebilir 
ya da buhusu 
yapılır.
* İdrar yollan 
enfeksiyonlannda, 
sindirim bozukluk
larında, kramplar

dı, yaban ansı sok
masında, saçta 
kepekte, uyku 
bozukluklannda, 
kulak çınlamasında 
da kullanılır.

ABD'deki Cleveland 
Clinic’te görev yapan 
Prof. Dr. Murat 
Tuzcu, Türkiye’nin 
koroner damar 
sertliği hastalığında 
Avrupa birincisi 
olduğunu belirterek, 
"Türkiye’de görülen 
damar sertliği 
vakalarında kötü 
beslenmenin, kötü 
kolesterolün ve en 
önemlisi sigaranın 
dehşetli bir rol 
oynadığını düşünüy
oruz” dedi.
Damar sertliğinin 
çok karmaşık ve çok 
etkenli bir süreç 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Tuzcu, bu 
etkenlerin başında 
yüksek tansiyon, şiş
manlık, kolesterol, 
sigara içimi ve şeker 
hastalığının geldiğini 
söyledi.
Araştırmaların 
Türkiye’nin koroner 
damar sertliği 
hastalığında Avrupa 
birincisi olduğunu 
gösterdiğini belirten 
Prof. Dr. Murat 
Tuzcu, "Ülkemizde 
30-35 yaşında 
enfarktüsten ölen 
insanlar var. 
Türkiye’de görülen 
damar sertliği 
vakalarında kötü 
beslenmenin, kötü 
kolesterolün ve en 
önemlisi sigaranın 
dehşetli bir rol 
oynadığını düşünüy
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oruz” dedi.
Türkiye de koroner 
damar sertliği 
hastalığının, kadın
larda en az erkekler 
kadar yaygın 
olduğunu kaydeden 
Tuzcu, "50’nin 
üzerindeki kadın- 
lanmızın yüzde 75’i 
kilolu" dedi.
İLAÇTA YAN ETKİ 
KORKUSU 
Prof. Dr. Murat 
Tuzcu, yüksek tan
siyon ve kolesterol 
tedavilerinde doktor
ların istediği dozda 
ilaç kullanımının 
önemine dikkati 
çekti. Hemen her 
koşulda ilacın 
yararının potansiyel 
riskinden çok daha 
fazla olduğuna 
inandığını belirten 
Tuzcu şöyle devam 
etti: ‘"Hacın dok
torun istediği dozda 
alınması çok öneli. 
Türkiye’de bir büyük 
yanlış varsa o da, 
insanların az olan 
yan etki nedeniyle ya 
ilacı almaktan 
vazgeçmeleri ya da 
ilacı yeterli dozda 
almamalan.
Tansiyon ilaçlarında 
da bu söz konusu. 
Her ilacın yan etkisi 
vardır, bazen yediği 
miz yemeklerin bile 
yan etkisi olur. Eğer 
ilacın riski bir tırnak 
kırılmasıysa, yaran 
hayat kurtarmaktır.”
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Çocuk Tiyatrosu’nun ilk oyunu beğenildi
Seyfettin SEKERSÖZ

Yaklaşık 4 ay önce 
temelleri atılan 
Gemlik Belediyesi 
Çocuk Tiyatrosu 
ilk sahnelediği 
oyunla resmen 
kuruldu.
2000 dersanesi 
sponsorluğunda 
4 ay önce başlayan 
tiyatro kursları 
çalışmalarının 
ardından Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un da 
verdiği destekle 
ilk oyununu 
sahneledi.
Belediye Kültür 
Merkezinde 
sahnelenen 
"Ayının Fendi 
Avcı’yı yendi" 
isimli çocuk 
oyununun yazan 
Muharrem

Buhara, Yönetmeni 
ise Bursa 
Devlet Tiyatrosu 
sanatçılarından 
Belgin Bilgin 
Gümüşkaya.
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Veysel Özmen’le 
birlikte velilerinde 
seyrettiği oyunda, 
ormanın içlerinde 
avcı ve çeşitli 
hayvanlar 
arasında geçen 
yaşam mücadelesi 
aktarılıyor.
4 ay önce sadece 
kurslarla başlayan 
çalışmalarda 
400 çocukla 
çalıştıklarını 
söyleyen

un

Yönetmen 
Gümüşkaya, 
çalışmaların 
sonucunda 
10 gencin 
başarılı olduğuna

dikkat çekti ve 
Belediye 
Tiyatrosunun 
çekirdek kadrosunu 
oluşturduklarını 
belirtti.
İleriki aylarda 
gençlere ve büyük
lere yönelik tiyatro 
çalışmaları başlata
caklarını bildiren 
Gümüşkaya, 
kendilerine 
destek veren 
2000 Dersanesi ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
teşekkür etti.
Sahnelenen oyunun

sonunda Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü

Veysel Özmen 
Belediye 
Tiyatrosunun 
çekirdeğini oluştu
ran öğrencilere 
belgelerini verdiler.
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1.3 milyon borçlunun Telekom Yasası’na göre astronomik borç faizleri silinecek.

li"Alo” borcuna sürpriz af geliyor
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan Telekom Yasası’yla 1.3 milyon Türk Telekom borçlusu 
la af getirildi. Yasa, telefon borçlarının asıllan üç taksitte tahsil edilirken, gecikme faiz ve zamlarının silinmesini 
Çeriyor. Hükümet, bu sürpriz afla Telekom’un satışını temiz olarak yapmayı amaçlıyor._____ Haberi sayfa 9’da
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Emeklilik yaşı 
yükseliyor

Türkiye'de emeklilik yaşı kadın ve 
erkekler için 68 e yükseliyor. Emeklilik 
parametrelerinde köklü değişikliklere 
hazırlanan hükümet, başta emeklilik 
yaşı olmak üzere, emeklilere aylık 
bağlama oranlarında bir dizi deği 
şiklikler planlıyor. Haberi sayfa 5’de

Apartman sakinleri dün yaptıkları toplantıda yıkımı kendileri yapma kararı aldılar.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Olmuyor Sayın Baykal..
Cumhuriyeti kuran, çok partili demokrasiyi ülkeye getiren 

Cumhuriyet Halk Partisi, bir türlü halkın partisi olamıyor.
Partinin ilkelerini belirten 6 okutan biri oysa HALKÇILIK..
Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Orsan 

Öymen, Deniz Baykal bu partinin genel başkanlığını yapan 
liderler.

Şimdiki' Genel Başkan Sayın Baykal’ı siyasi yaşama sokan 
Bülent Ecevit’tir.

Ecevit, 12 Eylûl’den sonra, genel başa kanlığını yaptığı par* 
tiye, “tarihsel misyonununu tamamladığı" gerekçesiyle sahip 
çıkmamıştı. Çıkmamasının nedenlerinden biri de, parti için* 
deki çekişmeler ve guruplaşmalardır.

28 Mart 2004 seçimleri, 57. hükümetin halka uyguladığı 
yoksullaştırma politikaları karşısında, muhalefette bulunan 
CHP'yi ikitidar yapmaya yetmedi.

CHP Sayın Baykalla bir türlü istenen yere gelemedi.
Parti Baykalla büyümek yerine küçüldü.
Baykal, halka dönük politikalar oluşturamamakla birlikte, 

xırti girdiği her seçimde kan kaybetti.
CHP giderek Baykalla merkez sağ bir parti görünümüne 

jirdi.
Batıda sol partiler iktidar olurken, bizde CHP İktidardan uzak 

3fh.
Baykalizm CHP içinde bir klik oldu.
Oysa CHP içinde ciddi ve sağlıklı bir muhalefet var.
Saykalın cumhuriyet tarimizde görülmedik bir şekilde halk

an, basından, partili üyeden kaçarak yaptığı kurultay, bir 
iyaset ayıbıdır.
Ankaradan uzakta, jandarma kuşatması altında yapılan bu 

uruttay unutulmayacak.
Sayın Baykal, 1293 delegenin 511 tanesinden onay ala

ladı.
CHP'yi halktan uzaklaştırıp bu hale getirenler utanmalılar.
Baykalla CHP yürümüyor.
Bu gerçeği Baykal da göfeblllmeli.

Zemin bozukluğu nedeniyle, yıkılma tehlikesi gösteren Uğur Apartmanı’nın yıkımı 
için Belediye tarafından daire sahiplerine tebligat yapılmasından sonra toplanan 
apartman sakinleri, binayı kendileri yıkmak için belediyeden ek süre isteyecekler.
Manastır’da bulunan
Uğur Apartmanı’nın 
durumu merakla bek
lenirken, dün toplanan 
apartman kat malikleri, 
Belediye’nin yıkım tebli
gatından sonra durum 
değerlenedirmesi yaptı. 
Apartman sahipleri, 
binayı kendilerinin 
yıktırması, bunun için bir 
firma ile anlaşma 
yapana kadar belediye
den ek süre istenmesi 
kararını aldılar.

Seyfettin Şekersöz’ün 
Haberi sayfa 3’de

Celal Bayar Anıt 
Mezarı bakım için 

yönetmelik bekliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek, 
yasalaşan Devlet Büyüklerinin Mezarlarının Bakımı ' 
Yönetmeliğinin çıkmaması nedeniyle, Türkiye 
Cumhuriyetinin 3. Cumhurbaşkanı Merhum 
Celal Bayar Anıt Mezarı bakımsızlıktan dökülüyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün habeeri sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Piknikten Tiyatrcya

Önceki gün akşam üstü Gemlik Kültür Merkezi’nde 
sahneye konan oyundaydık.

Salon sıcaktı ama oyun ve sanatçı performansı 
çok iyiydi.

Gümüşkaya görevini bir sanatçı duyarlılığıyla ye 
rine getirmiş.

Daha öncede değindiğimiz gibi çok çalışmış ve 
başarmış.

Pazar olmasına karşın devlet ricalinin orada 
olması da çok anlamlıydı.

Gemlik’te sanat adına doğru işler yapılıyor, devlet 
sanatın yanında diye kıvandık.

Mutlu olduk.
Ancak;
Devletin Gemlik'teki en üst düzey temsilcisinin 

salona geç gelişini, O’nuh geç gelişi nedeniyle 
oyuna ara verilmesine, geldikten sonra 20 dakika 
önce başlayan oyunun kaldığı yerden değil de en 
başından alınmasına bir anlam veremedik.

Devlete saygıyı anlarım.
Ancak devleti meydana getiren yurttaşlara 

saygısızlığı algılamakta güçlük çekerim.
Daha da ötesi hiç algılayamam.
Kaldı ki bu durumun, son derece değerli bir insan 

ve yönetici olduğuna inandığım ve bildiğim devletin 
I Gemlik’teki bir numaralı yöneticisinden kay

naklandığını da kesinlikle düşünmüyorum.
Yine de;
Gerçekleştirenleri, destek verenleri, emeğini 

esirgemeyenleri kutluyorum.
Bir de avcıyı...
Sanki kırk yıllık sanatçı gibi rolünü çok iyi yaptı...
Aynca oyunlarla verilen mesajlar da çok yerindey- 

di.
Çevre, doğa, saygı, sevgi gibi temaların işlenmesi 

geleceğin ve bugünün büyüklerinin aklında derin 
izler bırakacaktır, bırakmıştır da...

Haydariye’de piknik....
Tiyatrodan önce Haydariye’deki piknik alanına git

tik.
Gazeteciler Cemiyeti olarak Küçük Kumla 

Belediye Başkanı Eşref Güre’ye konuk olduk.
Başkanın ve ekibinin konukseverliği mükemmeldi.
Dağın başında tüm olanakları yaratmışlar.
Hiçbir şeyin eksikliğini duymadan güzel bir iki saat 

geçirdik.
Umarım başkan ve ekibi Küçük Kumla’daki konuk

larına da aynı ilgiyi gösteriyordur.
Çünkü Kumla dün çok kalabalıktı.
Var olan olanaklann o kalabalıkların taleplerini 

karşılaması zor gibi gözüküyor.
Ama pek de bir düzensizlik görünmüyordu.
Eeee dağın başında iyi bir ev sahipliği yapan 

başkan ve ekibi herhalde Kumlalara da güzel bir 
tatil olanağı yaratıyordur. w

BURSA HAKİMİYET VE 
| KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM 
„ TEL : (0.224) 513 96 83

Celal Bap Anıt farı 
bakım için yönetmelik bekliye
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek,

Büyüklerinin Mezarlarının Bakımı Yönetmeliği’nin çıkmaması
nedeniyle, Celal Bayar Anıt Mezarı bakımsızlıktan dökülüyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Devlet Mezarlıkları 
dışında gömülen 
Devlet Büyüklerinin 
mezarlarının 
bakımı için 
çıkarılan Yasa’nın 
kabul edilmesine 
karşın, yetki 
yönetmeliğinin 
çıkarılamaması 
mezarlarda bakımı 
engelliyor.
Türkiye’nin 3. 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın 
Umurbey 
Beldesi’nde bulu
nan Anıt Mezan’nın 
boyalarının dökül 
meşine karşın 
yenilenmemesi 
Merhum Bayar’ı 
ziyarete gelenleri 
şok ediyor. 
Hazine'nin 
kamulaştırdığı 
alanda Bayındırlık 
ve İskan Müdür 
lüğü tarafından 
inşa edilen anıt 
mezar, bugüne 
kadar kadar hiçbir 
kuruma devredil 
mediği için bakımı

da yapılamıyor. 
ÖDENEK 
GELMİYOR 
Bakanlar 
Kurulu’nca 
mezarının Devlet 
Mezarlığı dışında 
bulunması 
kararlaştırılan 
Türkiye 
Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkan 
ları’nın mezarları 
ve eklerinin 
yapımı, bakımı, 
onarımı, 
korunması, 
yönetimi ve 
bu yerler 
için kamulaştır
ma yapılması ile 
ilgili hususları 
düzenleyen 
yasanın 
TBMM kabul 
edilmesine ve 
“Bu mezarlar, 
bulunduğu yer il 
özel idaresine ya 
da belediyesine 
bir protokolle 
devredilir. 
Bu mezar ve 
eklerinin bakım, 
onarım, koruma,

yönetim ve 
benzeri işleri, işin 
bulunduğu yer 
il özel idareleri 
ya da beledi
yelerince yürütü 
lür. Giderleri için 
İçişleri Bakanlığı 
bütçesinde yer 
alan ödenek, 
bulundukları yer 
il özel idareleri ya 
da belediyelerinin 
talebi üzerine

bulunmadığına i 
dikkat çeken 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
anıtın yapıldığı 
günden beri 
aynı sorunla 
devamlı yüz yüze] 
kalındığını söyledi] 
Konunun Vali 
Oğuz Kağan 
Koksal’a da 
iletildiğini

bütçelere aktarı 
larak kullanılır" 
denilmekte.
2000 yılında İş 
Bankası tarafından 
boyama işinin 
yapılmasının 
ardından 4 yıl 
geçmesine karşın 
boyatılamayan 
Celal Bayar Anıt 
Mezan’nın yeniden 
boyanabilmesi için 
yetki verilmesi ya 
da devlet tarafın* 
dan giderlerinin 
karşılanılması 
bekleniyor.
BAŞKAN RAHATSIZ 
Anıtın şimdilik 
belli bir kurumun 
sorumluluğunda

bildiren Güler, 
yönetmeliğin 
yayımlanmasıyla 
birlikte
Anıt Mezarın 
başıboşluktan 
kurtulacağını 
söyledi.
İl Özel İdaresi’nde] 
kaynak ayrılama 
yan anıt mezarın I 
boyanması için i 
sponsor arayış 
larının sürdüğü 
bildirilirken daha 
önce boyama 
işini üstlenen 
Türkiye İş 
Bankası'nın 
yeniden 
talip olması 
bekleniyor.
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Apartman sakinleri dün yaptıkları toplantıda yıkımı kendileri yapma karan aldılar.

Uğur Apartmanını 
sahipleri yıkacak

Seyfettin şekerşöz 
Zemin kayması 
nedeniyle yıkılma 
karan alınması 
üzerine boşaltılan 
Uğur Apartmanı 
daire sahipleri, 
binayı kendileri yıkma 
kararı aldılar.
Dün, Manastır 
Mert Gazinosunda 
bir araya gelen 
Apartman yönetimi, 
Avukattan
Hayrı Aydın’ın da 
bilgisini alarak, 
yıkım karannı 
yönetim kurulu karar 
defterine işlediler. 
Sahibi bulundukları 
Uğur Apartmanı’nın 
yıkımını kendilerinin 
üstleneceğini
açıklayan Apartman 
yönetimi, Gemlik 
Belediyesinden yıkım 
için ek süre isteyecek. 
Binanın tehlikeli 
şekilde yana yatmaya 
başlamasından 
sonra 5 Mayıs 
tarihinde boşaltıldığını 
açıklayan Uğur 
Apartmanı kat

malikleri, Manastır’da 
ki sorunun sadece 
Uğur Apartmanı 
olmadığının da 
bilinmesi gerektiğini 
söylediler.
“BİNAYI
BİZ YIKACAĞIZ" 
Yaklaşık 2 saat 
süren toplantıda,

TAŞI 
GEDİĞİNE

fytfuı ‘lamızı

Kimsin sen be!
CHP Genel Başkanı Sn. Deniz Baykal, 
Kendisini başarılı bulmayıp eleştirenleri 
AKP ’ ye, MHP’ye gidin diye kovuyor. 
Kimsin sen be!
0 kovdukların CHP’nin temel taşları. 
Bizlerin temsilcileri ve sözcüleri.
Bizler varken sen yoktun! 
Sen olmayacaksın ama 
bizler CHP* de hep var olacağız. 
Ölünceye kadar CHP’Iİ kalacağız. 
Kaydımızı silersiniz ama CHP'yi 
Gönlümüzden asla silemeyeceksiniz! 
O'nda senden fazla emeğimiz var.

Bina yönetimi 
Belediye’nin yaptığı 
10 günlük tebligat 
süresini göz önüne 
alarak, ek süre 
isteyeceklerini, 
bu zaman içinde 
yıkımı üstlenecek 
firma arayışına 
gideceklerini 
bildirdiler.
Uğur Apartmanı malik
leri, yıkımın Gemlik 
Belediyesi tarafından 
yapılması halinde 
masrafın yüzde 
20 fazlasıyla kendi
lerinden alınacağını 
belirtirlerken, 
“Mademki parayı 
biz vereceğiz, 
binamızı da kendimiz 
yıkarız” dediler.
18 daireden oluşan 
Uğur Apartmanı 
yönetim kurulu, ayrıca 
aralarında 6 kişiden 
oluşan komisyon 
kurarak çalışmaların 
bu komisyon 
tarafından yürütülmesi 
karan aldılar.
İlk ölçümlerinin 
3 Nisan 2004 tarihinde 
yapıldığı Uğur 
Apartmam'nda 
56 santimlik yana 
yatma belirlenirken, 
25 Haziran 2004 
tarihinde ise 117 
santim kuzeyden 
güneye doğru

eğildiği tespit 
edilmişti. 
Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü ile Bursa 
İnşaat Mühendisleri 
Odası'nın birlikte 
yaptıkları çalışmalar 
sonucunda binanın 
aşırı deplasmanlara 
dayanamayıp çökme 
riskinin yüksek olduğu 
ve bu taktirde de 
çevre için tehlikeli 
olduğu sonucuna 
varılmıştı.
Bursa İnşaat Odası’nın 
hazırladığı raporda 
taşıyıcı kolonların 
ileriki günlerde binayı 
taşıyamaz duruma 
geleceği için 
tehlikenin de 
büyüyerek binanın 
kendiliğinden 
çökebileceğinin 
göz önüne alınarak 
can güvenliği 
açısından daha fazla 
tehlike oluşturmadan 
güvenli bir şekilde 
yıkılması gerektiği 
vurgulanmıştı.
Raporda aynca, 
Manastır’daki 
mevcut binalarda 
parsel bazında 
yapılacak olan 
zemin ve temel etütleri 
bölgesel bazda 
görülen sorunu 
çözemeyeceği 
belirtiliyor.

Kupa Yunanistan’ın 
oldu

2004 Avrupa Kupası futbol maçları 
sonuçlandı.

Bu kupada;
- İlginç rastlantılar vardı.
- İlginç sonuçlar alındı.
Kupa, Portekiz-Yunanistan maçı ile 

açılmıştı.
Finalde, aynı takımlar arasında 

yapıldı.
Böyle bir raslantı, yüz yılda bir bile 

olmaz.
Kupanın bir özelliği de, fovari 

takımların elenmesiydi.
İspanya ve İtalya daha ilk elemel

erde gitti.
Fransa, Almanya ve İngiltere yan 

finallere kadar çıkamadı.
Kupanın finalisti Yunanistan, büyük 

çıkış yaptı.
Yoğun defans ile, maçları dondur

du.
Ve. Rakiplerini orta alanda kilit ledi.
Futbolu göze hoş görünmedi.
Ama. Başarısı, gözleri kamaştırdı.
Portekiz, ilk maçta Yunanistan’a 

yenildi.
Ama. İyi toparlandı.
Ve. İngiltere maçında harika 

oynadı
Ama. Futbolseverlerin gözdesi Çek 

Cumhuriyetiydi.
Danimarka’da beğenilen takımlar 

arasındaydı.
Fransa'nın İngiltere galibiyeti he 

pimizi şaşırttı.
Çeklerin (2-0) mağlup iken, 

Hollanda'yı (3-2) yenmeleri de unutul
maz maçlardandı.

Ama. Top Yunanistan’ı sevdi.
Ve. Finalde Portekiz'i (1-0) yendi.
Komşu büyük bir iş başardı.
2006 kupasındaki rakibimiz 

Yunanistan, zor bir takım olduğunu 
gösterdi.

GÜNÜN SÖZÜ
İnsanın yalnızca 
ekmeğe değil, 
Şerefe de ihtiyacı vardır. 

“Lacardaire”
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HEM’in yaz dönemi kursları
Umurbey’de devam ediyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

| Gemlik Halk
I Eğitimi Merkezi
| Müdürlüğü
I tarafından açılan
I yaz kursları
I devam ediyor.
I Umurbev de

Belediye Sergi ve 
I çatışma salonun

da acıtan iki kurs-
I ta toplam 56
I kursiyer el becer - 
I terini arttınyoriar.
I 28 kursiyerin
i Pazartesi günleri
I değişik saati erde
I gördüğü
I E! Sanattan, ve

Ahşap Boyama
I kursunda oğrehcı
I Hatice Parlak.
I kiMsıyerlere
1 el becentenrv

ogretyor

edn y©' O»

Onarılan 
otobüsler 

hizmete girdi

açılan İkinci kurs 
Cuma günleri 
devam ederken 
kursa katılan 28 
kursiyer öğretici 
Gülsen Akıncıdan

OZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
2 R 22.5

I V I

L«

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - WORLD KART
Ş BANKASI-MAXJMUM KART
GARANTİ BANKASI • BONUS KART

KAMPANYAMIZ
STOKLARLA SINIRLIDIR

OZKAYA OTOMOTİV

Şehir içi yolcu 
taşımacılığında 
yaşanan yoğun
luğunu azaltmak 
amacıyla 
Belediyeden 
kiralanan otobüsler 
servise konuldu. 
Minibüsçüler 
Kooperatifi 
tarafından işletilen 
Özel Halk 
Otobüslerine 
katılan eski yolcu 
otobüsleri onarım* 
lan yapılarak, 
dün ilk kez 
yolcu taşımaya 
başladılar. 
Gemlik

Belediyesinden 
kiralanan 3 adet 
yolcu otobüsünden 
ilki Bursa’da 
kaportası onarılıp 
boyaları da 
yapıldıktan sonra. 
Manastır hattında 
yolcu taşımaya 
başladı.
Özel Halk Otobüsleri 
Müdürluğü'nden 
yapılan açıklama
da, diğer iki oto
büsünde bu hafta 
içinde yenilenerek 
yolcuların en yoğun 
olduğu Manastır 
hattında çalıştırıla
cakları öğrenildi

OTO AYGAZ
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

OPET

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

Gemlik /BURSA
GEMLİK BAYI

Körfez Bayta; Sitesi altı GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

KAYIP
Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür 

İLKNUR AKCAN
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Türkiye'de emeklilik 
yaşı kadın ve erkek
ler için 68'e yük
seliyor. Emeklilik 
parametrelerinde 
köklü değişikliklere 
hazırlanan hükümet, 
başta emeklilik yaşı 
olmak üzere, emekli 
lere aylık bağlama 
oranlarında bir 
dizi değişiklikler 
planlıyor.
AK Parti Acil Eylem 
Planı içerisinde 
yer alan Sosyal 
Güvenlik Reformu 
yasa taslağı hazır
landı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Basesgioğlu tarafın
dan kamuoyuna 
tanıtılan taslak 
içerisinde ilgine 
değişiklikler göze 
çarpıyor. Sağlık 
dışındaki kısa ve

I BfiLIK TUTMfi ZEVKİNİ ı
O Her çeşit balık ağları 
2 Sakana Misina Ağları
S

Fanya
# Mantar, kurşun
O İp Çeşitleri
& Sandal Malzemeleri
° Kürek
O T,
o

Macun
ö Galvenizli çivi
O TMC sintine pompası

BİZİMLE YAŞAYIM

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

uzun vadeli sigorta 
kollarının yer aldığı 
tek bir emeklilik si 
gortası rejimi kurul
masını hedefleyen 
taslak içerisinde 
emekliler ile ilgili 
bazı yenilikler geti 
riliyor. Buna göre, 
SSK, Emekli Sandığı 
ve Bağ-Kur’dan 
emekli olanların 
maaş farklılıkları 
ortadan kalkacak. 
Tüm çalışanların tek 
bir emeklilik siste
minden, aynı maaş 

düzeyinden 
emekli olacağı 
sistem, emek 
lilere eşit ve 
adil bir maaş 
vermeyi 
hedefliyor. 
Şuan kadınlar
da 58, erkek 
lerde 60 
olarak uygu

lanmakta olan 
emeklilik yaşında da 
uzun vadede değişik 
lik öngörülüyor. 
Buna göre 
2005-2035 yılları 
arasında herhangi 
bir değişiklik 
yapılmayacak olan 
emeklilik yaşı, 
2040 yılında erkek
lerde 63, kadınlarda 
61, 2060 yılında 
erkek ve kadınlarda 
66, 2075 yılında ise 
68 e çıkarılması 
planlanıyor.

Emeklilere aylık 
bağlama konusunda 
da değişiklikler 
öngören taslak, 
şuan yüzde 2.7 
olan aylık bağlama 
oranına 2040 yılın
da yıllık yüzde 
1.5 olacak şekilde 
kademeli bir geçiş 
getireecek. Geçmiş 
ücretler ve emekli 
aylıklarının artışı ise 
enflasyon artışına 
paralel şekilde 
yapılacak. Aynca, 
emekli maaşlarında 
prim esas ücret
lerinin taban fiyatı 
asgari ücret ile 
sınırlandırılırken, 
tavan fiyatı ise 
asgari ücretin 
6.5 katı ile 
genişletilebilecek. 
Şuanki emeklilik 
sisteminden 
kaynaklı olarak

bütçedeki açıklar 
2009 yılından itiba 
ren olumlu sonuçlar 
verirken, 2040 yılın
da bütçedeki kara 
deliklerin kapatıl
ması hedefleniyor. 
Aynca taslakta, mev 
cut aktif sigortalılar 
için emekliliği hak 
etme koşullarının

Başarısız lisanüstü
öğrencilerine af geliyor
Lisansüstü 
eğitimde 
başarısız olan 
araştırma 
görevlilerine af 
geliyor. Adalet 
Bakanı Cemil 
Cicek, yurt 
dışında 
başarısız olan 
lisans üstü 
öğrencilere 
öğretmenlik
hakkı verileceğini 
açıkladı.
Toplam 4 daktilo 
sayfası uzunluğun
daki maddenin 
okunmasından 
sonra söz alan CHP 
İstanbul Milletvekili 
Birgen Keleş, "Bu 
düzenlemeyi niye 
ayrı bir kanun 
olarak getirmedi
niz?" diye sordu. 
CHP İstanbul 
Milletvekili Kemal 
Kılıcdaroğlu da 
maddenin sadece 
okunmasının yarım 
saat sürdüğünü 
belirterek, 
"Cumhuriyet tari
hinde ilk defa böyle 
bir şey oluyor. Bu 
kadar kapsamlı bir 
madde görülme 
miştir. Bari tüm 
yasayı tek madde 
yapsaydınız çabu
cak görüşür, 
geçirirdiniz" dedi. 
CHP Ankara 
Milletvekili Yakup 
Kepenek de madde 
ile başarısızların 
ödüllendirildiğini 
ifade ederek.
"Buna kamu vic
danı, insan vicdanı, 
hak, hukuk 
elvermez" dedi. 
Eğitimin kalite 
gerektirdiğini kayd

değişmeyeceği, yeni 
sistemde ve eski sis
teme geçirilen süre 
ye bağlı olarak aylık 
lann hesaplanacağı, 
yeni başlayanlar için 
ise tümüyle norm 
standart birliğinin 
sağlandığı uzun bir 
gecis dönemi 
öngörülüyor.

eden Kepenek, bu 
düzenlemenin kabul 
edilmesi durumun
da büyük yanlışlık 
yapılacağım söyle
di. CHP milletvekil
lerinin, düzenle
menin yasa 
metninden çıkartıl
masına ilişkin 
önergesi, AK Parti 
milletvekillerinin 
oylarıyla reddedildi. 
Adalet Bakanı 
Cemil Cicek, 
düzenleme ile 
"Geçmişe bir çizgi 
çekilmesinin" 
amaçlandığını 
söyledi. Yurtdısına 
gönderilenlerden 
başarısız olanların 
"Her şeye rağmen 
belli bir eğitim 
aldıklarını" 
bildiren Çiçek, 
bunların özellikle 
öğretim görevlisi 
ihtiyacı olan iki 
yıllık okullarda 
görevlendirilebile
ceklerini kaydetti.

Türkiye ile 
yurtdışındaki 
eğitimde kalite 
farkı olduğunu 
ifade eden Çiçek, 
"Belki Türkiye’de 
olsa başarılı olacak
lardı. Türkiye'nin 
gerçeği bu" 
diye konuştu.
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Oyun, çöcüI ıskan gemini Mliyo
Bebeklik ve 
çocukluk döne
minde oyun oyna
manın, araştırma, 
objeleri tanıma ve 
problemleri çözme 
imkanı sağlayarak 
dil ve zeka 
gelişimini destek
lediği bildirildi. 
Çukurova 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Okul 
Öncesi Öğretmen
liği Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Doc. Dr. Yasare 
Aktas Arnas, 
cocugun, bebeklik 
döneminden 
itibaren oyunla 

' eğitilmesi 
ı gerektiğini belirtti.

Arnas, oyunun 
1 çocuklara problem 
' cozme imkanı

I sağladığını ve 
| bu yolla cocugun, 

büyüklük, sekil, 
renk, boyut, 
ağırlık, hacim.

ölçme, sayma, 
zaman, mekan, uza
klık ve uzay gibi 
cok
sayıda kavramı 
öğrendiğini söyledi. 
Çocukların oyun 
oynarken eşleştir 
me, sınıflandırma, 
sıralama, analiz, 
sentez ve problem 
çözme gibi birçok 
zihinsel işlemleri 
kavradığım 
vurgulayan Arnas, 
"Yapılan araştır
malar. çocukların 
oyunları ve zihin
sel gelişimleri 
arasında paralellik 

bulunduğunu, 
bebeklikteki 
araştırıcı oyunun 
daha sonraki 
zihinsel gelişim 
üzerinde etkili 
olduğunu ortaya 
koymuştur” dedi. 
Arnas, oyunun, 
çocukların tüm 
gelişim alanlarında 
olduğu gibi dil 
gelişimlerini de 
destekleyici 
rol oynadığını 
ifade etti..
Ovanların çoğunun 
dil kullanımını 
gerektirdiğine 
dikkat çeken Arnas, 

çocukların oyun 
sırasında yeni 
sözcükler 
öğrenebildiklerini 
ve bu yolla 
birbirlerine 
bilgi aktarabildik
lerini kaydetti. 
OYUN 
MATERYALLERİNİN 
ÖNEMİ
Arnas, cocuğun 
yaşamında oyunun 
öneminin göz ardı 
edilemeyeceğini, 
bu nedenle, 
cocuğun oyundan 
ve oyunun temel 
tasları olan 
materyallerden 
ayrı düşünülemeye
ceğini anlattı. 
Oyuncakların 
seçme, değerlendir 
me duygusuyla 
yaratıcılığı geliştir 
diğini, kendi 
kendine karar 
verebilmeye ve 
belirli alanlarda 
beceri kazanmaya

da olanak 
sağladığını 
belirten Arnas, 
sunlan kaydetti: 
"Çeşitli boyut ve 
renklerdeki oyun 
malzemesi, 
çocukların 
oynarken hem 
eğlenmesine hem 
de renk, boyut, 
biçim, şekil gibi 
kavramları öğren- 
meşine 
yardımcı 
olmaktadır. 
Okul öncesi 
döneminde, 
çocuklar, 
oyun 
malzemesine 
çok büyük 
ilgi gösterir. 
Bu noktada 
anne ve 
babaya 
düsen en 
büyük görev, 
öğrenmeye 
hazır olan 
çocuğa.

uygun oyun 
materyalleri sun
maktır. ’*
Arnas, ailelerin, 
çocuklarını oyundar 
alıkoymak yerine 
pahalı olmayan.
ancak dil ve zihinsel 
gelişimine katkıda 
bulunan oyuncak
larla oynamaya 
yönlendirmeleri 
gerektiğini söyledi.

rJJfl
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GfMLİK'lE İLK gilSUHIlSI SU Mil 
EKMEK ARASI DÖNER - A\RAX 1.500.000 TL

SOSİSLİ SANDIVIC -ARAN 2.000.000 TL
HAMBURGER -AIRAN 2.000.000 TL
HAMBLRGER - CİPS - İCKEK 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS

DÖNER - CİPS - KARIŞIK SALATA - ICECEK 4.500.000 TL 

CİĞER - CİPS - KARIŞIK SALATA • ICECEK 4.500.000 TL 

KÖFTE - CİPS - KARIŞIK SALATA - ICECEK 4.500.000 TL 

SOSİS - CİPS - KARIŞIK SALATA - ICECEK 4.500.000 TL

»■B-ffilk 4.500.000 TL

8.000.000 TL
İsjeıi ve etlere pılielsmisiiBtanlır 

İstiklal C»d.No: 17 CEMIİK Td: (0.224| 513 53 M
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f Genç sporcularda ‘ani ölüm riski’ uyarısı
I Spor, sağlıklı havat Spor dallan arasında SİNYALLERİ inceleme vöntemlerine olan, bitkinlik, kuvvet* noktalan ise Prof.Spor, sağlıklı hayat

ın

el

demek. Ancak son 
zamanlarda gene 
sporcuların ani ölüm
leri sıkça yaşanıyor. 
Böyle bir tehlikeyle 

| karsı karşıya kalma- 
j inak için spora başla
madan önce rutin 
sağlık kontrolünden 
geçmek gerekiyor. 
Acıbadem Hastanesi 
Bakırköy Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Zeki 
Öngen, yaptığı açıkla
mada. lise ve üniver
site çağlarındaki genç 
insanlarda spor 
sırasında görülen 
ölümlerin çoğunun 
altında doğuştan 
bozukluklar yattığını, 
diğer sebeplerin ise 
kalp kasının iltihabı ve 
erken yaşta görülen 
damar sertliği 

I olduğunu bildirdi.
Prof. Dr. Öngen, aslın
da bu ölümlerin, spora 

| başlamadan önce 
। yapılacak muayene, 
çekilecek elek
trokardiyografi gibi

Spor dallan arasında SİNYALLERİ

pasif incelemelerleJ basit incelemek 
| önlenebileceği;ini belirt

ti.

futbol, basketbol ve 
atletizmin, ani ölümün 
en sık görüldüğü spor 
dalları arasında yer 
aldığını hatırlatan 
Prof. Dr. Zeki Ongen, 
"Ölümler spor sırasın
da veya etkinlikten 
hemen sonra görülüy
or. Bunun sebebi, spor 
dalının ağır olmasın
dan kaynaklanmıyor. 
Ölümlerin sebebinin 
yüzde 90 ı ritm 
sorunudur. Sağlıklı 
kalp kasında ritm 
bozukluklarının oluş
ması, beklenen bir 
durum değildir. Kalp 
kasının, herhangi bir 
nedene bağlı olmak
sızın daha çok kalıtım
la gecen bir bozukluk 
yüzünden kalınlaşması, 
gene sporcu ölüm
lerinin en önde gelen 
sebebidir" dedi.
Prof. Dr. Öngen, 
ailesinde bu tür 
hastalığı olduğu bili
nen kişilerin, eğer spor 
yapacaklar ise bu yön
den. bir kardiyolog 

tarafından incelenmesi 
gerektiğini kaydetti.

ÖNEMSEYİN
Yapılan araştırmaların, 
aniden ölen sporcu
ların yüzde 80 inin 
ölmeden birkaç hafta 
önce bazı rahatsızlık
lardan yakındıklarını 
ortaya koyduğunu vur
gulayan Prof. Dr. Zeki 
Ongen, bu belirtileri 
ise su şekilde sıraladı: 
"Göğüs veya mide 
ağrısı, sırt ağrısı, baş 
dönmesi, düzensiz 
kalp atışları ve 
yorgunluk." 
Acıbadem Hastanesi 
Bakırköy Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Zeki 
Öngen, gene sporcu 
ölümleri yanında, 
önemli olan bir başka 
konunun ise Özellikle 
35 yasından büyük 
kişilerin spor yaparken 
karşılaşacakları riskler 
olduğunu ifade ederek, 
"Bu kişiler spora 
başlamadan önce mut
laka hekime danıs- 
malıdır Damar sertliği 
yüksek olan olgularda.

inceleme yöntemlerine
eklenmelidir" öner
isinde bulundu.
Ani sporcu ölümlerinin 
bir sebebinin de sıcak 
carpmalan olduğunu 
anlatan Prof. Dr.
Öngen, yaz mevsiminin 
hüküm sürdüğü su 
günlerde sıcak bitkin
liğine ve çarpmasına 
karsı özellikle dikkatli 
olunması gereğine 
dikkat çekti. Prof. Dr. 
Zeki Öngen, sıcak 
çarpmasında, 
'Solukluk, kas kram-

plan, bitkinlik, kuvvet
sizlik, bas dönmesi.
bas ağnsı. bulantı.
kusma ve baygınlığın 
en cok görülen tablo 
olduğunu belirterek.
"Cilt genelde soğuk ve 
nemlidir. Ciltte terleme 
olur veya olmaz. Nabız 
hızlı ve zayıftır.
Solunum yüzeysel ve 
hızlıdır. Bazı vakalarda 
biline kaybı gelişir” 
diye konuştu.
Sıcak çarpmasını 
önlemek için dikkat 
edilmesi gereken

noktalan ise Prof.
Dr. Zeki Ongen 
söyle açıkladı:

Serinlemek, spor 
öncesi 10-14 gün 
sıcak iklime alışmak, 
sportif aktıvıte 
suresince her 20 
dakikada bir bol su 
içmek, kafein, alkol ve 
fazla seker içeren içe
ceklerden kaçınmak, 
sportif aktivite 
süresince sık mola 
almak, ince, bol ve 
acık renk giysi 
giymek."

‘Afo Memur’ hattı taldıi

ekokardiografi 
incelemeleri, basit

• 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

Düşük maaş, ev 
kirası, mutfak mas
rafları ve faturalar
dan bunalan, tayin 
durumu, terfi için 
danışman, esinden 
boşanmak için 
avukat, hatta evlen
mek için kendinize 
uygun es arayan 
memurlar için Alo 
Memur' hattı emre 
amade.
Bu sorunların altın
dan kalkamayan 
memur depresyonda. 
Memurlarsa 
çözümü teflona sarıl
makta buluyor. 
MEMUR-SEN in 
uygulayama koyduğu 
'Alo Memur Hattı' 
iste bu sorunlara 
çözüm bulmaya 
çalışıyor.
Türkiye'nin her 
yerinden arayan 
memurlar, dertlerini 
'Alo Memur Hattı'na 
anlatıyor. Memur- 
Sen in hizmete 
sunduğu Alo Memur 
Hattı* kamu 
çalışanlarının yoğun 
ilgisiyle karşılandı. 
Memur-Sen i telefon
la arayan memurlar 
kısa sürede sorun
larına çözüm bul
maya çalışıyor. 
Emekliler, maaşla 
nnın yetmediğinden 
şikayet ederken, 
kendileriyle neden 
ilgilenilmediğini 
soruyorlar. Hayat 
pahalılığı, geçim 
sıkıntısı, sağlık 
sorunları diğer 
şikayet konulan 
olurken, eşleriyle 
gecinemediklerini 
nasıl hoşlanılacağım.

«W

nereye dava açıla
cağını öğrenmek için 
arayanlara hatta 
kendine uygun es 
arayanlara bile 
rastlamak mümkün. 
Sorunlarına çare 
arayanların dışında 
sırf konuşmak için, 
aldığı memur 
maaşıyla nasıl 
geçineceklerini, aile 
içi sorunlarına kadar 
bir cok sorununu 
telefondaki kişiye 
anlatıyorlar. Yani 
Alo Memur Hattı 
bir nevi 'psikolojik 
danışmanlık' hattı 
görevi üstlenmiş 
oluyor.
Memurların en cok 
sordukları soruların 
basında kadro, 
derece, unvan 
değişikliği, görevde 
yükselme, kurum 
değiştirmeler 
geliyor.Telefonla 
gelen taleplere anın
da cevap verilemese 
de alınan notlar en 
kısa zamanda 
konunun uzmanı 
tarafından değer
lendirilerek 
cevaplanıyor.
Ancak 'Alo Memur 
Hattı nda telefonlara 
cevap veren 
personelde

karşılaştığı durum 
karsısında olumsuz 
etkileniyor.
Gün boyu 
memurların sorunları 
dinleyen personelin 
ruh sağlığı da bozu
luyor. İnsanların 
karşılaştığı geçim 
sıkıntısı problemi 
karsısında eli kolu 
bağılı kalan personel 
bir şeyleri yapama
manın ezikliğini 
yasıyor.
PSİKOLOG DA 
YOLDA
Memur-Sen Genel 
Başkanı Dr. Ahmet 
Aksu, 230 09 73 
Alo Memur Hattı nı 
daha yaygın hale 
getirmeyi hedefledik
lerini önümüzdeki 
günlerde bu konu 
için bir psikolog 
dahi görevlendirmeyi 
düşündüklerini 
belirtti. Aksu, 
kullanılan telefon 
numarası da 
Türkiye'nin her 
yerinden ücretsiz 
aranabilir hale 
getirmek için bir 
dizi çalışma 
başlattıklarını yakın
da 4441e başlayan 
memur hattını 
devreye sokacak
larını kaydetti.
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bilişim hizmetleri 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

i
* Intel Pentium 4 işlemci 2.8 GHz
* Usanslı Microsoft
Windows XP Home TR İşletim sistemi

• 256 MB DDR Bellek
* 40 GB sabit disk
* Onboard ekran kartı AB
• 15' Monitör
•52XCD-Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONLINE
* er nark ınternet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEl 
ürünleri 

15*Monltötle 
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 1.000.000.000 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 1.307.000.000
Vestel Asteo 1.207.600.000 1.207.600.000 1.207.600,000 1.340.000.000 1.340.000.000
Vestel Bishi T 1.266M000 1.266.800.000 1.266.800.000 1.406.000.000 1,406.000.000
Vestel Planet 1.428U.000. 1.428.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 1.920.000.011(1 1.920.000.000 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1J94.800.000 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000
Vestel Optimum 1.801.600.000 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 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

|l7’CRTMonitoffariu:40.400.000TL 1?" Fiat Monitör farkı TL 19” Fiat Monitör farkı: 191M000 TL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA 
PEŞİNAT+ 4 TAK

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT+ 6 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT+ 10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1.271.900.000 1.271.900.000
17” CRT 
Monitörle 1.450.400.000 1.195.400.000 1.195.400.000 1314.950.000 1.314.950.000
17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1.255.000.000 1.255.000.000 1.380.750.000 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çeki kullanan Aldığı ûrûnûn Tutan Tarih

Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayarda 30/06/2004 tarihine kadar geçerdir 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
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fF borcuna sürpriz af geliyor
E

onelere müjde: Bir 
İyon 300 bin abo- 
nin ve GSM ope 
örterinin gecikme 
faizleriyle iki katril 

İyonu aşan Telekom 
borçlarına sürpriz af 
geldi. Hükümet 
önümüzdeki hafta bu 
affın nasıl uygu-

I
 (anacağını karara 
bağlayacak.
"Alacaksız, borçsuz" 
temiz bir satışı 
gerçekleştirmek için I Telekom Yasasına 
astronomik borç 
faizlerini silecek af 
maddesi eklendi. 
Eğilim, ana borcun 

Iüç taksitte alınıp 
yıllardır katlanarak 
biriken gecikme faiz 
ve zamlarının 
silinmesi yönünde.

1
1.3 MİLYON TELEKOM 
BORÇLUSUNA AF 
Cumhurbaşkanı 
Sezerin 1 Temmuzda 
onayladığı Telekom

ps Yasası'yla telefon 
■m borcu olanlara af

(getirildi. Ancak ala
bacakların nasıl tahsil 

edileceği henüz belir- 
Ilenmedi Yasaya göre, 

alacakların tahsili için 
abonelerle masaya 
oturulacak. Üzerinde 
durulan formül, ana

I
 paranın üç taksitle 
ödenmesi, gecikme 
faiz ve zammının 
silinmesi....
Sayıları 1.3 milyon

I
Türk Telekom 
borçlusuna af geldi. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer,

Telekom Yasası'nı 1 
Temmuzda onayladı. 
Resmi Gazete de de 
yayınlanarak yürür
lüğe giren yasaya ek 
lenen bir madde ile 
Telekom borcu olan 
abonelere af geti 
rilmesi için Ulaştırma 
Bakanlığı'na yetki 
verildi. Ancak, Tele 
kom henüz yöntemini 
belirlemediği için 
borcu olan aboneler 
ikilemde kaldı. 
Telekom'un hafta 
içinde alacakların 
nasıl tahsil edileceği
ni netleştirmesi ye 
Bakanlar Kurulu'nda 
bu doğrultuda karar 
çıkması bekleniyor. 
Telekom abonelerden 
ve diğer GSM ope 
ratörleriyle kamu 
kurum ve kuruluşların
dan olan yaklaşık 
2 katrilyon liralık 
alacağı tahsil için 
masaya oturacak. 
Özelleştirme 
sürecinde olan Türk 
Telekom'un satışını 
kolaylaştıracağı öne 
sürülen affı yürürlüğe 
koyan yasada, "Türk 
Telekom'un kaynağı
na ve yargıya intikal 

edip etmedi 
ğine bakıl
maksızın, tüm 
alacaklarının, 
yargı kararıyla 
kesinleşenler 
hariç olmak 
üzere, sulhen 
tahsili huşu 
sunda, Bakan 
lar Kurulu 

tarafından belir
lenecek usul ve 
esaslar çerçevesinde 
Ulaştırma Bakanlığı 
yetkilidir'1 
hükmü bulunuyor.
KAMU BORÇLARI 
BELİRSİZ
Bu hükme göre, 
Telekom Yönetim 
Kurulu, hafta içinde 
toplanarak alacak
ların nasıl tahsil edile
ceği ve affın nasıl 
uygulanacağının 
ayrıntılarını belirleye
cek. Telekom'un, 
abonelerden olan 
alacaklar konusunda
ki öneriyi büyük 
ölçüde belirlediği 
öğrenildi. Buna göre, 
borcun ana parasının 
üç eşit taksitle öden
mesi, gecikme faiz ve 
zammının ise silinmesi 
planlanıyor. Telekom, 
yıllardır davaları 
süren, GSM operatör
leriyle ara bağlantı 
ücretleri konusundaki 
tavrını ise henüz belir
lemedi. Bunun yanı 
sıra kamu kurum ve 
kuruluşlarından olan 
alacakların tahsil 
yöntemi belirsizliğini 
koruyor.

Hukukçular, yasa ile 
belirtilen yargıya 
intikal etme durumu
nun, borca itirazların 
mahkeme karan ile 
reddedilmesi ve 
borcun kalıcı hale 
gelmesini kapsadığı
na dikkat çekiyorlar. 
Uzmanlar, haciz 
yoluyla tahsilin 
yargıya intikal 
etme anlamına 
gelmediğinin altını 
çiziyorlar.
1.3 MİLYON 
BORÇLU ABONE 
Telekom'un yargıya 
intikal eden 550 
trilyon, yargıya intikal 
etmeyen 167 trilyon, 
GSM operatörlerinden 
ise 1.5 katrilyon liralık 
alacağı bulunuyor. 
Türk Telekom'a borcu 
olup da ödemeyen 
abone sayısının 1 
milyon 342 bin 
olduğu belirtildi.
Borçluların, yüzde 81 'i 
olan 1 milyon 86 bin 
kişinin borcunun 200 
milyon liranın altında 
olduğu, 58 bin abo
nenin borcunun ise 
600 milyon liranın, 28 
bin abonenin de 10 
milyar liranın üzerinde 
borcu olduğu 
bildirildi. Ayrıca, Türk 
Telekom'a, telefon 
borcundan dolayı 
160 bin kişinin icralık 
olduğu kaydedildi. 
Türk Telekom'un 
anapara alacak
larının, 40 trilyon 
lirasının kamudan 
olduğu bildirildi.

Üniversitelerde
‘en iyiler’ 

araştırması

Kocaeli Üniversite
si nde (KOÜ) yapılan 
"en iyi üniversiteler' 
araştırmasında 
Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) ilk 
sırada yer alırken, 
Boğaziçi Üniversitesi 
ikinci oldu. İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) ile Bilkent Üniver 
sitesi ise üçüncü 
sırayı paylaştı. 
KOÜ Araştırma 
Fonu tarafından

* desteklenen ve 
Celal Bayar Üniver
sitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Haşan 
Arslan ile Kocaeli 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi öğretim 
elemanları Soner 
Polat ve Tuğba 
Değirmenci tarafın
dan yürütülen 
"En iyi üniversiteler, 
fakülteler, bölümler" 
araştırması sonuç
landı. Rektörler, 
dekanlar, bölüm 
başkan lan, 

kütüphane 
dokümantasyon 
daire baskanlan 
olmak üzere toplam 
1200 den fazla 
kişiye mektup gön
derilerek ve fakülte 
üretkenliği, fakülte 
kaynaklan, 
kütüphane 
kaynaklan, mezu
niyet oranı baslıkları 
altındaki nesnel 
kriterler değerlendin 
lerek yapılan araştır
mada. ODTÜ ilk sıra
da yer aldı Boğaziçi 
Üniversitesi nin ikinci 
sırada yer aldığı, 
Bilkent Üniversitesi 
ile ITÜ'nün uçunca 
sırayı paylaştığı 
araştırmaya göre. 
Hacettepe üniver
sitesi, Ankara üniver 
sitesi, Sabancı Univ- 
er sitesi, İstanbul 
Üniver sitesi, Koç 
Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi ve Gazı 
üniversitesi ilk 10a 
girme başarısını 
gösterdi

lAraç muayene istasyonları özelleşiyor
I
 Halen TBMM'de bulu
nan Vergi Paketi 
olarak adlandırılan

I
yasa tasarısının 
yasalaşmasının 
ardından, araç 
muayene 
İstasyonlarının

I
 özelleştirilmesinin de 
önü açılacak.
Özelleştirme İdaresi 
Başkan Yardımcısı 
İsmail Destan dan 
alınan bilgiye göre, 
tasarıyla muayene 

istasyonlarının 
denetimi Ulaştırma 
Bakanlığı'na veriliyor. 
Araç muayenesini 
teşvik için tedbirler 
alınırken, muayene 
yaptırmayan 
araçların trafikten 
men edilerek, en 
yakın istasyona 
gönderilmesi 
öngörülüyor.
Muayene İstasyon
larına da muayene 
yaptırmayan veya 

geç yaptıranlan da 
en yakın trafik 
kuruluşuna 
bildirme zorunluluğu 
getiriliyor.
MUAYENE ÜCRETLERİ 
Düzenlemeyle daha 
önce muayeneden 
alınan harç 
kaldınlırken, yerine 
muayene ücreti 
getiriliyor. Muayene 
ücretlerine kdv de 
ilave edilecek.
Tütariann her yıl 

yeniden değerleme 
oranında artınlması 
öngörülürken, 
her 5 yılda bir, 
Bakanlar Kurulu'na 
yüzde 20 ye kadar 
artırım veya 
indirim imkanı 
tanınacak.
ÜCRETLERİN 
PAYLAŞIMI
Muayene istasyon
larının 20 yıl 
süre ile özelleştirilme
si öngörülürken.

başlangıçta bir 
lisans ücreti 
alınacak ve alıcı 
firmadan işletim 
süresi için teminat 
istenecek.
Alınacak muayene 
ücreti ise alıcı firma 
ve devlet arasında 
paylaşılacak Elde 
edilen gelirin İlk 3 
yılda yüzde 4Oı. son
raki 7 yılda yüzde 
50 si, son 
10 yılda ise yüzde 
60 ı devlete 
verilecek.
YIL SONUNA KADAR 
ÖZELLEŞTİRME 
Bu a ra d a 
özelleştirme için 
tanıtım dokümanı ve 

şartname gibi gerek
li ha zı ri ı k I a rı n 
yapıldığı belirtilirken, 
kanunun çıkmasının 
ardından araç 
muayene 
istasyonlarında 
bulunacak 
ekipmanlann te spit 
edileceği yönet
meliğin çıkacağı, 
bunu takiben de 
ihale açılacağı 
ifade ediliyor. 
İstasyonların bu yıl 
içinde ihaleye 
çıka olması ve yıl 
sonu itibariyle devir 
sözleşmesinin 
imzalanması 
hedefleniyor.



6 Temmuz 2004 Salı Sayfa
t

“Vergi Barışı’nda hedefe ulaştık”
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, vergi 
barışında 3.6 katrilyon 
liralık hedefe bir taksit 
öncesinde ulaşıldığını 
söyledi. Bursa'nın 
Gundoğdu Köyü nde 
Batı Trakya Türkleri 
tarafından düzenle* 
nen şenliğe; Maliye 
Bakanı Unakıtan, 
AK Parti Başkanvekili 
ve Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik, AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Faruk Dündar, Bursa 
Valisi Oğuzkağan 
Koksal, Nergis Holding 
İcra Kurulu Başkanı 
Cavit Çağlar, Nergis 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Şükrü Şankaya ve 
davetliler katıldı.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, şenlikte 
gazetecilerin çeşitli 
sorularını cevap* 
tandırdı. Vergi 
barışıyla İlgili bir 
soruya karşılık veren 
Unakıtan, beklenenin 
üzerinde bir netice 
aldıklarını söyledi. 
Unakıtan, "Bir taksit 
süresi daha var. 3 
katrilyon 600 trilyon 

Türkiye spor ile tanınıyor
vlstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi nce 
yapılan araştırmada, 
Türkiye'nin dış 
tanımında en önemli 
rolü "spor"un oynadığı 
ve "Türk dış tanıtımı 
denince akla 
Türkiye'nin olumlu 
yönlerinin geldiği" 
belirlendi 
İÜ İletişim Fakültesi 
öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Seher Erin, 
bir grup öğrenciyle 
geçen yıl yaptığı 
"Türkiye'nin Dış 
Tanıtımını Olumlu ve 
Olumsuz Yönde 
Etkileyen Olaylar ve 
Tanıtım Simgesi" 
başlıklı araştırma, 
İstanbul'daki 23 İlçe
den 422 kişiyle yüz 
yüze görüşülerek 
gerçekleştirildi.
Tanıtımı olumlu ve 
olumsuz yönde 
etkiyen olaylar İle bu 
olayların nedenini 
saptamak amacıyla 
yapılan araştırmada, 
"Türk dış tanıtımı den
ince akla gelen İlk 
sözcük nedir?" 
sorusuna katılımcıların 
yüzde 48'1 "turizm".

liralık hedefe bir 
taksit öncesinden 
vardık. Halkımıza 
teşekkür ediyoruz. 
Mükellefler uzat
tığımız ele çok güzel 
cevap verdi. Tahsilat, 
beklentilerimizin 
üzerinde gerçekleşti. 
En önemlisi devletle 
mükellef barışmış 
oldu. Bundan 
sonra herkes işine 
bakacak" dedi.
Unakıtan, vergi barışı
na el uzatmayanlara 
devletin ne gibi 
yaptırımları ola
cağının sorulması 
üzerine, "Onlar ne 
olacağını çok iyi 
bilirler" ifadelerini 
kullandı.
Ticari araca 
dönüştürülen binek 
araçlara yönelik 
ÖTV artışıyla ilgili Plan 

yüzde 9ü "futbol 
(Galatasaray)", yüzde 
2'si "spor" yanıtını 
verirken, "Tarkan, 
İstanbul Boğazı, tarihi 
eserler, ucuz tatil ve 
şiş kebap" da diğer 
yanıtlar arasında 
yer aldı. Araştırma 
da, "Verilen yanıtlar 
incelendiğinde olum
suz sözcüklerin yok 
denecek kadar az 
olduğu, olumlu 
sözcüklerin ise çoğun
luğu oluşturduğu 
görülmektedir.
Araştırma sonucuna 
göre, bilinenin tersine 
Türk dış tanıtımı* 
denince akla 
Türkiye'nin olumlu 
yönleri gelmektedir" 
değerlendirmesinde 
bulunuldu.

Bütçe Komisyonu'nda 
bir önergenin 
görüşüldüğünün 
hatırlatılması üzerine 
Unakıtan, "Ticari 
araçlara bir artış 
gelmedi. Bineğe 
dönüştürülen 
ticari araçlar bu 
vergiyi ödemek 
zorunda kalacak" 
diye konuştu.
Unakıtan, Otomotiv 
Sanayii Derneği (OSD) 
Başkam'nın ÖTV 
artışından dolayı 
devletin 75 milyon 
dolarlık vergi kaybına 
uğradığı yolundaki 
iddiasını soran bir 
gazeteciye ise, 
"O kadar vahim bir 
durum görmüyorum. 
Herkesin kendi ver
gisini ödemesi lazım. 
Ticari araç sahibi 
ticari araç vergisini,

'Türkiye'nin dış 
tanıtımını olumlu 
yönde etkileyen en 
önemli olay" yönün
deki soruya yüzde 38 
oranında "futbol", 
yüzde 9 oranında 
"turizm" ve yüzde 6 
civarında da 
"Basketbol Milli 
Takımı" şeklinde yanıt
lar alınırken, Tarkan, 
AB-İKÖ Zirvesi, tarihi 
eserler, AB adaylığı ve 
Afganistan'a asker 
gönderilmesi" de 
diğer yanıtlar oldu. 
Yrd. Doç. Dr. Er, 
araştırmada elde 
edilen sonuçlara 
ilişkin şunları kaydetti: 
"Türkiye'nin dış 
tanıtımını etkileyen 
önemli olay sorusu
nun yanında, bu 

binek bineği, lüks 
araç sahibi lüks araç 
vergisini ödemeli. 
Herkes kendine ait 
hakkı öderse, 
problem kalmaz" 
diye konuştu.
Kur ve yeni TL ile ilgili 
sorulan da cevap
layan Unakıtan, 
dalgalı kurdan asla 
vazgeçilmeyeceğini 
söyledi. Unakıtan, 
dolann stabil hale 
geldiğini, ancak 
TL'nin hala değerli 
olduğu* yönündeki 
bir soruya da, 
"Biz dalgalı kurdan 
asla vazgeçmeye
ceğiz. Kurun fiyatını 
piyasalar tayin 
ediyor. Biz müdahil 
değiliz. Doların fiyatı 
fazla gelirse iner, 
talep çok olursa 
çıkar" karşılığını verdi. 
Unakıtan, yeni TL'nin 
pahalılığa meydan 
vermemesi için 
gerekli önlemlerin 
şimdiden alındığını 
kaydederek, 
herhangi bir sıkıntı 
olmaması için 
çalıştıklarını 
sözlerine ekledi.

önemli olayın 
Türkiye'nin dış 
tanıtımında önemli 
olma nedenleri de 
sorgulanmıştır. Bu 
sorgulama sonucun
da elde edilen 
veriler değer
lendirildiğinde, ilk üç 
sırada şu nedenler 
bulunmaktadır; Bu 
olayların Türkiye'nin 
başarısını göstermesi, 
Türk dış tanıtımına 
katkıda bulunması, 
herkesin tanıması ve 
doğal güzellikler. Bu 
sonuçlardan da 
anlaşılacağı gibi, Türk 
dış tanıtımında 
başanlı çalışma ve 
etkinlikler önemli yer 
tutmaktadır." 
OLUMSUZ ETKENLER 
Aynı araştırmanın 
"Türkiye'nin dış 
tanıtımını olumsuz 
yönde etkileyen en 
önemli olay' 
bölümünde ise yüzde 
41 ile "terör (PKK)’ ilk 
sırada, yüzde 13 ile 
"ekonomik kriz" ikinci 
ve yüzde 5 ile 
"deprem" üçüncü 
olumsuz etken olarak 
belirlendi.

Türkiye 
turist 

akınına 
uğradı

Türkiye'ye Haziran 
ayında, 1 milyon 
872 bin 770 turist 
geldi. Turist sayısı ilk 
6 ayda, geçen yılın 
aynı aylarına göre 
yüzde 43.46 arttı. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, 2004 yılı 
Haziran ayında 
Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancı sayısı, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
23.95'lik artışla 1 
milyon 872 bin 770 
olarak gerçekleşti. 
OECD ülkelerinden 
gelen ziyaret sayısın
da yüzde 22.63, 
Doğu Avrupa'dan 
gelen ziyaretçi 
sayısında ise yüzde 
29.14'lük artış oldu. 
Haziran ayında 1 
milyon 192 bin 911 
kişi OECD, 514 bin 
845 kişi de 
Doğu Avrupa 
ülkelerinden geldi. 
Türkiye'ye Haziran 
ayında Almanya'dan 
355 bin 688, Rusya 
Federasyonundan 
236 bin 595, 
İngiltere'den 192 bin 
1 turist gelirken, bu 
ü I keleri sıra s ly la 
Hollanda, 
Bulgaristan, Fransa, 
İsveç, İran, 
Avusturya, ABD, 
Belçika, Danimarka, 
Yunanistan ve 
Ukrayna izledi.

KAYIP
Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Meslek 
Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü nden 

1999 yılında aldığım diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. ÇİĞDEM İŞÇEVİREN

2004 yılı Ocak- 
Haziran aylarında 
Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancıların 
sayısı geçen yılın 
aynı aylanna göre 
yüzde 43.46'lık 
artışla 6 milyon 701 
bin 825 oldu. OECD 
ülkelerinden gelen 
ziyaretçi sayısında । 
yüzde 43.86, Doğu I 
Avrupa'dan gelen 
ziyaretçi sayısında 
ise yüzde 43.28'lik I 
artış gerçekleşti. Bu 
dönemde, gelen 
yabancıların yüzde 
59.59ü OECD, yüzde 
29.751 Doğu Avrupa 
ülkelerin dendi.
Türkiye'ye 2004 
yılının ilk 6 ayında 
en çok ziyaretçi 
gönderen ülke 
Almanya yüzde 
22.39'luk oranla 
brinci, Rusya 
Federasyonu yüzde 
9.53 lük oranla ikin
ci, Bulgaristan 
yüzde 9.12 lik oranla 
üçüncü sırada yer 
aldı. Bu ülkeleri, 
Hollanda, İngiltere, 
İran, Fransa, 
Yunanistan, Belçika. 
Avusturya, ABD, 
Ukrayna, 
Azerbaycan, İsveç 
ve İsrail takip etti. 
Türkiye den Haziran 
ayında 517 bin 813 
kişi, ilk 6 ayda da 
toplam 2 milyon 981 
bin 978 kişi yurt 
dışında çıktı.
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Sıcakta sık sık
duş almak faydalı

Havuzlarda 
dizanteri ve 
ishal tehdidi

Eskişehir Sağlık 
Müdürü Doç. Dr. 
Aldattın Unsal, sıcak 
havalarda vücut ısısını 
düşürmek ve cilt 
temizliğini sağlamak 
amacıyla sık sık duş 
alınmasının yararlı 
olacağını bildirdi. 
Unsal açıklamasında, 
yaz günlerinde 
çocukların, yaşhlann, 
kalp ve hipertansiyon 
hastalarının sıcaktan 
ve yüksek nemden 
en fazla etkilenenlerin 
başında geldiğini 
kaydetti.
Yüksek sıcaklık ve 
nemin zararlı 
etkilerinden korunmak 
için özellikle yaşlılar,

Stresi yenmek için 20 ipucu
Stres son yılların en 
büyük rahatsızhklann- 
dan biri...
Peki kalp krizi riskini 
yüzde 66 artıran bu 
problemden nasıl 
korunacaksınız?
İşte Men s Health 
dergisi uzmanlannın 
stresten korunmak 
için tavsiye ettiği 
ipuçları..
1- Ftortakal suyu için: 
Stresle başa çıkabil
menin en etkili yollar
dan biri hergün 2 
bardak portakal suyu 
içmek. Uzmanlara 
göre C vitamini stres 
hormonunun etkilerini 
azaltabiliyor.
2- Cep telefonunuza 
yeşil bir nokta 
yapıştın n:
North Carolina Üniver
sitesi uzmanlarına 
göre bu nokta bir 
tür hatırlatıcı görevi 
görüyor. Kişi bu nok
tayı gördüğünde 
derin bir nefes 
almayı hatırlıyor ve 
bu sayede kendini 
iyi hissediyor.
3- Kefeye aidin; 
Tanıdıklarınızla 
beraber öldüğünüz 
bir ortamda aldığınız 
kafeinin stresi azalttığı 
kanıtlandı.
4- İs verinizde radyo

kalp ve hipertansiyon 
hastalan ile 5 yaşın
dan küçük çocukların 
güneş ışınlannın dik 
geldiği saatlerde 
mümkün olduğunca 
dışarı çıkmaması 
gerektiğini ifade 
eden Ünsal, bu 
saatlerde dışan 
çıkılması gerekiyorsa 

dinleyin: W i I kes 
Üniversitesi uzmanları
na göre işyerinde 
müzik dinlemek stresi 
azaltmakta etkili.
5- Mimiklerle konuşun: 
Konuşurken vücut 
dilini ve elleri 
kullanmak insanı 
rahatlatıyor.
6- Ayakkabılarınızı 
boyayın: Bazı araştır
malar temiz ve 
parlak ayakkabı 
giymenin kişiyi iyi his
settirdiğini gösteriyor.
7- Çiçek sulayın: 
Bitki bakımı ve çiçek 
sulamanın stresi 
azalttığı kanıtlandı.
8- Arkadaşlarınızı 
arayın:
Bu hem sizi hem de 
arkadaşlarınızı 
rahatlatır.
9- Makarna yivin: 
Karbonhidrat tüket
menin strese karşı 
olumlu etkileri 
bulunuyor.
10- Yüzmeye aidin: 

açık renkli 
kıyafetlerin giyilip, 
şapka ve 
koruyucu gözlük 
kullanılmasının 
yararlı olacağına 
dikkati çekti. 
Mikropların sıcak 
havalarda su ve 
besinlerde daha 
kolay ürediklerini

Spor bedeninizin ve 
ruhunuzun stresten 
arınmasını sağlar. 
11- Seyahate çıkın: 
Uzmanlara göre 
kısa seyahatler 
monotonluğun 
önüne geçiyor.
12- Sevgilinizin elini 
10 dakika tutun: 
Bilim adamlarına 
göre aralarında sevgi 
bağı olan kişilerin 
temasları, karşılıklı 
rahatlamayı sağla
yarak stresi azaltıyor. 
13- Ütü yapın;
Ütü, yapılan rutin 
hareketlerle 
rahatlatıyor, beynin 
stres düşüncesinden 
uzaklaşmasına 
yardımcı oluyor.
14- Çalışırken mola 
verin: Aşın yorgunluk 
önemli bir stres 
nedenidir. Kısa 
molalar sayesinde 
bunun önününe 
geçebilirsiniz.
15- Yüksek sesle şarkı 

belirten Ünsal, 
şunlan kaydetti: 
"Sıcak havalarda 
vücut ısısını düşürmek 
ve cilt temizliğini 
sağlamak amacıyla 
sık sık duş alınması 
yararlıdır. Kişisel 
temizlik kurallarına 
uyulması, özellikle 
tuvaletten çıkıldıktan 
sonra ve yemekler
den önce ellerin 
sabunla yıkanması 
önemlidir. Çevre 
temizliğine önem 
verilerek, çöplerin 
ağzının sıkıca kap
atılmış poşetlerde 
toplanmasına özen 
gösterilmelidir." 

söyleyin: Yüksek 
sesle şarkı söylemek, 
söyleyen kişinin rahat
lamasını sağlıyor.
16- Hayvanlarla 
ilgilenin: Araştırmalar 
hayvanlarla oyna
manın ve ilgilenmenin 
stresle başa çıkmada 
etkili olduğunu 
gösteriyor.
17- Affetmeyi bilin: 
İnsanların 
davranışlannı kontrol 
etmenin zor olduğunu 
anlayın. Başkalarının 
hatalarını affetmeyi 
öğrenin.
18- Meditasyon 
yapın: 
Hergün 10 dakika 
nefes alıp verme 
egzersizleri yapın. 
Bu şeklide yapılan 
meditasyon insanı 
rahatlatıyor.
19- Şiir okuyun: 
AvrupalI uzmanlara 
göre, hergün 30 
dakika boyunca 
yüksek sesle şiir 
okumak kişinin 
stresini azaltıyor.
20- Saunaya gidin: 
Oklahoma State 
Üniversitesi uzmanları
na göre sauna 
kişilerin rahatlamalan- 
na, stres hissinden 
uzaklaşmalarına 
İyi geliyor.

Yaz aylarında serinle
mek için en az deniz 
kadar vazgeçilmez 
bir tercih olan havuz, 
gerekli temizliğin 
yapılmaması halinde 
tehlikeli bir salgın 
hastalık yuvası ola
biliyor. Uzmanlar, 
halka açık havuzlar
da özellikle çocuklar
da ölümlere neden 
olabilecek ishal ve 
dizanteri gibi salgın 
hastalıkların kol 
gezdiğini hatır
latarak, “Eğer sahil 
kesiminde iseniz 
yüzmek için havuz 
yerine denizi tercih 
edin" uyarısında 
bulunuyorlar. 
İnternette Web MD 
Health1 adlı sağlık 
sitesinde yer alan 
habere göre, 
Amerikan Ulusal 
Salgın Hastalıkları 
Tetkik ye Önleme 
Merkezi (CDC) 
tarafından ABD'nin 
tatil eyaleti 
Floridada bulunan 
22 bin havuzdan alı
nan su örneklerinde 
yapılan analizler 
ışığında 19 bin kadar 
örnekte dizanteri ve 
ishal başta olmak 
üzere bulaşıcı olan 
çeşitli sindirim ve deri 
hastalığı mikroplan- 
na rastlandı. Bu 
durumun sadece 
ABD'de değil tüm 
dünya çapında ciddi 
bir tehlike olduğuna 
dikkat çeken Ameri 

NÖBETÇİ ECZANE
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Sahibi: Kadri GÜLER 
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Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri Yayınlanmaz)

kah uzmanlar, halka 
açık olarak hizmet 
veren havuz la nn çok 
titiz bir temizleme 
işleminden geçmesi 
gerektiğine dikkat 
çekiyor. Uzmanlar, 
havuzların en az 2 
günde bir klor ve 
mikrop öldürücü 
çeşitli antiseptik 
maddelerle temizlen
mesi gerektiğine 
değinerek, havuz 
lann 'devir daim' sis
teminde oluşabile
cek tıkanıklıkların 
önlemesi için en az 
haftada bir sıkı bir 
kontrolden geçirilme
si tavsiyesinde 
bulunuyorlar.
Uzmanlar, serinlemek 
için havuzu tercih 
edenlere şu tavsiye 
lerde bulunuyorlar: 
"- Temizliğinden 
emin olmadığınız 
havuz lara girmeyin 
- Sahil kesiminde 
iseniz serinlemek için 
denizi tercih edin 
- Eğer ishal ya da 
salgın bir hastalık 
taşıyorsanız 
havuza girmeyin 
- Mümkün olduğu 
kadar havuz suyu 
yutmayın
- Havuzda yüzdükten 
sonra ellerinizi 
sabunlu suyla yıkayın 
ve sık sık duru 
su ile duş alın 
- Vücudunuzun 
herhangi bir yerinde 
açık yara varsa 
suya girmeyin."



6 Temmuz 2004 Salı

Olgunlar Tmmsı galibi Güzel 
MUyat için yemet düzenleniyor
Gemlik’te ilk kez düzenlenen Olgunlar Turnuvası’nın galibi olan ve 
kupayı almaya hak kazanan Güzel Nakliyat futbolcuları için Faruk 
Güzel, top koşturan futbolcular ve yöneticiler için yemek düzenliyor.

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik’te ilk kez 
düzenlenen 
1. nci Olgunlar 
Tumuvası'nda 
şampiyonluk 
kupasını almaya 
hak kazanan Güzel 
Nakliyat takımı 
futbolcuları için 
Faruk Güzel 
yemek veriyor. 
Geçtiğimiz 
hafta sona eren final 
karşılaşmalarında 
rakibi Kartalspor’u 
yenerek Olgunlar 
Turnuvası’nın ilk 
şampiyonu olan 
Güzel Nakliyat 
futbol takımına 
Faruk Güzel Kuçuk 
Kumla Çağlayan 
Et Mangalda 
akşam yemeği 
verecek.
7 Temmuz 2004 
Çarşamba günü 
akşamı düzenlenen

Güzel Nakliyat Futbol Takımı, geçtiğimiz hafta kupayı alarak birinciliğin sevincini yaşamıştı.

yemekte Güzel 
Nakliyatta 
forma giyen 
tüm futbolcu ve 
yöneticilerle birlikte 
Faruk Güzelde 
hazır bulunacak. 
Turnuva öncesinde 

verdiği sözü yerine 
getiren Faruk Güzel, 
"Kendi ismimi 
taşıyan takımımla 
gurur duyuyorum. 
Gelecek yıl 
Olgunlar 
Turnuvası na yine 

katılıp şampiyon 
olmak istiyoruz. 
Futbolcularımız' 
zorlu mücadeleler 
vererek, kupayı 
almaya hak 
kazandılar." 
şeklinde konuştu.

Seyfettin SEKERSÖZ

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu’nun çatısında 
başlatılan onarım 
çalışmaları sürüyor. 
Okulların yaz 
aylarında başlayan 
onarımlarina 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okuluda katıldı.
11 Haziranda 
ihalesi yapılan 
okulda çatı 
kiremitleri ile yağmur 
oluklarının tamamı

değiştiriliyor.
Gürayhan İnşaat 
tarafından 28 
milyar lira keşif ■
bedelle alınan ıL
onarımda çatı ile İr
birlikte yağmur | 
boruları, yağmur 
olukları tamamen 
yenileniyor.
Okulun eskiyen çatısı 
geçtiğimiz kış ayların 
da yağan aşın yağ- ' 
murlar nedeniyle 
öğrencilerle okul 
idaresine zor 
anlar yaşatmıştı.

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 İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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



2005 yılında otomasyon sistemine geçecek olan Gemlik Vergi Dairesi’nda hazırlıklar son aşamaya getirildi

“Vergi Barışı Yasası’Mİ basarımız yüzde !1”
Vergi Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, Vergi Barışı Yasası kapsamında 4 trilyon 838 milyar 447 milyon 595 bin liranın 
tahsil edildiğini belirterek, başarı oranının yüzde 81 olduğunu bildirdi. Ceylan, yasadan yararlanmak için müracaat 
ederek ödeme yapmayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

gemlİk GEML|K’İN İLK günlük gazetesi

KErfez
■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■!
7 Temmuz 2004 Çarşamba FİYATI: 250.000- TL.

Esnaf ve kooperatiflere 
kredi imkanı

Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Sayın, mevduata tam 
güvencenin 5 Temmuzdan itibaren 50 
milyar lira ile sınırlandırılmasını gecik
miş bir karar olarak değerlendirerek, 
bu uygulamanın bankacılık sektöründe 
sorun oluşturmayacağını belirtti.

Haberi sayfa 7‘de

Dörtyol girişi yerine Umurbey girişinde köprülü kavşak yapılacak.

Köprülü kavsak 15 yılı programına alınd
I ---------------------

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

İyi haber
Gemft girişindeki Dörtyol Kavşağı’nın bir diğer adı 

‘Ölüm kavşağı”.
Her yıl bu kavşak birkaç can alır.
Ya yayalar bir otobüs veya kamyonun altında kalır, 

ya da bir araç..
Geçtiğimiz aylarda Halil Güneş ve Hatice Güneş 

çifti de bu kavşağın son kurbanları oldular.
Av. Nezih DimOi’nîn Belediye Başkanlığı döneminde, 

kavşağa Borusan A.Ş. tarafından yaptınlan üst geçit, 
hiç kulanlmıyor.

Ak Parti İçe Başkanı Enver Şahin, 2005 yılın yatırım 
programına, Gemlik'e giriş için Umurbey'e giden 
yolun köprülü kavşak olacağını Haber Müdürümüz 
Seyfettin Şekersöz’e açıklamış.

Karayolları tarafından Armutlu yol bağlantısını 
sağlamak için Rıfat Minare Çiftliği içinden geçen alt 
geçitli kavşak, sağlıklı olmakla birlikte, araç kullanan
lar» Gemlik’e girmek için kilometrelerce yol yap- 
malanna neden oluyor.

Harcanan benzinin yıllık toplamı yüz milyarlar lirayı 
ouluyor.

Umurbey yolundan Gemlik’e giriş en ideal bir 
leçim.

2005 yılına beş ay kaldı.
Programa alının bu kavşağın -aksilik olmazsa- hazır- 

bğ bir 5 ay daha alır. Bir yıl sonra Umurbey Köprülü 
kavşağı yapımı başlayabilirse, büyük başarı olur.

Bu konuda AK Parti Bursa milletvekili Alfan 
Kaupaşaoğlu çaba harcıyormuş.

Kendisini kutlarız.
Bugüne kadar Gemlik'e elle tutulur bir eser 

uzandırma m ıstı.
Bu kavşak gerçekleşirse, adını “Karapaşaoğlu 

kavşağı” koyabiliriz.

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, her yıl onlarca kişinin 
ölümüne neden olan Dörtyol girişinin kaldırılarak, Umurbey gi 
rişine yapılacak köprülü kavşaktan ilçeye girileceğini açıkladı
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, gazetemi 
ze yaptığı açıklamada 
Gemlik'e giriş çilesinin 
sona ereceğini bildirdi. 
Umurbey girişinden 
Gemlik'e giriş için 
Köprülü kavşak yapıla
cağını söyleyene 
Şahin, 
bunun içinde tarih 
verdi. 2005 yılı.
Şahin, Bağ-Kur'un 
Gemlik’te devamlı 
büro açması için bir 
memur 
görevlendirildiğini, 
ikinci memur için 
Ankara'ya gideceğini 
söyledi.

Seyfettin Şekersöz'ün 
Haberi sayfa 3'te

yazın hırsızlara dikkat!
Haziran ayı içinde Türkiye genelinde 
hırsızlık olaylarının yüzde 30 arttığı 
belirtilerek, sahipleri yazlıklara 
giden evlerin hırsızların açık 
hedefi olduğu açıklandı.
Yaz hırsızlarının lüks semtlerde 
birkaç gün önceden keşif 
gezisi yaptıkları hatırlatıldı.

Polis yetkilileri, alınacak basit 
önlemler ile hırsızlık olaylarının 
önlenebileceğini belirtirlerken, 
bu önlemleri 28 madde altında 
topladılar. İlk sırada, ‘Evden kapı 
ve pencerelerinizi kapatmadan ve 
kilitlemeden çıkmayın' yer alıyor.

Haberi sayfa 5'de

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Temiz toplum temiz çevre....

Yaz geldi...
Şimdi Gemllk'in kıyıları yazlıkçıların ve 

günübirlikçilerin akınına uğruyor.
Özellikle Pazar günleri yollar ve kıyılar ana 

baba günü...
Sıcaktan bunalan kendisini kıyıya atıyor.
Sonra da denize...
Kimsenin itirazı yok...
Güzel yurdumun akıllı insanlarının en doğal 

hakkı....
Ülke nimetlerinden yararlanmak.
Ancak;
Nimetlere de sahip çıkmak gerekiyor.
Hep yararlanabilmek için.
Kadir kıymet bilmek gerekiyor.
Hoyratça kullanmamak, coğrafyanın sun

duğu güzellikleri kirletmemek her yurttaşın bir
inci görevi...

Ama durum gerçekte öyle olmuyor.
İnsanların akın ettiği ve bir araya geldikleri 

yerlerde çöp dağları oluşuyor.
Mikrop kol geziyor.
Yol kenarlarında belli noktalar adeta 

çöplüğe dönüşüyor.
Gemlik'ten çıkıp, Yalova il sınırlarına girinc

eye kadar olan bölümde benim gözlediğim en 
az iki tane çöplük var.

Bu çöplükleri belli ki çöpünü atacak yer 
bulamayan “vatan hainleri” yaratıyor.

Ben bu insanlara vatan haini diyorum.
Çünkü;
Yurdunu kirleten, çevresine sahip çıkmayan, 

olmadık yerlerde mikrop yuvaları oluşturanlara 
başka ad bulamıyorum.

Kendisine acımıyor, topluma hiç acımıyor.
Yazık günah...
Bu durum ne insanlığa sığar, ne de müslü- 

manlığa...
Kirletip devletten, yerel yönetimden medet 

umuyorlar.
Özellikle yol kenarına bırakıyorlar.
Dikkat çeksin diye...
Belediyeler ne yapsın?
Nasıl yetişsin?
Sınrılı kadroları, kısıtlı olanaklarıyla sorunu 

çözemiyorlar.
Çözemezler de...
Bu insan yapısıyla ilgili...
Arabayla giderken yola pet şişeyi ya da 

kağıt mendili saçan insanlara belediye ne 
yapsın.

Hepsinin başına jandarma mı diksin?
Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref

Güre’yle, Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram
Demir’in işi zor.

Ama onlar;
Her şeye rağmen mücadele edip beldelerini 

temiz ve bakımlı tutmaya çalışıyorlar.
Bence onlar işin temeline insinler.
Daha şimdiden küçük çocuklara çevre bil

incini aşılamak için kendi olanaklarıyla semi
nerler, eğitim çalışmaları düzenlesinler.

Kimbilir belki de başarının sırrı eğilimli 
toplumda yetiyordur.

Gemlik Vergi Dairesi 
I yılında otomasyona geçiyoı
Vergi Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, 2005 yılında otomasyon 
sistemine geçilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını 
belirterek, “Vergi Barışı Yasası kapsamında yürütülen çalış
malarımızdaki başarı oranı yüzde 81 ’e ulaşmıştır.” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceylan, 
tüm çalışmaların 
tamamlandığını 
ve Vergi Dairesi’nin 
2005 yılı Ocak 
ayından itibaren 
otomasyon’a 
geçeceğini 
bildirdi.
Uzun zamandır 
çalışmaları 
sürdürülen 
VEDOP-2 
(Vergi Daireleri 
Otomasyon Projesi) 
kapsamında 
çalışmaların son 
aşamaya geldiğini 
bildiren Ceylan, 
önümüzdeki Kasım 
ayında tüm Vergi 
Dairesi çalışan
larının Bakanlık 
gözetiminde 
10’ar günlük 
eğitim programına 
alınarak eğitimden 
geçirileceğini 
söyledi.
Otomasyona 
geçildikten sonra 
kalemin terk 
edileceğini 
söyleyen 
Vergi Dairesi 
Müdürü Yakup 
Ceylan, tüm

işlemlerin 
bilgisayarla 
yapılacağından 
kayıt dışı 
ekonomiye de 
geçit verilmeye
ceğini vurguladı. 
VERGİ BARIŞI 
BAŞARILI OLDU 
2003 yılı Mayıs 
ayında başlayan 
ve 2004 yılı 
Haziran ayında 
sona eren 
Vergi Barışı 
kapsamında 
yürütülen 
çalışmalarda 
başarının yüzde 
81 olduğunu 
bildiren Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceylan, 
"Vergi Barışı 
beklenenden 
daha verimli oldu" 
şeklinde konuştu. 
Vergi Barışı’ndan 
faydalanmak 
isteyenlerin 
5 trilyon 960 
milyar 843 milyon 
671 bin lira ödeme 
yapacaklarını 
bildirmelerine 
karşılık 4 Trilyon 
838 milyar 447 
milyon 595 bin 
lira tahsil edildiğini 
ve bununda

yüzde 81'e 
yaklaştığını bildiren 
Ceylan, dönemin 
başarıyla 
geçtiğini söyledi. 
Yakup Ceylan, 
ayrıca, Vergi 
Barışı’ndan 
yararlanmak 
için müracaat 
etmiş kişilerinde 
ödeme 
yapmadıkları için 
haklarında 
yasal işlem 
başlatılacağını 
bildirdi.
Gelirler ve 
Kurumlar 
Vergisi’nde 
düşük beyan

eden mükelleflerin‘ 
revizyondan 
geçirileceğini 
hatırlatan 
Ceylan, 
3 adet Vergi 
Denetmeni'nin 
çalışmalara 
başladığını bildirdi.
11 Haziran’da ilçe . 
içinde çalışmalara 
başlayan vergi 
denetim ekibinin, ' 
Eylül ayına kadar 
bu işi sürdüreceği
ni bildiren Yakup 
Ceylan, Eylül 
ayından itibaren . 
ikinci ekibin 
göreve başlaya
cağını söyledi.

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Ktfrfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İtti Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/1 GEMLİK lel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)513 35 95
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■Dörtyol girişi yerine Umurbey girişinde köprülü kavşak yapılacak.

Köprülü kavşak 2005 
M yılı programına alındı 
ını AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, her yıl onlarca kişinin 
*§* ölümüne neden olan Dörtyol girişinin kaldırılarak, Umurbey gi 

rişine yapılacak köprülü kavşaktan ilçeye girileceğini açıkladı

Erol GÜRÇAY

CHP’de sorun nerede

Seyfettin SEKERŞÖZ

Gemlik'e giriş 
sorununa nihayet 
çözüm getiriliyor. 
İlçeye giriş için 
Köprülü Kavşak Projesi 
Karayolları’nın 2005 

I iyili programına alındı. 
I Konu hakkında
I gazetemize açıklama 
jyapan AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
v'Bursa Milletvekilimiz 
Say/n Mehmet Âltan

I \Karapaşaoğlu 
Çalışmaların 2ÖÖ3'b 
y//ı prö^rbPr?Mâu ' 
alındığı müjdesini'' 
verd/” dedi.

I Gemlik'eyenigiriş
I projesi Umurbey 
girişinde yapılacak. 
Mevcut projelerden

I faydalanıldığını
I bildiren Şahin, 
| kavşak projesinin 
İ Karayolları Genel 
I Müdürlüğü'nde 
bekletildiğini söyledi.

। Gemlik girişi Köprülü 
| Kavşak çalışmalarının 
.ilçeye girişteki 
sıkıntıları şano 
erdireceğini de 

, belirten Enver Şahin, 
! meydana gelen 
kazaların da

TAŞI 
GEDİĞİNE

Başbakan Sn. Erdoğan, 
Eş, dost, hısım, 
akrabayı ihya ediyor.
Vefalı, vefalı.G 
Kolladıktan da sefalı...

böylece önlene
ceğini söyledi 
Alton Karapaşa-

çölışfıkiarinı bildiren 
AK Parti ilçe Başkanı 
fUnyAM 'jettim,

oğlu'nun Köprülü , 
Kavşak için yaptığı 
girişimlerden sonra । 
ilgili Bqkao^(lt 
tarafından projenin 
2005 yflı programına 
alındığını ifade 
eden Şphin, 
"Gemlik'İn sorunlarını 
yine Gemlik'te 
yaşayanlar çözecek" 
diye konuştu.
BAĞ KUR'A KADRO 
İlçede bulunan 
esnafın büyük 
sorunu olan Bağ-kur
Bürosu içlh kadro 
çalışmalarına 
çözüm getirmek için

Özelleştirilen
Azot Sanayi işletmesin
den bir eleman 
bulunduğunu 
belirterek, kendisinin 
şu ânda Bağ-Kur 
Bursa Müdürlüğünde 
kurs gördüğünü 
söyledi.
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi yöneti
minin talebi doğrul
tusunda girişimlerde 
bulunduklannı 
söyleyen Şahin, 
"Gemlik'e 
atanması için iki 
kadro olması gereki 
yor. Ankara’ya gide 
rek Bağ-Kur Genel
Müdürlüğü’nde görüş 
melerde bulunaca 
ğım. Atanacak 
elemanın iki kişi 
olması için bir 
kadro daha 
isteyeceğim.
Ancak o zaman 
sürekli kadro dol
durulabilecek. " dedi.
Bursa Bağ-Kur 
Müdürlüğü’nde 
kurs gören elemanın 
önümüzdeki 
günlerde Gemlik’te 
göreve başlayacağını 
da hatırlatan
Şahin, "Çalış- 
radarımızın 
karşılığını görüyoruz" 
dedi.

SSKYA KADRO
Ankara çalışmalarında 
SSK’nın ihtiyacı olan 
Anestezi Uzmanı ile 
Hemşire kadrosu için 
de girişimlerde bulu
nacağını bildiren 
Enver Şahin, bu konu 
için Sağlık İşleri Genel 
Müdürüyle görüşme 
yapacağını söyledi. 
SSK Gemlik Hastane 
si’nin uzun zamandır 
ihtiyacı olan Anestezi 
Uzmanı ve Hemşire 
kadrolarının devamlı 
istendiğini ancak 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da 
söylediği gibi 
Bürokrasinin yavaş 
işlemesinden yakınan 
Enver Şahin, "Ne yazık 
ki bürokrasi hala 
hantal yürümeye 
devam ediyor, 
isteklerimiz bir türlü 
karşılanamıyor" 
diye konuştu.
DEMOKRATİK 
PARTİYİZ
AKP’nin demokratik 
bir parti olduğunu 
ve bununda ilçede 
ilk kez yapılacak 
Kadın Kollan ve 
Gençlik Kollan seçim
leriyle anlaşılacağını 
söyleyen AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
"Cumartesi günü 
saat 17.oo de Kadın 
Komisyonu ve Gençlik 
Kolları'nda seçimler 
yapılacak Herkes 
seçme ve seçilme 
özgürlüğünü yaşaya 
cak. Partimizde 
katılımcı demokrasi 
nin bir örneği 
gerçekleştirilecek 
Bu yarış bir kongre 
havasında yapılacak, 
seçimi kazananlar 
yönetimlere gelebile
cek. bundansonra 
partimizde atama 
olmayacak" dedi.

Aslında (CHP) de sorun Deniz 
Boykot değil.

Geçmişte İsmet İnönü’de değildi.
Alton Öymen de değildi.
(CHP) deki sorun buzlanmış zih

niyettir.
Nedir bu buzlanmış zihniyet.
Değişime karşı olmaktır.
Üstelik, başkalannm uyguladığı 

değişime de direnmedir.
Sebebi nedir, bu direnmenin.
Bürokrasiye bağımlılıktır.
Bürokrasiyle bütünleşmektir.
Bürokrasiyle iç içe olmanın, ne 

mahsuru var.
En büyük mahsuru, halktan kop

maktır.
Hatta halkı unutmaktır.
Aman. Yargı gücenmesin.
Aman. Asker kızmasın.
Diye bir mecburiteyiniz varsa, 

değişemezsiniz.
Ve. Geçici damgasını vurduğumuz 

partiyi bile, seyredersiniz.
Bürokrasinin esiri olan CHP, gerçek 

meslek liseli bir milyon öğrencinin 
hakkını savunamadı.

Üstelik bu hakkı gasbeden üniver
site öğretim üyelerine, sahip çıktı.

Hem de, “Ordu Göreve" pankarttan 
ile yürüyen bu hocalara sahip çıktı.

Halbuki, (CHP) nin demokrasiye, 
gölge düşüren bu eyleme, tepki ver
mesi gerekirdi. Ama. Veremedi.

Çünkü hocalarımız da, bürokrasinin 
bir başka kanadı idi.

Aslında bütün banlan, (CHP) bilmi 
yor mu?

Halkın dokusunu anlamıyor mu?
Hem biliyor, hem de anlıyor.
Ama. Ülkenin dev sorunları ile 

boğuşmak istemiyor.
Çünkü dev sorunlar ile uğraşırken 

bürokarasi ile çatışacağını çok tyi 
biliyor.

İşte. Bunu göze alamıyor.
Ve. Sürekli muhalefette kalmak, 

işine geliyor.

II GÜNÜN SÖ
Büyük işler gibi,
Büyük düşüncelerin de, 
Davula ihtiyacı yoktun 

"Battey”



T Ttimmuz 2004 Çarşamba [HöfTEg Sayff
=» 1

Balı Pazarı’nda sıcaktan 
Bunalanlara su tanıtımı

Hac ön ■ ■

I Seyfettin SEKERSÖZ 

I Sıcakların kendini 
I iyice hissettirme- 
I siyle birlikte 
insanlar da 
çeşitli önlemler 
almaya başladı. 
Bunlardan en 
önemli olanı da 
tabi ki su.
İlçe pazarına 
çıkan vatan- 

j daşlann sıcaktan 
. bunaldıkları

anda karşılarına 
çıkan su 
reklamcıları onları 

l hem serinletiyorlar, 
> hem de sattıkları 

suyu pazarlıyorlar.
! Reklamı vatan

daşın ayağına
I getirenler
I firmalarının 
I tanıtımlarını 
I yaparken alıcılara 
I da fiyat kolaylığı 
|ı sağlıyorlar. jr Su» tanıtımı ydptr~] |yoluna gidiyorlar

kayıtları 
başlıyor

2005 yılında hacca 
gitmek isteyenler, 12 
Temmuz-6 Ağustos 
tarihleri arasında il 
ve ilçe müftülük
lerinde ön kayıt 
yaptırabilecekler. 
Bu yıl ilk kez 
engelliler de 
refakatçileriyle

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
birlikte hacca 
gidebilecek. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığından 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
hac kotası uygula
masına devam 
edileceği düşünce
siyle, ilk defa hacca 
gidecekler ile daha 
önce hacca gittiği 
halde hiç 
hacca gitmemiş 
eşine, kızına, 
kızkardeşine, 
annesine veya 
kayınvalidesine 
refakat edecek

S 
g 
a 
g 
rc 
rc 
O 
y 
3 
İş

aktanlacak, 
mükerrer kayıt 
tespit edilmesi 
halinde bu kayıtlar-1 
dan sadece biri 
esas alınacak.
Daha önce hacca 1 
gidenlerden, 
durumu belirtilen 
şartlara uymayan- 1
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ların kayıtları ise 
iptal edilecek. 
Ön kayıt sayısının, l 
Türkiye'nin hac 
kontenjanından 
fazla olması 
halinde 16-17 
Ağustos tarihlerinde l 
vali veya vali 
yardımcısının 
başkanlığında 
oluşturulacak 
komisyon huzurunda 
il müftülüklerince 
çekilecek kura ile 
asıl ve yedek 
hacı adayları 
belirlenecek. 
Kesin kayıtlar,

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
VARI KREDİ-WORLD KARI KAMPANYAMIZ
İŞ BANKASI ■ MAXIMUM KARI ,p| |n|R
GARANTİ BANKASI - BONUS KART STOKLARLA SİNİRLİDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
, i GEMLİK BAYİİ
IIRELLI . Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
" ■ ” Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

olanların müracaat
ları kabul edilecek. 
Engelli vatandaşlar 
da hacca
gidebilecek. 
Bu yıl ilk kez 
engelli vatan- 
daşların refakatçi
leriyle birlikte olmak 
şartıyla hac 
kayıtlan 
yapılabilecek.
Ön kayıt bilgileri 
bilgisayar ortamına

Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve A 
grubu seyahat 
acentalannca 23
Ağustos-10 Eylül 
tarihleri arasında, 
kontenjanın 
dolmaması halinde 
yedeklerin kayıtlan 
da 13-24 Eylül 
tarihleri 
arasında yedek sıra 
numarasına göre 
yapılacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN



ı Yazın hırsızlara dikkat!
4 Sahipleri yazlıklara 
[ I giden evler hırsızların 

I açık hedefi haline 
| geldi. Tüm çabalaa 

rağmen geçen Hazi 
ran ayı içinde hırsızlık 

r olaylarında Türkiye’de 
yaklaşık yüzde 
30’Iuk artış yaşandı. 
İşte hırsızlığı 
önleyecek 28 yol...

7^| Yaz hırsızlarının lüks 
semtlerde birkaç gün- 
lük keşif gezisinden 

Km sonra boşaltılmamış 
33 posta kutulan ve 
AS evlerde ışık yanma
ca ması gibi ipuçlarını 

I değerlendirerek 
H eyleme geçtikleri 
İH bildirildi.

I Polis yetkilileri, alı 
■ nabilecek bazı basit 

önlemlerle hırsızlıkların 
önlenebileceğini 
belirterek bunları 
28 madde altında 

r‘ topladı.
Vatandaşların mutlaka 
uymaları konusunda 

1 uyarıldığı maddeler

şöyle sıralandı: 
1. Evden kapı ve 
pencerelerinizi kapat
madan ve kilitleme
den çıkmayınız. 
Dalgınlıkla kapı 
üzerinde anahtar 
unutmayınız.
2. Evden uzun süreli 
ayrılacaksanız kapı 
komşunuza ne zaman 
döneceğinizi, gide
ceğiniz yerin adres ve 
telefonunu bırakınız.
3. Uzun süreli ayrılıklar
da değerli eşya ve 
mücevherlerinizi 
güvendiğiniz birisine 
emanet ediniz veya 
yanınıza alınız 
ya da banka 
kasasına koyunuz.

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ I
BİZİMLE HSAHN I"1 Her çeşit balık ağları 

□ Sokana Misina Ağlan 
□ İp Ağ

Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa 
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

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

4. Kısa süreli bile olsa 
mutlaka kapınızı 
kilitleyiniz.
5. Akşam dışarıya 
çıktığınızda 3-5 saat 
sonra dönecekseniz, 
evinizin ışıklarından 
bazılarını, televizyon 
veya radyonuzu 
açık bırakınız.
6. Seyyar satıcı, 
pazarlamacı, dilenci, 
falcı, bohçacı, temiz
likçi, tamirci, TEK 
görevlisi, depremde 
zarar gören evleri 
tamir görevlisi veya 
çeşitli bahanelerle 
evinize girmek 
isteyenleri almayınız.
7. Evinizin zili 
çalındığında, 
tanımadığınız birini 
soran şüpheli şahısları 
eşkaliyle birlikte 
hemen polise 
bildiriniz.
8. Apartman giriş 
kapısını sürekli kapak , 
tutunuz.
9. Apartman giriş 

kapısı ziline basıldığın
da çalanı tanımıyor
sanız otomatiğe 
basmayınız.
10. Kapı zili çaldığın
da mercek deliğinden 
bakınız. Tanımadığınız 
birisi ise ve şüpheli 
durumu varsa kapıyı 
açmadan eşkalini 
polise bildiriniz.
11. Hırsızlar gündüzleri 
genelde kapıları sert 
bir cisimle kırarak 
evlere girdiğinden, 
gürültü duyduğunuz
da komşunuzun 
kapısını kontrol ediniz. 
12. Kapınız çelik kapı 
bile olsa, levye, kriko 
vb. aletlerle zorlanıp 
eve girilebileceğini 
unutmayınız.
13. Özellikle yaz 
aylarında zemin kat 
ve birinci katta 
oturuyorsanız; 
pencere ve balkon 
kapılarını açık 
bırakmayınız. Eğer 
açık bırakmak zöruh- 

doysanız para, altın, 
cep telefonu gibi 
kıymetli eşyalarınızı 
evinizin gelişigüzel 
yerlerine bırakmayınız. 
14. Hırsızların 
pencereleri tornavida 
gibi aletlerle birkaç 
saniyede açtıklannı 
unutmayınız.
15. Zemin kat, birinci 
kat veya hırsızın gire
bileceği yükseklikteki 
pencere ve balkon 
kapılarına demir 
parmaklık yaptırınız.
16. Çatı katlarındaki 
banyo, tuvalet 
pencerelerinden ve 
havalandırma boşluk
larından hırsızın 
eve girebileceğini 
unutmayınız.
17. Evinizdeki küçük 
televizyon, müzik seti 
ve çelik para kasası 
gibi eşyaların hırsızlar 
tarafından çarşaf 
veya battaniyeye 
sarılarak çalındığını 
unutmayınız. Bu 
şeKiıae eşya Taşıyan
ları gördüğünüzde 
hemen polise bildiri 
niz. Evinizdeki küçük 
çelik para kasalarını, 
evinizin gizli bir yerine 
monte ederek 
saklayınız.
18. Hırsızlar eve 
girdiklerinde ilk önce 
yatak odalarını 
karıştırırlar. Kıymetli 
eşyalarınızı evin daha 
değişik yerlerine 
saklayınız.
19. Tatile gittiğinizde 
veya uzun süreli 
evinizden ayrıldığınız
da posta kutunuzun

Fareler hayat kurtaracak
Bilim adamları, 500 
metre uzaklıktan bil
gisayarla kontrol 
edilebilen farelerin, 
deprem kurbanlarının 
bulunması veya bom 
baların imha edilme 
sinde kullanılabile
ceğini bildirdi. 
Farelerin beyinlerine 
yerleştirilen elektrik 
sondaları aracılığıyla 
koşmaları, tırman- 
malan veya sağa 
sola dönmelerinin 
sağlandığı belirtildi. 
Hareket sinyallerinin, 
farenin sırtına bağla 
nan bir radyo alıcısıy- 
la, farenin beynine 

anahtarını komşunuza 
bırakmayı unut
mayınız Hırsızlar 
öncelikle posta kutusu 
evraklarla dokı 
(elektrik faturası, su 
faturası vb.) olan 
daireleri seçerler.
20. Semt pazarlarının 
kurulduğu günlerde o 
civarda bulunan 
evi erde o gün daha 
fazla hırsızlık ola b i le- 
ceğini unutmayınız.
21. Hırsızların her türlü 
kasayı murç, matkap 
vb. aletlerle rahatlıkla 
açabildikleri™ 
unutmayınız.
22. Mümkünse 
kapınıza çift 
emniyetli kilit sistemi 
yaptırınız.
23. Evinizin etrafında 
şüpheli birisini 
gördüğünüzde
155 Polis İmdat veya 
en yakın polis 
merkezine bildiriniz.
24. Büyük sitelerde 
özel güvenlik 
gorevıııerı Turunuz.
25. Evinizin etrafını 
ışıklandırınız.
26. Hırsızlığa karşı 
evinizde bulunan 
kıymetli eşyaları 
sigorta ettiriniz.
27. Evinize alarm 
sistemi kurdurunuz.
28. Tüm bunlara 
rağmen evinizde 
hırsızlık meydana 
gelmişse 
telaşlanmayınız. 
Hiçbir şeye dokun
madan en yakın 
polis karakoluna 
bildiriniz.

bir bilgisayardan 
iletildiği kaydedildi. 
Küçük ve çevik olan, 
güçlü koku alma duy 
gulan bulunan farele 
rin, patlayıcılann araş 
tınlması veya insan 
bedeninin bulunma 
sında eğitilebileceği 
belirtildi. Tehlikeli 
görevler için hayvan
ların beyinleriyle 
oynamanın ahlaki 
sorulan gündeme 
getirmesine karşılık, 
bu farelerin diğer 
fareler kadar uzun 
yaşadığı ve normal 
hayat sürdüğü 
bildirildi.
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TAŞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2003 / 870 ESAS

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
GEMLİK ENGÜRÜCÜK KÖYÜ GÖLOVA MEVKİİ TARLA VASIFLI ADA : 0 PARSEL : 1337 CİLT : 14 

SAYFA : 1334 DE KAYITLI TAŞINMAZ 4610 M2 MİKTARLI OLUP 40-50 YAŞLARINDA 130 ADET 
GEMLİK TİPİ SOFRALIK ZEYTİN AĞACI BULUNMAKTADIR. AĞAÇLAR BAKIMLI DURUMDADIR.

TAŞINMAZ SUSUZDUR. BORÇLUNUN TAŞINMAZ ÜZERİNDE 1/11 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARTILMIŞ 
OLDUĞUNDAN BORÇLUNUN HİSSESİNE İSABET EDEN MUHAMMEN BEDELİ 1.750.000.000 TL. DİR.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 06.09.2004 günü 11.10’dan 11.20 saatleri arasında Gemlik İcra Müdürlüğü 

önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 mı 
ve satış masraflarını ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartı ile 16.09.2004 günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın 
taahhüdü saklı üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale 
edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı ve satış 
masraflarını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 ‘si nispetinde pey akçesi 
(T. Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste
diğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masraftan ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark
tan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.

I İhale farkı ve temerrrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, 
ı bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas
rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak
tan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze 
başvurmalan ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara İİK 127. Maddesine göre 
tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

05.07.2004 Gemlik İcra Müdür Yrd.
Basın : 2004 /51

K 
M

1
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 17 0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

■
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C. Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

JL
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

E METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

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

E

HASTANELER

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

BELEDİYE

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

TAKSİLER

R Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 51323 24
Manastır Taksi 514 35 50

!■ । AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL s
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Bayda

EMEKLİ KARDEŞLER *

Emekli kardeşler dinle bu sözü 
Sakın ayn ayrı kefen almayın 
Zaten göremeyiz bahan yazı 
Topluca ölelim ayn kalmayın

Banka kuyruğunda yaralar azar 
Bizlere lazım 3-5 kişilik mezar 
Gündelik 10 milyon zaten ne yazar 
İnce hesap edip kafa yormayın 

1c
Böyle hayat başa kadar gider mi L 
300 milyon, ona bir gün yeter mi
Aç insanı uyku tutup yatar mı L
Allah cömert direnin de ölmeyin

K<
Emeklinin kalmadı benlik gururu m
Bağkurlusu köylüsü, doğa vurgunu b,
Bulursa yesin kuru bulguru h<
Gerçek budur sakın bana gülmeyin m

Dostlar bu iş böyle ezel ezeli kc
Herkes sever zengin ile güzeli ite
Onların da bağı döken gazeli kc
Kıyamete kalır diye sanmayın sc

Y< 
la

Demirali sözün gerçek ama çok acı h< 
Garibanın haktan otan ilacı İse
Gönlünü hoş tut sen de ol hacı G
Yüce Hak tan başkasına kanmayın

Tg<

ABONE OLDUNUZ MU?»
ABONE^OLUNj 

|O K. UY U N
OKUTUN i

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN 1.500.000 TL
SOSİSLİ SANDWİÇ +AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER t AYRAN 2.000.000 TL I
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK 3.500.000 TL
TABAKTA SERVİS
DÖNER♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA+İÇECEK 4.500.000 TL
CİĞER ♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA♦ İÇECEK 4.500.000 TL
KÖFTE ♦ CİPS♦ KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK 4.500.000 TL 
SOSİS ♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK 4.500.000 TL

MARGARİTAPta+İÇECEK 4.500.000 TL

8.000.000 TL
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 67
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-Esnaf ve kooperatiflere kredi imkanı
Kamu Bankaları Ortak

Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Sayın, mevduata 
tam güvencenin 5 
Temmuz dan itibaren 
50 milyar lira ile sınır- 
landınimasını gecikmiş 
bir karar olarak değer
lendirerek. bu uygula- 
I manın bankacılık sek
töründe sorun oluştur 
mayacağını belirtti. 
Zeki Sayın ile birlikte 
Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri 
Marmara Bölge 
Birliği ni ziyaret eden 
Halk Bankası Genel 
Müdürü Haşan Cebeci 
de, bankayı zarardan 
kara geçirdiklerini 
ifade ederek, esnaf ve 
kooperatiflere yıl 
sonuna kadar 1 katril 
yon 420 trilyon lira 
kredi kullandırmayı 
hedeflediklerini 
söyledi. Halk Bankası 
Genel Muduru Haşan
Cebeci, 2003 yılının 
mart ayında göreve 
geldiklerinde kooper
atiflerin tamamına 

yakınının kapanmış 
durumda olduğuna 
dikkat çekerken, 
"Banka da. kooperatif 
ler de stop etmiş 
durumdaydı. Bankayı 
170 trilyon liralık risk 
bakiyesinden 1 
katrilyon 100 trilyon 
lira işlem hacmine 
ulaştırdık" dedi. 
Kamu Bankaları Ortak 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Sayın ile birlikte 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri 
Marmara Bölge 
Birliği ni ziyaret eden 
Cebeci, göreve getir
ilen yeni yönetimlerin 
kamu bankalarını 
zarar eden kurumlar- 
dan kar eder hale 
getirdiğini söyledi. 
2003 yılının mart ayın
da Halk Bankası 
Genel Müdürlüğü'ne 
geldiğinin altını çizen 
Cebeci, "Geçen yıl 
mart ayında göreve 
geldiğimizde banka 
stop etmiş durumday-

Kooperatiften

435 adedi çalışıyordu. 
Banka, 170 trilyon 
liralık risk bakiyesinden 
geçen yıl sonu 
itibariyle 1 katrilyon 
100 trilyon lira işlem 
hacmine ulaştı. Esnaf 
ve kooperatiflere yıl 
sonuna kadar 1 katrily
on 420 trilyon lira kredi 
kullandırmayı hedefliy
oruz. Üstelik biz göreve 
geldiğimizde banka 
yüzde 55 faizle kredi 
kullandırıyordu. Bugün 
yüzde 25 le kredi 
veriyoruz. Bankanın 
toplam kredideki yıl 
sonu hedefi 4 katrilyon 
400 trilyon lira" 
diye konuştu.
Halk Bankası nın artık 
kuruluş amacına 
uygun bir şekilde 
esnaf ve KOBİ'yi 
desteklediğini vurgu
layan Cebeci, 
kredilerde artış 
yaşanırken, alacak 
takibinde ise hızlı bir 
düşüş olduğunu kay
detti. Cebeci, alacaklı 
takibinde sektör 
ortalamasının yüzde 3 

ila 5 arasında 
değişirken, Halk 
Bankası nda bu 
oranın on binde 
181er seviyesinde 
olduğuna dikkat çekti. 
Kamu Bankaları Ortak 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Sayın ise, mevdu
ata tam güvencenin 5 
Temmuz dan itibaren 
50 milyar lira ile sınır
landırılmasını gecikmiş 
bir karar olarak değer
lendirdi. Sayın, 
"Güvencenin sınır
landırılmasından sonra 
kamu bankalarına her 
hangi bir şekilde mev
duat kayması olmadı. 
Bu uygulama 
bankacılık sektöründe 
sorun oluşturmaz. 
Çünkü 50 milyar lira 
altında kalan mevdua
ta sahip mudi sayısının 
oranı yüzde 99. Bunun 
parasal oranı yüzde 
64 oranını karşılıyor. 50 
milyarın üzerindeki 
mevduat sahipleri 
parasını cok iyi 
takip eden kişilerdir. 
Paralar m hangi 

bankaya yatıracak
larını bilirler. Bundan 
dolayı bankacılık 
sektöründe dalgalan
ma olmaz 
şeklinde konuştu.
Sayın, kredi alanların 
her yıl kendilerine bu 
hak verilecekmiş gibi 
hareket ettiğini bunun
da esnafın kendi 
ayaklan üzerinde dur
masına engel 
olduğunu belirtti.
Kamu bankalarının 
artık "Yazdım sonra 
alırım" zihniyetiyle 
kredi vermediğini 
belirten Sayın, konuş
masını şöyle sürdürdü: 
"Borç ahlakına 
uymayanın sicili devlet 
tarafından silinse bile 
o kağıt üzerinde kalıy
or. Çünkü kişinin 
banka tarafından sicili 
daha önemli. Ödeme 
ahlakı içinde olmayan 
devlet tarafından sicili 
silinse bile kolay kolay 
kredi alamayacak. 
Türkiye de veresiye, 
musten kaçırır’ 
ama, ■ ı- m

Bir kooperatif borcunu 
odeyeme dîginde 
ba s ka yerden bore 
alarak işlem yapıyor 
Bu hem kendisinin 
hem de etrafındaki 
diğer esnaf veya 
koo p e ra t if i n kredi 
almasını engelliyor. 
Bundan dolayı kooper
atifler borcunu ödeme 
niyetinde olmayanlara 
ödeme baskısı 
yapmalı. Kamu 
bankaların dan çekin
meyin. üye enmız bize 
bir adım gelirse, 
biz onlara on 
adım yaklaşırız.
Sayın, Türk Lirası ndan 
6 sıfır atılmasıyla ilgili 
yöneltilen bir soruya, 
"Eskiden bozuk para 
cüzdanı veya kese 
taşınırdı. Herkes bozuk 
para cüzdanını hazır
lasın' diye cevap 
verdi. Sayın veCebecı. 
faizden arındırılmış 
ana para olarak Ziraat 
Bankası nın 80 trilyon 
lira. Halk Bankasının 
932 trilyon hra aacagı 
olduğunu bildirdi

■i

Türk Telekom 
yüksek hızlı ADSL 
erişiminde indirim 
yapıldığını açık
ladı.
Türk Telekom'dan 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
daha önce ADSL 
üzerinden internet 
erişiminde 128, 
256 ve 512 kilobit 
saniye hızlarında 
promosyon uygu
layan Türk Telekom, 
bu hızlardaki tarifesi
ni uygulama tarifesi 
olarak kesinleştirdi. 
Türk Telekom, yüksek 
hızlı ADSL erişiminde 
de indirime gitti.
Buna göre, ADSL tar
ifesinde 1024 kilobit- 
saniyelik hız yüzde 
28 indirimle 249

milyondan 1 79 mily
ona, 2048 kilobit- 
saniyelik hız yüzde 
40 indirimle 465 
milyondan 279 mily
ona indi.
Açıklamaya göre, 
her port için ADSL 
erişim tarifesi şöyle: 
"128 kilobitsaniyelik 
hız, bağlantı ve aylık 
ücreti: 49 milyon, 
256 kilobitsaniyelik 

hız. bağlantı ve aylık 
ücreti. 69 milyon.
512 kilobitsaniyelik 
hız, bağlantı ve aylık 
ücreti: 109 milyon.
1024 kilobitsaniyelik 
hız, bağlantı ve aylık 
ücreti: 179 milyon, 
2048 kilobitsaniyelik 
hız. bağlantı ve aylık 
ücreti: 279 milyon 
lira.”
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BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

' 3 aylık sınırsız SUPESONl INF 4BP
DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI ' ‘ " ”k nternet en5ırn Daketi1

1 
1 
1 
1 
1
1

1

1
1

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT ♦ 3 TAK
BONUS CARD'A 
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT ♦ 9 TAK

BONUSCARD 
PEŞİNAT *13 TAK

GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 
YARARLANABİLİRLER

Vestel PC1 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.110.001.00(1 1.110.000.000

;Aacûve EŞildl! 

■AAcompuier
| İffl p î MM İL |

| Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan Tarih |

Vestel Click 1.17711 1.1771.000 İ.1771.000 1.307.000.000 1.307.000.000

Vestel Asteo 1.207.600.000 1.207.600.000 1207.600.000 1.340.000.000 1M0U0

Vestel BishiT 1.266.800.000 MM 1.266.800.000 1.406.000.000 11.000.000

Vestel Planet tam 1.428.800.000 111.000 1.586.000.000 1.586.000.01

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 tMIMIl 1794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

felci Optimum 1.861.600.000 1.8611.000 1.861.600.000 «M 2.066.000.000
I |_______________ || . /2004^|

Vestel Smart 1.998.800.000 İlil 1.998.800.000 2.219.000.000 2219.000.000
1 Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayar'da 30/06/2004 tarihine kadar geçene: 1

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.....

Vestel Max 5.07011 MM 5.070.000.000 5.627.000.000 5.627.000.000

1F CRÎ Monitör farkı: 40.400.000 TL 17" Fiat Monitör farkı : 100.000.000 TL ll9’Flattaitiirfaıkı:ISIMWTL

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 1.155.000.000 1271.900.000 1271.900.000
17” CRT 

Monitörle 1111 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.0501 1.314.950.000
17” FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1.255.000.000 1255.000.000 1.380.750.000 1.380.750.000

İstiklal Caddesi Gürle iş Merkezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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TAŞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2001 495 TALİMAT

SatılmoiLCLa Kaıaı Yftrilenjagyumankulun cinsi, kıvmetl, adedi, evsafı:
1- GEMLİK KARACAALİ KÖYÜ SU AĞZI MEVKİİ PARSEL : 1533 CİLT : 2 SAYFA : 146 KAT 

i İRTİFAKLI 24 2898 A 1 VE 2 BLOKTA 26 NOLU MESLEK 70 M2 DUBLEKS 1. NORMAL KATTA BİR 
SALON. SALONA AÇIK MUTFAK, ÖN CEPHEDE BİR BALKON OLUP, DAİRE İÇİNDE GİRİŞTE BULU* 
NAN MERDİVENLE ÇIKILAN 2. NORMAL KATTA İSE, BALKON, 2 ODA, BANYO ■ WC BİRLİKTE 
OLARAK MEVCUTTUR. ODA ZEMİNLERİ MARLEY ISLAK ZEMİNLER SERAMİKTİR. ASANSÖR BULUN
MAKTA OLUR DENİZE NAZIR YAZLIK DAİRE OLARAK KULLANILAN TAŞINMAZIN ELEKTRİK VE SIHHİ 
TESİSAT MEVCUTTUR. 1 A SINIFINDAKİ YAPILAN İŞÇİLİĞİ İYİ DURUMDADIR.

MUHAMMEN BEDELİ 10 000.000.000 TL. DİR.
BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAAT : 07.09.2004 10.30 - 10.40
İİKİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 17.09.2004 10.30.- 10.40
2- GEMLİK KARACAALİ KÖYÜ SU AĞZI MEVKİİ PARSEL 1531 CİLT : 17 SAYFA 1579 DA KAYITLI 

TAŞINMAZ ÇAMLIK SİTESİNİN OTOPARKI OLARAK KULLANILMAKTA OLAN 2312 M2 MİKTARLI 
TAŞINMAZDA BORÇLUNUN 12/1776 HİSSESİNE İSABET EDEN DEĞERİ MUHAMMEN BEDELİ 
624.864 864 TL.DİR

BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 07 09 2004 10.50 - 11 .oo
İKİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 17.09.2004 10.50 - 11.00
3- GEMLİK KARACAALİ KÖYÜ SU AĞZI MEVKİİ PARSEL : 1532 DE KAYITLI CİLT : 17 SAYFA :

1585 DE KAYITLI TAŞINMAZ 80.00 M2 OLUP HALEN ÜZERİNDE SİTENİN MOTOPOMP VE KULÜBESİ 
BULUNMAKTADIR. BORÇLUNUN 12/1776 HİSSESİNE İSABET EDEN MUHAMMEN BEDELİ 
21.621.621 TL.DİR.

BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 07.09.2004 11.10 - 11.20
İKİNCİ! SATIŞ GÜN VE SAATİ : 17.09.2004 11.10 - 11.20
4- GEMLİK KARACAALİ KÖYÜ SU AĞZI MEVKİİ PARSEL : 1535 CİLT : 17 SAYFA 1615 DE KAYITLI 

932.00 M2 MİKTARLI TAŞINMAZ ÜZERİ BOŞ BİR VAZİYETTE BULUNMAKTA OLUP, BORÇLUNUN HİSSE 
OLAN 3 120 HİSSESİNE İSABET EDEN DEĞER 932.000.000 TL. DİR

BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 07.09.2004 11.30 - 11.40
İKİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 17.09.2004 11.30 - 11.40
5- GEMLİK KARACAALİ KOYU SU AĞZI MEVKİİ PARSEL : 1537 CİLT : 17 SAYFA 1618 DE KAYITLI 

TAŞINMAZ 340 00 M2 OLUP BOS VAZİYETTE OTOPARK OLARAK KULLANILMAKTA BORÇLUNUN 
12 1776 HİSSESİNE İSABET EDEN DEĞER MUHAMMEN BEDELİ 91 891 891 TL.DİR

BİRİNCİ SATIS GUN VE SAATİ : 07.09 2004 11.50 - 12.00
İKİNCİ SATIŞ GUN VE SAATİ : 1 7 09.2004 11.50 - 12.00
İMAR DURUMU :
7 PAHA. 1533 NOLU PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPIYA 21.04.1975 GÜN VE 590 SAYILI YAPI İZNİ, 

13.08.2004 GUN 18 71 TEDİLAT RUHSATI VERİLMİŞTİR. 1531,1532,1535 VE 1537 PARSEL NOLU 
TAŞINMAZLAR ÜZERİNE İSE. PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ VE EBATLARININ UYGUN OLMAMASI NEDENİYLE 
MEVZUAT GEREĞİNCE YAPI YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 07.09.2004 günü 10.30'dan 12.oo saatleri arasında Gemlik İcra Müdürlüğü 

önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ını 
ve satış masraflannı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartı ile 17.09.2004 CUMA günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın 
taahhüdü saklı üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale 
edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını ve satış 
masraflarını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 'si nispetinde pey akçesi 
(T. Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste
diğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark
tan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, 
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas
rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak
ları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze 
başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara İİK 127. Maddesine göre 

tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.
05.07.2004 Gemlik İcra Müdür Yrd.

Basın : 2004 49

“Vergi Barışı’nda 
süre uzatılmayacak”

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
vergi barışında süre 
uzatımını kabul 
etmeyeceklerini 
açıkladı. Unakıtan, 
hafif ticari araçların 
bineğe 
dönüştürülmesinde 
ÖTV artırımı uygula
masını da savu
narak, "Ticari 
aracını bineğe 
çevirenlerin binek 
vergisi ödememesi 
haksızlık olur" dedi. 
Unakıtan, Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek 
ile aralarını açan 
'af1 konusunda da, 
"İşi germenin 
anlamı yok" 
mesajını verdi. 
Unakıtan, Vergi 

Barışı nda sürenin 3- 
4 ay daha uzatıla
cağı yönündeki 
tartışmalara son 
noktayı koydu. 
Unakıtan, vergi 
barışında sürenin 
uzatılmayacağını 
belirterek, süre uza
tımı yönündeki 
talebi kabul 
etmeyeceklerini 
bildirdi.
Bakan Unakıtan, 
hafif ticari araçların

bineğe 
dönüştürülmesinde 
ÖTV artırımı uygula
masını da savundu. 
Bu konuda eleştiri 
almalarının doğal 
olduğuna işaret 
eden Unakıtan, 
"Ticari araçların ver
gisi neyse o 
ödenecek. Lüks 
araçlar için lüks 
araç vergisi 
ödenecek. Ticari 
araçların vergisini 
arttırmayız. Aynen 
kalacak. Ticari 
aracını bineğe 
çevirenlerin binek 
vergisi ödememesi 
haksızlık olur" dedi. 
Unakıtan, Adalet 
Bakanı Çiçek ile 
aralarının bozul
masına neden olan 
fonların tasfiyesiyle 
ilgili kanuna ekle
nen 'af* maddesi 
konusunda da, "İşi 
germenin mantığı 
yok. Takılmış plak 
gibi bir yerde 
kalmak çok yanlış. 
Politikacının görevi 
sorunları çözmektir. 
Bu af maf değil, 
problemlerin 
çözümüdür* değer
lendirmesini yaptı.

I BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE 1
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEZ REKLAM .
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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TAŞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA İLANI
müdürlüğünden

Dosya No : 2003 / 877 ESAS
Yeni Lira yerini 

Euro mu?Satılmasırfa karar veriler» gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
I I GEMLİK CİHARI KÖYÜ SARIMEŞE MEVKİİ ADA : 0 PARSEL : 166 CİLT : 2 SAYFA : 166 DA KAY
IRI TAŞINMAZ MAL ZEYTİNLİK VASFINDA OLUP 12100 M2 MİKTARLIDIR. TAŞINMAZDA 15-20 
YAKARINDA 360 ADET GEMLİK TİPİ ZEYTİN FİDANI BULUNMAKTADIR. AĞAÇLAR BAKIMLI DURUM
DADIR.* TAŞINMAZ SUSUZDUR. AĞAÇLAR ÜRÜN VERECEK DURUMDADIR. MUHAMMEN BEDELİ 
25.000.0001)00 TL. DİR.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 06.09.2004 günü 11.30’dan 11.40 saatleri arasında Gemlik İcra Müdürlüğü 

önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 mı 
ve satış masraflarını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas- 
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartı ile 16.09.2004 günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın 
taahhüdü saklı üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale 
edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin rhaljn tahmin edilen kıymetinin % 40 mı ve satış 
masraflarını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından) [ 
fazla olması ve bundan başka paraya çevirmp ve paylaştırma masraflarını geçmesi, 
lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin %.2Q ,‘si nispetinde pey akçeşi 
(T. Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste
diğinde 10 günü ^geçmemek üzere mehil: verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulı^-tapu hçırç 
ve masraftan ile KDV alıcıya aittir. Birikmişi vergiler satış bedelinden ödenir. ।

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin^ (*),bugayrimenkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olanı iddialarını {dayanağı belgeler ile on beş gün içinde , 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hdkları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş^ 
madan hariç bırakılacaklardır.; ! M di on

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale hede|ini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep otan tüm alıcılar ve.kefilleri;teklif jeftiklep bedel ile şgp jhgle fcedeli arasındaki fark
tan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizindepHrypüjteselşiien; mesul olacaklardır.]q 
İhale farkı ve temerrrüt faizi ayrıca hukme hacet kalmaksızın Dairerr)i?çe Tahsil olunacak, -ı 
bu fark, varsa önçelikle teminat bedelinden Alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itipargiivherkesin görebilmesi için dairede açıkjplup rpaş-f 
rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya .pjr^ö|Ti0ği gönderilebilir.

6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve hiündereçatını kabul etmişsayılacak- , 
lan, başkaca bilgi almak isteyenleri^yumanda yazıljdosyanumarqst(leMüdürlüğümüze; 
başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara ÜK 127. Maddesinegöre 
tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

05.07.2004 jç1dv .notıMonü Gemlik İcra Müdür Yrd.
İ jlilmeG Basın:2004 /50o

Elektromanyetik radyasyon tehlikesi
Günlük hayatımızda 
kullanılan elektronik 
cihazlar bir yandan 
hayatımızı kolaylaştırır 
ken diğer yandan 
sağlımızı tehdit ediyor. 
Elektronik cihazların 
yaydığı radyasyon, 
işitme zorluğu, baş 
ağrısı ve uykusuzluğa 
neden oluyor. 
Elektronik cihazların 
yaydığı radyasyonun 
insan sağlığına etkileri 
ve korunma yöntem
leri ile ilgili Gazi Ünİver- 
sitesi Tıp Fakültesi 
Biyofizik Anabilim Dalı 
Başkanlığı tarafından 
yapılan araştırma, 
elektronik cihazların 

jlnsdn sağlığını ne 
derece etkilediğini 
gözler önüne J f ■ 

.Araştırmada, günlük /; 
^hayatımızda kul- 
Jandığçhû teieviiyçn, / 
bilgi sayar ve cep tele- ’ 

-fonları başta olmak 

üzere birçok elektronik 
alet, baş ağnsinıri, ’ 
uykusuzluğun ve işitme 
zorluğunun tetikleyici 
unsurları arasında yer i 
alıyor. Özellikle cep 
telefonu. kullanımının 
beyin aktivitesinde et; 
kili olduğu belirtiliyor. 
Uzmanlar, cep tele
fonu kullanılmasının 16 
yaş altındakilerin, fizik
sel gelişimin devam" sh 
ediyor olmasından 
dolayı yetişkinlerden. 
daha çok etkilediğini 

u. belirtiyorlar. Bu neden
le 14 yaş altındaki 
çöeüklann cep tele
fonu kullanmçpıglan 
öneriliyor. Elektronik 
cihazlardan uzak 
durulmadığı takdirde 
boğazda kuruluk hissi, 
gözde problemler, baş 
ağrısı, alerji, uykusu-■ 

. zluk, seslere karşı has
sasiyet, işitme zorluğu 
ve yorgunluk gibi belip

W tflüi 

tiler ortaya çıkıyor. 
। Uzmahiâr, Ölöktrö- 
| manyetik cihâziârın 
î yaydığı rddydsyöndan 
j korunmak içftvşuöner- 
I ilerde bulunuyor: 
i - Elektrikli ^aletleri h 
। kendimizden mümkün 
i olduğunca ufakta, r 
i çalıştırın. Şöylece 
elektromanyetik etki j 
mesafe ile doğrut 

! orantılı olarak hızla 
azalacaktır.
- Kullanmadığınız âlet
leri ya kapalı tutun 

I yada fişten Çİkarıh1.: n J 
ı Stand-by konumunda 
kaldığı sürece elektro
manyetik kirlilik 
oluşturucaktır.

|- Düşük radyasyonlu et 
bilgisayar ekranı kul- 

| lanmaya özen gösterin 
yada filtreli kullanın. , 
Mümkünse plazma 
ekranı tercih edin.
- Halojen ve floraşan 
lambaları, mümkünse 1 

İ 11 — 

kullânmdyi^ ’ ' 
Kullanıyorsanız 
kendinizden îızâk’1 n •’ 
tutun, gece lambası ; 
veokuma lâmbasf 
kullanmayın;b i 
-Dinlendirici ıbkrnY 

ı uykuya geçmek için 
v en ideal koşul yatak
odasında TV ve radyo 

} bulunmamasıdır.
Elektrikli saat, 
radyo veya alarmı 
başucunuzda 
bulundurmayın, 
elektrikle çalışan 
radyolu çalar saatleri 
baştnızdah mümkün 
olduğunca 
uzakta tütün.? < 
- Cep telefonunuzu 
kullanmadığınız : 
sürece kapak tutun. 

. Gerekmedikçe cep 
telefonu kullanmayın. 
Cep telefonlarını o 
kalp üstünde, bel 

',ye
bulundurmayın.

Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı ‘ 
Erdem Boşa, Avrupa 
Para Birliği'ne git
menin Türkiye ilçin’lyi ’ 
bir fikir Olabileceğini 
belirterek,' "fek 
paraya geçmenin 
öngörülebilirlik açısın
dan çok büyük Tay- T 
daları var" dedLAA. 
Hacettepe Üniversite- 
si Finansal S) 
Araştırmalar Merkezi 
(HÜFAM) 
tarafından düzenle-t 3 
nen !‘EleventhjAnnual 
Conference ec 
MuliinqtipnaM 
Içioançe Socieıty- 
toplantısı kqpsqmifi? j 
da, Merkez Bankası 
eski Başkanı 
Prof. Pr. Bülent 
Gültekin'in başkanlık-, 
^ttiğl^Hnansai 
Piyasaların 
Birleşmpsj" konulu, 
panel yapıldı.
Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı 
Erdem Başçı, pan
elde yaptığı '' 
könuşmadd, SjIüs-’ ' 

’ larorası finansal'İli- ’° 
temin entdğrd'syohu 
cfltihda 
İStikrann önemine ve 
mdli iStiktdrıri sağlah- 
masında Merkez o 
Bankası'nınrolüne 
değindi, 
Merkez Bankasına 
verilen görev olan 
fiyat istikrarının; mali 
istikrarla ilgisine.vec:. 
bunların ikisinin su 
bağlantılı olduğuna 
işaret eden Başçı, 
mali istikran yola
bilmesi için öncelikle 
fiyat istikrarının 
olması gerektiğini 
vurguladı. Mali, 
istikran, mali kuram
ların ye sözleşmelerin 
süregiden başarısı 
olarak, tanımlpyan 
Erdem Başçı, burada 
başarının ölçülmesi 
nln "mali sözleşmenin 

hükümlerine uyul
ması Ve zaman için, 
deki kaynak dağılım 
nın verimli, etkin ol 
ması" gibi iki ayağı 
bulunduğunu 
söyledi. Başçı, ser
maye hareketleri J3 
serbestleşmesinden 
sonra mali istikrarın 
sağlanması iğfoHl 
karşılarına çikan zor
luklardan 
bahsederken, şöyleo 
dedi: *Bu zorluklarda 
Merkez Bankası için 
e^önemli.olanı hem 
Kuru, hem faizi aynr 
anda kontrol edemi; 
orplması. Dolayısıyla | 
ya kuru öngörülebilir 
hale getirmek duru
munda veyahut faizi 
öngörülebilir 
duruma getirmek Aî 
durumunda... Merke: 
Bankası, 2001'den 
önce kuru öngörüle 
bilir}tutmaya çalıştı. 
Fakat, burada çeşitli 
sebeplerden, 
kurumsal sebepler-*" 
deh, bankacılık siste
mindeki zayıflıktan3 
dolayı
başarılı olunamadL9 
2001’den bu yana"*1 
da faizi nispeten 'sB* 
öngörülebilir" 
hale getirmeye 
çalışıyor ve bunda 
da oldukça 
başarılı oldu. Bunu ? 
yaparken de, kuricm 
dalgalı hale bırak
mak gerekiyor." uaı 
Kurların dalgalı 
olmasının pek 
çok faydasının 
görüldüğünü 
belirten
Başçı, risk bakımın-- 
dan da özellikle 
ihracatçıların, e 
ithalatçılann ve 
dövizle iş yapanların 
bu vadeli işlem 
piyasalarını mümküg 
olduğu kadar 
kuDanmalannı teşvik 
ettiklefini belirtti.
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Sofra kurmak bir sanattır
Yemek pişirmek 
nasıl bir sanatsa, 
yemeği süslemek ve 
onu sofraya taşımak 
da bir sanattır.
Yemeğiniz ne kadar 
güzel olursa olsun, 
eğer sofra kurallarını 
bilmiyorsanız, bu 
konuklarınızı da sizi 
de fazlasıyla yorar. 
İyi bir yemek daveti 
vermek istiyorsanız, 
çağırdığınız konuk- 
lann sağlık durum
larından. yaşlarına 
kadar tüm detayları 
göz önüne almalısınız. 
Uzmanlar, yemeklerin, 
hazmı kolay yiyecek
lerle yapılmasına 
özen gösterilmesi 
gerektiğini belirterek. 
'Davetinizde iki salçah 
veya birbirine ben
zeyen iki yemek 
bulunmamalı 
diye uyarıyor.
Her yemeğin kendi 
takımıyla yendiğin ve 
her yemekte çata 
b a- ve tapa*

I değıshriidıa n 
vurguıayan uzman ar 

। soğuk yemeg n 
i soğuk tabakta, sıcak 
| yemeğin ısıtılmış 
tabakta verilmesi 
gerektiğini hatırlatıyor. 
BIÇAK, TABAĞIN 
SAĞINDA 
Uzmanlar, çatalların 
kullanılış sırasına 
göre, sivri tarafı 
havaya kalkık olarak 
ve tabağın soluna 
yerleştirilmesi gerek
tiğini ifade ederek, 
"Sadece tatlı çatalı, 
tabağın önüne sapı 
solda kalacak şekilde

Aile hekimliği bu yıl başlıyor
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ;
"Aile hekimliği yasa 
tasanmızı tatile 
girmeden önce 
Meclis ten geçirmiş 
olacağız" dedi.
Recep Akdağ, aile 
hekimliği uygula
masını bu yıl içinde 
pilot bir ilde başlata
caklarını söyledi.
Projeye göre, yaklaşık 
3 bin kişiye bir aile 
hekimi düşecek.
2 milyar liranın

konulur. Bıçaklar 
keskin tarafı tabağa 
dönük olarak, 
tabağın sağına 
yerleştirilmelidir.
Sadece tatlı bıçağı 
tabağın önüne, 
sapı sağda kalacak 
şekilde ve ekmek 
bıçağı da ekmek 
tabağının üzerinde 
sağ kenarında 
kullanılır. Bardaklar 
her zaman sağda 
dururlar. Kaşıklar 
oyuk kısmı havaya 
oakar şekilde ve 
tabağın sağında 
bıçağın sağına 
yerleştirilir" diyor. 
Çiçek, şamdan gibi 
aksesuarların, 
misafirlerin birbirlerini 
görmelerini 
engelleyecek 
şekilde konmaması 

üzerinde kazanç elde 
edecek olan aile 
hekimleri, kamudaki 
görevlerinden izinli

sayılacak ancak 
devlet memuru 
statüsündeki tüm 
haklardan yararlan

gerektiğini 
kaydeden 
uzmanlar, 
yemek masası 
için en uygun 
çiçek şeklinin 
basık çiçek 
şekli olduğunu, 
onur konuk
larının önüne 
masanın ortası
na doğru 
konması gerek
tiğini bildiriyor. 
EL TASININ

ÖZELLİĞİ 
Uzmanlar, 
tuzluk ve 
biberliğin, 
tatlı çatal ve 
bıçağının arkasında, 
masanın 
ortasına yakın kon
ması gerektiğini 
belirterek, "Hardal, 
ketçap, 
mayonez 
önceden sofraya 
konmaz.
Kullanılacakları 
yemekle beraber 
sofraya getirilir 
Elle yenmesi gereken 
yemeklerde el tası 
eklenmelidir. İçinde 
yarısına kadar ılık 
su ve bir dilim limon 
olmalıdır. Sol taraf 
çatalın önüne koyulur. 
Meyve için el tası 
eklenecekse içindeki 

su soğuk olmalı ve 
yine bir dilim limon 
koyulmalıdır. El tası 
verilmeyecekse, 
özellikle elle yenen 
yemeklerden sonra 
hafif sabunlu ve 
kokulu el bezi 
verilmelidir" 
önerisinde bulunuyor. 
MİSAFİRE 60 CM. YER 
Bazı yemeklerin 
yenmeyen kısımları, 
kemikler ve kılçıklar 
için yemek tabağının 
sol önüne bir kemik 
tabağı konması 
gerektiğini vurgu
layan uzmanlar, 
şunları kaydediyor: 
"İki kişinin omuz 
arasındaki boşluk 
hedef alınır şekilde 
sofrada her iki kişiye 
bir sigara tablası 
konur. Davetlilerin 
rahatça yemek yiye
bilmeleri için her 
kişiye 60 cm yer 
olmalıdır. Peçeteler 
sofraya mümkün 
olduğunca sade şek
ilde konur Şekilli kat
lamalar doğru 
değildir. Kirli takımlar 
sağdan alınır ve yer
ine temizleri yine sağ
dan sofraya koyulur. 
Bunların içinden 
sadece el tası, 
ekmek ve salata 
tabağı soldan alınır 
ve soldan koyulur. 
Garnitürler ve soslar 
ayrı servis edildiği için 
soldan verilmelidir. 
Kalabalık ziyafet 
sofrasında elle 
yenen yemekler ve 
sarımsaklı yemekler 
verilmez."

abilecek.
Akdağ şöyle 
konuştu: "Türkiye 
Cumhuriyeti'nde 
uzman hekmilik 
görevlerine başlamak 
isteyenler öncelikle 
devlet görevlerine 
buralarda başlaya
caklar. Bu hususta 
kararlıyız. Mecburi 
hizmeti kaldırdık ama 
kamuda çalışmak 
isteyen hekimler 
burada çalışmak 
zorundadırlar."

Sinsi tehlike 
hareketsizlik
Çağımızın en büyük 
tehlikesi haline gelen 
hareketsizlik şeker 
hastalığından kalbe 
kadar pek çok 
hastalığı tetikliyor; 
organik çöküntü, 
doyumsuzluk, mutsu
zluk, ruhsal bunalım, 
telaşlı, kuşkulu ve 
huzursuzluk oluştu 
ruyor. Hareketsizliğin 
çağımızın en büyük 
sorunu haline 
geldiğini belirten 
uzmanlar uzun süre 
hareketsiz kalmanın, 
organik çöküntü, 
doyumsuzluk, mutsu
zluk, ruhsal bunalım, 
telaşlı, kuşkulu ve 
huzursuz kişiliğe 
sebep olabileceğini 
belirtiyor.
Ayrıca uzun süreli 
hareketsiz bir hayat 
sürmek koroner 
damar hastalığı riski
ni de artırıyor.
Düzen yapılan aero
bik egzersizleri 
koroner hastalıklara 
sebep olan risk fak
törlerini ortadan 
kaldırdığı gibi kalbin 
sağlıklı dolaşım ile 
güçlenmesi sonucu 
daha uzun yaşamayı 
da sağlıyor.
Hareketsiz yaşantı şiş
manlık sorununu da 
beraberinde getiri 

yor. Fazla kilolarını 
taşımak zorundaki 
şişman insanlar, 
çabuk yoruluyor, bu 
kişilerde ani ölüm 
riski de yükseliyor. 
Egzersizin yüksek kan 
şekeri kontrolü için 
de büyük önem 
taşıdığını belirten 
uzmanlar, düzenli 
egzersiz yapılırken 
kaslarda depolanmış 
şeker öğelerinin 
enerji kaynağı olarak 
tüketildiğini, bunların 
yerine kan şeker 
öğeleri devreye 
girdiğinde, kandaki 
şeker seviyesinin de 
düştüğünü belirtiyor. 
Diyet ve aşın kilolann 
kontrolünü sağlayan 
egzersizler, şeker 
hastalarının 
tedavisinde öneriliy
or. Ancak uzun yıllar 
hareketsiz kalan kişi
lerin spora başla
madan önce mutla
ka sağlık değer
lendirmesi yaptırması 
da uzmanlar tarafın
dan hatırlatılıyor. 
Özellikle 35 yaş 
üstünde olan ve 
hayat boyu spor 
yapmak isteyenlerin 
check-up 
incelemesinden 
geçmeleri de 
öneriliyor.
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Anız yakmak toprağa da 
çevreye de zarar yeriyor 

Hasat sonrası tarlada kalan bitki saplarının ve yabani otların yakılarak yok 
edilmesinin çevreye ve toprağa zarar verdiğini belirtilerek, çiftçiler uyarıldı.

Gemlikspoı 
olağan 

kongresi 
ertelendi

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Vahap Katkat, 
hasat sonrasında 
tarlada kalan bitki 
saplarının ve yabani 
otlann yakılmasının 
çevreye ve toprağa 
zarar verdiğini belirte 
rek, bu yöntemle 
toprağın verimsiz hale 
getirildiğini söyledi. 
Katkat, gazetemize 
yaptığı yazılı açıkla
mada, çiftçilere 
seslenerek, “Yakma 
yerine hasat sıra
sında bitkiyi dipten 
kesmeksiniz" dedi.
Katkat, açıklamasında 
şu görüşlere yer verdi: 
“Bir yandan hasat 
yapılırken, bir yandan 
da sapların kuru

masını beklemeden 
toprağın sürülmesi 
gerekir. Otlar 
kurumadan tarlayı 
sürmek daha 
kolaydır. Anız 
yakıldığında toprak
taki tüm mikroorga
nizmalar yok ediliyor. 
Bu da bir sonraki yıl 
toprağı verimsiz 
leştiriyor. Oysa 
tarlaların üstündeki 
bitki saplarını sürerek, 
toprağa karıştırmak 
toprağa doğal gübre 
etkisi yapıyor ve 
toprağı daha da 
verimli hale getiriyor." 
Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Çevre 
Mühendisliği 
Bölümü Başkanı

Prof. Dr. H. Savaş 
Başkaya ise, dünya 
da hiçbir şeyin 
yok edilmediğini, 
sadece şekil değiş
tirdiğini belirterek, 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
"Yakılarak anızın 
yok edildiği sanıl
masın. Anızın yakıl
ması sonucu organik 
ve anorganik 
maddeler oluşuyor. 
Karbonlu yanma 
atıkları toprağa zarar 
veriyor ve sert bir 
tabaka oluşturarak 
su geçirgenliğini 
azaltıyor. Eğimli 
arazilerde yağışlar 
sonucu toprağın 
hızlı aşınmasına, 
düz arazilerde de

geçici bataklıklar 
oluşmasına yol 
açıyor. Yakma 
sonucu ortaya çıkan 
karbondioksit de 
havaya karışarak 
sera etkisi yapmaya 
yardımcı oluyor. 
Sadece ülkemizde 
değil, dünyanın 
her yanındaki 
çiftçilerin işin 
kolayına kaçarak 
yaktıkları anız, 
ekolojik dengenin 
bozulmasına yol 
açan eylem 
lerden biri haline 
geliyor. İşte son 
yıllarda felakete 
yol açan aşırı 
yağışlar, hep 
sera etkisinin bir 
sonucudur."

Dün yapılması 
gereken 
Gemlikspor 
kongresi belir
lenemeyen 
nedenlerle 
ileriki bir tarihe 
ertelendi. 
Geçtiğimiz 
yıl başansız 
bir sezon
geçirerek, 
Bursa Süper 
Amatör liginden 
birinci amatör 
lige düşen 
Gemlikspor’da 
olağan 
kongre kararının 
alınmasından 
sonra kulübe

Gemlikspor 
Kulübü Başkanı 1 
ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yaptığı ’ 
açıklamada 
yeniden tarih 
belirleneceğini 
ve kongrenin 
belirlenecek

sahip çıkıla
cağı konuşul
maktaydı.

zamanda 
yapılacağını 
bildirdi.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR GERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi

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

HER TÜRLÜ MATBAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ

Kttrlnz Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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



Türk Telekom, rekabet ve teknolojideki gelişmenin sonucunda sabit telefon tarifelerinde yüzde 80’e varan oranlarda indirime gidiyor

01 Telefonda yüzde 80 indirim
B Türk Telekom Genel Müdürlüğü tarafından yeni sabit hat ve indirim paketleri açıklandı. 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren 

geçerli olacak olan indirimler, 5 tarifeden oluşuyor. Aboneler, kendilerine uygun konuşma paketini seçebilecekler. Syf 5'de

2 . GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

KKrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

8 Temmuz 2004 Perşembe

Müşteriye bağıran 
esnafa 85 milyon 

lira ceza kesilecek 
Ayıplı mal ve hizmetten suçlu bulu
nan esnaf, disiplin yönetmeliğine gö 
re aidatın iki katından başlayan ve 
tekrarı halinde 5 katına kadar ulaşan 
para cezasına çarptırılabiliyor.

Haberi sayfa 7'deFİYATI : 250.000- TL.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, polisi en çok uğraştıran kişilerin bohçacılar olduğunu söyledi.

Bohçacılara dikkat edinmı

met

Güne Bakış
1

|! | ■gjkl Kadri GÜLER
| kadri_guler@hotmail.com

Hırsızlık
Dûn yayınlanan Gemlik Körfezde, yaz aylarında 

I hırsızlık olaylarında büyük artışlar görüldüğünü 
I befirten bir haber vardı.

Bugün de İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, 
I Muhtarlar Demeği’nde, Mahalle Muhtarlanyla 
I biraraya gelerek, bu konuyu ele aldı.

Gemlik'te yaz aylan başladığında hırsızlık olayları 
I artıyor.

Önceki yıl işyerim, geçtiğimiz yıl evimin çelik kapısı 
II tartarak girilen hırsızlardan canı yanmış bir kişi olarak 
I bu konuyu sık sık gündeme getiriyorum.

Resmi kurumlar, hırsızlıklara karşı nasıl önlem alın- 
I ması gerektiğini söylüyorlar.

Dünkü gazetemizde, emniyet yetkililerinden alınan 
I bükerle, hırsızlardan korunmanın 28 yolunu yazdık.

Bunlara uyulması gerekir. Sonra, ah canımız yandı 
II denmesin.
| İçe Emniyet Müdürü Alî Kemal Kurt, Gemlik'teki 

II hasa lık otaytannın yaz aylarında arttığına dikkat 
| çekiyor.

bofosyonei hırsızlar yanında, bohçacı adı verilen 
kadın sahalara bilhassa dikkat edilmesi uyansında 
bulunuyor.

Profesyonel hırsıza kapı da, kilitte vız gelir.
Gectiğmiz hafta İstiklal Caddesinde iki işyeri profos- 

yonef tatarca soyuldu.
I Önlem hem vafandasdan gelmeli, hemde emniyet

ten
’ Sokak aralan devriyeler arttırılmalı.

Şüpheli herkes aranmalı.
Halk, evinden çıkarken, evim soyulacak korkusuyla 

sokağa çıkmamalı.
Herkes üzerine düşeni yerine getirirse sorun kalmaz.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, hırsızlık olaylarının art
ması üzerine Muhtarlar Derneği’nde mahalle muhtarları ile 
biraraya gelerek, şikayetlerini dinledi. Kurt, kap kacak satan
lara ve bohçacı denilen vatandaşlara dikkat edilmesini istedi.
//çe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri 
ve mahalle muhtarları 
dün Muhtarlar Derne
ği’nde biraya geldi. 
Son zamanlarda yaşa 
nan hırsızlık olaylarının 
sorun olduğunu söyle 
yen İlçe Emniyet Müdü 
rü Ali Kemal Kurt, polisi 
profesyonel hırsızların 
dışında en çok bohça 
cıların uğraştırdığını 
belirtti. Kurt, bu 
gibi kişilerin kendilerine 
göre taktik geliştir 
diğini, eldiven kullan
dıklarını ve iz bırak
madıklarını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Mimiz rahat oto”
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı Hüseyin Yener, 753 bin 
işçi emeklisinin 29 aylık fark bedelleri 
olan 6 trilyon liranın en yakın zamanda 
ödenmesi konusunda Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başes 
gioğlu’nun güvence verdiğini belirterek,

emek'!fnrin rahat olmasını istedi, 
Yene! )1 yılı Ocak ayı itibariyle 4 yıldır 
sürer cadelede emeklinin hakkı olan 
farkk lacağını belirterek, 1986-1996 
yıllan asında kesilen konet edindirme 
fonu için de çalışmaların sürdürül - 
düğünü söyledi. Haberi sayfa 2rde

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

İşsizlik

İşsizlik;
Ülke gelişiminde önemli bir unsur.
Türkiye'nin son beş yılına damgasını vuran 

baş sorun.
Çözülmesi şart.
Ne olacak ?
Yatırım yapılacak.
Ama önce nüfus planlanacak.
İşsizliğe neden olan gerçek ne?
Ekonomi düne kadar patinaj yapıyordu.
Şimdi tekerlek dönmeye başladı ama yavaş 

yavaş.
Etkisinin hissedilmesi için geçecek süre en az 

iki yıl.
O da dengeler bozulmazsa.
Bir de ekonomideki gelişmeye tamamen zıt 

hızlı nüfus artışı...
Dolayısıyla ne istihdam yaratılabiliyor.
Ne de yaratılan istihdam talebi karşılıyor.
Kısır bir döngü...
Çözüm yok mu? |
Var... *
İşin bir makro bir de mikro boyutu var. f 
Makro düzeyde;
Temel araç ekonomide hızlı büyüme...
En az yıllık yüzde 6...
Ayrıca; $.
Mikro düzeyde alınacak önlemler ise işsizlikle 

mücadeleyi destekler nitelikte...
Bunun için.
İşgücü maliyetlerini azaltacak önlemlerin 

alınması şart.
Birne demek.
Ucuz enerji demek.
Ucuz arsa demek.
İstihdam vergilerini kabul edilebilir düzeye 

çekmek demek.
Bir de işin nüfus planlaması yönü var.
Bunlar bir araya gelirse uzmanların tahminle 

rine göre 2010 yılında işlem tamam.
Yoksa düşün taşın.
Biraz da kaşın.
Karar vermesini bilmeyen, kendi özgür iradesi 

ve toplumsal gerçeklere göre hareket ede
meyen altyapısızlarla daha çok düşünüp taşı
nacağız.

Kaşıntımız da hiç geçmeyecek gibi gözükü 
yor.

Ne yapalım?
Gökten elmalar yağıyor...
Bizim başımıza kifayetsiz muktedirler düşüyor.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

1 İLAN ve REKLAM ALINIR
| KÖRFEZ REKLAM |
, TEL: (0.224) 513 96 83 .

“Emeklilerimiz rahat olsun’
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi Başkar 
Hüseyin Yener, 753 bin işçi emeklisinin 29 aylık fark bedelle-j 
olan 6 trilyon liranın en yakın zamanda ödenmesi konusundı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nııı 
güvence verdiğini belirterek, emeklilerin rahat olmasını istedi
Seyfettin. ŞEKER.şöz “Sosyal
Türkiye İşçi 
Emeklileri derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin 
Yener, emeklilerin 
birikmiş alacak
larının ödenmesi 
konusunda 
bilgi verdi. 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Genel 
Kurul toplantısı için 
gittiği Ankara’dan 
dönen Hüseyin 
Yener, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu’nun 
genel kurulda 
yaptığı konuşma
da, “Devlette 
kimsenin beş 
kuruşu kalmaz, 
Emeklimize hakkı 
olan farkları mut
laka ödeyeceğiz" 
diyerek, emeklilere 
mesaj gönderdi.
FARKLAR 
ÖDENECEK 
2001 yılı Ocak ayı 
itibariyle 4 yıldır 
süren mücadelede 
emeklinin hakkı 
olan farkları 
alacakları 
müjdesini veren 
Hüseyin Yener, 
Bakan 
Başesgioğlu’nun

Sigortalar 
Kurumu 
yönetim 
kurulundan 
bu farkların
ödenmesini
geçirdim. 
Komisyonlar 
kurduk ve 
çalışmalar 
devam 
ediyor, emekli 
arkadaş 
larımdan 
ricam bilgiyi 
sadece
emekli dernek
lerinden almaları 
ve bilmeyenlerin 
sözlerine
rağbet etmeme 
lerini istiyorum" 
konuşmasını 
yaparak, 753 bin 
işçi emeklisinin 
29 aylık fark 
bedelleri olan 
toplam 6 trilyon 
liranın yakın 
zamanda mutlaka 
ödeneceği konu 
sunda güvence 
verdiğini söyledi. 
1986-1996 yılları 
arasında kesilen 
Konut Edindirme 
Fonu için de 
çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
bildiren Hüseyin

Yener, en kısa 
zamanda bu 
konuda da

Bakan tarafından 
açıklama yapıla
cağını duyurdu. 
SİSTEMDE 
FARKLILIK VAR 
İşçi Emeklilerinin 
5 ayrı sistem 
içinde maaş 
aldıklarını 
belirten Yener, 
genel kurulda 
bunu içinde 
tartışmalar 
geçtiğine dikkat 
çekerek, 
“Bakan Murat 
Başesgioğlu, 
Emeklilerin yıllardır 
istediği İntibak 
Yasası'nın 
çıkarılarak SSK 
emeklisinin norm

standartlarına i 
getirilerek 
farklılıkların

giderileceği" 
konusunda destek
verdiğini söyledi. 
Öte yandan 
Ankara’da
gerçekleştirilen 
Sosyal Sigortalar 
Yönetim Kurulu
seçimlerinde 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Kazım 
Ergün'ün yönetim 
kurulu üyeliğine 
seçildiğini 
söyleyen Yener, 1 
“Bundan sonra ] 
emeklimizin derdi 
Sosyal Sigortalar 
kurumu’nda daha 
iyi savunulacak'' 1 
şeklinde konuştu. I

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

Körfez Ofset ı
MATBAACILIK-YAY1NCILIK-REKLAMCILIK

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİM
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ilçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, polisi en çok uğraştıran kişilerin bohçacılar olduğunu söyledi.

11 ‘Bohçacılara dikkat edin
^e^rı İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, hırsızlık olaylarının art- 
sundaması üzerine Muhtarlar Derneği’nde mahalle muhtarları ile 
lu’nun biraraya gelerek, şikayetlerini dinledi. Kurt, kap kacak satan- 
istedi. lara ve bohçacı denilen vatandaşlara dikkat edilmesini istedi.

E
iestek 
ledî.

len 
tatar
ulu

örneği 
m 
letim 
jine

SEKERSÖZ 
Muhtarlar Derneği ne 
yaptığı ziyarette hırsız 
lık olaylarına dikkat 
çeken İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt, 
“Bohçacı denilen 
kişilerle. kap kacak 
satanlara vatan
daşlarımız çok 
dikkat etsinler" 
uyansın d a bulundu. 
Muhtarlar Derneği’nde 
Demek Başkanı İdris 
Kurt ve mahalle 
muhtarları ile bir 
araya gelen İlçe 
Emniyet Müdürü Kurt, 
sohbet havasında 
geçen toplantıda 
muhtarların şikayet 
ve önerilerini din
leyerek değerlendirdi. 
Muhtarların, 
havaların sıcak olması 
nedeniyle kahvelerin 
önlerine çıkarılan san
dalyelerde oturulması 
ve geçen ailelerin 
rahatsız olduklarının 
belirtilmesi üzerine 
konuyu değerlendire
ceğini söyleyen Kurt, 
“Eğer buralardan

sözlü sataşma ve 
rahatsızlık duyulu
yorsa oraları önce 
ikaz ederiz, uyulmaz 
sa kapatma yoluna 
gidebiliriz" dedi. 
BOHÇACILARA 
DİKKAT
Muhtarların son . . 
zamanlarda yaşanan 
hırsızlık olaylarının en 
büyük sorun olarak 
karşılarına dikildiğinin 
bildirilmesi üzerine, 
“Bohçacı denilen 
kişiler, satıcı konu
mundaki kişiler, iyi

nef, 
ıra
derdi 

■talar 
' daha 
cak" 
lUŞtu.

TAŞI
GEDİĞİNE

İstanbul Kararları

Rİ
Kıyak....

AKP Bursa Milletvekili 
ve aynı zamanda 
Gemlikli hemşehrimiz 
Sn. Alfan Karapaşaoğlu, 
Emekliliği hak etmeyen 
milletvekillerine temsil 
tazminatı ödenmesi için, 
TBMM’ ne yasa önerisi vermiş. 
Bir daha ya olunur, ya olunmaz. 
Hazır olmuşken yapın 
kendinize kıyak.
Vekile kıyak, asile dayak. 
Değişmez kaide.

giyimli genç kızlar ve 
erkekler ile yabancı 
görülen araçlarla 
ilçeye giriş yapan ve 
evlerde ‘sigortacıyız’ 
diyenlere vatandaş 
larımız çok dikkat 
etmelidirler" açıkla- 

. masında bulunan Kurt, 
bu kişilerin kendilerine 
göre taktik geliştirdik
lerini ve eldiven 
kullanıp iz bırakmadık
larını söyledi.
Emniyet Müdürü Kurt, 
profesyonel hırsızların 
dışında polisi en fazla 
uğraştıran kişilerin 
bohçacıların 
olduğunu belirterek, 
“Bunların biri kapı 
önünde oturur diğeri 
kapıları çalarak boş 
evleri belirler ve 
kapıyı zorlayarak 
içeri girip hırsızlık 
yaparlar" dedi.
SABİT KARAKOL 
Özellikle yoğun olan 
Balıkpazarı kahve
haneler mevkiine sabit 
polis karakolu istenen 
toplantıda, ayrıca 
Cumhuriyet 
Mahallesi’ne polis 
karakol binasının 
yapılması için 
girişimlerin başlatıl
masını istediler.
İlçe içinde gürültü 
kirliliğinin de yaşan 
dığı ve şehir içi çalı 
şan otobüslerinde hızlı

gittikleri için ikaz 
edilmeleri istendi.
KAMERA SİSTEMİ 
Gemlik’in büyüyen ve 
sorunlarının her geçen 
gün artmakta olduğu
na işaret eden Kurt, 
ilçe içine kurulacak 
gözetleme kameraları 
ile soruna çare 
bulunabileceğinin 
araştırmasını 
yaptıklarını bildirdi. 
Maliyetinin yaklaşık 
50 bin dolar olduğu 
ve 10 noktada kurula
cak 3 kilometrelik 
görüş alanına sahip 
ve 300 metrelik zom 
yapabilen kameralar 
sayesinde ilçenin 
devamlı ve daha 
emin olarak gözetlene 
bileceğini söyleyen 
Kurt, “Yapılacak bu 
koruma sisteminde 
tek sıkıntı sadece 
maddi olanaksızlık.
Vatandaşlarımızın 
yardımlarıyla bunu 
başarabiliriz, her 
kesimden destek bekli 
yoruz, kamera sistemi 
Gemlik’e mutlaka 
kurulmalı" dedi.
İlçe içinde bulunan ve 
çizgileri silinen yaya 
geçitleri içinde 
muhtarların sorularını 
yanıtlayan Kurt, 
bu işlemin Belediyeler 
tarafından yapıldığına 
dikkat çekti.

Nato’nun İstanbul toplantısı tarihe 
geçti.

En önemli karar, düşmanın tespitiy
di.

Artık yeni bir düşman vardı.
Adı da, “terörizm” idi.
Bu zirvenin Türkiye’ye, çok yaran 

oldu.
Artık (PKK) da, Nato’nun düşmanı 

oldu.
Ayrıca, Nato Irak’ı da kapsamına 

aldı.
Ve. Türkiye ile Amerika arasında 

yaşanan asker krizi son buldu.
En azından Türkiye, Amerikan 

baskısından kurtuldu.
Bir başka yenilik, Nato’nun yeni 

üyeleriydi.
Nato’nun eski düşmanları, şimdi 

Nato’nun üyesi olmuştu.
Bazı toplantılar, bir simge haline 

geliyor.
- Kopenhag kriterleri
- Helsinki Anlaşması
- Londra Sözleşmesi
- Zürih ANlaşması gibi.
İstanbul’daki bu toplantı, belki de 

hepsini aştı.
Nato’nun İstanbul kararları bu 

yüzyıla damgasını vuracak gibi 
görünüyor.

Bu toplantıdan en kazançlı çıkan 
ülke biz olduk.

20 senedir (PKK) nın terörist 
olduğunu kabul ettirmekte zorlan
mıştık.

Göbeğimiz çatlamıştı.
Şimdi rahatladık.
Aslında, Nato'ya hayır gösterileri de 

iyi oldu.
Hatta yararı bile oldu.
Ama. Amacını aşan gösteriler tepki 

aldı.
Halkın dükkanlarına ve otomobille 

rine zarar verenler kınandı.
Türkiye büyük risk taşıyan bu 

toplantıdan, yüzünün akıyla çıktı.

GÜNÜN SÖZÜ
Ün rüzgara benzer, 
Her zaman 
Aynı yöne esmez.

"Dante”
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İlçemize bağlı 
Fındıcak köyü. 
Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez bir Vali’nin 
ziyaretine tanıklık etti. 
Fındıcak Köyü 
Dayanışma ve Pilav 
Günü'ne Vali ile 
birlikte çok sayıda 
siyasetçi katıldı. 
Bursa ovası ile İsnik 
gölü arasındaki Katırlı 
dağlarının üzerinde 
kuruluşunun 
OsmanlI’nın ilk 
dönemlerine rast
ladığı küçük bir köy 
olan Fındıcak Köyü, 
tarihinin en büyük 

günlerinden 
birini yaşadı. 
Halen 120 kişinin 
yaşadığı Fındıcak 
köyünde İlkokul 
kapanalı tam 10 yıl 
olmuş, bakkal ise 
kepenklerini kapat
mış, köylüler 
ihtiyaçlarını Salı 
günleri Gemlik ilçe 
pazarından temin 
edebiliyorlar. 
Dağ köyü olan 
Fındıcak’a ara sıra 
uğrayan seyyar 
satıcılar da köylülerin 
yaşamını bir nebze 
kolaylaştırıyor.

YOĞUN 
KATILIM 
Çevreyi 
Katırlı 
dağlarından 
izleyen 
Fındıcak 
köyü'nün 
geçtiğimiz 
günlerde 
önemli 
konukları 
oldu. 
Fındıcak 
köyünü

Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez ziyaret eden 
Vali Oğuz Kağan 
Koksal oldu.
Fındıcak köyü 
Dayanışma ve Pilav 
Günü’ne, Vali Oğuz 
Kağan Koksal ile 
birlikte AKP Bursa 
Milletvekili M. Alton 
Karapaşaoğlu, 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İl GenelMeclisi 
Başkanvekili Mehmet 
Tunçak, Orman 
Bölge Müdürü Orhan 
Dedebaş, Köy 
Hizmetleri Müdürü 
Kemal Demirel, 
Tarım İl Müdürü 
Haşan Küçükballı, 
Bursa Müftüsü Zeki 
Elturan da katıldı.
Fındıcak Köyü 
Muhtarı Ali Yurt, 
Cumhuriyet döne
minde köylerini 
ziyaret eden ilk 
valinin Oğuz Kağan 
Koksal olduğunu 
belirterek, bu 
ziyaretin köyleri 

için çok anlamlı 
olduğunu söyledi. 
VALİ DESTEK VERDİ 
Son yıllarda köyden 
göç eden gençlerin 
köyün sorunlarına 
çok duyarlı 
davrandıklarını 
belirten Fındıcak 
Köyü Muhtarı Ali Yurt, 
köylerinin ihtiyaçlarını 
devlet-vatandaş 
işbirliği ile çözmeye 
çalıştıklarını söyledi. 
Yurt, Vali Köksal’ın 
dağ köylerinin 

sorunlarına yakından 
ilgilendiğini bildikleri
ni ifade ederek 
köydeki tarım potan
siyelinin harekete 
geçirilmesi, sorunlu 
yollarının yapımı, 
köy meydanı, telefon 
sisteminin arızasının 
giderilmesi gibi konu
larda destek istedi. 
Bursa Valisi Oğuz 
Kağan Koksal da, 
devlet-vatandaş 
işbirliği ile sorunların 
çözülebileceğini, 

goç problemine 
rağmen özellikle < 
gençlerin köylerinin ■ 
sorunlarına sahip i 
çıkmalarının önemi 
olduğunu vurguladı 
Vali Koksal, sorunları 
çözümü için destek 
sözü verirken AKP 
Bursa Milletvekili 
Alfan Karapaşaoğlu | 
ise dağ köylerinin 1 
kalkınması için 
ellerinden geleni 
yapacaklarını 
söyledi.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
12R22.5 

KAM LASTİĞİ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
m kredi- WO«ID kari KAMPANYAMIZ
İŞ BANKASI - MAKIMUM KARI AniA«N1B1 «1»
GARANTİ BANKASI ■ BONIIS KART STOKLARLA SINIRLIDIR

ÖZKAYA OTOMOTİV
İIRELLI

GEMLİK BAYİİ
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

OTO AYGAZ
HİZMETİNİZE GİRMİŞİ

OPET ।
YELTEKİNLER PETROL
Bursa • Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Km.

Gemlik/BURSA

r — — — —i
I BURSA HAKİMİYET VE I 
। KENT GAZETELERİNE । 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM
I TEL:(0.224)5139683 1
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Telefonda yüzde 80 indirim
Türk Telekom, rekabet 
ve teknolojideki geliş* 
menin bir sonucu 
olarak sabit telefon 
tarifelerinde 1 
Ağustostan İtibaren 
yüzde 80 e varan 
oranlarda indirime 
gidiyor. Yeni sabit hat 
sistemi şirketlere ve 
bireysel müştelere 
özel uygulamalar 
içeren 5 tarifeden 
oluşuyor.
Türk Telekom Genel 
Müdürü Mehmet 
Ekinalan, yeni sabit 
hat ve indirim 
paketlerini açıkladı. 
Ekinalan. rekabetin 
ve globalleşmenin 
telefon ücretlerinde 
indirimi getirdiğini 
vurguladı.
Müşterinin kendinize 
en uygun konuşma 
paketini seçebileceği 
bu yeni uygulamada

ÎbÂİİk tÜtMAZEVKİNİİ
BİZİMLE HŞfflN

« v«4i|er 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

IO Her çeşit balık ağları

O Sakana Misina Ağları

II O İp Ağ
O Fanya
D Mantar, kurşun

II d İp Çeşitleri
O Sandal Malzemeleri
O Kürek

İd Çapa
d Macun
d Galvenizli çivi

■ d TMC sintine pompası

seçilen pakete göre 
de %80'e varan 
indirimlerle konuşma 
imkanı sağlanacak. 
YENİ TARİFELER : 
'Şirket Tarifesi' 
Şirket tarifesi şehirler
arası ve milletlararası 
yoğun konuşanlar için 
avantaj sağlarken, bu 
tarifeyi seçenler şehir- 
içinde yüzde 40, 
şehirlerarasında yüzde 
43, milletlerarası ara
malarda yüzde 80 lere 
varan indirimlerle 
konuşma şansına 
sahip olabilecek.

Söz konusu 
tarifede 
GSM'lerle 
konuşma 
ücretleri de 
yüzde 30 
oranında 
düşecek. 
KONUŞKAN 
TARİFE 
Konuşkan 

tarife ağırlıklı olarak 
KOBİ'ler veya yoğun 
konuşan bireysel kul
lanıcılar için tasar
landı. Buna göre, 
şehiriçi aramalarda 
yüzde 30, şehirlerarası 
aramalarda yüzde 37, 

milletlerarası ara
malarda yüzde 79, 
GSM görüşmelerinde 
de yüzde 23 indirim 
yapılacak.
STANDART TARİFE 
Standart tarife ise 
kullanıcılarına millet
lerarası yüzde 77'ye, 
şehir içi aramalarda 
yüzde 29 a, şehirler
arası aramalarda da 
yüzde 32 ye varan 
indirimler sağlıyor. 
Tarife paketi seçi
minde bulunmayan 
abonelerin faturaları 
standart tarife 
üzerinden 

ücretlendirilecek.
HESAPLI TARİFE
Hesaplı Tarifede sabit 
telefonunuzu çok az 
kullananlar için öner
iliyor. Bu tarifede sabit 
ücret minimumda 
kalırken, ödenen sabit 
ücret karşılığı bedava 
konuşma hakkı 
kazanılıyor.
Hesaplı Tarife de x 
şehirlerarası yüzde 32 
indirim sağlanırken, 
100 kontürden sonra 
farklı ücretlendirme

Gecekondu yapana 
hapis cezası

elektrik su veya tele
fon bağlantısı yapan

Yeni Türk Ceza 
Kanunu (TCK) tasarısı
üzerine görüşen 
TBMM Adalet 
Komisyonu, gecekon
du yapan ve yap» 
tiranlara hapis cezası 
getiren bir düzenle» 
meyi kabul etti. 
TCK tasarısının 
185'lncl maddesinde 
yapılan düzenle 
meye göre, yapı ruh
satı almadan ya da 
aldığı ruhsata aykırı 
bina yapan ve yap
tıranlara iki yıldan 
beş yıla kadar hapis 
cezası verilebilecek. 
'İmar kirliliğine neden 
olma' başlığıyla 
oluşturulan bölümde, 
gecekondu ve çarpık 
yapılaşmanın önüne 
geçilmesi amacıyla 
birtakım cezalar 
getirildi. Öngörülen 
cezalar şöyle:
Yapı ruhsatı almadan 
ya da aldığı ruhsata 
aykırı olarak bina 
yapan ve yaptıran
lara iki yıldan beş 
yıla kadar hapis 
cezası Ruhsatı 
olmadan başlatılan 
inşaatlar dolayısıvHİ 
kurulan şantiffiyi^j 

söz konusu olacak 
100 kontörden sonra 
bir daha 100 konfor 
s atı n a la n la r, 
şehiriçinde yüzde 29. 
şehirlerarasında yüzde 
32, milletlerarasında 
yüzde 77, GSM de de 
yüzde 15 daha ucuz 
konuşabilecekler.
YAZLIK TARİFE 
Yazlıkçılar ve bulun
dukları yerde çok 
fazla kalmayan müş
teriler için uygun bir 
bir paket.

ya da bu hizmetler
den yararlanmasına 
İzin veren kişiye yine 
İki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası 
Yapı kullanma izni 
almamış binalara 
elektrik, su, telefon 
ve gaz bağlantısı 
yapan veya bunlar
dan yararlanmasına 
izin verenlere ise altı 
aydan iki yıla kadar 
hapis cezası Yapı 
kullanma izni alın
mamış binalarda 
herhangi bir sınai 
veya ticari faaliyetin 
yapılmasına izin 
verenlere de bir 
yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası 
GECEKONDU 
DÜZENLEMESİNİ 
BAŞBAKAN İSTEDİ 
Meclis Adalet 
Komisyonundaki 
görüşmeler 
sırasında özellikle 
gecekondularla 
ilgili düzenlemeyi, 
bizzat Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın isteğiyle 
Gerçekleştirildiği 
Sİlirtildi.
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Vali Köksal’dan Fındıcak'a ziyare
İlçemize bağlı 
Fındıcak köyü, 
Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez bir Vali nin 
ziyaretine tanıklık etti. 
Fındıcak Köyü 
Dayanışma ve Pilav 
Gunu'ne Vali ile 
birlikte çok sayıda 
siyasetçi katıldı. 
Bursa ovası ile İsnik 
gölü arasındaki Katırlı 
dağlarının üzerinde 
kuruluşunun 
OsmanlI’nın ilk 
dönemlerine rast
ladığı küçük bir köy 
olan Fındıcak Köyü, 
tarihinin en büyük 

günlerinden 
birini yaşadı. 
Halen 120 kişinin 
yaşadığı Fındıcak 
köyünde İlkokul 
kapanalı tam 10 yıl 
olmuş, bakkal ise 
kepenklerini kapat
mış, köylüler 
ihtiyaçlarını Salı 
günleri Gemlik ilçe 
pazarından temin 
edebiliyorlar. 
Dağ köyü olan 
Fındıcak’a ara sıra 
uğrayan seyyar 
satıcılar da köylülerin 
yaşamını bir nebze 
kolaylaştırıyor.

YOĞUN 
KATILIM 
Çevreyi 
Katırlı 
dağlarından 
izleyen 
Fındıcak 
köyü’nün 
geçtiğimiz 
günlerde 
önemli 
konukları 
oldu. 
Fındıcak 
köyünü

Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez ziyaret eden 
Vali Oğuz Kağan 
Koksal oldu.
Fındıcak köyü 
Dayanışma ve Pilav 
Günü’ne, Vali Oğuz 
Kağan Koksal ile 
birlikte AKP Bursa 
Milletvekili M. Alton 
Karapaşaoğlu, 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İl GenelMeclisi 
Başkanvekili Mehmet 
Tunçak, Orman 
Bölge Müdürü Orhan 
Dedebaş, Köy 
Hizmetleri Müdürü 
Kemal Demirel, 
Tarım İl Müdürü 
Haşan Küçükballı, 
Bursa Müftüsü Zeki 
Elturan da katıldı.
Fındıcak Köyü 
Muhtarı Ali Yurt, 
Cumhuriyet döne
minde köylerini 
ziyaret eden ilk 
valinin Oğuz Kağan 
Koksal olduğunu 
belirterek, bu 
ziyaretin köyleri

için çok anlamlı 
olduğunu söyledi. 
VALİ DESTEK VERDİ 
Son yıllarda köyden 
göç eden gençlerin 
köyün sorunlarına 
çok duyarlı 
davrandıklarını 
belirten Fındıcak 
Köyü Muhtarı Ali Yurt, 
köylerinin ihtiyaçlarını 
devlet-vatandaş 
işbirliği ile çözmeye 
çalıştıklarını söyledi. 
Yurt. Vali Kökşal’ın 
dağ köylerinin 

sorunlarına yakından 
ilgilendiğini bildikleri
ni ifade ederek 
köydeki tarım potan
siyelinin harekete 
geçirilmesi, sorunlu 
yollarının yapımı, 
köy meydanı, telefon 
sisteminin arızasının 
giderilmesi gibi konu
larda destek istedi. 
Bursa Valisi Oğuz 
Kağan Koksal da, 
devlet-vatandaş 
işbirliği ile sorunların 
çözülebileceğini, 

göç problemine 
rağmen özellikle 
gençlerin köylerinin 
sorunlarına sahip I j 
çıkmalarının önemli I 
olduğunu vurguladı. i 
Vali Koksal, sorunların I 
çözümü için destek i 
sözü verirken AKP ■i 
Bursa Milletvekili 3 | 
Alton Karapaşaoğlu I < 
ise dağ köylerinin J f 
kalkınması için W 3 
ellerinden geleni ] 
yapacaklarını ı 
söyledi.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA OTO AYGA2İ
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR |

OPET ।
YELTEKİNLER PETROL
Bursa ■ Gemlik yolu Kurtul Köyü 8. Kn| 

Gemlik/BURSA

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
KAMPANYAMIZ 

stoklarla SINIRLIDIR

ÖZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

I BURSA HAKİMİYET VE I 
■ KENT GAZETELERİNE J 
J İLAN ve REKLAM ALINIR | 
J KÖRFEZ REKLAM I 
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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Telefonda yüzde 80 indirim
Türk Tel ekom, rekabet 
ve teknolojideki geliş*

İ menin bir sonucu 
!■ olarak sabit telefon 

tarifelerinde 1
. Ağustos tan İtibaren 
I yüzde 80 e varan 
I oranlarda İndirime 
| gidiyor. Yeni sabit hat 

, sistemi şirketlere ve
N bireysel müştelere 
i özel uygulamalar 

M içeren 5 tarifeden 
1 oluşuyor.
4İ Türk Telekom Genel 

Müdürü Mehmet 
E ki no lan, yeni sabit 
hat ve indirim 
paketlerini açıkladı. 
E ki na lan, rekabetin 
ve globalleşmenin 

n telefon ücretlerinde 
indirimi getirdiğini 
vurguladı.
Müşterinin kendinize 
en uygun konuşma 
paketini seçebileceği 
bu yeni uygulamada

seçilen pakete göre 
de %80'e varan 
indirimlerle konuşma 
imkanı sağlanacak. 
YENİ TARİFELER : 
'Şirket Tarifesi' 
Şirket tarifesi şehirler* 
arası ve milletlerarası 
yoğun konuşanlar için 
avantaj sağlarken, bu 
tarifeyi seçenler şehir- 
içinde yüzde 40, 
şehirlerarasında yüzde 
43, milletlerarası ara* 
malarda yüzde 80'lere 
varan indirimlerle 
konuşma şansına 
sahip olabilecek

Söz konusu 
tarifede 
GSM'lerle 
konuşma 
ücretleri de 
yüzde 30 
oranında 
düşecek. 
KONUŞKAN 
TARİFE 
Konuşkan 

tarife ağırlıklı olarak 
KOBİ'ler veya yoğun 
konuşan bireysel kul
lanıcılar İçin tasar
landı. Buna göre, 
şehirlçi aramalarda 
yüzde 30, şehirlerarası 
aramalarda yüzde 37,

milletlerarası ara
malarda yüzde 79, 
GSM görüşmelerinde 
de yüzde 23 indirim 
yapılacak.
STANDART TARİFE 
Standart tarife ise 
kullanıcılarına millet- 
lararası yüzde 77*ye, 
şehir içi aramalarda 
yüzde 29'a, şehirler
arası aramalarda da 
yüzde 32'ye varan 
indirimler sağlıyor. 
Tarife paketi seçi
minde bulunmayan 
abonelerin faturaları 
standart tarife 
üzerinden

ucretlendirilecek. 
HESAPLI TARİFE 
Hesaplı Tarife de sabit 
telefonunuzu çok az 
kullananlar için öner
iliyor. Bu tarifede sabit 
ücret minimumda 
kalırken, ödenen sabit 
ücret karşılığı bedava 
konuşma hakkı 
kazanılıyor.
Hesaplı Tarife de x 
şehirlerarası yüzde 32 
indirim sağlanırken, 
100 kontürden sonra 
farklı ücretlendirme 

Gecekondu yapana 
hapis cezası p^- -ppı

soz konusu olac a k 
100 kontörden sonra 
bir daha 100 konfor 
satın alanlar.
şehiriçinde yüzde 29 
şehirlerarasında yüzde 
32, milletlerarasında 
yüzde 77 GSMde de 
yüzde 15 daha ucuz 
konuşabilecekler.
YAZLIK TARİFE
Yazlıkçılar ve bulun
dukları yerde çok 
fazla kalmayan müş
teriler için uygun bir 
bir paket.

TbÂlİk TOMZEVKİNİİ
IO Her çeşit balık ağları

O Sakana Misina Ağları

ICJ İp Ağ
O Fanya
O Mantar, kurşun

। ™ O İp Çeşitleri
J O Sandal Malzemeleri

1 ■ O Kürek

IO Çapa
O Macun
O Galvenizli çivi

| ■ O TMO sintine pompası

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

Yeni Türk Ceza 
Kanunu (TCK) tasarısı 
üzerine görüşen 
TBMM Adalet 
Komisyonu, gecekon
du yapan ve yap
tıranlara hapis cezası 
getiren bir düzenle
meyi kabul etti. 
TCK tasarısının 
185'lnci maddesinde 
yapılan düzenle 
meye göre, yapı ruh
satı almadan ya da 
aldığı ruhsata aykırı 
bina yapan ve yap
tıranlara iki yıldan 
beş yıla kadar hapis 
cezası verilebilecek. 
'İmar kirliliğine neden 
olma' başlığıyla 
oluşturulan bölümde, 
gecekondu ve çarpık 
yapılaşmanın önüne 
geçilmesi amacıyla 
bir fakım cezalar 
getirildi. Öngörülen 
cezalar şöyle: 
Yapı ruhsatı almadan 
ya da aldığı ruhsata 
aykırı olarak bina

elektrik su veya tele
fon bağlantısı yapan 
ya da bu hizmetler
den yararlanmasına I 
İzin veren kişiye yine I 
İki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası 
Yapı kullanma izni 
almamış binalara 
elektrik, su, telefon 
ve gaz bağlantısı 
yapan veya bunlar
dan yararlanmasına 
izin verenlere ise altı 
aydan iki yıla kadar I 
hapis cezası Yapı 
kullanma izni alın
mamış binalarda 
herhangi bir sınai 
veya ticari faaliyetin 
yapılmasına izin 
verenlere de bir 
yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası 
GECEKONDU 
DÜZENLEMESİNİ 
BAŞBAKAN İSTEDİ 
Meclis Adalet 
Komisyonundaki 
görüşmeler 
sırasında özellikle

yapan ve yaptıran
lara iki yıldan beş 
yıla kadar hapis 
cezası Ruhsatı 
olmadan başlatılan 
inşaatlar dolayısıyld 
kurulan şantiytlill

gecekondularla 
ilgili düzenlemeyi, 
bizzat Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın isteğiyle 
Serçekleştiriidiği

Blirtildi.
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Uf uçakta n niye toto?
Uçak korkusu 
yaşayan kadın ve 
erkeklerin bu 
fobilerinin ardında 
farklı nedenler 
yatıyormuş.
Uçak korkusunun 
nedenleri, hem 
kadın ve erkeğe 
hem de yaşa göre 
değişiyor. En çok 
korkanlar ise 54 yaş 

' üstündeki erkekler...
Hollanda daki
Leiden Üniversite
si nde görevli 
Alman psikolog 
Lucas van Gerwen e 
göre, kadınlar 

| genellikle uçağın 
kaza yapmasından

’ ve duygularının 
i kontrolünü kaybet- 
I mekten korkuyor.
i Erkeklerin korku 

gerekçesi ise uçağı 
kendilerinin kontrol 
edememesi ve

| yükseklik korkusu. 
Lucas van

Gerwen, bu 
bilgiler ışığında 
uçak fobisinin tedavi 
edilebileceğini 
söylüyor.
5 bin kadın ve erkek 
üzerinde araştırma 
yapan Alman 
psikolog, bu kişilerle 
yaptığı görüşmeler 
ve sosyodemografik 
faktörlere bakarak, 
dört fobi grubu 
olduğunu ileri sürdü. 
Fobisinin şiddeti en 
az olanlar 35 yaş 
cıvan erkekler.
Bu kişilerin korku
larının kaynağı,

uçağı kendilerinin 
yönetmemesi;
işlerin ters 
gideceğinden 
endişe duyuyorlar. 
İkinci grup, 35 yaş 
altındaki kadınlar
dan oluşuyor.
Bu kişiler diğer 
insanlar için endişe
leniyor ve uçağın 
kaçırılması gibi 
olaylardan korkuyor
lar. Aynı zamanda 
bu gruptakiler 
ucus sırasında 
kendi kontrollerin! 
kaybetmekten ve 
bağırıp çığlık

atmaktan 
endişeleniyor.
32-54 yaş arası 
kadınlar üçüncü 
grubu oluşturuyor. 
Bu gruptakilerin 
korkusunun altında 
kapalı yerde kalma 
korkusu yatıyor.
En çok uçağın 
kapıları kapandığın
da endişeye 
kapılıp dışarı 
çıkamayacaklarını 
düşünüyorlar. 
Havada panik 
atak yaşama 
riskleri yüksek.
Ancak uçmaktan en 
çok korkan grup 
54 yaş üstündekiler 
ve özellikle de erkek
ler. Bu gruptakilerin 
yükseklik korkusuyla, 
uçağın kontrolünü 
elinde bulundurma
ma kaygısı birleşiyor 
ve panik ataklara da 
daha yatkın 
oluyorlar.

Eczacı baltalan 
ünvanlanıyor

CHP Ankara 
Milletvekili Muzaffer 
Kurtulmuşoğlu, 
eczacı kalfalarına 
belirli koşullarda 
kalfalık belgesi 
verilmesini 
öngören yasa 
teklifini TBMM 
Başkanlığına 
sundu.
Teklif, eczanelerde 
en az 5 yıl çalışan 
ve sigorta primleri 
eksiksiz yatırılmış 
eczane personelin
in eğitim durumuna 
bakılmaksızın Sağlık 
Bakanlığı ile Milli 
Eğitim Bakanlığı nın 
düzenleyeceği 
kursta başarılı 
olmaları halinde

Eczacı Kalfası 
unvanı verilmesini I 
düzenliyor.
Teklifin gerekçe 
sinde, sayıları 150 
bin civarında olan 
eczacı kalfalarının 
eczacıların en 
büyük destekçisi I 
oldukları, teklifle 1 
hizmet içi eğitime 
tabi tutularak 
mesleki yönden < 
geliştirilmelerinin 1 
hedeflendiği ifade 
edildi. Gerekçede, 
bu personele ecza
cı kalfası olduğunu 
gösterir belge ver
ilmesinin işe alın- 1 
malarda kolaylık ■ 
sağlayacağı da 
belirtildi.

ABONE OLDUNUZ MU?

| YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
ai^onf: oijjn

$ G) K U Y U N
OKI) T t J N

KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET -513 96 83

1I I EI İm

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları , 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Mud 513 10 95
Nüfus Md 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 51

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

_______ OTOBÜS________! 1 Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

11 e ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

1 e
HASTANELER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
YazıİfLMd. 513 4521 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

1R Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Mana&r Tatehf 514 35 50

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

W tllÂ MM
M fy ıj il C ii fe

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ + AYRAN 
HAMBURGER +AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA t İÇECEK 
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
KÖFTE t CİPS+KARIŞIK SALATA+İÇECEK 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL

MARGARİTAPEZA+İÇECEK 4.500.000 TL

PİZZAKARIŞIKSALAIA+İÇECEK 8.000.000 TL
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 5367
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Müşteriye bağıran esnafa 
!5 milyon lira ceza kesilecek

Belediyeler kaynak 
suyu işletebilecek

ipli mal ve hizmet
ti suçlu bulunan 
not disiplin yönet
tiğine göre aidatın 
katından başlayan 

■ tekrarı halinde 5 
itina kadar ulaşan 
ya cezasına çarp* 
lobiliyor Cezalar 
osında meslekten 
en gibi ağır hüküm* 
r de bulunuyor 
not. Ticaret ve 
rayı Odalan Disiplin 
yetmeliğine aykın 
jvranışlar şunlar: 
isteriye hakarette 
ılunmak. Kovmak.
ağılamak. Eksik 
omajlı ekmek 
nitsotmok Yolcu 
erine su sıçratmak 
trmağmı kapıya 
ıshrmak Terzide 
liseyi ütülerken 
tmak. yıkarken 
|mw çAar^ak 
razının ayarlarını 
ozmak. konforlu

telefonda sureyi 
kısmak. Ayıplı mal ve 
hizmet satmak.
Yolcuyu yanlış yerde 
indirmek. Berberin 
müşterisinin yüzünü 
kesmesi veya saçını 
kısa kesmesi. Hatalı 
sünnet yapmak. 
Taksi ve minibüs 
şoförünün yolcuya 
bağırması, hakaret 
etmesi. Müşteriye, 
(alacaksan al. yoksa 
bizi meşgul etme) 
diye bağırmak Is yeri 
veya araçta müziğin 
sesim tazıa açmak. 
Bozuk para vermeyen 

müşteriye, (git 
bozdur gel) demek: 
Disiplin Yönetmeliği ne 
aykırı davrananlara 
verilen para cezaları 
ise şehirlerin büyük ve 
küçük olmasına göre 
değişiyor. İstanbul, 
Ankara ve İzmir 
illerinde bu suçlardan 
herhangi biri ilk kez 
işlenmiş ise 210 
milyon, ikinci kez 
islenirse 525 milyon 
hra para cezası 
kesiliyor

rakam, sucun ıı»- ışıen- 
r t?'..'İd- milyon. 

ikinci kez işlenmesinde 
ise 425 milyon lira 
olarak uygulanıyor. 
Kalkınmada öncelikli 
illerde ise bu suçların 
ilk kez işlenmesi 
halinde 85 milyon lira, 
tekrarı halinde 212,5 
milyon lira para 
cezası kesiliyor.
507 sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Kanunünun 30 
maddesinde, tüketici
lerin haklarını koruyan 
önemli cezalar var. 
Buna göre, müşterisini 
ıslatan minibüs 
şoförüne, bağıran ve 
hakaret eden esnafa, 
müşterisinin yüzünü 
kesen berbere 85-525 
milyon lira arasında 
ceza kesiliyor.
Tüketicilerin, yaşadık
ları sorunları, esnaf 
.eva tica'ct ve ’taricr, 
odalarına bildirmesi 
gerekiyor.

TBMM Genel 
Kurulu'nda, 
Belediyeler Kanun 
Tasarısı görüşmeleri 
sürüyor. Görüşme 
lere, tasarının 
15. maddesinden 
başlanmıştı.
Yapılan 
görüşmelerde 
15. madde 
değiştirilerek kabul 
edildi. AK Partili 
milletvekillerinin 
verdiği önergenin 
kabul edilmesiyle 
belediyelerin yetki 
ve imtiyazları daha 
da genişletildi. 
Buna göre nüfusu 
50 bini geçen 
yerlerdeki 
belediyeler, sadece 
üniversitelerin 
değil, bütün eğitim 
kuramlarının su, 
termal su, 
kanalizasyon, 

। uoaâlaaz, yol ve 
aydınlatma gibi 

altyapı çalışmalarım 
yapacak veya 
yaptıracak.
Ayrıca katı atıklar 
ve odun, kömür, 
inşaat 
malzemelerinin 
satış ve depolama 
alanlarının yanı sıra 
LPG'nin depolama 
sahalarını da 
belediyeler 
belirleyecek. 
Öte yandan, 
Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 
motorlu taşıt 
muayene ve 
emisyon ölçümü 
işlerinin de 
özelleştirme 
kapsamına 
alınması yönündeki 
kararı 
çerçevesinde, 
belediyelere bu 
konuda verilen 
yetki de tasarı 
metninden 
çıkartıldı.

DSP’de Genel Başkanlık yarışı

GEMLİ K * T E
* Telsim Mycep abonelik işlemleri
' Mycep Kon tör yükleyici
. Hal açına & 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

^el: (0.224) 513 93 02 Fax : (0.224) 513 93 03

Demokratik Sol 
Partide, (DSP) Genel 
Başkan Bülent 
Ecevit'in koltuğu 
bırakacağı 6. Olağan 
Büyük Kurultay 
öncesinde Genel 
Başkanlık yarışı kızıştı. 
Ecevit'in Zeki Sezeri, 
önermesine rağmen 
Başbakan eski 
Yardımcısı Şükrü Sina 
Gürel, bugün resmen 
adaylığını açıkladı. 
Gürel, DSP'yi içinde 
bulunduğu kritik 
kavşaktan düzlüğe 
çıkartmak gerektiğini 
belirterek, "Bunu etkin 
kılmak, DSP'yi etkin 
kılmak ve canlandır
maktan geçer. 
Partide değişimi 
başlatmak için 
adayım" dedi.
DSP'nin 25 
Temmuz'da yapacağı 
ve Ecevit'in aktif 
siyasete veda ede
ceği 6. Olağan Büyük 
Kurultay a bir kaç 
hafta kala genel 
başkan adayı sayısı 
6'ya çıktı, Ecevit'in 
Genel Başkan 
Yardımcısı Zeki Sezeri 
tavsiye etmesine 

karşın partide yarış 
başladı. İzmir eski 
Milletvekili Atilla 
Mutman, İstanbul eski 
Milletvekili Erdoğan 
Toprak, Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu 
(BDDK) eski Başkanı 
Zekeriya Temizel, DSP 
İstanbul eski İl 
Başkanı Levent Özerin 
adaylıklarını açıkla
malarının ardından 
Gürel de bugün 
düzenlediği basın 
toplantısı ile resmen 
'yarışta ben de varım' 
dedi. Daha önce 
genel başkanlığa 
aday olduğunu res
men duyurmayan 
Gürel, Park Otel'de bir 
basın toplantısı 
düzenledi. "Partiden 
gelen teşvik ve 
ülkenin içinde bulun
duğu durum dolayı 
sıyla genel başkan
lığa adaylığımı açık
ladım diyen Gürel, 
Türkiye'nin içten ve 
dıştan tehditlerle karşı 
karşıya olduğunu 
savundu. DSP'nin 
içinde bulunduğu kri
tik kavşaktan düzlüğe 

kavuşmasının en 
etkin yolunun DSP'yi 
tekrar etkin yapmak
tan ve canlandırmak
tan geçtiğini 
söyleyen Gürel, "Bunu 
25 Temmuz'da 
yapacağız. DSR 25 
Temmuz'da rüştünü 
ispatlamış bir parti 
olacak. Ülke siyase
tine yeniden yön 
vereceğini kanıtladık
tan sonra iktidarın en 
güçlü adayı olacak. 
Kurultaydan sonra 
kolları sıvayıp çalış
mak lazım. Değişimi 
başlatmak için 
adayım" diye konuştu 
DSP içindeki 'sessiz 
çoğunluktan' ve 
bütün demokratik sol
culardan güç 
aldığını, onlarla birlik
te hareket ettiğini 
belirten Gürel, 
"Kurultay Ecevit'in 
genel başkanlıktan 
aynldığı gün olacak. 
Ecevit'in dünya 
siyasetindeki yeri 
doldurulamaz ama 
DSPde genel başkan
lığı bililerinin doldur
ması lazım" ifadesini 
kullandı.



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
BONUSCARDA 

PEŞİNAT *7 TAK
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT+ 9 TAK
BONUSCARD 

PEŞİNAT+13 TAK

Vestel PC1 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000

Vestel Click 1.177.600.000 1.177.600.000 UM 1.307.000.000 1.307.000.000

Vestel Asteo imi İMİ 1.207.600.000 1.340.000.000 İMİMİ

Vestel Bishi T 1.266.800.000 t»W İMİ UM UM

Vestel Planet 1.428.800.000 um UM İMİ! İMİMİ

Vestel Magıc 1.920.000.000 1.9M 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.7M 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992MOOO

Vestel Optimum 1.861.600.000 I.8M UM 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1.998.800.000 1.998.800.000 1.998.800.000 2219.000.000 2219.000.000

Vestel İta İMİ 5.070.000.000 inin 5.6M 5.9M

|lTCIWMwıtorfirtı:«4(».0Wn|irFlatMonit6ffariu:1W.I»0.W0n 19” Fiat Monitör farkı: 191200.000 TL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM
•ESNTIYAT-'

BONUS VARDA 
*PWNAT*4*TAK

HAZİRAfTTESLIM BONUSCARDA 
KŞİNAtMOTAK

15” CRT 
Monitörle

1.410.000.000 1.100.000 I.M.MI 1.271.900.000 1271.900.000

17” CRT
Monitörle

UM İMİ UM IJM 1.314.950.000

17” FLAT 
Monitörle

1,510.000100 1.255.000.000 Mİ 1.380.750.000 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACÜİVE
COMPUTER

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan Tarih

2004 |

Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayarda 30/06/2004 tarihine kadar geçeriidir I

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor 

- _TVeştel bilgj$ayadU işetiniz' 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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ı vergi reformunun 
uçuncu ayağı kap
samında çeşitli vergi 

T yasalarında değişik- 
F likler öngören yasa 

] tasarısı benimsendi.
Yasayla Maliye 

[ Bakanı Unakıtan'ın 
| aklanmasının hede- 

flendiği iddia 
ediliyor.

ı Tasan bugün 
Genel Kurul da 
müzakere edilerek 
yasalaştırılacak. 
Tasarıya göre, trafik 

। cezalarında ödeme 
I derhal yapılmadığı 
ı taktirde para 
p cezalarının, 
tutanağın tebliğ tari- 

i hinden itibaren bir 
I ay içinde ödenecek. 
■Bir ay içinde öden- 
I meyen cezalar için 

her ay yüzde 5 faiz

E
Suygulanacak. Ancak 
\jygulanacak faiz 
cezanın iki katını

| geçemeyecek.
Tasanyla, Emekli 

.Sandığı Genel 
r Müdürlüğünün 
mülkiyetinde bulu- 
nan ve doğrudan 
hizmetleriyle ilgili 

l olamayan gayrı- 
[ menkulleri ile iştirak 
[paylan satılabilme 
imkanı getiriliyor. 
Tasan ile sahte veya 
içeriği itibariyle 
yanıltıcı belge 
düzenleme ya da bu 
belgeleri kullanma 
eylemlerinin aracılı

Türkiye 5 basamak geriledi
(Uluslararası Futbol 
Federasyonları Birliği 

l(FIFA) Dünya 
Klasmanı nda 
[Türkiye, Temmuz 
Kında geçen aya 
flöre 5 basamak 
■enleyerek, 
İ23 puanla 
10. sırada yer aldı. 
Klasmanda yine İlk 3 
ura değişmezken, 
Brezilya 835 puanla 
birinci, Fransa 813 

ihracat yoluyla işlen
mesi durumunda, bu 
eylemlere ilişkin 
cezaların imalatçı ve 
tedarikçi ihracatçılar 
hakkında hükmolun- 
masını' öngörüyor. 
Böylece ihracat işle
minde sahte belge 
kullanılması duru
munda, ceza aracı 
ihracatçı yerine alt 
kademedeki 
tedarikçilerine 
kesilebilecek.
Düzenlemenin kap
samı dışında tutulan 
Sg'ktrvnl dı’5 
şirketleri ile dış 
ticaret sermaye şir
ketleri ise sahte 
belge olaylarından 
sorumlu olmayı 
sürdürecek.
Bu hükümle faizsiz 
bankacılık esasına 
göre açtığı ayni' 
nitelikteki ihracat 
kredileri dolayısıyla 
aracı ihracatçı konu
munda yer alan Al 
Baraka Türk'ün, 
tedarikçi firmanın 
kestiği faturanın 
sahte çıkması 
nedeniyle 
yargılanan Maliye

puanla ikinci, 
İspanya da 792 
puanla üçüncü 
oldu. Bu ülkeleri 762 
puanla Çek 
Cumhuriyeti, 748 
puanla Hollanda, 
743 puanla Meksika, 
735 puanla ABD, 
733 puanla İngiltere 
ve 729 puanla 
İtalya izledi.
A Milli Futbol Takımı, 
sıralamada ge

rilemesine karşın 
2004 Avrupa 
Şampiyonu 
Yunanistan, 
finalist ev sahibi 
ekip Portekiz, 
Almanya ve Arjantin 
gibi ülkelerin 
önünde yer aldı. 
Türkiye'nin Dünya 
Kupası Eleme 
Grubu'ndaki rakip* 
terinden Yunanistan 
21 sıra yükselerek,

Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın da 
aralarında bulun
duğu eski yönetici
lerinin kurtarılmasının 
amaçlandığı idia 
ediliyor.
Tasarıya göre, özel 
sektörün eğitim 
alanındaki yatırım
larından elde ettiği 
gelirler 5 yıl süreyle 
vergiden istisna tutu
lacak. KDV yasasın
da yapılan değişik
liklerle, deniz ve 
hava limanlarının 
inşası, yenilenmesi 
ve genişletilmesiyle 
ilgili vergi istisnası „ 
getiriliyor, liman ve 
havaalanlarında^ 
hizmetler tam istisna 
kapsamına alınıyor. 
Ödenmiş sermayesi 
en az 100 milyon 
dolar olan şirketlere, 
muhasebe kayıtlarını 
Türk parası dışındaki 
para birimleriyle 
tutma olanağı 
tanınıyor.
Tasarıyla, sportif 
faaliyette bulunan 
mükelleflerin 
birikmiş vergi 
borçlarını ödeye- 

alınarak, bu 
borçların tasfiyesini 
sağlamak amacıyla 
da bir düzenleme 
yapıldı.
Buna göre, Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki 
Yasa'da aranılan 
şartlar çerçevesinde 
başvuru tarihinden 
itibaren 5 yılı aşma
mak üzere ve uygu
lanmakta olan tecil 
faiz oranının altıda 
biri dikkate alınarak 
tecil edilebilecek. 
Yine tasarıyla, ticari 
araç olarak 
üretilmişken, koltuk 
ve pencere 
eklenerek binek 
haline getirilen taşıt
lar için öngörülen 
Özel Tüketim Vergisi 
(OTV) oranları 
yeniden düzenlendi. 
Söz konusu 
O/OÇlardan 
motor silindir hacmi 
2000 metreküpe 
kadar olanların 
daha önce yüzde 6 
olarak öngörülen 
ÖTVoranı yüzde 
20'ye, 2000-3000 
arasındakilerin 
ÖTV'si de yüzde 
8 den yüzde 30'a 
çıkarılıyor. Bu 
araçlardan silindir 
hacmi 3000-4000 
arasında olanlara 
yüzde 52, 4000'in 
üzerindekilere 
yüzde 75 vergi 
öngörülüyor.

710 puanla 14.'lüğü 
elde etti. Yunanis 
tan'ın ardından en 
yüksek çıkışı 10 
sırayla Portekiz ve 7 
sırayla da Çek 
Cumhuriyeti 
gerçekleştirdi. 
Avrupa klasmanında 
ilk 3 te Fransa, İspan 
ya ve Çek Cumhu 
riyeti bulunurken, 
Türkiye ise 
7. sırada yer aldı.

Kuruş geri 
dönüyor

Yıl başında Türk 
lirasından 6 sıfınn 
atılmasıyla Türkiye 
seneler sonra 
yeniden kuruşla 
tanışacak. 1980 li 
yıllardan sonra sıtın 
gittikçe artan TL'den 
2005 yılının başında 
6 sıfınn atılmasıyla, 
Türkiye, yer yüzünde 
parasında en çok 
sıfırı olan ülke 
olmaktan kurtula
cak. Sıfırların atıl
masıyla muhasebe 
işlemleri kolaylaşa
cak ve yıllar sonra 
kuruştu döneme 
geri dönülecek. 
1927'den 1980 yılı
na kadar 50 kuruş 
ile 1000 liranın 
tedavülde dolaştığı

1 Türkiye, ilerleyen 
yıllarda enflasyon 
canavarının 
azmasıyla bol 
sıfırlarla tanıştı. 
TL sürekli değer kay
bettikçe, Merkez 
Bankası, üst üste 
yeni banknotları 
piyasaya sürerek, 
ihtiyaca cevap ver
meye çalıştı. 1980- 
2002 yılları arasında 
Türk Lirası banknot 
tutarı (emisyon 
hacmi) 7 katrilyon 
635 trilyona 
ulaşırken, bu durum 
beraberinde çeşitli 
zorlukları getirdi.

I BURSA HAKİMİYET VE |
I KENT GAZETELERİNE .
1 İLAN ve REKLAM ALINIR1
1 KÖRFEZ REKLAM 1
I 1EL: (0.224) 513 96 83 ।

Ak Parti iktidarı.
pula dönüşen TL ye 
yeniden itibar 
kazandırmak için 
önceki hükümetlerin 
cesaret edemediği 
bir işe kalkışarak.
1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 
TL den 6 sıfır atıl
masına karar verdi. 
Darphane şimdi 
harıl hani yeni 
para basarken, 
eylül ayında yeni 
TL'ler kamu oyuna 
tanıtılacak. Bu 
arada, Merkez 
Bankası, bankacılık 
sisteminde kul
lanılan EFT ve 
EMKT sistemini altı 
sıfırsız hale getirdi. 
Temmuz ayı 
itibariyle sitem tum 
bankalarda test 
edilecek.
Merkez Bankası nın 
çalışmasına göre, 
enflasyonda bir 
defaya mahsus 
olmak üzere 
küçük bir yükseliş 
yaşanabilir. Yeni 
Türk Lirası nın döviz 
kurları ve faiz oran
ları üzerinde her
hangi bir etkisinin 
ise olmaması bek
leniyor. Diğer yan
dan sıfırı atılmış 
paralar, en fazla 
muhasebe işlerini 
kolaylaştıracak.
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TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
GEMLİK GÜBRE SANAYİİ SİTE KULÜBÜ DERNEöl’nin 25.04.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, aşağıda açıklandığı şekilde tüzük değişikliği yapılnM|
ESKİ ŞEKLİ:
DERNEĞİN AMACI; Madde 2 ; Mensuplarının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını 

karşılama ve aralarında birlik ve beraberliği temin etmektir.
a) Edebi, içtimai ve mesleki konferanslar tertip etmek, 
b) Balolar, aile toplantıları, kokteyller ve eğlenceler tertip etmek, 
c) Derneğin gayesini tahakkuk ettirecek diğer bütün İşleri yapmaktır. 
Bu amacı gerçekleştirmek için;
a) Balolar, kokteyller ve eğlenceler tertip eder.
b) Geziler düzenler.
c) Konferanslar gibi faaliyetlerini sürdürür.
MADDE 4 ; Dernekler Kanunun aradığı şartlara haiz Gemlik Gübre San. 

A.Ş.‘ne mensup tüm memur, mühendis ve şeflerin müracaatları ve iki üyenin 
teklifi ile asil üyeliğe kaydedilebilir. Ancak bu gibiler sitede ikamet etmeye 
mecburdurlar.

MADDE 5 ; Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 
20 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonu
cunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

MADDE 6 : Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya 
zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

MADDE 11 : Yönetim Kurulu, Genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi
ni düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, 
yeri ve gündem mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. 
Bu çağnda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci 
toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı 
arasında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz. Toplantının yapılacağı 
gün, saat ve yer toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük 
Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
listede eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri 
ile belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan veri 
lerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en 
geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

üyeler ikinci toplantıya 1. fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve 
toplantı 2. fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. 
Genel kurulu toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplan
tıları demek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE 12 : Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan fazlasının 
katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aran
maz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve 
denetleme kurudan üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 13 : Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük 
I mülki amirine bildirilen gün. saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üye 

ler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak 
toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri 
üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 9. 
maddede belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir ve 
toplantı yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin 
toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile katip seçilir. 
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı 
düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve 
belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan 
maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri 
tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorun
ludur.

MADDE 17 : Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
1- Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya 

birkaçına yetki vermek,
2- Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki 

vermek
3- Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin İşlemleri yapmak ve gelecek 

döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulu halinde bunları on 

gün içinde mahallin en büyük amirine bildirmek
5- Mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak yetkileri kullanmak
MADDE 22 : Dernek tüzüğü merkez genel kuruluna iştirak eden üyelerin üçte 

ikisinin çoğunluğuyla değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan 
ettirilerek kesinlik kazanır.

MADDE 24 ; Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar;
1- üye Kayıt Defteri, derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, 

aylık ve yıllık aidattan bu deftere yazılır.
2- Karar defteri, Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu 

deftere yazılır ve kararları altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelen giden evrak defteri, gelen ve giden evrak tarihi ve numarası İle bu 

deftere kayıt olunur.
4- Gelir ve gider defteri, dernek namına alınan bütün paraların alındıkları 

ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde 
gösterilir.

5- Bütçe ve kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe kesin hesap ve bilançolar 
bu deftere çekilir.

6- Demirbaş defteri, derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere İşlenir. 
Sayılan bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
7- Alındı belgesi kayıt defteri
MADDE 19 ; Genel kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe 

göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin (temsilci 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu toplantıda 
çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci 
toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih 
konusu görüşülebilir, feshe ilişkin kararın İse toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu 
tarafından beş gün İçinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

YENİ ŞEKLİ :
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SURDURÜLEÇl « 

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :
MADDE 2 : A) Derneğin Amacı; mensuplarının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamak ve aralarında birlik ve beraberliği temin etmektir. g*
a) Edebi, içtimai ve mesleki konferanslar tertip etmek, ile
e) Balolar, aile toplantıları, kokteyller ve eğlenceler tertip etmek
f) Derneğin gayesini tahukkuk ettirecek diğer bütün işleri yapmaktır. cj(
B) Amacı Gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konulan ve çalışma 

leri;
d) Balolar, kokteyller ve eğlenceler tertip eder,
e) Geziler düzenler,
f) Konferanslar gibi faaliyetlerini sürdürür. s*1
MADDE 4 : Fiili ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi, derneğe üye olma le 

hakkına sahiptir. Ancak bu gibiler sitede ikamet etmeye mecburdurlar. yc
MADDE 5 : Demek yönetim kurulu üyelik için yazılı olarak yapılan müracaatlool 

en çok 20 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıpar 
sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

MADDE 6 : Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olan , 
bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

MADDE 11 : Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini 
düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü saati yen«ln 
gündem mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır ve aynı la 
zamanda üyeler bir yazı ile bildirilir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi|kc 
toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk g« 
toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir haftadan daha az zaman bırakılanım 
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer toplantı gününden en az 15 gün önce 
mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılaş . 
üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri! 
belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek 
üyelere duyurulur, ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iHf uz 
içinde yapılması zorunludur. m

Üyeler ikinci toplantıya 1. fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve b€ 
toplantı 2. fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur, mı 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantılan cc 
dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. '

MADDE 12 : Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük nia 
amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yöne! mj 
kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giVa| 
'erler. h " ufc »$.*.> so

Genel kurulda her üyenin bir py hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahn j|e 
üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 12. madde 
de belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplan! pc 
yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya p. 
gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile kati; ™ 
seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağ 
düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belo Kı 
ler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler ş yc 
görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından | ne 
görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. jfc'

MADDE 17 : Yönetim kurulu aşaığıdaki görevleri yerine getirir : yz
1 - Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçın 

yetki vermek.
2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek !m 

döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak Ias
3- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulu halinde bunları on? or 

içinde mahalllin en büyük amirine bildirmek. ] ko
4- Mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak yetkileri kullanmak.
MADDE 22 : Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu, tülü . 

değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluj I 
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda I 
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim * 
kurudan üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin kata 
her halükarda katılanların 2/3 nün kararı ile ahır. Yapılan değişklik kuruluştaki usu 
göre ilan edilerek kesinlik kazanır. cı

MADDE 24 : İşletme hesabı esasına tabii olunduğunda Va
Üye Kayıt Defteri de
Karar Defteri
İşletme Hesabı Defteri
Envanter Defteri
Alındı Belgeleri Kayıt Defteri

ta 
laı 
cil 
ko

Bilanço esasına tabi olunduğunda; 
Üye Kayıt Defteri 
karar Defteri

gı 
en 
laı

Yevmiye Defteri en
Büyük Defter sa
Envanter Defteri
Alındı belgeleri kayıt defterini tutmaları ve bu defterlerin noterden tasdiki z04 

ludur.
MADDE 29 : Genel kurulun derneğin feshine karar atabilmesi için tüzüğe gön. Ç< 

genel kuruta katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin (temsilci üyeler I lei 
dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu toplantıda çoğun- ris 
luğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya j |çQ 
çağnlır. İkinci toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim ve denetleme kurulları û! 
tam sayısının iki katından az olmamak üzere ne olursa olsun fesih konusu ÇC kogörüşülebilir, feshe ilişkin kararın ise toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki . . 
çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından M 9C 
gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildrilir. Ç<

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖKÇE AK9 3(j
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-Televizyon
Astımın son 20 yılda 

çiann( dünyanın dişilikle 
gelişmiş ve endüstride 
ileri gitmiş ülkelerinde 
her geçen gün 
daha çok kişide 

1,10 görülmesinin bir çok 
nedeni vardır.
Araştırmalar, yaşam 
stilindeki değişiklik*

U (ille Mi!
olma lerin ve batı tarzı 

yaşamın getirdiği 
acaatio olumsuzluklann bu 
39*av’P artıştan birinci 

derecede sorumlu 
* olduğunu 
ötesini göstermektedir.
« yen Insanlann zaman-
»aynı lannın çoğunu 
sebebi kapalı ortamlarda 
t ik geçirmeleri, daha 

fazla allerjene maruz 
ooce kalma lan, ev içi ve
laMaca dış atmosfer 

havasının kirliliği, 
doğal besinlerden 

jeç Krç uzaklaşma ve katkı 
maddeleri içeren 

nûr ve besinlerin daha çok 
tüketilmesi, şişmanlık, 

antIfCHT çocuklarda fazla 
-- antibiyotik kullanıl-fyUK TUfi

. ması gibi pek çok 
ne gf । faktörün bu artıştan 

sorumlu olabilecekleri 
Fahn | j|eri sürülmektedir. 

nadde Cerrahpaşa Tıp
I Fakültesi Göğüs 

Q’a Hastalıktan Bölümü 
e katip Öğretim Üyesi 
ıtanaâ Prof. Or. Ahmet Rasim 
e oeçe Küçükusta televiz 
isler yonun da astıma 
oan neden olabileceğini 

ifade ediyor.
.___ Uzun süre televizyon-•acrc ... ....seyredilmesi çeşitli 

mekanizmalarla 
astımın oluşumunu ve 

ı on w ortaya çıkmasını 
kolaylaştırabilir.

-Uzun süre televizyon 
seyretmek çocukların 
hareketlerini azalt
makta, bu da 
şişmanlığa zemin 
hazırlamaktadır.
Şişmanlık, astım için 
bir risk faktörüdür. 
Bir taraftan göğüs 
duvarındaki yağlan
manın hava yollarını 
sıkıştırması, diğer 
taraftan akciğer 
volümlerinin azalması 
ve havayollarının 
daralmasına bağlı 
olarak bronş aşırı 
duyarlılığının artması 
şişmanlarda astım 
oluşumunu kolaylaştır
maktadır. Ayrıca, 
şişmanlarda yüksek 
olan leptin isimli hor
monun da astım için 
bir risk oluşturması 
muhtemeldir.
-Televizyonlardaki 
çekici reklamlar, 
çocukların hazır ve 
katkı maddesi içeren 
yiyecek ve içecek 
tüketiminin artmasın
da çok önemli bir 
nedendir. Fazla mik
tarda karbonhidrat ve 
katkı maddesi içeren 
bu besinler, sağlıksız 
beslenmeye neden 
olmakta ve kilo 
almayı kolaylaştır
maktadır. Abur cubur 

ile iştahları kaçan 
çocukların sebze, 
meyve gibi vitamin ve 
antioksidan içeren 
besinleri daha az 
yemeleri de astım 
için bir risk faktörüdür. 
Ayrıca, sülfitler, tar- 
trazin gibi bazı katkı 
maddelerinin doğru
dan astım krizlerine 
neden oldukları da 
bilinmektedir.
-Başta televizyon 
olmak üzere, mikro
dalga fırın, telsiz tele
fonlar, cep telefonları, 
bilgisayar, yazıcı, 
fotokopi makineleri 
gibi artık pek çok 
evde de bulunan 
elektronik aletlerin 
yarattığı elektro
manyetik kirliliğin de 
astım oluşumunda 
rolleri olabileceği ileri 
sürülebilir.
-Uzun sure televizyon 
seyredilmesi, çocuk
ların temiz havaya 
daha az çıkmalarına 
da neden olmakta ve 
çocuklar ev havasın
daki olumsuzluklar
dan zarar görmekte
dirler. Duvardan 
duvara kaplı halılar, 
evdeki yeni mobilya 
ve eşyalar, tüylü 
oyuncaklar, yün ve 
kuştüyü yatak takım-

yapıyor 
lan çocukların daha 
fazla allerjene maruz 
kalmalanna yol 
açmaktadır. Evde 
sigara içilmesi de 
astımın ortaya çık
masını kolaylaştıran 
nedenlerdendir. 
Televizyon astımının 
önlenmesi
- Uzun süre ve yakın 
mesafeden televizyon 
seyredilmemelidir.
- Çocuklar, sadece 
haftanın belirli gün
lerinde belirli süre 
televizyon izlemeli, 
televizyona en az 2 
metre uzaktan 
bakılmalıdır.
-Çocukların dengeli 
beslenmelerine özen 
gösterilmelidir. Hazır 
ve katkı maddesi 
içeren yiyeceklerden 
uzak kalmaları, taze 
sebze, meyve ve 
tavuk, balık eti 
yemelerini 
sağlanmalıdır.
-Çocukların 
hareketsiz kalmaları 
önlenmeli ve spor 
yapmaya teşvik 
edilmelidir.
-Evlerdeki allerjen 
kaynakları ortadan 
kaldırılmalıdır.
Oturma ve yatak 
odalarında fazla elek
tronik alet bulundurul
mamalıdır.
-Evlerde sigara 
içilmemeli, ev 
havasının temiz 
olmasına özen 
gösterilmelidir.
-Çocuklar temiz ve 
güzel havalarda 
mutlaka dışarı 
çıkarılmalıdır.

İnsan 
sağlığına 
birçok zararı 
olan 
sigaranın 
hammaddesi 
olan tütünde 
bir de 
sağlığa 
zararlı ilaç 
kalıntıları 
bulunduğu 
ortaya çıktı. 
Başbakanlık 
Yüksek Denetleme 
Kurulu’nun raporun
da bazı bölgelerde 
üretilen tütünlerde 
insan sağlığına 
zararlı ilaç kalıntısı 
(rezidü) bulunduğu
na işaret edilerek, 
bu tütünlerin 
piyasaya sürülme 
riski olduğuna 
dikkat çekildi ve 
tedbir alınması 
istendi.
Tütün üreticilerinin 
yüzde 3’üne denk 
gelen tütünler anal
ize tabi tutuldu.
Ege, Marmara ve 
Karadeniz 
Bölgeleri’nde 66 
Türkiye genelinde 
de 169 ekicinin 
ürününde 
sağlığa zararlı 
oranda ilaç kalıntısı 
tespit edildiği 
vurgulandı.
İlaç kalıntısı yüksek 
olan ürünlerin daha

çok Karadeniz 
Bölgesi’nde olduğu 
ifade edildi.
Tekel tarafından 
bu tür tütünlerle 
ilgili sözleşmelerin 
fesh edilebildiği 
belirtilen raporda, 
"Bu tütünlerin ne 
şekilde imha 
edileceği, 
herhangi bir 
şekilde piyasaya 
sürülmesinin nasıl 
engelleneceği 
yönünde henüz 
bir tedbir alınmamış 
olması, bu ürünleri 
potansiyel bir 
tehlike durumuna 
sokmuştur. Bu 
ürünlerin piyasaya 
sürülmesini engelle
mek maksadıyla 
bütün teşkilatın 
bilgilendirilmesi ve 
İhracatçılar Birliği ile 
bu konuda işbirliği 
yapılarak bilgi 
alışverişinde 
bulunulması 
gerekmektedir" 
uyarısı yapıldı.

Çocuğunuzu güneşten koruyun NÖBETÇİ ECZANEt, tûzûkı 
gunfcjğJ 
ntıda I 
netim I 
ı karar I 
io usufal—

I Cilt kanseri geç 
yaşta ortaya çıksa 
da, sebep, çocukluk
ta olan güneş yanık
lan... Çocu ğunuzu 
cilt kanserin den 
korumak için 
güneşte yanmasını 
engelleyin. Çocuk
tan, güneş ışınlannın 
en yoğun geldiği 
saatler 10:00-15:00

i zorü arasında dışarı çıkar-

gâe, 
ter 
ğun- 
ı
Jn

ti
> beş |

mayın. 
Çocuğunuzun göz
lerini de, katarakt 
riskine karşı güneşten 
koruyun. Bu sebeple 
çocuğu nuza UV 
korumalı güneş 
gözlüğü alın.

AKSU
Çocuğunuz günde 
30 dakikadan fazla 

dışarıda duracaksa 
güneşten koruyucu 
losyon kullanın. 
K. V. Amerikan 
Hastanesi Çocuk 
Sağlığı, Hastalıkları 
ve Yenidoğan 
Uzmanı Dr. Özlem 
Ekiz Yörükalp, yaptığı 
açıklamada, güneş 
ışığının içindeki ultra- 
viyole ışınları (UV), UV-
A ve UV-B'nin, uzun 
süre gü neşe maruz 
kalın dığında cilt 
yanıklarına yol 
açtığını, tekrarlayan 
vakala rın da cilt 
kanserleri ne sebep 
olduğunu bildirdi. Bir 
insanın tüm hayatı 
boyunca aldığı UV 
ışınlannın yarısından 

fazlasının çocukluk 
çağına ait olduğunu, 
çünkü dışarıda 
geçirdiği sürenin bu 
dönem de maksi
mumda bulun
duğunu belir ten 
Uzm. Dr. Yörük alp, 
"Hayatın da bir kere 
su topla mış güneş 
yanığı olan bir kişinin 
cilt kanserine 
yakalanma riski, 
yanığı ol mayanlara 
göre iki kat fazladır. 
Her ya nık ile bu risk 
iki kat artar. Cilt 
kanserin den korun
manın en iyi yolu, 
cilt yanıklarını 
önlemektir" dedi. 
Uzm. Dr. Özlem Ekiz 
Yörükalp, uzun süre 

güneşe maruz 
kalındığında UV ışın
larının ciltte önce 
kızarıklık, daha uzun 
süreli hasarlarda da 
içi su dolu baloncuk
lara sebep olduğunu 
anlatarak, "Kızarıklık, 
ağrı, şişme, güneşten 
2-4 saat sonra 
başlar, 24 saatte 
maksimuma ulaşır.

8 Temmuz 2004 Perşembe 
SEDA ECZANESİ

GEMUK

■■■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

Bu birinci derece 
yanıktır. İçi su dolu 
kabarcıklar olduğun
da yanık artık ikinci 
derece olmuş 
demektir. Üçüncü 
derece yanıklarda 
kabuklanmalar olur, 
güneş üçüncü 
derece yanığa 
sebep olmaz" dedi.

YIL : 32 SAYI : 1872
FİYATI: 250.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer , KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Meyve bıçağıyla
arkadaşını bıçakladı
İki arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti.

Seyfettin SEKERSÖZ Emre Tuz (23) ait sandalın yaralayan
Balıkçılık tartıştığı yanında Arif Emre Tuz,
yapan iki arkadaşı nüfus cüzdanı polis
arkadaşın Özcan meselesinden tarafından
tartışmasından Bahtiyar ’ı tartışma çıktı, göz altına
kan aktı. (35) meyve tartışmanın alınırken,
Dün saat bıçağıyla sonucunda yaralı Özcan
13.30 sıralann- yaraladı. eline geçirdiği Bahtiyar
da Kayıkhane Edinilen meyve Uzmanlar Tıp
Mevkiinde bilgiye göre, bıçağıyla Merkezinde
meydana iki arkadaş arkadaşı tedavi edildi.
gelen olayda arasında Özcan Olayla ilgili
balıkçılık Özcan Bahtiyar’ı soruşturma
yapan Arif Bahtiyar’a hafif şekilde devam ediyor.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Uğur erkekliği 
ilk adımını attı

Gemlik Belediye 
Başkan Sekreterliğin 
den emekli olan 
Sema Siper ile 
Gemlik Lisesi Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Yalçın Siper’in 
yakışıklı oğullan 
Uğur Siper, erkekliğe 
ilk adımını attı. 
Geçtiğimiz günlerde, 
sünnet olan Uğur 
için ailesi Orhangazi 
Çınar Restaurant’ta 
yakınları ve dostla 
rıyla birlikte oldular. 
İzimir’den gelen 
aile dostları ile 
Siper ailesinin 
Gemlikli yakınları 
gece boyunca 
doyasıya eğlendiler.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATAİOGURIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi

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

HER TÜRLÜ MATBAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

istiklal Cad. ta Sok. Akbank Aralığı No: 3/1 GEMLİK L (0224) 513 96 83 Far: (0.224) 513 35 95



1 Ocak 2005 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı nca belirlenen en çok 3 ilde pilot olarak uygulamaya konacak.

le Yeşil kartlılara yeni uygulama
Y9şü Aort sahiplerinin ayakta tedavi ve ilaç bedelleri İle bebeklerinin tedavi giderlerinin de devlet tarafından karşılanmasını öngören 
yasa tasarısı, TBMM Sağlık Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi. Tasarı, Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Ytoşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kan un'da değişiklik öngörüyor. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK
EMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
FİYATI : 250.000- TL.9 Temmuz 2004 Cuma

Trol ile balık 
avlayanlara 2-3 milyar 

lira ceza kesilecek 
İlçe Tarım Müdür Vekili Gürkan Kantar, trol 
ile balık avlayanlara 2-3 milyar lira, ışık ile 
balık avlayanlara 500 milyon Hra ile 1 mil
yar Hra, algarma ile avlanmanın ise 1 milyar 
lira cezasının olduğunu söyledi. Sayfa 2’de

Bugün saat 15.oo sıralarında çıkan yangında 25-30 hektar çam ormanı kül oldu.

ıstıklı Köyü’nde yangın
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guier@hotmail.com

Orman Yangınları
Yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları da başladı. 
Dön, Fıstıklı Köyü’ndeki ormanlık alanlarda çıkan 

yangın, tehlike yaratınca bazı evlerin boşaltıldığını 
■met haberinden aldık.

Orman yangınları Türkiye için milli bir felaket.
Her yıl bu aylarda çıkarılan yangınlarla milyonlarca 

hektar ormanlık alan kül olup gidiyor.
Şiryandan orman yangınları bir yandan da erezyon 

topraklarımızın çöl olmasına neden oluyor.
Şom ağızlı demezseniz bugünlerde ya Antalya da, 

ya da Muğla da orman yangınları çıktığı haberlerini 
duyarsınız.
r Türkiyenin büyük bir bölümü ağaçsız.

Avrupa ülkelerine göre yeşil alan oranımız çok 
aöşök.

Bu konuda AB normlarından çok aşağılardayız.
Yıllar önce Haydariye Köyü’nde öğretmenlik yaptım, 
Tam dört yılım bu orman köyünde geçti.
Orman köylülerini iyi tanırım.
Tek gelirleri orman ürünü olan yakacak ağaçtır.
Bu bazı yörelerde kerestelik ağaçtır.
Asırlar boyu birçok ulusa yurt olmuş olan Anadolu 

toprağı özerinde yüzlerce medeniyetler kurulmuş, 
•medeniyetler yok olmuş.
I Birçok devlet yok olmuş. Savaşlar Anadolu'yu baş- 

tan aşağıya yakmış yıkmış.
[ Gemlik’ten Ankara’ya doğru giderken, Eskişehir’den

•sonra yeşile hasret kalırsınız.
Orman yangınlannın en büyük nedeni cahillik ve 

dikkatsizliktir.
[Ormansız bir ülke yurt olamaz bunun için 
Anayasamızda her türlü suç için af öngörülürken 
orman suçlarına af verilmez.

■ Fıstıklı ormanlarına yazık oldu.

Armutlu’ya bağlı Fıstıklı Köyü’nde ormanlık alanda çıkan 
yangın nedeniyle 3 site can güvenliği açısından boşaltıldı. 
Yangın geç saatlerde kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yalova'nın Armutlu 
İlçesi'ne bağlı Fıstıklı 
Köyü’nde dün saat 
15.oo sıralarında 
çıkan yangının 
olduğu yerde bulu
nun 40 haneli site 
alevlerin sıçrama 
ihtimaline karşı 
boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
yangına Orman 
Bölge Müdürlüğü 
ekiplerinin yanı 
sıra Yalova ve 
çevre ilçeleriyle 
Gemlik'teki özel 
şirketlere ait 
fabrikaların itfaiye

araçlarıda 
söndürme 
çalışmalarına katıldı. 
Orman Bölge Müdür 
Yardımcısı Necati 
Alıç, yangının köyde 
bulunan çöplükten 
çıkmış olabileceğini 
bildirdi.
Yangına 2 helikopter, 
12 arazöz ve 4 
dozer ile 20 itfaiye 
aracının müdahale 
ettiğini belirten 
Alıç, "Yangının 
olduğu yerde bulu
nun 40 daireli Öztu- 
runç Sitesi, alevlerin 
sıçrama ihtimaline

karşı boşaltıldı. 
Bölge aşırı rüzgar 
aldığından dolayı 
çalışmalarımız 
etkili olamıyor" dedi. 
KONTROL
ALTINA ALINDI
Fıstıkli Köyü'nden 
çöplükten çıkan 
yangın saat 20.oo 
sıralarında kontrol 
altına alınabildi. 
25 hektarlık çam 
ormanının kül 
olduğunu belirten 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Tevfik 
Dedebaş, "Ik 
tespitlerimize göre

25-30 hektarlık 
ormanlık alan yandı. 
Tedbir olması için 
Özturunç'tan sonra 
Parıltı ve Kuzenler 
sitelerini de boşalt
tık. 4 arozöz 
yerleşim 
birimlerinin olduğu 
bölgede görev 
yapıyor. Yangının 
yerleşim birimlerine 
sıçrama ihtimalini 
önledik. Direklerin 
yanmasından dolayı 
Armutlu ve Fıstıklı ya 
elektrik verilemiyor 
ve telefonlar 
çalışmıyor' dedi.

Gemlik’te ilk kez Kamu Personeli
Seçme Sınavı yapılacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ilçemizde 
ilk kez 10 ilköğretim okulunda Cumartesi 
ve Pazar günleri yapılacak.
Kamu Personeli Seçme Sınavı’na 
Gemlik’te toplam 2 bin 201 kişi katılacak. 
Sınavlar nedeniyle Kaymakamlık tarafın

dan bir önlemler alındı. Buna göre; 
sabah O’dan saat Tf.oo'ye kadar 
okul çt terinde gürültü edilmemesi, 
araçlar. , koma çalmamaları ve seyyar 
satıcıların ses yayın araçlarını kullanma
maları istendi. Haberi sayfa 4sde

mailto:kadri_guier@hotmail.com


9 Temmuz 2004 Cuma

Yerini haketmek....

İnsanlar doğarlar büyürler ölürler.
Bu her canlının asla engelleyemeyeceği süre

cidir.
Ancak;
Yeryüzünde geçirdikleri her anı değer

lendirerek toplum için insanlık için yararlı olmak 
insanoğlunun olmazsa olmazıdır.

Onun için insan kendini donatmak zorunda...
Donatırken doğru bilgiye ulaşmak, bildiklerini 

çevresindekilerin hizmetine aktarmak da 
insanoğlunun bir başka sorumluluğu ve zorunlu
luğu...

Önceki gün Özel Türe Zihinsel Engelliler 
Okulu'na uğradım.

Okuyun yöneticisi Tamer Sivri ile sohbet ettik.
Okula adı verilen Haşan türe de oradaydı.
Kendisini çocuklara adamış iki insanın ve 

ekip arkadaşlarının özverili uğraşılarına tanık 
oldum.

Kıvandım.
Haşan türe’nin okula hayat veren desteğini 

öğrenince dondum kaldım.
Tamer Sivri’nin 25 yıllık eğitimcilik yaşamını 

okula adadığını duyunca kıvandım.
İnsan olmaktan dolavı gurur duydum.
Demek ki isteyince oluyor.
İnsanoğlunun yapmayacağı yapamayacağı 

yok.
Önemli olan bilgiyi ve duyguyu esirge

memek.
Yoksa koşulların zorluğu, olanaksızlıklar engel 

olmuyor.
Olamıyor.
Yürekten akan sevgi seli tüm engelleri yıkıp 

geçiyor.
İşte o okulda insanlığa tanık oldum.
İnsanları gördüm.
Yolunuz açık olsun...
Güzel olan değerler insana saygıyı artırırken, 

sahibinin sesi insanların omurgasızlıkları, "böyle 
insanlar da varmış" dedirtiyor.

Bindiği arabanın şoförüne göre türkü çağıran
lar, yardakçılar, ahlaksızlar insanı şaşırtıyor.

Ama var.
Tamer Sivriler de var.
Haşan Türeler de var.
Yüreğini, beyninin emeğini insanlığa adayan

lar da var.
Yularını sahibinin eline vermiş olan yüreksizler, 

beyinsizler de var.
Ne yapalım onlar da bizim insanımız.
Adam edinceye kadar uğraşacağız.
Tamer Sivrilere çok iş düşüyor.
Yılmak yok hocam.
Oluncaya kadar...._________________________

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

3 İLAN ve REKLAM ALINIR
■ KÖRFEZ REKLAM 1
- TEL : j0^224^513 96 83 j

Trol ile balık avlayan ara 
2-3 milyar lira ceza kesite 
İlçe Tarım Müdür Vekili Gürkan Kantar, trol ile bal 
avlayanlara 2-3 milyar lira, ışık ile balık avlayanlara 51 
milyon lira ile 1 milyar lira, algarma ile avlanmanın ise 
milyar lira cezasının olduğunu söyledi. Kantar, tn 
culere göz açtırmayacaklarını belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Yaklaşık 1.5 ay 
önce Bursa’da 
onarımı yapılarak 
ilçeye getirilen ve 
denize indirildikten 
sonra göreve 
başlayan Deniz 
Botu Trolcülere 
aman vermiyor. 
İlçe Tarım

! Mudurluğü’ne 
| ait olan ve 

Kurşunlu Balıkçı 
Bannağı'nda 
duran Deniz 
Botu'nun 
4 Trol, 1 Işık, 
6 Midyeci ve 1 
Algarna olayında 
başarıyla hizmet 
verdiği bildirildi. 
İlçe Tarım Müdür 
Vekili Gürkan 
Kantar, yapılan 
kontroller 
hakkında bilgi 
verirken Trol ile 
balık avlamanın

2 ile 3 milyar, 
Işıkla avlanmanın 
500 milyon ile 
1 milyar, yasak 
midye avının 
500 milyon ile
1 milyar, Algarna 
ile avlanmanın 
ise 1 milyar lira 
cezasının 
bulunduğuna

dikkat çekerek 
yakalanan kişiler 
hakkında 
yasal işlemler 
yapıldığını söyledi. 
Kısa sürede 
yapılan deniz 
kontrollerinde 
ayrıca kaçak 
avlanan birçok 
kişinin ağlarını

denize bırakarak 
olay yerinden 1 
kaçtıklarını ifade 
eden Gürkan 1 
Kantar, av 
yasağının 
bitmesinden 
sonra da 
kontrollerine 
devam edecek 
lerini söyledi, j

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İs 2ad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
(0.224)513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

t
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Denetimlerde temiz görülen işyerleri kayıtlara “mavi kurdeîa"âdıyîaişîeniyÖL 1
I

$yeri denetimleri sürüyor
(»TATLI
I^SERT

Belediye Zabıtası, Vergi Memuru, Esnaf Odası temsilcisi 
ve Çevre Sağlık teknisyenlerinin işyerlerine yaptığı dene
timlerde büyük çoğunlukla evrak eksikliğine rastlandı.
Seyfettin SEKERSOZ 

Gemlik Belediyesi 
Zabıta ekipleri ile 
Çevre sağlık 
Teknisyenleri. Esnaf 
Odası ve Vergi 
Dairesi Denetim 
Uzmanlarının birlikte 
yaptıkları işyeri 
denetimleri sürerken, 
bazı esnaf ilginç 
açıklamalarda 
bulunuyor.
Aynı yapı kullanma 
ruhsatı alan yerler 
bulunurken başka 
bir esnafın ise, 
müracaat ettiği 
halde ruhsat

Denetleme ekipleri işyerlerine kontrolleri sürdürüyor. Esnafın yapı kullan
ma veya işyeri ruhsatı olmadığı görülüyor. Esnaf buna çözüm istiyor.

alamaması ekipler 
ile esnaf arasında
tartışmalara 
yol açıyor. 
“Müracaat ettik, 
ruhsat ücretimizi de 
veriyoruz ama bize 
yapı kullanma 
ruhsatımız olmadığı 
için ceza 
uygulanıyor” diyen 
esnaflar, buna 
kesinlikle çözüm 
bulunmasını 
istiyorlar.
Yapılan denetim: 
ferde, her 10

esnaftan 8’inin 
ya yapı ruhsatı 
olmuyor, ya da 
işyeri ruhsatı.
Rutin denetimler de 
olsa ekipleri uzaktan 
gören esnafın 
dükkanını kapatarak 
uzaklaşması ise, 
esnafın durumlarını 
ortaya koyuyor.
Yapılan uyarılara 
karşın işyerlerinde 
sağlık raporu, vergi 
karneleri, işyeri

ruhsatları bulun
mayan esnafa 
yasal işlemler 
yapılırken, bazı 
esnafın da yapılan 
kontrollerde temiz

liğe uyduğu 
gözleniyor.
Zabıta ekipleri bu 
tür gıda üreten işyer
lerine “Mavi kürde 
la” notu veriliyor.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Gözü açık....
Maliye Bakanı Sn. Kemal Unakıtan 
Mali afla ilgili bir soru üzerine demiş ki;
"Gözü açılmadık sığırcık kuşu değiliz”
Kendisini bedava mı
Maliye Bakanı yaptılar
Uyumayıp, çuval ağzı açtığı için....

I BURSA HAKİMİYET VE |
. KENT GAZETELERİNE .
"İLAN ve REKLAM ALINIR 1
1 KÖRFEZ REKLAM J
I TEL:(0.224)5139683 ■

Zirvede göze batanlar

Son yılların en önemli ve en riskli 
toplantısını yaptık.

Çok şükür bir kaza olmadan 
alnımızın akıyla bitirdik.b

Böyle büyük bir organizasyonda, 
bizi yönetenleri de izledik.

Dikkatle gözlemledik.
Cumhurbaşkanımızı, bu çapta bir 

toplantı için yeterli bulmadık.
Bir kere, lisan bilmiyor.
İkincisi, karşılamalarda ve ikili 

görüşmelerde çok soğuktu.
Sanki gelen misafirlerden, rahatsız 

olmuş gibi bir hali vardı.
İzlediğimiz her pozisyonda, çok 

gergin bir duruşu vardı.
Eşi, sosyal yönden daha sıcak ve 

girişken gözüktü.
Başbakanımıza gelince.
Misafirperver ve çok sıcak bir 

görüntü verdi.
Ama. O da lisan bilmiyor.
Dünya devleti olma yolunda bir 

Türkiye için, çok önemli bir eksiklik.
Hanımı ise, çok soğuk bir görüntü 

veriyor.
Tebessümü bile bu görüntüyü 

kapatamıyor.
Tercinh ettiği kapayı kıyafetler ise, 

ona hiç yakışmıyor.
Kapalı kıyafetli diğer eşler, onun 

kadar göze batmıyor.
Vitrindeki insanlar, çağdaş giyin

mek zorundadır.
Misafirlerine, sıcak davranmak 

zorundadır.
Misafirlerinyanında, kriz yaratma

mak zorundadır.
Küçük bir sohbet edecek kadar, 

lisan bilmek zorundadır.
Büyük devlet olmaya soyunan bir 

Türkiye için, çok yönlü yöneticilere 
ihtiyaç vardır.

GÜNÜN SÖZÜ
Ar **lsefe,
İr ıı tanrı tanımazlığa, 
C nlemesine felsefe de, 
K.ırıya götürür.

“Bacon”
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Gemlik’te ilk kez Kamu Personeli 
Seçme Sınavı yapılacak

Seyfettin SEKERSÖZ 
Üniversite şehri ola
mayan Gemlik, 
sınav merkezi olarak 
adını duyurmaya 
devam ediyor.
Yıllardır üniversite 
hayalleriyle yaşayan 
Gemlik, son zaman
larda yapılan ÖSS 
sınavlarıyla bu 
hayallerini 
gerçekleştirebiliyor. 
Cumartesi ve Pazar 
günü Gemlik’te 
ilk kez yapılacak 
olan Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
10 okulda olacak. 
İki günde toplam dört 
sınavın yapılacağı 
okullar belirlendi. 
Buna göre Cumartesi 
günü yapılacak ilk 
sınavın saat 09.30 da 
İmam Hatip Lisesi, 

I Gemlik Lisesi, Celal
Bayar Anadolu Lisesi, 

I Endüstri Meslek Lisesi, 
i Kız Meslek Lisesi, 
Anadolu Ticaret

Meslek Lisesi, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu, 
Gazi İlköğretim 
Okulu, Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu ve 
Atatürk İlköğretim 
Okullarında 
yapılacağı bildirildi. 
4 aşamalı sınavların 
ilki ismi açıklanan 
okullarda ve mecburi 
olacağı belirtilirken 
diğer üç sınavın 
ise branş sınavları 
olacağı bildirildi. 
DÖRT AŞAMALI 
ŞINAV
İlk sınav Cumartesi 
günü saat 09.30 da 
ve ismi açıklanan 
10 okulda yapılacak, 
bu sınavlara 2201. 
aday katılırken 
Genel yetenek, 
kültür ve yabancı 
dil branşlarında 
ter dökecekler. 
Cumartesi gunu 
yapılacak ikinci 
sınav ise Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde ve

bu sınava katılacak 
aday sayısı 255. 
Sınavda adaylar 
Eğitim Bilimleri 
konusunda bilgilerini 
aktaracaklar.
Pazar günü yapılacak 
üçüncü aşamalı sınav 
saat 09.30 başlaya
cak ve katılacak 175 
aday Hukuk, İktisat, 
Maliye, İşletme ve 
Muhasebe konuların
da ter dökecekler.
Pazar günü yapılacak 
dördüncü sınav ise 
saat 14.30 da 
başlayacak ve sınav 
yeri yine Celal Bayar 
Anadolu Lisesi.
Ekonomi, İstatistik ve 
Kamu yönetimi konu
larında ter dökecek 
aday sayısı 112 kişi. 
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan ÖSS sınavları
na katılan öğrenci 
sayısına eşit miktarda 
müracaatların olduğu 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı (KPSS)

İlçede önlemler alın
maya başlandı.
Sınavın sessiz bir 
ortamda geçmesi 
için Kaymakamlık 
tarafından bir dizi 
tedbirler alınıyor. 
Bu önlemler içinde 
Cumartesi günü 
sabahtan başlamak 
üzere saat 12.30 ve 
14.00-17.00 saatleri 
arasında ilçe 
merkezinde, Pazar 
günü ise sabah saat
lerinden başlamak 
üzere akşam 
17.00’ye kadar 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi çevresinde 
gürültü edilmemesi, 
araçların korna 
çalmamaları, 
seyyar satıcı ye 
dağıtıcıların ses yayın 
aracı kullanma
maları, araçlar ile 
konvoy oluşturularak 
dolasılmamaları 
halka anons 
yoluyla duyuruluyor.

KONGRE İLANI 
GEMLİKSPOR KULÜBÜ

BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağan genel kurul topla- , 
tısı 24 Temmuz 2004 Cumartesi günü saat 
14.oo’de Belediye Meclis Salonu’nda V 
yapılacaktır. c

Ekseriyet temin edilemediği takdirde t 
toplantı 31 Temmuz 2004 Cumartesi günü f1 
saat 14.oo'de aynı yerde aşağıda yazılı c 
gündemle yapılacaktır. i k

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU d
e

GÜNDEM :
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyeti seçimi
3- Yönetim ve Denetim kurulu çalışma 

raporlarının okunması, görüşülmesi ve ka §| 
bulü d

4- Kesin hesapların görüşülmesi ve ka $ 
bulü s<

5- Yönetim ve denetim kurullarının ibras n
6- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve ka a 

bulü t
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının ğ 

seçimi ç
8- Dilek ve temenniler le
9- Kapanış. v

------------------------- 3P!

OTO AYGAİ

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
12R22.5 

KAİM LASTİĞ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
KS'SSZ» KAMPANYAMIZ
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART API A ^ÎİNİ IPI liPlIllD
GARANTİ BANKASI ■ BONUS KART otOALARLA uJNlRLOR

ÖZKAYA OTOMOTİV
İIRELLÎ

GEMLİK B / ' İ İ
Körfez Baytaş Sitesi altı GEN

Tel : (0.224) 513 73 93 Fax ; 514 40 44

HİZMETİNİZE
OPET I

YELTEKİNLER PETROı
Bursa ■ Gemlik yolu Kurtul Köyü 8,Kr 

Gemlik/BURSA

p ■■ m"■■T"ıî=p
I BURSA HAKİMİYET VE | 
I KENT GAZETELERİNE ■ 
' İLAN ve REKLAM ALINIRI 
’ KÖRFEZ REKLAM j 
■ TEL: (0.224) 513 96 83 .

ABONE OLDUNUZ Nl
ABONE OU

O K UTUNİ
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Yieş/7 kartlılara yeni uygulama
Yeşil kart sahiplerinin 
ayakta tedavi ve ilaç 
bedelleri ile bebekleri 
nin tedavi giderlerinin 
de devlet tarafından 
karşılanmasını öngören 
yasa tasarısı, TBMM 
Sağlık Komisyonu nda 
değiştirilerek kabul 
edildi. Tasan, Ödeme 
Gücü Olmayan 
Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart 
Verilerek Devlet 
Tarafından Karşılanma 
sı Hakkında Kanun da 
değişiklik öngörüyor. 
Buna göre, hiçbir 
sosyal güvenlik kuru
ntunun güvencesi 
altında bulunmayan ve 
bu kanunun öngördü 
ğü usul ve esaslar 
çerçevesinde belir
lenecek aylık geliri 
veya aile içindeki gelir 
payı asgari ücretin 
1/3'ünden az olan ve 
Türkiye de ikamet eden 
Türk vatandaşlannın 
sağlığa ilişkin şu gider
leri devlet tarafından

karşılanacak: 
"Türkiye'deki yataklı 
tedavi kuramlarında 
yatarak görecekleri 
tedavi hizmetleri ve 
her türlü masrafları, 
Türkiye'deki sağlık 
kurum ve kuruluşların
da ayakta tedavi kap
samında görecekleri 
muayene, tetkik, tahlil, 
pansuman, diş çekimi 
hizmetleri ve ilaç 
bedelleri, 90 günün 
aşılmaması kaydıyla 
yeşil kart hamili anne 
ve babanın yeni 
doğan bebeğinin yeşil 
kartı çıkarılıncaya 
kadar, acil tıbbi müda
hale ve tedavi gerek

tiren ve annenin 
doğum yaptığı 
hastanedeki tedavi 
giderleri ile sevk 
edildikleri sağlık kurum 
ve kuruluşlarında 
uygulanan yatarak ve 
ayakta tedavileri ve 
bunların giderleri." 
Komisyon'da kabul 
edilen önergeyle yeşil 
kart sahiplerinin diş 
protez ve gözlük 
bedellerinin bütçe 
uygulama talimatları 
çerçevesince devlet 
tarafından ödenmesi 
hükmü de 
tasarıya eklendi. 
Benimsenen bir başka 
önerge ile de koşulları 

almaya uygun olduğu 
halde yeşil kart sahibi 
olmayanların acil 
sağlık giderlerinin, 
90 günü aşmamak 
kaydıyla devlet tarafın
dan karşılanması da 
hüküm altına alındı. 
Tasan, herhangi bir 
sağlık güvencesi 
altında olanlara 
bağımlı olarak sağlık 
hizmetlerinden yarar
lanması gerekenler, 
silah altında bulunan
lar ve sağlık güvencesi 
olan yüksek öğrenim 
öğrencilerini kapsam 
dışında bırakıyor. 
Bakanlar Kurulu, sağlık 
giderinin devlet tarafın
dan karşılanmasında 
kıstas alınan "asgari 
ücretin 1/3 oranındaki 
miktarı" 3 katına kadar 
artırabilecek.
YEŞİL KARTI HAK 
ETMEYENLER 
Tasarı, ödeme gücü 
olmayan vatandaşların 
sağlık giderlerinin 
karşılanmasını 

düzenleyen yasa kap
samına girecek durum
da olmadığı halde 
gerçek dışı beyan veya 
gerçeğin gizlenmesi 
suretiyle yeşil kart 
alarak ücretsiz tedavi
den yararlananlar ve 
yarariandınlanlara da 
yaptırımlar getiriyor. 
Aynca, aylık geliri veya 
gelir payı miktar yasa 
kapsamı dışına çık
mayı gerektirmesine 
rağmen yeşil karttan 
yararlanmaya veya 
yararlandırmaya 
devam edenlere de 
yaptırımlar öngörü 
lüyor. Bu kişiler için 
yapılan harcamalar 
kendilerinden, 
velilerinden veya 
kanunen bakmakla 
yükümlü bulunan 
yakınlarından 2 katı 
olarak geri alınacak ve 
bu belgeleri kullanan 
ve düzenleyenler 
hakkında ayrıca genel 
hükümlere göre ceza 
kovuşturması yapıla

cak. Yeşil kart sahteme 
verilen tedavi hizmet
lerinin bedetem 
gösteren fatura ve 
benzeri belgelerin 
gerçeğe aykm olarak 
düzenlenmesi suretiyle 
fazla ödemeye sebe
biyet verilmesi hafende 
ise fazla ödenen meb 
loğ, belgeyi tanzim 
edenlerden de 2 mM 
olarak gen alınacak, 
aynca ceza kovuştur
ması yapılacak.
Tasannın geçici mad
desi uyannca, ayakta 
tedaviye ilişkin hizmet 
bedelleri ile diş çekimi, 
ilaç bedelleri ve yeşil 
ka rt sa h ibi n i n 
bebeğine yönelik acil 
tıbbi müdahale ve 
tedavi giderlerinin 
devlet tarafından 
karşılanması uygu la
ma sı 1 Ocak 2005 
tarihine kadar Sağlık 
Bakanlığı nca belir
lenen en çok 3 ilde 
pilot olarak 
uygulanacak.

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ I
IO Her çeşit balık ağlan

0 Sakana Misina Ağları

10 İP Ağ
0 Fanya
0 Mantar, kurşun

II 0 İp Çeşitleri
0 Sandal Malzemeleri
0 Kürek

I
 0 Çapa
0 Macun
0 Galvenizli çivi

■ 0 TMC sintine pompası

bizimle işahn

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

Halefe
İnternet sitelerinde 
bulunan Pop Up 
(Açılır Pencere) 
aracılığıyla kendisini 
kullanıcı bilgisayarına 
kopyalayan bazı 
"akıllı** casus (trojan) 
yazılımlann, tüm krip
to işlemlerine rağ
men daha önceden 
tanımlanmış sitelere 
girişte kullanıcı 
şifrelerini topladığı 
bildirildi.
İnternette yer alan 
habere göre, internet 
analistleri tarafından 
"akıllı casus" olarak 
nitelendirilen yazılım
lar, açılır pencere ile 
bilgisayara kendini 
kopyaladıktan sonra 
kullanıcı, para işlem
leri yapılan bir banka 
sitesi gibi daha 
önceden belirlenmiş 
50 siteye girdiği an 
şifreleri çalıyor. 
KRİPTO KORUMA 
SAĞLAMIYOR 
Müşterilerine internet 
bankac lığı sağlayan 
bir çok fınans kuru
luşu, klavye hareket
lerini takip eden 
yazılımlardan korun
mak için bir süredir 
mouse kullanımını

şart koşan arayuzter 
(interface) ile kul
lanıcılara hizmet 
veriyor. İnternet 
bankacılığı yapmak 
isteyen kişiler, kul
lanıcı adını klavye ite 
yazdıktan sonra 
genelde sayılardan 
oluşan şifreler için 
arayüzde çıkan ve 
sadece mouse ile 
"tıklanarak çalışan 
bir sistem kutlanıyor. 
Kullanıcı gönder 
tuşuna bastığı 
zaman, tarayıcı 
(browser). 128 bit 
şifreleme knpto 
yaparak bankadaki 
ana sunucuya (serv- 
er) bağlanıyor ve işle
mi gerçekleştiriyor. 
Açılır pencereler ile 
yayılmaya başlayan 
casus yazılımlar ise 
kullanıcı "gönder 
tuşuna basmadan 
yani tarayıcı kriptoya 
başlamadan önce 
şifrelerin yer aldığı bir 
günlük (log) oluştu
ruyor. İnternete bir 
sonraki bağlanmada 
da bu günlüğü, 
virüsü gönderen kişi 
ya da ki ş i I e re 
ulaştırıyor.
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W milyon yİ dinozor reaıijı bııMıı
Almanya'nın batısın
daki Sauerland böl
gesinde. yaklaşık 
130 milyon yıllık 
olduğu tahmin 
edilen farklı türlerde 
6 dinozorun kalın
tıları bulundu. 
Westphalie-Lippe 
(LWL) Birliği Araştırma 
Ekibi Başkanı Klaus- 
Peter Lanser, "Alman 
ya da ilk kez, farklı 
türlerdeki dinozor
ların kalıntılarının 
bulunduğu bir

mezarlığın ortaya 
çıkarıldığını" söyledi. 
Lanser, iki yıl önce 
başlatılan çalışmalar 
sonucunda, bölgede 
etçil ve otçul dino
zorlara, timsahlara

ve kanatlılara ait 
kemik parçalan ve 
dişler de bulun
duğunu ifade etti. 
Bu kalıntılann 
tamamının 35 
metrelik bir alanda

bulunmasının, bu 
bölgenin dinozorların 
beslenmek için sık 
uğradıktan bir alan 
olduğunu gösterdiği
ni belirten Lanser, 
hesaplamalara 
göre burada kahn- 
tıları bulunan hay- 
vanlann bazılarının 
12 metre uzunluğun
da olduğunu kaydet
ti. Bu bölge de, ilk 
dinozor kalıntılannın 
2000 yılında bulun
duğu belirtildi.

Yunanistan il bin Türk’ü vatandaşlıta çıkardı
Dışişleri Bakanı Gül, 
yasa uyarınca 
Yünan Hükümetinin 
1995-1998 yıllan 
arasında yaklaşık 60 
bin kişiyi Yunan 
vatandaşlığından 
çıkardığını bunların 
büyük çoğunluğu- 
| nun Batı Trakya Türk
Azınlığı mensubu 
olduğunu söyledi. 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, Yunan 
Hükümetinin 1995-

I 1998 yıllan arasında 
Yunan Vatandaşlık 
Yasası uyannca yak
laşık 60 bin Batı

Trakya Türk Azınlığı 
mensubunu Yunan 
vatandaşlığından 
çıkardığını bildirdi. 
Abdullah Gül, CHP 
Genel Başkan 
Yardım cısı Onur 
Öymen’in Yunan 
vatandaşlığından 
çıkarılan Türk soy
daşların durumuna 
ilişkin soru önerge
sine verdiği yanıtta, 
Yunan Vatandaşlık 
Yasası uyarınca yak
laşık 60 bin Batı 
Trakya Türk Azınlığı 
mensubunun Yunan 
vatandaşlığından

çıkarıldığını bildirdi. 
Gül, Yunan soyun
dan olmayan Yunan 
vatandaşlarının, 
başka bir ülkeye yer
leşmek amacıyla 
Yunanis tan’ı terket- 
tiklerinin idarece 
takdiri halinde, 
Yunan vatan
daşlığından çıkarıl
malarını öngören 
Yunan Vatandaşlık 
Yasa sı’nın 19’uncu 
maddesinin 1998 
yılında geriye 
yürümeksizin 
iptal edildiğini 
dile getirdi.

Gül, 1995 yılından 
sözkonusu yasa mad 
desinin yürürlükten 
kaldırıldığı tarihe 
kadar yaklaşık 60 
bin kişinin Yunan 
vatandaşlığından 
çıkarıldığına işaret 
ederken, aralarında 
Makedon azınlığı 
mensupları 
bulunmakla birlikte 
vatandaşlıktan 
çıkarılanların 
büyük çoğunluğu
nun Batı Trakya Türk 
Azınlığı mensubu 
olduğuna dikkat 
çekti.

. GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Ilı ı
VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5^310 28IIK

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARIII e METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

1 K Körfez Taksi 51318 21

Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PF JL 513 10 79
YERLİYUR1 \R 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Bay

KENDİNİ DÜŞÜNEN BEYLER

Ceplerinizi doldurun
Yazın güzel plajlar gezilecek
Ceplerini iyice doldurun
Amerika Japonya görülecek 
Ceplerinizi iyice doldurun

Avrupanın lüks peyniri şarabı 
Rusyanın o güzel nefis havyan 
Size ait herşeyin namlı van 
Ceplerini iyice doldurun 4

Elbetteki az para yetmez bunlara t 
Sarkıyorsunuz hep kıyaklara
Kıyak emeklilik çift maaşlara 
Ceplerini iyice doldurun

I
Cep ufak doldurun heybelere 
Gerekirse yığınız küplere 
Çok gördük çok böyle lüplere 
Ceplerinizi iyice doldurun

ABONE OLDUNUZ MIİ
G€IU* I

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATAM

EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN 1.500.000] 
SOSİSLİ SANDVVİÇ +AYRAN 2.000.000
HAMBURGER +AYRAN 2.000.0001
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK 3.500.0001
TABAKTA SERVİS
DÖNER t CİPS t KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK 4.500.000 i 
CİĞER t CİPS * KARIŞIK SALATA+İÇECEK 4.500.0001 
KÖFTE ♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK 4.500.0001 
SOSİS t CİPS t KARIŞIK SALATA t İÇECEK 4.500.000' 

■İTAPİZZA+P 4.500.0001 
PİZZAİI^ALAÎA+Ip 8.000.000 î

İşyeri ve evlere paket servisimiz vai
İstiklal Cad.No: 17 GENLİK Tel: (0.224)513 S

Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nl
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM : (0.535) 886 47 T
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ŞüpM paket ve mektuplar 
konuşma vatandaşlara uyarı

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, şüpheli 
paket ve mektuplar 
konusunda vatan- 
daşlann alacaklan 
önlemler konusunda 
bir dizi uyanda 
bulundu.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Araştırma 
Planlama ve 
Koordinasyon Daire 
Başkanlığı tarafından 
vatandaşların şüpheli 
paket ve mektuplar 

——□çarşısında nasıl bir 
... ^davranış takip 
VıU‘etmeleri gerektiği 

belirtendi.
Olmaması gereken

IK yerde şüpheli her
L N hangi bir paket 

jgşyayı görüldüğünde 
^^155 Polis İmdat 
^Telefonunu aramanın 
Ul vatandaşlık görevi 

|l olduğu hatırlatılarak 
II___

gelen mektubunun 
şüpheli olup 
olmadığının şu 
şekilde anlaşılabile
ceği ifade edildi: 
“- Mektuplar normal 
mektuplara göre 
daha kalın ve 
ağırdır.
- Patlayıcı maddeni 
içeriğinde bulunan 
yağın bırakacağı 
lekelerin kapatıl
masını sağlamak 
amacıyla mektup 
üzerine gereğinden 
fazla pul 

* 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

yapıştırılmış olabilir.
- Genellikle yavaş 
yazıldıkları için 
yazıda mürekkep 
birikimi olabilir.
- Mektubun ağırlığı 
ve ebatları dengesiz 
olabilir. Patlayıcının 
olduğu yer daha 
ağır olacaktır.
- Mektup normal 
mektuplara göre 
daha sert olur 
katlanmazı ve kırıl
maz yapıdadır.
-Mektup yüzeyinde 
girinti, çıkıntılar 

olduğu hissedilebilir. 
- Bu gibi durumlarda 
vakit geçirilmeden 
polisi arayın.
- Kitabın iç kısmı 
oyulması gerektiğin
den kitap sayfaların
da bozulmalar 
olacaktır.
- Kitabın ağırlığı 
emsallerine göre 
daha ağırdır.
- Kitap ebatlarında 
dengesizlik olabilir. 
- Kitap sayfaları 
yapıştırılmış 
olacağından 
sayfaların açılımı 
tam olmayacaktır. 
- Gönderen kişinin 
yakınlık derecesi 
araştırılmalı, 
açmadan önce 
böyle bir paket 
gönderip 
göndermediği 
tespit edilmelidir. 
- Paket alıcının 
yakın akrabaların
dan, arkadaşlarından 
veya tanıdıklarından 
geliyormuş gibi 
gösterilebilir. 
Mümkünse böyle 
bir paketin 
gönderilip 
gönderilmediğini 
teyit edilmeli.
- Paket üzerinde 
gereğinden fazla 
bant, yapıştırıcı 
gibi paketi sağlam
laştırıcı maddeler 
bulunabilir.
- Gelen paket özel 
günlere (doğum 
günü, evlilik 
yıldönümü gibi) 
denk geliyorsa 
gönderen kişinin 
size yakınlık derecesi 
ve bu tür özel 
günlerinizi bilip 
bilemeyeceği 
hatırlanmalı".

Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 
hanasonunda 

yapılacak

Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışmak isteyen 
adaylann girebile
ceği 2004-Kamu 
Personeli 
Seçme Sınavı 
(KPSS), 10-11 
Temmuz günlerinde 
gerçekleştirilecek. 
Sınav, iki gün boyun
ca sabah ve öğle
den sonra olmak 
üzere toplam dört 
oturumda gerçek
leştirilecek. Sınav, 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticiliklerinin 
bulunduğu 81 il ve 
63 ilçe merkezi ile 
Lefkoşa'da 
yapılacak.
Tüm adaylar, 
2004-KPSSnin 
öğrenim düzeylerine 
göre düzenlenmiş 
Genel Yetenek ve 
Genel Kültür test
lerinin uygulanacağı 
cumartesi sabah 
oturumuna girecek
ler. Cumartesi sabah 
oturumunda isteyen 
adaylara aynca 
Yabancı Dil 
testi de verilecek. 
Öğretmen aday- 
larının ise cumartesi 
günü öğleden 
sonra oturumuna da 
girme zorunluluğu

bulunuyor.
Pazar sabah ve 
öğleden sonraki 
oturumlar, A Grubu 
kadrolara atanmak 
isteyen lisans 
mezunu adaylara 
uygulanacak 
testleri kapsıyor. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlanndaki A ve 
B grubu kadrolarda 
görev yapabilmek 
için KPSS'ye girme 
koşulu aranıyor. 
A Grubu kadrolar 
uzman yardımcılığı, 
müfettiş yardımcılığı, 
maiyet memurluğu 
(kaymakam 
adaylığı) ve meslek 
memurluğu 
(Dışişleri Bakanlığı) 
gibi özel yarışma 
sınavına tabi 
tutulmak suretiyle 
girilen mesleklerle 
ilgili kadrolan 
içeriyor.
B Grubu kadrolar ise 
kamu kurum ve kuru
luşlarındaki A grubu 
dışında kalan, ilk 
defa kamu hizmeti 
ve görevlerine 
atama yapılacak 
kadrolan kapsıyor. 
2004-KPSS sonuçlan, 
sınav tarihinden 
itibaren 2 yıl geçerli 
olacak.

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDEM Mî ASFALTA 
3 CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI
P ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT YAPILABİLİR SATILIK ARSA 

5 Müraacaat Tel: (0,224) 513 9683
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BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI ’e paci< ın,ernet eri5lm paketi1
1

1 1 
1
1 
1
1

Diğer VESTEL 
ûrunlen 

15 Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM 1 AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT + 3 TAK
BONUS CARDA 
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 1.000.000.000 1.000.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000

■AaCCİVE
Vestel Click

Vestel Asteo

1.177.600.000

İMİ

1.177.600.000

1M11

1.177.600.000

1.207.600.000

1.307.000.000

1.340.000.000

1.307.000.000

1.340.000.000

Vestel BishiT mıı 1111 1266.800.000 1.406.000.000 1.406.000.000 1 ““ COMPUTER DİSTRİBÜTÖRÜ |I
|

| Çeki kullanan____________Aldığı ûrûnûn Tutan___________ Tarih |

11___________ ||_____________]|../ .../2om|i

Veste Planet 1.428.800.000 tfflMI 1.428.800.000 1586.000.000 1.586.000.000

Vestel Magıc 1111 1.920.000.000 1111 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel BishiY 1.794.800.000 1.7N1.1 1.794.800.000 1.992.000.000 1111

Vestel Optimum U61.600.000 1.861.600.000 1.861.600.000 2.066.000.000 211.1 1 Bu hediye çeki sadece Acttve Bilgisayarda 30/06/2004 tarihine kadar geçeıtt1

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. . . .

Vestel Smart 1M800.000 1111 1111 2.219.000.000 2.219.000.000

Vestel İta 5.070.000.000 5111 5.070.000.000 5111 5111

irCRTIfonitoffartı:4O.4OO.ÛOOTL 1F Fiat Monitör farkı :100M000TL 19” Fiat Monitör farkı: 19UOO.OOO TL

VESTEL ONYX 
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 141011 11M.N0 1.155.000.000 1271.900.000 1271.900.000
ir CRT 
Monitörle 1111 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.950.000 1.314.950.000
ir FLAT 
Monrtorle U10.000.000 U55.00fl.000 1.255.000.000 1.380.750.000 1.380.750.000

İstiklal Caddesi Gürle İş M srkezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 1ı 69 GEMLİK
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1 fimi bozdur dz ®f fcı 
ı esnaf da ceza alacak

Ziraat Bankası 
115. sırada

Esnaf kuruluştan 
ratalı üyesine 
belediyeden fazla 
ceza yağdırıyor. 
Müşterisine hakaret 
eden taksiciye, 
p s olan işyerine 
85 ile 525 milyon
•a arasında ceza 

veriyor. İşte esnafı 
[cezaya boğacak 
saz ve davranışlar 
Ancak vatandaş 
s «ayetç i olmadığı 
cin bunlar uygulan
mıyor. Oysa berberin 
yüzünü kestiği
.□tan da s. 
münibüscünün 
Çamur sıçrattığı 
.□ya, taksicinin. 
Git paranı bozdur 
_ /!e gel' diye 
□zorladığı müşteri 
□ dip odaya 
| ayette bulunsa 
t j kişiler 85 Ha 
210 milyon lira 
□ asında para 
cezası ödemek 
zorunda. Aynı kişiler 
c j suçlan tekrarla

Ekonomi farklı bir sürece girdi
|
| Ekonomiden Sorumlu 
I Devlet Bakanı Ali 
| Babacan, "Açıklanan 
* büyüme ve enflasy

on rakamları, ekono-
I minin çok farklı bir 
| sürece girdiğini gös- 
| terir" dedi. IMKB de 

bir araya gelen 
Sorsa Uzmanlan

| Demeği üyeleri, 
Vadeli İşlemlerde

| Yeni Döneme 
" başlarken konulu bir 

panel düzenledi.

I
I Bakan Babacan dan 
j önce bir konuşma 
। yapan IMKB Başkanı
Osman Birsen, "3
Kasım seçimlerinden 

I sonra Türkiye'nin yeni 
I hükümeti iyi gidiyor. 
| Bu panelin amacı, 
" piyasalardaki vadeli 

işlemlerdeki yeni
I dönemin finans ve 

diğer ticaret ile

ması halinde ceza 
525 milyon liraya 
çıkıyor. Ayıplı mal ve 
hizmetten suçlu 
bulunan esnaf, 
disiplin yönet
meliğine göre 
aidatın iki katından 
başlayan ve tekrarı 
halinde 5 katına 
kadar ulaşan 
para cezasına 
çarptı olabiliyor. 
KENTLERE GÖRE 
Cezalar arasında 
meslekten men gibi 
ağır hükümler de 
bulunuyor.
Disiplin cezaları 

sanayi kuruluşları 
yetkililerine bilgi 
verme" dedi 
Bakan Ali Babacan 
işe halkın geleceğe 
aş ve iş kaygıların
dan sıyrılıp var olan 
imkanlarını geliştirme 
mücadelesini ver
mek istediğini söyle
di. Bakan Babacan, 
"Bu açıdan bak
tığımızda, her birimiz 
aslında ortak bir 
hedefe doğru kil
itlenmiş durumdayız. 
Ülkemiz her türlü iyi 
ortamı bize sağlaya
bilecek durumda. 
Bugüne kadar ki tüm 
hükümetler başarı 
sağlayamamıştır. 
Gördüğümüz bu 
olumsuz tablonun bir 
çok nedeni olabilir. 
Ben geçmişi yeniden 
deşip, acı hatıraları 

illerin büyüklüğüne 
göre değişiyor. 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'deki esnaf 
210 ila 525 milyon 
arasında ceza 
öderken bu diğer 
illerde 170 ile 
425 milyon lira 
arasında değişiyor. 
Kalkınmada öncelikli 
illerde ise 85 ile 212 
milyon arasında 
bulunuyor.
Cezalar ticaretten 
mene kadar gidiyor. 
'Müşteriye 
hakarette bulunmak. 
- kovmak, 

canlandırmak 
istemiyorum. 
Geçmişi ve 
geçmişteki hataları 
bir kenara bırakıp, 
beraber olmamız 
gerekir" dedi. 
Babacan, "Bize oy 
versin yada verme 
sin, politikalarımızı 
onaylasın ya da 
onaylamasın, her 
görüşün, her kesimin 
görüşlerini, önerilerini 
almak bizim şu ana 
kadar göstermiş 
olduğumuz başarılı 
çizgide hayati rol 
oynamıştır. Mademki 
hepimiz aynı amaç 
için çalışıyoruz, o 
zaman gücümüzü, 
birikimierlmizi, tecrü
belerimizi bir
leştirmek bizim için 
aslında önemli bir 
sorumluluk haline

aşağılamak.
- Eksik gramajlı 
ekmek, simit 
satmak.
- Yolcu üzerine 
su sıçratmak 
- Yolcunun par
mağını kapıya 
sıkıştırmak.
- İş yeri pis olmak 
- Ütülerken müş
terinin elbisesini 
yakmak 
- Terazinin 
ayarlarını bozmak 
- Ayıplı mal ve 
hizmet satmak.
- Yolcuyu yanlış 
yerde indirmek.
- Berberin 
müşterisinin 
yüzünü kesmesi 
- Hatalı sünnet 
yapmak
- Yolcuya bağırmak 
- Hakaret etmek 
- Müziğin sesini 
fazla açmak.
- Bozuk para 
vermeyen müşteriye, 
(git bozdur gel) 
demek.

gelmiştir. Hükümet 
olarak bu konularda 
asla kompleks sahibi 
değiliz" diye konuştu 
Makro ekonomik 
dengelerde 2004 
yılının ilk ayında 
sevindirici 
gelişmelere şahit 
olunduğunu belirten 
Bakan Babacan, 
"Geçtiğimiz günlerde 
açıklanan büyüme 
ve enflasyon rakam
ları, ekonominin çok 
farklı bir sürece 
girdiğini, adeta dış 
ticaret hacmimizde, 
borç konusunda, faiz 
oranlarında önemli 
gelişmeler kat ettik. 
İktidara geldiğimiz 
andan itibaren poli
tikalarımıza, uygula
malarımıza ve Türk 
ekonomisindeki uyarı 
lan dikkate alıyoruz

Dünyanın en büyük 
bin bankası sırala
masında en yüksek
te yer alan Türk 
bankası, 115. 
sıradaki Ziraat 
Bankası oldu. 
Financial Times 
Grubu dergilerinden 
The Banker tarafın
dan 35 yıldan bu 
yana gerçekleştir
ilen ve dünyanın en 
büyük bankalarının 
gösterildiği "Top 
1000 World Banks" 
listesinin 2003 
sonuçları açıklandı. 
Liste sonuçlarına 
göre, Türk bankaları 
sıra atlarken, 
Vakıfbank "en hızlı 
yükselenler" sırala
masında dünya 
İkincisi oldu.
A ve A Araştırma 
Danışmanlık 
Ltd.'den yapılan 
açıklamada, The 
Banker Dergisi nin 
Temmuz sayısında 
yer. alan listeye 
göre, 1000 banka 
sıralamasında en 
yüksekte yer alan 
Türk bankasının, 
115. sıradaki Ziraat 
Bankası olduğu 
bildirildi. 
Açıklamaya göre, 
Ziraat Bankası'nı 
131. sıradaki 
Akbank, 144. 
sıradaki İş Bankası 
izledi.
Listede daha sonra 
sırasıyla Yapı ve 
Kredi Bankası (192), 
Garanti Bankası (2), 
Vakıfbank (412),

KONGRE İLANI
KATIRLI KÖYÜ SPOR KULÜBÜ VE 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin genel kurul toplantısı 22 
Temmuz 2004 Perşembe günü saat 
20.oo’de dernek odasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci 
toplantı 29 Temmuz 2004 Perşembe günü 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- A s, yoklama, saygı duruşu
2- t iı Köyü Spor Kulübü ve Demeği’nin 

gelir ç r faaliyet raporunun okunması, 
ibrası

3- Yeni yönetim kurulu ve denetleme 
kurulunun seçimi

4- Dilek temenniler
5- Kapanış.

Halk Bankası (441), 
Dışbank (491), HSBC 
Bank A Ş 
Finansbank (5), 
Koçbank (665). 
Oyakbank (693), 
Denizbank (790), 
Türk Ekonomi 
Bankası (874).
Türk bankalan 
arasında, Halk 
Bankası 409. 
sıradan 441. sıraya 
gerileyerek, sıra 
kaybeden tek Türk 
bankası oldu.
HSBC Holding, grup 
olarak yer aldığın
dan Türkiye'de kuru
lu HSBC A.Ş.Yıin 
sırası gösterilmedi, 
ancak listedeki Türk 
bankalan arasında 
9. sırada yer aldı. 
VAKIFBANK EN HIZLI 
YÜKSELEN 2. BANKA 
Açıklamaya göre, 
The Bankerin "En 
Hızlı Yükselenler 
Listesi "nde de 5 Türk 
bankası bulunuyor. 
Vakıfbank, 2002 
yılında 812. sıradan 
2003 yılında 412. 
sıraya yükselme
siyle, dünyanın en 
hızlı yükselen 2. 
bankası oldu. Hızlı 
yükselenler lis
tesinde Finansbank 
12., Koçbank 18., 
Dışbank 21., Türk 
Ekonomi Bankası 
35. sırada yer aldı. 
En hızlı yükselenler 
listesinde ülke gru
pları bazında 
Türkiye, ABD ile bir
likte birinci sırada 
yer aldı.
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Ağustos ayında trafik kazalarına dikka
Aşın sıcaklar, yurt- 
dışından gelişler ve 
tatilcilerin yoğunluğu 
Ağustos ta ölümlü 
kaza sayısını artınyor. 
Sıcak havanın 
sürücülerin reflek
slerini azaltıyor ve 
dikkati azaltıyor. 
Uzmanlar sürücülere 
şu uyarıları yapıyor. 
Selçuk Üniversitesi 
Kazalan Araştırma, 
Önleme ve 
Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. 
Ömer Halis Tombak 
lar'ın verdiği bilgilere 
göre, 1998-2002 yıl
lan kapsayan son 
beş yıl içinde, ölümlü 
trafik kazaları istatis
tiklerinde Ağustos 
rekortmen ay oldu. 
Son 43 yılın istatistik
leri de yaz aylannda 
trafikte ölüm ve 
yaralanmalann 
doruk noktasına 
ulaştığını gösteriyor. 
Tombaklar, sıcak 
havanın, sürücülerin 
reflekslerini azalttığını 
ve yavaşlattığını, 

yolun derinlik ve 
genişliğinin algılan
masını zorlaştırdığını, 
dikkati azalttığını, 
becerilerin yavaşla
masına ve çabuk 
yorulmaya neden 
olduğunu kaydetti. 
Temmuz ve ağustos 
ayında sıcaklığın 
yüksek olması 
nedeniyle ölümlü 
trafik kazalarının yük
sek olduğuna işaret 
eden Prof.
Tombaklar, "Trafikte 
‘ölüm aylan’ olarak 
tanımladığımız 
Temmuz ve Ağustos 
aylarında sürücüleri 
trafik kuralları ve 
işaretlerine daha 
duyarlı olmalıdırlar. 
Sürücüler direksiyon 
başına geçtikleri 
anda, 'yaşamlarının 
en önemli işini yap
tıklarını’ ve 
"ölmemeliyim, 
öldürmemeliyim' 
düşüncesiyle hareket 
etmelidirler" dedi. 
SÜRÜCÜLERE ÖNERİ 
Yıllar geriye gitse de 

yaz aylannın 
kaderinin 
değişmediğini vurgu
layan Tombaklar, 
sürücülere bir dizi 
öneride bulundu. 
Tombaklar’ın 
önerileri şöyle: 
" Sürücülerin, 
havanın çok sıcak 
olduğu saatlerde 
değil, sabah ve 
akşam saatlerinde 
yola çıkması daha 
yararlıdır.
Sıcak havalarda 
uzun süre araç kul
lanılmamalıdır.
Özellikle kliması 
olmayan Sürücüler, 
11.00 ile 15.00 saat
leri arasında 
mümkünse trafiğe 
çıkmamalı 
Temmuz ve Ağustos 
aylarında direksiyon 
hakimiyetinin azal
masına neden olan 
eriyen asfalt yolların
da (kayganlık artıyor) 
kazalara, zemin 
hazırladığı 
duşünülunerek, sürat
ten kaçınılmalıdır.

Yola çıkmadan önce 
aracın bakımının 
yaptırılması, yeter
ince uyunması, çok 
ağır yiyeceklerden 
kaçınılması ve rahat 
giysiler giyilmesi 
gerekmektedir.
Aracınızın stepne, 
lastik havası, far 
ayan, yağı, suyu ve 
frenini kontrol edin. 
Aracınızı iyi 
havalandırın.
Sıcaktan etkilen 
meye başladığınızda 
aracını uygun bir 
yerde park edin ve 
dinlenin. Uykusuz, 
yorgun ve alkollü 
olarak araç kullan
mayın. Hatalı solla
ma ve yakın 
takipten kaçının.". 
TATİLE ÇIKIŞ İÇİN 
HAFTAİÇİ TERCİH 
EDİLMELİ
Prof. Tombaklar, 
pazar günleri 
piknikçilerin yarattığı 
yoğuniuk ve alkollü 
sürücülerin yarata
bileceği tehlikeler 
nedeniyle 16.00 ile 

21.00 saatleri arasın
da çok dikkatli olun
ması gerektiğini kay
detti. Tatile çıkış gün
lerinin de hafta ic» 
olarak belirlen
mesinin can güven
liğini artıracağına 
işaret eden 
Tombaklar, aşın 
sıcaklarda güvenli 
yolculuk için 
önerileri şöyle: 
" Sıcakların etkisini 
minimum seviyeye 
indirmek için ağır 
yiyecekler yemeyin, 
vücut kimyasını 
dengede tutmak için 
bol su için. Hafif 
giyecekleri tercih 
edin. Keten giysiler, 
hatta şort ile direksiy
on başına geçin. 
Sıcaklar bunaltır 
endişesiyle kesinlikle 
terlik giymeyin.
Ayağın, debriyaj, gaz 
ve fren gibi pedal
lara hakimiyetini 
engelleyen ve ayağı 
tutucu özelliği bulun
mayan terlik kazaya 
neden olabilir. Bu

nedenle ayağı d 
kavrayan, sportifi 
ayakkabıyı tercih 
edin.
En fazla 2 saatyç 
180-190 kilomsa 
aralıksız araç ku. 
lanın. Yolculuk j 
sırasında yarım x 
dinlenin.
Araç içinde camı 
da metal bardj 
benzeri eşya but 
durulmamasını,! 
sırasında su daiw 
hiçbir gıda madq 
alınmaması ger^ 
Sadece çocukla 
leri devreye soku., 
malı. 11 yaşında 
küçük çocuklara 
kesinlikle ön kottu, 
oturtulmamak. 1 
Sıcaklığın en çok 
hissedildiği 11.00 
15.00 saatlerinde] 
mümkün olduğuI 
kadar trafiğe çıtt 
maması, uzunydj 
çıkmadan öncel 
vücutta su denge’ 
korumak için bol 
miktarda meyve/ 
sebze tüketilmek4

“Borçlara af yok”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
mahalli idarelerin, 
hâzineden aldığı 
yatınmlarla ilgili 
borçlan konusunda 
bir affın 
düşünülmediğini, 
sadece vergi ve SSK 
primleriyle ilgili sıkın- 
tılann aşılması 
yönünde bir çalışma 
başlatıldığını söyledi. 
Türkiye İhracaatçılar 
Meclisi'nin Hilton 
Oteli nde düzenle
nen 11 .Olağan 
Genel Kurulu’nda bir 
konuşma yapan 
Başbakan Erdoğan, 
Türkiye'de zengin
leşme kaynağı 
olarak görülen 
siyaset anlayışını 
ortadan kaldırmak 
için yapısal değişik 
çalışmalarını başlat
tıklarını hatırlatarak, 
siyaset anlayışını 
değiştiren kurum- 

lanndan kendilerini 
gözden geçirmesi ve 
rant kapısı olarak 
görülmemesi gerek
tiğini ifade etti.
Türkiye'deki muhale
fet mantığını 
eleştiren Erdoğan, 
"Ülkemiz de öyle bir 
muhalefet mantığı 
var ki, bu mantık 
içinde bir yasanın 
çıkarılmaması için 
elden ne geliyorsa 
bunun yapılması var. 
'Ben bu yasaya nasıl 
katkıda bulunabilir
im' anlayışı maalesef 
yok. Zihniyet, işle
memek ve işlet
memek üzerine 
kurulduğu için olan 
zaman kaybıdır.
Türkiye'nin zaman 
kaybına tahammülü 
yok" şeklinde konuş
tu. Haziran ayı 
enflasyon rakam
larının yine eksi 
çıktığına işaret

Erdoğan, enflasyon
da önümüzdeki 
aylarda dönem 
dönem artışlar ola
bileceğini ancak, yıl 
sonu hedefi olana 
yüzde 12 oranının 
çok daha gerçek
leşebilir bir hedef 
olarak ortada 
olduğunu söyledi. 
2003 yılının ihracat 
bakımından parlak 
bir yıl olduğuna 
dikkat çeken 
Erdoğan, 2004'ün ilk 
6 ayında da ihra
catın yüzde 35 gibi 
rekor bir seviyede 
artarak 29.4 milyar 
dolara ulaştığını 
ifade etti. Erdoğan, 
2004 yılında toplam 
ihracatın 60 milyar 
doları aşmasının 
süpriz olmayacağını 
kaydetti.
"HAZMEDEMEYENLER, 
HAZMEDECEK" 
Türkiye'de değişimi

hazmedemeyenler 
bulunduğunu 
belirten Erdoğan, 
"Ama hazmedecek
ler çünkü değişmeyi 
bilmeyenler, değişi
mi yakaiayamanlar 
bir yere varamaz" 
dedi. Türkiye'de 
bürokratik oligarşinin 
oluşturduğu engel
lerin de bulun
duğunu kaydeden 
Erdoğan, bürokrat
ların kendilerine 
inanmalarını ve 
güvenmelerini iste
diğini söyledi. 
Erdoğan, bürokrat- 
lann kendilerini gir
işimcilere nasıl 
yardımcı olabilecek
leri konusunda kur- 
malan ve sorunlara 
çözüm bulunması 
için ıcilere
yard. olmaları
gerek <ni dile 
getirdi 2004-2006 
yılı İhracat Stratejik

Plam'nın yürürlüğe 
konulduğunu 
hatırlatan Erdoğan, 
bununla 2006 yılı 
sonunda 75 milyar 
dolarlık ihracat 
seviyesine ulaşıl
masının hede
flendiğini açıkladı. 
Yatırımcılara bazı 
illerde vergi ve sigor
ta teşvikleri, enerji v 
arsakonusunda 
destek yapılmasının 
öngürüldüğünü 
anlatan Erdoğan, 
yatınmcıları bu böl
gelerde yatınm yap
maya davet etti. 
Erdoğan, konuş
masının sonunda 
kendisinden önce 
konuşan ANAP Genel 
Başkanı Nesrin Nas'ın 
mahalli idarelerin 
borçlannın yeniden 
yapılandırılmasına 
ilişkin eleştirilerine

cevap verdi. Ma^ 
idarelerin hazine! 
aldığı yatırımlaric 
ilgili borçlan 
konusunda bira* 
düşünülmediğini» 
gulayan Erdoğad 
sadece vergi ve S 
primleriyle ilgili sİ 
tılann aşılması 1 
yönünde bir çan 
başlatıldığını ifade 
etti. Belediyelerin 
tamamına 
yakınında bir ı 
çöküş yaşandığa 
dikkat çeken 1 
Erdoğan, bunun 
da belediyeleri d 
ki olmayan akM 
yönlendirdiğini i 
kaydetti. Erdoğcfl 
Belediyeler Kanun 
ile daha güçlü ı 
belediyeler I 
oluşturulmasını j 
amaçladıklarını 
sözlerine ekledi.
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jSağlıklı olmanın yolu 
doğadan geçiyor

tetrş Kars Devlet Hastanesi 
kuL doktorlarından 

k psikolog Cengiz Şıklı, 
m ^yöneticilerin daha 

verimli çalışabilmeleri 
or^ tve karar verirken

»daha sağlıklı 
^^düşünebilmeleri için 
* boş bir zihne 
İQhii ihtiyaçları olduğunu 

belirterek, idarecilere 
doğayla bütün-

K (eşmelerini önerdi. 
Günümüz insanının 
modern çağda 

ar 5 mekanik ilişkilere 
' 4 sahip olduğunu ve 

tüm hayat fonksiyon- 
lannı mekanik şekilde 

' programladığını 
nae söyleyen Psikolog 

Cengiz Şıklı, bunun
J insanı doğadan 

ce kopardığını dile getir- 
di. Şıklı, yüksek katlı 

L1 binalarda doğadan 
I 6 .uzak şartlarda yaşa- 
neı manın doğurduğu 
-----olumsuz sonuçların 
----- insan hayatına yan- 
Hsıdıgını da ifade 

gederek, "Çiçeklerden, 
^bitkilerden, topraktan 
Ilayn yaşamak, 
Çevreyle etkileşimde

Idoğadan kopuk 
ölmak, beton yığınları 

faraşında yaşamak, 
--^yüksek gürültü düzeyi 
’ ^rcgibi etkenler kişinin

----------------------

stres düzeyini artırıyor 
ve dolayısıyla yaşama 
bağlarının zayıfla
masına yol açıyor. Bu 
da kişide doğadan 
koptuğu için sinirlilik, 
kaygı hali, öfke patla
maları, bazen şiddete 
varan şekilde öfkenin 
dışa vurumu gibi 
sonuçlar 
doğuruyor" dedi. 
Bu tür olumsuzlukların 
kişinin üretkenliğini 
azalttığını ve 
"psikofizik enerji" 
denilen insanın gün
delik yaşamda üret
miş olduğu enerjiyi 
boşaltmasının bireyin 
rahatlamasına yol 
açtığını hatırlatan

Şıklı, sanatsal 
etkinlikler, müzik
le uğraşma gibi 
faaliyetlerin 
bireyin enerjisini 
dejarj ettiğini 
söyledi. İdareci
lerin doğaya en 
fazla ihtiyacı 
olan kişilerin 
başında geldiği
ni de hatırlatan 
Şıklı, daha ver
imli çalışa
bilmeleri, karar 
verirken daha 
sağlıklı düşüne 
bilmeleri için boş 
bir zihne ihti 

yaçları olduğunu 
ifade etti. Şıklı, 
"Yöneticilerin bu tür 
etkinliklere zaman 
ayırarak, zihinlerini 
boşaltıp streslerini ü 
azaltmaları gerekir. 
Bütün hastalıkların 
kaynağı doğa olduğu 
gibi çozurnu de 
doğadır. Doğadaki 
bitkiler insana zinde
lik, canlılık ve bol vita
min verir" diye konuş
tu. Şıklı, doğaya 
zaman ayırmanın 
olumlu sonuçları 
olduğunu kaydederek 
yöneticilere şu 
önerilerde bulundu: 
"Doğayla baş başa

olmak, çıplak ayak
larla çimenlere, kuma 
basmak, denize 
girmek ve vücut elek
triğini toprağa boşalt
mak gibi etkinlikler 
insanı rahatlatan 
etkenlerin başında 
gelir. Çiçeklerin, bitki
lerin, ağaçların 
arasında doğadaki 
canlılarla beraber, bir 
uyum içinde hafta 
sonu pikniği yapmak, 
temiz hava almak 
stres düzeyini yine 
azaltıyor. Kırsal alan
larda yaşayanların 
yaşam süreleri 
kentlerde, beton 
yığınları arasında 
yaşayan insanlardan 
daha fazla olmak
tadır. Tüm bunlar 
yapılan araştırmalar 
sonucu ortaya çıkan 
bulgulardır. Öte yan
dan bazı hastalıklarda 
da, insanlara kentler
den uzaklaşıp doğay
la baş başa yaşa
maları öneriliyor. 
İnsanlara kırlarda 
piknik yapmaları, 
doğayla baş başa 
olmaları, bütün
leşmeleri tavsiye 
ediliyor ve böylece 
stres daha rahat 
gideriliyor."

ABD Harvard 
Üniversitesi bilim 
adamlarına göre, 
gün ortasında 
uyumak insan 
vücudu için çok 
faydalı. Ayrıca gün 
içinde 60 ila 90 
dakika arasında 
uyumanın beyni 8 
saatlik bir gece 
uykusu kadar 
dinlendirdiği 
belirtiliyor.
Bilim adamları, öğle 
uykularının beyni 
dinlendirmesinin 
yanında öğrenme 
yeteneğini de art
tırdığını vurguluyor
lar. Buna göre özel
likle öğle uykuların
da rüya görme, 
beynin öğrenme 
yeteneği üzerinde 
çok olumlu bir etki 
yaratıyor. Gündüz 
uykusunun etkilerini 
araştıran bilim 
adamları seçtikleri 
denekler üzerinde 
testler uyguladılar.

Öğle uykusu 
8 saat gece 

uykusuna bede
Araştırmalardan 
ç ikan son uçlara 
göre, gündüz 
60 ila 90 dakika 
uyuy anlann test 
sonuçlarının 
uyumayanlara 
kıyasla çok daha 
başarılı olduğu 
ortaya çıktı.
Bilim adamian 
yaptıkları testler 
sonucunda 
gündüz uykusunun 
hafızayı da 
güçlendirdiğini sap
tadılar. Buna göre, 
gündüz uyuyanların ' 
24 saat önce 
öğrendiklerini uyu
mayanlara kıyasla 
çok daha kolay 
hatırlayabildiği 
görüldü. Harvard 
Üniversitesi tarafın
dan yapılan 
araştırmada 
erkeklerin gündüz 
uykusuna 
kadınlardan çok 
daha yatkın olduğu I 
da ortaya çıkarıldı.

Obez olan annenin NÖBETÇİ ECZANE
9 Temmuz 2004 Cuma 
ÇAMLICA ECZANESİgocuğu da obez oluyor

Obez kadınların 
dünyaya getirdiği 

^çocukların obez 
olma riskinin, diğer 

, kadınların çocukları- 
na göre iki kat fazla 

, olduğu belirlendi.
? 10 ABD de 8500 kadın 

üzerinde yapılan 
bir araştırma, 

-’obezrteyı engelleme 
çabalarının 
doğumdan önce 
başlaması gerektiği
ni ortaya koydu.
Bebeğin doğumdan 

^sonraki ağırlığı,

annenin ırkı, eğitim 
seviyesi ve hamilelik 
sırasında sigara kul
lanıp kullanmadığı 

gibi faktörlerin de 
hesaba katıldığı 
araştırmada, obez 
anneleri olan çocuk

ların obez olma 
riskinin 2 yaşında iki 
kat, 4 yaşında ise 
2,3 kat arttığı 
saptandı. ABD Tarım 
Bakanlığı tarafından 
desteklenen ve 
sonuçları Pediatrics 
dergisinin Temmuz 
sayısında yayınlanan 
araştırmanın, 
Ohio'da devlet 
yardımı alan 
annelere dair 
kayıtlar üzerinde 
yapıldığı belirtildi.

YIL : 32 SAYI : 1873
FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Güze/ Nakliyat şampiyonluğunu km
Gemlik’te ilk kez düzenlene 1. Olgunlar Turnuvası’nda kupayı almaya hak kazanan 

Güzel Nakliyat futbolcuları, kazandıkları ‘Şampiyonluk Kupası’nı Faruk Güzel’e verdilJ
İsmini taşıyan 
takımın şampiyon 
olmasından sonra 
onlara verdiği 
yemek sözünü 
yerine getiren 
Faruk Güzel, 
olgun futbolcuları
na eşleriyle birlikte 
yemek ziyafeti 
verdi. Yemekte 
Saim’in kemanın
dan çıkan 
nağmelerle coşan 
misafirler, bol bol 
göbek attılar. 
Kazandıkları

Şampiyonluk 
Kupası’nı “En 
büyük başkan, 
bizim başkan” 
sloganıyla Faruk 
Güzel’e veren 
futbolcular, aldık
ları antik vazoyu 
da hediye olarak 
vererek Güzel’e 
duygulu anlar 
yaşattılar. 
Gecenin geç 
saatlerine kadar 
devam eden 
yemekli eğlence 
de, kendisine

gösteriden ilgiden 
ve sevgiden 
mutlu olduğunu 
dile getiren 
Faruk Güzel, 
“Gemlik'teki 
Olgunlar 
Turnuvası’nda 
birinci olan 
takımım gücünü 
gösterdi. Yakın 
illerdeki şampiyon
larla maç yapıp 
gücümüzü onlara 
da göstermek 
istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

Olgunlar 
Turnuvası’nda 
şampiyon olan 
Güzel Nakliyat 
takımı, Kumla 
Çağlayan Et 
Mangal'da 
şampiyonluğu 
kutladılar.
Gecede, DYP İlçe 
Başkanı Peyami 
Çağlar, Kadın 
Kollan Başkanı 
Nuray Ertem ile 
partililerde 
hazır bulundu.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi

& İrsaliyeli Fatura & El ilanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

HER TÜRLÜ MATBAA İSLERİNDE H İZM ETİN İZDEYİZ

Kirloz Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3,'B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Far: (0.224) 5)3 35 95



İçe Sağlık Komisyonu’nun yürüttüğü esnaf denetimlerinde korkunç manzaralar ortaya çıkıyor. Denetimler mesai saatleri dışında da sürece

d200 kilo kokmuş et ve tavuk imha edildi
Içemizin en işlek yerlerinde Sağlık Komisyonu’nun yaptığı denetimlerde 200 kilo kokmuş et ve et ürünleri ortaya çıktı. Bozul 
>tler, çöp aracına atılarak imha edildi. 2 işyerine kapatma cezası uygulanacak. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2 de

Türkiye ormanları 
birer birer yanıyor 
Fıstıklı Köyü’nde çıkan yangında 30 hektar, I 
Çanakkale’de çıkan yangında 70 hektar, 10 
ev, 6 barınak, 150 hektar tarım alanı, 
Mudanya’da 10 hektar makilik alan, Ayvalıkta 
10 hektar sazlık alan kül oldu. Yangınlar 
güçlükle kontrol altına alındı. Haberi syf 9 da

Temiz bir denize girebilmek için koli basili miktarının 100 mililitrede 200 olması gerektiği bildirildi

Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

Denizlerimiz kirli çıktı
Güne Bakış

Kirlilik
Her konuda kirlendiğimizi görüyorum.
Asknda en korkuncu da insanın kirlenmesi...
Çevremize balığımızda birçok işte kirlenme ve kokuş» 

muştuk görürüz.
Bu bizim mesleğimizde de var.

F İçinizdeki kokuşmuşlar, oturdukları yerden ahkam keserler.

Maç kitap okuyup, birkaç haber yazmakla kendilerini 
büyük yazar, büyük gazeteci sanırlar,

Bazılan da kendi işleriyle ilgilenmez, patronuna yağdan» 
Mt yapar. onun avukatlığına soyunur.

Bırak ilgili ve sorumlular kendini savunsunlar, 
J W*, beyim, onlar adına ahkam kesecek.. 
: föme seni dinlemez, komik duruma döşersin, 
i Sonra sîze, mSetvekillefi yanında "ahlaksız!” diyenler 
çtar. Sesinizi çAaramazsınız. Bunları yazanlara kızarsın. 
I Serin için, falan, titan yerde şunları söyledi, ama ben 

yazmadım dersin. Jfiye yazmadın kardeşim, elin kalem mi 
Umuyor. Biz cevabını verirdik.

Dahası, giderek psikolojin bozulur.
Afch Vımerin p$8(otojisini bozmasın, 
fc bozuldu mu, bir daha düzeltmesi zordur. 
Bdon. günlerdir esnaf denetleniyor.

। Bozuk kıymalar, bozuk etler, yumurtalar, sucuklar 
|bptanryor.
j Bugüne ieadar neredeydiniz beyler, diyen yok.

Demek, vatandaşa yıllardır bozuk et yediriyorlarmış da 
tabirimiz olmarmş.

Heyse İd denetimlere başladılar.
i Bozulma eHe, sucukta olmuyor yalnız, doğada da oluyor. 
! Denizterimâdekı 100 mililitre suda 200 olması gereken 
BB basili oram, bizde 2 bin 400 çıkmış.
Çfcsm, ne otar!
Mtanme bugüne ait bir olay değil, 

g fcde kHenme dön de vardı, bugünde.. 
" Buna har gün sadece yenileri ekleniyor, o kadar.

Gemlik' Mudanya ve Karacabey kıyı şeridinin 18 noktasında ölçümler 
yapıldı. Narlı, Büyük Kumla, Küçük Kumla, Kumsaz, Burgaz, Küçük Kumla 
Orman Kampı ve Hasanağa İzcilik Kampı’nda koli basili miktarı 2 bin 400.
Bursa İl Sağlık Müdür 
lüğü Gıda ve Çevre 
Kontrol Şubesi ekiip- 
lerinin, Gemlik, Mu 
danya ve Karacabey 
sahil şeridinde yaptık
ları periyodik ölçüm
lerde, deniz kirliliğinin 
normalin üzerinde 
olduğu ortaya çıktı. 
18 noktada yapılan 
ölçümlemelerde, 
koli basili oranının 
15 noktada eşik 
değerin 5.5 ile 12 
kat üzerinde olduğu 
belirtildi. Denize 
girebilmek için 
koli basili oranının 
100 mililitrede 200 
olması gerekiyor. 3’de

■i

—

Küçük Kumla sahtSerinde 
yazkkçdar, denizin 
tadıru çıkartyortar.

Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı sigor
talılar, eylül ayından itibaren ilaçlarını 

serbest eczanelerden alabilecekler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yetkilileriyle, ilaç sektör temsilcileri arasın-

Sû© pürüzlerin de giderilmesiyle, ilaca 
ulaşım problemi çözülecek. SSK'lı hastalar 
ilaçla n n ı istedikleri eczaneden alabilecek» 
/er. SSK, bu u^ufema ile kurum eczane 

^ğuniuğu yuzcfe 60 oranında
da mutabakat sağlanma «ş«n»sın» findi. —ttmıyr Mefliyor. Haberi sayfa S’de

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Çuvaldızı kendimize batıralım....

Ulusal gazetelerin manşetleri, ülkenin anlı 
şanlı yazarlarının yorumları yürekler acısı.

Cumhuriyet değerlerine bağlı yurttaşların 
yüreğini sızlatacak türden.

Ne var ki özellikle 80’ I i yıllardan sonra 
yaşanan süreç basının kendi içindeki ekonomik 
bağımsızlığını ortadan kaldırdı.

Dolayısıyla iktidarda kalmak uğruna ulufe 
gibi dağıtılan krediler Ülkenin bugünlerini hazır
ladı.

Dönem içinde kredilere boğulan basın Bab-ı 
Ali’den İkitelli’ye taşınarak medya adını aldı.

Derken türedi yazarlarla çıkar öncelikli 
yorumlar yapılır oldu.

Jakuzi gazetecileri jakuzilerden çıkmamak 
için doğal olarak sahibinin sesi olma yolunu 
seçti.

Ve eskiden genellikle muhalefette olan basın 
bu kez iktidarın yanında yer almak zorunda 
kaldı.

Çünkü çıkar bağları iktidarla medyayı bir
birine bağladı.

Şimdi iktidar ne diyorsa medya onu yazıyor.
İstikrar kılıfına geçirilmiş ters yönlendirme 

yorumların öznesini oluşturuyor.
Şimdikinin aynı gelişmeler Mütareke yıllarında 

da yaşanmıştı.
İstanbul'daki işbirlikçi yazarlar Türkiye’nin 

çıkannı İngiltere ile işbirliğinde görüyorlardı.
Bazıları da coşkulu yazılarla Amerikan 

Mandasını savunuyorlardı.
Onlara göre Milli Mücadele’nin hiç bir başarı 

şansı yoktu.
Bu serüven düş kırıklığıyla sona erecek ve Türk 

ulusu onbinlerce şehit verecekti.
İşbirlikçiler ne Türk Ulusuna güveniyorlardı, ne 

Mustafa Kemal’e, ne Ankara’daki ulusal 
hükümete ne de Batı Anadolu’da kahramanca 
savaşlar veren Türk Ordusu’na..

Bugün de işgal döneminin işbirlikçileri gibi 
ulusa hiç güveni kalmamış, tüm umutlarını 
emperyalist Amerika’ya bağlamış çağdaş 
manda yanlısı gazeteciler yok mu?

Onların da sonu Mustafa Kemal’in idamı için 
fetva veren şeyhülislamcıların ve 150’liklerin 
sonuna benzemeyecek mi?

Tarih tekerrürden ibaret değil mi?
Kimbilir yarınlar ne sürprizlere gebedir.
Onun için en yüce değer yurt sevgisidir.
Sıkı sıkıya sarılmak gerek.

BURSA HAKİMİYET VE 
| KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM |

TEL : (0.224) 513 96 83

200 kilo kokmuş et 
ve tavuk imha edildi

t

İlçemizin en işlek yerlerinde Sağlık Komisyonu’nun yap- î 
tığı denetimlerde 200 kilo kokmuş et ve et ürünleri| 
ortaya çıktı. Bozuk etler, çöp aracında imha edildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Et ve Et ürünü 
satan işyerlerine 
yönelik denetim
lerini sürdüren 
Sağlık ekipleri 
kokmuş et 
toplamaya 
devam ediyorlar. 
Dün ilçenin en 
işlek yerlerindeki 
denetimlerde 
vatandaşlara 
satılmaya 
hazırlanan yaklaşık 
200 kilo Et ve 
Tavuk eti toplatıldı. 
Belediye Zabıtası, 
Çevre Sağlık Ekibi, 
Veteriner Esnaf 
Odası 
Denetmeni’nin 
bulunduğu 
Sağlık Komisyonu, 
topladığı etleri 
Çöp aracına 
atarak imha 
ettiler.
Geçtiğimiz 
günlerde yapılan 
denetimlerde 
2 işyerine kapatma 
cezası verilirken, 
dün ise bozuk 
et tespit edilen 
2 işyerine 
Sağlık Denetim

W

1
İlçemizin en işlek yerlerinde yapılan 
denetimlerde 200 kilo bozuk ef 
toplatılarak, çöp aracında imha edildi.

itaa'sHaaı

■rasttı

Komisyonu 
tarafından 
Koparma cezası 
uygulanacağı 
bildirildi.
Sağlık 
Komisyonu’nun 
hafta içi 
gerçekleştirdikleri 
denetimleri 
bundan sonra 
hafta sonları ve 
mesai saatleri 
dışında da 
sürdüreceği 
bildirildi.
Sağlık Komisyonu 
tarafından yapılan 
açıklamada ise,

y »n .neonun

vatandaşların 
et ürünlerini 
aldıkları yerleri 
titizlikle seçerek

aldıkları ürünün 
sağlıklı olmasına 
dikkat etmeleri 
istendi.

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK 

istil. od. ta Sok. Ateonk Aralığı No :JİGM 
Tel:(0.224)5W83 Fax:(0.224)51335«
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remiz bir denize girebilmek için koli basili miktarının 100 mililitrede 200 olması gerektiği bildirildi

i Denizlerimiz kirli çıktı
Gemlik, Mudanya ve Karacabey kıyı şeridinde ölçümler yapıldı. 
Cuyük Kumla, Küçük Kumla, Kumsaz, Burgaz, Küçük Kumla Orman 
Kampı ve Hasanağa İzcilik Kampı’nda koli basili miktarı 2 bin 400.
ŞeyMtın ŞEKERSOZ 
Gemlik. Mudanya, 
ve Karacabey kıyı 
şeridinde yapılan 
ölçümlerde, kirliliğin 
had safhaya ulaştığı 
ortaya çıktı 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü Gıda ve 
Çevre Kontrol Şubesi 
ekiplerince sahil 
şeridinde yer alan 
Karacabey.
Mudanya ve Gemlik 
ilçeleri arasında, 
halkın en çok denize 
girdiği toplam 18 
noktada yapılan 
periyodik ölçümler 
sezonun başlaması 
ırKnrfp»nivlP

e/ 
*
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ayından itibaren 
15 günde br yapıl
maya başlandı 
Ekipler, geçen ayın 
ikinci tur deniz suyu 
ölçümlerinde, koli 
basili oranının 15 
noktada eşik değerin 
5,5 ile 12 kat 
üstünde olduğunu, 
bir noktada eşik 
değeri geçtiğini, 
iki noktada ise 
değerin altında 
çıktığını belirledi. 
Ölçümlerde, vatan
daşların özellikle 
hafta sonlan 
gittiği Narlı, 
Büyükkumla, 
Küçükkumla, 
Kumsaz, Burgaz,

Eskel ve Eğerce 
halk plajları ile 
Kuçukkumla 
Orman Kampı ve 
Hasanağa İzcilik 
Kampında, 
normalde 100 
mililitrede 
200 olması gereken 
koli basili miktarının, 
2 bin 400 olduğu 
saptandı.
Karacaali İzcilik 
Kampı, Gemsaz 
Halk Plajı, Mudanya 
Kızılay Kampı, 
Burgaz Altınkum 
Halk Plajı, Zeytinbağı 
Halk Plajı ve 
Karacabey 
Bayramdere 
Halk Plajı'nda 

1 100 olan koli 
basili miktarı, 
Kumyaka Özel İdare 
Kampı nda 240 
çıkarken, Kurşunlu 
Köyaltı Halk Plajı 
23 lük, Yeniköy 
Halk Plajı da 120'lik 
değerle Bursa'nın 
en temiz sahili oldu. 
Gıda ve Çevre 
Kontrol Şube Müdürü 
Dr. Yusuf Ziya 
Leventoğlu, daha 
önce 23 olan ölçüm 
noktası sayısını bazı 
bölgelerin birbirine 
yakın olması nede 
niyle 18 e düşür
düklerini belirtti.
Yaz aylarında 15 
günde bir deniz suyu 
numunesi aldıklarını, 
yaptıkları ölçümlerde 
sürekli değişik 
sonuçlarla karşılaştık
larını, çok temiz 
çıkan noktanın bir 
sonraki ölçümde 
hat safhada kirli 
olduğunu tespit 
edebildiklerini 
belirten Leventoğlu, 
şöyle konuştu: 
"70 yıldır sürekli 
ölçümler yapıyoruz, 
ama bölgeler bazen 
temiz bazen kirli 
çıkıyor. Bunun 
nedeni Marmara 
Denizinde varolan 
kirliliğin dalga ve 
rüzgara bağlı olarak 

yüzmesi, dolayısıyla 
çop ve kalıntıların 
kıyıda birikmesi.
Rüzgar, eğer kıyıdan 
denize doğru 
esiyorsa, kirliliği 
açığa götürü yor, 
aksi olursa kıyı 
kirleniyor. O yüzden 
de, bir gün kirli 
olan kıyı ertesi gün 
temiz hatta çok 
temiz olabiliyor. 
Biz, her gün ölçüm 
yapamıyoruz, yap
sak bile sonucunu 
ancak 72 saat sonra 
alabiliyoruz. Onun 
için öncelikle 
vatandaşlarımız iyi 
gözlemci olmalı, 
gittiği sahilde su 
berrak görünüyorsa, 
kıyıda çöp kalıntıları 
yoksa, rüzgar denize 
doğru esiyorsa o 
bölgede yüzmeli." 
Leventoğlu, deniz 
suyundaki kirliliğin 
göz, kulak burun, 
boğaz enfeksiyonları, 
ciltte mantar gibi 
rahatsızlıklar ve 
genital organ 
iltihaplanmalarına 
neden olduğunu 
vurgulayarak, 
denize giren kişinin 
su temiz bile olsa 
çıktığı zaman hemen 
duş almasının çok 
önemli olduğunu 
dile getirdi.

Bursaspor üzerine....
Bursaspor, yeni bir maceraya 

hazırlanıyor.
Yerini kaybetti.
Tekrar, o yere dönmenin yollarını 

arıyor.
Okan Yılmaz’ın durumu belirsiz.
Serdar’ın gitmesini engelledi.
Beşiktaş’tan, genç Eser’i almak 

istiyor.
İzmirspor’dan 24 yaşındaki Çetin’i 

aldı.
Galatasaray’dan 24 yaşındaki 

Çetin’i aldı.
Galatasaray'dan, Emrah’ı renkle 

rine bağlamak istiyor.
İkinci ligde, yaşlı ve karizmatik fut

bolcular fazla iş görmez.
Bu ligde, genç adamlar iş yapar.
Koşan adamlar gerekir.
Yarın öbürgün, süper lig başlaya

cak.
Ama. Bursaspor artık, gündemde 

olmayacak.
Olay Tv’deki final programı da. 

eskisi kadar etkili olmayacak.
Ulusal basında, Bursaspor artık 

manşet olamayacak.
İç haberlerde, küçük bir yer işgal 

edecek.
Taraflara esas, bu durum koyacak.
Belki Bursaspor’a, haksızlık yapıla

cak.
Ama. Artık yer yerinden oynama 

yacak.
Konu ulusal kanallara yeteri kadar 

yansımayacak.
İşte. Bursaspor, böyle bir uçuruma 

düştü.
Hani bir deyim vardır.
“- Delinin biri çukura bir taş atmış.
Kırk akıllı çıkaramamış”
İşte o hesap.
Çıkarın bakalım Bursaspor’u, o 

çukurdan.
Bu sene Bursaspor kendi kabuğu

na çekilecek.
Ve. Bir yıl boyunca, yarasını onara

cak.
Bu yara iyileşecek mi?
Yoksa kangren mi olacak.
Hep birlikte göreceğiz.

GÜNÜN SÖZÜ
Kendi kendini yenmek 
Zaferlerin en büyüğüdür.

"Eflatun33
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Apaydın ailesinin acı günü
Geçtiğimiz hafta 5.kattan düşen teyzelerinin düşmesi üzerine Gemlik’e gelen Apaydın ailesi 
Kestel yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Ece ve Ayça Apaydın hayatını kaybetti.
Seyfettin SEKERSOZ

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü 
Gemlik’e gelirken 
Kestel yakınlarında 
trafik kazası geçiren 
Apaydın ailesinde 
acı dinmiyor. 
Gemlik’in tanınmış 
kişilerinden Zeytin 
Tüccan Ahmet Refik 
Yılmam‘ın damadı 
Kurmay Albay 
Kamuran Apaydın 
ile eşi Nesrin, 
kızları Ece ve 
Ayça Apaydın’ın 
kendisini ziyarete 
gelirken geçirdikleri 
kazada ölen 4 yaşın
daki torunu Ece’den 
sonra komada bulu
nan 12 yaşındaki 
Ece Apaydın'da 
tedavi gördüğü 
Bursa Devlet 
Hastanesinde 
hayatını kaybetti. 
Kamuran Apaydın’ın 
kullandığı aracın 
köprü korkuluklarına 
çarpması sonucun

da eşi Nesrin 
Apaydın’ında 
ağır yaralandığı 
kazada iki kızının 
da hayatını 
kaybetmesi 
Baba Kamuran 
Apaydın’ı acıya 
boğdu. Dün Çarşı 
Camiinde kılınan 
Cuma namazı son
rasında küçük Ece 
sevenleri tarafından 
İlce Mezarlığında 
tnnrnnn verildi

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
12R22.5

KAMYON LASTİĞİ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - WORLD KART KAMPANYAM 17
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART Afâ] A «: ı kil I o M m o
GARANTİ BANKASI - BONUS KART SfOKLARLA SİNİRLİDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
, „ GEMLİK BAYİİ
M I D FİTİ Körfez Baytaş Sitesi altı GEk _ıl< 
■ 1 ” C Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Okullar sorunu
kendileri çözü

Okulların Koruma 
Dernekleri’nin kapa 
tılmasından sonra 
arayışlara giren okul 
lar, çareyi salon ya 
da bahçelerini 
kiralamakta 
buluyorlar. 
Okulların en önemli 
gelir getiren 
kaynağı olan 
Koruma Dernekleri, 
topladıkları 
paralarla bulunduk
ları okulların her 
turlu ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyorlardı. 
Bu karardan sonra 
para toplama

olana ğı bula
mayan okullar 
çareyi mekanlarını 
kiralamakta 
buluyorlar. Kimi 
okullar boş 
bahçelerini 
ücretli otopark 
olarak değer
lendirirlerken 
bazı okullarda 
eskiden olduğu 
gibi yaz ayları 
boyunca bahçeleri
ni düğün için kiraya 
vererek maddi 
sorunlarına çare 
bulmaya 
çalışıyorlar.

Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
su tanıtımı

Pınar Su ilçenin 
çeşitli yerlerine kur
duğu tanıtım 
standında vatan
daştan serinletmeye 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
ilçe pazarı girişinde 
pazara gelenleri 
serinleten Pınar 
Yaşam Pınarı,, Özer

Eczanesi önünde 
kaldırımdan geçen
lerin uğrak yeri 
oluyor.
Sıcak günlerde serin 
içme suyunu gören 
vatandaşlar, Pınar 
Yaşam Pmanm’a 
uğramadan yolları
na devam 
^demiyorlar.
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SSK’lı tanı serbest eczaneden ÜU

m

5-eı- 
ram

aç sektörü temsilcileri 
□tasında mutabakat 
jağtanmak üzere.
SSKlıkır Eylül ayından 
ttaaren hastane 
eczanelerine mahkum 
□Imayacak, ilaçlarını 
serbest eczanelerden 
de alabilecek.
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) 
□yelerinin ilaca 
ulaşım problemi 
nihayet çözülüyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
yetkilileriyle ilaç 
sektör temsilcileri 
arasında mutabakat 
sağlanma aşamasına 
gelindi. Son pürüzlerin 
de giderilmesiyle 
birlikte eylül ayından 
itibaren serbest 
eczanelerin SSK lılara 
açılması bekleniyor. 
Boylece ayakta 
tedavi olan SSK h 
hastalar ilaçlarını

istedikleri eczaneden 
alabilecek.
Önceki gün toplanan 
SSK bürokratlarıyla 
ilaç sektörü 
temsilcileri, yerli 
ilaçlar için iskonto 
oranı ile diğer 
hususlar konusunda 
anlaşma sağladı. 
Ancak ithal ilaçlar 
konusunda henüz 
bir mutabakata

varılamadı.
SSK yetkilileri yerli 
ilaçta olduğu gibi 
ithal ilaçta da yüzde 
15 civarında iskonto 
yapılması konusunda 
ısrar ederken, sektör 
temsilcileri karlarının 
düşük olduğu için 
iskonto yapamaya
caklarını ileri sürüyor. 
Ancak, ilerleyen 
günlerde yapııaca1'

görüşmelerle bu 
sorunun da aşılacağı 
ve SSK'lılara 
serbest eczane 
yolunun açılacağı 
bildirildi.
SSK, uygulama ile 
kurum eczanelerindeki 
yoğunluğu yüzde 
60 oranında azaltmayı 
hedefliyor. Anlaşmaya 
göre, geri ödeme 
süresi de belirlendi. 
Buna göre, SSK, 
eczane reçetelerini 
iki ay içinde ödeye
cek. Eğer gecikme 
olursa, eczanelere 
faiz de ödenecek. 
İskonto sorunu 
çözüldükten sonra 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu ve 
sektör temsilcileri 
arasında protokol 
imzalanacak.
Yeni uygulamayla 

ile /azılan,

katkı payından 
muaf, işyeri hekim
lerinin yazdığı 
ilaçlarla özürlülerin 
kullanacağı ilaçlar 
SSK eczanelerinden 
verilecek.
Ayakta tedavi sonucu 
yazılan ilaçlar ise 
SSK'lılarca serbest 
eczanelerden 
alınabilecek.

Hastanede yatan 
hastanın ilacı ise 
diğer sosyal güvenlik 
kurumtannın uygula
ması gibi hastanece 
temin edilecek. 
SSK bürokrattan 
protokolün
SSKya 300 trilyon lira 
yük getirebileceğini 
hesapladı.

Yeni Türk Lirası 
banknotları basılıyor

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ I

Yeni Türk Lirası'na 
dönük hazırlıklar kap
samında 1 ve 5'lik 
banknotların basımı 
tamamlanırken, 20 
YTL'nin basımı için 
hazırlıklara başlandı. 
Hisse senetlerinin 
YTL'ye göre düzenlen
mesi için yasa 
çıkarılacak. 
IMKB Endeksi 
değişmeyecek.
Yeni Türk Lirası'na 
geçişle ilgili çalış
malar, Devlet Bakanı 
Ali Babacan'ın 
başkanlığında dün 
yapılan toplantıda 
gözden geçirildi. 
Toplantıya 
Babacan'ın yanı sıra 
Maliye Bakanlığı, İçiş
leri, Sanayi ve ticaret, 
Çalışma ve Sosyal 
güvenlik Bakanlıkları 
ile Hazine 
Müsteşarlığı, Merkez 
Bankası, BDDK, DİE, 
Darphane, SPK, İMKB, 
İstanbul altın Borsası, 
Takas Bank, Merkezi 
Kayıt Kuruluşu ve 
Sermaye Piyasası 
Aracı Kuruluşları 
Birliği'nden 
temsilciler katıldı.
Devlet Bakanı 
Babacan toplantının 
açılışında yaptığı 
konuşmada, 31 
Ocak 2004 tarihinde 
Yeni Türk Lirası'na 
geçişle ilgili yasanın 
çıktığını, 1 Ocak

den geçireceklerini 
belirtti.
Toplantıda, kuruluşlar 
bazında şu ana 
kadar yapılanlar ve 
yapılması gereken
lerin ele alındığına 
işaret eden 
Babacan, eksikliklerin 
takıp edildiğini, ayrı
ca bu toplantılann 
periyodik olarak 
yapılacağını dile 
getirdi.
YAPILAN HAZIRLIKLAR 
Bu arada alınan bil
gilere göre, hazırlıklar 
kapsamında yapılan 
ve yapılacaklar 
özetle şöyle:
-Halen 1 ve 5 lik ban
knotların basımı 
tamamlanırken, 
dağıtımları devam 
ediyor. 20 YTL'nin 
basımı için de hazır
lıklara baştandı.
-Yeni banknot ve 
madeni paraların 
tanıtımına ise Eylül 
ayında başlanacak 
1 milyar 271 milyon 
adet basılacak par
aların baskı işlemleri, 
programlandığı 
ekilde yürüyor.
-Vergi Kanunu 
taranıyor ve Yeni 
Kuruşla ifade edile
meyecek kadar 
küçük cezalar 
konusunu yeniden 
düzenlemek için 
kanun tasansı hazır
lanıyor 
-Yeni yazar 
kasalarda YIL ye 
uyumluluk şartı 
aranacak. Eski yazar 
kasalar üzerinde 
ayarlama yapıla
bilmesi için süre 
verilecek.

Kürek

hinde de 
lirasının 
gireceğini 
Babacan,

2005 
Yeni 
tedc 
hall
ilgili ıum kurum ve 
kuruluşlann, bu yeni 
döneme ilişkin hazır
lık çalışmalarını göz-

BİZİMLE WIN Id Her çeşit balık ağlan 
O Sakana Misina Ağlan 
O İp Ağ

Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

Çapa 
Macun
Galvanizli çivi
TMC sintine pompası

IS 
te । 
cen-

serin 
iren i 
nar I
3 
lan-

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömer bey Üstün Sok.

İ 16/A ı 
Tel & Fax : (u

ANYA 
4) 544 63 14

GSM : (0.532) 297 23 18
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Dondurmanın 3 bin yıllık tarihi
Çin'de, yaklaşık 3 
bin yıl önce 
üretildiği, ilk ticari 
üretimin de 153 yıl 

ı önce İngiltere'de 
kurulduğu bilinen 
dondurma, besleyi
ci özelliğiyle 
günümüzde 4 
mevsim tüketilen 
gıda maddesi 
haline geldi. 
İlk defa 3 bin yıl 
önce Çinliler 
tarafından üretilen 
dondurma için ilk 
ticari tesis 1851 
yılında İngiltere'de 
kuruldu. Bu tarihten 
itibaren dondurma 
sektörü hızla gelişti 
ve 20. yüzyılın ikinci 
yansı bazı gıda 
uzmanlarınca "don- 

I durma çağı" olarak 
| nitelendirildi.

Dondurma, besleyi- 
I cî değerinin üstün

lüğü, sindiriminin 
r ^olav olusu sevilen 

I tadı, aroması ve 
ferahlatıcı özel

liğiyle 7'den 70 e 
her yaştan kişiye 
hitap eden gıda 
maddesi haline 
geldi. Özellikle batı 
ülkelerinde 4 
mevsim üretilen 
dondurmanın yıllık 
tüketim miktarı 
ortalama 10 litrenin 
üzerinde bulunur 

ken, Türkiye'de ise 
bu oran 1 litre 
düzeyinde. 
Türkiye'de "kışın 
dondurma yenmez' 
anlayışı nedeniyle 
sadece yaz mevsi
minde tüketilen 
dondurma ülkede 
hala "tatlı 
statüsüne" 

erişemedi. Bazı 
ülkelerde kişi başı
na düşen yıllık don
durma tüketimi ise 
şöyle: "ABD'de 26 
litre, Yeni
Zelanda'da 18 litre, 
Kanada'da 15 litre, 
Japonya'da 9 litre, 
Avrupa ülkelerinde 
17 litre."
TÜRKİYE'DE 
DONDURMA 
SEKTÖRÜ
Son yıllarda üretim 
ve pazar konusun
da büyük hamle 
yapan Türkiye'deki 
dondurma sektörü 
yurtiçinde ve dışın
da etkin şekilde 
pazar yakalama 
uğraşı veriyor.
Türkiye'de yılda 
üretilen yaklaşık 90 
milyon litre dondur
manın yüzde 65'i 
kapalı, kalan yüzde 
35'i ise açık olarak 
tüketime sunuluyor. 
Ülkede 60 milyon 
litre dondurma 

ambalajlı olarak 
tüketiliyor.
VİTAMİN DEPOSU 
Dondurma, 
'protein, karbon
hidrat ve yağ ile A, 
C, D, E ve B grubu 
vitaminleriyle 
kalsiyum, fosfor, 
magnezyum, 
sodyum, potasyum, 
demir ve çinko" 
gibi mineraller 
bulunan besin 
değeri yüksek bir 
gıda maddesi. 
Dondurma, 
karbonhidrat, yağ, 
protein ve

ABONE OLDUNUZ MU1
GEMLM

HU SUNLUK SIYASI GAZE1E ■■■

enerji bakımından 
sütten daha zengin 
besin maddesi 
olma özelliği 
nedeniyle, gelişme 
sürecindeki çocuk
ların beslen
mesinde önemli 
yer tutuyor. 100 
gram dondurmada 
135 miligram 
kalsiyum ve 115 
miligram fosfor 
bulunurken, aynı 
miktardaki sütte 
ise 115 miligram 
kalsiyum, 92 
miligram da 
fosfor yer alıyor.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

beliı 
yap 
Ara; 
Ayd

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ

M

KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ + AYRAN

1.500.000 TL
2.000.000 TL

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

513
513
513

110
155
156

10 55
18 79
12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
513 10 28

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

HAMBURGER +AYRAN 2.000.000 TL
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
KÖFTE + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK

3.500.000 TL

4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TU
4.500.000 TL

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
513 12 12METRO

Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER
BELEDİYE

TAKSİLER

513 14 25

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

51312 95
51316 37
51316 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70

513 10 79
513 30 33

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

261 54 00 
(18 Hat)

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işlet. 
İtfaiye

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz
İpragaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

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

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

OTOBÜS

■■fflıi® 4.500.000 TL 
8.000.00011 

işyeri ve evlere paket servisimiz vardıı 
istiklal Cad*: IIGEMLİK Tel :(U24)5İ3 Sİ t

Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM : (0.535) 886 47 74
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ı Gençlerin üçte biri intihan düşünüyor
Adnan Menderes 

* ünnemtesı (ADU) 
M Mdyath Ana Mim

O» Oğrehm U>e$j 
Dcç O Mehmet

** Estun taralından 
*' ûnhenrte* gençlerin

1 İntihar Gmşım ve 
Düşüncesini Kap- 
sayen araştırmada. 
Öğlencilerin 
yüzde 41.3 ünün 
hendsini öldürmeyi 
düşündüğü 
orto>a çütft 
Doç Dr Mehmet 
tstafk araştırmanın 
Türkiy e de son yütor 
da çeşit* nedenlerle 
artan Mhar olay- 

“2 lonram ünmersde 
gençftçı •aratırdan 
nasd karşjiandığı, 

IH gençlerin in ti har gir- 
işmı ve intihar 
düşüneesnm tespiti 
ve nedenlenm

—— seirteme* amacMa 
yapddKjım söyledi

I B Araşır nmıeı.
■ 5 A 4dır İzm rr tetanbu* İri

ve Ankara daki 6 
üniversitede toplam 
bin 262 öğrenci ile 
anket şeklinde 
yapıldığını belirten 
Eskin, deneklere

Hiç intihan 
duşundunuz mü?

Geçtiğimiz son 
12 ay içinde intihan 
duşundunuz mûT, 
Yaşantınız boyunca 
intihar girişiminde 
bulundunuz mu ?“, 
'Son 12 ay içinde 
ınhhar girişiminde 
bulundunuz mu? 
sekimde çeşitli soru
lar yöneltildiğini 
anlattı
Ankete cevap veren 
gençlerden yüzde

41.3'ünün, yaşamları 
boyunca intiharı 
düşündüklerini belirt* 
tiğini ifade eden 
Eskin, şöyle konuştu: 
"Gençlerin yüzde 
14.3 ü son 12 ay 
içinde kendisini 
öldürmeyi 
düşündüğünü, yüzde 
7'sl yaşamı boyunca 
kendisini öldürmek 
İçin girişimde bulun
duğunu, yüzde 1.3'ü 
ise son 12 ay içinde 
intihar girişiminde 
bulunduğunu belirtti. 
Araştırmaya göre, 
üniversite gençliğinin 
ya-1 sşık yüzde 50 sı 
kendisini öldürmeyi 
düşünüyor. İntihar

girişim ve düşüncesi 
ülkenin koşullarıyla 
son derece ilişkili. 
Gençlerin neden 
böyle düşündüğüne 
baktığımızda, ruhsal 
sorunlar ön planda 
gözükse de umutsu
zluk ve gelecek 
kaygısı öncelikle 
karşımıza çıkıyor.
Araştırmaya katılan- 
lar, sıkıntıyı belli 
ölçüde aşmış öğren
ciler. Üniversiteye 
girebilmiş 
öğrencilerin 
yüzde 50'ye yakını 
kendini öldürmeyi 
düşünebiliyor. 
Bu araştırma 
üniversiteye hazır
lanan öğrenciler

arasında yapılsa 
ortaya daha 
vahim sonuçlar 
çıkar."
Eskin, daha önce I 
ise öğrencileri 
arasında yaptıkları 
araştırmada ise, 
gençlerin yüzde 
25'inin intiharı 
düşündüğünün 
tespit edildiğini 
ifade etti.
GENÇLER RAHAT 
OLMALI
Araştırma 
sonuçlarının, 
gençlere yaklaşımın 
daha hassas, ancak 
baskıdan uzak olun
ması gerektiğini 
ortaya çıkardığını 
vurgulayan

Doç. Dr. Mehmet 
Eskin, çözüm olarak 
toplumu "genç dostu 
toplum" haline 
getirmek gerektiğini 
söyledi.
Eskin, gençlerin 
toplum içinde 
kendilerini rahat 
hissetmelerinin i 
ntihar düşüncesini 
ortadan kaldırabile
cek bir çözüm 
olacağını belirtti. 
Mehmet Eskin, 
araştırmanın, 
Kanada'da "Archies 
Of Sexual Behavior" 
dergisinde yayın
landığını ve 
büyük ilgi 
gördüğünü 
kaydetti.

nj

m 
SİM

Hurda indirimi araç 
sayısını patlattı

- Telsim Mycep abonelik işlemleri
' Myccp Kontör yükleyici
. Hal arma & 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 GİRMİŞTİ
Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK

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

Hurda indirimi 906 olarak Mart ayı sonu bin 956, oto
hem hurdaya gerçekleşti. itibariyle büs sayısı 125
ayrılan araç, Trafiğe ilk kez trafiğe kayıtlı bin 45, özel
hem de çıkan araç toplam araç amaçlı taşıt
trafiğe yeni sayısı, geçen sayısı 7 milyon sayısı 61 bin
çıkan araç yılın eş 813 bin 174 olarak
sayısında pat dönemindeki 754 olarak gerçekleşti.
lama yarattı. 35 bin gerçekleşti. Mart ayında
İlk üç ayda 918'llk Bunun 4 ilk kez tescil
67 bine yakın düzeyine göre milyon 733 belgesi alan
araç hurdaya 3.5 kat arttı. bin 554’lük en taşıtlar İstan
ayrılırken, Trafikten kaydı büyük bul, Ankara,
trafiğe ilk kez silinen araç bölümünü İzmir, Antalya,
çıkan araç sayısı da otomobiller Bursa, Adana,
sayısı 161 18.3 kat oluşturdu. Mersin,
bine kadar artarak 3 bin Motosiklet Gaziantep,
ulaştı 445’ten 66 sayısı 1 milyon Hatay ve
Devlet İstatistik bin 739’a 80 bin 780, Muğla
Enstitüsü’nden yükseldi. kamyonet illerinde
(DİE) yapılan Böylece, trafik sayısı 1 milyon yoğunlaştı.
açıklamaya te artan araç 16 bin 312, Bu illerdeki
göre, ocak- sayısı 1.9 kat kamyon sayısı taşıtların
mart döne artarak 32 bin 409 bin 414, toplamda
minde trafiğe 473’ten 94 bin minibüs sayısı yüzde 73.7
ilk kez kaydı 167’ye çıktı. 247 bin 519, oranında
yapılan araç 7.8 MİLYON yol ve iş maki pay aldığı
sayısı 160 bin ARAÇ VAR nesi sayısı 139 belirlendi.

UMURBEY SİNİ ARI İÇİNDE 450 M2 ASFALTA 5^ CEPHE 12 D İÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 
—■ ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT YAPILABİLİR SATILIK ARSA 

§ Müraacaat Tel: (0.224) 513 96 83
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BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 

YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI ' e-pack ınternet er'5irn paketi
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 1.000.000.000 1.000.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.600JM 1.177.000.000 1.177.000.000 1.307.000.000 1.307.000.000
Vestel Asteo 1.207.500.000 1.207.600.000 İMİ 1.340.000.000 1.340.000.000
Vestel BishiT 1.266.800.000 1.266.800.000 1.266.800000 1.406.000.000 1.406.000.000
Vestel Planet 1.428.800.000 U28.800.000 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 2.131.01)0.1)00

Vestel BishiY 1.794.000.000 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000
Vestei Optimum 1.861.600J)00 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 2.219.000.000
Vestel Max 5.070.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5.627.000.000 5.027.000.000

1? Fiat Monitör farkı: 100.000.000 TL 19" Fiat Monitör farkı :191200.000 TL

VESTEL ON YX 
KOV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUSVARD’A 
PEŞİN AT ♦ 4 TAK.

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT+ 6 TAK

BONUSCARD’A 
PEŞİNAT+ 10 TAK

15”CRT
Monitörle M10M000 1.155.000.000 1.155.000.000 1.271.900.000 1271.900.000
irCRT

Monitörle 1.450.400.000 1.195400.000 1.195.400.000 1.314.950.000 1.314.950.000
17” FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1.255.000.000 »I 1.380.750.000 11.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AAClİVE
COMPUTER

VESTEL
9r

DİSTRİBÜTÖRÜ I 

n ıımı ti ı

Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan

Bu hediye çeki sadece Aclive Bilgisayar‘da 30/06/2004 tarihine kadar geçendk 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 I *kezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 1 i 69 GEMLİK
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{Yoksulluk sınırı 1 milyar 
667 milyon lira

1
 Türkiye de dört kişilik 
bîr ailenin ortalama 
gıda ve barınma 
harcamaları toplamı

I
 Mayıs ayında 629 
milyon lira iken, 
Haziran 2004 itibarı 
ile 616 milyon liraya 
geriledi.

1 j Türkiye Kamu-Sen
{Araştırma Geliştirme 
I Merkezi m n yapmış 
{olduğu Haziran ayı 
asgari geçim endek- 

Isi sonuçlan açık
landı. Devlet İstatistik 
bısfitüsüden (DİE) 
alınan Haziran 2004 
fiyattan na göre 

{yapılan araştırmada 
{çalışan tek kişinin 
Bksulluk sının 798 
•milyon lira ulaştı.
-Dört kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddi 

। ise 1 mjlydr 667 
Inilyon £-12 bin lira 
olarak belirlendi.

»Sonuçlar dört kişilik 
bir ailenin asgari 
geçim haddinin bir

■R

İl
II 

i I Öğretmenlere bilgisayar zorunluluğu

r

pr. 

fin,

I

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, bil
gisayar sertefikası 
olmayanların öğret
men olarak atan
mayacağını açıkladı 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 
bilgisayar sertefikası 
olmayanların 
öğretmen olarak 
atanmayacağını 
açıkladı.

önceki aya göre 
yüzde -0.56 oranın
da azaldağını gös
teriyor. Çalışan tek 
kişinin açlık sınırı ise 
bir önceki aya göre 
yüzde 0.28 artarak 
611 milyon 510 bin 
liraya ulaştı. Ayrıca 
yapılan araştırmada, 
4 kişilik bir ailenin 
sağlık kuruluşlarının 
belirlediği şekilde 
saahklı bir biçimde.
beslenebilmesi için 
gerekli harcamanın 
Haziran 2004 verilere 
göre günlük 13 mily
on 28 bin 295 lira 
olduğu belirlendi.
Toplam tüketim har

‘Gelecek için Eğitim 
proğramına katıldı 
10 bin öğretmene 
kurum içi eğitim 
kapsamında 
bilgisayar eğitimine 
verilmesine ilişkin 
törende konuşan 
Çelik Intel'de 
yapılan çalışmanın 
bir benzerini 
Microsoft ile 
yürütüldüğünü 

camaları içinde 
gıda harcamalarının 
payı yüzde 23.43 
olurken, ailenin aylık 
gıda harcaması 
toplamı ise 390 mily
on 848 bin 850 bin 
lira olmuştur. Haziran 
2004 itibarı ile orta
lama 646 milyon lira 
ücret alan bir 
memurun ailesi için 
yaptığı gıda harca
ması. .maaşının
yüzde 60.5 ini oluştu
ruyor. Konut giden 
ise DİE verilerine 
göre Haziran 2004 
ortalama maaşının 
yüzde 34.87'sini oluş
turuyor. Buna göre 

söyledi.
2005 yılı sonunda 
bütün okulların inter
net bağlantısına 
kavuşacağını 
belirten bakan 
Çelik, bu konuda 
ulaştırma bakanlığı 
ile işbirliği 
yürütüldüğünü 
söyledi 
Öğretmen aday- 
larındabbilgisayar 
bilme zorunlulupğu 

bir memur, ortalama 
maaşının yüzde 
95.37'sini gıda ve 
barınma harca
malarına ayırmak 
zorunda kalıyor. 
Diğer ihtiyaçları için 
ise maaşının yzüde 
4.63'ü kalıyor. 
Türkiye'de 4 kişilik bir 
ailenin ortalama 
gıda ve barınma 
harcamaları toplamı 
Mayıs ayında 629 
milyon 790 bin lira 
iken, Haziran ayında 
616 milyon 122 bin 
718 milyon liraya 
geriledi. Buna göre, 
ortalama ücretle 
geçinen bir memur 
ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitim, 
haberleşme, giyim 
gibi diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını karşıla
ması için maaşından 
geriye yalnızca 29 
milyon 877 bin 282 
lira kalıyor.

aradıklarını açık
layan Çelik 2005ten 
itibaren bilgisayar 
sertifikası olmayan
ların atamalarının 
yapılmayacağını 
duyurdu. Bakan 
Çelik bir soru üzerine 
kademeli öğretmen
lik uygulamasının 
kamuda olduğu 
gibi özel sektörde 
de geçerli 
olacağını söyledi.

Türkiye 
ormanları
birer birer 
yanıyor

Çanakkale, Yalova 
ve Bursa'nın 
Mudanya ilçesinde 
çıkan orman 
yangınları güçlükle 
kontrol altına alındı. 
Sadece 
Çanakkale'de 
70 hektar orman 
kaybedildi.
Çanakkale'de çıkan 
orman yangını 
kısmen kontrol 
altına alındı.
Yangında 10 ev ve 
altı hayvan barı
nağı yandı. Ayrıca 
70 hektar ormanlık 
alan ve 150 hektar 
tarım alanı da 
tahrip oldu.
Çanakkale'nin 
merkeze bağlı 
Aşağıokçular Köyü 
Kazalan mevkiinde 
çıkan yangın, rüz
garın etkisiyle 
büyüdü. Köyün 
Andık Obası 
Mahallesi'ne ulaşan 
yangında altı ev ve 
altı hayvan barı
nağı yandı. 
Ağıllardaki küçük
baş hayvanlar da 
telef oldu.
Rüzgar nedeniyle 
kontrol altına alına
mayan alevler, 
daha sonra 
Değirmendere 
Köyü'ne ulaştı. 
Burada da dört ev 
ve dört barınak kül 
oldu. Alevlerin 
Elmacık Köyü'ne 
ilerlemesi üzerine 
köy muhtarı evleri 
boşalası 
yönü e köylüleri 
uyar.
Yangın, ekiplerin 
yoğun müdahalesi 
sonucu kısmen 
kontrol altına 

alınırken, rüzgann 
yön değiştirme 
ihtimali bölgede 
hala bir risk oluştu
ruyor. Yangında, 
ilk tespitlere göre 
70 hektar orman 
alanı ve 150 hektar 
tarım alanı 
tahrip oldu.
Yalova ve 
Mudanya’da da 
orman yangınları 
Yalova ve Bursa nm 
Mudanya ilçesinde 
de orman yangın
ları çıktı. Rüzgarın 
etkisiyle büyüyen 
yangınlar güçlükle 
kontrol altına alındı. 
Yalova'nın Fıstıklı 
Köyü'nde çöplük 
alanında çıkan 
yangın ormanlık 
alana sıçradı. 
Rüzgann etkisiyle 
büyüyen yangına 
itfaiyenin, 
söndürme uçaktan 
ve helikopterlerinin 
müdahalesi 
yetersiz kalınca, 
alevlerin sıçrama 
tehlikesi olan 
iki site boşaltıldı.
Yangında 30 
hektarlık alan 
kül olurken 
yangın 
kontrol altına alındı. 
Bugün, Bursa nın 
Mudanya ilçesinde 
de orman 
yangını çıktı.
Yangın güçlükte 
kontrol altına 
alınırken 10 
hektarlık makilik 
alan zarar gördü. 
Ayvalıkta çöplük 
alanında çıkan 
yangında ise 
10 hektar sazlık 
ve makilik alan 
tahrip oldu.
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
10 Kalem Göz Sarf Malzemesi ve 31 kalem Göz Demirbaş malzemeleri alımı İşleri AÇIK İHALE 

USULU ile ihale edilecektir

İHALE KAYIT NUMARASI 
1- İdarenin

: 2004/81364 - 2004/ 81352

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi
2' İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

d) İhale Usulü
3- İhalenin

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Manastır Mevkii GEMLİK

: 0.224 5139200 (123-124) 0.224 5139207
: Gemlik deha2@superonline.com

: 1 - 10 Kalem Göz sarf malzemeleri ihalesi
2- 31 Kalem Göz Demirbaş Malzemeleri ihalesi

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Deposu
: Sözleşmenin onayına müteakip, 
yükleniciye tebliğinden itibaren başlanacak.

: Açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Açılan şirke! 
sayısında 

büyük artış'

a) Yapılacağı yer 
b) Tarih ve saati

S. NO
b

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu

cinsi
1. Göz sarf malzemeleri ihalesi
2. Göz demirbaş malz. ihalesi

İHALE TARİHİ 
21.07.2004 
21.07.2004

SAATİ
11 .oo’da
14.00’de

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu
lanacak kriterler.

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon 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 kışı olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya küruc uu 

I tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
I hususlan teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. - Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile 
buna ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. - 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 a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu.

b) İstekli yetkili satıcı ise imalatçının imalatçılık belgesi ve yetkili satıcılık belgesi ve 
rilmesi

4. 3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafın
dan verilen sertifikalar. Teklif veren istekliler cihaz ve sistemlerinin ulusal veya uluslararası (TSE, 
TSEK, VDE, FDA, ICE, DİN, CE, TÜV) vb. gibi standartlardan birisine uygunluk belgesi Sağlık 
Bakanlığı Tıbbi Cihaz yönetmeliğinin 10 ncu maddesine göre CE belgesi aslı veya noter tasdikli 
olacaktır. Ayrıca CE işaretinin cihaz üzerinde bulunması zorunludur. Teklif edilen ürün ithal ise 
teslim aşamasında ürünün ithali için TSE verilen uygunluk belgesi veya Uygunluk Belgesinden 
muaf ise Dış Ticaret müsteşarlığından “Uygunluk Belgesinden" muaf olduğuna dair belgenin 
sunulması gerekir. Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 
edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon formu karşılığı tanınma anlaş
masında yer alan Ulusal Akreditasyon kurumlanınca 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 edilebilir) İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 21.07.2004 ÇARŞAMBA günü saat 11 .oo’da Göz sarf malzemeleri ihalesi ve saat 
14.oo’de Göz demirbaş malzemeleri) ihale saatine kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Satın alma odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Teklif Birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutar
da geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Basın 2004 47

Açılan şirket sayısı 
2004 Haziran ayın
da, 2003 ün aynı 
ayına göre yüzde 
50.11 artarak 2 bin 
674 den 4 bin 14 e, 
açılan ticaret 
unvanlı işyeri sayısı 
da yüzde 51.27 
artarak 2 bin 
674'den 4 bin 45 e 
yükseldi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
Haziran ayına ait 
açılan kapanan şir
ket sayısı istatistik
lerini yayınladı.
Buna göre, 2004 
Haziran ayında, 
2003 un aynı ayına 
göre kapanan şirket 
sayısı yüzde 37.08 
artarak 480 den 
658 e ve açılan şir
ket sayısı yüzde

I 50.1 1 artarak 2 bin 
674den 4 bin 1 4e 
yükseldi. Kapanan 
ticaret unvanlı işyeri 
sayısı yüzde 54.33 
artarak bin 224 ten 
1889 a, açılan 
ticaret unvanlı işyeri 
sayısı yüzde 51.27 
artarak 2 bin 
674ten 4 bin 45e 
yükseldi. Haziran 
ayında 2 bin 998 
şirket 2.689.431.081 
milyon TL sermaye 
artırımında, 2 şirket 
ise 1.114.400 mily
on TL sermaye 
azaltımında bulun
du, sermayesi 
8.144.000 milyon TL 
olan 12 şirket statü 
değiştirdi ve ser
mayesi 941.143 
milyon TL olan 658 
şirket kapandı. 
Açılan 4 bin 14 şir
ketin, bin 293'ü top
tan ve perakende 
ticaret, motosiklet 
ve motorlu araçlar 
ile kişisel eşyalar ve 
ev eşyalarının 
onarım», 870'i 
imalat, 507'si 
inşaat, 383'ü ulaştır
ma, depolama ve 
haberleşme, 360 ı 
gayrimenkul, kirala
ma ve iş faaliyetleri, 
14 Ti otel ve lokan

talar, 95'i sağlık 
işleri ve sosyal 
hizmetler, 881 mali-l 
aracı kuruluş 
faaliyetleri, 73'ü 1 
tarım, avcılık ve j 
ormancılık, 71i j 
eğitim, 53'ü diğer i 
sosyal, toplumsal vJ 
kişisel hizmet 
faaliyetleri, 46'sı I 
madencilik ve taşo
cakçılığı, 18 i elek-1 
trik, gaz ve su, 12'sil 
kamu yönetimi ve I 
savunma; zorunlu I 
sosyal güvenlik, 4'ü 
balıkçılık, sek
töründe bulunuyor.® 
Sermaye artırımları 
imalat sanayiinde I 
yoğunlaşıyor 
Sermaye artırımın-1 
da bulunan 2 bin I

I 
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998 şirketin; 956 sı M 
imalat. 839'u top- | UZ 
tan ve perakende 
ticaret, motosiklet I öl
ve motorlu araçlar;
ile kişisel eşyalar ve sig
ev eşyalarının
onarımı, 438 i : 
inşaat, 291 i ulaştır- M 
ma, depolama ve |p 
haberleşme, 16Ti E

nlr gayrimenkul, kiralal® 
ma ve iş faaliyetlerilpj 
75 i otel ve lokanta]^ 
lar, 56'sı mali-aracıl 
kuruluş faaliyetleri, J| j 
56 sı diğer sosyal, | j 
toplumsal ve kişisel fj
hizmet faaliyetleri,■ 
55'i sağlık işleri ve I 
sosyal hizmetler, 1 
27 si eğitim, 16 sı I 
madencilik ve taşol 
cakçıhğı, 12 si 
tarım, avcılık ve | 
ormancılık, 10 u 1 
elektrik, gaz ve su, 
4'ü kamu yönetimi 
ve savunma; zorurt
lu sosyal güvenlik, 
2'si balıkçılık, ser-1 
maye azaltımında 
bulunan iki şirketini 
1 i toptan ve perak 
ende ticaret; motö 
siklet ve motorlu 1 
araçlar ile kişisel I 
eşyalar ve ev 
eşyalarının onarım». 
1 'i sağlık işleri ve | 
sosyal hizmetler 
sektöründe
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Kars Devlet Hastanesi 
doktorlarından 
Psikolog Cengiz Şıklı, 
yöneticilerin daha 
verimli çalışabilmeleri 
ve karar verirken 
daha sağlıklı 
düşünebilmeleri için 
boş bir zihne 
ihtiyaçtan olduğunu 
belirterek, idarecilere 
doğayla bütün
leşmelerini önerdi. 
Günümüz insanının 
modern çağda 
mekanik ilişkilere 
sahip olduğunu ve 
tüm hayat 
fonksiyonlarını 
mekanik şekilde 
programladığını 
söyleyen Psikolog 
Cengiz Şıklı, bunun 
insanı doğadan 
kopardığını 
dile getirdi. 
Şıklı, yüksek katlı 
binalarda doğadan 
uzak şartlarda yaşa
manın doğurduğu 
olumsuz sonuçların 
insan hayatına yan
sıdığını da ifade 
ederek, "Çiçeklerden, 
bitkilerden, topraktan 
ayrı yaşamak, 
çevreyle etkileşimde 
doğadan kopuk 
olmak, beton yığınları 
arasında yaşamak,

anla

Acı çekirdek deyip geçmeyinaraa 
tleri.
/al, 
uşise 
tleri,
i ve

5 sı . 
taşı

'e
u j 

2 SU, 
îtimi 
:orui

Acı kayısı ve badem 
çekirdeği yenmesinin, 
özellikle çocuklarda 
ölüm riski taşıyan 
zehirlenmelere neden 
olabildiği bildirildi. 
Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr.

nlik, 
:er- 
ndo 
çetin 
leraı 
molfl 
rlu 4 
sel

□nrrt 
ve i 
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Mustafa Karakaya, 
yaz aylarıyla birlikte 
çekirdekli meyve 
tüketiminin arttığını, 
bunun da bazı riskleri 
beraberinde getirdiği
ni söyledi. Kayısı ve 
badem başta olmak 
üzere meyvelerin 
çekirdeklerini 
toplayan çocukların, 
bunları kırıp içindeki 
özünü yediklerini 
ifade eden Karakaya, 
"Tatlı çekirdeklerin bir

yüksek gürültü düzeyi 
gibi etkenler kişinin 
stres düzeyini artırıyor 
ve dolayısıyla yaşama 
bağlarının zayıfla
masına yol açıyor. Bu 
da kişide doğadan 
koptuğu için sinirlilik, 
kaygı hali, öfke patla
maları, bazen şiddete 
varan şekilde 
öfkenin dışa vurumu 
gibi sonuçlar 
doğuruyor" dedi. 
Bu tür olumsuzlukların 
kişinin üretkenliğini 
azalttığını ve 
"psikofizik enerji" 
denilen insanın gün
delik yaşamda üret
miş olduğu enerjiyi 
boşaltmasının bireyin 
rahatlamasına yol 
açtığını hatırlatan 
Şıklı, sanatsal etkinlik
ler, müzikle uğraşma 

zararı yoktur ancak 
acı çekirdeklerden 
fazlaca yenmesi, 
insanlarda ağırlığına 
ya da bağışıklık sis
teminin dayanıklılığı
na göre zehirlenme 
etkisi yapabilir" dedi. 
Acı kayısı ve badem 
çekirdeklerinin, içinde 
bulunan güçlü, etkili 
maddeler nedeniyle 
ilaç sektöründe de 
aranan bir ürün 
olduğunu vurgulayan 

gibi faaliyetlerin 
bireyin enerjisini 
dejarj ettiğini 
söyledi. 
İdarecilerin 
doğaya en fazla 
ihtiyacı olan kişi
lerin başında 
geldiğini de 
hatırlatan Şıklı, 
daha verimli 
çalışabilmeleri, 
karar verirken 
daha sağlıklı 
düşünebilmeleri 

için boş bir zihne 
ihtiyaçları olduğunu 
ifade etti.
Şıklı, "Yöneticilerin bu 
tür etkinliklere zaman 
ayırarak, zihinlerini 
boşaltıp streslerini 
azaltmaları gerekir. 
Bütün hastalıkların 
kaynağı doğa olduğu 
gibi çözümü de 
doğadır. Doğadaki 
bitkiler insana zinde
lik, canlılık ve bol vita
min verir" diye konuş
tu. Şıklı, doğaya 
zaman ayırmanın 
olumlu sonuçları. 
olduğunu 
kaydederek 
yöneticilere şu 
önerilerde bulundu: 
"Doğayla baş başa 
olmak, çıplak ayak
larla çimenlere,

Karakaya, "Acı 
kayısı ve badem 
çekirdeği, özellikle 
çocuklarda ölüm 
riski taşıyan 
zehirlenmelere 
neden olabilir. 
Çekirdek, bu 
nedenle hafife 
alınmamalıdır"
diye konuştu.

ACI ÇEKİRDEK ALERJİK 
ETKİ DE GÖSTEREBİLİR 
Bazı metabolizmaların 
ise acı çekirdeklere 
karşı güçlü alerjik tep
kiler verebildiklerini 
anlatan Karakaya, 
şunları kaydetti: 
"Çekirdek zehirlen
mesi, diğer zehirler 
melerde olduğu giL 
yüksek ateş, karın 
ağrısı ve kusma gibi 
belirtilerle kendini 

kuma basmak, 
denize girmek ve 
vücut elektriğini 
toprağa boşaltmak 
gibi etkinlikler insanı 
rahatlatan etkenlerin 
başında gelir.
Çiçeklerin, bitkilerin, 
ağaçların arasında 
doğadaki canlılarla 
beraber, bir uyum 
içinde hafta sonu 
pikniği yapmak, 
temiz hava almak 
stres düzeyini yine 
azaltıyor. Kırsal alan
larda yaşayanların 
yaşam süreleri 
kentlerde, beton 
yığınları arasında 
yaşayan insanlardan 
daha fazla olmak
tadır. Tüm bunlar 
yapılan araştırmalar 
sonucu ortaya 
çıkan bulgulardır. 
Öte yandan bazı 
hastalıklarda da, 
insanlara kentlerden 
uzaklaşıp doğayla 
baş başa yaşamaları 
öneriliyor. İnsanlara 
kırlarda piknik 
yapmaları, doğayla 
baş başa olmaları, 
bütünleşmeleri tavsiye 
ediliyor ve böylece 
stres daha rahat 
gideriliyor." 

gösterir. Bu durumda, 
söz konusu kişinin en 
yakın sağlık kuruluşu
na götürülüp midesi 
yıkanmalıdır. Acı 
çekirdekler içinde bir 
tür zehirli madde 
vardır. Bu madde 
doğrudan zehirleme 
etkisi göstermez 
ancak, vücutta bazı 
enzimlerle başka 
parçalanarak 
zehirleme etkisi yapar. 
Zehirleyen çekirdekler 
arasında, vişne ve 
kiraz çekirdeği sayıla
bilir. Benzer olaylarla 
karşılaşılmaması için 
aileler, tatlı olduğu 
cesin olarak bilin
meyen kayısı ve 
badem çekirdeklerini 
çocuklara 
vermemelidir"

Beynin 
en iyi dostu 
meyankökü
ABD de yapılan bir 
araştırmada, meyan 
kökünden elde 
edilen ve 'carbenox- 
olon1 olarak bilinen 
bir bileşimin, 
beyinde yaşlan
maya bağlı akıl 
faaliyetlerinin azal
masına neden olan 
enzimlerin oluş
masını engellediği 
belirlendi.
Ulusal Bilimler 
Akademisi
Raporları nda da 
yayınlanan araştır
maya göre, bu 
bileşimi günlük 

| olarak alan sağlıklı 
yaşlılarda sözel 
akıcılığın arttığı, 
diyabetli yaşlıların 
da sözel hafızaların
da canlanma 
olduğu belirlendi. 
Araştırma kapsamın
da, 55-75 yaşların
da 10 sağlıklı erkek 
ile diyabetli 12 
yaşlıya rasgele 
seçen doktorlar, 
hastalara günde 
100 mg carbenox- 
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oIo n veya p lasebo 
verdiler. 4 hafta 
sonra sağlıklı erkek
lerden bu bileşimi 
alanların sözel 
akıcılık' testlerinde 
daha iyi performans 
sergiledikleri tespit 
edildi.
Ayrıca diyabetli 
yaşlılardan 6 hafta 
süreyle bu bileşimi 
alanlarda da sözel 
hafıza yeteneğinde 
artış görüldüğü 
belirlendi. Grip, 
nezle ve balgam 
söktürdüğü ve yük
sek tansiyonu 
düşürdüğü bilinen 
meyan kökü. ABD de 1 
'licorice adıyla sik 
tüketilen bir şeker
leme türü olarak da 
kullanılıyor.Türkiye ni | 
n ihraç mad
delerinden 
meyankökü son 
yıllarda ilaçtan 
çok tütün, şeker
leme ve meşrubat 
sanayiinden 
kullanılmaya 
başlandı.

GUNt.UK
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Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlikspor olağan l
Ka 

fTlc

kongresi 24
Gemlik’te ilk kez 
Millî Eğitim'© 
bağlı kuramlara 
bağlanan hızlı 
İnternet olarak 
bilinen (ADSL) 
sistem 
yaygınlaşıyor. 
Özellikle Internet 
Kefe lerde kul
lanılan ADSL 
sistemi insanın 
çağı daha çabuk 
yakalamasını 
sağlıyor.
Milli Eğitim’e 
bağlı okul, sürücü 
kursları ve 
bilgisayar 
kurslanndan sonra 
ilçede İnternet 
Kafeler ile 
Eczaneler de

Temmuz’da yapılıyor

bu imkandan 
öncelikli olarak 
yararlanıyorlar. 
Hızına göre fiyat 
tarifesi uygulanan 
ADSL sisteminde, 
fiyatlar katlara 
göre aylık 

ödemeleri, 
128’ler 49 milyon, 
256'lar 76 milyon, 
512'ler 109 milyon, 
1024'ler ise 
179 milyon lira 
olarak belirlenmiş.
Yaklaşık 300

abonenin ADSL 
sisteminden 
faydalanacağı 
Gemlik’te 
gelecek müracaat 
ların ise katlamalı 
olacağı 
bildiriliyor.

Geçtiğimiz Salı 
günü yapılamayan 
Gemlikspor olağan 
kongresi 24 Temmuz 
2004 Cumartesi 
günü yapılacak. 
Çalkantılı bir sezonun 
sonunda Bursa 
süper liginden 
birinci amatör 
kümeye düşen 
Gemlikspor’un 
yapılacak olağan 
kongresinde 
şimdiki Başkan 
Mehmet Turgut, 
kesinlikle aday 
olmayacağını söyledi. 
Yasalaşan Yerel 
Yönetimler yasası 
gereği Belediye 
Başkanlarının

Yerel Yönetimler Yasası 
gereği Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Gemlik 
spor Kulübü Başkanlığı 
görevi yapamayacak.

kulüp başkanlığı 
yapamayacağı için 
aday olmayacağı 
kongrede yeni 
adaylar arayışına 
gidileceği öğrenildi.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
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Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen memur adayları iki gün boyunca sınavlara girdiler.

Memur olmak için ter döktüler
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen 2 bin 201 aday Gemlik’te 10 okulda yapılan sınavlara girdi. 4 aşa
mada oluşan sınavlarda adaylar memur olabilmek için ter döktüler. Sınavlarda bir olay yaşanmadı. Sayfa 2’de

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ f'Eimı iız
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ÇİMTAŞ’ta 60 işçi 
Türkiye’nin en 
büyük makina 

ekipmanını yaptı 
Türkiye’de ilk defa ÇİMTAŞ işçileri, 33 
metre uzunluğunda ve 8.70 metre 
genişliğinde 4 adet reaktörün yapımım 
tamamlarak, ihracaata hazır hale getirdiler. 

_____________________ Haberi sayfa 4'de

| AK Parti Milletvekili Faruk Çelik son anda yasa tasarısında değişiklik yaptırdı

gemlik Biiyiiteehir sınırlarına alındı
Güne Bakış

K

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Büyükşehirli olduk
Büyükşehir’e bağlanıyorduk, bağlanmıyorduk 

derken, önceki gece bir geceyansı operasyonu ile 
TBMM Bütçe ve Planlama Komişyonu’nda 30 kilometre 
uzaklıktan 20 kilometreye indirilen Büyükşehir’e 
bağlanma yasa tasarısı, ilk şeklinde kabul edildi.

Bindiği gibi Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ve Bursa AK Parti’li Milletvekili Alton 
faapaşaoğtu içenin Bursa Büyükşehir’e bağlanması 
m istemiyorlardı.

Bunun için engelleme, tasarı İçişleri Bakanlığı 
tanisyonu'ndan Bütçe ve Planlama Komisyonu’na 
geldiğinde, Büyükşehire bağlanma da esas olan uzak 
tt konusunda yapılan indirim ile Gemlik yasa dışında 
bırakılmıştı.

Ancak, önceki gece tasarı TBMM gelince, AK Parti 
Grup Başkanvekili Faruk Çelik ve beş milletvekili, 20 
Hometre uzaklığı 30 kilometre olarak değiştirmeyi 
basarak Gemlik ve Mudanya’yı da yasa kapsamı 
'çine aldırdı.

Bu durum AK parti içinde yaşanan anlaşmazlıkları 
çok gözet ortaya koyuyor.

Ve de partide ağırlığın kimden yana olduğunu gös
teriyor.

tasa Büyükşehir Belediyesi’nin belki başlangıçta 
Gemlik'e fazla yaran olmayacak.

Ama, gelecekte raylı sisteminden tutun da, İmar 
konulardaki teknik olanaklardan daha güzel yarar- 
landacağı kesindir.

Gemlik Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü bir inşaat 
Mühendisi veya mimar yerine teknikerle yönetiliyor.

En azından bu düzelecektir.
•ûyûkşehir e bağlanmamız konusu bir süre daha 

konuşulacak ancak sonuç olarak şeriatın kestiği par
mak konamayacaktır.

TBMM’de görüşülmekte olan Büyükşehir Belediyeleri ile 
ilgili yasa tasarısında İl’e uzaklık 30 Km. ye çıkarılınca 
Gemlik ve Mudanya’da Büyükşehir sınırları içine girdi
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde görüşül
mekte otan Büyükşe 
hir Belediyeleri ile ilgili 
yasa tasarında, İl’e 
uzaklık 30 km. ye 
çıkarılınca, Gemlik 
Büyükşehir sınırları 
içine alındı.
AKP Grup Başk j.T/ekili 
Bursa Milletvekili Faruk 
Çelik ve 5 arkaç aşının 
verdiği önerge kabul 
edilerek, Gemlik İte 
beraber Mudanya, 
Gürsu, Kestel’de 
Büyükşehir Belediye 
sınırları içine girmiş 
oldu. Haberi syf 3'de

AKP Gençlik Kollan Başkanı Gencay Yılmaz'ın eşi trafik kazası geçirerek, irayain kaybetti. I

AKP’de acılı gün
AK Parti Gemlik İlçe 
Gençlik Kollan 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, trafik kaza
sında eşini kaybetti. 
Orhangazi’ye bağlı 
Keramet Köyü Sağlık 
Ocağı nda Hemşire

olarak görev yapan 
Elif Yılmaz, yanında 
iki aylık kızı ile 
birlikte kardeşinin 
kullandığı özel 
otonun Konya 
Karapınar Mevkiinde 
mıcırda kaydığı ve

aracın takla 
attığı öğrenildi.
Takta aton araçta 
emniyet \emeri 
bağlı olmayan BV 
Yılmaz olay yerinde 
yaşamam yMftfaBn, 
kardeşi Be 2 aylık tan

kozadan soğ kurtul
du. Hatay'a gitme* 
üzere yotaçA- 
matanrm ardVKtan 
EV YMnazto ölüm 
haberinin gelmesi 
■çe teşkHatm» 
yasa boğdu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kına....
Devlet ricali işi gücü bıraktı, Başbakan’ın kızının 

düğününe hazırlanıyor.
Erdoğan ve eşi sekiz bine yakın konuğunu ağırla

mak İçin büyük bir telaş yaşıyor.
Bir yandan yurtiçindeki hısım akraba ve taallukata 

davetiyeler dağıtılıyor, diğer yandan da atlayıp 
uçağa yurt dışındaki tanıdıklarına davetiyeleri verili 
yor.

Türkiye Cumhuriyeti bir çok Cumhurbaşkam'nın, 
Başbakan’ın çocuğunun düğün ya da nişan törenine 
ev sahipliği yaptı.

Hiç bu kadar toz kalkmadı.
Bu sefer ki bir acayip...
Akıllara durgunluk verecek cinsten.
Türkiye Cumhuriyetl'nln İstanbul’da görev yapan 

Valisi, Emniyet Müdürü ile İstanbulluların seçtiği 
Büyükşehir Belediye Başkanı maiyetindekilerle birlikte 
seferber olmuş durumda... Düğür töreni sırasında üç 
bine yakın güvenlik görevlisi, başbakanın ve 
zevcesinin konuklarının burunlarının kanamaması için 
çaba gösterecekmiş.

Ne oluyor ? Neler oluyor?
Oysa Türkiye'nin içeride ve dışarıda bir yığın 

sorunu var.
Tümü de acil çözüm bekliyor.
Irak yanıyor.
Alevler Türkiye'ye dokunuyor.
Türkiye'nin son 15 yılını harcayan, yurt evlatlarına 

acımadan kıyan terör örgütünün sivil yandaşları 
"başına buyruk" açıklamalar yapıyor.

Ama başbakan devlet erkanı İle birlikte ile kızına 
kına yakma törenleri düzenliyor.

Berlisconu başbakanın kızına özel kargo İle çok 
kıymetli bir vazı gönderiyor.

Irak'ta Türk şoförler kıyıma uğruyor.
Onların cenazeleri geliyor.
İçi yurt sevgisiyle dolu olan İnsanların yüreği 

yanıyor.
Başbakan kızına kına yakıyor.
İyi kİ Türkiye’de Cumhuriyetl'ne onun değerlerine 

sıkı sıkıya bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri var da 
Türkiye'nin başını örülmek istenen dolapları açığa 
çıkarıyor.

Onların korkusuyla rahat rahat at oynatılamıyor.
Eğer onlar da olmasa olacakları düşünmek bile 

insanın tüylerini diken diken ediyor.
Ne olduğu kendinden menkul ancak adını ver 

meye gerek bile duymadığım bir sütü bozuk hırtın 14 
Mart 1993 te kustuğu şu sözler belleklerden hiç bir 
zaman silinmiyor, geleceğe dönük önemli mesajlar 
da içeriyor.

“Bu vatan bizimdir, rejim bizim değildir. Rejim ve 
Kemalizm başkalarınındır. Türkiye yıkılacak beyler. 
Türkiye Cezayir olur mu diyorlar. Orada yüzde 81 
nasıl olmuşsa, yüzde 20 falan değil, yüzde 81’lere 
ulaşacağız"

Yine ne idügü kendinden menkul bir diğer hırtın 8 
Mayıs )997’de söyledikleri de yurt sevgisi olanlann 
beyinlerine kazınmak zorunda;

"Ben de kan dökülmesini istiyorum. Demokrasi 
böyle gelecek. Fıstık gibi olacak. Ordu 3500 PKK'lı ile 
baş edemedi. Altı milyon İslamcıyla nasıl başedecek. 
Rüzgara karşı işerlerse yüzlerine gelir. Bana vurana 
ben de vururum. Ben sapına kadar şeriatçıyım.
Şeriatın gelmesini istlyornum"

Ama ne yazık ki Türk milletinin hafızası nankör.
Unutuyor.
Unutkanlık yüzünden de gelecek karartılıyor.
Oysa işi şakası yok. Ciddiye almak gerek.

Memur olmak için 
ter döktüler

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen 2 bin 
201 aday Gemlik’te sınava girdi. 4 aşamada oluşan 
sınavlarda adaylar memur olabilmek için ter döktüler.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 
(KPSS) adayları 
girdikleri iki 
günlük sınavlarda 
terlediler.
Kamu kurumların- 
da görev alacak 
personeli 
belirlemek 
amacıyla yapılan 
ve "Genel 
Yetenek" “Genel 
Kültür" “Yabancı 
Dil" "Eğitim 
Bilimleri” "Hukuk" 
"İktisat" "İşletme" 
Maliye” 
"Muhasebe” 
"Çalışma 
Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri” 
"Ekonometri" "İsta
tistik” "Kamu 
Yönetimi" ve 
"Uluslararası İlişkil
er” sınavlarından 
oluşan KPSS’ye, 
Gemlik'ten 2201 
kişi katıldı. 
4 aşamadan 
oluşan oturumun

Cumartesi gunu 
yapılan sınavın 
ilkine tüm aday
lar katılırken İkin
cisine öğretmen 
adayları girdi. 
Dün Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nde 
sabah ve öğle
den sonraki otu
rumlarda da A 
grubu kadrolara 
atanmak isteyen 
lisans mezunu 
adaylar sınava 
alındılar.
İmam Hatip Lisesi.

Gemlik Lisesi. 
Celal Bayar 
Anadol u L ısesı. 
Endüstri Meslek 
Lisesi. Kız Meslek 
Lisesi, Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu.

Gazı Rkogreftm 
Okulu. Şuloû 
Şenol Nkogrekm 
Okulu ve 
Atatürk «toğrafe

yaprtan 
herhangi be 
olaya rasttan

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Kirtız (fut
"'TBAACIUmiNCIUKffiKLAMCHJK

Iel:P|51J«lîtaWSI3J5»
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K Parti Milletvekili Faruk Çelik son anda yasa tasarısında değişiklik yaptırdı

n Gemlik Büyükşehir 
J sınırlarına alındı
rr-jfBMM’de görüşülmekte olan Büyükşehir Belediyeleri ile 
ilgili yasa tasarısında İl’e uzaklık 30 Km. ye çıkarılınca 
। : îemlik ve Mudanya’da Büyükşehir sınırları içine girdi 
? |Sevfettin SEKERSOZ

ı Türkiye Büyük Millet

lirr

tefim

Meclisi'nde 
görüşülmekte olan 
İelediyeler Yasası ve 
iûyükşehir 
leled iyeler 
taası’nda yapılan 
teğişikiikle, 
temlik Bursa 
üyükşehir sınırlan 

h’jinde kaldı.
J etile girmeden 

hce Yerel Yönetim 
[■efor m paketini

■Mil eden Meclis,
falarında 
KP Grup 
aşkanvekili Bursa 
•Hetvekili Faruk 
îefik’in de bulun- 
luğu 5 Milletvekilinin 
on anda verdikleri 
nergeyi kabul etti, 
öylece Gemlik'i

AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve beş arkadaşı tarafından 
verilen bir önerge ile TBMM görüşülmekte olan Büyükşehir 
Belediyeleri yasasında değişiklik yapıldı. Büyükşehir Valililiğine 30 
kilometre uzaklıktaki ilçelerde kapsam içine alınınca Gemlik’te 
Mudanya ile birlikte Bursa’ya bağlanacak..

farda ursa Büyükşehir
nırian içine alınmış 

mcdı idu.
“^^jrükşehir sınırlan 
^^^■irlenirken kül
li frün Valiliğe 20

kilometre uzaklık” 
şartı 30 kilometreye 
çıkarıldı.
Buna göre, 
Mudanya, Gürsu ve 
Kestel’e ek olarak 
Gemlik'de Bursa

■TAŞI
Rgedîgine

DİE'nin açıklamasına göre;
Haziran ayında enflasyon eksi imiş.
Hemen maaşlar düşürülmeli. 
Düşürülmeli ki; IMF memnun edilsin, 
Bu talebi de yerine gelsin...

Enflasyon eksi imiş

Büyükşehir 
sınırlarına 
girmiş oldu. 
Son dakika önerge
siyle Gemlik'le birlik
te Büyükşehir'e 
bağlanan ilçe 
sayısı yediye 
yükselmiş oldu. 
Yasa taslağının ilk 
şeklinde Büyükşehir 
Valiliğine 30 kilomet 
re çapındaki ilçeler 
kapsam içine 
alınırken, Bursa 
AKP Milletvekil 
Alton 
Karapaşaoğlu'nun 
çabalarıyla 
bu uzaklık 20 
kilometreye 
düşürülmüştü. 
Yasa böyle çıkmış 
olsaydı, Gemlik ve 
Mudanya Bursa 
büyükşehir sınırlan

dışında kalacaktı. 
BAŞKAN TURGUT 
HAYIRILI OLSUN 
DEDİ 
Mudanya, 
Gürsu ve Kestel 
Belediye Başkanlan 
yeni yasayı 
sevinçle karşılarken, 
Büyükşehir'e 
başından beri 
soğuk bakan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
“Karar geçti, 
söyleyeceğimiz bir 
şey yok. Biz buna 
daha uygun 
olmayacağını 
düşünerek karşı 
çıkıyorduk.
Hayırlı olsun" dedi. 
Başkan Türguf un, 
yasanın iptali için 
dava açmayacağı 
öğrenildi.

12 Minik Adam
12 Dev Adam, basketbolü 

Türkiye'ye sevdirmişti.
Ardından Hidayet Türkolu'nun 

başarıları, kroltuklarımızı kabarttı.
Mehmet Okur'un takımı, (NBA) da 

şampiyon oldu.
Bu muhteşem olay, Basketbole 

ilgiyi daha da arttırdı.
Liselerde hatta ilköğretim 

okullarında, basketbol ana spor 
haline geldi.

Bunun sonucu olarak Bursa Çınar 
Lisesi Dünya Şampiyonu oldu.

Bursa’daki üç büyük kuruluş bu 
gelişmeleri değerlendirdi.

Tofaş, Renault ve Yeşim minikler 
basketbol takımlannı kurdu.

Ve. Bu üç takım, Vali Kupası 
maçlarında kapıştı.

Kupayı, Yeşim takımının minikleri 
kazandı.

Altıparmak'ta bir gazete bayimiz 
var.

Mehmet (terzioğlu).
Onun oğlu da Yeşim takımında 

oynuyor.
Henüz 10 yaşında.
Adı da Enis.
Bu minikleri bir seyretseniz.
Hayran olursunuz.
Miniklerin final maçlarını, ben de 

izledim.
Toplu hücum ve toplu müdafaa 

anlayışlarına hayran oldum.
Dahası 10 yaşlarındaki bu çocuk

ların, sorumluluk arayışlarına 
bayıldım.

Enis fizik gücü ve kesiciliği açısın
dan, takımın en iyisi.

(6), (10) ve (14) numaralı 
miniklerde, iyiydi.

Bu minikler hem spor yapıyorlar.
Ve. Hem de sosyal aıan ııe, erk

enden tanışıyorlar.
Temennimiz hem sporda hem de 

okulda başarılı olmalandır.
Ayrıca, böyle bir takım yarattığı 

için, Yeşim takımının antrenörünü de 
kutlamak gerekir.

GÜNÜN SÖZÜ
Dı yada başan kazanmanın 

iki \ >u vardır.
Kendi aklından faydalanmak
Veya başkalarının akılsız 

lığından faydalanmak...
“La Bruyere''
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AKP’de Kadın ve Gençlik
[Kolları seçimleri yapıldı

Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti İlçe Teşkilatı, 
Kadın Kolları ile 

(Gençlik Kolları 
seç i mleri yapıld ı.
Delege -sayısının 

’400'ün altında 
olması nedeniyle 
parti tüzüğü gereği 
İl Teşkilatı ve İlçe 
Teşkilatı gözetiminde 
yapılan seçimlerde 
İl Kadın Komisyonu 
başkanı Semra 
böner ile İl •

Bülbül'ün 
getirildiği 
seçimlerde 
Kadın ve 
Gençlik 
Kolları 
üyeleri yeni 
yönetimlerini 
seçtiler.
Parti 
lokalinde 
yapılan 
seçimlerde 
Kadın Kolları
Başkanlığına

Jbençlik Kolları 
başkanı Tamer 
Koçak hazır 
pulundular. 
Divan 
Heyeti’nde 
İl Gençlik 
Kolları Başkanı 
■amer Koçak 
ile katipliklere 
Alpaslan İlgin 
İre İnci

getirilirken Gençlik Gencay Yılmaz

ÇİMTAŞ’ta 
60 işçi

Türkiye’nin e 
büyük makir 

ekipmanını 
yaptı

Başkanlığı’na tekrar seçildi.Emine Yalçın Kolları

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

KAMYON LASTİĞ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - WORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

KAMPANYAMIZ
STOKLARLA SİNİRLİDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
nınemneseH nsetv     _ _ _ • _ _   • •

r
ıı —C IVI L I l\ DA2 I

|DE III Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLıK
■ n C1.I-» TO|. (0 224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Gemlik'te kurulu 
bulunan Çimtaş 
firması, Türkiye’nin 
şimdiye kadar 
yaptığı en büyük 
makine ekipmanını 
gerçekleştirdi. 
33 metre 
uzunluğunda ve 
8.70 metre 
genişliğindeki 
4 adet reaktörün 
yapımı tamamla
narak, ihracata 
hazır hale getirildi 
Dev reaktörler, 
gemiye yüklenerek 
Kazakistan'a 
gönderilecek. 
Çimtaş Proje ve

İş Hazırlama 
M ud u ru M urat 
Altun. fabrikada 
60 işçinin 8 ay 
çalışarak yaptıkKJB 
petro kimya 
tesisi reaktörler*» 
Kazakistan ıçın 
imal edildiğim 
söyledi.
Altun, "Bu tarzda j 
bir ekipman 
Türkiye de ı& 
defa yapılıyor’ ’ 
diyerek, Türk 
sanayinm her 
geçen gun daha 
da büyük 
projelere imza 
attığını belirtti

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUM

OKUYUN
OKUTUN I

. BURSA HAKİMİYET VE
1 KENT GAZETELERİNE
| İLAN ve REKLAM ALINIR
। KÖRFEZ REKLAM
1 TEL: (0.224) 513 96 83
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Yeşil kartın kapsamı aenislivor

a

’kJo

AK Parti Balıkesir 
Milletvekili Op. Dr. 
TUrhan Çömez, 
maddi durumu iyi 
olmayan vatan
daşların tedavi mas
raflarının yeşil kart 
verilerek devlet 
tarafından karşılan
ması hakkındaki 
kanunda değişiklik 
yapılmasına dair 
yasa tasansının, 
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu'nda 
görüşülerek kabul 
edildiğini açıkladı. 
Tasan, yeşil kart 
uygulamasının tek 
elde toplanarak, 
ayakta tedavilerin, 
ilaç bedellerinin ve 
yeşil kart sahibi anne 
veya babanın yeni 
doğan bebeğinin 
tedavi giderlerinin de 
mevcut kanun kap

samına alınmasını 
içeriyor. Sağlık 
alanındaki adaletsiz
likle mücadeleyi ve 
maliyetlerin azaltıl
masını hedefleyen 
tasarıya destek veren 
Çömez, yaptığı açık
lamada, "Devlet, 
fakirin yanında ola
caktır. Bu kanun 
değişikliği sayesinde 
devlet ve millet 
kucaklaşacak, gelir 
dağılımı dengesi
zliğiyle ortaya çıkan 
sosyal huzursuzluk, 

yerini toplumsal 
uyum ve barışa 
bırakacaktır. Genel 
sağlık sigortasının bir 
ayağı durumundaki 
bu değişiklik, sosyal 
devlet olmanın bir 
şartıdır" dedi.
Hiçbir sosyal 
güvencesi bulun
mayan ve hastane 
masraflarını ödeme 
gücünden mahrum 
yeşil kartlı hastaların 
2003 yılında yataklı 
tedavileri için genel 
bütçeden yaklaşık

741 trilyon lira, 
ayakta tedavileri için 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı
Teşvik Fonündan 292 
trilyon lira, reçete 
giderleri içinde 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakıflarından 200 
trilyon lira harcama 
yapıldı. Aynı işin her 
iki kurum tarafından 
yürütülmekte olması 
ve iki ayrı kaynaktan 
harcama yapılması, 
bürokratik işlemleri 
çoğaltmakta ve 
hizmet alan ile 
hizmet satanın mem
nuniyetsizliğine 
sebep olmaktaydı. 
Tasarıyla, bu olum 
suzlukların ortadan 
kaldırılması ve 
hizmetin tek elden 
yürütülmesi için 
ayakta tedaviler ile 
ilaç bedellerinin

mevcut yeşil kart 
kanununa ilave 
edilmesi amaçla 
nıyor. Diğer taraftan 
suiistimallerin önlen
mesi için, kanun 
kapsamına girecek 
durumda olmadığı 
halde yeşil kart 
alarak ücretsiz 
tedaviden yarar
lananlar ve fazla 

ödemeye sebebiyet 
verenlerden, yapılan 
harcamaların ve 
fazla da n ödenen 
meblağın iki misli 
olarak geri alınması 
ve haklarında ayrıca 
genel hükümlere 
göre ceza kovuştur
ması y a p 11 m as ı da 
hükme 
bağlanmakta.

rinm

da
I BALIK TUTMA ZEVKİNİ

O Her çeşit balık ağları 
O Sakana Misina Ağları
O İp Ağ
O Fanya
O Mantar, kurşun
O İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri

bizimle win
ıha

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, KDV ve 
vergi oranlarıyla ilgili 
olarak geniş çaplı bir 
çalışma başlattık
larını söyledi.
Çeşitli ziyareter için 
bulunduğu 
Balıkesir'de konuşan 
Unakıtan, 
Başbakan Erdoğan'ın 
talimatıyla KDV ve 
vergi oranlarıyla ilgili 
geniş bir çalışma 
başlattıklarını bildirdi. 
Unakıtan,"Gelişmiş

ülkelerde vergi oran
lan sürekli düşüyor. 
Özellikle de kurumlar 
vergisinde. Ama 
bizde bu oran yüzde 
33. Bu oranlan 
düşüreceğiz.
KDVdeki adaletsizlik
leri de dikkate 
alarak, başlattığımız 
geniş çalışma bit
tiğinde Başbakanımız 
kamuoyuna gerekli 
açıklamalar 
yapacak' dedi.

.UN 
4 
M

Çapa 
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

BURSA HAKİMİYET VE

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
ömerbey Jstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

KENT GAZETELERİNE '
İLAN ve REKLAM ALINIR1

11

ORFEZ REKLAM
TEL:[0.224)5139683 •
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Çiçeği burnunda işsizlere öğütler
Diyelim ki işsiz kaldı 
nız. Belki patronunuz 
ya da iş arkadaşları 
nızla anlaşamadınız 
ve işten ayrıldınız, 
belki de işten çıkanl 
diniz. Şimdi önünüz de 
işten çıktıktan sonraki 
ilk mülaka tınız var. 
Neleri önemseme 
lisiniz?İşten ayrıldıktan 
sonraki ilk mülakatınız 
var. Bu mülakatta 
referanslarınız mı 
önemli rol oynayacak, 
özgeçmişiniz mi, 
yoksa bir önceki 
patronunuzun kim 
olduğu mu? Sizi bu 
mülakatta başarıya 
götürecek olan asıl 
şey bakış açınız ve 
hazırlığınızdır. İşveren
ler; olumlu düşünen, 
yüzü ileriye dönük 
insanları arar; olumsuz 
bir tavır ise geri 
çevrilmenize neden 
olur. Başvurdukları şir
ket ve pozisyon 
hakkında önceden 
araştırma yapmış 
adaylar profesyonel

I ve olgun bir hava 
verirler; gerçekten 
değerlendirmeye 
değer olduklan

düşünülür. Hiç hazırlık yetkili de bir keresinde
yapmamış adaylar ise 
düzensiz ve acemi 
imajı yaratırlar. Bu hal
leriyle sadece kendi
leri için verilmiş olum
suz bir referansın ne 
kadar doğru 
olduğunu kanıtlaya
bilirler.
Mülakattan önce 
uygun bir bakış açısı 
kazanmak için hazırlık 
aşamasında 
yapmanız ve 
yapmamanız 
gerekenler şunlar:
1. ENDİŞELENMEYİN 
Böyle bir durumda 
endişelenmek çok 
doğaldır, fakat me rak 
etmeyin, herkesin bir 
zamanlar iyi gitmeyen 
bir işi olmuştur. Belki 
de sizi mülakata alan 

işten çıkarıldı. 
Endişelen mek ener
jinizi başka yöne 
yöneltir ve sizi güçsüz 
düşürür. Kötü ihtimal
leri düşünmek yerine 
işverenin sizi işe alma
mak için öne sürebile
ceğini düşündüğünüz 
olası itirazları 
çürütmek için 
aktif bir biçimde 
harekete geçin.
2. Kötü bir referansı iyi 
bir referansla denge
leyin. Eğer eski patro
nunuzun sizin hakkınız
da çok da iyi şeyler 
söylemeyeceğini 
düşünüyorsanız bunun 
için önceden hazırlık 
yapmalısınız. Daha da 
önceki patronlarınız
dan sizi seven ve sizin 

hakkınızda iyi şeyler 
söyleyebilecek olan
ları arayıp onlardan 
birer tavsiye mektubu 
isteyin. Yeteri kadar 
olumlu tavsiye mek
tubunuz olursa kötü 
referansız arada kay
bolur gider. Sizin işe 
alınmanız konusunda 
kararı verecek olan 
insan elindeki bütün 
bilgileri bir arada 
değerlendirecektir, iyi 
referanslarınız da 
gözünden kaçmaz.
3. Zor sorulara karşı 
hazırlıklı olun
Her mülakatta zor 
sorular gelebilir, fakat 
son işinizden iyi sonuç 
olamadıysanız sorular 
gözünüze daha da zor 
görünür. Mülakata 
gitmeden önce kendi 
kendinize sorulabile- 
cek zor sorular hazır
layın ve bunlara vere
ceğiniz cevapları 
düşünün. Arkadaşla 
rınıza veya akrabala 
rınıza cevaplarınızı 
dinletin ve fikirlerini 
sorun. İşin neden iyi 
gitmediğini mantıklı 
bir şekilde açıkladık
tan ve bu deneyim

den neler öğrendi 
ğinizi anlattıktan sonra 
işten aynlmış olmak 
ayıp değildir.
4. Başarılarınızı ve 
değerinizi bilin 
Başvurduğunuz şirkete 
yeni değerler ve 
beceriler kazandıra
cağınıza inanın. Daha 
önceki işlerinizde ne 
gibi başanlar elde 
ettiğinizi ciddi ciddi 
düşünün. Girmeyi 
düşündüğünüz şirkete 
ne gibi beceriler 
sunuyorsunuz? Bu 
becerilere ihtiyaç var 
mı? Bir liste yapın ve 
tekrar tekrar gözden 
geçirin. Bu alıştırma 
bakış açınızı değiştire
cek, kendinize yeteri 
kadar güvenmenizi 
sağlayacak ve 
mülakatta işinize 
yarayacak.
5. Geçmişteki iş sorun
larınız için başkalarını 
suçlamayın. İş 
piyasalarında sorum
luluk duygusu gelişmiş 
elemanlar aranıyor. 
İnsan kaynakları yetk
ilileri sürekli bahane 
bulan adayları 
sevmez. Bir önceki 

işinizin olumsuz özeöfcj 
leri yerine kısa da om 
bu su rede neler yap- 
tığınızı anlatın. Neden) 
başarılı olamadığınız
dan söz etmeniz 
gerekirse de bu 
deneyimden neler 
öğrendiğinizi ve 
ileride iyi bir eleman ( 
olacağınızı açıklayın. 
6. Aramaya devam | 
edin ve ümidinizi 
yitirmeyin
Şimdiye kadar bir iş 
bulamamanızın sizinfe| 
hiçbir ilgisi olmaya
bilir. Eğer bu başvur
duğunuz pozisyona 
kabul edilmezseniz, I 
insan kaynaklarına E 
bir e-mail yazarak I 
nerede hata yap- I 
tığınızı sorun. Fakat Ic 

bunu yaparken 3 
şirketin verdiği karan H 
değiştirmeye değil, B 
sadece iş ararken ■ 
size yardımcı olacak lö 
bilgi edinmeye 
çalıştığınızı ima edin. L 
Her mülakattan yeni I 
bir şeyler öğrenin L 
ve iş aramaya devan-
edin. Cesaretinizin L 
kırılmasına izin 
vermeyin. |

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET k^513 96 83 mm m miü

GEREKLİ TELEFONLAR

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5131C 68

TAKSİLER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 1879
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
ilçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 73

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

_______OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 51323 24
Manastır Taksi 5143550

BELEDİYE
Santral 51345 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122 
Su işlet 513 45 21 -115 
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Anza Yalnız 185

Akçagaz 51* 88 70

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünleı iz 513 80 00

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

hît öfe I
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAM

EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN 1.500.00011
SOSİSLİ SANDMİÇ + AYRAN 
HAMBURGER + AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER t CİPS t KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
CİĞER ♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA t İÇECEK 
KÖFTE * CİPS * KARIŞIK SALATA * İÇECEK 
SOSİS ♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK

2.000.000 TU
2.000.000 TU
3.500.000 1B

4.500.000 TU
4.500.000 TL
4.500.000 Hİ

4.500.000 n

MARGARİTAPİZZA+İÇECEK 4.500.000 TL|
PİZZA KARIŞIKSALATA+İÇECEK 8.000.000 TL!

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardı
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 i

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 

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



=-=^2 Temmuz 2004 Pazartesi Sayfa 7

z özetip 
ıdaois^ 
er yaçs

Belediyeler Kanunu Tasarısı yasalaştı
Nectet TBMM de görüşmelerine 

geçen hafta başlanan

teman 
ateaynt 
avam

* 4

ve Türkiye de yeni bir 
dönem*n kapısını aça
cak Belediy eler Kanunu 
Tosanst yasalaştı 
CNPrûn destek ver
mediği tasarının oyla
masına 267 milletvekili 
InMdk 235 milletvekili 
tobuT 31 milletvekili 
de Ret oyu kullanırken.

m 1 oy geçersiz sayıldı.
Mahal» İdareler, Kamuncva- 

»csv'-r- 
pvcna

arak.

ckccafc

o eon.

Yönetimi ve Büyukşehir 
Betectyeteri Kanun 
tasarısı ile birlikte 
eşgüdümlü yürürlüğe 
girecek otan yasayla. 
Türtayede yeni bir 
dönemin kapısı açıla
cak ve yerelleşme 
başlayacak AK Parti 
tarafında ” verilen 
önergeyle geçici 
8. değiştirilirken, 
belediyeler ve buna 
bağlı kuruluşlar te ser
mayesinin yüzde 50'sin
den fazlası belediyeye 
ait şirketlerin 31.5 2004 
tarh yen ne 30.6.2004 
tarihi itibany 1 e diğer 
belediyeler ile kamu 
kurum ve kuruluşlann-

M

?
iU
flOOH 
OC0U 
MO] 
•001

IMOt 
IM0İ 
1*001 
1*001

10 Tl
10 TL 
: vardı

- 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 GİRMİŞTİK 
Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK

Tel: (0,224) 513 93 02 Fax : (0.224) 513 93 03 t

dan olan kamu hukuku 
ve özel hukuka tabi 
alacaktan, yapılacak 
mahsup ve kesinti 
işlemleri çerçevesinde 
Bakanlar Kurulu 
tarafından karara 
bağlanacak. Bakanlar 
Kurulu, ilgili kuruluşların 
borç ödeme kapa
sitelerini de dikkate 
alarak bu tutarları 
taksıtlendirmeye, 
taksitlendirilen kısmı 
kanunun yayımını 
izleyen günden itibaren 
zam ve faiz uygulatma- 
maya. bu borçlan feri 
ve cezalarını geçme 
mek kaydıyla indirm
eye yetkili olacak.
Yem yasayla belediye 
ve organlarının kuru
luşu, işleyişi, görev ve 
yetkilen yeniden 

düzenlenecek. Bu 
çerçevede 5 bin ve 
üzerinde nüfusa sahip 
yerleşim birimlerinde 
belediye kurutabilecek. 
Nüfusu 2 binin altına 
düşen belediyeler, 
Danıştay'ın görüşü 
alınarak, İçişleri 
Bakanlığı'nın önerisi 
üzerine müşterek karar
name ile köy yapıla
cak. Aynı yasa 
çerçevesinde, bir 
belediyenin sınırlarına 5 
kilometreden daha 
yakın yerlerde belediye 
kurulamayacak. Bu 
çerçevede yerleşim 
yerlerinin nüfusları, 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığınca tespit 
edilecek. Tasarı, 
belediyeye gereksinim
leri karşılamak için arsa 

üretmek, konut, toplu 
konut yapmak, satmak, 
kiralamak ve bu amaç 
la arazi satın almak, 
kamulaştırma yapmak, 
bu amaçla kamu 
kurumlarıyla ve banka 
tarla İşbirliğine gitmek 
yetkisi de veriyor.. 
Üretilen arsa ve konut
lar Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre satıla 
cak. Aynı tasarıyla 
Belediye, kendisine veri 
len görev ve hizmet 
alanlarında, ilgili 
mevzuatta belirtilen 
usullere göre şirket 
kurabilecek, özel gelir 
ve gideri bulunan 
hizmetlerini İçişleri 
Bakanlığı'nın İzniyle 
bütçe içinde işletme 
kurarak yapabilecek. 
Yine aynı tasarıyla, 
belediye memurlarının 
yüzde 10'una başarı 
durumlarına göre yılda 
en fazla 2 ikramiye 
ödenecek.
Belediyelerin iç ve dış 
denetimi Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu hükümlerine 
göre yapılacak.
Belediyede, belediye 
meclisinin, bağlı kuru
luşlarda yetkili organın 
kararı ile park, bahçe, 
sera, refüj, kaldırım ve 
havuz bakımı ve tamiri; 
araç kiralama, kontrol
lük, temizlik, güvenlik 
ve yemek hizmetleri, 
makine-teçhizat bakım 
ve onarım işleri, bilgisa
yar sistem ve santralleri 
ile elektronik bilgi 
erişim hizmetleri, sağlık
la ilgili destek hizmet
leri; fuar, panayır ve 
sergi hizmetleri; baraj, 
arıtma ve katı atık tesis
lerine ilişkin hizmetler; 
kanal bakım ve temi
zleme, altyapı ve asfalt 
yapım ve onarımı, trafik 
sinyalizasyon ve aydın
latma bakımı, sayaç 
okuma ve sayaç 
söküp-takma işleri ile 
ilgili hizmetler; toplu 
taşım hizmetleri; sosyal 
tesislerin işletilmesi ile 
ilgili işleri, süresi yerel 
seçimleri izleyen 
üçüncü ayın sonunu 
geçmemek üzere ihale 
yoluyla üçüncü 
şahıslara gördürülebile- 
cek. Yasaya göre 
belediyeler topladıkları 
emlak vergisini kendi 
belediye sınırları içinde 
kullanabilecekler.
YASA NELER GETİRİYOR? 
- Seçilmiş üyelerden 
oluşan belediye 

meclisini, belediyenin 
karar organı olarak 
tanımlayan yasa, 
belediye bünyesinde 
ihtisas komisyonları 
kurulmasını hüküm 
altına alıyor.
- Belediye encümenini 
yürütme organı olarak 
görevlendiren ve yetki
lerini artıran tasan, 
encümen başkan ve 
üyelerine, beldenin 
nüfusuna göre 
bugünkü rakamlarla 
114 milyon 53 bin 940 
lira İla 244 milyon 401 
bin 300 lira net ödenek 
verilmesini hükmediyor 
- Belediye başkanı, 
siyasi partilerin il, ilçe 
ve belde teşkilatının 
yönetim ve denetim 
organlarında görev 
yapamayacak.
Partilerin merkez karar 
ve yönetim organına 
seçilen belediye 
başkanları, genel 
başkan yardımcılığı 
gibi icracı görevler 
üstlenemeyecek.
Başkanlar, profesyonel 
spor kulüplerinin 
başkanlığında ve 
yönetiminde de 
bulunamayacak 
- Yasaya göre, nüfusu 
5 bine kadar olan 
beldelerde belediye 
başkanı net 1 milyar 
411 milyon 911 lira 
aylık alırken, 2 milyon
dan fazla nüfuslu yer
lerin belediye başkan- 
larının maaşı net 6 
milyar 117 milyon 277 
bin 879 lira olacak. 
- Yasa, beldelerin 
nüfusuna göre belediye 
başkanlarının 
maaşlarını 10 dilime 
ayırıyor. Belediye 
başkanları, encümen 
başkanı olarak da 
ödenek atacak.
- Belediye meclisi 
üyelerine de belediye 
başkanının aylığının 
günlük tutarının üçte 
birini geçmemek üzere 
huzur hakkı verilecek. 
- Norm kadro ilke ve 
standartları 
çerçevesinde 
belediyelerde personel 
çalıştırılmasını 
öngörürken, personelin 
başkan tarafından 
atanmcc,nı hükme 
bağlıyc yrıca, 
uzmanl Jİanlannda 
sözleşmeli personel 
çalıştırılması da 
öngörülüyor. Sözleşmeli 
personel ancak seçim 
döneminin bitiminden 
itibaren 30 günü 

geçmemek üzere 
istihdam edilecek. 
Başka kamu kurum 
ve kuruluşlarında 
çalışan memurlar da 
sözleşmeliler için 
belirlenen süreyi 
aşmamak üzere 
belediyelerde 
görevlendirilebilecek. 
- Belediye, varlık ve 
yükümlülüklerinin 
ayrıntılı olarak yer 
aldığı mali tablolarını 
üçer aylık dilimler 
halinde İçişleri ve 
Maliye Bakanlıktan ile 
DPT ve Hazine 
Müsteşarlıklanna 
gönderecek.
- Yasaya göre, belediye 
ve bağlı kuruluştan 
ile bunların ser
mayesinin yüzde 
50'sinden fazlasına 
sahip oldukları şirket
lerin, faiz dahil iç ve 
dış borç stok tutarı, en 
son kesinleşmiş bütçe 
gelirleri toplamının 
yeniden değerleme 
oranıyla artırılan mik
tarını geçemeyecek. 
Bu miktar büyukşehir 
belediyeleri için bir 
buçuk kat olarak 
uygulanacak 
- Belediye ve bağlı 
kuruluşları ile ser
mayesinin yarısından 
fazlasına sahip olduk
ları şirketlerin gelirlerinin 
yüzde 10'unu 
geçmeyen iç borçlan
ma belediye meclisinin 
kararı ile gerçekleşe
cek. Bu oranı aşan 
iç borçlanmalar ise 
belediye meclisinin 
salt çoğunluğunun 
kararı ve İçişleri 
Bakanlığı'nın onayı ile 
yapılacak.
- Belediyelerin yıllık 
toplam personel 
giderleri, gerçekleşen 
en son yıl bütçe gelir
lerinin yeniden değer
leme katsayısı ile 
çarpımı sonucu 
bulunacak 
miktann yüzde 30'unu 
aşamayacak. Nüfusu 
10 binin altındaki 
belediyelerde bu 
oran yüzde 40 olarak 
uygulanacak.
Personel giderlerinin 
belirlenen oranı 
aşması halinde, 
öngörülen oranlara 
ininceye kadar yeni 
personel alınmayacak. 
Yeni personel alımı 
nedeniyle bu oran 
aşılırsa zarar belediye 
başkanından tahsil 
edilecek.
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VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR I 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE! I «a m ılreta»

I
• Intel Pentium 4 İşlemci 2.8 GHz
* Lisanslı Microsoft

VVlndovvs 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 CARD’A 
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 9 TAK

BONUS CARD 
PEŞİNAT *13 TAK

Vestel PC1 1.0NM0Ö0 IMOIIM 1.000.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000

Vestel Click 1.177.600.000 1.177.M 1.177.600.000 1.307.000.000 »I»

Vestel Asteo 1.207.600.000 tmıiM 1207.600.000 1.340.000.000 IMN0.0M

Vestel Bishi T 1.266.800.000 iMm 1.266.800.000 1.M.000 1.406.000.000

Vestel Planet tMİ İMİ 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000

Vestel Magıc 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 1.992M

Vestel Optimum I.S6I.M 1.861.600.000 1M.6MM 2.066.000.000 2MMI»

Vestel Smart 1MM 1.998.800.000 1M800.000 2219.000.000 2219.000.000

Vestel Max 5.0MII.0II0 Milli) 5.070.111111.111» 5.627.000.000 5527.M

raıtumMMîi 1F Fiat Monitör fariu:100.00(L000Tl 15* Fiat Monitör trt:W0M00 Tl

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA 
PEŞİNATMTAK

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNATMTAK

BONUS CARD’A 
PEŞİNAT ♦ W TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.000.000 I.I55.M 1.155.000.000 1271.900.000 1271.900.000

17" CRT 
Monitörle

I.M1 I.IM1 1.195.400.000 1314.950.000 1314.950.000

17" FLAT 
Monitörle 1MM 1255.000.000 1255.000.000 1380.750.000 1380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

| A ACCİVe 
i MU COMPUTER
| SEM p] s MOıi ’K |j

I Ç^lqj^qnqn AldğıûnMn Tutan Tat) | I

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ I ■

11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ III

I BuhedyeçeMsadeceActtveBlgksayar'da 30/06/2004fartılnetajdtrgeçerk* 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 tadım çıkarın.—.
İstiklal Caddesi Gürle İş IV ^rkrzi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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i B taı gstaği ıdri?
Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı 
Şükrü Binay, Yeni Türk 
Lirası operasyonunun 
başarılı olması için 
Türkiye ekonomisin
deki düzelmenin 
devam etmesi 
gerektiğini belirterek, 
Yüzde 12 lik enflas 
yon hedefi, maliye 
politikası ya da gelir
ler politikasında 
sapma nedeniyle 
gerçekleşmez ve 
daha yukarı giderse 
altı sıfır atmanın 
hiçbir kredibilitesi 
kalmaz. YTL'nin gele
ceği sıkı maliye 
politikalarına 
bağlı" dedi.
Şükrü Binay, paradan 
sıfır atmak ya da 
para reformu yap
manın sık gerçek
leşecek bir olay 
olmadığını söyledi. 
Sıfır atmak için 
enflasyonun kalıcı bir 
şekilde düşük devam 
edeceği konusunda 
güven duyulması 
gerektiğini anlatan 
Binay, "1998 yılında 
sıfır atma tartışmaları 
başladığında 
enflasyon yüzde 60 
civarındaydı.
Enflasyonun yüzde 
60 olduğu bir ortam
da sıfır atmanın bir 
cazibesi olmazdı. Bu 
çok önemli riskleri de 
beraberinde getirirdi. 
Enflasyonun kaynağı, 
bir ekonominin 
yapısındaysa, o 
yapıyı enflasyon 
oluşturmayacak bir 
duruma getirmek 
zaman alıyor. 
Hükümetin gelecekte 
ne yapacağından 
emin değilseniz, bu 
operasyon hüsranla 
sonuçlanır" dedi.
Yüzde 20 lik 
enflasyon ortamında 
sıfır atmanın yüzde 
12 lik enflasyon 
ortamına göre çok 
daha riskli olduğunu

kaydeden Binay 
şunları söyledi: 
“2001 mart ayından 
itibaren uygulanan 
bir program var. 
Bu programın en 
önemli unsuru 
maliye politikası. Sıkı 
maliye politikası 
çerçevesinde yüzde 
6,5'lik faiz dışı 
fazlanın elde 
edilmesi var. Özel 
kesimden kamu kes
imine gayrisafi milli 
hasılanın yüzde 6,5'i 
kadar bir miktar 
transfer ediliyor. 
Bunun da anlamı 
özel kesimin iç talebi 
canlandıracak gücü 
önemli ölçüde aza
lıyor. Devlet de üç 
yıldır kamu kesiminin 
maaşlarına enflas 
yon üzerinde zam 
yapmıyor. Bu da 
zaten iç talebin 
kontrolüne ikinci bir 
destek unsuru sağlı 
yor. Böyle bir ortam
da eğer bankacılık 
sisteminden kay
naklanan ciddi sıkın
tılar yoksa, ki 
bankacılık sistemi de 
önemli ölçüde 
toparlandı, Türk 
Lirasından altı sıfır 
atmak için yeterli 
şartlar hazır diye 
düşünüyorum".
HÜKÜMETE UYARI 
Türkiye'nin içinde 
yaşadığı şartlarda 
enflasyonu yüksel
terek ekonomiyi 
sürdürmesinin 
mümkün olmadığına 
işaret eden Binay, 
"Eğer hükümet 
geçmişte uyguladığı 
politikaları değiştirir 
se, Türkiye doğrudan 
hiper enflas yona 

gider. Ya da hiper 
enflasyonu engelle
mek için yeniden 
yönetilmiş kur gibi 
politikaları uygular. 
Bu durumda 
Türkiye'nin dayanma 
gücü rezervleriyle 
sınırlıdır. Döviz re 
zervleri bittiği ya da 
belli bir noktanın 
altına indiği zaman 
Türkiye'de önce kriz 
sonra da hiperen- 
flasyon olur. Ondan 
sonra da 2001‘de 
başladığımız nok
taya geri döneriz. 
Banka falan ortada 
kalmaz. Yeniden 
enflasyonu yukarı 
çıkartalım, işsizliğe 
çare bulalım görüşü, 
Türkiye'nin yaşadığı 
şartlarda geçerli 
değil. Çünkü 
Türkiye'nin çok ciddi 
bir borç stoğu var. 
Bu sıkıntıyı bitirmek 
lazım. Enflasyondaki 
artışla birlikte 
bankalar da kredi 
faizlerini arttıracak. 
Yüzde 12'lik enflas 
yon hedefi maliye 
politikası ya da gelir
ler politikasında 
sapma nedeniyle 
gerçekleşmezse, sıfır 
atmanın kredibilitesi 
kalmaz. Ama her 
halükarda enflasy
onun yüzde 12'nin 
üzerinde çıkacağını 
tahmin etmi yorum. 
Yüzde 12 olmazsa 
yüzde 13 olur ama 
yüzde 15 olmaz" 
diye konuştu.
Binay, sıfır atma 
konusunda çalış
maların 1998 
yılından beri 
yapıldığını, 31 Ocak 
2004'ten sonra do 

elektronik fon trans
feri (EFT) ve elektronik 
menkul kıymetler 
transferi sistemlerini 
(EMKT) altı sıfırsız hali 
getirmek için düğ 
meye bastıklarını 
bildirdi. Bu ay 
itibariyle EFT ve EMKT 
sistemini bankalarla 
test etmeye başlaya
caklarını vurgulayan 
Binay, "Altı sıfır 
operasyonu Merkez 
Bankası önderliğinde 
gündeme getirilmiş 
olsa da Maliye 
Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı en 
az Merkez Bankası 
kadar önemli roller 
üstleniyor. Yazarkasa 
ve vergi düzen
lemeleri Maliye 
Bakanlığı'nın yetki 
sinde olan bir konu. 
Gerekli değişiklikler 
için 1 Nisan 2005 
tarihi son gün 
olarak belirlendi. 
Ben esnafın sıfır 
atma olayına 
yavaş yavaş 
alıştığını gözlemliyo
rum. Hatta etiketler 
3-4 lira olarak 
yazılmaya başlandı. 
Bu da bana 
Türkiye'de sıfır 
atmanın çok zor 
olmadığını gösteri 
yor. Yuvarlama et 
kişiyle enflasyonun 
yukarı çıkacağını 
sanmıyorum.
Esnaf zaten sıfırları 
kaldırmış" dedi. 
Şükrü Binay, sıfır 
atmanın ekonomiye 
olumlu ya da 
olumsuz bir etk
ilemesinin olacağını 
düşünmediğini, 
etkisinin biraz 
psikolojik 
olacağını, Merkez 
Bankası nın ve 
hükümetin enflasyon 
konusundaki 
kararlılığının artarak 
düşük enflasyon 
beklentisini arttıra
cağını söyledi.

Hurda araç 
indirimi 

değişmiyor

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 2 
milyar 250 milyon 
liraya düşürülen 
hurda araç indirim 
tutarının yeniden 
belirlenmesi 
konusunda, "Bu 
aşamada herhangi 
bir düzenleme 
yapılmasının 
düşünülmediğini" 
bildirdi.
Bakan Unakıtan, 
DYP Denizli 
Milletvekili Ümmet, 
Kandoğan'ın 
soru önergesine 
verdiği yanıtta, 
hurda araç karşılığı 
uygulanan özel 
tüketim vergisi 
indirimi nedeniyle 
sektörde beklenen
den daha fazla 
talep artışı 
yaşandığını ifade 
etti. Uygulamanın 
yürürlüğe girdiği 7 
Ağustos 2003 tari
hinden bu yana 
hurdaya ayrılan 
yaklaşık 120 bin 
araç için ÖTV 
indirimi yapıldığını 
belirten Bakan 
Unakıtan, böylece 
hedeflenen 
amaçların büyük 
oranda gerçek
leştiğini kaydetti 
Bu uygulama sonu
cu artc yeni araç 

ithalinin ülkenin 
dış ticaret 
dengesini olumsuz 
yönde etkilediğini 
belirten Unakıtan, 
"İndirimin yan 
yarıya 
düşürülmesinin, 
talebin mevsimsel 
olarak arttığı bu 
dönemde önemli 
bir daralmaya yol 
açmayacağı, 
buna karşın dış 
ticaret dengeleri 
açısından 
olumlu bir etki 
oluşturacağı 
öngörülmekte ve 
bu aşamada 
indirim tutannın 
yeniden belirlen
mesi konusunda 
herhangi bir düzen
leme yapılması 
düşünülmemekte
dir" dedi 
Maliye Bakanı 
Unakıtan, sahte 
belgeler kullanarak 
veya aynı araç 
için birden fazla 
hurda indirim 
belgesi 
düzenleyerek 
haksız yeri 
ÖTV indiriminden 
yararlananların 
cezalandırıldığını ve 
vergilerin tahsili için 
gerekli her türlü 
önlemin alındığını 
da kaydetti.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ ABONE OLDUNUZ MU?
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83 ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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TEDAŞ’a 4 bin işçi alınacak
TEDAŞ Genel Müdürü 
Haşim Keklik, 
özelleştirme kap
samında personelin 
yüzde 30'unun 
emekli olduğunu 
söyledi. Kaçak ve 
anza kontrolünde 
personel sıkıntısı 
çektiklerini belirten 
Keklik, 4 bin 
personel alacaklarını 
açıkladı.
Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 
Genel Müdürü 
Haşim Keklik, 
özelleştirme 
kapsamında person
elin yüzde 30'unun 
emekli olduğunu, 
bu nedenle özellikle 
kaçak kontrolü ve 
arıza kontrolü ile 
tahsilat konusunda 
sıkıntı yaşadıklarını 
belirterek, sorunu 
gidermek için 
bu yıl 4 bin 
sözleşmeli İşçi

Hi masa hasta ediyor
Bilim adamları, 
evrak yığılı ve 
dağınık masaların, 
çalışanları hasta 
ettiğini keşfetti. 
Bilgisayar monitörleri 
üreten NEC- 
Mltsublshl adlı grup 
tarafından yaptırılan 
araştırma 
sonuçlarının, yeni bir 
rahatsızlığın varlığına 
İşaret ettiği ve mily
onlarca çalışanın bu 
durumdan etk
ilendiğini ortaya 
koyduğu kaydedildi. 
Ofis çalışanlarında 
görülen bu rahatsı
zlığı, dağınık masa 
sendromu olarak 
adlandıran bilim 
adamları, uzun 
çalışma saatleri, kar
maşık masa düzeni 
ve İşlerin kötü 
gitmesinin çok sayı
da kişinin ruhunda 
derin yaralar açtığını 
İfade etti.

alacaklarını bildirdi. 
Keklik, TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü 
Eğitim ve Performans 
Dairesi 
Başkanlığınca 
9-11 Temmuzda 
Bursa Elektrik 
Dağıtım Müessesesi 
Uludağ 
Teslslerl'nde organize 
edilen "İnsan İlişkileri 
ve Performansın 
Geliştirilmesi" konulu 
toplantıya 
katıldıktan sonra 
basın toplantısı 
düzenledi.
Geçen yıl ülke 
genelinde yüzde

Araştırma, düzenli 
tatiller ve kişinin 
masa düzenini 
kendine göre 
ayarlamasının, 
hastalığın ortaya 
çıkması İhtimalini 
azaltabileceğini de 
ortaya koydu. 2 bin 
kişinin katıldığı 
ankette katılımcıların 
yüzde 67'sl, İki yıl 
öncesine göre daha 
çok masabaşında 
olduklannı söyledi. 
Bu kişilerin yüzde 4O'ı 
da günlerini 
geçirdikleri masanın 
dağınıklığından 
şikayetçi oldu. 
Ankete katılanlann

25 olan kaçak 
elektrik kul
lanımını, 
2004 yılında 
yüzde 19'a 
düşürdüklerini 
belirten Keklik, 
şunları söyledi:

"Bu sayede 
toplam 700 tri
lyon lira artıya 

geçtik. Yine bu yıl şu 
cana kadar 180 tri
lyon liralık fatura 
yolladık, bunun 60 
trilyon 
lirasını tahsil ede
bildik. Özelleştirme 
kapsamında 
personelimizin 
yüzde 30'u emekli 
oldu. Yaklaşık 
6 bin personelimiz 
emekli oldu. 
Özellikle kaçak ve 
arıza kontrolü ile 
tahsilat konusunda 
sıkıntı yaşıyoruz. 
Bankalar tahsilat 
İçin pek sıcak bak

yüzde 35'1 sırt ve 
boyun ağrılarından 
şikayet ederken, 
bunu da masaların
da rahatsız 
pozisyonda otur- 
malanna bağladı. 
NEC-Mitsubishl, 
Öpen Ergonomics 
adlı bir başka fir
mayla iş birliği 
yaparak, bu sendro- 
ma yakalananlara 
yönelik bir rehber 
hazırladı. Dağınık 
masa sendromuna 
karşı öneriler ise şu 
şekilde sıralandı:

Masanıza özel bir 
eşya yerleştirin.
- Stresi azaltmak için 

mıyorlar. Biz de 
kendi elemanlarımız 
ve PTT tahsilat 
bürolarını 
kullanıyoruz. Fakat 
eksikliklerimiz var. 
Bu sebeple bu yıl 
içinde 4 bin 
sözleşmeli işçi 
alacağız ve bunların 
1000 tanesi sadece 
kaçak kontrol 
elemanı solacak: 
Keklik, Türkiye 
genelinde kaçak 
elektrik kullanımında 
en büyük 
sorunu ticari 
alanda yaşadıklarını, 
sadece
İstanbul'un Avrupa 
yakasının kaçak 
elektrik miktarının 
Doğu Anadolu'da 
yer alan 15 ilin 
toplam elektrik 
kullamına eşit 
olduğunu 
söyledi.

masa düzenine 
daha çok dikkat 
edin.
- Sırt ağrılarına karşı 
sürekli dik oturmaya 
özen gösterin.
- Masa başında beş 
dakikanızı esneme 
hareketlerine ayırın. 
- Konsantrasyonu ve 
genel sağlık duru
munu iyileştirmek ve 
iş arkadaşlarınızla 
iletişiminizi 
güçlendirmek için 
düzenli aralıklarla 
masadan uzaklaşın.
- Masanızda, iş dışın
daki hayatınızı hatır
latacak nitelikte size 
özgü bir nesne 
bulunsun.
- Masa başında 
çalışırken enerjinizin 
düşrr * için bol
su içir 'tamın 
fazla ı lamas i
dikkat edin".

“Nüfus artışı 
düşmeli”

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
gelir dağılımının 
bozulması, işsizlik, 
çarpık kentleşme, 
eğitim ve sağlık 
alanlarındaki sorun
ların büyümesi gibi 
çok yönlü etkileriyle 
hızlı ve plansız nüfus 
artışının, ülkelerin 
kalkınma sürecini 
kesintiye uğrattığını, 
toplumsal gelişimini 
engellediğini 
bildirdi.
Sezer, Dünya Nüfus 
Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı.
Mesajında, hızlı nüfus 
artışının ve nüfus 
kaynaklı sorunların 
insanlığın bugününü 
ve geleceğini yakın
dan ilgilendiren 
boyutlarıyla dünya 
gündemindeki önce
likli yerini 

ı 'koruduğunu vurgu- 
। layan Sezer, "Gelir 

dağılımının bozul
ması, işsizlik, çarpık 
kentleşme, eğitim ve 
sağlık alanlarındaki 
sorunların büyümesi 
gibi çok yönlü etki
leriyle hızlı ve plansız 
nüfus artışı, ülkelerin 
kalkınma sürecini 
kesintiye uğratmak
ta, toplumsal gelişi
mini engellemekte 
ve gönenç düzeyini 
düşürmektedir" dedi. 
Nüfusun yaşam 
koşullarının iyileştir
ilmesi, eğitim, sağlık, 
istihdam, iş 
güvencesi gibi 
birçok alanda 
öngörülü program- 
Iarın ba ş a ny a ulaş
masının, nufus artış 
hızının düşürülmesine 
bağlı olduğunu ifade 
eden Sezer, 
Türkiye'de son yıllar
da n uf us a rtış hızı n in. 
yavaşlama eğ ıl i m t ne 
girmesine karşın, 
ülke koşullan duşunui 
düğünde henüz iste
nen düzeyde olmadı 
ğının görüldüğünü 
belirtti. Nüfusun 
dengeli artmasını n 
sağlanması için yurt- 
taşlann eğitilmesi, 
bilinçlendirilmesi, 
erile planlamasıyla 

ilgili tasan ve uygula
maIannm yay gı n- 
laştınîması gerek
tiğinin altım çizen 
Sezer. ı n sa n I iğin el de 
ettiği büyük iler
lemelere karşın, 
bugün dünyanı n 
birçok ülkesinde çok 
sayıda kadının aç kk, 
yoksulluk, hastalık 
gibi olumsuz koşullar 
altında yaşamını 
sürdürmesi, şiddetle 
ka rş ı karşlya 
kalmasının üzerinde I 
durulması ve 
çözülmesi gereken 
bir konu olduğu kay
detti. Dünya nüfusu
nun yarıya yakınını 
oluşturan kadın ve 
kız çocuklarının 
yaşamın her alanın- I 
da etkin olarak yer 
almasının, toplumlan I 
zenginleştirecek ve 
a u c lendırecegmı 
anlatan Sezer, 
masajında şu 
ifa del ede yer verdi: 
Kız ve erkek çocuk- I 

larının eşit eğitim 
olanaklarından 
yararlanması, temel I 
sağlık hizmetlerine 
erişimi, yaşamlarının I 
güvence altında 
olması, kadınların ve I 
kız çocuklarının 
toplumsal ve 
ekonomik yönden 
güçlendirilmesi ve 
töre cinayeti gibi 
kadına yönelik şiddet I 
uygulamalarının son- I 
landmimasına H ışkın | 
düzenlemeler yapıl
ması. insanlığa karşı | 
sorumluluğumuzdur 
İnsanlığın ortak 
zeng ınl »gı ve um udu- I 
muz çocuktonmam 
ve gençlen mızm kız- 
erkek ayrımı olmak
sızın eğitim a I malan, 
on lan sorumluk
saNbi, sağMdı ve 
üretken Meyler 
olarak gorebimek 
içtenMcb d«teğ»m*zd» 
Kadına yönelik 
şiddetin yamaca 
kadını değl, tüm 
insanlığı yarokx*ğmı I 
anımsatıyor, sağlıktı, 
muttu bkeytenn 
ol uçturduğu bir 
dünyaya ulaşmak 
umudumuz”
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$ Mobilya seçimi özen isler
Mobilyaların insan

gula.
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hayatındaki önemi 
çok büyüktür.
Bedenen ve fikren 
dinlenmeye ihtiyacı 
olan insanın aradığı 
rahatlık ve huzur, kul
lanışlı ve iyi döşenmiş 
mobilya ile elde 
edilebilir. Kötü bir 
mobilya, sebep 
olduğu sırt, adale, bel 
ve ayak ağrıları gibi 
zararları yanında 
psikolojik olarak da 
kişiyi rahatsız ve 
huzursuz eder. Bunun 
yanı sıra vaktinden 
önce bozulur, eskir ve 
fasa bir zaman sonra 
da onarılması ve 
yenilenmesi zaruri 
hale gelir. Bu yüzden 
mobilyaların seçi- 

| minin iyi yapılması 
' gerekir.
Uzmanların belirttiğine 
göre, mobilya satın 
almak isteyenlerin 
önce piyasayı kontrol 
etmelerinde büyük 
yarar var. Bütçenin 
dışına çıkılmama^ ve 
mobilyaların fiyatının 
göz önünde bulun
durulması da önemli 
bir konu. Uzmanlar, 
gerçekten ihtiyaç 
olandan başkasının 
alınmaması gerektiği
ni vurgularken, 
"Döşeme 
malzemesinin 
dayanıklı ve kolay

temizlenebilir olması
na özen gösteriniz. 
Her bir parça eşyayı 
satın alırken evdeki 
diğer eşyalan dikkate 
alınız ve bütün bu 
hususlara göre gerekli 
incelemeleri yaparak 
karar veriniz. Sipariş 
ederek yaptırdığınız 
mobilyalarda önce
den mutlaka 
sözleşme yapınız. 
Mobilyayı hazır alıyor
sanız. garanti belgesi 
istemeyi unutmayınız" 
hatırlatmasında

bulunuyor.
İhtiyaç olan bir 
mobilyanın, her 
bakımdan rahat, kul
lanışlı, uzun ömürlü 
olması ve dolayısıyla 
değerini karşılaması 
gerektiğini bildiren 
uzmanlar, "Bu sebe
plerden dolayı, satın 
alınacak herhangi bir 
koltuk, kanepe, san
dalye hakkında yeterli 
bilginiz olmalıdır. Bu 
bilgi çok sayıda 
mağaza gezilerek 
elde edilebilir" diyor.

Uzmanlar, 
mobilyanın dış 
görünüşüne 
bakarak dayanıklı 
ve rahat olup 
olmadığının 
anlaşılamaya- 
cağını kayded
erek, "Kullanılma 
biçimi kontrol 
edilmelidir. Fiyat, 
rahatlık, birden 
fazla amaç için 
kullanılabilme, 
kapladığı alan, 

dayanma süresi, 
bakım masraftan da 
göz önünde tutul
malıdır" diye uyanyor. 
Yasal mecburiyet 
olmasına rağmen, 
mobilyaların özellik
lerini de içeren kullan
ma kılavuzlarının 
çoğu zaman tüketi
ciye verilmediğini 
dikkat çeken uzman
ların önerileri şöyle: 
"Bu durumda önce o 
ürüne ait kullanma 
kılavuzu istenmeli, 
kılavuzun verilmemesi 
durumunda mobilya 
dikkatli şekilde ince
lenerek satıcıdan tüm 
bilgiler toplanmalıdır." 
Uzmanlar, mobilyala 
rın yapımında kul
lanılan ağacın cinsi, 
birleştirme yerlerinin 
sağlam ve cilasının 
düzgün olmasının da 
karar vermede önemli 
faktörlerden olduğunu 
ifade ederek, "Ayrıca 
satın alınması, 
düşünülen mobilya 
daki döşemelik malze 
menin kolay yanma 
yan, terletmeyen ve 
kolay temizlenen özel
likte olması da tercih 
sebebidir. Alınan 
mobilyanın eve veya 
büroya teslim mas
raflarının fiyata dahil 
olup olmadığı satın 
almadan önce öğre
nilmelidir" diyor.

Yazın 
böbrek taşı 
riski artıyor

ABD1 li uzmanlar, aşın 
sıcak ve yeterli sıvı 
alınmamasının 
böbreklerde önemli 
deformasyonlara ve 
böbrek taşlarına 
neden olduğu 
konusunda uyarda 
bulunuyorlar. 
Amerikan Ürolojik 
Hastalıklar Vakfı 
tarafından yayım
lanan rapora göre, 
yaz aylarında vücut
ta gerçekleşen aşırı 
su kaybı ve yeterli 
miktarda sıvı alın
maması böbrek
lerde taş yapıyor. 
Böbreklerin, vücutta
ki maddeleri yeterli 
sıvı olmamasında 
dolayı süzememesi 
ve idrar yollarından 
dışarı ahlamaması 
ile oluşan sert ve 
kristal kümeler olan 
böbrek taşları, 
vücuttan atılması 
sırasında da kişiye 
büyük acı verirken, 
böbreklerde de 
ciddi deformasyori- 
lara yol açabiliyor.

Araştırmalar, dünya 
çapında her yıl 
milyonlarca kişi için 
büyük sorun olan 
böbrek taşlannın 
yoğunlukla yaz 
aylarında 
oluştuğunu 
ortaya koydu. 
Böbrek 
taşı riski taşıyanların 
ise özellikle yaz 
aylarında sürekli 
dışarıda çalışan ve 
yeterli miktarda sm 
tüketmeyen kişiler 
olduğu saptandı. 
Uzmanlar, bir kere 
yakalanınca ömür 
boyu nükseden bu 
rahatsızlığın önüne 
geçmek için kişilerin 
özellikle yaz ayların
da her gün yemek 
öğünleri ve öğün 
araları da dahil 
en az 10 bardak 
sıvı içmelerini ve 
bu sıvıların en az 
yüzde 50'sinin su 
olarak tercih 
edilmesi konusunda 
tavsiyede 
bulunuyorlar,

Kuşburnu her derde deva NÖBETÇİ ECZANE

Uzmanlar, kusbur- 
nunun başta C vita
mini olmak üzere, 
yüksek oranda B1, 

j B2, E ve K vitamin
lerini İçerdiğini 
bildirdi.
Kuşburnunun ana 
merkezi olarak bili
nen Gümüşhane'de 
başta merkez ilçe 
olmak üzere Torul, 
Kürtün, Kelkit, Köse 
ve Şiran İlçelerinde 
bolcb yetiştiğini 
belirten uzmanlar, 
"Kuşburnu, pota
syum, sodyum, 
kalsiyum, fosfor,

I magnezyum gibi

elementleri içer
mesinin yanında, 
yüksek oranda 
şeker içermektedir" 
dediler.
Uzmanlar ayrıca, 
gıda sanayinde 
reçel, marmelat, 
püre, komposto ve 
çay olarak işlenen 
kuşburnunun, 
gıdaların zengin
leştirilmesinde de 
(bebek gıdaları, 
değişik meyve 
suları, yoğurt, süt) 
geniş ölçüde kul
lanıldığını belirtti. 
Kuşburnu, İlaç ve 
kozmetik sanayinde

de değişik 
amaçlarla 
kullanılıyor. 
Kuşburnunun 
içerdiği yüksek C 
vitamini nedeniyle 
vücudun direncini 
artırdığı gibi, 
çekirdeğinde bulu
nan yağın güneşe 
karşı koruyucu özel
liğe sahip olduğunu 
belirten kuşburn* 
çayı üreticisi Nat 
Özer Kaya ise, 
kuşburnunun en 
çok çay ve marme- 
latının üretildiğini 
söyledi.
Kaya, "İçerdiği

vitaminler 
nedeniyle kuşburnu 
çayı, yaz ve kış kul
lanılabilecek 
bir çay türüdür. 
Kış aylarında 
bilhassa grip ve 
nezle gibi hastalık
lara karşı kuşburnu 
büyük bir 
koruyucudur.
Yâz aylarında ise 
kuşburnu, 
çekirdeğinde, 
bulunan yağ 
nedeniyle vücudu 
güneşe karşı 
koruyucu bir özel
liğe sahiptir" 
diye konuştu.
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Balansı Çocuk Eğlence Metai açıldı!
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Her yaş çocuğun 
eğlenebileceği 
eğlence merkezi 
hizmete açıldı. 
Gemlik’te ilk kez 
tamamen Avrupa 
patentli, jetonla 
eğlenebilinen 
merkezde çocuklann 
aklına gelecek her 
tür oyun aleti 
bulunuyor.
İstiklal Caddesi 
Kordon Apartmanı 
zemin katında açılan

eğlence merkezinin 
sahibi ise ünlü tiyatro 
ustası Balansı Metin. 
Bir zamanlar birlikte 
radyo programlan 
yaptığı rahmetli 
Balansı Özdemir'in 
"Metin pabucu 
yarim çık dışarıya 
oynayalım" sözleriyle 
tüm radyo dinleyen
leri kahkahaya 
boğan İkiliden Metin 
Balansı, yurdun 
dört bir yanındaki 
Lunapark Eğlence

Merkezlerinden birini 
de Gemlik'te çocuk
ların hizmetine açtı. 
Balansı Eğlence 
Merkezi’nin açılışını 
ise Metin Balansı ile 
kendi ismini taşıyan 
torunu Metin Balansı 
birlikte yaptılar. 
Çocuklann adeta 
istilasına uğrayan 
Eğlence Merkezi, 
Gemlik'te çocuklann 
eğlenebilmeleri için 
büyük bir ihtiyacı da 
giderilmiş oldu.

Mıgros karşısında açı 
Balansı Eğlence Meri 
çocukların uğrak yeri

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi j

& İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
HER TÜRLÜ MATBAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK

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

»$ ocvkiab f«oı f«çwA ecimeck
Balansı Eğlence Merkezi Açıldı
İstiklal Caddesi No : 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK



Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Beach Volay 2004 3. Bayanlar Türkiye Serisi’ne 50 kişilik ekip geliyor

jl W Mi tel W» M i, tat tti tofthmI
Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, Beach Voley 2004 3. Bayanlar Türkiye Serisi’nin Kumla’da 15 Temmuz
2004 günü başlayacağını söyledi. Güre, 4 gün süren etkinliklerde şenliklerin de düzenleneceğini belirtti. Sayfa 12'de

I GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK ■>-----------  -----------------Şahin Ankara’dan 
olumlu döndü

Gemlik’in sorunlarına çözüm aramak 
için Ankara’ya giden AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, milletvekilleri ile 
yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini 
söyledi. Şahin, Gemlik’e yapılacak 
hizmetlerin milletvekillerine puan 
kazandıracağını belirtti. Haberi syf2’de

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

FİYATI : 250.000- TL.13 Temmuz 2004 Sah

Birkamyonetin hatalı olarak karşı yola çıkması büyük bir faciaya neden oluyordu

Hatalı çıkış otobüs devirdi
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kazalar
Kaza getiyorum demiyor.
Dûn, Gemlik - Orhangazi yolunda yine trafik kazası 

vardı
Türkiye karayollan birer savaş alanı gibi.
Hergün onlarca kişi trafik kazalarında can veriyor.
Kazalar ise bayram tatillerinde ve yaz aylarında 

yoğunlaşıyor.
Kazaların nedenlerinin başında dikkatsiz araç 

Mûfcnes, hafalr salama, hız, alkollü araç kullanma 
geliyor.

GemSrite trafik kazalarından nasibini bol bol alan 
içeferden.

Bfem kazalarımız daha çok Kapıkayalar mevkiinde, 
Dörtyol kavşağında ve Engürücük Köyü ile Kurtul 
Köyleri arasında oluyor.

Bir de Küçük Kumla gibi yazlıkçıların çok olduğu yer* 
ferde yoğunlaşıyor.

Dûn, Kapıkayalar girişinde, Orhangazi yönünden 
gelen ve yeniden Orhangazi yönüne dönmek için yolu 
kontrol etmeyen zeytin yüklü bir kamyonet sürücüsü, iki 
yolcu otobüsünden birinin devrilmesine, bir diğerinin 
de ita yola geçmesine neden oldu,

Yolcu otobüsündeki yolculardan büyük bir çoğun
luğu hatif, bir kısmı da ağır olarak yaralandılar.

Bu kazada birçok kişi ölebilirdi. Şans eseri, bir ağır 
yaralı ite kaza ufak tefek sıyrıklarla ve kırıklarla atlatıldı.

Trafik «jzatan can ve mal kayıplarına neden olmaya 
devam edecek.

Bir de şu eWr/et sistemini gözden geçirmek gerekir, 
fer sürücü kursuna giden ehliyet sahibi oluyor.
Bu daha ciddi yapamazsak, yollarımızda daha 

çok can bırakmaya devam ederiz,
Dünkü koza ucuz atlatıldı.
Ateh hepimizi kazalardan korusun.

Zeytin yüklü bir kamyonetin Gemlik Orhangazi yoluna hatalı çıkması sonucu 
bir yolcu otobüsü devrildi, bir yolcu otobüsünün yoldan çıkmasına neden 
oldu.Ortalık kan gölüne döndü bir kişi ağır yaralandı, 18 kişi hastanelik oldu.
Dün saat 14.30 
sıralarında Orhanga 
zi yolu Deniz Petrol 
yakınlarında mey
dana gelen trafik 
kazasında, yola 
hatalı çıkan zeytin 
yüklü kamyonet bir 
otobüsün devrilme
sine, bir otobüsün 
yoldan çıkmasına 
neden oldu. Kazada 
şans eseri ölen 
olmadı. Devrilen 
otobüsten çıkan 
yolcuların bir 
bölümü ayakta 
tedavi görürken, 
yaralılar Gemlik 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kaza 
nedeniyle, yol bir 
süre trafiğe kapandı. 

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3‘de

Bir kamyonetin hatalı olarak yola çıkması onlarca kişinin ölümüne 
neden olacaktı. Kamyonete çarpmamak için direksiyon
hakimiyetini kaybeden otobüs devrildi, yolcular perişan oldu^

Devrilen otobüste 
şans eseri ölen 

olmadı

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Avrupa Birliği’ne doğru

Avrupa Birliği’ne doğru memleketimde 
karşılaşılan manzaralar içler acısı..

Yürek sızlatacak, umutlan tüketecek türden.
Öz türkçe konuştuğu için görevinden uzak

laştırtan öğretmenler..
Sendikalı olduğu için kıyıma uğrayan 

memurlar..
Sokağa çöp atan insanlar..
İşçinin hakkını gaspeden işverenler..
İşine saygısı olmayan işçiler..
Denize sintinesini boşaltan tekne sahipleri..
İnanılmaz hatalarla trafik kazalarına yol 

açan sürücüler.. •
Trafik kurallanna uymayı delikanlılık raco

nuna sığdıramayanlar..
Sokakta günaydın ya da merhaba diyen

lere sırtlannı çevirenler..
Kadını hala mal gibi gören düşünce özür

lüler..
Milletvekilliğini hukukun üstünlüğü olarak 

algılayanlar..
Polise saldırıp emniyet basanlar..
Bozuk gıdalar üreterek ve satarak halkın 

sağlığıyla oynayan vicdansızlar..
Din ile devlet işlerini ayırabilmekten yoksun 

muhterisler.
Avrupa Birliği’ne girmeyi memleketi parsel 

parsel satmak olarak algılayanlar..
Yine Avrupa Birliği’ne girmeyi kırmızı çizgileri 

silmek biçiminde düşünenler;
Onun içinde ilke, kural, yasa ne varsa yerle 

yeksan edenler..
Düzenledikleri çarşaflı türbanlı törenlerde 

Avrupa Birliği üyeleriyle sarmaş dolaş poz 
verenler..

Bireysel çıkarlarını toplumsal çıkarların 
önünde gören aymazlar..

Elinde viski kadehi sırtında smokinle 
Türkiye’de bulunan büyükelçiliklerde turatan 
medya baronları..

Sahibinin sesi satılık kalemşörler.
Nüfus planlamasını günah sayanlar..
Cinsellikle sapıklığı birbirine karıştıranlar..
Ormanların yanmasına sebep olan vatan 

hainleri..
Toplum içinde yaşama kültüründen yoksun 

olanlar.
Başkalarının hakkına saygı göstermeyen 

magandaiar.
Sözün özü bir yığın aymazlık, düşüncesizlik, 

kuralsızlık.
Tüm bunlardan kaynaklanan maddi manevi 

zararlar..
Sonra da Avrupa Birliği’ne girme çabalan..
Yok ya..
Önce yüreğimiz temizlenecek..
Sonra icraatlanmız..
Ondan sonra Avrupa Birliği’ne girmesek de 

olur.
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Şahin Ankara’dan 
olumlu döndü

Gemlik’in sorunlarına çözüm aramak için Ankara’ya 
giden AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, olumlu 
gelişmeler ile döndü. Şahin, Gemlik’e yapılacak hizmet
lerin milletvekillerine puan kazandıracağını söyledi.
Seyfettin SEKEftSÖZ 

Gemlik'ln sorunları 
için Ankara’ya 
çözüm arayışları
na giden AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, olumlu 
görüşmelerde 
bulunduğunu 
söyledi.
Eski Devlet 
Hastanesi'nin 
bulunduğu yere 
düşünülen 
Köprülü Kavşak 
için AKP Bursa 
Milletvekili Alfan 
Karapaşaoğlu ile 
görüşmelerde 
bulunan Şahin, 
kendisine "Gemlik 
halkı sizden güzel 
haberler bekliyor" 
dediğini söyledi. 
Kavşak için 
2005 yılı 
programına 
alınmasına 
karşın tereddüt
lerin yaşanabile
ceğine de dikkat 
çeken Şahin, 
“Hazırlanmış proje 
var ve şimdiye 
kadar kimse bu 
konuda girişimde 
bulunmamış" 
şeklinde konuştu. 
BAĞKUR İÇİN 
BASTIRIYORUZ 
İlçede bulunan 
yaklaşık 3 bin 
esnaf ile ailesinin 
hizmet göreceği 
Bağ-Kur Bürosu 
için ikinci bir

elemanın kadrolu 
olarak atanması 
girişimlerinin 
de olumlu 
karşılandığını 
söyleyen Şahin, 
“Personel Daire 
Başkanlığından 
istekte bulunduk" 
dedi.
Konuyu Bursa 
Milletvekillerine 
de aktararak 
mutlaka çözüm
lenmesi için 
İstekte bulunduk
larını bildiren 
Enver Şahin, 
"Büronun mutlaka 
açılması 
gerektiğini" 
kendilerine ilettik
lerini söyledi. 
BÜROKRASİ DEĞİL 
GERÇEKTEN 
OLİGARŞİ 
Gemlik SSK 
Hastanesi'nin 
Başhekim'den

aldığı ihtiyaç 
listesini Alfan 
Karapaşaoğlu’na 
verdiğini söyleyen 
Enver Şahin, 
"Özellikle
Anestezi Uzmanı 
İle Hemşire 
kadrosunun mut
laka doldurulması 
gerektiğini kendi
lerine söyledim. 
Ayda ortalama 
15 bin hastaya 
hizmet veren 
Gemlik SSK 
Hastanesi'ne 
destek olunmasını 
İstedim” dedi. 
Gemlik için 
yapılacak 
hizmetlerin 
Milletvekillerine 
puan kazandıra
cağını da kendi
lerine açıkça 
söylediğini 
belirten
Enver Şahin,

Haydariye Köyü 
Muhtarlığı’nın 
Gemlik 
Belediyesine 
satmak istediği 
su içinde Alfan 
Karapaşaoğlu'nun 
görüşlerini 
aktardı.
Enver Şahin, 
Karapaşaoğlu’nun 
"Haydariye 
Köyüne yıllar 
önce Yalova 
tarafından 
verilen suyun 
sadece
“Sulama Suyu" i 
olduğunu ve 
bu amaçla 
verilen suyun 
içme suyu 
olarak satıl
masının ise 
mümkün 
olamayacağı” 
söylediğini 
bildirdi.

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

lörffez Ofset
ATBAA LIK-YAYINCILtK-REKLAMCILIK

İstik.al Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bir kamyonetin hatalı olarak karşı yola çıkması büyük bir faciaya neden oluyordu

10 Hatalı çıkı; otobüs devird
ra’ya 
umlu 
:met-

işken
Şahin

DVÜ

Zeytin yüklü bir kamyonetin Gemlik Orhangazi yoluna hatalı çıkması sonucu 
bir yolcu otobüsü devrildi, bir yolcu otobüsünün yoldan çıkmasına neden 
oldu.Ortalık kan gölüne döndü bir kişi ağır yaralandı, 18 kişi hastanelik oldu. 
Seyfettin SEKERSÖZ 

Zeytin yüklü kamyo
netin aniden karşı 
yola geçmesiyle 
meydana gelen 
kazada biri ağır 
18 kişi yaralandı.
Gemlik-Yalova çıkışı 
Deniz Petrol yakın
larında dün saat 
14.30 sıralarında 
meydana gelen 
kazada yaralılardan 
bazıları yol kenarın
da tedavi edilir
lerken 18 yaralı 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Gemlik'ten 
çıkış yaparak 
Yalova yönünde 

3rı gitmek için yolun 
lunun karşısına geçmek

isteyen Burhan 
Karla’nın

, kullandığı 16 H 
unun 5191 p|akah zeytjn 

yüklü kamyonete 
Bursa yönünden 
İstanbul'a gitmekte

olan Ahmet 
Geçger'in kul
landığı 63 FC 405 
plakalı Kamil Koç 
firmasına ait 
yolcu otobüsü 
arkadan çarptı. 
Otobüsün çarptığı 
kamyonet yolun 
sağına devrilirken, 
arkadan gelen 
Truva seyahate ait

TAŞI 
GEDİĞİNE

Vatan ?
AKP iktidarınca 2003 yılında 
köy yasasında
Yapılan bir değişiklikle yabancılara 
toprak satışı serbest bırakıldıktan 
sonra bir yılda
Yabancı 43521 kişiye
298 bin dekar arazi satılmış.
Öyle ya...
Vatan Ahmet'in anası
Satın satınI
Satı'lar, Satılmışlar edinmişti, 
şimdi de Satılmışlar satıyor.

Fuat Kocabalı'nın 
kullandığı 10 K 
0889 plakalı başka 
otobüste 
Kamil Koç yolcu 
otobüsüne çarptı. 
Zincirleme kazada 
Kamil Koç firmasına 
ait yolcu otobüsü İki 
yol arasında 
kalırken bu araçta 
yaralanan olmadı. 
Truva Seyahat'a ait 
yolcu otobüsü İse 
yolun sağ tarafında 
devrildi.
Her iki otobüsünde 
Gönen-İstanbul 
seferini yaptığı 
öğrenilirken, kazada 
yaralananlar olay 
yerine gelen 
ambulanslarla 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldılar.
Hastanede ilk 
tedavisi yapılan 
İsmail Kocaçakır'ın 
(29) durumu ağır 
olduğundan Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Truva Seyahat e < 
otobüsün şoförü 
Fuat Kocabalı ile 
Zeytin yüklü kamyo
netin sürücüsü

Burhan Karla'nın da 
aralarında bulun
duğu yaralıların 
isimleri şöyle : 
Emrecan Küsmez 
(21) Mercan Küsmez 
(3) Sevim Küsmez 
(32) İsmet Erne (79) 
Zümrüt Bireller (48) 
Erdinç Tosun (33) 
Burhan Kırkan (34) 
Nimet Yavuz (56) 
Cemal Demir (59) 
Buket Türkan (65) 
Naime Erdeniz (46) 
Ali Aydeniz (46) 
Mehmet Gündüz (4) 
Tuğba Gündüz 
(11) Dursun Ali 
Söylemez (73) 
Yol kenarında ayak
ta tedavi gören 
Otobüs yolcuları ise 
zeytin kamyonetini 
suçlayarak ‘An/den 
önümüze ç/fcf/, 
kasaya sebep o/an 
kamyonettir" 
şeklinde konuştular. 
Gemlik İtfaiye ekip
leri yola dökülen 
zeytinleri yolda kay- 
ganlaşmayı önle
mek amacıyla suyla 
yıkayarak geçişi 
sağladılar. Olayla 
ilgili adli soruşturma 
başlatıldı.

Şans - Kader - 
Kısmet

Kaderci bir milletiz.
Ama. Kaderi de kendi çıkarımıza 

göre yorumlarız.
Giriştiğimiz bir iş de başarılı olun

ca, bunu kendimize malederiz.
Ama. İşler kötü giderse, bunu da 

kadere bağlarız.
1974 yılıydı.
O tarihte Azot Sanayiinde şef 

olarak çalışıyordum.
40 yaşlarında bir müdürümüz 

vardı.
Çok yakışıklıydı.
Amerikan Başkanı, birinci 

Kenedy'e benzerdi.
Bir gün, aniden rahatsızlandı.
Hastalığına Türkiye’de, çare bulun

madı.
Tedavi için, Londra’ya gönderildi.
Bir kaç ay, orada kaldı.
Bizim ışıer ise, öyle böyle gidiyor

du.
Bir süre sonra, Londra’dan acı 

haber geldi.
Şeref Abimiz ölmüştü.
Öperek yolladığımız abimiz bir 

sandık olarak dönmüştü.
Şirket yönetimi toplandı.
Şeref Abl'nin yerine, beni atadı.
Bir acı olay benim önümü açmıştı.
Eğer Şeref abi ölmeseydi, ona 

rakip olamazdık.
Çok sosyal bir adamdı.
Çok bilgiliydi.
Ve. Çok entellektueldi.
İnsanlar iş dünyasında veya 

memuriyette bir yerlere geliyor.
Ama. Bu başarılar, sadece 

yeteneklerine bağlı değil.
Kendi kontrollerinde olmayan, 

bezi olcylcrdo bu beşeri do veye 
başarısızlıkta etkilidir.

Biz de buna, şans deriz
Kader kısmet deriz.

GOnBNSOZO
h m,
7 tnyla kadınlara karşı, 
İnancını kaybettiği zaman 
Hapı yutmuş demektir.

“Alexandr Smith”
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Devlet Hastanesi ek inşaatı 
yapımı devam ediyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık iki ay önce 
hafryat çalışmaları
na başlanan 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi ek bina 
inşaatı sürüyor. 
800 metre alana 
yapılacak olan üç 
katlı binanın daha 
önce ilk katının 
tamamlanarak 
hizmete açılacağı 
düşünülürken has
tane yönetiminin 
Sağlık Bakanlığı’na 
müracaat ederek üç 
katının da yapıl
masının istendiği 
belirtiliyor.
DUAV İnşaat Şirketi 
tarafından 
sürdürülen inşaat 
calışmalannda

yavaş yavaş sona 
gelinirken ilk katın 
kaba inşaatının 
Temmuz ayı 
sonlarında 
bitirileceği bildirildi.

Birinci katında 
Acil ve Diyaliz 
ünitesinin bulu
nacağı Devlet 
Hastanesi ek 
binasının Ağustos ayı

bitiminde tamam
lanacağı ve Acil ve 
Diyaliz ünitesinin 
hizmete açılacağı 
hılrlirilrlî

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
12 R 22.İ 

KAMYON LASTİĞ

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - WORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART 

ÖZKAYA

KAMIPANYAMIÎZ
STOKLARLA SINIRLIDIR

OTOMOTİV
E M L İ K BAYİİ

Körfez Baytaş Sitesi altı GEI K 
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Özürlü Genç 
Gemliklilerden 

yardım 
bekliyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gazi Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
2.nci sınıf öğrencisi 
Erdal Korkmaz 
(26) hayırsever 
vatandaşlardan 
yardım bekliyor. 
2 yaşında iken 
Ankara'da iğne 
felci geçirdiğini 
söyleyen İsparta 
Eğridir Kemik 
Hastalıkları 
Hastanesinden 
ayağına platin 
takılması için 
randevu alındığını 
belirten Erdal 
Korkmaz, 
“Daha önce sağ 
bacağıma platin 
takıldı, şimdi 
sol bacağıma 
takılması gerekiyor. 
Bu operasyon 
1 milyar liraya 
mal olacak, . 
bazı dostlar 
aracılığıyla 
700 milyon lira

topladım, şimdi 
sadece 300 milyon 
liraya ihtiyacım var” 
diyerek hayırsever 
vatandaşların 
yardımlarını 
bekliyor.
Her yıl Gemlik'e 
geldiğini belirterek 
burada tanıdık
larının bulunduğuna 
dikkat çeken Erdal 
Korkmaz, 
Çarşı Meydanında 
bulunan
Emek Otel'de 
kaldığını belirterek 
“Randevu günüm 
5 Temmuz’da sona 
eriyor, zamanım 
kalmadı, bana 
yardımcı olmak 
isteyenler kaldığım 
otele gelip beni 
görebilirler, 
onların sayesinde ' 
yürümek istiyorum’ I 
diyerek hayırsever ı 
vatandaşların 
kendisine yardım 
etmelerini istiyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Almanya "Vasıflı" 
göçmen istiyor

Tükenmeyen 
enerji kaynağı

Almanya goç 
koşullarını ağırlaştırıyor. 
Yabancı ış gucunu ülk
eye kabul etmek için 
yüksek vasıf koşulu 
getiren yem göç 
yasası. 1 Ocak 2005 te 
yürürlüğe girecek. 
Yasanın temel hedefi. 
Alman ulusal işlet
melerinin karsı karsıya 
□ulundugu vasıflı ele
man açığını yabancı ış 
gücüyle karşılamak 
Yasa, bilgı-ısiemcıier ve 
mühendisler başta 
olmak üzere vasıflı 
sgucu ve yatınmcılara 
Almanya kapılarını 
neredeyse sonuna dek 
ocıyor Bu grupta yer 
olanlar suresiz oturma 
znı alabilecekler 
Almanya da eğitim

gören yabancı öğren
ciler de. mezun olduk
tan sonra, hemen 
ülkelerine dönmek 
zorunda değiller artık. 
Almanya da bir sure 
daha kalıp iş araya
bilecekler.
Yabancı iş gücüne 
yüksek vasıf' koşulu 
getiren yasa, sığınma

hakkının kapsamını ise 
genişletiyor ve Cenevre 
Sözleşmesi ne uyarlıyor. 
Almanya nın sadece 
devlet baskısına maruz 
kalmışlara verdiği sığın
ma hakkı, yasanın 
yürürlük tarihinden 
itibaren, devletle 
bağlantılı olmayan 
baskı, cinsel işkence,

ya da iç savaş mağ
durlarına da tanınacak. 
Yasayla, yabancıların 
Alman toplumuyla 
bütünleşme süreci de 
yeniden düzenleniyor. 
Buna göre Almanya da 
yaşayan bazı göçmen
lerle bu ülkeye yeni 
gidenlere, dil ve 
kültürel uyum kurslarına 
katılma zorunluluğu 
getiriliyor. Kurs mas
rafını Almanya devleti 
üstlenecek.
Sınırdışı etme poli
tikasını da yeniden 
düzenleyen yasa, 
güvenlik açısından 
kuşkulu ve tehlikeli 
görülenlerin sınırdışı 
edilme işlemlerini 
kolaylaştırıp, sureci hız
landırıyor.

güneş

ÎiİÂiÎk TOTMAZEVKİNİI

Anadolu Üniversite
si (AÜ) Sivil 
Havacılık
Yüksekokulu Öğre
tim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Vildan Korul, bir 
saniyede dünyaya 
gelen güneş ene- 
jisinin Türkiye'nin 
enerji üretiminin 
1700 katı olduğunu 
söyledi.
Korul. Türkiye’nin 

| ' yerkürenin güneş 
kuşağı diye 
adlandırılan kuzey 
ve güney 40 
enlemleri arasında

olarak 170 milyon 
mega-watt enerp 
gelmektedir.
Türkiye'nin yıllık 
enerji üretiminin 
100 milyon mega- 
watt olduğu 
düşünülürse bir 
saniyede dünyaya 
gelen güneş ener
jisi, Türkiye’nin 
enerji üretiminin 
1700 katıdır.”
Korul, Türkiye'nin yıl - 
içerisinde 110 gün 
gibi hayli yüksek 
bir güneş enerjisi 
potansiyeline

İd Her çeşit balık ağları 
d Sakana Misina Ağları 
d İP Ağ 
fi Fanya 
d Mantar, kurşun 
d İP Çeşitleri 
d Sandal Malzemeleri 
d Kürek 
d Çapa 
d Macun 
d Galvanizli çivi 
d TMC sintine pompası

BİZİMLE HŞMIN

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞEN EN

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 
____  16/ A MUDANYA 
Tel A FâFrVÖ. 224) 544 M n

GSM : (0.532) 297 23 18

bulunduğunu 
belirterek, ülkenin 
güneş enerjisinin 
kullanımı için 
gerekli potansiyele 
sahip olduğunu 
kaydetti.
Sürdürülebilir bir 
kalkınmanın, 
ancak temiz ve 
sürekli enerjilerle 
sağlanabileceğini 
ifade eden Korul,
şöyle konuştu: 
"ABD ve AB bu 
konunun önemini 
çok önceden fark 
etti ve 1954 te 
Uluslararası Güneş 
Enerjisi 
Topluluğu’nu (ISES)
kurdu. Bu kuruluş, 
Birleşmiş Milletler 
bünyesinde kar 
amacı gütmeden
güneş enerjisi
tekne ilerinin ve 
kulla: nlannın 
aeliştirilmeiÂ^ehbM 
malarını yürütüyor.
Güneşten dünyaya 
saniyede yaklaşık

sahip olduğunu 
belirterek, dünya 
genelinde 30, 
Türkiye'de 8 
milyon metrekare 
güneş kolektörü 
bulunduğunu 
bildirdi.
Kömür, petrol, 
doğalgaz gibi fosil 
yakıtların sanılanın 
aksine temiz 
olmadığını ifade 
eden Korul, 
"Hidrojen, rüzgar 

ve güneş enerjileri 
sıfıra yakın kirlilikte ' 
insanlığın 
hizmetindedir. En 
önemlisi maliyet
lerin zaman içinde 
sıfıra yaklaşmasıdır. 
Türkiye'de güneş 
enerjisinden daha 
fazla yararlanılması 
için gerekli 
altyapı çahşmalan 
ve kamuoyunda 
r»ı 
oluşturulması 
gerekmektedir" 
dedi.
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Giytt!İ flıta jflere tel edilmeli!
İhtiyacınıza uygun 
kalitedeki giyim 
eşyasını mümkün 
olan en ucuz fiyata 
alabilmek için 
alışverişi hiçbir 
zaman aceleye 
getirmeyin ve daima 
mağazaların rahat 
ve tenha olduğu 
zamanları 
tercih edin. 
Kesin kararınızı 
vermeden önce 
mağazaları 
dolaşarak fiyat, 
kalite, çeşit ve 
model açısından 
karşılaştırma 
yaparak en uygun 
yerden satın 
almaya 
çaba gösterin. 
Uzmanlar, giyim 
eşyalarını satın 
alırken bilinçli bir 
tüketici olabilmek 
için şu önerilerde

bulunuyor: 
"İlk adımda
"Neye" ihtiyacınız 
olduğunu doğru 
olarak tespit 
edebilmek için 
hali hazırda 
sahip olduğunuz 
giyim eşyalarının 
bir listesini çıkarınız. 
Daha sonra bu 
listedeki givim 
eşyalarını, 
günün şartlarına 
uygunluk ve 

giyilebilme açısın
dan gözden geçir
erek, küçük düzelt
melerle günün şart
larına uydurabile
ceklerinizi ayırınız. 
Bütün bunlardan 
sonra ne tip giyim 
eşyalarınızın eksik 
olduğunu düşünüp 
gerçek ihtiyaçlarınızı 
tespit ediniz, ardın
dan önem ve önce
lik sırasına koyarak 
listeleyiniz. Daha 

sonra ihtiyaç olarak 
tespit ettiğiniz giyim 
eşyalarının renk, 
model, kumaş cinsi 
vb. özelliklerini 
belirleyiniz.
Alışverişe çıkmadan 
önce bir harcama 
planı yaparak kaç 
liralık bir giyim 
eşyası satın alabile
ceğinize karar 
veriniz. Satın almayı 
düşündüğünüz giyim 
eşyalarının 
kumaşlannın farklı 
mevsimlerde ve 
uzun süre giyilebilen, 
kolayca yıkanabilen, 
dayanıklı ve buruş
mayan bir kumaş 
olmasına özellikle 
dikkat ediniz." 
Alışverişin hiçbir 
zaman aceleye 
getirilmemesi ve 
daima mağazaların 
rahat ve tenha 

olduğu zamanlann 
tercih edilmesi 
gereğine dikkat 
çeken uzmanlar, 
kesin karan verme
den önce 
mağazaların 
dolaşılarak fiyat, 
kalite, çeşit ve 
model açısından 
karşılaştırma 
yapılarak en uygun 
yerden satın almaya 
çaba gösterilmesi 
gerektiğini bildiriyor. 
Uzmanlar, ölçü ve 
beden yönünden 
kesin bilgilere sahip 
olmayan müşter
ilere, satın alacaktan 
giyim eşyasını mut
laka denemelerini 
hatırlatıyor.
Uzmanlann diğer 
önerileri ise şöyle: 
"Birlikte alışverişe çık
tığınız kimselerin 
veya satış eleman

la nnın karanruzj 
etkilemelerine 
izi n vermeyiniz 
Safın atacağına 
g iyi m eşya la nn ın 
yan ürünlerini 
mesela düğme, fer
muar, astar vb. 
dikkatle kontrol edi
niz. Satın alacağnz 
giyim eşyalannın 
kumaş cinsini, 
uygulanacak bakım 
ve temizlik yöntem
lerini, satın almadan 
önce mutlaka 
öğrenip, bakım ve 
temizlenmeleri 
konusunda bilgi veri
ci etiketleri olan 
giyim eşyalarını ter
cih ediniz. Herhangi 
bir sebeple 
değiştirme söz 
konusu olduğunda < 
kullanmak üzere 
mutlaka satış fişi 
alınız ve saklayınız?

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET ^■^►513 96 83

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ<■ 
E 
M
t K 
R 
E 
II 
İt

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. . 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

C. Savcı lığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ^1310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

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

E TAKSİLERR Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 514 35 50

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

I

mm m ramu
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI
EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN 
SOSİSLİ SANDMİÇ ♦ AYRAN 
HAMBURGER + AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER ♦ CİPS * KARIŞK SALATA ♦ İÇKEK 
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
KÖFTE+CİPS t KARIŞIK SALATA t İÇECEK 
SOSİS* CİPS* KARIŞIK SALATA »İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000 n
4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL

MİAtot'P 4.500.000 TL

PEA KARIŞIK»P 8.000.000 TL 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardı

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (CL224) 513 53 8

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 

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

-j
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5 Turizm sektörü umut vaat ediyor
I Dünya Turizm 

Örgütünün tahminler
ine göre. Türkiye 2020 
yılında 27 milyon turist 
çekecek ve 19.8 mil
yar dolar da turizm 
geliri elde edebilecek. 
Vakıfbank ın Turizm 
Sektör Raporu nda yer 
alan Dünya Turizm 
Örgütü nun Türkiye 

fer- tahminlerine göre.
Türkiye turizminde bu 

idî- yıldan itibaren son 
ine derece önemli

gelişmeler yaşanacak.
Örgütün tahminlerine 

Kot göre. Türkiye 2010 
m. yılında 17.1 ve 2020 

yılında da 27 milyon 
turist çekecek. Turizm 

ıS geliri ve turist sayısı 
arasındaki oran aynı 
düzeyini korursa 
Türkiye, 2010 yılında 

L 12.5 milyar dolar ve 
ınQj 2020 yılında da 19.8 

9 milyar dolar turizm 
geliri elde edebilecek. 
Raporda Türkiye'deki 
turizm sektörü yetk
ililerinin yaptığı tah
minlere göre ise

geçen sene 14 mily
onun üzerinde turist 
ağırlayan Türkiye'ye, 
bu yıl 16 milyon tur
istin gelmesi bekleniy
or. Turist sayısındaki 
artışa paralel 2003 
yılında 9.7 milyar 
dolar düzeyinde 
gerçekleşen turizm 
gelirlerinin bu sene 11 
milyar doları aşacağı 
tahmin ediliyor.
Diğer Sektörlere de 
Gelir Yaratıyor 
Vakıfbank raporunda, 
turizm sektörünün, tur- 
islerin yaptığı harca
malarla iç piyasayı 
önemli oranlarda can
landırdığına da işaret

edildi.
Rapora göre turizm
den elde edilen gelirin 
ortalama olarak 
yüzde 27'si turlara, 
yüzde 23'ü konaklama 
tesislerine, yüzde 10ü . 
restoran-cafelere, 
yüzde 10ü giyim- 
ayakkabı firmalarına, 
yüzde 10ü hediyelik 
eşya, kuyumcu, halı- 
kilim firmalarına, geri 
kalanı da tütün, 
eğlence-kültür, oto 
kiralama gibi hizmet
leri sağlayanlara 
kalıyor.
Diğer yandan turizm 
konaklama tesislerinin 
hizmet girdilerinin yak-

laşık yüzde 10-12'sİni 
et ve ürünleri, yüzde 
8'ini alkollü içecekler, 
yüzde 5'ini sebze 
meyve, yüzde 4'ünü 
temizlik malzemeleri, 
kalanını da karayolu 
taşımacılığı, sağlık, 
elektrik, perakende 
ticaret, süt ürünleri, 
şekerlerine ve benzeri 
oluşturuyor.
2004 yılında turistik 
tesislerin bu girdiler 
karşılığında 2.7 milyar 
dolarlık harcama yap
ması ve dolayısıyla 
yardımcı sektörlere bu 
miktarda gelir yarat-- 
ması bekleniyor.
Gelir yaratmanın yanı 
sıra istihdam yaratma 
hususunda da son 
derece önemli bir 
fonksiyonunun olduğu
nun vurgulandığı 
raporda, 2004 sezo
nunda yaklaşık 15 bin 
kişiye daha yeni iş 
olanağı doğacağı 
tahmin ediliyor.
Yeniden Yapılanma 
Devam Etmeli 
Raporda, Türk tur

BARI
OTL
OTU 
OTL 
OTL

lOTLj 
«TL 
OTU 
O TL .

- 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 

izminin göstermiş 
olduğu gelişmeye 
paralel, gelir açısın
dan da tatmin edici 
düzeye gelmesi için 
yeniden yapılanmanın 
sürdürülmesi gerektiği 
vurgudandı.
Türkiye'nin turizmdeki 
başarısının, ulus
lararası pazarlardaki 
rekabet gücüne bağlı 
olduğunun ifade 
edildiği raporda, bu 
nedenle yeni 
pazarlara açılmak için. 
pazarlama kesiminin 
desteklenmesi; ulus- . 
kararası pazarlardaki 
gelişmeler izlenerek 
politika oluşturulması, 
turizmin 12 aya yayıl
ması konusunda 
somut adımlar atıl
ması, başta havaalan
ları olmak üzere 
altyapı sorunlarının 
çözümü için gerçekçi 
bir planlama 
yapılarak turizme 
"öncelikli sektör" 
statüsü tanınması 
gerektiği de ifade 
edildi.

Dünyada 2004 Yılı 
Öte yandan rapora 
göre 2004 yılı, dünya
da da turizm sektörü 
açısından oldukça iyi 
geçecek. Özellikle 
Japonya, ABD ve Batı 
Avrupa ekonomisinde 
olacak canlanma, 
turizm sektörüne de 
yansıyacak.
2020 yılına yönelik 
tahminlerde ise ulus
lararası turizm 
hareketlerine katılan 
kişi sayısının 1.6 
milyara ve turizm 
gelirlerinin de 2 
trilyon dolara 
ulaşması 
bekleniyor.
Yükselen refah 
düzeyine paralel 
olarak, seyahate 
ayrılan gelirin ve 
ulaşım olanaklannın 
artması ile büyüyen 
turizm pastasından 
en yüksek payı almak 
için turist çeken 
ülkeler arasındaki 
rekabetin artacağı 
öngörülüyor.

Tafelı ta semtai
Yurdun kuzey ve 
batı kesimleri 
bugün Balkanlar 
üzerinden gelen 
yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Hava sıcaklığı da 
hafta ortasından 
itibaren kuzey ve 
batı bölgelerde 
3-5 derece 
azalacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan 
"Meteorolojik 
Değerlendirmeye" 
göre, yurdun kuzey 
ve batı kesimleri 
yarın Balkanlardan 
gelen yağışlı 
havanın etkisi 
altında kalacak. 
Buna göre, bugün 
Marmara, Batı 
Karadeniz; 14 
Temmuz Çarşamba 
günü Marmara,

ES». Batı ve Orta 
Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun kuzey
batısı; 15 Temmuz 
Perşembe günü 
Marmara'nın güney 
ve doğusu, Ege, 
Göller yöresi, 
Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısı sağanak 
yağışlı geçecek. 
Yağışk zellikle 
Çarşa a günü 
Marmara'nın 
doğusu ile Batı 
Karadeniz'de yer yer 
etkili olacak.
Yağ ışl ı hava hafta

sonuna kadar 
kuzey ve İç , 
kesimlerde yer 
yer etkisini 
sürdürecek.
Hava sıcaklığı hafta 
ortasında kuzeybatı 
kesimlerden başla
yarak kuzey ve batı 
bölgelerde 3-5 
derece azalacak 
Rüzgar yurdun 
kuzeybatı 
kesimlerinde 
bugün lodostan; 
Çarşamba günü 
ise karayelden 
kuvvetli olarak 
esecek.
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COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

• 3 aylık sınırsız SUPERONLINE
DİĞER ÜRÜNl ERİMİZ VE FİYATLARI ' ° Dacl' **’’ Dakef’

Dlğor 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 1.900.000.000 1111 1.000.000.000 1.110.800.000 1.110.800.000

Vestel Click 1.17711 1.177.688.868 1.177.600.000 1.307.000.000 1.307.060.000

Vestel Asteo 1.20711 ı.287iı 1.207.600.000 1.340.008.000 1.340.000.000

Vestel BishiT 1.26611 1.266.8881 1.266.800.000 1.406.000.000 1.406.000.000

Vestel Planet 1.428.800.000 1.428.8881 1428.800.000 1.586,0001 1.586.000.000

Vestel Magıc 1.920.000.000 1.92811 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.79411 1.794.8881 1.794.800.000 1.992.050.000 1.992.000.000

Vestel Optimum 1.86111 1.861.688.888 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000

VestelSmart 1.99811 1.99811 1.998.800.000 2.219.000.000 2.219.000.000

Vestel Man 5.07011 »080.000 5.070.000.000 5.627.000.000 5.627.000.000

irCltTMvMı:M.(IMTl 17” Fiat Monitör farkı: 100.000.00Û 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+6TAK

SONUS CARDA 
PEŞİNAT + 10TAK

15" CRT 
Monitörle

1.41011 1.155.000.000 1.155.000.000 1.271.900.000 1271.9001

17” CRT 
Monitörle

1.450.400.000 I.I95M000 1.1951.000 1.314.950.000 1214.958.000

17” FLAT 
| Monitörle

1.5101.008 1.255.000.000 1.255.000.000 1.380.750.000 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

Aaccîve
COMPUTER

VESTEL
a a DİSTRİBÜTÖRÜ I

pî t lOiıyjyy il | 
ÇeMManan Aid# ürünün Tutan tafı

I || j|—/_/20M||

8u hediye çeki sadece ActveMgsayar'da I0t2JX*TYea3J^çe'c 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 bilgisayar seçin, 

teknolojinin tadını çıkarn.....

stiklal Caddesi Gıırlp İş T ’ jrkezi Kat : 1 No : 40
Tel : (0.224) 513 \ 6<? GEMLİK
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w, zengin leıi toflorc Meclis
hafta

»sikiyatrist Doç. Dr. durumun; insan. psikolojisi meydana

I
lrif Verimli, liradan 
iifır atılmasının 
Zenginleri depresy-

I
ona sokabileceğini 
belirterek, psikolojik 
önlemlerin şimdiden 
[ılınması gerektiğini 
söyledi.

I
Bir psikiyatri uzmanı 
olarak yeni lirayla 
birlikte insan psikolo
jisinde olabilecek 
olumlu ve olumsuz 

■etkileri değerlendiren 
■Psikiyatrist Doç. Dr.
■Arif Verimli, "2005 yılı 
■itibariyle artık cepler

imizde sıfırları
■azaltılmış, yepyeni 
■Türk Liraları olacak.
■Sahip olduğu bolca 
■sıfırlar itibariyle 

dünyanın en değer-

I
'siz para birim
lerinden olan 
■kımız sıfırlarından 
kurtularak yepyeni 
bir şekle ve işleve 

^kavuşacak. Ancak 
j i sadece siyasi ve 
ty ekonomik yönleriyle 
^liradan sıfır atıl

masının değer- 
■lendirilmesi, psikolo- 
■jik artı ve eksilerinin 
■geri planda kalması,

T

[ İlaçsız, hormonsuz doğal 
} gübreli tarım geliştirilecek
■ İlaçsız, hormonsuz, üretimi, tanıtımı ve ». î.

doğal gübreli tarımı 
11 geliştirecek düzen
leme yapılıyor.
Meclis Tarım 
Komisyonunda 
kabul edilen yasa 
tasarısı ile kimyasal 
girdi kullanmadan 
yapılan organik 
farımın kuralları 
belirleniyor.
Organik ürünlerin, 

davranış, duygu, 
satın alma/harcama 
psikolojisi bakımın
dan atlandığını 
çağrıştırır ki; bu en 
gerçek olan psikolo
jik davranışın atlan
masına, bu da bir 
takım sorunların çık
masına yol açar. Bu 
konuda halkı 
uyarmak biz uzman
ların görevidir" dedi. 
Doç. Dr. Arif Verimli, 
liradan sıfır atıl
masının olumlu ve 
olumsuz yönlerini 
konusunda ise şunları 
söyledi:
"Liradan sıfır atıl
masının olumlu yön
leri; sıfırların atıl
masıyla daha 
algılanır, daha 
anlaşılır, daha sade 
rakamlar telaffuz 
edeceğiz, kaliteli ve 
değeri artan para 
yatırımcılarda üre
time yönelme itici 
gücünü doğuracak, 
insanımızın çok uzun 
yıllardır liraya olan 
güven kaybı 
yenilenecek ve 
algısal güven

satışıyla, ihracat ve 
ithalatına ilişkin 
düzenlemeler 
içeren tasarı, kontrol 
ve sertifikasyon 
hizmetlerini yasal 
dayanağa kavuştu
rarak, cezai yap
tırımlar getiriyor.
Dünyada 25 milyar 
dolarlık bir pazar 
oluşturan organik

çıkacak, yenilik insan 
psikolojisinde genel
likle yeni fikirleri 
uyandınr, makro ve 
mikro ekonomideki 
saygınlığın artması 
insanımızın kendini 
daha değerli his
setmesine etken ola
cak, bilhassa çok 
rakamlı işlerle gün 
boyu uğraşan, 
muhasebeciler, mali 
danışmanlar, 
bankacılar, sayman
lar, borsacılar ve 
hesap uzmanları... 
psikolojilerinin 
hafiflediğini 
hissedecekler. 
Liradan sıfır atıl
masının olumsuz 
yönleri; insanların bir 
müddet gereksiz ve 
düşüncesizce harca
ma yapma eğilimleri 
artacak, yaşlıların ve 
bilhassa demans gibi 
hastalığı olanların 
yeni liraya uyum 
sağlamaları pek 
mümkün olmaya
cak, bazı zengin ve 
varlıklı kişiler kendi
lerini bir anda 
fakirleşmiş ve 

tarım, Türkiye'deki nızca binde birlik
üretim içerisinde yal* paya sahip.

eksilmiş hissedecek
ler; bu da depresyon 
tetikleyicisi olarak 
karşımıza çıkacaktır, 
yeni lirayı ilk elimize 
aldığımızda 
şaşkınlık yaşayacağız 
ve bu şaşkın ve 
karışık tablo geçene 
kadar toplum 
olarak bu konuya 
kenetleneceğiz.
Bazı insanlar için 
alışkanlıklarından 
ayrılmak çok 
zordur (bağımlı 
kişilik); bu kişiler 
bir müddet hüzün 
yaşayacaklar. 
Paradan sıfır atılması 
reel ve nominal 
değerlerin algılan
masında yanılgılara 
yol açabilir." 
Psikiyatrist Doç. Dr. 
Arif Verimli, olumlu 
etkileri maksimuma 
çıkarmak, olumsuz 
etkileri minimuma 
indirmek için 
Türk Lirası ndan 
sıfır atılması 
gerçeğine 
şimdiden psikolojik 
olarak hazırlanıl
masın! gerektiğini 
vurguladı.

sonunda
tatile

giriyor

TBMM'nin, bu hafta 
sonu tatile gireceği 
bildirildi. AKP Grup 
Başkanvekili Salih 
Kapusuz, TBMM de 
gazetecilerle soh
bet ederken, 
Parlamentonun ne 
zaman tatile gire
ceği sorusuna, "Bu 
hafta son inşal
lah..." karşılığını 
verdi.
Kapusuz. TBMM den 
bu hafta çıkarılması 
gereken yaklaşık 16 
yasa tasarısı ve tek
lifle ilgili taslağı 
hazırladıklarını bunu 
Bakanlar Kurulu na 
gönderdiklerini 
anlattı. Kapusuz, bu 
taslağa son şeklin 
verilmesinin ardın
dan Meclis in her 
gün gündemini 
tamamlayıncaya 
kadar çalışacağını 
belirterek, 
"Gündemdeki yasa 
tasan ve teklifleri 
bittikten sonra 
TBMM tatile girecek. 
Görüşülecek yasal 
düzenlemelerin 

KAYIP
STCWW belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ÇAKIR SOYDEMİR

büyük bölümünde 
CHP ile uzlaşma 
içindeyiz. Ben, 
TBMM'nin son hafta 
da yoğun bir tem
poyla çalışarak 
tatile gireceğine 
inanıyorum dedi 
Kapusuz un verdiği 
bilgiye göre, yann 
saat 14.00 de 
toplanacak olan 
Genel Kurul da eski 
Başbakan Mesut 
Yılmaz ile eski 
Devlet Bakanı 
Güneş Taner 
hakkında Türkbank 
ihalesine fesat 
karıştırdıkları, 
eski Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlan 
Cumhur Ersümer 
ile Zeki Çakan 
hakkında enerji 
ihalelerinde devleti 
zarara uğrattıktan 
gerekçesiyle 
Yüce Divan'a 
şevki istenilen 
soruşturma 
komisyonlannın 
raportan 
görüşülecek.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ KAYIP
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83 Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür 

İSMAİL ÇİÇEK
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Hac için ön kayıtlar başladı
Hac ön kayıtlan, 
başladı.
Bu yıl ilk kez 
engelliler de 
refakatçileri ile bir
likte hacca 
gidebilecek. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığından 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
2005 yılında 
hacca gitmek 
isteyenler için ön 
kayıt işlemleri dürn 
başladı. Hacca 
gitmek isteyenler, 
6 Ağustos 2004 e 
kadar il ve ilçe 
müftülüklerinde 
ön kayıt 
yaptırabilecekler. 
Hac kotası uygula
masına devam 
edileceği düşünce
siyle, ilk defa hacca 
gidecekler ile daha

Internet tuzaklarına dikkat
Türkiye Teknoloji 
Platformu (HTTP) 
Başkanı Hakan 
Topuzoğlu, internet 
kullanıcılarının tüm 
uyanlara (Yes) cev
abı verme alışkanlık- 
larının internet 
çetelerinin işini 
kolaylaştırdığını ileri 
sürdü.
Topuzoğlu, internet 
kullanımının yaygın
laşmasıyla, kötü 
niyetli bazı kesim
lerin internet kul- 
lanıcılanna yönelik 
hazırladıkları tuzak- 
ların da arttığına 
dikkati çekti. 
İnternette kullanılan 
"Dialer" isimli küçük 
programlann, kul
lanıcıların dalgınlığı, 
dikkatsizliği ve bilinç
sizliği nedeniyle 
büyük tuzaklar 
haline gelebildiğini 
ifade eden 
Topuzoğlu, şunları 
söyledi: Dialer adı 
verilen programlar, 
Internet kul
lanıcılarının telefon 
hattını uluslararası

IMMMMItMMA"'»
BM

önce hacca gittiği 
halde hiç hacca 
gitmemiş eşine, 
kızına, kız kardeşine, 
annesine veya 
kayınvalidesine 
refakat edecek 
olanlatın müracaat
ları kabul edilecek. 
Engelli vatandaşlar 
da hacca gidebile
cek. Bu yıl ilk kez 
engelli vatandaşların 
refakatçileriyle 
birlikte olmak 
şartıyla hac kayıtları

telefon servislerine 
yönlendiriyor.
Kullanıcıların çok 
yüksek telefon fatu
raları ile karşılaş
malarına yol açan 
bu programların, 
fark edilmemesi için 
bazı hileli yöntemler 
kullanılıyor. İnternet 
kullanıcılan, farkında 
olmadan bu pro
gramlan indirip tuza
ğa düşüyorlar. 
Kullanıcıla nn, tüm 
uyarılara (Yes) cev
abı verme alışkanlık
tan internet 
çetelerinin işini 
kolaylaştınyor. İnsan
lar, internette istedik

■JİL

yapılabilecek. 
Ön kayıt bilgileri 
bilgisayar ortamına 
aktarılacak, 
mükerrer kayıt tespit 
edilmesi halinde bu 
kayıtlardan sadece 
biri esas alınacak. 
Daha önce hacca 
gidenlerden, duru
mu belirtilen şartlara 
uymayanların kayıt
ları ise iptal 
edilecek.
Ön kayıt sayısının 
Türkiye'nin hac kon- 

leri bilgilere 
ulaşabilmek 
için çoğu 
zaman yabancı 
dilde yazılan ve 
anlamadıkları 
tüm uyarılara 
(Evet) cevabı 
veriyorlar." 
TUZAKLARDAN 
KORUNMA YOL
LARI 
Dialer pro
gramlarının 
virüs olarak 

algılanmadığını, 
antivirüs program
larının da etkili 
olmadığını bildiren 
Topuzoğlu, kul- 
lanıcılann seçici, 
dikkatli ve bilinçli 
olmalan gerektiğini 
belirtti. Dialer pro- 
gramlannın fark 
edilmemesi için 
birçok hileli yönteme 
başvurulduğunu 
kaydeden 
Topuzoğlu, şöyle 
devam etti: "Dialer 
programlan, 10-30 
saniye arasında bil
gisayarlara yük
lenebilen küçük 

tenjanından fazla 
olması halinde, 16- 
17 Ağustos tarih
lerinde vali veya 
vali yardımcısının 
başkanlığında oluş
turulacak komisyon 
huzurunda il 
müftülüklerince 
çekilecek kura ile 
asıl ve yedek hacı 
adayları belir
lenecek.
Kesin kayıtlar, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve A 
grubu seyahat 
acentalarınca 23 
Ağustos-10 Eylül tar
ihleri arasında, kon
tenjanın dolmaması 
halinde yedeklerin 
kayıtları da 13-24 
Eylül tarihleri 
arasında yedek sıra 
numarasına göre 
yapılacak.

çaplı programlardır. 
Virüs olarak algılan
mayan dialer pro
gramları, kullanıcıyı 
uluslararası bağlantı 
kurarak tuzak 
sitelere yönlendiriyor. 
Tuzak sitelerde, kul
lanıcıdan istediği bil
gilere ulaşabilmesi 
için ısrarla küçük bir 
program indirmesi 
istenir. İstenen bu 
program kullanıcıya 
uluslararası telefon
lara yönlendirerek 
yüksek faturalara yol 
açan dialer pro
gramlarıdır." 
Dialer programlan 
nın getirdiği tehli 
kelerin kablo veya 
ADSL kullanıcılannı 
tehdit etmediğini 
kaydeden Topuz 
oğlu, dialer tehlike 
sinin önlenmesi için 
Türk Telekom tarafın
dan gerekli önlem
lerin akmasını, 
yasc nlemeler
yapı ıtemet
çetele e dahr 
etkin n ucadele 
edilmesini istedi.

Büyüme 
beklentis
yükseldi

Gayri safı milli 
hasılada (GSMH) 
yılın ilk üç ayında 
yaşanan yüzde 
12.4'lük büyüme, 
yılsonu büyüme 
beklentilerini yük
seltti.
Ekonomi yönetimi, 
bu yılın üçüncü ve 
dördüncü üç aylık 
döneminde ciddi 
bir daralma yaşan
maması durumun
da büyümenin 
asgari yüzde 7 yi 
bulabileceği 
görüşünü taşıyor. 
Bu arada ilk çeyrek
teki yüzde 10.1'İlk 
gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYİH) 
büyümesi, ağırlıkla 
özel tüketim ve özel 
sabit sermaye 
yatırımlanndan 
kaynaklandı. 
İlk çeyrekteki 

I BURSA HAKİMİYET VE
I KENT GAZETELERİNE
I İLAN ve REKLAM ALINIR

I KÖRFEZ REKLAM
I TEL:(0.224)5139683

I
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büyümede toplam 
tüketimin katkısı 7 
puan olurken, özeli 
tüketimin katkısı 7. 
kamu tüketimin 
katkısı ise yüzde 0 
olarak hesaplandı 
Sabit sermaye 
yatınmlannın 
GSYIH ya toplamda 
katkısı 8.6 puanı i 
bulurken, özel kesM 
sabit sermaye 
yatınmlannın kattae 
yüzde 8.8 oldu, 
kamunun katkısı ise 
eksi 0.2 olarak 
gerçekleşti.
Yüzde 10.1lik GSYB 
büyümesinin 3.1 | 
puanı stok değişi- ' 
minden, 4.4 puanı 
da ihracattan gekft 
İthalatın GSYİH 
büyümesi içindeki 
etkisi eksi 13.7 puaı 
olarak tespit edildi.
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Şizofreni yanlış biliniyor Horlamadan 
kolayca

Şizofren! Hastalan ve 
IYakınlan Dayanışma 
| Demeği Yöneticisi 
Nilüfer Girgin, 
şizofreninin, toplum
da tam olarak tanın
madığını hatta yanlış 
tanındığını söyledi. 
Girgin, şizofreninin 
basit tanımıyla, 
İnsanın düşünce, 
duygu ve 
davranışlannda 
kendilerinin ve 
çevresindekilerin 
[yaşantısını önemli 
Kûde etkileyen, bir 
Ham değişikliklere 
sebep olan bir beyin 

Spiam hastalığı olduğunu 
tkjsı '.'belirtti.
!>, oze Ankara'da 1988 yılın- 
Itası 7 4 da kurulan demeğin 
nin öncelikli amacının, 

ç 2 şizofreniyi yaşayanlar
ılandl 
e

□mda
□m
I kesil

kofla®

ise

arasındaki dayanış
mayı geliştirmek 
olduğunu ifade

. eden Girgin, 
‘Şizofreni, toplumda

_ tam olarak tanınma
makta hatta yanlış

. tanınmaktadır. Bu 
nedenle, toplum 
tarafından şizofren 
kişiler damgalan
maktadır dedi.

GSY»

^Tatlandırıcılar da şişmanlatabilirtan
geki

p jO> ABD'de yapılan 
fildi, araştırmalar, tat- 

kandırıcı kullanılan 
—-"yiyecek ve içecek

teterin tüketilmesinin
Zayıflamak için 

yeterli olabile-

Iipeğine dair inancın 
yanlış olduğunu, bu 
ürünlerin tüketi-

I minin farklı bir 
nede n d e n do layı 
şişmanIığa neden 
olabileceğini

I ortaya koydu.
ABDnin saygın 
gazetelerinden USA 
Todayde yayın-

I kınan habere göre, 
Purdue Üniversite-

I tfnin konuya yöne
lik araştırması
I Buslararası Obezite 
I Dergisinin Temmuz 

; »ayısında yayı n- 
J tandı. Üniversite nin 
W «aştırma görevlileri

Girgin, bu 
damgalanmanın 
ortadan kalkması 
İçin en önemli yollar
dan birinin de sanat 
olduğunu vurgula
yarak, 
"Damgalanmaya 
karşı verilen 
mücadelede, 
sanatın ve sanatçının 
insanlık ve psikiyatri 
tarihinde önemli işle
vi vardır. Sanatsal 
üretimin iyileştirici 
gücü, hastalığın 
tedavisine ilaçlar ve 
terapi dışında yeni 
bir boyut katmak
tadır diye konuştu. ... 
"TOPLUM ŞİZOFRENİ 
HAKKINDA 
BİLGİLENDİRİLMELİ" 
Girgin, dernekte 
ücretsiz yağlıboya, 

yaptı klan 
deneylerde, 2 grup 
fareyi kullanılmış. İlk 
10 gün, birinci 
gruba yüksek oran
da şekerli sıvı ver
ilirken diğer gruba 
hem şeker hem de 
sakarini! sıvı ver
ilmiş. Sonraki 10 
günde her iki gruba 
da şekerli ve çikola
ta aramalı gofret ve 
fare yemi yedirilmiş. 
Her iki gruptaki

karakalem, 
resim ve 
desen çalış
maları, şiir 
ve müzik 
dinletileri, 
bilgisayar 
ve İngilizce 
kursları 
verdiklerini 
belirterek, 
şöyle 

devam etti:
"8 ilde dernek var. Bu 
sayının artmasını 
istiyoruz. Hastalığı 
bilmeyenler özellikle 
eğitilmeli. Böylece 
damgalama olayın
dan kurtuluruz. 
Hastalar doktor, 
tedavi ve sosyal 
desteği birlikte yürüt
tükleri takdirde nor
mal şekilde hayat
larını sürdürebilirler. 
Ankara merkezde 
250 üyemiz bulunuy
or. Hastalığı 
gözönüne aldığımız
da küçük bir rakam, 
ancak busayı hızla 
artıyor. Bu durum bizi 
hiç sevindirmiyor. 
Toplum bu hastalık 
hakkında çok iyi 
bilinçlendirilmen." 

fareler aynı oranda
ki çikolatalı gofreti 
yerken, ilk 10 
günde hem şekerli 
hem de sakarini! 
sm içen grubun 
diğer gruptaki 
farelere göre 3 kat 
daha fazla kalori 
aldığı saptanmış. 
Çünkü şekerli ve 
sakarini! sm verilen 
gruptaki farelerin, 
kendilerine verilen 
fare yemini, diğer

Girgin, Türkiye'de 
binlerce şizofreni 
hastasının sadece bir 
evin ya da odanın 
içinde hayatını 
sürdürdüğüne dikkat 
çekerek, "Bunlar 
bizim derneğimize 
bir şekilde gelseler 
ya da getirilseler, 
inanıyorum ki 
tamamını olmasa 
bile yansını tedaviye 
ikna eder ve yeniden 
yaşamın içine 
çekebiliriz. 
Böyle çok 
sayıda hastamız 
oldu. Şimdi hepsi 
normal hayatlarını 
sürdürüyorlar11 dedi 
Derneğin iki yayın 
organının da bulun
duğunu ifade 
eden Girgin, 
"Derneğimizde, 
her türlü sosyal 
aktiviteyi sürdürmeye 
çalışıyoruz.
Şizofreni yazıları ve 
hastaların kendi 
çabalarıyla hazır
ladıkları 
Billnçaltından Notlar 
adlı dergilerimiz 
yayınlanmaktadır" 
diye konuştu.

gruptakilere göre 
daha çok yedikleri 
anlaşılmış. Araştır 
macılar, bunun 
nedenini farelerin 
şeker tadı ve kalori 
arasında tutarsızlık 
ilişkisi olduğuna 
dair deneyim 
kazan malarına 
bağlıyorlar. 
Söz konusu bulgu
dan yola çıkarak 
araştırmacılar, kişi
lerin tatlandırıcılar 
kullanılan besinleri 
tüketmenin kilo ver
meye yeterli ola
cağına inandık
larını, ancak vücud
un şeker ve kaloriye 
olan ihtiyacının kişi
leri istemsizce diğer 
besinleri aşın tüket
meye yöneltiyor 
olabileceğini 
savunuyorlar.

kurtulabilirsiniz

Özel Selçuklu 
Hastanesi KBB 
Uzmanı Dr. H. Fatih 
Çağlak, burundaki 
eğiklik veya küçük 
dilin büyümesi 
yüzünden meydana 
gelen ve çevredeki
ler! rahatsız eden 
horlama hastalığın
dan medikal ya da 
cerrahi 2 tedavi şek
liyle kurtulunabile- 
ceğini söyledi.
Özellikle yaz ayların
da, sıcaklar 
nedeniyle işyer
lerinde ve oto
büslerde uyuyan • 
kişilerin, horlayarak 
çevresindeki insan
lara rahatsızlık 
verdiğini dile getiren 
Özel Selçuklu 
Hastanesi KBB 
Uzmanı Dr. H. Fatih 
Çağlak, "Horlama 
hastalığının tedavisi 
var. Horlayan insan
lar rahat uyuyama
zlar. Bunun yanı sıra 
zaman zaman 
yataktan sıçrayarak 
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kalkarlar. 
Horlamanın dil kökü, 
bademcik ve alt 
çenenin geride 
olması gibi belirli 
nedenleri vardır. Bu 
hastalığın iki türlü 
tedavisi var. Birisi 
medikal, diğeri ise 
cerrahi tedavi.
Cerrahi durumda 
hasta, tedavisi 
yapıldıktan birkaç 
saat veya en geç 
bir gün sonra tabur
cu edilir" dedi. 
En çok horlama 
nedenlerinin burun
da meydana gelen 
eğiklik ve küçük 
dilin büyümesinden 
kaynaklandığını da 
kaydeden Dr.
Çağlak, horlama 
problemi olanlann 
tedavi olması gerek
tiğini, bazı çiftlerin 
horlama nedeniyle 
ayrı odalarda yat
tığını ve bu sorunun 
basit bir tedavi ile 
çözülebileceğini 
sözlerine ekledi.
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Küçük Kumla Beach Voley 2004 3, Bayanla 
Türkiye Serisi'ne ev şahinliği yapacak

Beach Voley 2004 
3. Bayanlar Türkiye 
Serisi bu yıl Küçük 
Kumla'da yapılacak. 
Küçük Kumla Beledi 
yesi'nin ev sahipliği 
yapacağı Beach 
Voley 2004 3. Bayan 
lar Türkiye Serisi, 15 
Temmuz 2004 günü 
start alarak, 4 gün 
boyunca sürecek. 
Küçük Kumla Bele 
diye Başkanı Eşref 
Güre, Beach Voley 
2004 3. Bayanlar 
Türkiye Serisi'nin 
Voleybol 
Federasyonu

tarafından 
organize edildiğini, 
TOREADOR Bayanlar 
Türkiye Serisi’nin 
14 Temmuz 2004 
günü Kumla’ya 
gelecek 50 kişilik bir 
ekiple gerçekleştirile
ceğini söyledi. 
15 Temmuz 2004 
günü saat 17.oo'de 
başlayacak olan 
Beach Voley 2004 
3. Bayanlar Türkiye 
Serisi'nin 4 gün 
boyunca her gün 
saat 17.oo ile 
23.oo arasında 
Yunuslar Plajı'nda

yapılacağını 
söyleyen Güre, 
etkinliklerin gece de 
sürmesi nedeniyle 
plajda şenliklerin de 
yapılacağını söyledi. 
KÜÇÜK KUMLA 
EĞLENCEYE DOYACAK 
Yazın nüfusun 150 
binlere çıktığını 
belirten Eşref Güre, 
belediyenin yaptığı 
çalışmalarla sosyal 
ve kültürel etkinlikleri 
çoğaltma kararı 
aldıklarını belirtti. 
Güre, "Yazı Küçük 
Kumla'da geçirmeyi 
tercih eden

hemşerilerimizin 
ve yazlıkçılarımızın 
memnuniyeti 
bizim için çok 
önemlidir.
Belediye olarak 
her türlü kolaylığı 
ve hizmeti 
getirmek ilk 
görevimizdir.
Yazın plajlarımızın 
öneminin 2 kat art
tığı şu dönemlerde 
bu tür etkinliklere 
imza atmak, 
gençlerimizin 
mutlu olduğunu 
görmek bizlere 
gurur verir" dedi.

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, bu yaı 
Küçük Kumla'da eğlenceye doyulacağım soy/edL
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• ı GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK ---------------------------

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

14 Temmuz 2004 Çarşamba FİYATI : 250.000- TL.

Aykent’te yaz 
dönemi yüzme 
kursları başladı 
Özel Ay kent İlköğretim Okulu, yaz do
nem/ yüzme kurslarına başladı Tibet 
Otel yüzme havuzunda başlayan ders 
lerde 80 öğrenci yüzme öğreniyorlar. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi syf 12'de

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Tanm Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy başkanlıktan düşürüldü.

Marmarabirlik’te darbeu yad 
''/edLİ

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Marmarabirlik’te darbe
jfarmarabırlık Zeytin Tanm Satış Kooperatifi, kurul
uğundan beri siyasi partilerin gözdesi olmuş bir ticari 
■um.
nedeni ise doğrudan zeytin üreticisinin cebini 
dendirmesi.
'Demokrat Partiden başlayarak günümüze kadar sağ 
iyası partiler, Marmarabirlik ve diğer birlik kooperatifleri- 
Ielerinde bulundurdular.
Para güç ve oy demektir.

[Kooperatifler n başında siyasi partilerin istediği adamlar 
önetimde olduklarında, alımlarda dönen dolaplar 
edeniyle üreticinin cebine fazla para akıttıklanndan 
Marda kendilerine akıyordu.
kooperatifçiliğin özüne ters olan bu uygulama, sağ par

kan 1980’lefden sonra çoğalması ile çekişme de arttı. 
İAP’nm yerini, DYP daha sonra ANAP aldı.

J fimdi ise iktidar AK Parti’de olduğu için AK Parti 
Hbmarabiriik'e asılıyor.

^Amg, şimdilik Birlik ve Kooperatifler, DYP’lilerin ve

ANAP siyasette eridiği için, güç daha çok DYP’de.
Mk Mamarabirtik'e egemen olan sağ siyaset ve yönetimi
K Miği çökertti
v fad batağında olan Birlik’in yeniden yapılandırma

Mucu 112 trilyon lira borcu silindi.
Yom batık bankalardaki gibi bir durum.

- Yönetimlerin hatalan sonucu devlete olan 112 trilyon 
orçyokedildi
M Gemlik’te siyasi hesaplaşma devam ediyor.

1 îıfarin DYP'lisi İbrahim Aksoy, yerel seçimlerde AK

Mkfen Umurbey de Belediye Başkan aday adayı olun-

( I ipler koptu
Oün, yönetim içi bir darbe ile Aksoy görevinden 
ipıuldu

darbe küçük darbe, biz ne darbeler gördük.
^^MktebOy, siyasette gelen, siyaset sonucu gider.

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde 5 yıldır 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan İbrahim Aksoy, dün yapılan Yönetim 
Kurulu olağanüstü toplantısında görevden düşürüldü. Aksoy, AKP'den 
aday adayı olması nedeniyle görevden düşürüldüğünü öne sürdü.
Marmarabirlik 
Gemlik Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, 5 kişilik yöne
tim kurulunda dün 
yapılan oylama 
sonucu 3’e karşı 2 
oyla görevinden 
düşürüldü.
Aksoy, Kooperatife 
siyasetin 
karıştırıldığını 
DYP’lilerin kendisin
den istifa etmesini 
istediğini, etmeyince 
yönetimde darbe 
yapıldığını söyledi.

Haberi sayfa 3'te

İlköğretim okullamın 
müfredatı değişiyor

İlköğretim möfradafı değişikliği çalışmala 
rında son rötuşlar yapılıyor. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta 
çalışmaların tamamlanması sonucu yeni 
müfredatla ilgili değişikliği kamuoyuna 
duyuracağı açıklandı. Haberi sayfa 7’de

5 yıldır 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapan İbrahim Aksoy, (solda) olağanüstü toplantıda görevden düşürüldü 
Görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Şahin (sağda) getiri

Özel güvenliğe 
kötü haber

Özel Güvenlik Yasasf nın yürürlüğe girme

siyle, ilk^ul mezunu özel güvenliccifere 
çalışm nkanr tanınmıyor. Yeni yasa, 
yönetic. ere yüksek okul, personelin de lise 
ve dengi okul mezunu olmasını öngörüyor. 
Yeni yasa, güvenlik şirketlerinde çalışan 
çok sayıda ilkokul ve ortaokul mezununum 
işten çıkarılmasına neden olacak. Syf 5'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sayın Körfez okuyucuları Merhaba....
* Hafta da Bir “ 

köşemizde bundan 
sonra her Çarşam- 
ba karşınızdayım.

Hepinize selamlar... 
Bu günkü ilk

yazım da memleke
timizin içinde 
bulunduğu dar 
boğazlardan ekono
miden, trafikten, 
kazalardan, velhasıl 
insanın içine sıkıntı 
veren haberlerden 
başlamak isteme 
dim.

Yeni yazıyor, 
köşesini açmış, 
ağzını açar açmaz 
dertleri konu etmiş 
insanın içini 
karartıyor. 
Ağzından bal 

damlıyor”!
। dedirmeyeceğim.

Eski yıllara doğru 
| uzanıp geçmişte 

kalan bir kaç iyi şey
den bahsede
ceğim..

Eski Halk evleri, 
Köy enstitüleri, gibi o 
zaman ki Liseler - 
Üniversiteler de 
(Ben Kayseri Lisesi 
1950 mezunuyum.) 
yapılan Edebiyat 
matineleri bir sanat 
şöleni olur, bütün 
öğrencilerin ve 
sanat sevenlerin 
koştuğu yerler olur
du.

Şimdi eski arkadaş 
lar bir araya gelince 
eski günleri anarak 
ama ayni mutluluğu 
duyarcasına "Ne 
güzeldi î950 
senelerinin Edebiyat 
Matineleri" diyoruz... 
Ama kaybedilmiş bir 
güzelliğin hüznü ile 
inanın gözlerimiz 
yaşarıyor. Köy 
enstitü leri-Halk 
evleride daha sonra 
ki yazılarım da konu
larımız olacak, bun
ları yaşayan, gören 
biri olarak bu 
günkü genç 
arkadaşlarımıza 
hüzünle bunların 
kapatılmalarını 
anlatacağım

O senelerde o 
günkü gazeteler de 
Ekonomi sayfası- 
spor sayfası gibi 
Sanat sayfaları 
vardı. Hem de en 
çok okunan say
falardandı.

Üniversite veya 
Liselerde belirli 
günler de 
Yazarlardan - 
Şairlerden - 
Tiyatrodan 
sanatçıların katılımı 
ile yapılan bu 
matinelerde salonu 
dolduran gençler - 
öğrenciler-dinleyici 
ler yazılarını tanıtan- 
şiirlerini okuyan şair
leri tanır, alkışlar, 
onlarla konuşur 
program da 
olmasa da başka 
şiirlerini ister onları 
da okuturlardı.

Bu günkü bazı 
gazeteler gibi mo 
dellerin-sanatçıyız 
diye televizyon da 
görünen bir çoğu 
değersiz kişilerin 
aşklannı-kavgalannı 
-çıplak veya yan 
çıplak resimlerini 
yayınlamak yerine 
yazarlarla, şairlerle- 
ressamlarla-sanatla 
uğraşır, bunları konu 
eder koca sayfalar 
yaparlardı...

Biz Lise öğrencileri 
dilinde Orhan Veli- 
Melih Cevdet-Cahit 
Külebi -Atilla İlhan - 
Ahmet Muhip Dranas 
-Behçet Necatigil- 
Bedri Rahmi’nin mıs
raları ezbere diller 
de dolaşırdı.

Ahmet Muhip 
Dranas *ın:"Fahrlye 
Abla”sı.

“Önce upuzun, 
sonra kesik saçın 
vardı.

Tenin buğdaysı, 
boyun bir başak 
kadardı. İçini gıdık
lıyor du bütün erkek
lerin,

Altın bileziklerle 
dolu bileklerin”

Cahit Sıtkı 
Tarancı'nın:

“Otuz beş yaş” 
“Neylersin ölüm 

herkesin başında , 
Uyudun uyanmadın 

olacak
Kimbilir nerde, 

nasıl, kaç yaşında
Bir namazlık 

saltanatın olacak
Taht misali o 

musalla taşında ...”
Bedri Rahmi 

Eyüpoğlu'nun:
“Önde zeytin 

ağaçları, arkasında 
yar.

Sene 1946 
mevsim sonbahar.

Yar, yar...
Seni kara saplı bir 

bıçak gibi sineme 
sapladılar.

Behçet Necatigil’in 
“Gizli Sevdası “ 
“Hani bir.sevgilin 

vardı / Yedi sekiz 
sene önce.

Dün yolda rast
ladım /Sevindi beni 
görünce ..

Bir suçlu gibi ezik/ 
Sana selam söyle
di...

Orhan Veli'nin: 
“Cımbız”
“Ne atom bombası 

/ Ne Londra konfe 
ransı.

Bir elinde cımbız/ 
Bir elinde ayna / 
Umurunda mı 

dünya...
Sonra zamanla 

her şey değişti 
gazeteler Sanat - 
Edebiyat Matineleri 
yayınlamakyerine, 
etli butlu 
sanatçıların (! )- 
sporculann - 
mankenlerin aşklannı 
yayınlamayı toplum 
için daha faydalı 
olur diye tam sayfa 
bu hatunların çıplak 
resimlerini yayınla
mak için biri biriyle 
yarış etmeye 
başladılar. 
Yaşayanlar, uzun 
yaşayanlar bunların 
canlı tanıklan ..

Yazık ...
Bunlar çok güzel 

günlerdi...

Muhtarlar taği'nte 
öğrenci velilerine çağrı

2004-2005 eğitim ve öğretim yılında yeni okula gidecek olan ı 
öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından muhtarlarda 

talep edildiğini belirten Muhtarlar Demeği Başkanı Idris Kurt, 
öğrenci velilerinin ikamet ettikleri muhtarlıklara 10 gün içinde 
müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
geçtiğimiz 
günlerde 
mahalle 
muhtarlarıyla 
yaptığı 
toplantıda 
alınan karar 
gereği öğrenci 
velileri ikamet 
ettikleri 
muhtarlıklara 
10 gün içinde 
müracaat 
ederek 
ön kayıt 
yaptırmaları 
gerekiyor. 
Gemlik 
Muhtarlar 
Derneği 
Başkanı İdris 
Kurt, yaptığı 
açıklamada, 
2004-2005 
öğrenim yılın
da yeni okula 
gidecek 
çocukların

ıtartar Demeç 
Başkanı Idris Kur

tespitinin İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından 
muhtarlardan 
talep 
edildiğine 
dikkat 
çekerek, 
ailesinin 
ikamet alması 
gereken yerde 
oturmadığı 
tespit edilen

öğrenci için 
kesinlikle 
okul ikameti 
verilmeyeceği
ni bildirdi. 
Bunun için 
okula başlaya
cak öğrenciler 
için ön kayıt 
çalışmalannın 
başlatıldığını 
bildiren 
Muhtarlar 
Derneği

Başkanı 
İdris Kurt, 
ayrıca ikame 
değiştiren 
aile reislerini 
yeni taşındık
ları muhtarlık
lara kimlik I 
bildirge 
formlarını 
vermeleri 
gerektiğini 
söyledi.

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

KATALOGLARIMIZI6ÖRHEDEN KARAR VERMEYİ!

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
istiklal Cad. Sora Sok. Akbank Aralığı No: M GEMLİK 

Tel: (0.224)513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Tanm Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy başkanlıktan düşürüldü.

.Marmarabirlik’te Me
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde 5 yıldır
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan İbrahim Aksoy, dün yapılan Yönetim 

3H Kurulu olağanüstü toplantısında görevden düşürüldü. Aksoy, AKP’den 
ırdajaday adayı olması nedeniyle görevden düşürüldüğünü öne sürdü.

fayfattin SEKERSÖZ 
• 72 Nolu
jg Marmarabirlik

Gemlik Zeytin Tanm 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu

R
[Başkanı İbrahim 
[Aksoy, dün yapılan 
[olağanüstü toplantı
ma başkanlıktan 
[düşürüldü.
İBeş kişiden oluşan 

NJyönetim kurulunda 
«torahim Aksoy’la 
«birlikte hareket eden 
«Hüseyin Peker’e 
Mtarşılık Ahmet Şahin, 
■Cemal Çağlayan 
«ve Ali İhsan 
^fcemirkıran birlikte 
RBareket ederek, 

feblyaklaşık beş yıldır 
■kTyönetim kurulu 

(başkanlığı yapan
İbrahim Aksoy’u 

»başkanlıktan 
düşürdüler.
İbrahim Aksoy’un

-r r başkanlıktan
□ık. düşürülmesinden 
Jrijj. sonra yapılan 
f görev dağılımında

Ahmet Şahin 
Yönetim Kurulu 
başkanlığına

getirildi. 
SİYASETİ 
KARIŞTIRMADIM 
Göreve 1999 
yılında Abdullah 
Yenice ile 
birlikte gelen ve 
Yenice’nin 2000 
yılı başında 
vefat etmesiyle 
başkanlığa seçilen 
İbrahim Aksoy, 
iki yıl önce yapılan 
seçimlerde tekrar 
yönetim kurulu 
başkanlığına 
getirilmişti.
“Görevime siyaseti 
karıştırmadım " 
diyen Aksoy, Hüseyin 
Peker'le birlikte 
yaptığı açıklamada 
kendisine karşı olan 
arkadaşlarının 
DYP İlçe Başkanlığı 
tarafından 
yönlendirildiklerini 
iddia etti.
Yapılan olağanüstü 
toplantı için görüş
lerini belirten Aksoy, 
partinin istekleri 
doğrultusunda 
hareket etmediğini 
belirterek, bazı

TAŞI 
GEDİĞİNE

“Anadolu esmeri”
Tanm Bakanı müjdeledi. 
Boğa üretiyormuşuz. 
Adı “Anadolu Esmeri” 
Boğayı, işi biter boğazlarlar. 
İnek üretelim inek!
Sağmal inek!
Olsun varsın, çok olsun. 
Çoktan zarar gelmez.

kişilerin hala özerk 
olmanın anlamını 
kavrayamadıklarını 
söyledi.
Yönetim kurulunda 
bulunan üç 
arkadaşının parti 
doğrultusunda 
hareket ettikleri 
görüşünde 
olduğunu ifade 
eden Aksoy, 
"Seninle zorumuz 
yok, bizden böyle 
istendi" sözlerinin 
en büyük kanıt 
olduğunu söyledi. 
SUÇUMUZ 
AKP’DEN ADAY 
ADAYI OLMAKMIŞ 
Kendisinin geçen 
seçimlerde Umurbey 
Beldesinden AKP 
aday adayı olduğu 
için DYP tarafından 
istenmediğini öne 
süren İbrahim Aksoy, 
"Bana, 'İstifa et' 
diye haber gön
derdiler. Ancak 
ben bunu kabul 
etmedim. 'Beni 
düşürün' dedim. 
Başkanlık yetkisinin 
üyelerden alınabile
ceğini bilen bir 
misyonun İçinden 
gelen biri olarak 
bu tür hareketi 
onaylamıyorum " 
şeklinde konuştu. 
Geçen beş yıl içinde 
Marmarabirlik'! 
yenidep yapılandır
ma çalışmalarında 
başarılar gösteren 
bir yönetim kurulu

başkanı olarak 
Gemlik'e, Birliğin 
desteğiyle yeni 
hizmet binası 
kazandırdıklarını * 
söyleyen İbrahim 
Aksoy, "Gemlik 
Kooperatifi’nin 
sahip olduğu tüm 
havuzları eksiksiz 
duruma getirdik. 
Tüzükten aldıkları 
yetkiyle yönetim 
kurulunda başkan 
düşürülmesine 
karşıyım. Suistimal 
olsaydı üzülmezdim, 
bunu yapan 
arkadaşlarım da 
üzüntülü olduklarını 
söylediler” diyerek 
üç arkadaşının 
bazı kişiler tarafın
dan idare edildik
lerini öne sürdü.
Bundan sonra 
yönetim kurulu 
üyesi olarak 
görevine devam 
edeceğini 
açıklayan İbrahim 
Aksoy, çiftçinin 
çıkartan doğrul
tusunda yine 
işin takipçisi 
olacağını belirtti. 
Marmarabirlik 
seçimlerinin zamanı 
geldiğinde üyelerle 
rahatlıkla yüz yüze 
gelebileceğini 
söyleyen İbrahim 
Aksoy, son olarak 
"Taktir kişilerin 
değil, üyelerin 
olacaktır" 
şeklinde konuştu.

Mevzuat. Hazretleri

Bürokrasi nedir.
Ankara’nın emrindeki memurlardır.
Devleti ve Hükümeti iki ana damar 

farzedin.
Bürokrasi ise, vücudun her yerine 

ulaşan kılcal damarlardır.
İyi çalıştığı zaman strese 

girmezsiniz.
Bir de kötü çalışırsa, yerinizden 

kımıldayamazsınız.
Tıpkı. Kahramanmaraşlı 400 kiloluk 

dondurmacı ustası gibi.
’ Bir iş kurmaya kalkıştınız.

5 ayrı Bakanlığa gitmeniz gerekir.
5 ayrı Bakanlığın 10 ayrı kurumuna 

müracaat etmeniz gerekir.
Ve. Kazasız belasız tam 170 imza 

attırmanız gerekir.
Bunu Oralar Birliği Başkanı söylü 

yor.
Çözümü de söylemişler.
Ama. Bürokrasi kabul etmemiş.
Bütün yetkileri tek bir merkezde 

toplayalım demişler.
Ama. Bürokrasi direnmiş.
Bürokratin tek silahlı imzadır.
Ona bu silahı veren yönetmeliktir.
Yanına gidip geleceksin.
Araya aracılar sokacaksın.
O da, vazgeçilmez olduğunu 

anlayacak.
Son iki yılda Meclisten uyum 

paketi geçti.
Ama. Bu değişim hala tüzüklere ve 

yönetmeliklere sızmadı.
Sebebi nedir.
Sebebi kılcal damarların tıkan

masıdır.

GÜNÜN FIKRASI

Yeni komutan bölüğü topladı. 
Adım Ahmet Kırç” dedi.

“Soyadımdaki (R) yi unutanı 
yakarım.

Tüm bölük strese girdi.
Beş gün sonra bir askeri 

çağ iı.
“Söyle bakalım benim so

yadım ne”
Asker titredi ve kekeledi
“Ahmet GÖRT komutanım”
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Yeni TIR filosu 
görev bekliyor 

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sanayi şehri 
olmaya devam 
eden Gemlik’te 
her geçen gün 
yeni şirketler 
doğuyor.
Yeni kurulan 
Gemlik Körfez 
Nakliyat A.Ş. 
bunlardan 
sadece biri. 
Taşıma 
alanında 
faaliyet 
gösterecek 
olan şirket 
aldığı yeni 
TIR’larla yakın
da hizmete 
başlıyor.
Banka kredisiyle 
alındığı açıklanan 

I Tırların arka 
| dorseleriyle

birlikte kredi 
faizi dahil 
tanesinin 200 
milyar liraya mal 
olacağı öğrenildi. 
Faruk Güzel, Alaattin

... ...»- ■ - ■ •■■■

Akcan ve Osman 
Onsekiz’in birlikte 
kurdukları yeni 
"Gemlik Körfez 
Nakliyat A.Ş.nin 
yeni aldığı 10

adet Mercedes 
marka Tır filosuna 
yakında 10 
adet daha 
ekleneceği 
bildirildi.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA 
12 R 22.5 

KANYON LASTİĞİ

Etiketi 
olmayan 
pazarcıya 

af yok

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçe pazarındaki 
denetimlerini aksat
madan sürdüren 
Belediye Zabıta 
ekipleri etiketsiz mal 
satan esnafa 
acımıyor.
Son zamanlarda 
vatandaşlardan 
gelen “Etiketsiz” ve 
“Yarım Kilosu şu 
kadar” yazılannı 
hedef alan dene
timlere başlayan 
zabıta ekipleri 
pazarda yanm kilo 
avına çıktılar.

Sattıkları malların i 
üzerine kilo yerine 
yanm kilo yazısı 
yazan esnaf zabıta 
ekipleri tarafından 
önce ikaz ediliyor. ı 
Satılan mallann 
üzerinde mutlaka 
etiket ve kilo 
yazısının bulunmam 
na özen gösteren 
ekipler bu uygula* 
mayı yapmayan 
esnafı önce ikaz 
ediyorlar, yapıl
madığında ise 
yasal işleme 
gidiliyor.

ABONE OLDUNUZ MU?

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
= ■ KAMPANYAMIZ

STOKLARLA SİNİRLİDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
I- -» GEMLİK BAYİİ
IRELLI . Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Kadınlar TCK’ya tepkili
Yeni TCK da yer alan 
haksız tahrik maddesi, 
namus cinayetlerinin 
cezasız bırakılacağı 
endişesine neden oldu. 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in “Yeni TCK 
namus cinayetlerini 
engelleyecek sözlerine 
karşın, yeni TCK Tasansı 
Türkiye yi ortaçağ 
karanlığına sürükleyen 
namus cinayetleri 
konusunda çözümsüz 
kaldı. Adalet Komisyo 
nu nda görüşmeleri 
sona eren tasanda 
özellikle namus cinayet 
lerine yönelik bir çok 
hukuki boşluğun 
bulunması, kadınlan 
rahatsız etti.
Aralarında Uçan 
Süpürge ve Mor 
Çatı nın yanı sıra bazı 
baroiann da bulun
duğu 9 örgütten oluşan 
TCK Kadın Çalışma 
Platformu, bir süre 
önce TBMMye TCK 
önerilerini iletmişti. 
Kadınlar Komisyon 
çalışmalanna da katıl- 
ma la rina rağmen, iste
dikleri düzenlemeleri 
gerçekleştiremedi.

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa 
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

BİZİMLE HŞfflN

Yeni TCK Tasarısı nın, 
kadınların sorunlanna 
çözüm getiremeyeceği 
uyansında bulunan 
TCK Çalışma Platformu, 
tasanyı değerlendire 
rek, raporlaştırdı. 
Raporda, özellikle 
namus cinayetlerine 
ilişkin değerlendirmeler 
dikkat çekti. Rapordaki 
değerlendirmeler şöyle: 
HAKSIZ TAHRİK 
"Devlet anayasal 
yükümlüklerini yerine 
getirebilmek için 
namus cinayetleri gibi 
suçların karşısında 
olduğunu açıkça 
göstermeli ve gerekli 
özel tedbirleri 
almalıdır. Bu 
çerçevede TCKnda 
Haksız Tahrik' mad
desinin namus cinayet
lerine uygulanamaya
cağı açıkça belirtilmeli

ve namus saikiyle işle
nen cinayetler Nitelikli 
İnsan Öldürme" mad
desi (Tasarı Madde 
136) kapsamına alın
malıdır. Türkiye'de, 
toplumun her kesi
minde yaygınlığını 
sürdürerek, kadınların 
en temel insan hakkı 
olan yaşama hakkını 
tehdit eden namus 
cinayetlerTni engelle
mek için caydırıcı 
yasal tedbirler almak 
TCKnun en önemli 
görevlerinden biridir. 
Sadece Türk Ceza 
Kanunundaki 462. 
Madde yi kaldırmak, 
kadınların en temel, en 
vazgeçilmez hakların
dan biri olan cinsel hak 
ve özgürlüklerini kul
lanmalarını engelleyen 
ve bu uğurda yaşama 
hakkını bile yoksayan 
yerleşik uygulamaları 
değiştirmeye yetmez. 
NAMUS CİNAYETLERİNE 
AÇIK ÇEK VERİLİYOR 
Gündemdeki tasarı, 
namus cinayetlerine 
ilişkin gerekli düzen
lemeler yapılmadan 
yasalaşırsa, Meclis 

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

vatandaşların can 
güvenliğini koruma 
görevini hiçe saymış 
olacaktır. Gündemdeki 
tasarıda namus 
cinayeti faillerinin ceza 
indirimlerinden yarar
lanmalarına olanak 
tanıyan 'Haksız Tahrik 
maddesi, namus 
cinayetlerini cezasız 
bırakarak, suç failler
ine 'açık çek" vermekte 
ve kadın katliamlarına 
neden olan töreleri 
adeta yasa eli ile 
meşru kılmaktadır. Kan 
gütme saikiyle işlenen 
suçlar, törelerin 
yasalardan üstün tutul
masını engellemek 
amacı ile Nitelikli İnsan 
Öldürme' maddesinde 
açıkça adlandırılmıştır. 
Gündemdeki tasarı 
ancak namus saikiyle 
işlenen suçları da aynı 
madde kapsamına 
alırsa ve söz konusu 
suçlarda ceza indirimi 
yapılmayacağını 
açıkça belirtirse, bu 
ağır suçların önüne 
geçmek için caydırıcı 
bir önlem almış ola
caktır."

Özel güvenliğe 
kötü haber

Yürürlüğe giren Özel 
Güvenlik Yasa sı, 
ilkokul mezunu özel 
güvenlikçilere çalış
ma imkanı tanımıy
or. Yeni yasa, 
yöneticilere yüksek 
okul, personelin de 
lise ve dengi okul 
mezunu olmasını 
öngörüyor. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından onay
lanan Özel Güvenlik 
Yasası, güvenlik şir
ketlerinde çalışan 
çok sayıda ilkokul 
ve ortaokul 
mezununun işten 
çıkarılmasına sebep 
olacak.
25 Haziran 2004’te 
yürürlüğe giren 
yasanın, Özel 
güvenlik yönetici
lerinin yüksekokul 
ve personelin de lise 
ve dengi okul 
mezunları arasından 
seçilmesi madde
sine göre güvenlik 
şirketlerinde lise 
terk, ilkokul ve 
ortaokul mezunu 
olarak çalışan çok 
sayıda kişinin işine 
son verilecek.
Yeni Özel Güvenlik 
Yasası’na geçişin 
kolay olmayacağını 
belirten 
DAK Özel Güvenlik 
Sanayi ve Ticaret AŞ 
Ege Bölge Müdürü 
Mehmet Yorulmaz, 
kendi şirketlerinin 
Ege Bölgesi nde 
650 personel 
çalıştırdığını, bun
ların 40’ının ilk ve 
ortaokul mezunu 
olduğunu açıkladı. 
Yorulmaz, 'Yıl 
sonuna kadar 
persor mizden lise 
ve der okut 
mezunu olanları 
kimlik sahibi 
yapacağız.
Diğer personelimiz
den de dokuz aya 
kadar kendilerine 
başka bir iş bul

malarım istedik 
diye konuştu. 
Geçiş dönemini 
sıkıntılar içinde 
geçireceklerini 
aktaran Yorulmaz. 
"Personelin kimlik 
sahibi olması için 
eğitim alması 
gerekiyor. Kimlik 
almak isteyen bir 
personelin gideri, 1 
ila 1,5 milyar lirayı 
buluyor. Bu parayı 
bizim karşılamamız 
mümkün değil. 
Ancak taksitle 
maaştan kesmek 
suretiyle yardımcı 
olabiliriz. Personelin 
silahını da biz 
almayacağız. Onu, 
personeli çalıştıran 
şirketin alması 
gerekiyor, dedi. 
Yorulmaz, özel 
güvenlik şirketi adı 
altında kurulan şir
ketlerin çoğunun 
güvenliğin dışında 
temizlik, turizm 
danışmanlığı, gıda 
ve tekstil nakliyecil
iği, çevre düzen
lemesi, danışmanlık 
gibi çok sayıda işi 
aynı anda yaptığını 
belirterek, bu 
yasanın ‘Ne iş olursa 
yaparım.’ devrini 
bitirdiğim söyledi. 
Turkuaz Özel 
Güvenlik Teşkilatı 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Elveren ise liseyi 
d ışa n dan biti ren 
personeli tekrar 
işe alacaklarını 
kaydetti. Yeni yasa 
ile özel güvenlik şir
ketlerinden çıkarıla
cak ilk. orta ve lise 
terk personelın 
tazminat haklarının 
olduğunu belirten 
Avukat Ahmet
Kurbanoğlu da, 
İnsanların işten 

çıkarılması iyi değil; 
ancak çalışanlann 
eğitim seviyesinin 
yükseltilmesini doğ 
ru buluyorum, dedi.



14 Temmuz 2004 Çarşamba EöES
B»v ASİ OA7( Tf H

Sayfa <

Doğru bilgisayar nasıl ianılıualil
Bürolarda olumsuz 
çalışma ortamı 
sonucu kas ve 
eklemler üzerine 
binen aşın yükleme 
ve stresin, kas-iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıklara neden 
olduğu bildirildi. 
Osmangazi Üniver-
sitesi (OGU) Tıp
Fakültesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Nesrin Demirtaş, 
teknoloji ve bilgi 
iletişim ağının 
gelişmesine bağlı 
olarak işte, okulda 
ve evde uzun süre

I bilgisayar kullanan 
kişilerin sayısının her 
geçen gün arttığını, 
buna paralel olarak

I da özellikle kas
I iskelet sistemi, göz 
i ve psikososyal bazı
I sorunların ortaya 
j çıktığını söyledi.

Statik boyun, kol ve 
el pozisyonları ve 
monoton tekrarlı 
hareketleri gerek
tiren bilgisayar kul
lanımı sırasında 
uygun olmayan şek
ilde oturmanın, 
boyun, sırt, bel, 
omuz ve kollarda 
ağrı ve rahatsızlık
lara neden 
olduğunu ifade 
eden Demirtaş, şun
ları kaydetti: 
"Düzgün oturuş şek
linde omurga üzer
ine binen yükler, bu 
kavislerin yardımıyla 
eşit oranda çevre 

dokulara dağıtıla- 
bilmektedir. Kötü 
oturuşta ise duruş 
şekliyle ilgili olarak 
eklem bağlarında 
gerginlikler, özellikle 
boyun ve omuz 
kaslarının 
aktivitelerinde ve 
omurlardaki 
mekanik yüklerde 
artış olur. Kötü çalış
ma ortamı sonucu 
kas ve eklemler 
üzerine binen aşırı 
yükleme ve stres, 
kas iskelet sistemiyle 
ilgili hastalıklara 
neden olur." 
"KADINLAR DAHA

ÇOK HASTALANIYOR" 
Prof. Dr. Demirtaş, 
ABD'de kas iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıkların klavye 
kullananlarda yüzde 
81'iere kadar 
ulaştığını belirterek, 
bu tür rahatsızlık
ların, erkeklere oran
la kadınlarda daha 
yüksek oranda 
görüldüğünü bildirdi. 
Bilgisayar kul
lanımının yaratacağı 
olumsuz etkiler 
konusunda halkın 
bilinçlendirilmesinin, 

hastalıklann ortaya 
çıkmasını engelleye
bileceğini anlatan 
Demirtaş, şöyle 
devam etti: "Sürekli 
kullanım için masa 
üzerine yerleştirilen 
bilgisayarlar, portatif 
bilgisayarlara tercih 
edilmelidir.
Bilgisayarı sadece 
bir kişi kullanacaksa, 
o kişinin ölçülerine 
uyan, tekerlekli ve 
arkalığın geriye 
doğru bir miktar 
hareketine izin veren 
sandalye

seçilmelidir."
"İYİ GÖRÜŞ ÖNEMLİ" 
Bilgisayar kullanımı 
nedeniyle ortaya 
çıkan göz rahatsızlık
larının önlenebilmesi 
için çok parlak oda 
aydınlatmasından 
sakınılması gerektiği
ni de vurgulayan
Prof. Dr. Demirtaş, şu 
tavsiyelerde bulun
du: "Bilgisayar 
ekranına bakarken, 
daha az göz kırpılır. 
Bu durum, gözler 
için zararlıdır. Her 15 
dakikada bir bilgisa
yar işlemine ara ver
ilerek, tercihen 5-6 
metre uzaklıktaki bir 
nesneye bakıl
malıdır. Böylece göz 
kasları gevşer. Ayrıca 
her 30-60 dakikada 
kısa istirahat aralan 
verilmelidir. Bu 
aralarda ayağa 
kalkıp, çevrede 
hareket edilmelidir."

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83 mm Mi pii/am

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

h® Fob d
GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79 i
513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

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

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

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ + AYRAN
HAMBURGER + AYRAN

Devlet Hastanesi 513 92 00 BELEDİYE
SSK Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
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. 

Su Arıza
513 45 21 -111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA+İÇECEK 
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA+İÇECEK 
KÖFTE + CİPS + KARIŞIK SALATA+İÇECEK 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA+İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL

MAPİZZA+P 4.500.000 TL

PİZZAKARIŞIKSALATA+ İÇECEK 8.000.000 TL

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 07

SATILIK
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 
triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74
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iğretim mufradatı 
Eşikliği çalış
larında son rötuşlar 
Kılıyor. Başbakan 
tep Tayyip 
[oğan'ın önümüzde- 
lafta çalışmaların 
mamlanması 
Lcu yeni 
afredatla ilgili 
iğişikliği kamuoyuna 
Buracağı belirtiliyor, 
k Eğitim Bakanlığı 
|m ve Terbiye 
■ulu Başkanhğı'nda 
inanlar tarafından 
hn süredir üzerinde 
ışılan müfredat 
İlişikliğinde 
iter 'eğitim* değil, 
İğretim" olacak, 
inanlar, anlamsız ve 
ıreksiz konuların ve 
çilerin verilmesi 
nucu öğrenciyi 
bere iten ve sorgu
layan eğitim 
etodunu terkederek, 
ni müfredatta bu 
iayısı ortadan

1 idırıvor
I egişiklikte ilk göze

çarpan öğrencinin 
kabiliyeti ve yetene 
ğinin hangi alan 
olduğunun tespit 
edilip rehberlik servisi 
tarafından öğrencinin 
ilköğretim ö.sınıftan 
itibaren ilgi duyduğu 
alana kanalize 
edilmesi olacak.
Bu doğrultuda öğrenci 
eğer müzik dersine 
ilgisi ve yeteneği varsa 
müzik ağırlık alana, 
sözel bilimlere ise 
sosyal ağırlıklı liselere 
veya soyut mate 
matiğe ilgi duyuyorsa 
metamatik ağırlıklı 
ortaöğretim kurumları- 
na yönlendirilecek. 
Konuların içeriği 

daraltılacak, 
Dünyanın en 
büyük ırmağının 
uzunluğunun kaç 
metre olduğu gibi 
gereksiz bilgiler ve 
konular müfredattan 
ayıklanacak, öğren
cilere somut, faydalı, 
pratik ve güncel 
hayatta işe yarar 
bilgiler verilecek. 
Öğrencinin seviyesine 
göre anlama ve 
kavramaya iten bir 
yöntemin rol oynacağı 
değişiklik önce 2004- 
2005 eğitim-öğretim 
yılında 6 pilot ilde 
sınırlı sayıda ilköğretim 
okulunda uygulamaya 
konulacak. Buralardan 

elde edilen veriler 
ışığında eksiklikler 
tespit edilip, 
2005-2006 eğitim- 
öğretim yılında 
genel uygulamaya 
geçilecek.
UZMANLAR EK 
MESAİ YAPIYOR 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ile 
birlikte açıklayacağı 
yeni müfredat 
çalışmalarının son- 
landırılması için 
uzmanlar, cumartesi 
ve pazar günleri ek 
mesai yaparak 
çalışıyor. Akadamik 
çevreden ve ilgili tüm 
kesimlerden görüşlerin 
alındığı ve önceki 
yıllarda önerilen ve 
ele alınan ancak 
uygulamaya 
girmeyen çalışmaların 
da gözönünde 
bulundurularak 
faydalanılan müfredat 
çalışmalarında ders 
kitaplarına yakın tarih 

konularına da yer 
veriliyor. Muhtıralar, 
ihtilaller gibi konular 
tarih kitaplannda yer 
alırken, matematikte 
konuların ele alınışın
da öğrencileri somut 
ve uygulamaya iten 
yöntemlere yer 
veriliyor. Bu çerçevede 
bir üçgen konusu 
işlenirken öğrencinin 
belleğinde oluşması 
ve kalması için 
sınıflarda uygulamalı 
olarak öğrenciler 
üçgen oluşturarak 
ders yapılacak. 
Ezberciliğin ortadan 
kaldırtması için 
konulann seçiminde 
anlam, anlaşılabilen 
ve tasarlanabilen 
kavramlar* olduğuna 
dikkat edilecek. 
Türkçe dersinde 
daha çok dilin 
yapısını güçlendiren 
konulara öncelik 
tanınacak.
Yeni müfredat doğrul
tusunda Alevilik, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

ders kjtaptannda 
yer atacak.
Oğrender bu derste 
tüm kültürleri görerek 
diğer dinler baklanda 
bilgi sah t» atacaklar 
Öte yandan, Mıöi 
Eğitim Bakanlığı 
bu sene ilköğretime 
yönelik otan 
müfredat değıstKhğtm 
önümüzdeki 
yıllardan itibaren 
genel ve mesleki 
liseleri de içine 
alacak 
şekilde genişletmeyi 
düşünüyor. Bu 
çerçevede Meslek 
liselerinde uygula
maya dönük 
olarak iş adamtannın 
tecrübelerinden 
faydalanılacak 
Esnaf odaları, ticaret 
oda başkanlan ile 
ticaret, sanayi ve 
endüstrinin içinde 
olan etkili ve yetkili 
kişiler, öğrencilere 
ders vererek 
tecrübelerini 
aktaracaklar.
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Demekler için 
serbestlik geliyor

Derneklerle ilgili tasarı Meclis Başkanlığıma sunuldu.

• 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 
(JLUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP 

SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 
Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK 

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

Derneklerle ilgili 
tasarı, Meclis 
Başkanlığı'na 
sunuldu. Avrupa 
Birliği'ne uyum 
amacıyla hazır
lanan tasarıya 
göre, gerçek veya 
tüzel kişiler, önce
den izin almaksızın 
dernek kurabile
cek. Ancak, Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve 
güvenlik güçleri ile 
kamu çalışanları 
hakkındaki kısıtla
malar devam 
edecek.
15 yaşını bitiren 
küçükler de çocuk 
dernekleri kurabile
cek. Yargı mensu

pları da ran 
almadan demek
lere üye olabilecek. 
Kolluk k etlerinin 
demek' jzerindeki 
yetkisine kısıtlama 
getiriliyor. İlgili 
makamlardan emir 
almadan, demek
lere girilemeyecek, 
arama yapılamaya

cak, eşyalarına el 
konulamayacak. 
Demekler, yurtdışrn- 
da temsilcilik ya da 
şube açabilecek. 
Yabancı demekler 
de, belirli izinleri 
almak şartıyla 
Türkiye'de faaliyette 
bulunabilecek.
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bilişim hizmetleri
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

m m»
• 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 JBn
* 15' Monitör
•52XCD-Rom
• 3 ayhk sınırsız SUPERONLINE
* e-pack internet erişim paketiDİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15*Monitorle 
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 IMM İM» 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.600.000 1.1WM 1.177.6(10.000 I1MI 1207.0(10.000
Vestel Asteo 1>M 1.2MM 1.207.600.000 1.340.000.000 1.340.000.000

Vestel Bishi T uknm 1.266.800.000 1266.800.000 U08.000.000 uos.ooo.ooo

Vestel Planet 1.428.800.000 U28.ni u21.no 1.588.000.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 1J20.000.000 1.520.» 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y I.MI 1.794.800.000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestel Optimum tlILM 1MM 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000

Vestel Smart 1MM 1.998.800.000 İMİ 2.219.000.000 2219.000.000
Vestel Maı 5.070.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5.627.000.000 5.627.000.000

|fFCWM«ferb:«.eWR|l?7lal Monitör fartı:l«(MMÎL 19” Fiat Monitör farkı: 191200.000 TL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARD'A 
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 1.271.900.000 12711.000
ir CRT

Monitörle 1.450.400.000 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.950.000 1.314.950.000
irFLAT

| Monitörle 151UMJN 1.255.» 1255.000.000 I1.M 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACCİVb
COMPUTER VESTEL

DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan Tartı | 

/.™../20M||

Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayarda 30/06/2004 tarihine kadar geçeriktl

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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Akaryakıtta ÖTVoranları) 
I yeniden düzenlendi
Bakanlar Kurulu, bazı 
akaryakıt ürünlerinin 
özel tüketim vergisi 
(ÖTV) oranlannı 
yeniden düzenledi. 
Bugün Resmi 
Gazetede yayın
lanan düzenleme 29 
Haziran dan itibaren 
geçerli olacak. 
Bugünkü Resmi 
Gazete de yayım
lanan Kararnameye 
göre, 29 Haziran 
2004 tarihinden 
geçerli olmak üzere, 
ÖTV tutarlan 
akaryakıt 
ürünlerinde 
artırılırken, B 
betvelinde yer alan 
çözücülerde 
düşürüldü.
Buna göre oktanı 95 
veya daha fazla 
fakat 98 den az olan 
Kurşunsuz 
benzinde 1 milyon

Dünyanın

I Turizmde ‘erken uyan 
modeli’ uyarısı

Ege Üniversitesi 
Çeşme Meslek 
Yüksek Okulu Öğre
ttim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Adnan Türksoy, 
ülke ekonomisinde 
yaşanan olumsuzluk
lar, otelcilik ve turizm 
sektöründe görülen 

^daralmalar ve yöne
timsel problemlerin 
turizm işletmelerinin 
mali yapılarını boz

luluğunu belirterek, 
"Bozulan mali 
yapının önceden 
tahmin edilerek, 
yapıyı düzeltecek 
çalışmaların 
zamanında yapıl
ması, sektörün gele
ceği ve ülke kay
naklarının ziyan 
olmaması için önem 
taşımaktadır. Bu 
■maçla, bu işlet
melerin mali perfor
manslarını sürekli 
değerlendiren bir 

ken uyan modelin- 
kurulması sektör

30 bin lira, oktanı 98 
veya daha fazla 
olan
kurşunsuz benzinde 
1 milyon 130 bin lira, 
oktanı 98'den az 
olan veya
oktanı 98 ve daha 
fazla olan süper ben
zinde 1 milyon 47 
bin lira lira
olarak belirlendi.
Aynı tarihten geçerli 
olmak üzere ÖTV 
tutarları, diğerleri için 

için önem taşımak
tadır" dedi. 
Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde tur
izmin öncelikli bir 
sektör ve ekonomik 
büyüme aracı olarak 
görüldüğünü açık
layan Yrd. Doç. Dr. 
Türksoy. "Bu ülkeler 
için turizm bir strate
jik sektör özel- 
liğindedir. 
Sanayileşmiş ülkel
erde, turistik hizmet
lerin arzında nitelik 
ön plana geçmiş, 
kaliteli ve tasanmı iyi 
hizmetler, bu sek
törde yeni rekabetin 
önemli unsurlarından 
biri olmuştur. Turizm 
sektöründe artan 
rekabet karşısında 
ülkeler, bir yandan 
bölgesel pazarlan 
kontrol etmeye 
yönelik rekabet 
stratejileri uygula
maya çalışırken, 
diğer yandan öteki

(yalnız gazyağı) 638 
bin 500 lira, 
motorinde 803 bin 
100 lira, marine 
dieselde 808 bin 
526 lira, ağırlık 
itibarıyla kükürt 
oranı yüzde 
0.05 i geçen 
fakat yüzde 0.2'yi 
geçmeyen 
motorinde 
728 bin 100 lira, 
ağırlık itibarıyla 
kükürt oranı yüzde 

ülkelerle belirli alan
larda işbirliğine day
alı stratejilerde izle
mektedir. Aynca, 
sektörde turist 
davranışlarının ve 
beklentilerinin de 
önemli ölçüde 
değiştiği görülmek
tedir diye konuştu. 
Uluslararası turizm 
hareketlerinin 
gelişme trendi 
karşısında Türk Turizm 
Sektörü nün genel bir 
değerlendirmesi 
yapıldığında, gele
cek dönemler için 
ne yönde ve nasıl bir 
politika izlenmesi 
gerektiği, nasıl bir 
stratejik planlamaya 
gidebileceği ve Türk 
turizminin ulus
lararası turizme ente
grasyonunun ne şek
ilde sağlanabile
ceğinin önem 
kazandığını ifade 
eden Türksoy, 
'Türkiye'de son

0.05 i geçen fakat 
yüzde 0.2'yi 
geçmeyen marine 
dieselde 733 bin 19 
lira oldu.
29 Haziran tarihiden 
geçerli olmak üzere 
ÖTV tutarlan benzol 
(benzen), toluol, 
solvent nafta, 
white spirit, diğer 
solventfer, 
hektan, heptan, 
pentan, benzen 
(benzol), toluen 
(toluol), metil 
tersiyer bütil eter, 
hafif mineral yağlar 
için müstahzar 
katkılar 1 
milyon 300 bin lira 
olarak belirlendi. 
ÖTV tutarlarında 
yapılan düzenleme 
akaryakıt ürünlerinin 
fiyatlarında yeniden 
düzenleme 
anlamına gelmiyor.

yıllardaki turizm 
hareketlerinin 
trendine bakıldığın
da, sektörün bazı 
yıllar olumsuz etkiler 
altında kaldığı ve 
gelişmesinde 
belirgin bir yavaşla
ma olduğu 
görülmekle birlikte, 
gerek nitelik ve 
gerekse nicelik 
yönünden küçüm
senmeyecek bir 
gelişme sağlandığı 
söylenebilir.
Geçmişte deniz- 
güneş-kum üçlüsün
den ibaret sayılan, 
basit bir hizmet sek
törü olarak kabul 
edilen turizm, 
bugün; insan, kültür, 
doğa bütünleşmesi 
olarak değer
lendirilmekte ve Türk 
ekonomisi bakımın
dan stratejik önemi 
olan bir sektör olarak 
kabul edilmektedir 
şeklinde konuştu.

en büyükleri 
ABD’den

L4L

ABD nin ekonomi ve 
iş çevrelerine hitap 
eden dergisi 
Fortune tarafından 
her yıl hazırlanan 
dünyanın en büyük 
500 şirketine sahip 
olma bakımından 
189 şirkete ev 
sahipliği yapan ABD 
açık farkla listenin 
tepesinde yer aldı. 
28 ülkeden şirket
lerin bulunduğu list
ede, hiçbir Türk şir
keti ilk 500 de yer 
alamadı.
Bu listede 10 yıl 
önce 151 şirketi 
bulunan ABD nın o 
dönemde en büyük 
500 şirketin elde 
ettiği gelirin yüzde 
29'una sahip 
olduğunu kayde
den Fortune, 

r — — — — ı
। BURSA HAKİMİYET VE ।
। KENT GAZETELERİNE .
2 İLAN ve REKLAM ALINIR ’ 
! KÖRFEZ REKLAM

1 TEL: (0.224)513 W 83 1

buğun ise 189 
şirketle bu getann 
yüzde 39 uno salep 
hale çeldiğine 
dikkat ç ekti 
Aynı donemde, 
listede yer atan 
Japon f i r mala nmn 
sayısının ise 
149 dan 82ye ger
ilediği. Çın şirket
lerinin sayısının ise 
3ten 15 e yukıetrBğı 
ifade edildi ABD mn 
dünyanın ekonormk 
motoru otarak 
bu atandaki 
liderliği su rdurmeye 
devam edeceğim 
belirten dergi, 
ancak gekşmetde 
olan ulkeierdekj 
şirketlenn de 
hızla yol 
kattetıgıne vurgu 
yapılı.
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AB, Türkiye’ye güç verecek
Türkiye'nin yıllardır 
süren Avrupa Birliği 
macerası Aralık 
ayında verilecek 
karara göre şekil
lenecek. AB'nin 
Türkiye'yi üyeliğe 
kabul etmesi duru
munda. üst üste 
yaşanan krizlerle 
nefes alamayan 
Türk ekonomisi can 
suyu bulacak.
Üyelik durumunda 
başta Türkiye'nin 
bölgedeki siyasi 
durumu ile sosyal 
ve ekonomik 
göstergeleri olumlu 
etkilenecek. 
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
tarafından hazır
lanan AB'ye Tam 
Üyeliğin Türkiye'ye 
«atkılan' başlıklı 
araştırmada üyelik 
durumunda hem 
AB nin kazanımlannı 
hem de Türkiye'nin 
kazanımlannı 
değerlendirildi. 
Buna göre.
Türkiye'nin üyeliğe 

ı kabul edilmesi ile 
önemli siyasi, 
ekonomik ve 
sosyal sorunları 
olan Orta Doğu 
bölgesindeki sorun- 
ların çözümünde, 
barış ve istikrarın 
sağlannmasında 
daha aktif politikalar 
izlenebilecek. 
AB üyesi Türkiye, 
yakın ilişkiler içinde 
olduğu Balkan 
ülkelerine 
bölgesel sorunların 
çözümünde katkıda 
bulunabilecek 
ve destek sağlaya
bilecektir. AB'nin 
içinde Türkiye'nin 
yer alması, 
Türkiye'nin silahsı
zlanma, suç ve 
uyuşturucu ile 
mücadele, çevre ve 
küresel ticaret gibi 

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

uluslararası konular
da AB vasıtasıyla 
daha etkili ola
bilmesini sağlaya
cak. Avrupa Birliği'ne 
tam üyeliğin sağlan
masıyla AB'nin kanat 
ülkesi olacak 
Türkiye, Yunanistan 
ile Ege Denizinde 
var olan sorunlarını 
da çözümleyecek. 
AB'ye üyelik duru
munda Türkiye'nin, 
Yunanistan ve 
Bulgaristan ile 
sınırlarının bugün 
ifade ettiği anlamı 
kaybetmesi ile 
Ege Denizi AB'nin bir 
iç denizi olacak. 
Türkiye, 2000 yılı 
verilerine göre 
GSYİH yüzde 4.5'ini 
ayırdığı savunma 
harcamalarına 
daha az bütçe 
ayırarcak ve bu 
kaynak daha verimli 
alanlarda kullanıla
cak. Tam üyelik 
Türkiye'nin hem 
AB ülkeleri, hem de 
üçüncü ülkeler ile 
gerçekleştirdiği 
ticarette rekabet 
gücünün artmasını 
sağlayacak, aynı 
zamanda, iç 
piyasadaki 
rekabeti de 
artırarak, tüketici
lerin tercihlerinde 
çeşitliliğe yol aça
cak. AB üyesi olacak 
Türkiye'de Ekonomik 
ve Parasal Birlik 
oluşumuna katılmak 
için yapılacak 
düzenlemeler.
Türkiye 
ekonomisinde 
yaşanan 
istikrarsızlıkların 
temel nedenlerinin 
çözümünde kilit rol 
oynayacak. 
Ekonomik ve mali 
politikalar daha 
şeffaf, belirgin ve 
öngörülebilir olacak.

Sosyal Güvenlik 
Harcamaları, tarım 
destekleri, teşvik 
uygulamaları ve 
kamu kurulluşlarına 
sağlanan yardım
ların düzenlenmesi 
bütçe harca
malarının kontrolünü 
kolaylaştıracak, 
bunun yanı sıra 
yolsuzluğu 
engelleyecek.
ÜYELİK DURUMUNDA 
ÇİFTÇİLERE, KIRSAL 
KALKINMA İÇİN MALİ 
DESTEK SAĞLANACAK 
Tam üyelik özellikle 
diğer üye ülkelerden 
gelen yatırımcılar 
için yerleşme ve 
faaliyet süreci 
boyunca istenilen 
belgelerin 
azaltılmasına ve 
halihazırda bu 
ülkelerden gelen 
yabancıların istih
dam edilmesinde 
karışldşılan sorun
ların ortadan 
kaldırılmasına 
yardımcı olacak. 
Tam üyelik sonrası 
artacak olan 
yabancı yatırımlar, 
araştırma geliştirme 
harcamalarının 
önemli ölçüde yük
selmesini sağlaya
cak. Türkiye'nin AB'ye 
tam üyeliği tarım 
sektörü reformuna 
imkan tanıyacak ve 
mevcut tarım potan
siyelinin daha verimli 
şekilde kullanımını 
sağlayacak. 
Türkiye'nin Ortak 
Tarım Politikası'na 
dahil olması ile kısa 
vadeli tarım poli
tikaları yerine daha 
istikrarlı ve tutarlı 
tarım politikaları 
üretilecek.
Tam üyelik doğrul
tusunda, tarımsal 
faaliyetlerin 
denetimi, sağlık, 
istatistik ve diğer 

verilerin toplanması 
açısından önem ve 
öncelik taşıyan 
üretici organizasyon
ları da geliştirilecek. 
Türkiye'nin Avrupa 
birliği tam üyeliği 
hedefi doğrultusun
da tarım alanlarında 
gerçekleştireceği 
en önemli reform
larından biri AB'nin 
kırsal kalkınma 
politikalarına 
paralel olarak 
işleyebilecek ve 
Tarımsal 
Yönlendirme ve 
Garanti Fonu 
(FEOGA) kapsamın
da mali destek 
sağlanan bir kırsal 
kalkınma politası 
belirlenecek.
Tam üyelikle birlikte 
aynı zamanda 
tarım ürünleri 
ticaretinde AB ve 
Türkiye arasında. 
engel teşkil eden 
bazı unsurlar 
ortadan kalkacak. 
AB pazarına 
Türk ürünleri 
engelsiz girebilecek 
ve böylece özellikle 
AB'nin dış ticaret 
açığının bulunduğu 
ve Türkiye'nin dış 
ticaret fazlası 
verdiği taze meyve, 
sebze, fındık, 
çay ve baharat 
gibi ürünlerin 
piyasasının 
genişlemesine 
neden olacak.
Tam üyelik 
FEOGA'nın da 
katkısıyla tarımsal 
yapıyı iyileştirici 
etkiler yapacak. 
Desteklenen ürün
lerin sayısı artacak, 
yeni ürünlerin 
desteklenmesi ile 
ilgili kooperatifler 
devreye girecek, 
pazarlamada üretici 
kuruluşlann payı 
artacak.

Bursalı 
işadamlarında 
iyimserlik var

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından yapılan 
anket, 
işadamlarının 
ekonominin iyi 
yolda olduğuna ve 
Türkiye'nin AB'ye 10 
yılda tam üye ola
cağına inandığını 
ortaya koydu 
BTSO tarafından 
Haziran ayında 
gerçekleştirilen ve 
toplam 121 sanayi
ci, ticaret erbabı ve 
üst seviyede 
yöneticinin katıldığı 
anketin sonuçlan 
açıklandı. Anket 
sonuçlarına 
bakıldığında, Bursa 
iş dünyasında 
ekonomik gidişata 
ilişkin iyimser 
bakışın devam 
ettiği, Yeni Türk 
Lirası nın benimsen
meye başlandığı ve 
yeni yatırım yapma 
planlarının yavaş 
yavaş askıdan 
indiği ortaya çıkıyor. 
Türkiye'nin AB'ye 
tam üyeliği 
konusunda da, iş 
dünyasının pozitif 
bakış açısını kay
betmediği ve 10 yıl 
içinde tam üyelik 
beklentisi içinde 
olduğu görülüyor. 
Anket sonuçlarına 
göre, Bursa iş 
dünyası, ekono
minin gittikçe 
düzeldiğini 
düşünüyor ve gele
cek döneme ilişkin 
olarak da fazla 
karamsarlığa kapıl
madan, umutlannı 
korumaya devam 
ediyor.
"Avrupa Birliği nin 
Kopenhag kriterleri 
kapsamında 
Türkiye'den talep
lerini haklı buluyor 
musunuz? şeklinde
ki soruya 
işadamlarının yüzde 
71.4'ü "Evet". yüzde 
211 "Hayır" şeklinde 
cevap verirken, 
yüzde 7.5'i de 

konuyla ilgilen
mediğim ifade ett 
"Türkiye AB'ye her 
şartta üye olmalı 
mı?' sorusuna ise 
işadamlarının yuzoe 
50 4 u "Evet”, yüzde 
38 i "Hayır” dedi. 
“AB'nin 2004 sonun, 
da Türkiye'ye müza
kere tarihi vere
ceğinden umutlu 
musunuz?" şeklinde 
yöneltilen soruya iş 
adamı ve sanayici
lerin verdiği cevap
lara göre, yüzde 
71,4'ünün umutlu, 
yüzde 28.6'sının da 
umutsuz olduğunu 
ortaya koyuyor 
Ankete katılanlann 
yüzde 30'u, Avrupa 
Birliği ile müzakerel
er başladığı 
takdirde, Turkıyenr 
AB ye 10 yılda.
yüzde 22.5i 7 yılda 
yüzde 22.5'i 5 yılda I 
yüzde 21.6'sı 10 yıl
dan fazla sürede ve 
yüzde 3.4 ü de 2 yi 
içinde üye ola
cağını düşünüyor. 
1 Ocak 2005 tari
hinde yürürlüğe 
girecek olan Yeni 
Türk Lirası'nın getire
ceği değişim 
hakkında katılım- ' 
alarm yüzde 
77.3'ünün bilgi 
sahibi olduğunu 
belirtmesi, iş 
dünyasının YTL yi 
benimsemeye 
başladığını 
gösteriyor.
Bu arada, 2004 
yılının ikinci 6 aylık 
döneminde yatı nm I 
yapmayı planlıyor 1 
musunuz?" şeklinde! 
ki soruya, katılım- I 
alarm yüzde 50.4X1 
"Evet”, yüzde 49.6* 
da Hayır" şeklinde 
cevap verdi. 3 ay 
önce yapılan anke' 
sonuçlarıyla 
kıyaslandığında, iş 
dünyasında yatırım 
yapma şevkinin 
yaklaşık yüzde 10 
oranında artış kay
dettiği görülüyor.
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Astımlı anne adaylarının 
bilmesi gerekenler

Normal bir doğum 
yapabilecek miyim? 

! -Astım krizine 
i girersem ilaç 

alabilir miyim?
-Çocuğum da astımlı 
olur mu?
-Ya sakat doğarsa?
... ve daha pek 
çok soru.
Bir çok astımlı genç 
hanımın gebelik ile 
ilgili ciddi endişeleri 
vardır. Kafalarında 

I cevaplannı tam 
bilmedikleri garip soru
lar dolaşır durur. Komşu 
kadınlardan duydukları 
yalan-yanlış bilgiler... 
uydurma hikâyeler... 
gazetelerdeki haber
ler... gebeliği adeta bir 
kâbus haline getirir. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs

| Hastalıkları Bölümü 
| Öğretim üyesi Prof. Dr.
Ahmet Rasim 
Küçukusta. bu 
kaygıların takın
tıların... üzüntülerin 
^eosînin bosuna 
olduğunu açıklıyor. 
Küçukusta. astımlı 
hanımlar da normal bir 
gebelik sürebilirler... 
normal bir doğum 
yapabilirler... ve sağlıklı 
bir çocuk dünyaya 
getirebilirler' diyor. 
ASTIMLI BİR HANIMIN 
GEBELİĞİ NASIL GEÇER 
Astımlı bir hanımın 
gebeliğinin nasıl geçe

e etli. I 
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ceğini önceden bilmek 
mümkün değildir.
Bugüne kadar elde 
edilen bilgi ve 
kazanılan tecrübelere 
göre astımı olan bir 
hanımda gebelik için 
genel olarak şunlar 
söylenebilir:
-Astım, gebelerin %50‘ 
sinde gebelikten önce
ki seyrini korur; yani ne 
hastalığın şiddetinde 
ve ne de ilaç ihtiyacın
da bir değişiklik olmaz. 
-Hanımların %25' inde 
astım gebelik süresince 
tamamen düzelir.
Bunların hemen 
tamamı, gebelikten 
önce hafif astımı olan
lardır. Bazı araştırma
cılar bu düzelmenin 
gebelik sırasında kan
daki progesteron ve 
kortizol düzeylerinin art
masına bağlı olabile
ceğini ileri sürmüşlerse 
de, kesin neden belli 
değildir.
-Astımlıların %25' inde 
ise gebelik boyunca, 
astım krizleri hem daha 
sıktır ve hem de şiddeti 

daha fazladır. Bunlar, 
genellikle, gebelikten 
önce de ağır astımı 
olan hastalardır. Gebe 
hanımın sürekli olarak 
ilaç kullanması gerekir. 
Astımlı kadın 'Şu gebe
lik bir an önce bitse 
de, ben de rahat 
etsem1 diye dua eder. 
Astımın gebelik 
süresince daha kötü 
seyretmesinin nedenleri 
de iyi bilinmemektedir. 
Bazı araştırmacılar bu 
kötüleşmeden gastro- 
özofagal reflüyü (mide 
asidinin yemek 
borusuna kaçması), 
bazıları ise her çaresiz 
liğimizde sarıldığımız 
gebelik stresini sorumlu 
tutarlar.
Astım krizlerine, en sık, 
gebeliğin 3-6. ayları 
arasında rastlanır. Bir 
çok hasta gebeliğin 
son 4 haftasında iyilik 
dönemine girer. 
Doğum sancıları 
sırasında ciddi astım 
krizi son derecede 
seyrek rastlanan bir 
durumdur.

Avustralya'da yapılan 
yeni bir araştırma ise 
çok ilginç sonuçlar 
verdi. Kız çocuğu 
doğuracak astımlı 
annelerin gebelik
lerinde astım belirti
lerinin şiddetlendiği, 
oğlan çocuğuna 
hamile olanların ise 
semptomsuz bir 
gebelik geçirdikleri 
saptandı.
Araştırmaya göre, 
erkek bebek doğura
cak astımlı kadınların 
üçte ikisi rahat bir 
gebelik geçirirken, kız 
annesi olacak 
gebelerin 18. haftada 
%6T inin, 30. haftada 
ise sadece %28' inin 
astım belirtileri göster
medikleri ve bu anne 
adaylarının daha fazla 
sprey kortizon kullan
mak zorunda kaldıkları 
belirlendi.
Araştırmayı yapan 
-uzmanlar, bu farklılığın 
nedenini henüz tam 
olarak bilmemekle 
beraber, dişi cinsiyete 
sahip bebek tarafından 
yapılan bir maddenin 
annenin astımını 
kötüleştirebileceği 
üzerinde duruyorlar. 
Her ne olursa olsun, 
oğlan çocuk doğura
cak olan astımlı 
hanımları rahat bir 
gebelik beklediğini 
söyleyebiliriz.

Dünya'da15 
milyon AIDS’İ! 

yetim var

Dünyada AIDS'ten 
annesi ya da 
babası ölen çocuk
ların sayısı 15 
milyonu geçti.
BM ve ABD kurumlan 
tarafından hazır
lanan rapora göre, 
baba ya da annesi
ni AIDS'ten kaybe
den ve 18 yasın 
altında olanların 
sayısı 2003 yılında 
15 milyonu buldu. 
AIDS yetimlerinin 
sayısının sadece 
2001-2003 arasın
daki 3 milyon 
olduğu belirtilen 
raporda, sadece 
HIV taşıyan yetişkin
lerin tedavisi ve HIV 
bulaşmasını 
önlemeye yönelik 

çabalar üzerinde 
yoğunlaşılma». AIDS 
yetimlerine yardım 
çabalarında buyuk 
mali açığa neden 
oluyor.
Dünya çapında 
bütün diğer neden
lerden dolayı anne- 
babasından biri 
ölenlerin sayısı 
düşerken, AIDS ten 
anne-babasını 
kaybeden oksuz ve 
yetimlerin sayısı 
giderek artıyor. 
Sadece Sahra altı 
Afrika ülkelerinde 
anne ya da 
babasını AIDS ten 
kaybeden çocuk 
sayısı 2010 
yılında 17 milyona 
çıkacak.

Yoğurt her derde deva
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Yoğurdun sağlık açısın* 
dan vazgeçilmez 
olduğunu açıklayan 
Ege üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Süt Teknolojisi 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sevda Kılıç, 
İçerdiği yoğurt bak
terileri sebebiyle mide 
ve bağırsak hastalıktan 
basta olmak üzere, 
sindirim sisteminde 
son derece olumlu 
etkileri vardır.
Beslenmede gerekli 
tüm besin mad
delerinin hemen 
hemen tamamını içer
mektedir. Yoğurt, 
bebek, çocuk, yaşlı ve 
hastalar için özellikle 
önemlidir" dedi.
Bazı sindirim sistemi 

f hartakkkxının
I tedavisinde yoğurdun 

lac olarak kullanıl

masının gitgide önem
inin arttığını belirten 
Prof. Dr. Kılıç, "Bugün 
yoğurdun dünyada 
tüketiminin çok hızlı 
artışında onun 
besleme değeri kadar 
sağlığı koruyucu ve 
hastalıkları iyileştirici 
özelliklerinin çok 
büyük rolü vardır.
1900 lü yılların başın
dan itibaren yürütülen 
çalışmalarda verem 
dahil yirmiden fazla 
mikroba karşı etkili 
olduğu saptanmıştı. Bu 
mikropların yoğurt 
suyu içinde en çok 24 
saatte öldükleri tespit 
edilmiştir. Yoğurt 
mayasındaki bakteri 
ler, antibiyotiklerin 
vücutta oluşturduğu 
yan etkilere engel olur. 
Tedavi sırasında boğır- 

sak florasını da 
düzeltir" diye konuştu. 
Yoğurdun birçok 
hastalığa, bazı böbrek 
ve deri hastalıklarına 
karşı tedavi edici etki 
yaptığını açıklayan 
Prof. Dr. Kılıç, "Zaman 
zaman nedeni bilin
meyen zehirlenmelerin 
ve bunların yol açtığı 
sorunların önlenmesi, 
vücut direncinin arttırıl
ması için her gün 
belirli miktarlarda 
yoğurt tüketilmesi 
yararlıdır. Yoğurdun, 
yaşlıların sağlığını 
düzene koyduğu gibi 
yaşlanmayı da gecik
tirdiği saptanmıştır. 
Bunun örnekleri günlük 
öğünlerinde yoğurda 
geniş yer veren 
Türkiye, Bulgaristan ve 
Kafkaslardakl toplum* 

larda görülmektedir" 
şeklinde konuştu.
Yoğurdun içerdiği süt 
asidi sayesinde 
kalsiyum ve fosfor gibi 
minerallerin vücuda 
alınımını artıracağını 
ifade eden Prof. Dr. 
Kılıç, "Kalsiyum, kemik 
ve diş oluşumunu 
sağlar ve bunların 
sağlamlığını arttırır. 
Kadınlarda 30 yaşın
dan itibaren ve 
özellikle de menopoz 
devresinde kemik 
erimesi, kemik 
yapısının bozulması 
gibi önemli rahatsızlık
lar görülmektedir. 
Bu rahatsızlıkların 
engellenmesi için 
yaşamın her 
devresinde kalsiyum 
yeterli miktarda 
alınmalıdır.
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Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu, yaz 
dönemi yüzme 
kurslarına 
başladı.
Tibel Otel yüzme 
havuzunda 
başlayan 
derslerde 80
öğrenci yüzme 
öğreniyor.
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Beden Eğitimi 
yüzme öğret
meni Gülten öğretmeni

Önder CemKara ile Beden 
Eğitimi

II II

Öğmen tarafım 12-13-14 Temmuz’ ve
dan havuza yaş grubu Ağustos ayların
giren öğrenciler öğrenciler da devam
hem serinliyorlar yüzme dersi edecek 8 haf
hem de yüzme alıyorlar. talık eğitim pro
öğreniyorlar. Tüm yaş gramı hazır
Haftada üç gün gruplarına landığını açık
olmak üzere sıfırdan yüzme layan öğret
Pazartesi günleri öğreteceklerini menler bu süre
10-11-12- yaş söyleyen içinde konten
gruplarının ders Öğretmenler, janların olmasın
gördüğü her gruba dan dolayı Özel
çalışmalarda haftada bir gün Aykent İlköğre
Salı günleri 3 saat müddetle tim Okulu olarak
8-9 ve Çarşam ders verileceğini mutlu olduklarını
ba günleri ise bildirdiler. dile getirdiler.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA 

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
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Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK
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Kahvehane açmak 
için destek istediler 
İslomköy Yazırova Mahallesi sakinlen. 
AK Parti İlçe yönetimini ziyaret ederek, 
destek istediler. Evlerinin ruhsatsa 
olması nedeniyle mahallelerine kahve
hane açamadıklarını belirten mahalle 
sakinleri, Engürücük Köyü’ne ulasan alt 
yolun asfaltlanmasını da istedi. Syf 4 de

Apartman sahipleri bir firma ile yıkım için 70 milyar liraya anlaştı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrigulera.hotmail.com

Manastır’da zemin kayması sonucu 130 santimetre eğilen Uğur 
Apartmanı’nın yıkılmasına karar verilmesinden sonra, apartman 
yönetimi tarafından yıkımın kendileri tarafından yapılması 
kararının ardından dün binanın yıkılması için ilk balyoz vuruldu.

I Yıkım başladı
I Manosir dak) Uğur Apartmanı’nın zemin kayması 
II nedenfyte ytima tehlikesi geçirmesinin ardından yıkım 
| taran akması, evlerini boşaltmak zorunda kalan daire 
■ rattpierini zora soktu.
I Namın yasa gereği mal sahiplen tarafından yapılması 
I hükmü, mağdur olan bu insanlar daha da bir sıkıntıya 

■ soktu.
I Sonuç olarak dûn, apartman malikleri binayı yıkmaya 
■ baftodkar
| Ytoa firma satübi ilk bdyozu vururken inşaattaydık.
I Mum borbuçuk ayda tamamlanacağını söylendi.
I İnşaafrn içinden çıkacak kapı, pencere, dolap gibi 
I tffda y*» firmada kalacak.
I Fama ise, enkazı getirilecek en az ûç damperli kam 
| tana boşaltacak
I Önceki gün. Uğur Sitesini yapan firma mahkemeden 
I Mncfiği tesbif için İstanbul’dan 2 profesör geldi,
I 8u birttşier çevrede yaptığı incelemede, Uğur Sitesi 
I gö üstündeki Evko Kooperatifi binalarının da tehlike gös- 

iMfigini sâyfedfier.
Itoymdarn zaman içinde ortaya çıkacağı belirtildi.
Su durum Manasfir’daki ciddiyeti ortaya koyuyor. 
Monastr'da mutlaka konutlar gözden geçirilmelidir. 
Uğur Apartmanı gibi birçok apartman aynı sonuçla 

tap kaşiya tatabih.
nteca birikfirdMUeriyle ancak başlarını sokacak bir ev 

saftftji olan vatandaşların, korkulu rüya görmemeleri için 
bu inceleme mutlaka yaptırılmalıdır.

tefedfyefer de bir atam imara açarken jeolojik haritaları 
dbğru dürüst çıtonp, ondan sonra imara açmalılar.

Uğur Apartmanmdan daire alan vatandaş suçlu mu ki 
M soruca kananıyor

fence asıl suçlu yerel yönetimdir,
Zam'Di bozuk dadan imara açıyt^ar, buraya yapılan 

Mön daire atan vatandaş ise yanıyor.

Zemin kayması sonu
cu yıkılma tehlikesi 
ile karşı karşıya kalan 
Uğur Apartmanı’nın 
boşaltılmasından 
sonra Valilik, Kayma 
kamlık ve Belediyece 
yıkım kararları apart
man sakinlerine 
bildirilmesi üzerine, 
yıkıma dün başlandı. 
Bursa’dan yıkıcı bir 
firma ile 70 milyar 
liraya anlaşan 
apartman yönetimi, 
molozları kendileri 
taşıyacaklar.
Apartman, kontrollü 
olarak bir buçuk 
ayda yıkılacak. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

“Sıkıntı yönetime yansıdı
12 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifimin önceki gün yapılan olağanüstü 
genel kurul toplantısında, İbrahim Aksoy’un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden düşürülmesi ile 
bu göreve getirilen Ahmet Şahin, baş gösteren sıkıntının Genel Merkeze kadar sıçradığını 
belirterek, alınan kararın siyasi olamayacağını söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

kadrigulera.hotmail.com
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CHP’li Gençlerin “And”ı
CHP’de kazan kaynıyor.
Parti yönetimin zaafiyetleri sonucunda iki milletvekili kanat

lanıp AKP’ye uçtu.
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye genelinde 

tabanla buluşma gezileri düzenliyor.
CHP adına ilginç gelişmeler bunlar.
Ancak;
Çok mu olumsuz?
Bence değil.
Parti de bir hareket yaratıyor.
Özellikle Songül’ün gezileri partideki dinamikleri ateşliyor.
Genel Merkez’e silkinmek ve hatalı tutumlarını düzeltmek için 

bir fırsat veriyor.
AKP’ye giden milletvekilleri çok da önemli değil.
CHP'nin böyle omurgasızlara ihtiyacı yok.
Hatta iyi bile....
Siyasette yer almak toplumsal bir ödev.
Ne var ki ödevin sorumluluklarını ve gereklerini yerine 

getirmek kararlılık ister.
Bu kararlığı gösteremeyenler, mücadele yeteneği olmayan

lar yalpa yaparlar.
CHP'den ayrılan milletvekillerini yalpalayan sorumsuzlar 

olarak nitelemek çok da yanlış değil.
Önemli olan CHP yönetiminin oluşa gelen bu gelişmelerden 

dersler çıkarması ve olumlu bir sonuca ulaşması.
Onun için kazanın kaynaması bazen de toplum yararına

I sonuçlar doğurur.
Partinin büyüklen "parti içi” sorunlarla uğraşırken gençler, 

I daha nitelikli çözümler peşinde koşuyorlar ve gereğini yapıyor- 
I lar.

“Cumhuriyete ve partiye ihanet içinde olmayacaklarını vur- 
I gulayarak” büyüklere ciddi mesajlar gönderiyorlar.

Toplumu kucaklayacak ve ülkenin ortak çıkarlarında buluştu- 
I racak projeler üzerinde duruyorlar.

Bu çerçevede hazırlanan “gençlik andı” gençlerin
I Cumhuriyete, Atatürk İlke ve Devrimleri’ne sahip çıktığının
I somut bir göstergesi...

Gençler, “Gençler Andı”nda ülkenin geleceğine dönük 
tehditlere dikkati çekiyorlar, duruşlarını ve kararlılıklarının altını 
çiziyorlar;

"Bizler,
Vatanın çıkarlarını daima her şeyden üstün tutacağımıza,
Vatanı, Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliyecilerden 

aldığımız kutsal bir emanet olarak koruyacağımıza,
Hiç bir koşulda bize emanet edilen Cumhuriyet'e ve 

Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihanet içinde olmayacağımıza, asla 
emperyalizme tutsak olmayacağımıza,

Emperyalizmin yerli işbirlikçilerine asla ödün vermeye
ceğimize,

İktidar koltukları uğruna ilkelerimizden ve ideolojilerimizden 
taviz vermeyeceğimize,

Faşizme ve faşizmi kurumsallaştırmak isteyenlere yurdu dar 
edeceğimize,

Oligarşinin ve kurumlarının halkımızın üzerinden uygula
maya çalıştığı sömürü düzenine son vereceğimize,

Şartlar ne olursa olsun kendi ikbalimiz ve hırslarımız uğruna 
partimize zarar vermeyeceğimize,

Hangi makamda olursak olalım en kutsal görevin parti 
neterliği olduğunu asla unutmayacağımıza onurlu bir partinin, 
onurlu ve devrimci gençleri olarak ant içeriz"

Ülkeyle ilgili ciddi taarruzların olduğu bir dönemde gençlerin 
andı çok önemli mesajlar içeriyor.

Ulusunu seven herkesin sahip çıkmasında ve benimsemesin
den sayısız yararlar var.

Wı yönetme m
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tanm Satış Kooperatifi nin önceki gün yapter 
olağanüstü genel kurul toplantısında, İbrahim Aksoy’un Yönetim Kurulu Başkâiğ 
görevinden düşürülmesi ile bu göreve getirilen Ahmet Şahin, baş gösteren s:<rz- 
Genel Merkeze kadar sıçradığını belirterek, alınan kararın siyasi olamayacağını söyfesl
Seyfettin ŞEKERSÖZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi > 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığına 
getirilen Ahmet 
Şahin, değişik
liğin nedenini 
yönetim içinde 
baş gösteren 
sıkıntıya 
bağladı.
Yönetimde 
nöbet değişimi 
yapıldığına 
dikkat çeken 
Şahin, 
"Arkadaşlarım 
beni uygun 
gördüler, bu 
görevi götüre
bildiğimiz 
kadar götür 
meye karar
lıyız" dedi.
Yeni başkan 
Ahmet Şahin, 
İbrahim 
Aksoy’un "DYP 
İlçe Başkanlığı 
tarafından 
yönlendirildiler ” 
suçlamasını 
kabul etmedi. 
Şahin, aksine 
sıkıntının uzun 
süredir yöne
timde baş 
gösterdiğini 
ancak kendisini 
devamlı ikaz 
ederek, istifa 
etmesi gerek
tiğini öne 
sürdüklerini

Ahmet Şahin
•- w

ancak kabul umuyorum" göreve
ettiremediklerini dedi. başladığı ilk
söyledi. KARAR gün kendisine
Baş gösteren SİYASİ DEĞİL gelen tebrikleri
sıkıntının Genel Alınan 3-2 lik kabul etti.
Merkeze kadar kararın kesinlik Marmarabirlik’^
sıçradığını da le siyasi ola yeniden
sözlerine mayacağını yapılanma
ekleyen Şahin, belirten Şahin, sürecinde
"Bizim işimize "Aldığımız karar İstiklal Caddesi
parti karışmaz. siyasi değil, üzerinde
Parti olsun, çünkü kendisi bulunan
Birlik olsun tak de suçladığı Zeytin Satış
tir hakkı yoktur. partinin bir Mağazası
Bu karar bizim üyesidir. işleticisi Güven l
yönetimimize Kendisini Ünlü’ye de
aittir. Kendisinin çekilmesi için teşekkür eden
yaptım dediği defalarca ikaz Şahin
hizmetlere ettik ama o "Sayın Ünlü, \
biz de onay başkanlıktan Gemlik
vererek karşı düşürmemizi merkezden
çıkmadık. istedi. Yapacak sonra Küçük |
Genel başka iş bırak Kumla’da da
Başkanımız madı" diyerek açtığı satış
Sayın Refi iki arkadaşıyla mağazası ile ]
Taviloğlu çok birlikte kendini bize en iyi
değerli bir savundu. şekilde temsil !
yöneticidir. Çalışmaların ediyor, kendi
Yönetim devam sine birlik
kurulları dahil edeceğini adına teşekkür
bize destek söyleyen ederim"
vereceklerini Ahmet Şahin, mesajı iletti.

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

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
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apartman sahipleri bir firma ile yıkım için 70 milyar liraya anlaştı

> Uğur Apartmanı 
I yıkılmaya başlandı

I
KnfSttm SEKE RSOZ

Manastır da sorun 
haline dönüşen Uğur 
Apartmanı için ilk 
balyoz vuruldu.

Bina’nın 1.5 ayda 
tamamen yıkılacağı 
açıklan dr

i Yaklaşık iki aydan bu 
yana birçok teknik 

| elemanın gelerek 
incelemelerde bulun-

—I dugu. ancak yıkımının
I Belediye’mi yoksa 
I mülk sahipleri tarafın- 

,e । dan mı üstlenileceği 
geçtiğimiz hafta 

r ıcmde bina yönetimi 
J tarafından karara 
" varılmış ve binanın 
| yıkım isini sahipleri 
| kendileri yapmaya 
I karar vermişlerdi.

es Dün, binanın kapı ve
I pencereleri dahil diğer
| akşamlarının sökülme

sine başlanılmasıyla
| çevrede korku azaldı.

y Uğur Apartmanı 
sahiplerinin anlaştığı

L| Güngorenkaz Inşaat- 
Hırdavat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 
sahibi Abdullah

Güngör, binaya yıkım 
için ilk balyozu vurdu
rarak yıkıma başladı.
YIKIM FİRMADAN 
Binayı yıkmak için 
apartman sahipleriyle 
70 milyar liraya 
anlaştıklarını bildiren 
Abdullah Güngör, 
binadan çıkacak her 
türlü malzemenin de

TAŞI 
GEDİĞİNE

* yaatt

I Kumarhane Adası
| ■ AKP Çanakkale Milletvekili

II İbrahim Kösdere,
I Gökçeada’yı turizmi
H canlandıracağı iddiasıyla 
j "Kumarhane Adası" yapmayı 
H tasarladıklarını söylemiş.
fl Nasıl Müslümanlık bu?
U Kumar dinen haram değil mi?
fl Bektaşi misali
ffl Ehline helal, nehrine haram...

kendisine 
kalacağını söyledi. 
Anlaşma yaptığı mal 
sahiplerinden moloz 
taşımak için üç adet 
araç talep ettiğini 
söyleyen Güngör, 
anlaşma gereği 
çıkan molozları 
araçlara yükleyecek
lerini ve bundan son
raki giderlere karış
mayacağını belirtti. 
İnşaatın molozlarını 
taşımak için Uğur 
Apartmanını yapan 
şirketin sahiplerinden 
Osman Onsekiz’in 2 
adet, Faruk Güzel'ln 
de bir adet damperli 
kamyon verdiğini

söyleyen Alaattin 
Akcan, Belediye 
Başkanından da 
kamyon desteği 
istediiklerini söyledi. 
Uğur Apartmam’nın 
sahipleri tarafından 
yıkılmaya başlanıl
masından sonra 
gözler şimdi de üst 
kısımda yapımı biten 
diğer binalara 
çevrildi.
Buralarda başlayan 
istinat duvarları 
çatlamaları nedeniyle 
binaların teknik 
heyetler tarafından 
devamlı tetkik 
edildikleri bildiriliyor.

*** — nmâsına kallaTâp^
’ Başlandı. İlk balyöz*dün

Bir Kitap üzerine....
Ahmet Şerif İzgören.
Bir yazar.
Kitabının adı.
“Şu hortumlu dünyada, fil yalnız 

bir havandır”
Elimdeki Kitap 8. Baskı.
Bir solukta okudum.
Hem eğitiyor.
Hem de eğlendiriyor.
Benlik gibi.
Hırs gibi.
Alışkanlık gibi.
İnanç gibi değerleri incelemiş.
Bu denemelerini güzel sözlerle 

desteklemiş.
Bazen fıkralarla eğlenceli hale 

getirmiş.
Uzun bir süreden beri kitaplardan 

uzak kalmıştım.
Bu kitap ilaç gibi geldi.
Yazar Kıbrıs'tı.
Ordudan ayrılmış.
Üstteğmenlikten ayrılmış.
Şimdi. Kıbrıs’ta bir üniversitede 

öğretim üyeliği yapıyor.
“Dinlemek üzerine" bölümünde, 

bir fıkra var.
Onu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Dünya'da sadece bir çift kalan, 

orangutan maymununun erkeği 
ölmüş.

Neslin devamı için, ne yapalım 
diye düşünmüşler.

Kuruldaki bir Türk Bilim adamı, bir 
teklif yapmış.

Bizim memlekette bir İsmet 
ağabey var.

Aynı orangutana benzer.
Ona rica edebiliriz.
Ayrıca 100-200 dolar gibi bir ödül 

de veririz”
Sonuç ta İsmet Ağabeye gidilmiş.
İsmet Ağabey teklifi dinlemiş.
“- Olur ama, üç şartım var" demiş.
Nedir, diye sormuşlar.
1- Öpüşmem
2- Yavru erkek olursa, rahmetti 

babamın ismini koyarsınız.
3- 100 dolar çok, en fazla 50 

dolar veririm.
Hepinize mutlu ve serin günler.

GÜNÜN SÖZÜ

En yükseğe çıkmak için, 
En aşağıdan başlamak 

lazımdır. '“Syrus
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İslamköy Yazırova Mahallesi’nde oturan mahalle sakinleri AK Parti İlçe Yönetimini ziyaret etti.

Kahvehane açmak için destek istedileı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Engürücük Köyü'ne 
bağlı İslamköy 
diye bilinen 
Yazırova mahallesi 
oturanları ziyarette 
bulunduktan AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin’den 
kahvehane için 
destek istediler. 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman 
Çelikle birlikte 
AK Parti İlçe 
Yönetimini ziyaret 
eden Yazırova 
mahallesi sakinleri, 
Enver Şahin’den 
isteklerini 
sıralarlarken, 
evlerinin

i ruhsatsız olması 
| nedeniyle 

mahallelerine
I kahvehane 
|.......

açamadıklarını 
söyleyerek
destek istediler.
KAHVEHANE 
İSTİYORUZ
Mahalleli gençlerin 
gidecek yerleri 
olmadığından sokak 
başlarında kendi 
aralarında vakit 
geçirdiklerini dile 
getiren Köy Muhtarı 

Osman Çelik, 
"Her sorunumuza 
koşan ilçe yönetimin
den kahvehane 
içinde destek 
istiyoruz” dedi.
Çocuklarını 
Engürücük İlköğretim 
Okulu’na gönderen 
Yazırova Mahallesi 
sakinleri, 
mahallelerinden

Engürücük köyüne 
ulaşan alt yolun 
asfaltlanmasını da 
istediler.
Mahalle sakinleri 
en büyük sorunlarının 
kömür olduğunu 
yineleyerek 
“15 yıldır buradayız 
sorunumuzla kimse 
ilgilenmedi. Çoluk 
çocuk her gün 

kömür tozu 
yutuyoruz” diyerek 
dert yandılar. 
SORUNLAR 
ÇÖZÜLECEK 
Engürücük Muhtarı 
Osman Çelik ile 
Yazırova Mahallesi 
oturanlarını dinleyen 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Yazırova mahallesinin 
Engürücük Köyüne 
uzak olması 
nedeniyle yolunun 
da köy yolu olarak 
gözükmediğine 
dikkat çekerek 
“Ancak biz buranın 
asfaltlanması için 
girişimlerde bulun
duk, Ağustos ayı 
sonunda Katırlı ve 
Cihatlı köy yollan 
için gelindiğinde 
bu volun da asfalt 

işi halledilecek” 
yanıtını verdi.
Kömür depolan için 
her türlü girişimi 
partisinin yaptığını 
söyleyen Enver Şahin 
şu anda kömür 
depolan nı kaldır
manın imkansızlığına 
değinerek “Tozların 
çevreye zarar ver
memesi için zaten 
Milletvekillerimiz 
devreye girmişlerdi. 
Soruna iki taraflı 
çözüm arayışlarımız 
devam ediyor” 
şeklinde konuştu. 
Enver Şahin, tapulan 
olmadığı için 
ruhsatlarının da 
bulunmadığı bir 
mahalle için 
kahvehane sözünü 
veremeyeceğini 
belirtti

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
“S ’ KAMPANYAMIZ

stoklarla SINIRLIDIR

ÖZKAYA OTOMOTİV
- -m GEMLİK BAYİİ
lıpE ■ |~| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
■■■*■- Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Beach Voley 2004 
3. Bayanlar Türkiye 
Serisi1 bugün Küçük 

Kumla’da başlıyor
Beach Voley 2004 
3. Bayanlar Türkiye 
Serisi bugün Küçük 
Kumla’da start alı 
yor. Küçük Kumla 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğini yaptığı 
Beach Voley 2004 3. 
Bayanlar Türkiye 
Serisi, 4 gün 
boyunca sürecek. 
Küçük Kumla Bele 
diye Başkanı Eşref 
Güre, Beach Voley 
2004 3. Bayanlar 
Türkiye Serisi’nin 
Voleybol 
Federasyonu 
tarafından

organize edildiğini 
söyledi.
Bugün saat 
17.oo'de başlaya
cak otan Beach 
Voley 2004 
3. Bayanlar Türkiye 
Serisi’nin 4 gün 
boyunca her gün 
saat 17.oo ile 
23.oo arasında 
Yunuslar Plajı’nda 
yapılacağını 
söyleyen Güre, 
etkinliklerin gece d( 
sürmesi nedeniyle 
plajda şenliklerin 
de yapılacağını 
söyledi.
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gününe dikkat edingeçmek için yeni hak tanıiff
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Milli Eğitim Bakanlığı, 
başarısızlık ve 
devamsızlık nedeniyle 
sınıfta kalan veya 
sorumlu olarak üst 
sınıfa geçen lise öğren
cilerine, 2003-2004 
eğitim - öğretim yılına 
özgü olmak koşuluyla 
sınıf geçebilmeleri 
için şans tanıdı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik tarafın
dan yayımlanan genel
geye göre, başarısızlık 
nedeniyle sınıf tekrarına 
kalan öğrenciler ile 
sorumlu olarak sınıf 
gecen öğrenciler, iste
dikleri takdirde son sınıf 
öğrencileriyle birlikte 
ikinci ortalama yük
seltme sınavına alı
nacaklar.

Devamsızlık sebebiyle 
başarısız duruma 
düşen öğrencilerin 
başarılarının 
değerlendirilmesinde 
de devamsızlık

durumları 
dikkate 
alınmaya
cak.
Bu durum
daki 
öğrenciler
den, 
bütün der
slerden en 
az bir 
dönem 
notu bulu
nanların 
notları, 
yıl sonu 
notu 
olarak 
kabul

edilecek ve başarı 
durumları Ortaöğre tim 
Kurumlan Sınıf Geçme 
Yönetmeli ği hüküm 
lerine göre yeniden

değerlendirilecek.
Yıl sonu notlarına göre 
yapılan bu değer
lendirme sonucunda 
başarısız durumda 
bulunan öğrenciler 
başarısız oldukları 
ders veya 
derslerden; bazı der
slerden hiç dönem 
notu bulunmayan 
öğrenciler de bu 
dersler ile başarısız 
oldukları derslerden 
yetiştirme programına 
alınacaklar.
Yetiştirme programları, 
2 Ağustos Pazartesi 
günü başlayıp, ikinci 
ortalama yükseltme ve 
sorumluluk sınavların
dan 1 gün önce 
sonuçlanacak şekilde 
planlanacak.

BİZİMLE VAŞfflN

O-

ini

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ

Erkan ŞENEN

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

Mantar, kurşun 
LJ İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri

Çapa 
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ye ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 
16/A MUDANYA

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

Türkiye Metal 
Sanayicileri 
Derneği nin (MESS), 
üyelerine yönelik her 
yıl yaptığı "İş 
Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları-2003" 
araştırmasının 
sonuçlandığı 
bildirildi.
MESS Genel Sekreteri 
İsmet Sipahi, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
MESS üyesi işyerler
ine yönelik olarak 
her yıl iş kazaları ve 
meslek hastalıkları- • 
na ilişkin istatistik! 
araştırma yapıldığını 
hatırlattı 2003 yılın
da yapılan araştır
manın sonuçlarının 
"MESS Üyelerinde İş 
Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları Istatistik- 
leri-2003" adlı kitap
ta bira raya getir
ildiğini belirten 
Sipahi, 153 MESS 
üyesi işyerinde 88 
bin çalışan üzerinde 
yapılan araştırma
da, "güvensiz 
hareketler 
nedeniyle" mey
dana gelen iş 
kazalarının yüzde 
66.97'sinin dikkatsiz 
çalışma, yüzde 
14.85'inin de kişisel 
koruyucunun kul- 
lanılmamasından 
kaynaklandığının 
belirlendiğini vurgu
ladı. Sipahi, güven
siz hareketin neden-

leri ne botakfrpnda 
yüzde 57.97
o ra n ry Ia c ahsan?n tj 
sağlığı ve guvenhçj» 
kurallanna uygun 
davranmamasının 
ilk sırada yer 
aldığının 
görüldüğünü anlattı 
Sipahi. Araştırmayla I 
is kazalarının en 
fazla pazartesı gunu I 
ve ikinci saatinde 
meydana geidıgı 
tespit edilmiştir 
Kazaya uğrayanların 
yaş arahgrna 
bakıldığında ise en I 
fazla 26-35 yas 
grubundaki kişilerin I 
bulunduğu 
görülmektedir dedi. I 
Is sağlığı ve güven- I 
ligine yönelik çalış- I 
malarla, guvenstz 
hal ve hareketlen 
ortadan kaldırarak I 
iş kazalarını ve 
meslek hastalık taam I 
en az düzeye ındsre-1 
bilmeyi hedefledik- I 
lerine dikkat çeken I 
Sipahi, hedefe ulaş-1 
manın, mevcut 
durumun doğru 
istatistiklerle ortaya I 
konabilmesine, 
elde edilecek 
venler doğrultusun- I 
da nsklenn belirten-1 
meşine ve gerekli 
iyileştirme çalış
ma la n n m yap» la - 
bilmesine bağlı 
olduğunu 
sözlerine ekledi
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En sevilen masal Cinderalla
Cinderella, yazıl
masının üzerinden 
300 yıldan fazla 
zaman geçmiş 
olmasına rağmen, 
dünyanın en sevilen 
masalı olarak 
seçildi. UCI sine
malar zinciri 
tarafından bin 
200 çocuk arasında 
yapılan ankette 
Cinderella, yüzde 
36 oy alarak birinci 
oldu. Ankette ikinci 
sırayı Uyuyan Güzel, 
üçüncülüğü ise 
Hansel ve Gretel 
kazandı.
Anketi düzenleyen 
UCI sinemalar 
zincirinin sözcüsü 
Lianne Butterfield 
klasik masalların 
her dönemde ilgi 
çektiğini ve 300 
yıl önce yazılmış 
olsa da bir masalın 
bugünün dünyasıyla 
bağlarının 
sürdüğünü 

I ifade etti.
I Artık hemen hemen 
I herkes tarafından 

bilinen masal özetle

şöyle:
"Cinderella üvey 
annesi ve iki üvey 
kız kardeşiyle 
yaşamaktadır. 
Cinderella'ya kötü 
davranan üvey 
annesi ve kız 
kardeşleri tüm 
ağır işleri ona 
yaptırmakta ve onu 
ailenin bir bireyi 
olarak görmemek
tedirler. Kendisinden 
istenen her işi 
şikayet etmeden 
yapan Cinderella, 
sonunda Kraliyet 
Balosu'nda Prens le 
buluşmak için üvey

annesine karşı çıkar 
ve bir iyilik 
meleğinin yardımıy
la balkabağından 
dönüştürülen 
muhteşem bir atlı 
arabayla saraya 
gider. Ama gece 
yarısından önce 
eve dönmesi 
gerekmektedir..." 
En sevilen masal 
sıralaması ankette 
şu şekilde sıralandı: 
Cinderella, Uyuyan 
Güzel, Hansel ve 
Gretel, Rapunzel, 
Kırmızı Başlıklı Kız. 
17. yüzyıl yazarı 
Charles Perrault,

Cinderella'nın 
yazarı olarak anıtsa 
da, Çin edebiyatın
da, başlangıcı 
M.Ö. 850 ye kadar 
uzanan benzer 
hikayeler bulmak 
mümkün.
Televizyona 
uyarlanan 
Cinderella ilk kez 
1950 yılında 
Disney tarafından 
beyaz perdeye 
aktarıldı. Disney 
bundan 2 yıl önce 
de ilk çekilen 
filmin devamı olan 
Cinderella ll'yi 
çekti.

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİ YURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Alî Bay dar

SELAM OLSUN

Dosta giden hak yoldayız
Görenlere selam olsun
Bilinmedik bir haldeyiz 
Bilenlere selam olsun

Kudret kelamın asanı
Yüceltir yüce insanı 
İsteyip candan ihsanı 
Erenlere selam olsun

Zengin fakir sağlam hasta 
Her gün göçer posta posta 
Genç ihtiyar eşe dosta
Yarenlere selam olsun

Bize tutan sevgi bağı 
Birliktir her işin sağı 
Dost ellere sev yumağı 
Saranlara selam olsun

Yolcu menzil menzil gider
Yaralana borcun öder
Güzel dostlar evlat peder
Kalanlara selam olsun

Canlar kanat açmış uçar 
Sıddık yine kaldı naçar 
Güller karanfiller açar 
Derenlere selam olsun

SATILIK DAİRE

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta 
E l/M ÖAİIİIİ/İIV5. KUlSUIIİUIIlUUli ÖUIIIIKIII.

lel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 8139999

mm m h/öi
GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI
EKMEK ARASI DÖNER+AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ + AYRAN
HAMBURGER + AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
KÖFTE + CİPS + KARIŞIK SALATA+İÇECEK 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL1
3.500.000 TL

4.500.000 TL
4.500.000 Tl
4.500.000 n
4.500.000 Tl

MMıp 4.500.000 TL
PİZZAKARIŞIKSALATA+İÇECEK 8.000.000 TL

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 6İ

SATILIK 1
Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 
triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74
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JSağlıkta yeni dönem başlıyor
(ağlık Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Hacettepe 
Üniversitesi nin birlikte 
hazırlayacakları proje, 
Türk sağlık sisteminde 
İyeni bir dönem başlat- 
ıacak. Proje başarılı 
olursa, Türkiye'de ne 
kadar kişinin hangi 
hastalığa yakalandığını 
ve bu hastalıklara ne 
kadar para ödendiği 
hesaplanabilecek.
Hacettepe Üniversitesi 
tarafından hazırlanan 

' Sağlık Sistemlerinin 
Sınıflandınlması, 
Kodlama Sistemlerinin 
Geliştirilmesi ve 
Analizleri1 Projesinin 
protokolü imzalandı. 
Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlük binasında 
gerçekleşen törene 
Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı Haşan Basri 
Aktan, Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Nejdet Ünü- 
var, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşan Enis Yeter ile 
Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Tuncalp Özgen katıldı.

İmza töreni öncesi bir 
konuşma yapan Maliye 
Bakanlığı Müsteşarı 
Aktan, sağlık sek
törünün yeniden 
yapılandırılması 
çerçevesinde hazır
lanan projenin, Dünyü 
Sağlık Örgütü tarafın
dan onaylandığını 
ifade etti.
Söz konusu projenin 
toplam 2 yıl içerisinde 
ve birbiri ile eş zamanlı 
olarak yürütülecek 3 
aşamadan oluşacağını 
kaydeden Aktan, pro
jenin aşamalarını şöyle 
anlattı: "Bunlardan bir
incisi, tedavi yardımına 
ilişkin bütçe uygulama 
talimatında var olan 
sağlık hizmetleri 
listesi Dünya Sağlık 
Örgütünün ben
imsediği kriterlere göre 

revize edilecek. 
Maliyet analizleri ile 
istatistik çalışmalar 
gerektiren bu aşama 
sonucunda oluşturula
cak model, sağlık 
hizmetlerinin göreceli 
maliyetlerinin esas alı
narak sınıflandırılması 
ve fiyatlandırılması 
yanında, sağlık harca
malarının nitelik ve 
nicelik olarak kon
trolünü de mümkün 
kılacak. Hizmet 
maliyetlerindeki 
değişiklikler devlet 
bütçesine yansıyacak. 
İkinci aşamada ise 
yatarak tedavi gören 
hastalara verilen sağlık 
hizmetlerinin 
ödemelerinde tüm 
finansal riskleri geri 
ödeme kurumlarına 
yükleyen hizmet başı

na ödeme siste
minden, sağlık hizmeti 
veren kurum ve kuru
luşlara paylaştırılması 
ve vaka başına ön 
ödeme sistemine 
geçilecek. Bu çalış
malarda referans alı
nacak modele 
dayanılarak milli 
düzeyde bir sağlık 
hizmeti sınıflandınlması 
ve kodlaması yapıla
cak. Bu çalışma için 
farklı 10 hastaneden 
tanı ve sınıflandırma 
veri tabanlan 
oluşturulacak.
Son aşamada ise ilaç
ta ve tıbbi malzemel
erde uluslararası 
düzeyde kabul 
görümüş kalite stan
dardının oluşturulması 
için, satın alma, stok 
yönetimi, faturalama 
ve provizyon gibi yöne
tim süreçlerinin geliştir
il meşki, ilaç ve tıbbi 
malzemelerin kod
larının yapılması hede
fleniyor. Bunun yanı sıra 
bu malzemeleri satan
larla ilgili veri tabanı ile 
ilaç, tıbbi mazleme ve 
cihaz bilgi bankası

kurulacak’
Müsteşar Aktan, pro
jenin yürütülmesi aşa
masından gerek 
görülmesı halinde 
Maliye Bakanlığı nın 
Üniversite Araştırma 
Fonu na kaynak 
aktarabileceğini 
belirterek, proje ile Türk 
sağlık ekonomisinde 
makro hedeflere 
ulaşılabileceğini ifade 
etti. Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Ünüvar, pro
jenin sağlık hizmet
lerinde getirilecek 
yeniden yapılandırma 
reformu için çok 
önemli olduğunu 
belirterek, özellikle 
Genel Sağlık Sigortası 
için bu projenin ayrı bir 
önemi olduğunu kay
detti. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı 
Müsteşarı Yeter ise, 
bugüne kadar 
Türkiye'de sağlık 
hizmetlerine ayrılan 
bütçenin yeterli 
olmadığını ancak 
ayrılan bütçenin de 
verimli kullanıla
madığını vurgulayarak, 
proje sayesinde sağlık 

harcamakanna bîr 
standart geteteceğn 
cüegeördi Basn 
mensupiamm proje ie 
igü socuSaro cevap- 
londrar Hacettepe 
ümverstes tektau 
Özgen, proje 
sayesnde Türk sağifc 
ıiıtonwwı rakamlar ie 
ifade edrtecegn 
belirterek. tundan 
sonra Türkiye de taç 
kişinin basının 
ağ n dığ ı nj. koç tafran 
kann oğns çekhğsrv ve 
kaç lâşiran toafik kaza
sından dolayı ayağının 
kırıldığını Mocoğrr 
Bunun yanında bu 
hastalıklor için ne 
kadar bütçe ayvmame 
gerektiğini de önce
den hesaplayabile
ceğiz’ diye konuştu 
Konuşmaların ardından 
Hacettepe Üniversitesi 
tarafından yürütülecek 
proje için M a I iye 
Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Mustesarian 
ile Hacettepe üniver
sitesi Rektörü Özgen 
protokol imzalad.

L
L 
L
L

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 6EMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR
Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK

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

Evini edinmede değiş#
Yargıtay, kapsamlı 
araştırma yapıl
madan tarafların 
beyanları ile yetinil
erek evlat edinme 
kararı verilemeye
ceğine hükmetti. 
Karşıyaka 5. Asliye 
Hukuk Mahkemesi, 
davacı Tahsin Yiğit'in, 
iki kızı evlat edinmek 
istemiyle açtığı 
davayı kabul etti ve 
temyiz edilmeyen 
karar kesinleşti. 
Adalet Bakanlığı, bu 
kararın, sonuca etkili 
olmamak üzere 
kanun yararına 
bozulması istedi.
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, yerel mahke
menin kararını oybir
liğiyle bozdu.
Türk Medeni 
Kanunu'nun 313. 
maddesinde ergin ve 
kısıtlıların hangi 
hallerde evlat 
edinebileceğini 
düzenlediği belirtilen 
kararda, aynı 
kanunun evlat edin

me kararı vermeden 
önce hakime araştır
ma yükümlülüğü 
getirdiği kaydedildi. 
Evlat edinmeye, 
ancak esaslı sayılan 
her türlü durum ve 
koşulların kapsamlı 
biçimde araştınl- 
masından, evlat edi
nen ile edinilenin din
lenmelerinden ve 
gerektiğinde uzman- 
lann görüşünün alın
masından sonra 
karar verileceğine 
işaret edilen kararda, 
şöyle denildi: 
"Araştırmayla özellikle 
evlat edinen ile 
edinilenin kişiliği ve 
sağlığı, karşılıklı ilişki
leri, ekonomik 
durumları, evlat edi

nenin eğitme 
yeteneği, evlat edin
meye yönelten sebe
pler ve aile ılişkilen 4e 
bakım i lişkilermdeto 
gelişmelerin açıklığa 
kavuşturulması 
gerekir. Mahkemece, 
Medenı Kanun un 
313. maddesinde 
belirtilen hafin mev
cut olup olmadığı 
tespit edilmeden ve 
kapsamlı bir araştır
ma yapılmadan 
tarafkınn beyanları 
ile yerinilerek hüküm 
kurulması usul ve 
yasaya aytand».* 
Yargıtay 2 Hukuk 
DairesTnin söz konusu 
karan, Resmi 
Gazetede 
yayımlandı.
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bilişim hizmetleri 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

* 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'

1 52 X OD- Rom
* 3 dyiık siniri SUPERONLINE 
‘ e ^erneî erişim paketi

ir Fiat Monitör farkı: 100.000.000 TL

Diğer VESTEL 
uninlen

T5*Mbnıtorie
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HEMEN TESLİM
PEŞİNAT ♦ 3 TAK

BONUS CARDA
PEŞİNAT+ 7 TAK

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT + 9 TAK

8ONUŞ C4|RD 
PEŞİNAT+13 TAK

Vestel PC1. İMİM 1MMM 1.000.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click i.177mm 1.177.600.000 1.177,600.000 1JİÎ.0M.0M 1.307.000.000

Vestel Asteo U07.MMM 1.2MIM 1.207.600.000 U40.M0.N0, U40MM0

Vestel Btshı T imim UMMM UM.M0.M0 1.406.000.000 1.406.000.000
Vestİ Planet

i imi 1.426.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000
Vestf Magıc 

f 1.9MIM 1.920.000.000 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000
Vesd Bishı Y 1.794.800.000 1.79000.000 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000

Vestemj" U61.600.000 1.861M000 1.861.600.000 2.066.000.000 2.066.000.000
VestİSmart 1.998.800.000 1.998.800.000 1.998.800.000 2.219.000.000 2.219.000.000

VespMax 5MM0M 5M00M 5.070.000.000 5.627.000.000 5.627.000.000

19" Fiat Monitör farkı: 191200.000 IL

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çeki kullanan Aldığı ûrûnûn Tutan Tarih

Bu hediye çeki sadece Active Bllgisayar'da 30/06/2004 tarihine kadar geçerdir I

p CTMootorfarkı.0.000TL

VESTEl ONYX
KOt DAHİL

HEMEN TESUM
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT+ 4 TAK.

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT+ 6 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT+ 10 TAK

15"CRT
Moyırtorle 1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1.271.900.000 U71.900.000
ir CRT

Monitörle 1.450.400.000 1.195M.M0 1.195.400.000 1.314.950.000 UI4.9M.M0
İT FLAT 

| Monitörle 1.510.000.000 U55.000.000 I.MM UM.7MM UM.M

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!
$iz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin, 

teknolojinin tadını çıkarın.....

İstiklal Caddesi Gürle İş I trkezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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(Internet kullanımında
çok gerilerdeyiz

AB’ye üye ve 
aday ülkeler 
arasında internetin 
kullanımıyla ilgili 
yapılan bir 
araştırmaya göre, 
Hollanda ve 
Danimarka 
teknolojinin bütün 
imkanlarından 
yararlanırken, 
Türkiye, Romanya 
ve Bulgaristan 
bu alanda geri 
kalıyor.
AB’nin Avrupa’da 
teknoloji kullanımını 
artırmak için uygu
ladığı E-Avrupa

ıraklar azalarak ,,vıvur\ıuı u^dldudn
I
 Devlet Meteoroloji
I İşleri Genel
I Müdürlüğünden
I yapılan "Meteoro

1 q lojik Değerlendir
I J meye Göre" yağışlı 

i hava, hafta sonuna 
I kadar yurdun kuzey 

II ve iç kesimlerinde 
| etkili olmaya

1 J devam edecek.
| Yağışlı hava, hafta 
I sonuna kadar yur- 
| dun kuzey ve iç 
] bölgelerinde etkili 
| olacak. Yağışlarla 
I birlikte hava 
I sıcaklıkları da 6-8 
J derece azalacak.

Buna göre, bugün 
Marmara'nın

(Orhangazi’den tarih çıktı
Orhangazi’de çevre 
düzenlemesi sırasın
da çok sayıda tarihi 
eser bulundu.
Belediyenin Nadir 
bölgesinde yaptığı 
çevre düzenlemeleri 
esnasında Roma ve

genişlemeden 
önceki 15 
üyesinin 
çoğunluğu 
iletişim 
teknolojisini 
etkin 
şekilde 
kullanıyor. 
Araştırma 
sonuçlarına 
göre, Türkiye, 
AB’nin 28 ülkeli 
e-Avrupa 
sıralamasında 
25. sırada

projesi yer alıyor,
çerçevesinde AB’de insanların
yapılan araştırmaya yüzde 46’sının inter-
göre, AB’nin

kuzey ve doğusu, 
İç Ege, Göller yöresi, 
İç Anadolu'nun 
kuzey ve batısı ile 
Karadeniz sağanak 
ve gökgürültülü 
sağanak yağışlı, 
diğer yerler parçalı 
ve az bulutlu 
geçecek.
16 Temmuz Cuma 
günü, Marmara'nın

Bizans devirlerine ait 
tarihi eserler ile 
lahitler gün yüzüne 
çıktı. Belediye 
görevlilerinin yaptığı 
kazılarda bulunan 
15 parça tarihi eser, 
Bursa Müzeler 

doğusu, İç Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu 
ve Karadeniz'de 
devam edecek olan 
yağışlar, özellikle 
Batı ve Orta 
Karadeniz'in iç 
kesimlerinde yer 
yer etkili olacak.
17 Temmuz
Cumartesi ve 18 
Temmuz Pazar

Müdürlüğümden 
gelen iki görevli 
tarafından incelendi. 
Müze yetkilileri, ilk 
incelemelerinde, 
tarihi eserler ve 
(ahitlerin Roma, 
Bizans ve dönemine 

net kullandığı, 
Türkiye’de ise 
bu oranın yüzde 
7.3 olduğu belir
lenen araştırmaya 
göre, Türkiye’de 
internete erişim 
bedeli yüksek. 
AB’nin genişleme
den önceki üye 
ülkelerinde kişi 
başına 3160 bayt 
veri alışverişi 
olduğunu kaydeden 
araştırma, Türkiye’de 
kişi başına 17 
bayt veri aktarımı 
olduğunu ortaya 
koydu.

günleri kuzey ve iç 
kesimlerde devam 
edecek yağışlar, 
gelecek hafta 
başında 
kuzeydoğu kesim
lerde etkili olduktan 
sonra yurdu terk 
edecek.
Hava sıcaklıktan 
ise yağışla birlikte 
özellikle kuzey ve 
iç kesimlerde 
hissedilir derecede 
(6-8 derece) 
azalarak, mevsim 
normalleri altında, 
diğer bölgelerde 
mevsim normalleri 
civarında 
seyredecek.

ait olduklarını 
tespit etti.
Eserlerin bulunduğu 
bölgede kazılar 
durdurulurken, bölge 
jandarmalar 
tarafından koruma 
altına alındı.

SSK emekli 
maaşları 

konusunda
Yargıtay’ın 
yeni kararı

Yargıtay, SSK 
emeklilerinin aylık ve 
gelirlerinin TÜFE 
oranında artırtması 
konusunda yaşanan 
tartışmalara açıklık 
getiren yeni bir 
karar verdi.
Bir SSK emeklisi 
506 sayılı Yasa nın 
ek 38. maddesi 
uyarınca aylık ve 
gelirlerin TÜFE 
endeksi oranında 
artırılarak ödenme
sine ilişkin uygula
manın ayın 1 'i 
yerine ödeme 
tarihinden kay
naklanan alacağın 
yasal faizi ile birlikte 
ödenmesi istemiyle 
dava açtı.
Ankara 9. İş 
Mahkemesi, davacı 
SSK emeklisine 
80 milyon liralık 
kısmının yasal 
faizi ile birlikte 
ödenmesine 
karar verdi.
Karar, SSK tarafından 
temyiz edildi. 
Temyiz istemini 
görüşen Yargıtay 
10. Hukuk Dairesi, 
hükmü oybirliğiyle 
bozdu. Daire'nin 
bozma kararında, 
DİE tarafından 
açıklanan bîr 
önceki aya ait 
TÜFE artış oranı 
gözetilerek 

aylıkların tespitinde 
Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen 
ödeme tarihleri 
yerine avın birinci 
takvim gününün 
esas alınmasının 
yasa ve konuya 
ilişkin yerleşik 
içtihatlann gereği 
olduğu, bu nedenle 
mahkemenin bu 
yöndeki kabulünde 
usul ve yasaya 
aykırılık bulunmadığı 
belirtildi.
Ancak. 4447 
sayılı yasa uyannca 
1 Ocak 2000 
tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren 
ek 38. maddedeki 
düzenlemenin 
4759 sayılı yasanın 
2. maddesiyle 
değişikliğe uğradığı 
ifade edilen karar
da, bağlanan gelir 
ve aylıklar ile geçici 
76. maddeye göre 
yapılan telafi edici 
ödemelere 
"her ay ödeme 
tarihlerinde'1 bir 
önceki aya göre 
TÜFE artış oranının 
yansıtılacağının 
belirlenmiş olduğu 
kaydedildi.
Ankara 9. İş 
Mahkemesi, karan 
dikkate alarak 
yeni bir hüküm 
oluşturacak.
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Avrupa’da nüfusu 
en çok artan ülkeyiz

Telekom’un
özelleştirilmes 

uzatıldı

Berlin Enstitüsü. 
Türkiye nin Avrupa'da 
nüfusu dinamik bir 
şekilde artan tek 
ülke olduğunu 
açıkladı Turkiyenin 

| AB ve alınması 
halinde, en geç 
2015 yılında birliğin 
en kalabalık ülkesi 

ı olacağı belirtildi.
Almanya nın başken* 
ti Berlin de bilimsel 

' çalışmalarını 
sürdüren Berlin 
Enstitüsü, son bul- 

I teninde. Turkiyenin 
I Avrupa da nufusu 
I dinamik bir şekilde 
I artan tek ülke 
. olduaunu açıkladı

Bogazıcindeki gene 
| ülke başlığıyla 
1 yapılan yazılı açıkla- 
। mada, Turkiyenin 
I AB'ye alınması 
| hafinde, en geç 
I 2015 v’hnca birliğin 
I en kalabalık ülkesi 
I olacağı belirtildi. 
| Türkiye nin Birleşmiş 

Milletler Nüfus 
Dairesi verilerine 
göre, halen 68 
milyonluk bir nüfusa 
sahip olduğunu 
belirten Berlin 
Enstitüsü uzmanlar- 
eski AB üyeleri ile 
yem AB üyelerinin 
nüfuslarının hızla 
gerilediğine dikkat 
çekti. Uzmanlar, 
yenr üyeler arasında 
Polonya. Kıbrıs ve 
Malta haricinde 
j(C - r. .
n^fusun gerileme 
MmMI iç r : e oulur - 
- ’ kaydeden 
lOHMUtifK, Turıuye'de

tam aksine olduğu
na dikkat çekti.
Türkiye'deki nüfusun 
yüzde 30'luk 
kesiminin 15 yaş 
altındaki gençlerden 
olduğunu belirten 
Berlin Enstitüsü 
uzmanlan. 65 yaşın
dan buyuk Turklerın 
oranının ise sadece 
yüzde 6 olduğunu 
hatırlattı Avrupa 
ülkelerinde ise 
nüfusun yüzde 17'lik 
kesimi 65 yaşının 
üzerinde bulunuyor. 
Türkiye’deki nüfus 
yapısının da son 
zamanlarda durak
lama dönemine 
girdiğini belirten 
uzmanlar, ancak 
doğum rakamlarının 
geçmiş yıllarda çok 
büyük olmasından 
dolavr. kadın basma 
düşen ortalama 
çocuk sayısının 2,4 e 
düşmesine rağmen, 
Türk nüfusundaki 
artışın süreceğini 
kaydetti
TÜRKİYE TEK BAŞINA 
10 ÜLKEYE BEDEL 
Berlin Enstitüsü 
uzmanları, Mayıs ayı 
basından itibaren 
Avrupa Birliği nde 
tam üye statüsüne 
kavuşan 10 ülkenin 
toplam nüfusunun 

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E 4 O Q C Q Q
KÖRFEZ OFSET Q IO OO

74 milyon kişi 
olduğunu belirterek, 
Türkiye'nin tek başı
na bu on ülkeye 
bedel olduğuna 
dikkat çekti. Yeni 
üye ülkelerinin 
nüfusunda yıllardan 
beri sürekli gerileme 
kaydedildiğine .
dikkat çeken uzman 
lar, Türkiye'de duru
mun tam tersine 
olduğunu ifade etti. 
Uzmanlar, yeni üye 
ülkelerin nüfusunda 
1997-2001 yılları 
arasında yarım 
milyonluk gerileme 
gözlemlendiğini 
belirterek, Birliğe 
yakın gelecekte 
tam üye olması 
beklenen Romanya 
ve Bulgaristan'ın 
nüfus yapısının da 
aynı tabloyu 
sergilediğinin 
altını çizdi.
TURKİYE'NEN EĞİTİM 
SİSTEMİ YETERSİZ 
Avrupa ülkelerinde 
genç nüfusun yeterli 
oranda olmamasın
dan dolayı ortaya 
çıkan eleman ihtiy
acının Türkiye'den 
karşılanması 
konusunda bu 
ülkenin önemli 
bir eksikliği bulun
duğuna dikkat 

çeken uzmanlar, 
Türk eğitim sistemi
nin, bu genç nüfusa 
cevap vermekte 
yetersiz kaldığını 
vurguladı.
Bültende, Türk eğitim 
sisteminin en büyük 
handikapının istih
dam piyasasının 
ihtiyaç duyduğu 
kalitede eleman 
yetiştirmekte yat
tığını belirten 
uzmanlar, Türkiye'de 
okuma yazma 
oranının halen 
Avrupa ortala
masının çok 
gerisinde bulun-

. duğunu ve ortalama 
okula devam etme 
suresinin de Avrupa 
standartlarının 
gerisinde kaldığına 
dikkat çekti. 
Türkiye'nin batısı ile 
doğusu arasındaki 
doğum oranlarında 
büyük farklar 
bulunduğunu 
belirten uzmanlar, 
doğumların çok 
olduğu Doğu, 
Güneydoğu, 
Karadeniz ve İç 
Anadolu Bölgele 
ri'nde eğitim seviye 
sinin de batı böl
gelerinin bir hayli 
gerisinde bulun
duğunu kaydetti. 
Uzmanlar, Türkiye'nin 
doğu bölgelerinden 
Avrupa'ya gelebile
cek nüfusun, 
Almanya gibi sanayi 
ülkelerinde duyulan 
kalifiye eleman 
ihtiyacına cevap 
verecek düzeyde 
olmadığını hatırlattı.

Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, Türk 
Telekom’un 
özelleştirilmesiyle 
ilgili bilgilendirme 
sürecinin bazı 
yabancı firmalar
dan gelen talep 
üzerine ay sonuna 
kadar uzatıldığını 
söyledi.
Yıldırım, ayrıca 
havaalanlanndaki 
VIP salonlarının kap
samını daraltacak
larını açıkladı.
Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım, Ahlatlıbel 
Tesislerinde 'PTT 
çalışanların sorun
ları ve çözüm öneri
leri' konulu sem
pozyuma katıldı. 
Sempozyum öncesi 
gazetecilerin soru
larını cevaplandıran 
Yıldırım, Telekom un 
özelleştirilmesi ile 
ilgili bir soru üzerine 
Yıldırım, bilgilendir 
me sürecini 15 
Temmuz diye plan
ladıklarını ancak 
özelleştirmeyle 
ilgilenen bazı 
yabancı firmaların 
ek süre istediklerini, 
bunun üzerine süre
ci ay sonuna kadar 
uzattıklarını açık
ladı. Yıldırım, ihale 
sürecinin ne zaman 
başlayacağının 
sorulması üzerine 
ise, "Çok fazla 
sapma ynk. Ay 
sonunda durumu 
değerlendirip, takvi 
mi açıklayacağız'1 
dedi.
"VIP SALONLARININ 
KAPSAMINI 
DARALTACAĞIZ" 
Gazetecilerin, 
Havaalanlarında VIP 
Salonlarının kap
samının daraltılması 
ile ilgili sorulan üzer
ine Yıldırım, VIP 
salonlarının adeta 
günde 60 bin kişinin 
giriş çıkış yaptığı VIP 
terminallerine 
dönüştüğüne dikkat 
çekerek, "VlP'lerle 
ilgili yeni bir çalış 
ma başlattık. Bu 
çalışma ile VlP'ler 
anlamına uygun 

hale getirilecek, j 
Artık herkes VIP 
salonlarından yar® 
lanamayacak" dM 
konuştu. Yıldırım, 1 
VlP'lerin kapsamın
da büyük bir darafl 
maya gittiklerini j 
vurgulayara bu | 
yöndeki çalış
malarını tamam- 1 
ladıktan sonra
Başbakan ın onayı
na sunacaklarını I 
kaydetti.
Gazetecilerin, THY 
ile ilgili açıkla
malarını hatırlat- ı 
maları üzerine 
Yıldırım, bu konuyla 
ilgili sözlerinin ye» 
ince açık olduğum 
ve hiçbir yoruma ] 
ihtiyaç olmadığını 
söyledi. THY yönel 
çileri ile görüşüyor 
musunuz?' şeklinde 
ki bir soru üzerine I
Yıldırım, Sürekli 
gorusuyorum. her 11 
zaman görüşürüm" I 
ifadesini kullandı. I 
THY'nin özelleştir- I 
ilmesi için verilen I 
sürenin dolması 11 
nedeniyle THY hin 11 
yıl sonra Ulaştırma I 
Bakanlığına 11 
bağlanacağı 
doğrulayan Yıldım I 
"Bu rutin bir islemd I 
Maliye Bakanlığı, 11 
geçtiğimiz günle! I 
bizden 1 yıllık ek ti I 
süre istedi. Biz de I 
bu süreyi verdik, i I 
sure zaman zamd I 
yenilenir. Öz-.-:lleşl I 
inme işlemi. Özel I 
tirme Yüksek Kuni I 
tarafından belli J I 
zamanlarda j I 
yenilenir Bı ı yöndi I 
herhangi bir pronl 
lem yok" dedi PHI 
çalışanlarının sorti I 
larının dile getiril I 
sempozyumda ■ I 
konuşma yapan 11 
Yıldırım, PTT'nin II 
ayakta kalabilme! I 
için gelirleri ile I 
giderlerini karşıla-1 
ması gerektiğini I 
belirterek, kargo i I 
şirketlerinin PTT'ye | 
yardım etmelerii1 
gerektiğini soyled I

I.... . _ _ ... I
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Amerikan Kanser 
Araştırma 
Enstitüsü'ne göre, 
günde 5 porsiyon 
sebze ve meyve 
yenmesi kanser 
riskini yüzde 
20 den fazla 
azaltıyor.
ABD nin önde gelen 
sağlık ve tıp 
yazarlarından Dr.

onay, 
arını

k W 
la- 
ırfat- 
pe

n yete 
Juğun 
uma 
d'âfflt 
vcnel 

usuyal 

îklınds 
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Maggie Greenvvood- 
Robinson'un kaleme 
aldığı “Kanserle 
Savaşan Yiyecekler" 
adlı kitap, Prestij 
Yayınlan tarafından 
piyasaya sunuldu.
Yapılan araştır
maların, bütün 
kanser türlerinin 
yüzde 70'inin kötü 
diyetle bağlantılı 
olduğu, sağlıklı diyet 
ve beslenmeyle de 
kansere yakalanma 
oranının

~kIf f ■
- heri düşürülebileceği vur- 
îunJ gulanan kitapta,

andı I 
? ser
inlen i
ası :

Amerikan Kanser 
Araştırma Enstitüsü 
(A1CR) ile pek çok 
bilim adamınca 

- - kanser ve beslenme
ilişkisi üzerine
yapılan araştırmanın 
sonuçlarına yer
veriliyor.

AİCR'ye göre, günde 
5 porsiyon sebze ve 
yemek yenmesi 
kanser riskini yüzde 
20 den daha fazla 
düşürüyor. Kitapta, 
kansere karşı en 
koruyucu sebze ve 
meyveler; havuç, 
soğan, sarımsak, 
brokoli, yeşil yaprak
lılar, domates, 
narenciye ve bak
lagiller olarak 
sıralanıyor.
“Gelecekte kanserle 
savaş çabalarının 
mucize haplar1 yer

ine diyetsel ayarla
malar etrafında 
döneceği" vurgu
lanan kitapta, doy
muş ve trans 
yağların; prostat, 
kolon ve göğüs 
kanserleriyle ilişkili 
olduğuna işaret 
ediliyor. Kitapta, 
beslenmede kırmızı 
et ve hayvansal 

yağlarda bulunan 
doymuş yağlar ile 
katı margarin ve katı 
yağlar olarak bilinen 
trans yağların hücre 
zarlarına zarar 
verdiği, bu nedenle 
de hücreleri isti
lacılara karşı koruya
madıklarına işaret 
edilerek, beslen
mede yağ oranının 
mutlaka 
düşürülmesinin öne
mine değiniliyor.
"Lifli yiyecek tüketi
minin artırılması ve 
güçlü bir kanser 
savaşçısı olan C ve E 
vitaminlerinin bolca 

alınması" önerilen 
kitapta, "Eğer aktif 
kalırsanız, sağlıklı bir 
kiloyu koruyup, 
sigara içmezseniz ve 
doğru beslenmeyi 
sürdürürseniz, kanser 
riskiniz yüzde 70 e 
kadar azalır" 
deniliyor.
YİYECEKLER
Aynı kitapta yer alan 
kanser türleri ve 
buna karşı koruyucu 
yiyecekler de şöyle: 
Mesane: Sarımsak, 
yeşil yapraklı sebzel
er, soya ürünleri, çay 
(yeşil ya da siyah), 
sarı-turuncu sebzel
er, yoğurt ve diğer 
fermente süt 
ürünleri.
Göğüs: Yüzde 1 
yağlı süt, elma, buğ
day kepeği, Brezilya 
fındığı, baklagiller 
ve fasulyeler, brokoli, 
Brüksel lahanası, 
küçük mantarlar, 

lahana, havuç ve 
havuç suyu, kiraz, 
vişne, yağlı balık 
(somon, ton), keten 
tohumu, keten tohu
mu yağı, sarımsak, 
kök lahana, düşük 
yağlı sütürünleri, 
kabuklu yemişler, kır
mızı turp, soya ürün
leri, ıspanak, tam 
tahıllar, sarı-turuncu 
sebzeler, yoğurt.
Kolon: Brezilya 
fındığı, brokoli, 
Brüksel lahanası, 
lahana, havuç, 
karnabahar, sap 
kereviz, yağlı balık
lar, sarımsak, üzüm 
ve üzüm suyu, kara 
lahana, baklagiller, 
kıvırcık, düşük yağlı 
süt ürünleri, kabuklu 
yemişler, yulaf 
kepeği, tam tahıllar, 
yoğurt ve diğer fer
mente süt ürünleri. 
Yemek borusu: Yeşil 
çay, domates, 
domates ürünleri. 
Karaciğer: Sarımsak, 
yeşil çay
Akciğer: Brezilya 
fındığı, brokoli, 
Brüksel lahanası, 
lahana, havuç ve 
diğer sarı turuncu 
sebzeler, karnaba

har, acı bOer kara 
lahana, dusuk yağfc 
süt urunken (kaymağı 
abnmts sut hane) 
soğan, portakal 
ıspanak, efeğer yeşi 
yapraklı sebzeler 
domates ve 
domates ururüen 
Yumurtalık Brokoli, 
Brüksel lahanası, 
lahana, karnabahar, 
kara lahana ve 
diğer yeşil yapraklı 
sebzeler, san-turun- 
cu sebzeler.
Pankreas: BaklagıL 
çay, domates ve 
domates ürünleri. 
Prostat: Brezilya 
fındığı, Brüksel 
lahanası, brokoli, 
lahana, kanola yağı, 
karnabahar, kara 
lahana, az yağlı sut 
ürünleri, zeytinyağı 
fıstık yağı, soya 
ürünleri, domates ve 
domates ürünleri. 
Mide: Brokoli, Brüksel 
lahanası, lahana, 
bakla, sarımsak, 
yeşil çay, kara 
lahana, soğan, 
portakal ve diğer 
narenciye 
meyveleri, doma tes 
ve domates ürünleri, 
tam tahılla.

n'lâ.
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Ciltteki benlerin 
kansere dönüşmesini 
önlemek için güneş 
ışığının yoğun olduğu 
saatlerde güneş altın
da kalınmaması ve 
koruyucu kremlerin 
kullanılması gerektiği 
bildirildi.
Osmangazi Üniversite
si Tıp Fakültesi Cildiye

: Anabilim Dalı Öğretim 
xx Üyesi Prof. Dr. İlham 

Sabuncu, her ırkta ve 
her cinste görülebilen 

e benlerin bir kısmının,
> renk değiştirerek 

habis bir süreç 
göl izlediğini, iyi huylu

I olanlarınsa sorun 
| yaratmadığını 
ifade etti.
Genellikle melanosif

denilen deriye renk 
verici hücrelerin bir 
araya toplanmasıyla 
meydana gelen ben- 
Jeri kansere çeviren 
en önemli nedenler
den birinin, uzun süre 
güneş ışığına maruz 
kalmak olduğunu vur
gulayan Sabuncu, 
'Güneş ışığının yoğun 
olduğu saatlerde 
güneş altında kalın

mamalı ve koruyucu 
kremler kullanıl
malıdır. İkinci bir 
neden travmadır. Yani 
bir benle uğraşmak, 
üzerinde kıl varsa onu 
koparmak veya 
vücudun travmatik 
bölgelerinde yer alan 
benlerin tahriş 
olmasıdır" diye 
konuştu.
Vücudun direnci 
azaldığında benlerin 
agresifliğinin arttığını 
belirten Sabuncu, 
bazı gebeliklerle 
vücudun direncinin 
azaldığını söyledi. 
AIDS hastalığında ben 
sayısında artış 
görülebildiğini 
kaydeden Sabuncu,

şöyle devam etti: 
"Günümüzde 
ermoskopi adlı aletle 
benler değer
lendirilmektedir.
Eskiden benleri gözle 
değerlendiren derma
tologun değer
lendirme oranı yüzde 
60-70 düzeyindeyken, 
bugün dermoskopi ile 
bu oran yüzde 90- 
95'e çıktı. Benin kötü 
huylu olup olmadığı 
kolayca anlaşılmak
tadır. Beninden 
şüphelenen ve 
ailesinde benden 
kaynaklanan kanser 
tipi bulunan kişiler 
mutlaka bir hekime 
başvurmalıdır. Erken 
teşhis hayat kurtarır."

NÖBETÇİ ECZANE
15 Temmuz 2004 Perşembe 

ONUR ECZANESİ

YU : 32 SAYI: 1878
FİYATI : 250.000 TL (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Ver: KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No 3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günlen ve Razor günlen yayınlanmaz)



Anadolu’yu gezdiler

-starın kgtıldı gezi Doğası,
„ brhr'vyte 19 Mayıs ta programında yeşili ve alt

î »<e her yıl yaptıklar üç kafile Hatay yapısıyla her
T düzenlenen günlük gezi yoluyla Kilis ve gezdikleri yeri
1 yurt gezisine den sonra Adıyaman’da "Anadolu cen
■ giden Güneydoğu nemrut’u neti"olarak
' Körfez Fen ve Doğu gezdiler. yorumlayan
İ Dershanesi Anadolu’nun Urfa yöresinde Körfez Fen
| öğretmenler» birçok yöresini özellikle Dershanesi
; Gemiftt’e gezip gören Harran ovası öğretmenler

du er öğretmenler. na hayran kafilesi,
E :-»ane gördükleri kalan öğret Doğu'nun

j son b» Ahmet yerler için men kafilesi kesinlikle geri
| Hulusi Aydın ın “birer cennet" Van-Tatvan kalmış yöre
i kafile başkan - tanımını güzergahında olduğuna

! lığını yaptığı yapıyorlar. unutamaya inanmadık
| geziye 43 Mersin’den cakları anılar larını sözlerine
i öğretmen başlayan yaşadılar. ekliyorlar.

Başsağlığı
Barsamız Meclis Başkanı 

Sayın İsmail Kemal Kılıç’ın 
Annesi

Emine Betül Kılıç
Hanımefendi

14 Temmuz 2004 tarihinde 
vefat etmiştir.

Barsamız adına 
Merhume’ye 

Tann’dan rahmet, Kederli 
ailesine başsağlığı dileriz. 
GEMLİK TİCARET BORSASI

BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ j 
EN UYGUN FİYATLARLA I

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN I
HER TÜRLÜ MATBAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ I

Körfez Ofset I
MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK I

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95 |
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Balansı Eğlence Merkezi Açıldı
istiklal Caddesi No : 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK



Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada anne ve babaların dikkatli olması istendi

Türkiye’de uyuşturucu kullanma yaşı 11’e düştü
Türkiye'de uçucu kullanım yaşının 11, esrar kullanım yaşanın 16 ve ecstasy kullanım yaşının 17 olduğunu bildirildi. Bağımlılık yapan madde 
kullanımının arttığı belirtilen açıklamada, genel olarak bütün maddeler İçin İlk kullanım yaşının 25'in altına düştüğü belirtildi. Uçucu, esrar, 
Ecstasy ve daha az seviyede olmak üzere eroin, benzodiazepen ve barblturat kullamının arttığı belirtilirken, bunun sebepleri arasında fiy
atlardaki düşme ve daha kolay ulaşılabilmesi gösterildi. Anne ve babaların dikkat olması istenirken, madde kullanıcılarının yansından 
fazlasının 15-24 yaş arasında bulunduğuna dikkat çekilerek, bu kişilerin 7-12 yıl arasında eğitim gördüklerini bildirdi.

KHrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

16 Temmuz 2004 Cuma FİYATI: 250.000- TL.

Alaattin Çakıcı yakalandı
Avusturya polisi ile Emniyet Genel Mü 
dürlüğü'nün yürüttüğü ortak çalışma 
sonucunda, Avusturya'nın Graz 
kentinde yaka landı. Yapılan açıkla
mada, Çakıcı hakkında devam eden 
davaların tamamlanma ve hüküm 
verilme aşamasında kaçtığı belirtildi.

Haberi sayfa 5'de

Plaj Voleybolu’nda Türkiye’deki en iyi 9 ekip Kumla’da mücadele verecek

Epirden Beach Voleybol Turnuvası başlatl
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Epirden Beach Volley 2004 Türkiye Bayanlar 3. Serisi Küçük 
Kumla’da dün start aldı. Yunuslar Plajı’nda yapılan turnuva
da, Türkiye’nin en iyi 9 ekibi 2’şerli olarak birbirleriyle 
mücadele edecek. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 3’de

Tüketici haklan
Zaman zaman her tüketicinin başına aldatılma veya dolandırılma 

gibi beklenmedi durumlar çıkabiliyor.
Kap kap dolaşıp, ev eşyası veya daha değişik tür mal satıcıları 

bilhassa yaşlı kadınlan hedef alarak, onları kolaylıkla aldatabiliyor
lar.

Sattıktan mallara karşılık çekiliş1'yaparak armağan vereceklerini 
söyleyen bu sahcılar, kapıda imzalattıktan sözleşme ve senetleri 
atarak, söz verdikleri ürün yerine daha değişiğini veya kötüsünü gön
deriyorlar.

Bu tir olaylar yalnız kapıya gelen satıcılarda yaşanmışyor.
Kentlerin en işlek caddelerinde mankenlerle açılış yapan 

mağazalarda da farklı aldatmacalar görüyoruz.
Mağazaya gidip, bir malı beğenip taksitli alışveriş yapmaya kalk- 

tîğmada bir peşinat ödeyip kalanı dörde, beşe bölebiliyorlar.
W de size okuyamayacağınız kadar bir sürü yazılann yazıldığı 

sözleşme adı altında bir belge ile yine altındaki bir senede imza 
aflkıyorlar.

Bu sözleşme yazılarını okumanın olanağı yoktur.
Alsı peşinen satıcının önüne sürdüğü belgeleri imzalamaktadır.
Gel zaman, git zaman bir taksidinizi unuttuğunuzu farz edin.
Aradan aylar geçtikten sonra size uyarıcı bir mektup gönderip, 

okumadığınız o sözleşmeye dayanarak yüzde 120 faiziyle geçmiş 
zaman faksidinin berfiini isterler.

Oysa icra faizleri 2004 yılı başında yüzde 15lere inmiştir.
Bankalar, aylık yüzde 1 -2 ile 3 ile kredi almayım dövüyorlar.
İşte o an tutan ödememişseniz bu kez hukuk bürosu karşınıza çıkıy- 

or. İte de sizi icraya vererek, birde İcra masraftan, avukat vekalet 
üçretleri isfiyorfar.

8u da birçeşit aldatmacadır. Amaç parayı zamanında tahsil etme 
değildir. Amaç, Aylar sonra borcu yüksek faizle isteyerek tüketiciyi 
zora sokumaktalar

Bu tür mağazalar ilçemizde de maalesef var. Tükecillerin bir malı 
faks* atarken çok dikkat etmesi gerekir, yoksa banka faiz lerin çok 
çok üzerinde faiz ödemek, yani aldatılmak durumunda kalırlar 
z Hemde hukuksal kılıfa dayanarak.

Aman bu türlerden kendinizi koruyun. 

Türkiye’nin Plaj Voleybolunda en iyi 9 ekibi Küçük Kumla’daki turnuvada mücadele edecekler

Kapıdan satışlarda cayabilirsiniz
Tüketici, yalnızca kapıdan, 
posta ve katalog yoluyla 
yapılan satışlarda, 
hiçbir hukuki ve cezai 
sorumluluk üstlenmeden 
ve hiçbir gerekçe 
göstermeden,

teslim aldığı tarihten 
itibaren 7 gün içinde 
malı kabul etmek veya 
reddetmek hakkına 
sahip bulunuyor.
Sahcmm, ödenilen 
bedeli ve müşteriyi

borç altına sokan 
her türlü belgeyi 10 gün 
içinde iade etmekle ve 
20 gün içinde malı geri 
almakla yükümlü 
olduğunu kaydediyor.

Haberi sayfa 9’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tamer SİVRİ
Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Mali Sekreteri

Evvel zaman içinde.... Fark Edemediklerimiz ....
Sağdan sola memurdan esnafa, tüccardan 

sanayiciye, emekliden işçiye kadar toplumun her 
kesiminde görüş birliği var.

İşler iyiye gitmiyor.
Görünen o ki doğru gitmeyen bir şeyler var.
Terslik, eğitimden başlıyor.
Hem de alfabeden...
Yurt sevgisi, kaynaklann doğru kullanımı, hoşgörü,, 

saygı, sevgi gibi değerlerde aksaygn yönler var.
Sistem yok. . *4’
Sistem olmayınca düzen de oturmuyor.
Önceki gün Armutluda yaşayan bir dostumla soh

bet ederken söz döndü dolaştı aksayan yönlerimize 
geldi.

Armutlu da yaşayan dostum müteahhitti.
Armutluda büyük projelere imza atmıştı.
Gerçekleştirmişti de.
Ancak;
Bugün taşeronluk yapıyor.
Emanet işleri kovalıyor.
Olağan koşullarda daha da büyümesi gerekirken 

tersine küçülmüş.
Demek ki;
Olağanüstü koşullar, varlıkları da değerleri de 

simtş süpürmus
Gençlik döneminde de siyasetle yakından ilgilen

miş.
Sağın milliyetçi kanadında siyaset yapmış.
Kaçmış, kovalamış, düşünmüş.
Hep milleti için.
Ama bugün o dönem kaçtığı kovaladığı insanlarla 

aynı düşünce doğrultusuna yaklaşmış.
Çunku onlar da kendisi gibi ne yapıyorlarsa milleti 

için yapıyorlarmış.
Biri yurtsevermiş diğeri milliyetçi.
Biri hedefe sağdan giderken diğeri soldan ilerliyor- 

1
Ama hiç biri toplumsal değerleri, cumhuriyeti, 

Atatürk'ü inkar etmemişler.
Karşısına dikilmemişler.
Atatürk’ün ve arkadaşlarının can ve kan pahasına 

elde ettikleri Cumhuriyet’e ve Vatan’a sonuna kadar 
sahip çıkmışlar

Onlar bu doğrultuda savaşırlarken birileri de Vatan 
Millet Sakarya nidalarıyla yurdu parsellemekte 
meşgullermiş.

Demir yolu yerine karayolu, deniz yollarını 
geliştirmek yerine oto yollar yapıyorlarmış.

Ve isin ilginci millet bunlan yapanları el üstünde 
tutup oy yağdırryormuş.

BKmiyoriarmfş ki eni konu dışa bağımlı hale geli 
yoriormrş.

İşin farkına /armışlar ama “atı alan üsküdan 
geçmiş*

Bugün sırtlarında bir yığın borçla can çekişen bir 
ülkede yaşamiannı sürdürme uğraşı verfyoriarmış.

Hey gidi dünya hey.

ISen nefere kadirsin.
Bakalım daha nefer göreceğiz?

i Bu özelleştirme mözelteşfirme ayağına telefonu 
AOnanfardan, uçak biletini dalyanlardan alıyor 
muyuz?

I Olmaz olmaz deme olmaz olmaz.

Bastığımız kaldırımların kimi insan
lara ne kaddr acı verdiğini hiç 
düşündünüz mü?

Yağmurlu havalarda canınız > 
yürüjrnek istediği halde 
yürütemediğiniz oldu mü hiç... ;

Yüksek binalara bakmaya kork
tunuz mu?

Size bakan yolların, kaldırımların, 
hayatınızdaki birçok şeye engel ola
bileceğini hiç düşündünüz mü?

O kaldırımlarda delice koşmanın 
acısını hissettiniz mi yüreğinizde. 
Yürümenin nasıl olduğunu unutmuş 
ama yürümeyle özgürlüğe kavuşacak, 
yüreği yaralı bir kuş gibi çırpınan 
insanın gözlerindeki özlemi acıyı 
görüp paylaştınız mı tüm benliğinizin 
içtenliğiyle...

Özürlü olduğunuz için insanların 
bakışları altında ezildiniz mi?

Kendinize işi yaramaz köşeye 
atılmış ama kullanıldığında dünyada 
paha biçilmez bir değere sahip olan 
bir eşya gibi hissettiniz mi?

Siz ne zaman özürlü biriyle duygu
larınızı, günlerinizi, sevinçlerinizi, üzün
tülerinizi paylaştınız.

Özürlülerin yaşamla nasıl mücadele 
verdiklerini, kanının son damlasına 
kadar her ne olursa olsun hayat 
savaşını bırakmayıp bizim sahip çıka
madığımız değerlere sahip çıkmaları
na sahip oldunuz mu? Ya da siz hiç 
böyle birini tanıdınız mı?

Üzerine devrilen binalar ve kaldırım
lar İçinden sapasağlam çıkan, 
yüreğinde bütün dünyaya dağıtacak 
sevgi bulunduran, oturduğu sandalye
den aslında bütün dünyayı gezdiğimiz 
boş yollarda, kaldırımlarda delice koş
tuğumuz bir dostum var benim, ona 
"SENİ SEVİYORUM” sözünü hiç bık
madan söyleyip, dostluğumuzun 
tuğlalarını yerleştiriyorum en yüksek

binalara.....
Siz ne zaman fark edeceksiniz, 

çevrenizdeki toplumca “ÖZÜRLÜ” diye 
adlandırdığımız insanları....

Dostluğun verdiği bir buket sevgiyi 
ona ne zaman sunacaksınız.

Ne zaman vazgeçeceksiniz, “SENİ 
SEVİYORUM” sözünü ertelemekten.

Ne zaman farkına varacaksınız 
insanın yüreği özürlü olmadıktan sonra 
bedeninin bir uzvunun özürlü 
olmasının hiçbir şeye engel olmaya
cağını.

Ne zaman fark edeceksiniz, aslında 
hepimizin bir yanının eksik olduğunu.

Ne zaman fark edeceksiniz, özürlü 
insanların aslında kendi özrümüz 
olduğunu.

Eğer fark etmek istiyorsanız çev 
renizdeki insanlara dikkatle bakmanız, 
onları fark edip, sevginizden çok azda 
olsa sunmanız yeterli olacaktır.

Belki en değerli hâzineleri keşfede
ceksiniz toplum içinde kaybolmuş 
neden daha önce fark etmedim diye
ceksiniz kendi kendinize.

Onların kanayan yaralarının kanlan 
üzerinize bulaştığının farkına varıp, 
durdurmaya çalışacaksınız kanayan 
kanları...

Şimdi dışarı çıkın kimisi için hayatı
na engel olan yollar, kaldırımlara, yük
sek binalara dikkatlice bakın. Bir gün 
belki siz de bu yolların, kaldırımların, 
yüksek binaların hayatınıza engel ola
bileceğini ve hepimizin aslında bir 
özürlü adayının olduğunun farkına 
varın....

En kısa zamanda fark edip, toplum 
içinde kendilerinin bile farkına var
madığı, bedeninin bir yanı özürlü olsa 
da, yüreğinin özürlü olmadığı en 
değerli hâzineleri keşfedip, kanayan 
kanların azda olsa durdurulması 
dileğiyle.....

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCÎLIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK

Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595
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Plaj Voleybolu’nda Türkiye’deki en iyi 9 ekip Kumla’da mücadele verecek

Epirden Beach Voleybo
Turnuvası başladı

| Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye’nin Plaj 
Voleybolu’nda 
en iyi 9 ekibi 
turnuvanın Küçük 
Kumla ayağında 
mücadeleye 
başladılar.
Küçük Kumla Yûnuslar 
Plajı’nda başlayan 
Etap Turnuvası nın 
Aylin Üstündağ 
Kupası’nda İstanbul, 
Ankara. Eskişehir ve 
Antalya’dan gelen 
Türkiye’nin en iyi 
plaj Voleybolu 
ekipleri kıyasıya 
mücadeleye 
başladılar.
lir nıın cı ırorolz

boyunca Epirden 
Turnuvalarından bir 
üst tura çıkan kaliteli 
sporculardan 
oluşuyor.
Turnuvayı yıllardan 
beri düzenleyerek 
kalıcı olmasını 
sağlayan Haşan 
Uğur Epirden’in

yakından takip 
ederek sporculara 
moral dağıttığı 
turnuvayı Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı 
Eşref Güre’de 
takip etti.
Hakemlikleri Oğuz- 
Nurşen İkilisinin yap
tığı turnuvada İstan
bul’dan Gizim-Özlem,

Ankara’dan Gülnur- 
Cansu, Ceren-Yeliz, 
Gözde-İlke, 
Eskişehir’den 
Derya-Selda, 
Hilal-Kamile, 
Gülşah-Gülay ile 
Antalya’dan 
Ceren-Yeliz çifti 
3 gün boyunca 
kumlarda mücadele 
edecekler.

Turnuvada adeta 
nefesleri kesen 
mücadeleye tanık 
olan seyirciler 
sporculara yaptıktan 
tezahüratlarla 
moral veriyorlar. 
2’ şerli 9 bayan 
ekipten oluşan 
takımlar yaz

TAŞI
GEDİĞİNE |

I Ucuz kahramanlık...
I Mal sahipleri kiralan yüksek tutuyormuş.

I Merine, arabalarına hırsız giriyormuş.
I RMM'ne yakın konut bulunamadığı için,

I uzak yerlerde oturmaya mecbur kalıyortarmış.

I Ut milletvekilleri yakınıyor, sızlanıyor.

I İd yıl önce Sn. Erdoğan "Lojmanlarda

I olurmayın'dediğinde öneriyi
I ayakta alkışlayanlar sîzler değilmiydiniz.

ITBMM Başkanlığından konut talep ediyorlar.

I Başkanlık, Türkiye Kamu Ortaklığı idaresine 

I Mletvekillerine konut yapımı için başvuruyor.

I Ucuz kahramanlık değil de ne?

Kadınlar ve 
Erkekler

Her ikisi de, yaşamın olmazsa 
olmaz gerçekleridir

Sevişirler.
Didişirler.
Ama. Yine de birbirlerinden 

vazgeçemezler.
Aslında birbirlerinden fazla bir 

şey istemezler.
Fazla bir şey beklemezler.
Ama. Bir türlü birbirlerini anlaya

mazlar.
Veya. Öyle görünürler.
Çağın kadını, fazla yakışıklı biri

ni aramıyor.
Fazla zengini de aramıyor.
Ama. Başarılı bir erkek istiyor.
Sosyal bir erkek istiyor.
Çünkü onun yanında, toplumun 

içinde olduğunu hissediyor.
Çağın kadını, evde oturmayı 

sevmiyor.
Evin dışındaki hayatı seviyor.
Çağın erkeği ise çıkmazda.
Seksi ve güzel kadınlardan 

hoşlanmıyor.
Ama. Toplum içinde, dengeli ve 

sade olanı tercih ediyor.
Yani. Beyninin bir bölümünde 

seksi kadın var.
Diğer bölümünde ise, dengeli 

ve sade bir kadın var.
Birbirlerini tercih konusunda 

kadın daha tutarlı.
Ve. Daha açık.
Erkekler ise daha kararsız.
Hatta. Bazen tutarsız.
Erkekler, muhafazakarlık ile mo 

demlik arasına sıkışmışlar.
Kadınlar tercihi ise daha belir

gin.
Başarılı ve sosyal olması kadın 

için yeterli.

GÜNÜN SÖZÜ

İyi ki erkek değilim,
Yoksa bir kadınla, 
Evlenmek zorunda kalacak

tım.
“Madam Stael”
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Seyfettin SEKERSÖZ

Buı^da okullarş 
deprem testi

Gemlik Belediye 
İskelesi'nde devam 
eden güvenlik 
çalışmaları sürüyor. 
İskele’de süren çalış
malarda bir yandan 
tel örgüler çekilirken 
bir yandan da 
itfaiye ekiplerince 
iskelenin su vanaları 
elden geçiriliyor.
Çıkan yasalarla 
birlikte 'Güvenli 
İskele* sıfatını 
kazanabilmek için 
adeta restorasyona 
uğrayan Belediye 
İskelesi’ne birde 
kontrol merkezi 
kuruluyor.
Gemlik Belediyesi 
tarafından gerçek
leştirilen çalışmalar
da “Gemlik 
Belediyesi Liman 
Tesisi Gemlik 
Sorumlusu”

_ bürosunun son 
f rötuştan yapılan

İskelede bundan 
sonra işi 
olmayanların 
yada balık 
tutmak isteyenlerin 
gezinmeleri dahi 
yasak olacak..
İTFAİYE 
HAZIRLIK YAPIYOR 
Gemlik Belediye 
iskelesi’nin güvenli 
limanlar statüsüne 
kavuşturulmasından 
sonra iskele ye 

yanaşacak 
gemilerin her türlü 
yangına karşı 
tedbir amacıyla de 
İtfaiye ekiplerince 
çalışmalar sürüyor. 
İskele kenarlarına 
yangın vanaları ile 
yangın tüplerinin 
yerleştirileceği 
yerleri belirleyen 
ekipler, iskeleye 
gelen suyun da 
yeterli olup 

olmadığını 
kontrol ediyorlar. 
Belediye 
iskelesine yanaşa
cak deniz otobüs
lerinden inecek 
yolcular 
için de geçiş 
yerleri hazırlanan 
İskele’de çalış
maların önümüzdeki 
hafta içinde 
tamamlanacağı 
belirtildi.

Bursa da birinci 
derece deprem riski 
taşıyan 115 okulun 
dayanıklılık testinin 
yapılarak gözden 
geçirildiği bildirildi. 
Yapılan inceleme 
sonrasında 2 okulun 
yıkılması, 22 okulun 
ise güçlendirileceği 
açıklandı. Bursa Valisi 
Oğuz Kağan Koksal, 
Bingöl'deki 
depremde öğrenci 
yurdunun ve kamu 
binalarının yıkılması 
üzerine başlattıkları 
okullardaki incele
menin tamam
landığını söyledi. 
Koksal, Bayındırlık İl 
Müdürlüğü ile İnşaat 
Mühendisleri, Jeoloji 
Mühendisleri ve 
Mimarlar odaların 
desteği ile yürüttük
leri çalışma net
icesinde birinci 
derece deprem riski 
taşıyan 115 okulun 
kontrolden geçi 
rildiğini kaydetti.
Yapılan çalışmada 

115 okuldan 2 sinin 
yıkılacağını, 22 sinin 
ise güçlendirileceğe 
belirten Koksal, '22 
okuldan 4 tanesinin 
güçlendirilmesi için 
ihalesini yaptık. 4uru 
ise ihaleye çıkardır 
2004 yılında okul 
güçlendirilmesine 2 
trilyon liralık bütçe 
ayırmıştık. Eğitime 
destek kampanyası 
na hayırseverlerin 
büyük ilgi gösterme
siyle İl Özel İdare nin 
oku/ için ayrılan 2 
trilyon liralık bütçeyi 
de güçlendirme çafc 
malarına aktardık. I 
Özel İdareye aldık
ları deprem ölçme 
cihazı ile bundan 
sonra diğer okunan 
da rahatlıkla kon
trolden geçi rece 
ğiz"ded\. Deprem risk 
taşıdığı için yıkılma» 
na karar verilen oku- 
ların Geçit İlköğretim 
Okulu ile Adnan 
İıirkdy ök bıfiĞTCffftfî • 
olduğu bildirildi.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA Tamir edilen binalaı
12 R 215 

KM LASTİĞİ
için trafik önlemi

ÜSTELİK KREDİ KARTINA S AV TAKSİT
YAPI KREDİ - WORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI ■ BONUS KART

KAMPANYAMIZ

ÖZKAYA OTOMOTİV
İIRELLÎ

GEMLİK BAY İ İ
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Yaz aylarında 
havaların fırsat 
verdiği ölçüde 
tamir ve bakımları 
yapılan binalar için 
trafik önlemleri 
alınıyor.
Özellikle ana 
artel cadde ve 
sokaklarda alınan 
önlemlerde 
vatandaşlar ile 
araçların zarar 
görmemeleri 
sağlanıyor.
Çarşı Meydanı nda 
Kumla'ya giden 
cadde üzerinde 
bulunan bir binada

yapılacak çatı 
tamiratı nedeniyle 
trafik ekipleri ile 
Belediye zabıta 
ekiplerinin birlikte 
önlem aldığı 
çalışmalar yaklaşık 
1 saat sürdü. 
Bu süre içinde 
Kumla istikametine 
gitmek isteyen 
araçlara İskele 
Meydanı güzergahı 
kullandırıldı.
Binada yapılan çatı 
bakımının ardından 
açılan yolda 
normal trafik akışına 
müsaade edildi.
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Türkiye 88. sırada yer alıyor
BM'nin Kalkınma 
Raporu n da Norveç, 
dünyada yaşanacak 
en iyi yer olarak 
belirlenirken, 
Türkiye, 177 ülke 
arasında 88. 
sırada yer aldı. 
Bir ülkenin refah 
düzeyinin hesaplan
masında kişi 
başı gelirin yanı sıra 
eğitim düzeyi, 
sağlık hizmetleri ve 
ortalama yaşam 
süresinin göz 
önüne alındığı 
raporda, yaşanacak 
en iyi yerler sırala
masında Norveç i 
İsveç, Avustralya. 
Kanada ve

Hollanda izledi. 
Afrika'da AIDS 
hastalığı nedeniyle 
yaşam kalitesinin 
düştüğü belirtilen 
raporda, ABD, 
geçen yıla göre 
bir sıra düşerek 
8. sırada yer aldı. 
Her yıl yayınlanan 
raporda Irak,

Afganistan, 
Kuzey Kore ve 
Liberya, yetersiz veri 
nedeniyle listede y 
er almazken, 
Norveç, son 4 
yıldır listenin 
başında yer alıyor. 
Raporda, 
sanayileşmiş ülkeler 
yine listenin ilk 20

sırasında ve yaşam 
kaliteleri birbirlerine 
yakın oranda yer 
aldı. Buna göre 
6. sırada bulunan 
Belçika'yı sırasıyla 
İzlanda, ABD, 
Japonya, İrlanda, 
İsviçre, İngiltere, 
Finlandiya, 
Avusturya, 
Lüksemburg, Fransa, 
Danimarka, 
Yeni Zelanda, 
Almanya ve İspanya 
izledi. Listenin sonun
da ise Sierra Leone 
yer aldı. BM'nin 285 
sayfalık raporu, 
internette 
"http://hdr.undp.org." 
adresinde görülebilir.

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ
O Her çeşit balık ağları 
O Sakana Misina Ağları

O Mantar, kurşun
O İp Çeşitleri
O Sandal Malzemeleri
O Kürek
O Çapa
O Macun
O Galvenizli çivi
CJ TMC sintine pompası

BİZİMLE YAŞATIN

Organize suç 
örgütü elebaşı 
Alaattin Çakıcı, 
Avusturya polisi ile 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü nün 
yürüttüğü ortak 
çalışma sonucun
da, dün saat 19.30 
sıralarında 
Avusturya'nın Graz 
kentinde yakalandı. 
İçişleri 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açık
lamada, Türkiye'de 
organize suç örgüt
lerinin ele başlann- 
dan olduğu iddi
asıyla aranmakta 
olan Alaatin'in 
Çakıcı nın hakkında 
devam eden 
davaların tamam
lanma ve hüküm 
verilme aşamasın
da mayıs ayında 
yurtdışına kaçtığı 
hatırlatıldı.
Çakıcı'nın 
yakalanması için 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 
Avrupa çapında

bîr çok polis
teşki 1 atı ile i şbir- 
ligine girdiği 
belirtilerek, 
şöyle denildi: 
"Avusturya Polisi ile 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 
yürüttüğü, ortak 
çalışmalar sonu
cunda, anılan şahıs I 
14 Temmuz 2004 
tarihinde saat 
19.30 sıralarında 
Avusturya'nın Graz 
şehrinde yakala
narak ele geçir
ilmiştir. Alaattin 
Çakıcı'nın yaka
landığı esnada 
üzerinde başka 
bir kişi adına 
düzenlenmiş 
yeşil Dır
Türk pasaportunun 
bulunduğu tespit 
edilmiştir. Bahse 
konu şahsın 
ülkemize iadesine 
ilişkin olarak 
Adalet Bakanlığımız I 
nezdinde 
gerekli girişimlere 
başlanılmıştır.

Maliye sigara indirin kaıgı

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

Maliye Bakanlığı, 
sigara fiyatlarında 
yapılan indirimle 
birlikte ortaya çıkan 
vergi kaybına karşı, 
özel tüketim vergisi 
artışını tartışıyor.
BAT'ın ürettiği sigara 
fiyatlarını 
indirmesinin ardın
dan diğer üretici 
firmaların da fiyat 
indirimine gideceği 
yolundaki 
haberler, Maliye 
Bakanlığında 
sıkıntı yarattı. 
Gelirler Genel 
Müdürlüğümde 
yapılan değer
lendirmelerde, 
2004 yılı için 
öngörülen ÖTV ve

KDV gelir hedefine 
ulaşmak için, 
indirim değil tam 
tersi üretici firma 
lann Temmuz-Ağus 
tos aylarında siga 
raya zam yapması 
gerektiği belirtildi. 
BAÎın gerçek
leştirdiği fiyat indiri
minin, diğer fir
malarca da uygula
maya konulması 
durumunda, vergi 
gelirlerinde çok 1 
büyük bir kayıp : 
ortaya çıkacağı 
üzerinde durulan 
değerlendirmel
erde, bu durumda 
vergilerde bir artışın 
kaçınılmaz olacakı
na işaret edildi. '

http://hdr.undp.org
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Stresinizi ıJo jrıı pııMim fi bilipı mm?
Türk Kalp Vakfı 
Nörokardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Kemal Bayülkem, 
“Sfres doğru ve 
faydalı yön
lendirilirse 
hedeflerimize 
ulaşmada 
bizi motive eder, 
ancak kontrolden 
çıkarsa hastalıklara 
hatta ölüme 
neden olur" dedi. 
Bayülkem. yaklaşık 
300*e yakın tanımla
ması olan stresin 
"insanlarda baskı 
yapan her türlü 
neden ile bunlara 
karşı vücutta 
ortaya çıkan 
tepkiler' olduğunu 

| söyledi
i I Stresin, insanların 

doğduğu andan 
i itibaren başladığını 

I dile getiren 
| Bayülkem, onemıı

olanın onu kontrol 
ederek, doğru 
yönlendirmek 
olduğunu dile 
getirdi. Herkesin 
kendi stres eşiğini 
bilmesi gerektiğini 
anlatan Bayülkem, 
baş edilebilen stresin 

ve heyecanlı 
olmasına neden 
olduğunu kaydetti. 
Bayülkem. "Stres, 
doğru ve faydalı 
yönlendirilirse 
hedeflerimize 
ulaşmada bizi 
motive eder, ancak 

hastalıklara hatta 
ölüme neden 
olur' diye konuştu.
Yapılan bir 
araştırmada, tekrar 
tekrar strese maruz 
kalan farelerin 
ortalama 2 yıl 
süren ömürlerinin 
uzadığı sonucuna 
ulaşıldığını belirten 
Bayülkem, stresin 
iş yaşamında da 
başarı getirdiğini ve 
hayat şartlarının 
kolay olduğu 
yerlerde kişilerin 
başarı oranlarının 
düştüğünü ifade etti 
Bununla birlikte 
ABD'de yapılan 
bir araştırmanın, 
zihinsel özrün 
kansere yakalanma 
riskini azalttığını 
ortaya koyduğuna 
dikkati çeken 
Bayülkem, 
"İnsanların zeka 

düzeyi arttıkça 
stresten zarar 
görme olasılığı 
artıyor' diye 
konuştu.
Bayülkem ayrıca, 
baş edilemeyen 
stresin hipertansiyon 
başta olmak 

SATILIK DAİRE

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5, Kat sahibinden satılıktır.

Tel :(0.224)513 60 75GSM:(0.535)8139999

üzere kanser, mide 
ülseri, kalp ve 
damar hastalıkları, 
depresyon, panik 
atak ve migren gibi 
birçok hastalığa 
neden olduğunu 
sözlerine ekledi.

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd, 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 23

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 68

BELEDİYE

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 2324
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL

I TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Mtt Mi ?IM 
hît r ijijiI Üî® 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI
EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ + AYRAN 
HAMBURGER + AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER ♦ CİPS * KARIŞIK SALATA * İÇECEK 
CİĞER + CİPS ♦ KARIŞIK SALATA * İÇECEK 
KÖFTE t CİPS * KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK 
SOSİS t CİPS * KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL

MARGARİTA PİZZA t İÇECEK 4.500.000 TL
PİZZAKARIŞIKSALATA+İÇECEK 8.000.000 TL

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

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 
triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74
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firkiye Odalar ve 
prsaiar Birliği
ÎOBB) Başkanı Rifat 
Isarcıklıoğlu, 
gerekli alt yapının 
faüz tamamlan-

| lamasıyla, 
omuoyunda

i pellikle de
I ©Bi lerde 

[Klişelere neden 
fduğu gerekçesi ile 
ınflasyon 
muhasebesinin 
ygulanmasına 
İneklik 
tetirilmesini istedi, 
ısarcıklıoğlu, 
Kıptığı yazıiı 
ışıklamada, 59. 
fikümefle 30 Kasım 
©01 tarihinde 
hzaladıkları pro- 
pkölün en önemli 
caddelerinden 
İrisinin enflasyon 
muhasebesine 
pçilmesi konusunu 
[erdiğini belirterek, 
iarlı takipleri sonu
mda, bu konuyu 
düzenleyen 5024

FL
rı 
i L

FL
1

ı 
t 
t
L

- 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 
(MOMKLAR TELSİM CEPSHOP 

SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 
Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK 

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

sayılı kanunun 1 
Ocak 2004 tarihinde 
yürürlüğe girdiğini 
kaydetti. Ancak bu 
kanun ve kanunun 
uygulama esaslarını 
belirleyen 328 sayılı 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği nin, 
beklentilerin aksine 
ticari ve sınai 
faaliyetlerden 
doğan gerçek 
kazançları 
vergilendirme 
yerine, muhasebe 
tekniği gereği 
doğmayan
kazançların 

vergilendirileceği 
konusunda endişe 
yarattığını ileri 
süren Hisarcıklıoğlu, 
bu konudaki 
endişelerin ilgililere 
her fırsatta iletilkleri- 
ni belirtti. 5024 
sayılı kanunla, TEFE 
artışının üçer aylık 
vergi dönemleri 
öncesi 36 ay için 
yüzde 100'den ve 
son 12 ay için 
yüzde 10'dan fazla 
olması halinde, 
bilançoların 
enflasyon 
düzeltmesine 

tabi tutulması 
öngörüldüğünü 
belirten 
Hisarcıklıoğlu, 
Haziran 2004 
itibariyle ortaya 
çıkan TEFE'nin bu 
şartın gerçekleşmiş 
olduğunu ortaya 
koyduğuna dikkat 
çekerek, "2004 
yılının ikinci geçici 
vergi döneminin 
sonu itibariyle, 
enflasyon 
düzeltmesi 
yapılması gerek
mektedir. Ancak 
uygulamayla ilgili 
belirtiğimiz olum 
suzluklar, halen 
düzeltilmediğinden 
endişelerimiz 
devam etmektedir" 
dedi.
Buna ilave olarak 
düzenlemenin kar
maşıklığı, yüksek

Aile hekimliği pilot bölge 
uygulaması Meclis’te

Aile hekimliği ve 
genel sağlık sigortası
na ilişkin genel 
düzenleme yapılın
caya kadar; Sağlık 
Bakanlığının pilot 
olarak belirleyeceği 
illerde, aile hekimliği 
uygulamasını öngö 
ren yasa tasarısı 
Tasa nya göre, Sağlık 
Bakanlığı, kamu per
soneli uzman tabip, 
tabip ve aile sağlığı 
elemanı olarak 
çalıştınlacak sağlık 
personelini, kendileri 
nin talebi ve kurum- 
larının muvafakati 
üzerine, 657 sayılı 
Devlet Memullan 
Kanunu ile diğer 
kanunlann sözleşmeli 
personel çalıştınlması 
hakkındaki hükümler
ine bağlı olmaksızın, 
sözleşmeli olarak 
çalıştırmaya yetkili 
olacak. Aile sağlığı 
elemanlan, aile heki
mi tarafından belir
lenen ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
uygun görülen, 
kurumlannca da 
muvafakati verilen 
kamu personeli 

teknik bilgi ve 
donanım gerektiren 
bk muhasebe 
tekniği olmasından 
başka, enflasyon 
düzeltmesine ilişkin 
Maliye Bakanlığı 
tebliğinin bile henüz 
yayınlanmadığına 
dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, 
büyük şehir dışındaki 
il ve ilçelerde tüccar 
ve sanayicilerin 
karşılaşabilecekleri 
muhtemel vergisel 
olumsuzlukların 
giderilmesi ve 
muhasebecilerin 
eğitim süreçlerinin 
tamamlanabilmesi 
için tedbir alınması 
gerektiğini savundu. 
Gerekli alt yapının 
henüz tamamlan
maması, 
kamuoyunda 
özellikle de

hekimi ve aile sağlığıarasından seçilecek 
ve sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak. Bu şek
ilde eleman temin 
edilememesi halinde. 
Sağlık Bakanlığı, per
sonelini bu hizmetler 
için görevfendirebile- 
cek.İhtiyaç duyul
ması halinde.
Türkiye'de mesleğini 
icra et meye yetkili, 
kamu görevlisi 
olmayan uzman 
tabip, tabip ve aile 
sağlığı elemanlan; 
Sağlık Bakanlığı nın 
önerisi, Maliye 
Bakanlığı nın uygun 
görüşü üzerine 
sözleşme yapılarak 
aile hekimliği uygula- 
malannı yürütmek 
üzere çalıştınlabile- 
cek.Sözleşmeli olarak 
çalışmak isteyen aile

KOBHerde 
endişelere neden 
olduğu gerekçesi 
ile enflasyon 
muhasebesinin 
uygulanmasına 
es neklı k ge ti ril mesîr 
isteyen Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
"Bu doğrultuda 
sadece yıllık cirolar 
20 trilyon liranın 
üzerinde olan 
işletmelerde ek 
beyanmame 
süresi verilerek, 
zorunlu olarak 
uygulanması, yıllık 
cirosu 20 trilyon 
liranın altında olan 
işletmelerde ise 
uygulamanın 31 
Aralık 2004 tarihine 
kadar ihtiyari 
olması uygun 
olacaktır” ifadesini 
kullandı.

elemanlan. kurum- 
lannda aylıksız veya 
ücretsiz izinli sayıla
caklar ve bunlann 
kadro lan ve pozisyon
lun ile ilişkiler devam 
edecek, talepler 
halinde de eski 
görevlerine atana 
caklar. Sözleşme 
yapılan aile hekimi 
ve aile sağlığı 
elemanlanna. en 
yüksek brüt sözleşme 
ücretinin aile hekimi 
için 6 katını, aile 
sağlığı elemanı için 
1,5 katını aşmamak 
üzere tespit edilecek 
tutar, çalışılan 
ay sonuçlarının ilgili 
sağlık idaresine 
bildiriminden itibaren 
onbeş gün içerisinde 
ödenecek.
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COMPUTERDnıeom 
lizemlnitej

bilişim hizmetleri
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

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

■I
* 256 MB DDR Bellek M
* 40 GB sabit disk
* Onboard ekran kartı
* 15* Monitör fl|
*52XCD-Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONUNE
• e-pack internet erişim paketi

IÖ&T09T
ürünleri 

15*Monitörle 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM

Vestel PC1

HEMEN TESLİM
PEŞİN FİYATg

1.000.000.000

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT+ 3 TAK

1.000.000.000

BONUS CARD’A 
PEŞİNAT ■» 7 TAİ$

1.000.000.000

HEMEN TESLİM 
PEŞİNAT »9 TAK

1.110.000.000

BONUS CARD 
PEŞİNAT »13 TAK

1.110.000.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

Vestel Click 1.177.600.000 I.IMMO 1.177.600.000’ 1.307.000.000 >ı.«w
Vestel Asteo 1207.600.000 1.207.600.000 1J07.600.000 1.340.000.000 IMM
Vestel Bishi T IM.0M 1.266.800.000 1.406.000.000 1.406.000.0M

! AâCÜVE 
j UM COMPUTER VESTEL

Vestel Planet 1.428.800.000 MM İM* 1.586.000.000 1.5MM0
Vestel Magıc 1MM 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi T 1.794^00.000 I.MM 1.794.800.000 1.992.000.000 1.992.000.000
Çekikullanan Aldığı ürünün Tutan Tartı

Vestel Optimum 1.861.600.000 1MM 1.861.600.000 2.066.000.000 2MM
/2004

Vestel Smart İMİM IS98.800.000 1.998.800.000 2.219.000.000 2J19.000.000
I Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayar'da 30/06/2004 tariNne kadar geçe'idt

<

■
 Vesteilta |5MOOO.OOO|5.070.0QO.OOO|5.

VESTEL ONYX HEMEN TESLİM I HAZİRAN TESLİM I IVESTEL ON YX
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM
P0tfr FİYAT

HAZİRAN TESLİM
PEŞİN FİYAT

I.M.M

)İDf
Monitörle 1,450.400.000

MM 5.627.000.000 5.627.000.000
:tM.MTL|lTFIalMwitMİaıfaJİIMTt
8ONUS VARDA

PEŞİNAT »4 TAK. 
Ittlll

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT »6 TAK

1J71.9Q0.W0

BONUSCARO'A 
PEŞİNAT 110 TAK

1171.900.OW

1.1S5M000 1.314.950,000 M»

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!

p 
c
5 
n

Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun Vestel bilgisayarı seçin,

I
 Monitörle | IMMM0| IMJ^^ , feknalojinin tadı
r İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat

69 GEMLİK \\!

il” FLAT teknolojinin tadım çıkarın.

noiDdıti nsbnırnniblıd
d 1 No 40

ieT
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Kapıdan satışlarda
cayabilirsiniz

yalnızca 
kapıdan, posta ve 
Iratalog yoluyla 
yapılan satışlarda, 
hiçbir hukuki ve 
cezai sorumluluk 
Üstlenmeden ve 
hiçbir gerekçe 
göstermeden, teslim 
aldığı tarihten 
itibaren 7 gün içinde 
malı kabul etmek 
veya reddetmek 
hakkına sahip 
bulunuyor.

[Yetkililerden edindiği 
bilgilere göre, 
satıcının eve veya 
işyerine gelerek 
yaptığı satışlar, 
‘kapıdan satış' olarak 

adlandırılıyor. 
Bir mal veya 
hizmeti gazete ve 
dergilerde yayım
lanan Hanlar yoluyla 

pa ör katalogdan 
seçerek satın almak 
ise posta ve katalog 
yoluyla satışlar1 kap
samına giriyor. 
Uzmanlar, kapıdan 
satış yoluyla mal 
veya hizmet alırken, 
sözleşme tarihinin o

f.

flı

Tetoiilüi madeni para miktarı belirlendi
Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü 
tarafından tedavüle 
yerilen madeni 
para adedi, Haziran 
ayı sonu itibariyle 
1 milyar 151 
milyon 687 bin 500 e 
ulaşırken, bu 
parafann toplam 
değerleri 124 trilyon 
57 milyar 950 
milyon lira oldu.
Müdürlüğün 
internet sitesinden 
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günün tarihi olup 
olmadığına özellikle 
dikkat edilmesi 
gerektiğini belirterek, 
geçmiş güne ait tarih 
yazılmasının, cayma 
hakkını ortadan 
kaldırdığına 
dikkat çekiyor.
Cayma bildiriminin, 
'İadeli taahhütlü 
mektup', 'Noter 
aracılığıyla 
gönderilen 
ihbarname' ve 
'Cayma bildirimini 
bizzat teslim 
ederek' de yapıla
bileceğini 
vurgulayan 
uzmanlar, bu durum
da, satıcının, öde
nilen bedeli ve müş
teriyi borç altına 
sokan her türlü 
belgeyi 10 gün 
içinde idde etmekle 
ve 20 gün içinde 
malı geri almakla 
yükümlü olduğunu 
kaydediyor.
CAYMA BİLDİRİM 
BELGENİZİ İSTEYİN 
Uzmanlar, satıcı 
tarafından 

derlenen bilgilere 
göre, 30 Haziran 
2004 tarihi itibariyle, 
tedavüldeki 176 
milyon 479 bin 
adet 250 bin liralık 
madeni paralara 
Haziran ayında 8 
milyon 17 bin adet 
İlave yapıldı. Yapılan 
ilave ile tedavüldeki 
250 bin liralık sayısı 
184 milyon 496 bine 
ulaşırken bu par
aların değerleri 46 
trilyon 57 milyar 950 

düzenlenen ve 
cayma hakkının 
bulunduğunu bildiren 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
onaylanmış 'cayma 
bildirim belgesinin 
istenmesi konusunda 
da uyarıyor. Cayma 
hakkının, 'Gıda mad
deleri satışları, 
gündelik tüketimin 
düzenli olarak 
karşılanmasına 
yönelik satışlar, 
sigorta sözleşmeleri, 
eğitim ve kültürel 
amaçlı ses kaseti, 
video kaseti vb'yi 
kapsayan satışlar, 
işyeri dışında satışa 
sunulması teamül, 
ticari örf veya 
adetten kabul edilen 
mal veya hizmet 
satışları" gibi hallerde 
kullanılmayacağını 
da hatırlatan 
uzmanlar, "Bir hediye 
kazandınız; ancak 
hediyeyi alabilmek 
için başka bir ürünü 
veya hizmeti satın 
almanız şartı öne 
sürülüyorsa temkinli 

milyon lira oldu. 
Haziran ayı içinde 
6 milyon 424 bin 
adet ilave yapılan 
100 bin liralık 
madeni paraların 
toplam adedi ise 
573 milyon 481 
bin 500'e, toplam 
değerleri ise 57 
trilyon 124 milyar 
liraya ulaştı. Haziran 
ayinde tedavüle 
verilen 50 bin liralık 
madeni paraların 
sayısı ise 3 milyon 

ve dikkatli olunuz* 
diye ikaz ediyorlar. 
Uzmanlar, satıcıya 
başvurudan sonuç 
alınamamış veya 
sonuç müşteriyi 
tatmin etmiyor ise, 
uyuşmazlıkla ilgili 
olarak, bulunulan 
yerdeki Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyeti'ne 
müracaat 
edilebileceğini 
belirtiyor.
Bilirkişi incelemesi 
gerektiren 
uyuşmazlıklar hariç, 
başvurunun en geç 
1 ay içinde karara 
bağlandığını ve 
herhangi bir ücret 
alınmadığını ifade 
eden uzmanlar, 
tüketici mdhkemesi 
sıfatıyla görev 
yapan Asliye 
Hukuk/Ticaret 
Mahkemelerine 
başvurulabileceğini 
ve açılacak 
davaların her türlü 
resim ve harçtan 
muaf olduğunu 
kaydediyor.

565 bin olarak 
gerçekleşti.
Yapılan son ilave ile 
tedavüldeki madeni 
50 bin liralıkların 
sayısı 411 milyon 
716 bin, toplam 
değeri ise
20 trilyon 585 milyar 
800 milyon lira oldu. 
Bu arada, Şubat 
ayında tedavülden 
kalkan 25 bin 
liralıkların sayısı 
268 milyon 25 
bin adetti.

Kültür ve tabiat
varlıklarını korumaya 

büyük destek

Kültür varlıkları 
tanımını uluslararası 
sözleşmelerle tanımı
na uygun hale 
getiren ve kültür var
lıklarını korunması 
için yeni mali kay
naklar öngören yasa 
tasarısı TBMM Genel 
Kurulünda kabul 
edildi.
Yasa, "kültür varlık
ları"™, uluslararası 
sözleşmelerde yer 
alan tanımlara 
uygun olarak 
yeniden düzenleniy
or. Buna göre, kültür 
varlıkları, "tarih önce
si ve tarihi devirlere 
ait bilim, kültür, din 
ve güzel sanatlarla 
ilgili bulunan veya 
tarih öncesi ya da 
tarihi devirlerde 
sosyal yaşama konu 
olmuş bilimsel ve 
kültürel açıdan 
özgün değer taşıyan 
yerüstünde, yeraltın
da veya su altındaki 
bütün taşınır 
ve taşınmaz varlıklar" 
olarak tanımlanıyor. 
Yasa ile kültür mevzu
atında bugüne kadar 
yer almayan "ören 
yeri'Ve "koruma 
amaçlı imar planı"nın 
da yasal tanımı 
yapılıyor. Yasayla 
koruma amaçlı imar 
planı yaklaşımı ben
imsenirken, ören yer
lerinde ise bu alan
ların planlı şekilde 
korunması ve 
ziyaretçiye açıla
bilmesi için yapılması 
öngörülen "çevre 
düzenleme projesi" 
tanımı getiriliyor.
Yasada ayaca gerek 
UNESCO gibi ulus

Sayfa

lararası kurumlarca 
dünya miras lis
tesinde yer almak 
üzere başvurulan 
kültür varlıklan ile 
diğer kültür varlıklan 
alanlarında, alanın 
etkileşim sahasında 
ya da tabii bütün
lüğü içinde 
düşünülen bağlantı 
noktalannı da kap
sayacak şekilde, 
yetkili merkezi ve 
yerel idareler ile bu 
konuda uzmanlaşmış 
sivil toplum kuru
luştan arasında 
eşgüdümü ve 
hizmetlerin etkin 
şekilde yürütülmesini 
sağlamak, bu alan
ları ulusal ve ulus
lararası kurumlar 
nezdinde bir 
muhataba kavuştur
mak amacıyla 
"yönetim alanı" 
tanımlanıyor.
Yönetim alanı olarak 
belirlenen alaniann 
korunması, yaşatıl
ması, tanıtımı, 
içerisinde yapılacak 
etkinliklerin organize 
syonu, ziyaretçi 
yönetimi, çevre 
düzenlemesi, resto 
rasyon, bakım-ona 
nm faaliyetleri, 
güvenliği, alan 
içerisindeki satış 
üniteleri ve ürün 
gelişimi gibi husus 
lann planlı olarak 
gelişimini ve uygula
madan doğacak 
durumlarla geri 
beslemeli bir süreç 
olarak sürekli olarak 
gözden geçirilmesin 
sağlamak amacıyla 
da "yönetim planı" 
öngörülüyor.
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İşte kıskançlığı yenmenin yolları TCK değişiyoı
Genç-yaşlı, kadın- 
erkek herkes haya 
tında en az bir kere 
kıskanır. Âşık olunan 
kişinin başkasına ilgi 
göstermesi, şüpheli 
davranışlar, aldat
ma... Kıskançlık hem 
kıskananın hem de 
kıskanılanın hayatını 
zehir edebilir.
Britanya haber 
ajansı BBC. herkese 
tanıdık bu duyguyu 
araştırdı. 
Ara sıra yapılan 
kıskançlık, bir ilişkinin 
canlı kalmasını 
sağlayabilir, ancak 
rahatsız edici ve 
mantık dışı boyut
lara ulaştığında, çok 
zarar verici olabilir. 
Kıskançlığın etkilerini 
hafifletmek için 
yapılabilecekler var. 
İlişki psikoterapisti 
Paula Hail,

I kıskançlığın etkilerin: 
1 azaltmanın sabır ve 

| çaba gerektirdiğini 
söylüyor.
Herkesin kıskanma 
nedenleri ve hisset
tikleri farklı. Psikolog 
Ayala Malach a göre 
kıskançlık, *var olan 
bir aşka, ilişkiye veya 
onun kalitesine 
yönelik tehdide bir 
tepki’. Gıpta ve 
hasetten farklı olarak 
hep üç kişi ve 
kaybetme korkusu 
vardır. Kıskanan 
insan birçok 
duyguyu aynı anda 
yaşar, aklından bin 
türlü düşünce geçer, 
bir sürü farklı 
davranış biçimleri 
sergiler.
DUYGULAR:
Acı, kızgınlık, kin, 
üzüntü, haset, keder, 
aşağılanma. 
DÜŞÜNCELER : 
İçerleme, suçlama, 
kendini rakiple 
kıyaslama, İmajın
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sarsılmasından kork
ma, kendine acıma. 
DAVRANIŞLAR : 
Kendini bitkin hisset
mek, titremek ve 
terlemek, sürekli 
soru sormak ve 
karşıodakinden 
sürekli güvence 
istemek, saldırgan 
davranışlar, 
hatta şiddet. 
OLDURUR DE, 
DİRİLTİR DE 
Kıskançlık dozunda 
olduğu sürece, var 
olan bir ilişkinin 
korunmasını bile 
sağlayabilir. Kişilere, 
sevgililerinin, 
eşlerinin çantada 
keklik olmadığını 
hatırlatır.
Karşındakine emek 
vermeye, onun ken
disini değerli his
setmesi için çaba 
göstermeye yöneltir. 
Üstelik duyguları 
güçlendirir, aşkın 
ateşlenmesini sağlar 
ve sevişmeleri daha 
ihtiraslı kılar.
Ama bir de aşkın 
dozunda olmadığı 
durumlar var...
Bazen kıskançlıkta 
ölçü kaçar.
Örneğin eşi eski bir 
arkadaşıyla dans 
ettiği için bir erkek 
kavga çıkarabilir 
veya kadın eşinin 
yeni patronu güzel 

bir kadın olduğu için 
çileden çıkar.
Bu tarz kıskançlıklar 
gerginlik yaratır.
Karşıdaki, 
kıskançlığa mahal 
vermemek için 
sürekli temkinli 
davranmak, tetikte 
olmak zorunda 
hisseder. Durumun 
farkında olan 
kıskanç taraf ise 
kendini suçlama ve 
haklı çıkarma 
arasında gidip gelir. 
NASIL BAŞA ÇIKILIR? 
Çiftlere bazen hayatı 
zehir eden, ayrıl
malarına bile yol 
açan kıskançlık duy
gusuyla başa çık
mak aslında hiç de 
kolay sayılmaz. 
Uzun zaman ve 
emek isteyen bir 
mücadele olabilir. 
Eğer kıskançlığınızın 
çocukluğunuzda 
yaşadıklarınızdan 
kaynaklandığını 
düşünüyorsanız, bir 
psikolağa başvur
manızda yarar var. 
Çocukluğunuzla ilgili 
bağlantı küremiyor
sanız o zaman şu 
noktaları gözden 
geçirmeniz faydalı 
olabilir: 
Kıskançlığınızın 
gerçekçi olup 
olmadığını gözden 
geçirin. Onu neden 
kıskandığınızı 
düşünün. Gerçekten 
ilişkinize yönelik 
bir tehdit söz 
konusu mu?
Sizin tavırlarınız 
ilişkinizi kötüleşme
sine neden mi?

Kendi kendinize 
telkin edin.
Kıskançlık belirtileri 
hissettiğinizde 
partnerinizin sizi 
sevdiğini, size 
bağlı olduğunu ve 
size saygı duy
duğunu hatırlayın. 
Sevilmeye layık, hoş 
bir insan olduğunuzu 
ve ters giden bir 
şeylerin olmadığını 
söyleyin kendi 
kendinize.
Partnerinizden 
güvence isteyin. 
Kıskançlıkla başa 
çıkmanın iyi bir yolu 
da partnerinizden 
güvence istemek. 
Neden olmasın?
Eşiniz size göz 
açtırmıyorsa... 
Olaya farklı bir 
açıdan yaklaşın. 
Kıskançlığın aşkın 
belirtisi olduğunu 
anımsayın.
Hemen savunmaya 
geçmektense, onu 
anlamaya çalışın. 
Kendi davranışlarınızı 
gözden geçirin.
Belirli davranışlarını 
zın partnerinizin 
sizi kıskanmasına 
neden olduğunu 
biliyorsanız, bu 
davranışlarınızı 
değiştirmeye çalışın. 
Verdiğiniz sözleri 
tutun, yapamaya
cağınız sözler 
vermeyin. Onun 
güvenini geliştirin. 
Ona, onu ne kadar 
sevdiğinizi söylemek 
için her fırsatı 
değerlendirin.
Onu neden 
sevdiğinizi anlatın. 
İltifat edin, gelecek 
hayallerinizi 
paylaşın. Olmadı, 
bu konuyu 
konuşmayı deneyin. 
Yine sonuç yoksa 
birlikte psikoloğa 
gidin.

Türk Ceza Kanunu 
(TCK), 78 yıl aradan 
sonra değişiyor. 
TBMM Adalet 
Komisyonu'nda kabul 
edilen tasanda; ceza 
kanununun amacı, 
kişi hak ve özgürlük
lerini, kamu düzeni 
ve güvenliğini, hukuk 
devletini, kamu 
sağlığını ve çevreyi, 
toplum barışını koru
mak, suç işlenmesini 
önlemek olarak 
tanımlanıyor. 
Kanunun açıkça suç 
saymadığı bir fiil için 
kimseye ceza verile
meyecek ve güvenlik 
tedbiri uygulana
mayacak.
İdarenin düzenleyici 
işlemleriyle suç ve 
ceza konulamaya
cak. Kanunların suç 
ve ceza içeren 
hükümlerinin uygu
lanmasında kıyas 
yapılamayacak. 
Suç ve ceza içeren 
hükümler, kıyasa yol 
açacak biçimde 
geniş yorumlana- 
mayacak.
Suç işleyen kişi 
hakkında işlenen 
fiilin ağırlığıyla oran
tılı ceza ve güvenlik 
tedbiri verilecek. 
Ceza Kanunu'nun 
uygulanmasında 
kişiler arasında ırk, 
dil, din, mezhep, mil
liyet, renk, cinsiyet 
veya diğer fikir yahut 
düşünceler, felsefi 
inanç, milli veya 
sosyal köken, 
doğum, ekonomik ve 
diğer toplumsal kon
umlar yönünden 
ayrım yapılamaya
cak ve kimseye 
ayrıcalık 

tanınmayacak.
Ceza kanunlarını 
bilmemek mazeret 
sayılamayacak. 
Ancak, sokmama 
yacağı bir hata 
nedeniyle kanunu 
bilmediği için meşru 
sanarak bir suç 
işleyen kimse cezaen 
sorumlu olmayacak. 
Suçlarda "etkin piş
manlık" getiriliyor. 
Suçtan dolayı piş
man olan, suçun ve 
bunun sonucunda 
doğacak zararın 
oluşmasını önleyen, 
suçlunun yakalan
masına yardım eden 
kişiye ceza 
verilmeyecek.
Yabancı ülkede 
işlediği suçtan dolayı 
yabancı ülkede 

hakkında hüküm 
verilmiş olan kişi, 
Türkiye'de yeniden 
yargılanacak.
Bir Türk vatandaşı, 
Türk kanunlarına 
göre aşağı sının 1 
yıldan az olmayan 
hapis cezası gerek
tiren bir suçu 
yabancı ülkede 
işlediği ve kendisi 
Türkiye'de bulunduğa 
takdirde, bu 
suçtan dolayı 
yabancı ülkede 
hüküm verilmemiş 
olması ve kovuştum* 
labilirliğin bulunması 
koşuluyla Türk 
kanunlanna göre 
cezalandırılacak. 
“İşkence ve çevrenin 
kasten kirletilmesi 
cezalan", vatandaş 
veya yabancı 
tarafından yabancı 
ülkede işlenmesi 
durumunda Türk 
yasalarının uygu
lanacağı suçlar 
arasına girdi.
Irkı, dini, vatan
daşlığı, belli bir 
sosyal gruba 
mensubiyeti, 
görüşleri nedeniyle 1 
kavuşturulacağına | 
veya cezalandırıla- 1 
cağına ya da 
işkence ve kötü 
muameleye maruz I 
kalacağına dair 
kuvvetli şüphe sebe
plerinin bulunması I 
halinde, suç işleyen I 
kişi hakkındaki iade 
talebi kabul 
edilmeyecek.
"OLASI KAST" 
Suçun oluşması, 
kastın varlığına bağh 
olacak. Kast, "suç I 
tipindeki unsurların I 
bilerek ve isteyerek 
gerçekleşmesi" 
olarak tanımlanıyor. | 
"Olası kast" da 
TCK'ya giriyor. Olası 
kast, kişinin suç 
tipindeki unsuriann ] 
gerçekleşebileceği™ 
öngörmesine rağ- < 
men hareket etmesi 
halinde söz konusu 
olacak. Bu halde, 
ağırlaşmış müebbet 
hapis cezası gerek
tiren suçlarda müeb
bet hapis cezasına, 
müebbet hapis 
cezası gerektiren 
suçlarda 20 yıldan 
az olmamak üzere 
hapis cezasına hük- 
molunacak, diğer 
suçlarda ise temel 
ceza üçte birden 
yarısına kadar 
indirilebilecek.



sıyor
□ hüküm 
olan kişi, 
le yeniden 
ocak.
latandaşı, 
unlarına 
ığı sınırı ı 
►olmayan 
zası gerek. 
;uçu 
ülkede

Ayran vitamin deposu
ıdağ Üniversitesi 
etim üyesi 
j Mustafa Tayar, 
। aylarında 
cudun terleme 
Lta kaybettiği»kendisi .- „ .

>bulunduqü|**erin V°rine 
bu fnası açısından
atayı ImN olduğunu

MİNERAL VE 
VİTAMİN DEPOSU 
Ayranın, hayli zengin 
bir içeriğe sahip 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Tayar, 
kalsiyum ve pota
syum içermesi

etkileri araştırmalar 
sonucunda ortaya 
konmuştur. Bu araştır 
malarda, özellikle 
yoğurt bakterilerinin 
kanser başlangıcını 
önlediği ve tümör 
hücrelerinin

fiğini ve bu sıvının 
sodyum ve klorür 
iyonları açısından 
zengin olmasının 
büyük önem 
taşıdığını kaydetti. 
Prof. Dr. Tayar, 
ayranın elektrolit

ülkede İdadi.
«ilmemiş I Tayar, ayranda- 
kovuştury. »aminleri saydı.
bulunma^ ^ağ Üniversitesi 
Türk
kj göre

feriner Fakültesi
, 9° .e İn Hijyeni Ve 

ntacak . İnolojisi Ana Bilim 
i Öğretim üyesi emmesi * ® 

vatandaş F Dr. Mustafavatandaş
inci •ar, sıcak yaz
yabancı Biterinde,

nmesî Budun ter yoluyla 
□ Türk Lbettiği su ve
1 uygu- neralin
uçlar Lne konması
di tısından büyük

Lm taşıyan 
b,r lanın, sağlık

tısından son
Hece yararlı bir 

ıdenıyte L^k olduğunu 
cag'rnj fcedi. 
andınla- r

nedeniyle özellikle 
kemik ve dişlerin 
oluşumuna olumlu 
etki yapan ayranın 
aynca, A, B12, D, B2 
ve B6 vitaminleri ile 
protein deposu 
olduğunu kaydetti. 
HİÇBİR 
YAN ETKİSİ YOK 
Prof. Dr. Tayar, 
ayranın bugüne 
kadar hiçbir olumsuz 
etkisinin saptan
madığına işaret 
ederek, şöyle konuş
tu: “Ayran, özellikle 
içeriğinde bulunun 
yoğurt bakterileri 
sayesinde, çok 
önemli bir içecektir. 
Yoğurt bakterilerinin 
antikanserojen

gelişimini geriletiği 
saptanmıştır.
Yoğurt bakterileri 
taşıyan ayran ayrı
ca, kolesterol mik
tarını azaltmasının 
yanı sıra, toksik 
maddelerin 
nötralizasyonunu da 
sağlar.
YAZ İÇİN İDEAL 
Ayranın, vücudun 
sıvı dengesinin 
korunması açısından 
da önemli olduğunu 
dile getiren 
Prof. Dr. Tayar, yaz 
aylarında aşırı 
sıcaklar nedeniyle 
kaybedilen sıvının, 
yine mutlaka sıvı 
tüketimiyle geri 
kazanılması gerek

yönünden oldukça 
zengin bir içecek 
olduğunu belirterek, 
Bu sebeple, yaz 
aylarında bolca 
ayran tüketmeliyiz. 
Ayran ayrıca, bağır
sak florasının sta- 
bilitesini artırıyor ve 
düzenliyor. Sindirim 
sistemindeki olum 
suzlukların giderilme
sine yardımcı olur. 
Birçok sindirim 
bozukluğu üzerinde 
tedavi edici etki 
yapar. Vücudun sıvı 
akışını dengelemek 
ve normal kan 
basıncını sağlamak 
için gerekli olan 
potasyumu sağlar 
dedi.

le
cotu 
I maruz 
dair 
1e s ebe- 
nması ..... . isteyen fh®k,m"9!'}de,.k 
ıWiaderkSEan*’b'yOt'k

■tanımının ciddi

Her 100 kişidenJJO’ıdişeti hastası
ki, 
la bağlı 
"suç 
ıriann 
yerek 
r

■un olarak ortaya 
kliğini belirten Ege 
Üversitesi Diş

, (kimliği Fakültesi 
riodontoloji Ana 
im Dalı Öğretim 
esi Prof. Dr. Şükrü 
ndemir, "Diş eti ler. Diş eti tedavisininda en yaygın

için kişiler yıllarca bu 
hastalığın farkında 
olmazlar. Yorgunluk, 
üşütme, vücut 
direncinin düşmesi 
gibi durumlarda 
dişetlerinde yer yer 
küçük şişlikler 
görülse de bunlar 
kendiliğinden 
geçerler.

anıyor. 
1 
Olası 
Ç 
lann

stalıkları başta 
mak üzere diş 
(kimliği ile ilgili tüm 
tatsızlıklarda gerek- 
antibiyotik kul-

ceğimhımı batı ülkelerinin
□ğ- 1 sorunudur. Batı

hastalıklardan birinin 
dişeti hastalığı 
olduğunu belirterek, 
"Türk toplumundaki 
erişkinlerin yüzde 
9O'ı nda dişeti

esası, dişin görünen 
yüzeyindeki ve cebin 
bir duvarını oluşturan 
kök yüzeyindeki bak
terileri uzaklaştırmak
tır. Bu da hastanın

Ağrısız, sızısız 
seyreden bu durumu 
kronik hastalık şek
linde tanımlamak
tayız. Kemik eriye 
eriye bir gün dişi

Araba
kullanmak

şişmanlatıyor

Direksiyon başında 
ne kadar çok vakit 
geçiriyorsanız, 
göbeğiniz 
direksiyona doğru 
o kadar yaklaşıyor. 
Atlanta'da 10 bin 
500 kişi üzerinde 
yapılan tarama 
çalışması, direksiyon 
başında geçirilen 
fazladan her yarım 
saatin şişmanlığa 
yüzde 3'lük bir katkı 
sağladığını gösterdi. 
Araştırmanın 
başkanı Lavvrence 
Frank, bulgularını bir 
sloganla özetliyor, 
'Ne kadar arabada 
kalırsanız o kadar 
ağırsınız; ne kadar 
yürürseniz o kadar

hafifsiniz'. Çalış
maya katılanlann 
çoğu günde bir 
saatten fazla araç 
kullandıklarını 
belirtmişler. 
Sorgulananların 
yüzde 90'dan fazlası 
ise gidecekleri yer 
çok yakında da olsa | 
yürümediklerini 
söylemişler.
Araştırma kayda 
değer oranda bir 
grubun yürüyebile
cekleri bir mesafeyi 
daha önce 
yürümedikleri için 
aşırı kilo almaların
dan ötürü artık 
yürüyemez hale 
geldiklerini de 
ortaya koydu

NÖBETÇİ ECZANE
16 Temmuz 2004 Cuma 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

tmesı Belerinde diş ve diş 
iusu ■ j|e ilgili hastalıklar 
te- k verilen antibiy-

fan yüzde 50'sinin 
Tek' peksiz olduğu belir- 
’1ueb'pektedir. Bizim 
ına, fcemjzde bu oran 

izde 70 lere ulaş* 
n FWadır dedi- 
an be Üniversitesi Diş 

ikMği Fakültesi 
podontojoji Ana 
|im Dalı Öğretim 

, peşi Prof. Dr. Şükrü 
frndtmir, konuyla 
faili olarak yaptığı 

_JçıWamada, dünya-

hastalığı görülmekte-
dir. Dişeti hastalığı, 
ağızda yaşayan bak
terilerin dişler üzerine 
organize biçimde 
birikmesi sonucu 
meydana gelmekte
dir. Diş üzerine biriken 
bakteriler, çene 
kemiğini eritirler. 
Bunun sonucunda diş 
ile diş eti arasında diş 
eti cebi denen bir 
boşluk oluşturmak
tadır. Dişin üzerine 
biriken bakteriler bu 
cebin içindeki kök 
yüzeyine de yerleşir-

dişler üzerindeki bak-
terileri, her gün 
düzenli olarak fırça ve 
diş ipi ile temizlemesi, 
diş hekiminin de dişler 
üzerindeki daha çok 
bakteri biriktiren diş 
taşlarını, kök yüzünde
ki bakterileri temi
zlemesi ile 
mümkündür" diye 
konuştu. Prof. Dr. 
Şükrü Kandemir, 
şu bilgileri verdi: 
"Dişeti hastalığının 
kanama dışında 
belirtisi olmadığından 
yani ağrı yapmadığı

taşıyamaz hale gelir,
diş sallanır ve çek
ilmek zorunda kalır. 
Yıllarca kişinin ağzın
da bu şekilde seyre
den hastalığın 
tedavisinde kesinlikle 
antibiyotiğe gerek 
yoktur. Bakteriler 
dişetinin içinde 
yayıldığında eğer 
hastada ateş yük
selmesi, yutma 
güçlüğü, ağzını 
açamama gibi 
belirtiler gözleniyorsa 
o zaman antibiyotik 
kullanmak gerekir."
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İskele Meydanı Zeytin 
Festivalime hazırlanıyor

I l AH
mama

İskele Meydanı 
genişletme çalış
maları için doldu
rulan ve Festival 
Alanı olarak yapıl
ması planlanan 
bölgede çalış
malar sürüyor. 
Dolgu işinin 
neredeyse bitme 
durumuna geldiği 
alanda şimdi de 
yağmur giderleri 
için boru döşeme 
çalışmaları 
başlatıldı.
Dolgu içine 
yapılan 3 adet 
büyük yağmur 
rögarlarına 
bağlanan giderler 
yaklaşık 50 metre

uzunluğunda 
borularla
denize verilecek.
450'lik tabir edilen

dizayn boruların 
döşendiği Festival 
Alanı çalışmalarının 
Ağustos ayı sonların

da yapılması düşü 
nülen Zeytin Festiva 
li’nden önce biti 
rilmesi planlanıyor.

KAYIP Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığı tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. ALİ YALÇIN

Avrupa kentlerinde 
gördüğümüz ve adına 
sokak şarkıcılan denen 
kişilere halkımız 
alışmaya başladı. 
Dün Gazhane 
Caddesinde şarkı 
söylemeye başlayan 
bir gezgin vatandaş 
bir anda ilgi 
odağı oldu.
Gözleri doğuştan 
görmeyen 38 yaşında
ki sanatçı genç, 
Ud çalarak ailesinin 
geçimine katkı 
sağlamaya çalışıyor.

İstanbul’dan geldiği 
söyleyen ve gezginci I 
sanatçılık yapan Saa I 
Gökpınar’a yoldan I 
geçen vatandaşlara I 
yanı sıra balkonlarda I 
da para yardımı 
yapıldı. İşinin sokak I 
kenarlarında ud 
çalarak ekmek 1 
parası kazanmak 
olduğunu ifade eden I 
Sadi Gökpınar, yannl
da auran sandığına 
her para atılışında i 
ud’unu daha bir 1 
güzel çalıyor.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
HER TÜRLÜ MATDAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ 

Körfez Ofset 
MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Sağlık Bakanlığı tarafından ithal ilaç fiyatlarına kur OT^arlarna»ının yapılacağı

iKur farkları ilaç fiyatlarına yansıyacak
İlaç Kararnamesine göre; 15 Haziran 2004 tarihinden itibaren ithal ilaçlara yüzde 1 ile yüzde 75 oranında indirim yapan Sağlık Bakanlığı. 

f i/aç fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yapmaya hazırlanıyor. Döviz kurundaki yüzde 5’lik artış ilaç fiyatlarına yansıyacak. Sayfa 5'de

_ , GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
17 Temmuz 2004 Cumartesi FİYATI : 250.000- TL.

Vergi borçluları 
teşhir edilecek

Maliye Bakanlığı, 2003 yılı sonu itiba 
rryle vadesi geldiği halde 1 Temmuz 
2004 e kadar ödenmeyen 75 milyar 
ve üstündeki vergi ve cezaları teşhir 
ediyor. 1 Eylül 2004 tarihinden itiba 
ren de Gelirler Genel Müdürlüğü1 nün 
internet sitesinde duyurulacak.

Haberi sayfa 10‘da

Kooperatif yöneticileri Uğur Apartmanına zarar verdikleri iddiası üzerine mahkemeden tesbit yaptırdılar

yan»
2Ç-C 
hda I H Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

)

•l

Kime inanacaksınız?
Yanma yaşanmış bir anımı anlatarak başlamak istiyo

rum.
Eski Belediye Başkanlanndan Hakkı Çakır döneminde, 

Gemlik’e liman kazandırmak amacıyla girişimler 
başlatılmıştı.

Devir Özal devri..
Özelleştirme hükümet programında ana ilkelerin başın

da.
Buna Valiliğinde yapılan bir toplantıda limanın özel sek

tör tarafından yapılması için girişimde bulunulur.
Ancak, özel sektör o devirde liman işletmeciliğine sıcak 

bakmaz.
Şimdiki GEMPORTun bulunduğu alan ise BİSAŞ’a ait ve 

Bı^ai belediyesince fabrika kurulmak üzere bu firmaya 
izin verilmiştir.

Körfezde en uygun liman alanı ise Koçacukur mevkidir.
Yani, GEMPORTun bulunduğu alan.

Özel sekför liman için İstekli olmayınca Belediye 
Başkanına soru soran gazeteciler Sayın Çakır, "Termeyi, 

fiberi satar limanı belediye olarak biz yaparız." der. 
I Ve liman girişimleri için meclisten plan değişikliği geçer. 

1 BİŞAŞ plan değişikliğine Bölge İdare Mahkemesinde 

dava açarak itiraz eder.
Gerekçe otarakta İstanbul'un ünlü bir fakültesinden 

(tatarının önlerinde Prof, bulunan kişiler, burada liman 
yapılmaz diye mahkemeye üç dört sayfa bir rapor verirler.

BİŞAŞ davayı kaybeder. Belediye Koçacukur’un 
tapusunu alır, ancak sonraki gelişmeler üzerine Belediye 
ile ortak GEMPORT kurulur.
| Prof.iarın BİSAŞ’ın istediği gibi, liman yapılamaz denen 

yerde, bölgenin en büyük limanı şimdi İşlemektedir.
Uğur Apartmanı mahkemeden tesbit için bilirkişi İstedi.
Ev-Kop da bilirkişi istedi.
Her ikisine de bilim adamları değişik raporlar verdi.
Gelde çık çıkabilirsen işin içinden. Kime inanacaksınız?

Manastırda zemin kayması nedeniyle boşaltılan ve yıkımına başlanan Uğur 
Apartmanı’nın üzerinde bulunan EV-KO Yapı Kooperatifi bloklarının Uğur 
Apartmanının eğilmesine neden olmadığı mahkeme kararı ile tesbit ettirildi. 
EV-KO Yapı Kooperatifi Teknik 
Sorumlu Müdürü ve İnşaat 
Mühendisi Erol Şener ile bina 
yöneticisi Harita Mühendisi 
Adnan Güler, Uğur Apartma 
nı’nın yıkılmasında EV-KO Yapı 
Kooperatifi'nin bir etkisi 
olmadığını mahkemeden 
aldıkları bilirkişi raporuna 
dayanarak, suçlamalarını 
kabul etmediler. Şener ve 
Güler, EV-KO bloklarının imar 
yasalarına uygun, kullanılan 
malzemenin de kaliteli 
olduğunu söylediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Wjk somu 
gıM büyüyor 
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) ülkedeki 
İşsiz sayısını 2 milyon 830 bin olarak 
belirlerken, işsizlik oranı yüzde 
12.4'e yükseldi. Yapılan ankette işsizlik 
oranı eıkeklerde yüzde 12.8, kadınlar
da yüzde 11.2 alarak belirlendi.

Haberi sayfa 7’de

Vergi paketi 
Medişlen geçti 
TBMM Genel Kuruh/nda çeşüH vergi 
yasalarında değişiklik yapan, bazı binek 
otoların ÖTV oranlarını artıran, özel iletişim 
vergisinin tüm iletişim hizmetlerinden 
alınmasını önçpren, özel eğitim kurumu 
yatırımlarını 5 yıl gelir ve kurumlar ver
gisinden muaf tutan tasarı yasaiaştı.

Haberi sayfa 9’da

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Yollar
Yollar çok önemli bağlantı kanadan 
Kentleri blrbiriyle buluşturuyor.
İnsanları birbirine kavuşturuyor.
İletişimi sağlıyor.
İkmal kanallarını oluşturuyor.
Ancak bu yolların sürekli yarar sağlaması için 

doğru kullanılması gerek.
Doğru kullanılmadığında yollann yararı zarara 

dönüşüyor.
Gemllk-Armutlu Karayolu da özellikle yaz aylann- 

da çok önem kazanıyor.
Çünkü Gemlik’ten Armutlu’ya kadar sık aralıklarla 

çok sayıda yerleşime bu yoldan ulaşım sağlanıyor.
Manastır yerleşkesi, Küçük Kumla, Büyük Kumla, 

Karacali, Narlı, Kapaklı, Fıstıklı sayfiyeleri de bu yolun 
güzergahında yer alıyor.

Ve bu yerleşimlerde kışın stresini atmak ve dinlen
mek için Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurt
taşlar geçici ikamet ediyorlar.

Bu yol sayısız işlevinin yanı sıra bir de turistik nos 
yon üstleniyor.

Dolayısıyla Gemlik’in Armutlu’ya oradan da 
Yalova’ya bağlayan karayolu yaz aylarında çok 
yoğunlaşıyor.

Doğal olarak arazinin konumu nedeniyle de yol 
trafik yoğunluğuyla birlikte tehlikeli bir hal alıyor.

Özellikle tatil günleri yollar ve kenarları çekilmez 
oluyor.

Hatalı sollamalar, dikkatsiz seyirler beklenmeyen 
durumlara yol açabilir.

Trafiği düzenlemekle ilgili kurumların özellikle bu 
aylarda yoğun trafik denetlemeleriyle akışı düzenli 
hale getirmesi kaçınılmaz.

Bir de köy içlerinden geçen yol kenarlarındaki 
yayalara aynlan kaldırımlara sorumsuzca park eden 
araçlar var.

Bu araçlar yüzünden yayalar yoldan yürümek 
zorunda kalıyor.

Dolayısıyla olası bir tehlikeye davetiye çıkıyor.
Önemli olan herhangi bir kazaya neden olmadan 

uygunsuzlukların ortadan kaldırılması.
Yoksa, kaza sonrasında önlem almanın çok da bir 

yaran yok.
Çünkü gideni geri gelmiyor.
Tatsız durumlann yaşanmaması ilgili kurumların 

birinci görevi...
Eminim ki onlar üzerine düşen görevi yapıyor

lardır...
Ancak aksayan yönler yok mu?
Elbetteki var...
Onlan giderecek ve uyaracak olanlar da o yollar

da sürekli seyreden toplu ulaşım araçları ve yurt
taşlar.

Toplum ve toplumsal yapıyı düzenleyen kurumlann 
elele vermesi bir çok tehlikeyi de bertaraf edecek.

Bundan kimsenin kuşkusu yok.
Benim de...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE 

OKUYUN
OLUN
OKUTUN

Marmarabirlik Başkanına
DYP’den kutlama ziyareti

Doğru Yol Partisi İlçe Teşkilatı, 72 Notu Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Şahin'e kutlama 
ziyaretinde bulunarak, tam destek verdiklerini söylediler.
Seyfettin SEKERSÖZ 

Önceki gün yöne
tim kurulu karan 
ile Marmarabirlik 
72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığına 
getirilen Ahmet 
Şahin’e DYP İlçe 
Teşkilatı ziyarette 
bulundu.
İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar, 
yeni başkan 
Ahmet Şahin’e 
çiçek vererek 
kendisini yeni 
görevinde kutladı. 
DYP İlçe Kadın 
Komisyonu 
Başkanı Nuray 
Ertem ve Belediye 
Meclis Üyesi 
Halil Çevik'in de 
bulunduğu ilçe 
yönetimi, başkan 
Şahin'e görevinde 
tam destek 
verdiler.
Yeni görevinde 
kendisine DYP 
Gemlik İlçe

Teşkilatı adına 
başanlar dileyen 
Çağlar "Bu bir 
nöbet değişimidir, 
her zaman sizin 
yanınızdayız. Bir 
yıl sonra yapıla
cak seçimlere 
şimdiden hazır
lanın. Kimse bu 
makama yalnız 
gelmez ama, 
yalnız gider.
Verdiğiniz isabetli 
karardan dolayı

sizi kutluyorum" 
dedi.
Yeni Başkan 
Ahmet Şahin’de,

kendisini kutla- । oş 
maya gelen DYP M 
İlçe Teşkilatına A
teşekkür etti. G

Jöt

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

KATAL06LARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3 B GEMLİK

W:(0.224)5139683 Fca:(0.224)51335 95
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Kooperatif yöneticileri Uğur Apartmanına zarar verdikleri iddiası üzerine mahkemeden tesbit yaptırdılar

Uğur Apartmanı’na Erol GÜRÇAY

birlik 
jruld zararımız yok”

Manastır’da zemin kayması nedeniyle boşaltılan ve yıkımına başlanan Uğur 
^Apartmanı’nın üzerinde bulunan EV-KO bloklarının Uğur Apartmanının 
I eğilmesine neden olmadığı mahkeme kararı ile tesbit ettirildi.
■ Seyfettin SEKERSÖZ

Manastır’da yıkımına 
« başlanılan Uğur 

■ Apartmanı’na zarar 
jFe verdiği gerekçesiyle

1 suçlanan EV-KO Konut
Yapı Kooperatifi 

'■ yöneticileri, 
mahkemeden tespit 

_ J raporu çıkardı.
EV-KO binalarının
Teknik Sorumlu

j ,' Müdürü ve İnşaat
Mühendisi Erol Şener 

lS| ile bina yöneticisi 
jgj Harita Mühendisi

3 [ellerindeki mahkeme 
J kararını göstererek, 

| "Uğur Apartmanı’nın 
' \ zarar görmesinde

EV-KO Yapı

)YP

\ Kooperatifi 
I binalarının ilgisi yok- 
I tur." dediler.
I EV-KO Konut Yapı 
[Kooperatifi adına 
Avukat Gökhan 
Tayla n tarafından 
açılan davada, 
İstanbul Teknik Üniver
sitesi İnşaat Fakültesi 
Geoteknik Anabilim 

i Dalı Öğretim Üyesi 
। Doç. Dr. Hüseyin 
pldınm He Yapı 
knabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Turgut Öztürk ve 
Maden Fakültesi 
Jeoloji Bölümü Öğre
tim Üyesi Yardımcı 
Doç. Dr. Yılmaz 
Mahmutoğlu bilirkişi 
olarak rapor verdi. 
BİLMEDEN GÖRÜŞ 
BELİRTİLİYOR 
Uğur Apartmanı’nın 
yana yatmasından 
sonra devamlı şekilde 
EV-KO'nun suç
landığını belirten Erol 
Şener ve Adnan 
Güler, “Kooperatifimiz 
üyeleri tedirgin 
oluyorlar. Durumun 
açıklığa kavuşturul
ması için Gemlik Sulh

Hut 
test

Mahkemesi’ne 
davası açtık.

J TAŞI
|] GEDİĞİNE

Kanlı - Canlı....
Irak’ta Haziran ayı en kanlı 
Öyleyse; direnişin de en 
canlı olduğu ay...

Düzenlenen bilirkişi 
raporunda 
Kooperatifimiz 
binalarında hiçbir 
hasarın görülmediği 
tespit edilirken, Uğur 
Apartmanı’na da 
zarar verilmediği 
ortaya çıkmıştır” şek
linde konuştular. 
Mahkeme heyeti ile 
birlikte binaların 
bulunduğu yerde 
tespit çalışmaları 
yapan Bilirkişi Heyeti 
hazırladığı raporun 
sonuç ve kanaat 
bölümünde şu 
görüşlere yer verdiler: 
“Uğur Apartmanı’nın 
temel sisteminin, 
zemin özellikleri 
ve tabakalaşma 
durumu dikkate 
alınarak uygun 
seçilmiş olmaması 
hasarı, hasarı 
oluşturan temel 
neden olarak 
gösterilebilir. Yamaç 
molozunun kalınlığı 
bölgede değişiklik 
göstermektedir. 
Heterojen yapılı ve 
oldukça gevşek 
yerleşime sahip olan 
temel zemininde 
meydana gelmiş

olan toplam ve farklı 
oturmalar, binada 
eğilme ve dönme 
şeklinde hasarların 
ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. 
EV-KO Yapı 
Kooperatifı’ne ait 3 
nolu blokun temel 
zemininde bina yük
lerinden dolayı 
oluşan gerilme 
dağılımının, bu 
binanın konumu ve 
Uğur Apartmanı ile 
aralarındaki mesafe 
dikkate alındığında, 
Uğur Apartmanı 
temel zeminini 
etkilemesinin 
mümkün 
olamayacağı 
anlaşılmaktadır" 
deniliyor.
EV-KO Teknik Sorumlu 
Müdürü Erol Şener 
ile Kooperatif 
Yöneticisi Adnan 
Güler, 3 bloktan 
oluşan EV-KO 
Yapı Kooperatifi 
binalarında her 
yapılanın İmar 
Yasalanna uygun 
olduğunu belirttiler 
ve kullanılan tüm 
malzemenin de 
kaliteli olduğunun 
bildirdiler.

Büyükşehirli olduk

Gemlik ve Mudanya’da 
Büyükşehir’e bağlandı.

Kestel ve Gürsu zaten bağlı 
gibiydi.

Hem bağlı gibiydi, ama 
gereken hizmeti alamıyordu.

Durup dururken, bu bağlantının 
ne alemi vardı.

Demeyin...
Çünkü bu bağlantı, yaşanan 

globalleşmenin bir kanıtıdır.
Artık. Ülkeler arasında sınırlar 

kalkmıştı.
Sıra Büyükşehir ve ilçelerine 

geldi.
Peki. Sınırlar kalkınca ne olacak.
Şehirler vitrine çıkacak.
Yakın bir gelecekte; ülke isim

leri, ikinci planda kalacak.
Fransa’ya gidiyorum.” 

demeyeceğiz.
Paris’e gidiyorum” diyeceğiz.

Zaten, şimdi bile böyle diyoruz. 
Dönelim, Gemlik- Bursa ilişkisine.

Bir kere il ve ilçe arasında 
duvarlar yıkılacak.

Saygın ve dışa dönük bir ilçe 
Belediye Başkanı, Büyükşehirde 
çok etkin olur.

Zaten bir çok kurul ve korniş 
yonun, tabii üyesi olacaktır.

Mali ve idari yapılanmadı, çok 
imkan sağlar.

Gemlik'in Büyükşehir’e bağlan
ması, terminale kadar Metroyu da 
çabuklaştırır.

Başkan ve yönetim, yerel 
baskılardan kurtulur.

Büyükşehir, bir çok konuda 
Gemlik'e yetki verir.

İşler de aksamaz.
Tıkır, tıkır yürür.

GÜNÜN SÖZÜ

Vermek, 
Almaktan daha kutsaldır.

“İNCİL”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Küçük tart mte işteşi
Seyfettin SEKERSÖZ

Küçük Kumla’nın 
hareketlenmesinin 
ardından artan 
yolcu taleplerinin 
karşılanamaması 
tepki yaratıyor.
Kış aylarında yolcu 
bulamayan Sahil 
Minibüsleri yazın 
gelmesiyle bu kez 
yolcuların yüzüne 
dahi bakmıyorlar.
Özellikle akşam 
saatlerinde
Gemlik’e dönmek 
isteyen vatandaşlar 
İskele önünde uzun 
süre minibüs 
beklemek zorunda 
bırakılıyorlar.
GEMLİK'TEN 
SORUN YOK 
Gemlik'ten Kumla 
istikametine gidişte 
sorun yaşanmazken, 
dönüşte Narlı, 
Karacaali ve Büyük 
Kumia’dan Küçük 
Kumla’ya gelen 
Minibüsler araçlarını

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

doldurunca Hizmet 
Caddesi’nden İskele 
Meydam’na giriş 
yapmayarak direk 
Gemlik’e dönüyorlar. 
Minibüslerin akşam 
saatlerinde ve 
beldenin yoğun
laştığı zamanlarda 
dolu olduklarından 
İskele Meydanı'na 
giriş yapmamaları 
ve Belediye Halk 
Otobüsleri’nin de 
saat başı hizmet 
vermesi ise vatan

daşlar arasında 
çeşitli yorumlara 
neden oluyor. 
NE BODRUM’U 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre’nin 
son günlerde 
verdiği "Kumla’yı 
Marmara’nın 
Bodrum’u 
yapacağım” 
beyanatlarını 
minibüs beklerken 
değerlendiren 
vatandaşlar,

“Başkan önce 
Kumla’ya gelenleri 
taşısın” diyerek 
tepki gösteriyorlar. 
Kumla’nın İskele 
Meydanı'ndan 
geçen minibüs 
şoförlerine “Neden 
buradan geçmiyor
sunuz, biz burada 
ne kadar bekliye- 
ceğiz” sorularını 
yönelten yolcular 
ise sadece 
"Bekleyin” yanıtını 
alıyorlar.

Şjmitçjterin 
denetlenmesi

isteniyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Belediye otobüs
lerinin kalktığı 
Atatürk Parkı 
çevresinde 
yoğunlaşan simit 
satışlarının denetim 
altına alınması 
isteniyor.
Simit arabalannın 
Belediye Zabıta 
ekipleri tarafından 
toplanmasından 
sonra el tezgahlann- 
da açıkta satılan 
simitler her türlü 
mikroba davetiye 
çıkarıyor.
Küçük çocuklann 
ellerinde ve 
bazen de kafalarında 
taşıdıkları küçük 
tepsilerin içinde 
satılan simitler 
yere düşünce 

tekrar toplanmaya 
başlanıp satışa 
hazır duruma 
getiriliyor.
Esnaf denetim len no. 
özellikle sağlık 
karnesi arayan 
sağlık ekiplerinin 
simitleri yerlerden 
toplayıp tekrar 
satmalanna ise 
henüz kimse 
dur diyemiyor.
İlkel koşullarda 
satılan simitlerin 
öncelikle simit 
fınnlannda 
denetimlerinin 
yapılması ve her 
isteyene verilmemesi 
gerekirken ellerinin 
pis ve kirliliği yakın- ‘ 
dan gözlenen 
çocuklara simit 
sattınlması tepki 
yaratıyor.

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
JîüS'JÜSL KAMPANYAMIZ

STOKLARLA sinirlidir

ÖZKAYA OTOMOTİV
II . » GEMLİK B A Y İ İ
İDFII I Körfez BaytaşSitesi altı GEMLİK

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

N0W0X BİLGİSAYAR
TEKNİK S0HİS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ElEMAN ARANIYOR
2 YILLIK BİLGİSAYAR 

MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU 
DENEYİMLİ ELEMAN ARANIYOR

Hamidiye Mh. Gazhane Od 
Şirin Plaza İşhanı No : 14 GEMLİK

Tel: (0.224) S12 25 63
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Kur farkları ilaç 
fiyatlarına yansıyacak

Sağlık Bakanlığı,İthal 
ilaca “kur ayarlaması" 
yapacak.
İlaç Kararnamesi ne 
göre 15 Hazirandan 
itibaren ithal ilaçta 
yüzde 1 İla yüzde 75 
oranında İndirim 
yapan Sağlık 
Bakanlığı, ilaca 
yüzde 10 oranında 
zam yapmaya 
hazırlanıyor.
KUR FARKI 
YANSIYACAK 
14 Nisan 2004 tarihli 
döviz kurunu (Euro) 
baz ve Avrupa'nın en 
ucuz ilacını 
gözönüne alarak 
ithal ilaç fiyatlarında 
15 Haziran 2004 tari
hinde indirim yapan

ÎBÂLİKTÜÎorâİNİİ
O Her çeşit balık aç 
O Sakana Misina '
O /pAğ
O Fanya
O Mantar, kurşun
O İp Çeşitleri
O Sandal Malzemeleri 
□ Kürek

BİZİMLE HŞfflN

Çapa
Macun
Galvanizli 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

Sağlık Bakanlığı, 
Kararnamedeki, 
"Döviz kurundaki 
yüzde 5'lik artışın ilaç 
fiyatına yansıtıl
masını" öngören 
madde uyarınca 
ithal ilaç fiyatlarında 
tekrar düzenleme 
yapacak. Merkez 
Bankası rakamlarına 
göre, 14 Nisan 2004 

tarihli döviz kuru 
(Euro) 1 milyon 604 
bin iken, 15 Temmuz 
tarihli döviz kuru 
(Euro) 1 milyon 765 
bin lira oldu.
Bakanlık, 15 
Haziran da yürürlüğe 
giren ilaçtaki indirimi 
14 Nisan tarihli döviz 
kur nu baz alarak 
hesapladığı için yeni 

ilaç fiyatlarını 14 
Nisan -15 Temmuz 
tarihli döviz kurundaki 
farkı hesaplayarak 
yapacak. Buna göre, 
dövizdeki yüzde 
1 Oluk kur farkı ithal 
ilaç fiyatlarına 
yansıtılacak. 
İlaç firmaları kur 
farkının ithal ilaca 
yansıtılması için 
Sağlık Bakanlığı’na 
başvurdu. Bakanlık 
ise İlaç Fiyatlandırma 
Komisyonu'nu gele
cek hafta toplayarak, 
yeni ilaç fiyatlarını 
belirleyecek. 
Komisyonun, yüzde 
1 Oluk kur farkını ithal 
ilaca yansıtması 
bekleniyor.

İşsizliği önleyecek 
proje desteğine 

ilgi yok

İŞKUR'un Aktif İşgücü 
Programı için ikinci 
çağrı yapıldı. Hibe 
programından yarar
lanmak isteyen sivil 
toplum kuruluşları, 
13 Evlül 2004'e 
kadar kuruma 
başvurabilecekler. 
İŞKUR'dan edinilen 
bilgiye göre, 
Türkiye ile Avrupa 
Komisyonu 
arasında Türkiye'de 
yaşanan yüksek 
düzeydeki işsizliğin 
çözümüne 
yönelik olarak 
başlatılan ve İlk 
çağrı süresi 15 
Haziranda dolan 
programından yarar
lanmak için İkinci 
çağrı yapıldı. 
Buna göre, ülkedeki 
istihdam ve işsizlik 
sorununun 
çözümüne destek 
olmak isteyen sivil 
toplum kuruluşları ve 
ilgili sosyal taraflar, 
13 Eylül 2004 e 
kadar İŞKUR'a 
başvurabilecekler. 
İkinci çağn 
çerçevesinde 
toplam 7 Milyon 
Euro hibe olarak ver
ilecek. Projenin ilk 
çağnsının ardından 
verilecek miktar, 25 
Milyon Euro idi. 
Programla, işsizlerin 
ve işsiz kalma riski 
altında çalışan 
kişilerin iş şanslannın, 
aktif istihdam 
önlemleri aracılığıyla 
yükseltilmesi 
amaçlanıyor.
Serbest meslek 
sahiplerinin ve

KOBİ'lerin gelişimini 
destekleyen ve 
işsizlere yeni iş 
alanları yaratan 
projeler, çalışanlar 
için işbaşında ve 
iş saatleri dışında 
eğitim amaçlayan 
eğitim projeleri, 
istihdam ve eğitim 
olanakları yarata
bilecek yenilikçi 
projeler 
hibeden yararlan
abilecekler.
Kar amacı güt
meyen sivil toplum 
kuruluşları, vakıflar, 
dernekler, 
yerel yönetimler 
(belediye, özel 
İdare, muhtarlık), 
meslek oda ve 
kuruluşlun, işçi, 
işveren ve memur 
sendika ve 
konfederasyonlan. 
sanayi, ticaret, 
ziraat meslek 
oda ve kuruluştan, 
üniversiteler, 
eğitim kuruluştan, 
araştırma enstitüleri, 
kooperatifIer gibi 
kurum ve 
kuruluşlar hibe için 
başvurabilirler. 
Her bir projeye 
verilebilecek miktar 
en az 10 bin, 
en çok 375 Bin 
Euro olacak.
Prog ra m hakkında 
detaylı bilgi, IŞKUR 
il müdürlükleri ile 
"http://www.iskur.gov. 
tr", "http://www.del- 
tur.cec.eu.int" ve 
"http: ’www.iskurabpr
ojesi.org" internet 
adreslerinden 
edinilebilecek.

http://www.iskur.gov
http://www.del-tur.cec.eu.int
http://www.iskurabprojesi.org
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f" AacÜÎve
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL'DEN ACAYİP FİYATLAR 

YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15*Monitörie 
KDV Dahil

HEMEN TESLİM
HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
1 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 I1MI IBM 1.110.000.000 1.110.000.000

Vestel Click 1.177.600.000 1.1MB 1.177M 1MB 1.3MB

Vestel Asteo uo7.6oo.ooo 1MB IMB IMM IBM

Vestel Bishi T 1.266.800.000 IBM IBM I.MB IBM

Vestel Planet ibm IBM IBM 1.586.000.000 IBM

Vestel Magıc IBM IBM IBM 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.794.800.000 I.MI1 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 2MB 2.066.000.000

Vestel Smart IBM IBM 1.998.800.000 22I9.M 2J19.000.000

Vestel Max 5.MB »M 5.070.000.000 5MB 5MB

1F CRT Monitör farkı: 40.400.000 TL 17” 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

BONUSVARD’A 
PEŞİNAT+4 TAK.

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT+6 TAK

BONUSCARD’A 
PEŞİNAT+10 TAK

15” CRT 
Monitörle

1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1.27IM 12MB

17” CRT 
Monitörle

IBM 1.I95.M IBM IBM 1.314.950.000

17” FLAT 
| Monitörle

1.510.000.000 1.255M 1255M IBM 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

A ACUİVE 
MU COMPUTER

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ I

Çeki kullanan Aldığı ürünün Tutan Tarih
I II ~ H—/—zaxn||

Bu hediye çeki sadece Actlve Bllglsayar'da 30/06/2004 tarihine kadar geçeridir 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
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'ergi paketi meclisten geçti İnsani
rçMM Genel
(üurulu'nda çeşitli 
krgi yasalarında 
İlişiktik yapan, 
km binek otoların 

oranlarını
LyİMOn. özel iletişim 
Ltgisinin tüm iletişim 
femetierinden ahn-

İletişim vergisi ödeye
cekler.
İHRACAT KREDİLERİNE 
İLİŞKİN VERGİLERE AF 
Süresi geçtiği halde 
ihracat taahhüdü 
kapatılmayan ihra
cat kredilerine ilişkin 
banka ve sigorta

■asmı önaören. özel ___________ muameleleri vergi
lerinin asılları ödenEğitim kurumu olduğunu sert bir metinden çıkarıldı.

Lahnmlarını 5 yıl gelir biçimde ifade etti. Görüşmelerine önce miş olması kaydıyla,
Le kurumlar vergisin- Hükmü ağır bir dille ki dün başlanan ve bunların gecikme
■en muaf tutan eleştiren Yalçınbayır, bugün kabul edilen zamları ve gecikme
■Kan yasalaştı. “Meclîs kanunla tasarıyla birlikte getir faizleri silinecek.
raan üzerindeki konulmamış bir şeyi ilen bazı yenilikler Ödenmemiş Kaynak
|oytamaya katılan nasıl değiştirebilir? şöyle; Kullanımını
■84 mMetvekil inden Bence harcı usulsüz İş merkezi Türkiye'de Destekleme Fonu
■şyitabuf, 20 si almıyorsunuz" dedi. bulunmayan kuram kesintilerinden de
Ket. 6sı da Bursa daki 200 bin lardan, elde ettikleri yine zam ve
Çekimser oy kul- kadastro mağduru- kurum kazançlarını aiz alınmayacak.
1 and. Kabul edilen nun ve bu yönde 30 Haziran 2005'e Ancak bu uygula
|pni düzenleme Türkiye genelinde kadar Türkiye'ye madan faydalan
nnetii Sandığı otel- rahatsızlığı olanların getirme’ ri halinde abilmek için,
■erinin de satışına Maliye Bakanlığıma kurumla. vergisi alın bankaların bu
İman tanıyor. Ote müracaat ederek mayacak. borçları "zarar
Landan hükümet, haklarını almaları Tasamın yasalaşıp niteliğindeki krediler
■Bsannın görüşmeleri çağrısında bulunan ya- landığı tarihten ve diğer alacaklar"
■»asında af niteliği Yalçınbayıhn sözleri elde edilen, kategorisine almış
■oşıdıği için 330 oyla CHP'iilerce alkışland ak henüz olmaları gerekiyor.
nobul edilmesi Ardından kürsüye .ırkiye ye transfer Hazine arazilerinin
[gereken maddeleri. gelen Malîye Bakanı <_ ■’ilmeyen kar satışını düzenleyen
jğerekS çoğuniu Kemal Unakıtar payları için ise yasada da değişik
B^namay a c a ğ ı tasarının ana' ya vergi snası liğe gidilerek hazine
Ipn geri çekti. ve yasalara uygı ımayacak. taşınmazlarının
flKMRTru uyduğunu be ek, Tüke ji finansman düzenlenecek
[tALÇBttAYlR DAN Yalçınbayırim 

meclisin i
şirketleri ile kişiler 
arasında düzen

protokollerle 
belediyelere

■MM Genel üzerind Kilde lenecek kredi kartı doğrudan satışına
■unlu nda dünkü konuş* .sini üyelik sözleşmeleri imkan tanındı.
pâûşmeier saat ister de damga vergisin Özel finans kurumlan
Ll.OOde başladı. AF . lERİ den muaf olacak. vergi bakımından
■ergi Yasa Tasarısı GI 1 ÇEK.LDİ HER TÜRLÜ İLETİŞİME bankalarla eşit
İrerindeki müzak- Müzakereler masında VERGİ hale getirilirken,
■reter gün boyunca komisyon 37. Telekomünikasyon vergilemede özel
levam etti. maddenin yön? r ra Kurumu ile görev finans kuramlarının
görüşmelerde bazı tasarının için/ Af ya da imtiyaz da banka sayılması
Bnergeler nitelikli vergi affını içeren sözleşmeleri öngörüldü.
ioğuniuk (330) geçici 4, 6, 8, 9, 10, imzalamak veya Deniz ve hava
Bulamadığı için red- 11 ve 13. maddeleri bu kurumdan ruhsat taşıma araçları için
roediricen, 1 Ocak de bir kez daha ya da genel izin liman ve hava
>2004 tarihinden görüşülmek üzere almak suretiyle meydanlarında
İbaren yapılan tapu geri çekti. telekomünikasyon yapılan hizmetler;
fcdastro işlemlerinde Plan Bütçe altyapısı kurup altın, gümüş ve
■nan harçlarla ilgili Komisyonu, mad işletenler, yüzde 15 platin arama,
>7. madde komisy deleri görüşme sırası oranında özel iletişim işletme, rafinaj
onca geri çekildi. Bu geldiğinde TBMM vergisine tabi ola faaliyetleri ve iç ve
büküm üzerinde söz Başkanlık Divanı'na cak. Cep telefonu dış güvenlik kuru
pn AK Parti li verdi. Başkanlık İşletmeleri, eskiden luşlarına silah,
ftuğrul Yalçınbayır, Divanı, hükümetin bu olduğu gibi yüzde makine, cihaz,
toyle bir düzenle maddeleri komisyon 25, radyo ve televizy sistem ve benzeri
melin anayasaya, da geri çektiğini ve on yayınlarının uydu atımlara KDV
■atara, Avrupa bir başka yasada platformu ve kablo istisnası, özel
Man Haklan düzenleyeceğini ortamından kazançlarına ise
pohkemesi karartan duyurdu. Böytece iletilmesine ilişkin gelir ve kurumlar
la w Avrupa maddeler hizmetlerden ise vergisi istisnası
ödeşmelerine aykırı görüşülmedi ve yüzde 15 özel getirildi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
[FEZ GAZETESİ VE 
FEZ OFSET

gelişmişlik 
geriledi

BM Kalkınma 
Programı, İnsani 
Gelişmişlik Raporu'nu 
açıkladı. Rapor, 
dünyanın pek çok 
ülkesinde yaşam 
standardının 1990'na 
oranla gerilediğini 
ortaya koydu. 
BM Kalkınma 
Programı'nın 
açıkladığı İnsanı 
Gelişmişlik 
Raporu'nda dünyanın 
pek çok bölgesinde 
yaşam standart
larının gerilediğini 
ortaya koydu. 
Raporda, miienyum 
hedeflerine 
ulaşma süresinin de 
geciktiği belirtildi... 
BM Kalkınma 
Programı, İnsani 
Gelişmişlik 
Raporu'nu açıkladı. 
Rapor, dünyanın 
pek çok ülkesinde 
yaşam standardının 
1990'na oranla 
gerilediğini ortaya 
koydu. Berlin'de 
bugün kamuoyuna 
sunulan rapora 
göre, toplam 46 
ülkenin vatandaşı, 
9O'lı yıllara kıyasla 
daha fakir 
durumda hayatını 
sürdürmeye çalışıyor. 
Almanya, raporda 
kadın - erkek eşitliği 
açısından olumsuz 
puan aldı. 177 
ülkenin değer
lendirildiği çalışma
da, Almanya 
kadın - erkek eşitliği 
karşılaştırmasında 
Ukrayna ve

Kolombiya'nın 
ardından 83'ncü 
sırada kaldı. 
Raporun Türkiye'yi 
ilgilendiren bölümleri, 
yarın Ankara'da 
yapılacak bir basın 
toplantısıyla 
kamuoyuna 
duyurulacak. 
ORTALAMA YAŞAM 
SÜRESİ GERİLEDİ 
BM Kalkınma 
Programı, insani 
gelişmişlik endeksini 
hesaplarken, kişi 
başına düşen milli 
geliri, eğitim durumu 
ve ortalama yaşam 
süresi gibi üç temel 
göstergeyi temel 
alıyor. Dünya 
çapında toplam 
20 ülkede 1990'dan 
bu yana insani 
gelişmişlik 
endeksinde gerileme 
kaydedildi. İnsani 
Gelişmiş Yıllık 
Raporunda, 
şimdiye kadar 
ilk kez bu kadar 
çok sayıda ülkede 
insani gelişmişlik 
endeksinin gerilediği 
ifadesine yer 
verildi.
Özellikle Afrika 
kıtasının güneyinde 
bulunan ülkelerin 
bu durumdan 
etkilendiği belirtildi. 
Ortalama yaşam 
süresinin, özellikle 
AIDS hastalığının 
da etkisiyle, 8 
ülkede 40 yaş 
ya da daha alt 
sınıra gerilediği 
kaydedildi.
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Türkiye’de kadının statüsü çok gerilerde kald
Birleşmiş Milletlerin 
Kalkınma Raporunda 
177 ülke arasında 88. 
sırada yer alan 
Türkiye, kalkınma 
kriterleri bakımından 
gelişmekte olan 
ülkeler arasında 
19. sıraya yerleşti. 
Raporda, Türkiye'de 
özellikle kadının 
statüsü ve gelir 
dağılımı konusundaki 
verilerin, gelişmiş 
ülkelere nazaran son 
derece geri olduğu 
belirtiliyor.
YÜKSEK MEVKİLERDE 
ÇOK FAZLA KADIN YOK 
Raporda yer alan 
Türkiye ile ilgili verilere 
göre, sayısı 2 milyon 
473 bini bulan işsiz
lerin toplam iş 
gücüne oranı yüzde 
10,3 olarak gerçek
leşirken, işsizler arasın
daki kadın oranı 
yüzde 91 'i buluyor.

Türkiye'de iş yerlerinde 
yüksek mevkilerde 
çalışanların yüzde 
7'sinin kadın olduğu 
kaydedilen raporda, 
profesyonel ya da 
teknik meslek sahibi 
kadınlann oranının ise 
sadece yüzde 31 
olduğuna dikkat 
çekiliyor.
Kadınların erkeklerin 
kazandığı ortalama 
gelirin ancak yüzde 
60'ını kazanabildiğinin 
belirtildiği raporda, 
ekonomik faaliyetlere 
katılan kadınlann 
toplam kadın 
nüfusuna oranının ise 
yüzde 50,8 olduğu 

ifade ediliyor. 
Raporda, Türk 
kadınının parlamento
da temsil edilme 
oranının ise sadece 
yüzde 4,4 olduğuna 
dikkat çekiliyor. 
Raporda, yetişkin 
kadınlar arasında 
okur-yazariık oranının 
yüzde 78,5, yetişkin 
erkeklerde yüzde 
94,4 olduğu 
belirtiliyor.
KADINLARIN 
ORTALAMA ÖMRÜ 
ERKEKLERİNKİNDEN 
FAZLA
Raporda, Türk 
kadınının ortalama 
ömrünün erkek- 

lerinkinden fazla 
olduğu görülüyor. 
Kadınlann ortalama 
ömrü 73,1 yılı 
bulurken, erkekler 
ortalama olarak 67,9 
yıl yaşayabiliyor. 
Türkiye'de doğum 
yaparken hayatını 
kaybeden anne 
sayısının 100 bin 
kişide 70 olduğu belir
tilen raporda, bebek 
ölüm oranı 100 bin 
kişide 36, beş yaşın 
altında ölen çocuk 
oranı ise yine 100 bin 
kişide 42 olarak ifade 
ediliyor. Dengesiz ya 
da yetersiz beslen
meden dolayı boyuna 
göre kilosu az olan 
çocuk oranı ise rapor
da yüzde 16 olarak 
zikrediliyor.
Türkiye'de sağlıklı su 
temin edilen insan
ların nüfusa oranının 
sadece yüzde 87 

olduğuna dikkat çek
ilen raporda, her 100 
bin kişide 50 verem 
vakasına ve 17 sıtma 
vakasına rastlanıldığı 
kaydediliyor. Sigara 
kullanımında ise 
erkeklerin kadınlara 
büyük fark attığına 
dikkat çeken rapora 
göre, Türkiye'de erkek
lerin yüzde 65'i, kadın
ların ise yüzde 24'ü 
sigara kullanıyor.
ÇARPIK GELİR 
DAĞILIMI
Türkiye'deki çarpık 
gelir dağılımına da 
dikkat çeken rapora 
göre, Türkiye nüfusu
nun en fakir yüzde 
10'luk kesimi milli 
gelirden yüzde 2,3 
pay alırken, en zengin 
yüzde 10'luk kesim 
yüzde 30,7'lik bir pay 
alıyor. En fakir yüzde 
20'lik kesimin milli 
gelirden aldığı pay 

yüzde 6,1 olarak 
gösterilirken, en 
zengin yüzde 20'lik 
kesimin payı yüzde 
46,7 olarak 
gösteriliyor.
Bütçe harcamaların
da eğitim ve sağlığm 
geri planda olduğum, 
gözler önüne seren 
rapora göre, 
2001 yılı verilerine 
göre eğitime bütçe
den yüzde 3,7'lik bir 
pay ayıran Türkiye, 
askeri harcamalara 
ise 2002 yılında yüzde 
4,9'luk pay ayırıyor. | 
Raporda ayrıca, 504 : 
milyon dolarlık silah 
alımı yapan 
Türkiye'nin 61 milyon 
dolarlık silah satışı 
yaptığına dikkat 
çekiliyor.
BM'nin 285 sayfalık 
raporu, internette 
"http://hdr. undp.org.' 
adresinde görülebilir

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2004 / 581
Davacı Abdullah Malyemez tarafından davalı maliye hâzinesi ve Küçük Kumla Belediyesi 

aleyhine açılan senetsizden tesçil davasının yapılan tensibi sırasında;
Davacı Abdullah Malyemez Gemlik ilçesi Küçük Kumla Köyü Asarcık mevkiinde bulunan 

kuzeyi ve doğusu yol batısı Nedim ve Nurettin Üremiş zeytinliği güneyi 321.341. ve 338 nolu 
kadastro parselleri ile çevrili taşınmazın davacı Abdullah Malyemez tarafından senetsizden 
tescili talep ettiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 2004/581 esas sayılı dosyasına müracat 
etmeleri ilan olunur. 14.07.2004 Basın: 2004/52

Verai borçluları 
teşhir edilecek

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2004 / 583
Davacı Ahmet Karadeniz tarafından davalı maliye hâzinesi ve K.Kumla Belediyesi aley

hine açılan senetsizden tescil davasının yapılan tensibi sırasında:
Davacı Ahmet Karadeniz Gemlik ilçesi Küçük Kumla Köyüü Asarcık mevkiinde bulunan 

kuzeyi Haydariye köyü yolu güneyi kısmen çalılık kısmen zeytinlik doğusu Nurettin Önder 
zeytinliği batısı kısmen çalılık kısmen 967 nolu kadastro parseli ile çevrili taşınmazın davacı 
Ahmet Karadeniz tarafından senetsizden tesçili talep ettiğinden dava konusu taşınmaz hak 
kında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkeme miziri 
2004/583 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 14.07.2004 Basın: 2004/53

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO . 2004 / 585
Davacı Nurettin Ceylan tarafından davalı maliye hazînesi ve Küçük Kumla Belediyesi 

aleyhine açılan senetsizden tesçil davasının yapılan tensibi sırasında:
Davacı Nurettin Ceyhan Gemlik ilçesi Küçük Kumla Köyü Asarcık Bayın mevkiinde bulu

nan kuzeyi Haşan Yokuş zeytinliği güneyi Mustafa Ceyhan zeytinliği doğusu Abdullah Işık 
zeytinliği batısı Haşan Yokuş zeytinliği ile çevrili taşınmazın davacı Nurettin Ceyhan tarafın
dan senetsizden tesçili talep ettiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında 
bulunanlann ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 2004/585 esas sayılı 
dosyasına müracat atmaları ilan olunur. 16.07.2004 Basın: 2004/54

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. İBRAHİM ÇAKMAK

Maliye Bakanlığı, 
2003 yılı sonu 
itibanyle vadesi 
geldiği halde 1 
Temmuz 2004'e 
kadar ödenmeyen 
75 milyar ve 
üstündeki 
vergi ve cezalan 
teşhir ediyor. 
Dünkü Resmi 
Gazete'de 
yayımlanan Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliği'ne göre, 
vergi borçlularına 
ilişkin açıklama, 
16 Ağustos ile 15 
Eylül talihleri 
arasında vergi 
dairelerinde 
gerçekleştirilecek. 
Vergi borçluları 
1 Eylül 2004 tarihin
den itibaren de 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü'nün 
internet sitesinde 
duyurulacak.
Yapılacak açıkla
mada, 31 Aralık

2003 tarihi itibanytej 
vadesi geldiği 
halde 1 Temmuz j 
2004 tarihine 
kadar ödenmemiş 1 
her nevi vergi ve I 
cezalar ile 1 
Haziran 2003 ile | 
31 Mayıs 2004 
tarihleri arasında 
kesinleşen tarhiyat 
dikkate alınacak. | 
Vergi Barışı Kanunu 
hükümlerine göre 
taksitlendirilen 
vergi ve cezalar, 
söz konusu 
açıklamanın 
kapsamına 
girmeyecek. 
Defterdarlıklar 
tarafından hazır
lanan vergi borçlu- 
lanna ilişkin lis
telerin bir örneği, . 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü 
İstatistik 
Araştırma Şube 
Müdürlüğüne 
gönderilecek.

http://hdr
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Yakın yıllara kadar 
bir erkek hastalığı 
olarak bilinen 
akciğer kanseri, 
gelişmiş ülkelerde 
artık kadınlar için de 
büyük bir tehdit 
oluşturuyor. 
İstatistiklere göre, 
kadınlardaki akciğer 
kanseri 1990-2003 
yıllan arasında %60 
oranında arttı ve 
tüm kanser türlerini 
geride bırakarak 
birinci sıraya yerleşti. 
Geçen yıl Amerika’ 

I da 80.000 kadının 
[akciğer kanserine 
I yakalandığı ve 
i bunların 70.000' inin 
bu hastalıktan 
yaşamlarını yitirdiği 
belirlendi. Oysa, 
Amerikan Kanser 
Derneği ne göre, 
bu sürede 40.000 
kadın meme 
kanserinden, 
23.000* i ise 
yumurtalık ve 
rahim kanserinden 
öldü.

AKCİĞER KANSERİ 
ÇOĞU ZAMAN GEÇ 
BELİRTİ VERİYOR 
Akciğer kanseri, 
kanserler içinde en 
tehlikeli olanlardan, 
çünkü bu hastalıktan 
ölüm ihtimali çok 
yüksek. Akciğer 
kanserine yakalanıp 
da 5 yıl sonra hayat
ta kalan kadınların 
oranı sadece %14 ! 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, akciğer 
kanserinin erken bir 
belirtisi olmadığına 
dikkat çekerek, 
"Öksürük, nefes dar

lığı gibi kansere ait 
olabilecek bazı 
belirtiler ortaya 
çıksa bile, hastalar 
bunu sigaradan 
sanıp üzerinde dur
muyorlar. Hastalar 
en çok, kanama, 
şiddetli ağrı, ses 
kısıklığı, kilo kaybı 
gibi belirtiler

geliştiğinde doktora 
başvuruyorlar ve 
çoğu zaman da 
geç kalmış oluyorlar" 
dedi.
Üstelik, akciğer 
kanseri kadınlarda 
erkeklere göre hem 
daha kolay gelişip, 
hem de kadınlarda 
daha ağır seyred- 
diğini vurgulayan 
Prof. Küçükusta, 
"Uzmanlar bunu, her 
iki cins arasındaki 
hormonal farklılıklara 
bağlıyorlar" diye 
konuştu.
ESAS NEDEN SİGARA! 
Sigara: Akciğer 
kanserinin en önemli 
nedeni sigaradır.

Araştırmalar, olgu
ların %87'sinden 
sigaranın sorumlu 
olduğunu göster
mektedir. Sigara 
dumanında 
4.000'den fazla 
kimyasal madde 
vardır ve bunların 
bir çoğu da 
kanserojendir. 
İçilen sigara sayısı 
ve sigara içilen süre 
ne kadar fazla ise 
kanser riski de o 
kadar fazladır. 
Sigaraya erken 
yaşlarda başlanması 
ve dumanın derin 
olarak içe çekilmesi 
de kanser oluşu
munu kolaylaştıran 
faktörlerdir.
Sigara bırakıldıktan 
sonra kanser riski 
yıllar içinde giderek 
azalmaya başlar. 
Sigara bırakıldıktan 
10 yıl sonra kanser 
ihtimali hala sigara 
içmeye devam 
edenlerin 1/3'ü 
kadardır.

Saçları ıslatarak 
serimlemek 
zarar veriyor |

Direksiyonda soğukkanlı olun
Yüksek hızla seyreden 
araçlarda ön camın 
tnîması, lastiğin pat
laması ve yangın çık-

jonyfe ması gibi ciddi

emiş 
ve

:e

da

■iyot

ıunu 
öre

rçlU”

tehlike doğuran 
duru>t»arda sürücü
lerin soğukkanlı 
davranması hayat 
kurtanyor.
Uzmanlar, özellikle 
süratli hareket eden 
araçlarda ön camın 
kırJması halinde, 
aynalardan yarar
lanılarak yolun sağ 
tarafına park edilmesi 
gerektiğini vurgula
yarak şu önerilerde 
iouiUTiuyor: 
'Fiaşcrleri açın ve 
dikkatlice dışan çıkın. 
Aracın cama yakın 
olan kalorifer ve 
havalandırma delik
lerine gazete kağıdı 
veya bez parçası 
koyarak, cam 
parçacıldannın bu 
kısımlara düşmelerini 
önleyin. Sonra kriko
nun arka kısmı ile 
camı içeriden dışarı 
doğru form. Cam 
teltiğini dikkatlice 
çıkarıp temizledikten 
sonra, yeniden kul-

(anılabileceği için 
bagaja koyun. 
Gazete kağıdına 
birikmiş cam 
parçalarını bir naylon 
torba içine koyun ve 
en yakın çöp bido
nuna atın. Öylece en 
yakın cam tamirci
sine kadar gidin." .. 
Ön lastiklerden biri 
patladığı zaman, 
aracın, lastiğin pat
ladığı yöne doğru 
kuvvetlice çekildiğini 
hatırlatan uzmanlar, 
bu durumda direksiy
onla, aracın düz 
doğrultuda tutulmaya 
çalışılması ve yavaş 
frenleme ile dur
masının sağlanması 
gereğine işaret ediy
or. Uzmanlar ayrıca, 
taşmış dereler, 
nehirler veya büyük 
su birikintilerinin İçin
den geçerken, aracın

hızının kesilmesi 
gerektiğini de 
bildiriyor. Mütevazı bir 
aile otomobilinin, 25- 
30 santimlik su birikin
tisinden geçebilecek 
yetenekte olduğunu 
söyleyen uzmanlar, 
bu noktanın üstüne su 
geldiği takdirde, su 
damlacıklarını 
kuvvetli bir sprey gibi 
motorun üstüne 
püskürdüğünü, bu su 
bombardımanının 
da, bujilerin ve dis
tribütörün ıslanması
na sebep olarak 
aracın stop etmesine 
yoi açtığını belirtiyor.
Uzmanlar, muhtemel 

bir faciaya karşı 
uygulanması gereken 
emniyet tedbirleriyle 
ilgili olarak da şunlan 
kaydediyor:
"İçkIN olarak otomobil 
kullanmayın, emniyet

kemerinizi mutlaka 
takın. Farlarınızı gece 
gündüz açık tutun. 
Koltuğunuza otur
duğunuzda oturma 
pozisyonunuza göre 
direksiyon, yan 
aynalar ve dikiz 
aynasını iyi ayarlayın. 
Direksiyonu iki el ile 
birden tutun. Aşırı 
geniş ve kalın 
tabanlı, uzun topuklu 
ayakkabı ile 
otomobil kullan
mayın. Yağmurun 
çiselediği ilk anlarda 
dikkatli olun. 
Motosiklet ve bisik
letlilere dikkat edin, 
yanlarından 
geçerken mümkün 
mertebede 
yavaşlayın. Virajlara 
girerken hızınızı iyi 
ayarlayın. Aracınızı 
özellikle ayna ve 
camlarınızı temiz 
tutun. Takip mesafesi
ni iyi ayarlayın, yakın 
takip yapmayın. Sürüş 
esnasında vitesi boşa 
almayın. Şerit değiş 
tirme, sollama, yanaş 
ma gibi durumlarda 
aynaları ve sinyalleri 
muhakkak kullanın.

Yaz sıcaklarında 
insanlann serinle
mek için başvur
dukları yöntemler
den biri olan 
saçların soğuk 
suyla ıslatılmasının 
aslında yanlış bir 
yöntem olduğu 
doktorlar tarafın
dan vurgulanıyor. 
Saçların sıcak 
havalarda ıslatıl
masının yanlış 
olduğunu vurgu
layan uzmanlar, 
bunun sonucunda 
saç diplerinde 
ısı dengesinin 
bozacağını belir
tiyorlar. Saç dip
lerindeki dengenin 
bozulmasıyla da 
başta sinüzit olmak 
üzere birçok

enfeksiyonel 
hastalığın ortaya 
çıkabileceği 
ifade ediliyor. 
Uzmanlar, güneşin 
etkisinden başı 
koruyan saçlar 
ıslatılırsa kendisini 
hava sıcaklığına 
göre ayarlaya
mayan saç 
derisinin, 
ısı dengesini 
yitirebileceğine 
dikkat çekiyorlar. 
Uzmanlar, bu 
bölgede çeşitli 
enfeksiyonlar 
görülebileceği 
gibi kişide şiddetli 
baş ağrısı ile 
kendini gösteren 
sinüzite neden 
olabileceğini de 
belirtiyorlar.

NÖBETÇİ ECZANE
17 Temmuz 2004 Cumartesi 
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

18 Temmuz 2004 Pazar 
ÇAĞLAR ECZANESİ

GEMUK

YIL : 32 SAYI : 1880
FİYATI : 250.000 İL (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3 8 GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Araçlar yaya 
kaldırımlarına
park ediliyor

Seyfettin SEKERSÖZ 

Gemlik'in 
gözlerden 
kaçmayan 
trafik sorunu 
çözüle
mezken 
kaldırımlara 
çıkarılan 
araçlar sorun 
yaratıyor.
İstiklal 
Caddesi 
üzerinde işi 
olan sürücüler 
araçlannı 
kaldırıma 
park edince 
olan yayalara 
oluyor.
Her çeşit gıda 
ve giysilerin 
pazariandığı 
kaldırımlarda 
son zamanlar
da denetim

lerin yapılma
ması 
seyyarların 
sayısında artış 
sağlıyor.
Caddede 
bıraktıktan 
araçlarına 
trafik tarafın
dan ceza 
yazılan 
sürücüler ise

çareyi 
kaldırımlara 
çıkarak 
buluyorlar. 
Kaldırımlardan 
sorumlu 
Belediye 
Zabıtasının ise 
kadro 
yetersizliği 
nedeniyle 
hizmet

veremediği 
öne sürülüyor. 
Kaldırım 
terörüne kimin 
ne zaman dur 
diyeceği ise 
bilinmezken 
yaşanan 
keşmekeşliğin 
cezası yine 
yayalara 
ödetiliyor.

TEŞEKKÜR
Sevgili Annemiz

Emine Betül 
Kılıç’ın 

vefatı dolayısıyla 
bizzat gelerek ve 

telefonla arayarak 
acımızı paylaşan akraba 
ve dostlarımıza en derin 
teşekkürlerimizi sunarız.

KILIÇ AİLESİ

I TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ
I EN UYGUN FİYATLARLA...
I KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR UERMEYIN
I HER TÜRLÜ MATRAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ
I Körfez Ofset II MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK
I istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0,224) 513 35 95 ■

I ÇUC'MCA EĞLEMECE#

Balansı Eğlence Merkezi Açıldı
| İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK



20 Temmuı 2004 tarihinde başlayacak olan adli tatil. 6 Eylül 2004 günü sona erecek.

Adli tatil yarın başlıyor 
yargıda top/u izin kullanımı anlamına gelen adli tatil, yarın mesai saati bitiminde başlıyor. 6 Eylül 2004 tarihine kadar adliyelerde görev yapacak nöbetçi 
mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalar ise, 6 Eylül 2004 günü başlayacak olan yeni adi yida görülecek

__ , GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

19 Temmuz 2004 Pazartesi FİYATI : 250.000- TL.

LGS başvurulan 
internetten yapılacak 
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çe/ik, lise 
giriş sınavları ile ilgili düzenlemelerin 
devam ettiğini ve önümüzdeki yıl, 
sınav başvurularının sadece internet 
üzerinden yapılacağını bildirdi. Çelik. 
Türkiye’yi çağdaş ülke düzeyine çıkar
mayı hedeflediklerini söyledi. Syf 5 de

Gemlik’ti iki genç Kurşunlu’da bir diskoda eğlendikten sonra hesaba itiraz edince olay çıktı diskoda kan aktı.

Diskoda cinayet: 1 ölü 1 yaralı
Kadri GÜLER
kadri_guler @ hotmail.com

Güne Bakış

Yazlık olaylar
Yaz aylarında hırsızlıkların arttığını geçtiğimiz gün* 

terde yazmıştım.
Bir de yazın artış vurma kırma olaylarında oluyor.
Bunlardan ilki önceki gün yaşandı.
İki genç gittikleri diskotekte, diskotek işleticisi tarafın* 

dan vuruldu
Biri öldü, biri hastanede..
Yaz günleri uzundur.
Kurşunlu ve Küçük Kumla, Türkiye'nin dört bir yanın* 

dan gelen çeşit çeşit insanlarla dolu..
Bu insanlar güneşin, denizin ve eğlencenin tadını 

çıkarmak isterler.
Gündüz denizde, gece ise eğlence yerlerindedirler.
Geçtiğimiz günlerde bir gece biz de bu eğlence 

mekanlanna birine gittik.
Sahnede, sanatçı diye 'hoş' erkekler şarkı söylüyor

lardı.
Onlan dinlemeye gelenlerin büyük çoğunluğu 

yabancıydı ve şarkılarıyla eğleniyorlardı.
Sanatçının hoşluğu onlan pek İlgilendirmiyor, 

gecenin tadını eğlenerek çıkarıyorlardı.
Bu tür eğlence mekanlarının yanında bir de daha 

çok gençlerin gittiği diskotekler var.
Buralara giden çift gençler, müziğin yüksek tempo

suyla çılgınlar gibi eğlenirken, bunlan dikizleyen yeril 
gençler ise, eğlenmek yerine eğlenenleri büyük bir 
iştahla izliyorlar!

Eski yazlığım bu tür diskolann birinin önündeydi. 
Sabahın ilk saatlerine kadar yıllarca o gürültülü müzi 
ği dinlemek zorunda kaldık.

Yazlığı sattıp oradan kurtuldum.
Bu mekanlarda kavga, gürültü ve diğer‘polisiye 

olaylar bitmek bilmiyor.
İçkinin ve diğerlerinin verdiği hava İle her tüllü olay 

çıkabiliyor.
Bence bu tür yerler ciddi bir şekilde kontrol edilmeli.
Çağman beiM yazlık olaylar azalır._______________

Özer Öğütçü ve Ümit Kaptan adındaki iki genç, Kurşunlu da gittikleri bir diskotekte 
hesap yüzünden olay çıkarınca, ortalık kan gölüne döndü. Öğütçü ve Kaptan diskotek 
işleticisi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu. Öğütçü öldü. Kaptan ağır yaralandı.
Önceki gece sabaha karşı 
Kurşunlu da bir diskoteğe 
giden Özer Öğütçü ve Ümit 
Kaptan adlı gençler, dans 
edenleri seyrederken ediler 
ve içtiler. İş hesaba 
gelince yüksek buldular. 
Garsonlarla tartışan Öğütçü 
ve Kaptan tabancalarını 
çıkarıp, masaya koyunca 
bu kez işe pompalı tüfeği 
ile işletme sahibi 
müdahele etti.
Tüfek patlayınca Öğütçü 
öldü, Kaptan ise komada.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Dernekler Kanun 
taşarışı yasalaştı 
Dernek kurma konusunda AB standardı 
getiren "Dernekler kanun Tasarısı” yasalaş 
tı. Yasa, "Dernekler, dernek şube veya 
temsilcilikleri, federasyonlar, konfederas 
yonlar ve yabancı dernekler İle merkezleri 
yurt dışında bulunan dernek ve vakıf 
dışındaki kar amacı gütmeyen kuru
luşların Türkiye'deki şube veya temsilcilik
lerinin yasak ve İzne tabi faaliyetlerini, 
yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygu
lanacak cezalar İle derneklere ilişkin 
diğer hususları" düzenliyor. Haberi syf 9'da

Özer Öğütçü Kumla’dan kalkarak gittiği Kurşunludaki diskotekte 
hesaba itiraz edip, garsonlara silah çıkarınca canından oldu. 
Diskotek işleticisi hiç yoktan elini kana buladı ve hapsi bayiodk

Devlet personeli i 

rejimi değişiyor 
Devlet personel rejimi değişiyor. Üzerinde 
çalışılan reform taslağında devlet memur 
farının dörte üçü, sözleşmeli personel ola
cak, kamuda eşit işe eşit ücret gelecek. 
Aralarında sağlık ve teknik hizmetler 
personelinin de bulunduğu 1.5 milyon 
dolayında devlet memuru, sözleşmeli 
statüsüne geçirilecek. Yeri personel reji
minin yasalaşmasıyla maaş sistemi de 
basit hale getirilecek. Haberi sayfa 7’de

hotmail.com
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77 yıldır kullanılan ünvanlar tarih oluyor
Kamu mâliyesinde 
yapılan yasa değişik
liği. uzun yıllardır kul
lanılan pek çok mali 
unvanda değişiklik 
yapılmasını öngörü 
yor. 2005te yürür
lüğe girecek 'üst yö 
netler kavramı da 
yeniden tanımlanı 
yor. Kamu mâliyesin 
de yapılan yasa 
değişikliği, 77 yıldır 
kullanılan pek çok 
unvanda değişiklikler 
öngörüyor. Söz 
konusu 2005 yılında 
yürürlüğe girecek. 
1927'den bu yana 
kullanılan ve kamu 
mâliyesinin işleyişini 
bir bütün olarak 
düzenleyen 1050 
Sayılı Muhasebeyi 
Umumiye Kanunu, 
2003 yılı Aralık ayın
da çıkan 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunuyla 

büyük ölçüde 
yürürlükten kalktı. 
Kademeli olarak 
uygulanıp tamamı 
2005 yılında yürür
lüğe girecek 
olan 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu, 
Maliye
Bakanlığı başta 
olmak üzere tüm 
kamu kurumlannda 
görev alan kişilerin 
unvanlarında ve 
devletin mali 
yapısında önemli 
değişiklikler getiriyor. 
Toplam 83 madde
den oluşan söz konu 
su yasaya göre, 
Sayıştay Başkanlı 
ğı'nın görevi "dış 
denetçilik" olurken, 
Sayıştay haricindeki 
kamu kurumlannda 
görev yapan müfettiş 
ve kontrolör ve denet 
menler 2005 yılından 

itibaren "iç denetçi” 
olarak adlandınla- 
cak. Söz konusu 
yasanın geçici 5. 
Maddesi, 2005 yılı 
itibariyle, Maliye 
Bakanlığı nın kadro- 
lannda Defterdar, 
Bütçe Dairesi Başka 
nı, Muhasebe 
Müdürü, Malmüdürü, 
Saymanlık Müdürü, 
Vergi Dairesi Müdürü, 
Sayman, Devlet 
Muhasebe Uzmanı 
ve Muhasebe 
Denetmeni olarak 
görev yapanlann, 
kamu idarelerine 
"Muhasebe Yetkilisi" 
olarak atanabilecek
lerini öngörüyor 
Yasanın aynı geçici 
maddesi, TBMM 
Başkanlığı, Başba 
kanlık ile Devlet 
Planlama Teşkilatı, 
Hazine, Dış Ticaret ve 
Gümrük müsteşarlık

larının uzman kadro
larında görev yapan
lann "Mali Kontrol 
Yetkilisi", Sayıştay 
Denetçisi, Başbakan 
lık Müfettişi, Yüksek 
Denetleme Kurulu 
Denetçisi, Maliye 
Müfettişi, Hesap 
Uzmanı, Bütçe 
Kontrolörü, Muha 
sebat Kontrolörü, 
Gelirler Kontrolörü, 
Milli Emlak Kontro 
lörü, Hazine 
Kontro lörü kadro
larında çalışan kişi
lerin ise kamu 
idarelerinde gerekli 
sınavlardan geçerek 
"İç Denetçi" unvanı
na sahip 
olabileceklerini 
karara bağlıyor. 
Söz konusu ata
maların 2008 yılı 
başına kadar yapıla
cağını hükme 
bağlayan ilgili geçici 

maddede, yeni 
ü nva n la n a lac a k 
olanların, Maliye 
Bakanlığı nın 2 
aydan az olmamak 
üzere vereceği 
mesleki eğitiminden 
geçmeleri ve yapıla
cak sınavda başanlı 
olmalarını şart 
koşuyor.
-VEZNEDARLAR, 
"MUHASEBE 
MUTEMEDİ" OLACAK- 
Kamu kurumlannda 
veznedariann 
unvanını ise (muha 
sebe mutemedi) 
olarak değiştiren 
yasa, bütçeyi Maliye 
Bakanlığı'na, borç 
yönetimini
Hazine Müsteşar lığı 
na, yatınm bütçesi 
nin kontrolünü ise 
Devlet Planlama 
Teşkilatı na veriyor 
İta amiri (üst 
yönetici) kavramını 

da yeniden 
belirleyen 5018 
Sayılı Yasa. Mik 
Savunma Bakan*, 
ğında üst yönetici 
sıfatını bakana. 
diğer bakanlıklarca 
ise aynı sıfatı 
Müsteşara veriyor. 
Yasanın öngördüğü 
unvan değişiklik
lerinin ise tereddüte | 
yer bırakmayacak 
şekilde kesin 
olduğunu belirten 
Parmakerli.
"Örneğin, 1 Ocak 
2005ten itibaren I 
Malmüdürieri ne 
(Muhasebe Yetkilisi) | 
denecek Bu değışi- 
lik kesin olduğu I
halde, yasadaki I
(atanabilirler) ifadesi I 
bu değişikliğin 
aynntılan yönet- 1 
meliklere bırakıldığı • 
için kullanılmıştır” I 
diye konuştu.

i
r ___________________________________________ e i

AB’den 120 Türk öğrenciye bursi
Dışişleri Bakanlığı ile 
Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu arasında 
imzalanan anlaş
malar uyarınca 
yürütülmekte olan 
Jean Monnet Burs 
Programlan kap
samında, 2005-2006 
akademik yılı içinde 
en az 120 öğrenciye 
burs verilecek.
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin AB'ye tam üyelik 
hedefi ve Katılım 
Öncesi Stratejisi 
çerçevesinde nitelikli 
personel ihtiyacının 
giderilmesi amacıyla 
verilecek olan Jean 
Monnet Bursu, AB kay
naklarından 
karşılanacak.
Jean Monnet Burs 
Programı, Dışişleri 
Bakanlığı ile AB 
Komisyonu arasında 
imzalanan anlaş
malar uyarınca 
Dışişleri Bakanlığı'nca 
yürütülecek.
Burs başvurularında, 
kriterleri yerine getiren 
kişilerin bursa katıla
bileceklerine dair ayrı
ca kurumlarının yazılı 
onayını almalan 
gerekecek. Halen 
öğrenim görmekte 

olan üniversite öğren
cilerinden ise (öğretim 
elemanları hariç) 
kurum onayı isten
meyecek. Özel sektör
den yapılacak başvu
rularda da adayların 
çalıştıkları kurumun 
yazılı onayının yanı 
sıra kurumlan ya da 
şirketlerinin ticaret 
odasına kayıtlı olduk
larını belgelendirilme 
si gerekecek.
Serbest meslek sahibi 
adaylardan ise bağlı 
bulundukları meslek 
odalarına kayıtlı 
olduklarını belge
lendirmeleri 
istenecek. Bu koşulu 
yerine getirmeyen 
adayların ön elemeyi 
geçmelerine ve yazılı 
sınava katılmalanna 
hiçbir surette izin 
verilmeyecek.
Jean Monnet Burs 
Programı'nın uygulan
masının son senesi 
olması nedeniyle, 
2005/2006 akademik 
yılı için düşünülen 120 
kişiyi kapsayacak 
burs, bütçenin 
elverdiği ölçüde 
artırılabilecek. Burs 
programına alınacak
ların yüzde 6O'ı kamu 

sektöründen, yüzde 
30'u üniversitelerden, 
yüzde 10'u da özel 
sektörden seçilecek. 
Yazılı ve sözlü sınavlar
da başarılı olan (mini
mum geçer notu 
aian)adayların aldık
ları notlara bakılmak
sızın, kotaların doldu
rulması esası geçerli 
olacak.
SINAV TAKVİMİ 
Adayların eksiksiz 
olarak doldurulmuş 
başvuru formları ve 
diğer belgeleri, kurum 
ve kuruluşların resmi 
onay yazısını ekley
erek en geç 15 Ekim 
2004 Cuma saat 
12.00*ye kadar Jean 
Monnet Yerleştirme 
Ajansı, Karum İş 
Merkezi, 3. Kat C 
Asansörü No:369, 
Kavaklıdere/ Ankara 
adresine ulaştırmalan 
gerekiyor. Adaylar, 
posta ile de başvuru 
yapabilecek.
Postadaki gecikmeler 
göz önüne alınmaya
cağından, belgelerin 
bu tarihte ulaşacak 
şekilde postaya ver
ilmesi gerekiyor.
Başvuru formlannın 
alınmasının ardından 

bir ön eiemeye alı
nacak adaylardan 
yazılı sınava girmeye 
ehil bulunanların liste
si, Jean Monnet 
Programı (www.jean- 
monnet.org.tr), 
Dışişleri Bakanlığı 
(www.mfa.gov.tr) ve 
AB Komisyonu Türkiye 
Temsilciliği (www.del- 
tur.cec.eu.int) web 
sayfalarında açık
lanacak. Bursiyerlerin 
seçimi için yazılı ön 
sınav, 19 Kasım 2004 
tarihinde Ankara'da 
gerçekleştirilecek. 
Sınav dili olarak AB'nin 
tüm resmi dilleri 
geçerli kabul edile
cek. Sınavda adaylar
dan AB ile ilgili bir 
konuda kompozisyon 
yazmalan talep edile
cek. Sınavda sözlük 
veya herhangi bir 
başka yardımcı araç 
kullanılmasına izin 
verilmeyecek. 
Adayların, sınav 
sırasında geçerli bir 
kimlik belgesi (nüfus 
kağıdı veya sürücü 
ehliyeti) ibraz etmeleri 
de istenecek.
Yazılı ön elemede 
başanlı olan aday
lann isimleri, 10 Aralık 

2004 günü öğleden 
sonra anılan web say
falarında açık
lanacak. Sınav 
sonuçlan hakkında, 
telefonla bilgi 
verilmeyecek.
Yazılı ön eleme 
sınavını geçen aday
lar daha sonra bu 
web sitesinde yayın
lanacak tarihlerde 
sözlü sınava (yabancı 
dilde) alınacak. Sözlü 
sınavın yeri, yazılı 
sınav sonuçlan ile bir
likte yine anılan web 
sayfalarında duyuru
lacak. Sözlü sınavda 
başanlı görülen aday
lar, AB Komisyonu'na 
iletilecek nihai listeyi 
oluşturacak. Sözlü 
sınavı da başarıyla 
geçerek bursu 
kazananlann isimleri, 
yine Jean Monnet 
Burs Programı, Dışişleri 
Bakanlığı ve AB 
Komisyonu Türkiye 
Temsilciliğinin web 
sayfalannda yayın
lanacak. Sözlü sınav 
sonuçlan hakkında, 
kesinlikle telefonla 
bilgi verilmeyecek. 
BAŞVURU KOŞULLARI 
Jean Monnet Burs 
Programına, Türkiye

Cumhuriyeti vatan- | 
daşı olmak önkoşulun I 
la, halen Türk kamu I 
kurum ve kuruluşların- H 
da çalışmakta olan- | 
lar, halen Türk özel 
sektöründe çalışmak- ’ 1 
ta olanlar, halen „ 
üniversitede lisans ' 
düzeyinde öğrenim 1 
görmekte olanlar, I 
üniversitede yüksek 1 
lisans ya da doktora I 
çalışmalar. sapmakta 
olanlar, unıvers rede 
kadrolu olarak çalış-1 
makta olanlar 
başvurabilecek.
Sivil toplum kuru
luş ar nda ca sma^a 
olan'ar. Türk ve de yer 
lesık yabanc misyon
larda çalışanlar ile | 
serbest mes ev sahö 
adaylar da özel sekta 
kontenjanından 
başvuruların. yapma 
hakkına sahip olacak 
lar. Bu gruplamaya 
dahil olmayanların 
(stajyerler dahil) 
başvurulan kabul 
edilmeyecek. Yurt 
dışın daki üniversitel
erde halen öğrenim 
görmekte olanlar da 
üniversite kontenjanın 
dan başvuruda bulun 
□bilecekler.

http://www.jean-monnet.org.tr
http://www.mfa.gov.tr
http://www.del-tur.cec.eu.int
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Gemlikli iki genç Kurşunlu’da bir diskoda eğlendikten sonra hesaba itiraz edince olay çıktı diskoda kan aktı.

Diskoda cinayet: 
1 ölü 1 yaralı

rs

i şayfettin ŞEKERSÖZ 
Eğlendikleri gece 
kulübünde, fazla 
buldukları hesabı 
ödemeyeceklerini 
söyleyip, tartışma 
üzerine masaya 
tabanca çıkaran 
iki genç, işyeri 
sahibinin tüfekli 
saldırısına uğradı. 
'Gençlerden biri 
ölürken, ağır 
yaralanan 
diğerinin ise yaşam 
mücadelesi sürüyor. 
Kanlı olay, Cuma 
gecesi sabaha karşı 
Kurşunlu Beldesi'nde 
meydana geldi. 
Öğrenildiğine göre; 
Özer Ö ve Ümit K. 
Küçük Kumla’da

Mercan Restaurant’ın 
açılışına katıldılar. 
Buradan Küçük 
Kumla’daki bir 
diskoya giderek 
bir süre eğlendiler. 
Daha sonra 
Kurşunlu Beldesine 
geçip, bir diskoya 
gittiler.
Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
eğlenen Özer Ö.
(27) ve Ümit K. 
garsondan istedikleri 
hesabı çok 
buldular.
Hesabı ödemeyecek
lerini söyledikten 
sonra üzerlerinde 
taşıdıkları silahları 
çıkarıp, masanın 
üzerine bıraktılar

CANIYLA ÖDEDİ
İki gencin yaptıkları 
harekete öfkelenen, 
disko işletmecisi Erdal 
Y. pompalı tüfeğini 
alarak Özer Ö. ve 
Ümit K’ya ateş açtı 
Ağır yaralanan iki - 
genç, olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Ambulansı ile Gemlik 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldılar.
Yaralı gençlerden 
bir çocuk babası 
Özer Ö. doktorların 
tüm çabalarına karşın 
kurtulamayarak 
yaşamını yitirirken, 
arkadaşı Ümit K.’nın 
ise hayati durumu 
devam ettiği 
bildirildi.

Olaydan sonra 
harekete geçen İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı ekipleri, 
cinayet zanlısı işlet
meci Erdal Y.’yi suç 
aletiyle birlikte 
gözaltına aldı.
Disko işletmecisi 
Erdal Y. çıkarıldığı 
mahkemede tutukla
narak, cezaevine 
gönderilirken, olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi. Özer Ö.nün 
geçtiğimiz aylarda 
Çarşı meydanında 
tartıştıkları bir gençi 
tüfekle saldırmaktan 
tutuklanmış ve 
bir süre cezaevinde 
yatmıştı.
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Türkiye’de 50 bin kişi dileniyor
en 
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Hazırlanan “Dilenen göre, Türkiye’de
Türkiye Dosyasına” dilenci sayısı 50 bine
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Konuşun, konuşun...
Yalova Müftülüğü’ne geçen ay 
2.5 Milyar TL tutarında

: telefon faturası gelmiş.
I İncelenmiş, 900'lü hatlar 
ile konuşulduğu tespit edilmiş. 
Bence, 900’iü hatlarla karşı 
cinslere tuttukları yolun yanlışlığı 
ve vazgeçmeleri doğrultusunda 
dinsel öğütler verilmiştir.
Başka türlü düşünmek? 
Günah-ı kebirdir herhalde. 
Hacı, hoca işler mi?

ulaşırken her 1,400 
kişiye bir dilenci 
düşüyor.
Rapora göre, her 
bir dilencinin aylık 
ortalama kazancı 
750 milyon ile 1 
milyar lira arasında 
değişiyor.
Dilencilik sektöründe 
bir yılda dönen 
paranın ise yanm

katrilyon lirayı 
aştığı ifade edilen 
raporda, bu 
paraların büyük 
bölümünün 
dilencilerin cebine 
gitmediği, dilenci 
mafyalarının kontrol 
ettiği ve her türlü 
kirli işler için finans
man kaynağı 
olduğu bildirildi.

Dosta düşmana 
dikkat

Bazı ü i kel er var d tr.
İlişkilerde dikkat ister
Amerika hepimizce maluk
Ama. Bir de İsrail var.
Bu ülke ile, çok samimi olmaya 

gelmez.
Düşmancı bir çizgiye gelmeye 

hiç gelmez.
Orta karar biz ilişki, en iyisidir.
İsrail’in yaşamı, teröre endeks 

lidir.
Savaş bu ülke için, bir yaşam 

biçimi olmuştur.
Kullanmayı da sever.
Ama. Kullanılmayı, daha çok 

sever.
Hele süper güçler tarafından 

kullanılmaya, bayılır.
Bu ülke ile, silah alışverişi dikkat 

ister.
Ve. Son derece risklidir.
Geçmişte bu ülkeden, 1000 

adet tank alınacağı yazılmıştı.
İçim, cız etmişti.
O tanklar alınmadı.
Ama. Mevcut tanklann modern

izasyonu, onlara verildi.
İsrail Ortadoğu’da genişlemek 

istiyor.
Yumuşak olsak, ta yakınlanmıza 

kadar gelecek.
Belki de, geldi bile.
Bu ülke ile, tam bir diplomasi 

köprüsü kurmak gerekir.
Bu ülke ile savunma işbirliği, 

bela getirir.
Belki İsrail’in kaybedeceği bir 

şey yoktur.
Ama. Bizim savaşlarla 

yıpranacak, halimiz yoktur.
Devlet terörünü benimseyen ve 

süper güce tetikçilik yapan bir 
ülke ile, fazla dostluğa gerek yok
tur.

Ama. Düşman olmanın da bir 
alemi yoktur.

| gCnCn söz(T"
Bir tek düşmanı olan. 
Her yerde onunla karşılaşır. 

"Emerson"
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Ziraat Bankasrnda
ATM sancısı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Nüfusu her geçen 
gün artan 
ilçemizde 
faaliyet gösteren 
Bankalarda 
bünyelerinde 
yeniliklere 
giderlerken ATM 
noksanlığı ise 
sıkıntı yaratıyor. 
Özellikle hafta 
sonlan yaşanan 
kuyruktan vatan
daştan oldukça 
sinirlendiriyor. 
Birçok emekli ve 
değişik müşterisine 
hizmet vermeye 
çalışan Ziraat 
Bankası’nda tek 
ATM olması ise

hafta sonları 
kuyrukları 
uzatıyor.
Yazlıkçılarında 
ihtiyaçlarını 
karşıladıkları

Ziraat Bankası'na 
aylar önce verilen 
ikinci ATM sözü 
ise bir türlü 
karşılanamıyor. 
Cihazların ithal

olmalarının da 
sıkıntı yarattığı 
belirtilirken soruna 
biran önce 
çözüm bulunması 
bekleniyor.

OZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

M LASTİĞİ
12 R 22.5

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
KAMPANYAMIZ 

gZXn"n™ STOKLARLA SINIRLIDIR

OZKAYA OTOMOTİV
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

İstiklal
Caddesi’nde
Demirler Alış 
veriş Merkezi 

acılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyük marketlerin 
sağladığı imkanlara 
alışan vatandaşlar 
önümüzdeki 
günlerde bir 
yenisine daha 
kavuşacaklar.
Demirler Alışveriş 
Merkezi, Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Dereboyu’nda 
hizmet veren 
marketler zincirine 
bir yenisini

daha ekleyecekler. 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
eski Alemdar 
Fabrikasının 
bulunduğu yere 
açılacak olan 
Alışveriş merkezi 
İki katlı olarak 
restore ediliyor. 
Demirler Alışveriş 
Merkezi’nde 
Mobilyadan 
gıdaya her ürün 
vatandaşın hizme
tine sunulacak.

ELEM.AN ARANIYOR
2 YILLIK BİLGİSAYAR 

MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU 
DENEYİMLİ ELEMAN ARANIYOR

Hamidiye Mh. Gazhane Cd. 
Şirin Plaza İşhanı No : 14 GEMLİK

Tel: (0.224) 512 25 63

N0W0X BİLGİSAYAR
TEKNİK SERVİS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ABONE OLDUNUZ MU?
[TİÖİİL M abone olun 
HteSSSrtH OKUYUN OKUTUN
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MiHi Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, lise 
giriş sınavları ile ilgili 
düzenlemelerin 
devam ettiğini ve 
önümüzdeki yıl, sınav 
başvurularının 
sadece internet 
üzerinden yapıla
cağını kaydetti. 
Türkiye'yi çağdaş 
ülke düzeyine 
çıkarmayı 
hedeflediklerini 
belirten Bakan 
Çelik, muhalefeti de 
üstü kapalı olarak 
eleştirerek, "Görme 
konusunda sıkıntısı 
olanları da normal 
karşılıyorum. Çünkü 
anadan doğma köre 
demişler kî, ‘şimdi 
gecedir1; demiş ki, ne 
zaman gündüz 
oldu ki" dedi.

ÎBÂÎİK TOTMAZmİNİİ • •
IO Her çeşit balık ağları 

O Sakana Misina Ağlan 
O İp Ağ

BİZİMLE WHN
d Mantar, kurşun
□ İp Çeşitleri
Ö Sandal Malzemeleri

O Macun
O Galvenizli çivi

"Eğitime
Yüzde 100 Destek 
Kampanyası'na" 
katılan Çalık 
Holdingin 
Malatya'da 
yaptıracağı okullar 
kampusunun temel 
atma törenine Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik, Çalık Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve 
Türkmenistan 
Tekstil Bakan

Yardımcısı Ahmet 
Çalık, AK Parti 
Malatya Milletvekilleri 
Miraç Akdoğan, 
Süleyman Sarıbaş ve 
Münir Erkal, CHP 
Malatya Milletvekilleri 
Mevlüt Aslanoğlu ve 
Muharrem Kılıç, TSO 
Başkanı Mücahit 
Fındıklı, TSO Meclis 
Başkanı Sadullah 
Ilıcak ile birlikte çok 
sayıda davetli katıldı. 
Yakınca Kasabası'nda 

yaptırılacak olan 
"Mahmut Çalık Eğitim 
Kompleksinin temel 
atma töreninde 
konuşan Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik, 
"Eğitim alanında 
düne kadar hayal 
etmediğimiz bu 
reformlar yaşanırken, 
bazı insanlar belli 
meselelere takılıp 
gitmeye devam ediy
or. Bakınız biz e- 
devlet uygulamasın
da Milli Eğitim 
Bakanlığı olarak 20 
bin öğretmenin ata
masını 12 dakikada 
yapıyoruz. Artık eski 
kuyruklar bitmiştir. 
Lise Giriş Sınavları ve 
benzeri sınavların 
hepsini tek sınav 
haline getireceğimizi 
daha önce ben ilan 

etmiştim. İlk defa 
burada açıklıyorum, 
önümüzdeki yıl bir 
uygulama daha 
yapıyoruz, artık 
çocuklarımız 
formla, postayla, 
uğraşmayacak, 
bundan sonra bütün 
müracaatlar 
internetle olacak. 
Çocuklarımızdan alı
nan yüksek miktar
daki paraları da 
büyük çapta 
indiriyoruz. Bunların 
hepsi, Türkiye'de 
çoktan yapılması 
gereken, geciken 
şeylerdir. Ama 
zararın neresinden 
dönülürse kardır, 
biz bunları yapmaya 
devam edeceğiz. 
Bunu halkımız takdir 
ediyor, ama görme 
konusunda sıkıntısı 
olanları da normal 
karşılıyorum. Çünkü 
anadan doğma köre 
demişler ki, 'şimdi 
gecedir'; demiş ki 'ne 
zaman gündüz oldu 
ki. Görmek iste
meyenler yine 
görmeyecektir, 
ama inanıyorum ki 
halkımızın yüzde 9O'ı 
bu güzellikleri 
görüyor" diye 
konuştu.
"EĞİTİMİN SÖZDE 
DEĞİL, ÖZDE

GEÜŞTİRİLMESİ LAZIM
Eğitim için fiziki 
mekan lan n yetmeye
ceğini belirten Bakan 
Çelik, "Eğitim için 
sadece fiziki mekan
ların oluşturulması 
yetmiyor. Eğitimin 
nicelik ve nitelik 
açısından, söylemde 
değil eylemde, sözde 
değil, özde çağdaş 
eğitim olması 
gerekiyor. Bunun için 
ne mi yapıyoruz? 
Okullaşma oranında 
batıyı yakalamak için 
seferber olmuş 
durumdayız. Bu yıl 
uygulamaya girecek 
olan bir müfredat 
programımız var. 
İlkokul bitti, 
ortaöğretimi 
hazırlıyoruz.
Türkiye'yi çağdaş 
ülkelerin düzeyine 
çıkartacak bir 
müfredatla 
halkımızın önüne 
çıkıyoruz. Rehberlik 
sistemini batıda 
olduğu gibi yer
leştiriyoruz.
2005 yılının sonuna 
kadar internet 
bağlantısı olmayan 
okul kalmayacak. 
Her öğretmenin bil
işim teknolojisi ile 
donatılması gibi bir 
gayretimiz var 
şeklinde konuştu.

n
me

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

BURSA HAKİMİYET VE
"KENT GAZETELERİNE " 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR1

KÖRFEZ REKLAM 1
1 TEL: (0,224) 513 96 83 1

ABONE OLDUNUZ MU? 1
OKUYUN
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Çocuklarınıza mutlaka zaman ayırın
Türk Psikologları 
Derneği Genel 
Başkanı ve Özel 
İmge Ruh Sağlığı ve 
Danışma Merkezi 
Görevlisi Prof. Dr. 
Ayşe Yalın, anne ve 
babaların çocukları
na mutlaka zaman 
ayırmaları gerektiğini 
söyledi.
Giresun Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan İl Özel İdare 
Kültür Sitesi Toplantı 
Salonu'nda gerçek
leştirilen "Anne ve 
Baba Davranışları"

konulu konferansta 
konuşan Prof. Dr.
Yalın, çocukların 
doğumundan 
itibaren anne ve 
babanın bakımı ile 
şefkatine muhtaç 
olduğunu belirtti. 
Türkiye’de anne ve 
babaların bu konuda 
diğer ülkelere göre 
çocuklarına çok 
daha fazla aşırı ilgi 
gösterdiklerini ifade 
eden Prof. Dr. Yalın 
"Çocuklarımızın 
ölene kadar arkasın
da olmalıyız. En zor

anlarında hep 
onların destekçisi 
olmamız gerekir. 
Ancak bu durumun 
çocuklardaki birey
sellik ve sorumluluk 
duygularının oluş
masına engel 
olduğunun çok iyi 
bilinmesi gerekmek
tedir" dedi.
Prof. Dr. Yalın, çalışan 
anne ve babalann 
günlerini çalışmakla 
geçirdiği için çocuk
larına yaşlan 
ilerledikçe zaman 
ayıramamaya

baş ladı ğ ı n ı ve onlara 
aşılanması gereken 
değer yargılarını 
aktaracak zamanı 
bulamadıklarını 
kaydederek Her 
anne ve baba 
çocuğunun mutlu, 
başarılı, sorumİuluk- 
lannı bilen, vicdan 
ve ahlak sahibi bir 
insan olmasını ister. 
Önemli olan bu 
davranışları çocuk
lara kazandırmak 
için yapılması 
gerekenleri bilmektir. 
Yüreğimizde 
başlayan anne ve 
baba şefkatini bilgi 
ve eğitimle bütün
leştirerek çocuk
larımıza sunmalıyız. 
Çocuk yetiştirmek bir 
sanattır. Bu sanatta 
amaç, sevgiyle birlik
te olumlu mesajları 
vererek çocuklarımızı 
yetiştirmektir" diye 
konuştu.

Anne ve babaların 
çocuklarına mutlaka 
zaman ayırması 
gerektiğini vurgu
layan Prof. Dr. Yahn, 
şunları söyledi: 
"Günümüzde, anne 
ve babalar çocuk
larına iyi bir gelecek 
hazırlamak için zen
gin olma hırsından 
dolayı aşırı çalışmak
tadırlar. Bu nedenle 
çocuklarına yeter-

ince zaman ayvo- 
mamaktadîöar *9» 
aileler çocuklarına j 
zaman ayrmazian<.| 
çocuklar bireya. yal
nız. mutsuz ve ÇCMN 
duruma düşecek
lerinden ihtiyaçtan 1 
olan ilgiyi oiumsuz i 
mekanlarda araya
caklardır Bu da ba» 1 
kotu alışkanlıkken 
ortaya çıkmasına 
neden olacaktır

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET m^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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 1411
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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçaghz 514 S8 70

HASTANELER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet.. - 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. » ’ 51345 21 -UT

S* Arıza ' Yalnız 18?

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven tysl 51332 40
Gemlik* Taksi 513 2j ?4
MarTasfTr Taksal 514 35 57

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL

.TUNDAN OTO GAZ * 14 25

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAB

EKMEK ARASI DÖNER* AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ ♦ AYRAN
HAMBURGER * AYRAN
HAMBURGER + CİPS ♦ İÇECEK 
TABAKTA SERVİS 
DÖNER ♦ CİPS ♦ KARJŞM SALATA ♦ ÇECEK 
CİĞER ♦ CİPS♦ KARŞMSALATA*ÇEC» 
KÖFTE ♦ CİPS ♦ KABŞK SALATA ♦ÇKÖ 
SOSİS ♦ OPS ♦ KARtŞA SALATA ♦ ÇEC9

4.500.000 TLİ

8.000.000 TL
İşyeri ve evlere paket semsimiz var# ı 

İstiklal Cid.No : 17 GEIILK Tel: <2241513 53^

1.500.000 TLİ
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TLİ

4.500.000 İM
4.500 000 Tt
4.500 0001M
4.500.0001L
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»Devlet personeli
I levlet personel rejimi 391^—~1
1 |bWYor' Üzerinde

re/7m/ değişiyor
çalışılan reform
Dslağında devlet 

onurlarının dörte 
ü, sözleşmeli per- 
ael olacak, kamuda 

kit işe eşit ücret 
gelecek. Aralannda 
|pğhk ve teknik 
hizmetler personelinin 
fe bulunduğu 1.5 
tüyon dolayında 
jevfet memuru, 
tezleşmeli statüsüne 
geçirilecek, 
başbakanlık Devlet 
fersonel Başkanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
feer ilgili kuruluş tem- 
facileriyle akademis 
tenlerden oluşan bir 
kup tarafından hazır- 

Eğer fenan taslak ile kamu 
ma 
larsa, 
i. yak 
aresz 
ik
an
>uz

personel rejiminde 
köklü bir değişiklik 
kıpılacak. Bazı konu
ta da alternatifli öneri
lerin yer aldığı taslak 
ile devlet memurluğu 
unvanı büyük ölçüde 
İaraltriacak. binlerce 
İevtet memuru.

boa memur sınıfından 
nn ayrılacak. Yeni düzen- 
[a eme ile daire başkanı

3 AB

ou

JTL 
)TL 
)TL 
)n

TEL 
SİM

FL 
FL*
w

* 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

ve üst düzey bürokrat
lar, askerler, hakim 
ve savcılar ile emniyet 
mensuplan başta 
olmak üzere asli 
fonksiyonlan itibariyle 
devlet hizmetlerini 
sürekli yürütenler 
memur olarak bırakıla
cak. Sekreter, odacı, 
bilgisayarcı, tercü
man, daktilograf gibi 
kadrolarda çalışanlar 
ise sözleşmeli personel 
statüsüne geçirilecek. 
Taslak çalışmalannda 
özel sağlık hizmet
lerinin yaygınlığı 
dikkate alınarak 
devletteki sağlık per
sonelinin de memur 
yerine sözleşmeli per
sonel olarak istihdam 
edilmesi öngörüldü. 
Aynı şekilde teknik 
hizmetler sınıfında 

çalışan personel ile 
hukuk müşavirleri hariç 
kamudaki avukatların 
da memuriyetten 
sözleşmeliye geçiş 
yapması 
benimsendi.
ÖĞRETMENLERİN 
DURUMU NE OLACAK 
Taslak ile hangi 
ünvanlarda çalışan 
memurların 
sözleşmeliye geçecek
lerinin tek tek belir
leneceği belirtilirken, 
bu konudaki detay 
çalışmaların sürdüğü 
ifade ediliyor. 
Bir grup memurun 
durumu ise siyasi 
otoritenin kararına 
bırakılıyor. Bunların 
başında da öğretmen
ler geliyor.
Taslak çalışmalarında 
öğretmenlerle ilgi li 

çeşitli ülkelerin farklı 
uygulamaları masaya 
konulurken, öğretmen
lerin memur olarak mı, 
yoksa sözleşmeli 
olarak mı istihdam 
edileceklerinin karannı 
hükümetin vereceği 
söyleniyor.
Personel reformunda 
hangi grupta yer ala
cakları konusunda 
kesin karar verile
meyen bir diğer 
meslek grubunu da 
din görevlileri oluştu
ruyor. Bunlarla ilgili 
kararın da daha sonra 
verileceği 
vurgulanıyor.
Yetkililer, personel 
reformunda memur ya 
da sözleşmeli olacak 
ünvanların tek tek 
sayılacağını, bu 
unvanlarda çalışan
ların ister bütçeli kuru
luşlarda, ister 
belediyelerde, ister 
diğer kamu kurum- 
larında istihdam 
edilsin, düzenlemedeki 
statüye sahip ola
cağını bildirdi.
Yetkililer, halen 2 mily
on dolayında bulunan 
memur sayısının per
sonel reformu ile 500 
binler seviyesine 
ineceğini, ancak bu 
konudaki kesin sayının 
detaylı çalışmanın 
tamamlanması ve 
hükümetin nihai kararı 
vermesi sonrası ortaya 
çıkacağına dikkat 
çekiyor.
SINIF AYRIMI DA 
KALKIYOR
Personel reformu ile 
birlikte kamu görevlile 
rine ilişkin 11 ayrı 
hizmet sınıflaması da 
son bulacak. Halen 
genel idare, mülki 
idare, sağlık, teknik, 
eğitim öğretim, avukat 
lık, emniyet, din, ha 
kim ve savcılık, öğre
tim elemanları ve 
yardımcı hizmetler 
olarak sıralanan 
hizmet sınıflarının yeri
ni, ünvanlar alacak. 
Devlet memurları 
Başbakanlık müsteşa 
rından başlayarak 
aşağı doğru ümranları
na doğru sıralanacak. 
MAAŞ SİSTEMİ 
BASİTLEŞECEK
Yeni personel rejiminin 
yasalaşmasıyla birlikte 
maaş sistemi de daha 
basit hale getirilecek. 
Mevcut sistemdeki 
maaş hesabında kul
lanılan toplam 40, bir 
memurun maaşında 

ise varolan 14-15 
kalemlik farklı göster
genin yerine temel 
aylık ve görev aylığı 
gelecek. Maaş göster
gesi ve taban aylık 
göstergeleri doğrudan 
temel aylığın içine 
girecek, yüzdelik oran
larla düzenlenecek 
görev aylığı ise halen 
maaşların hesabında 
baz alınan diğer 
ödemeleri kapsaya 
cak.Bu arada maaş 
sistemine eklenecek 
bir başka kalemle, 
İstanbul ile mahru
miyet bölgelerinde 
çalışan kamu görev 
İllerine daha yüksek 
maaş ödenebilmesi 
için de yetki alınacak. 
İşin güçlüğü, görev 
yapılan yerin niteliği, 
sorumluluk gibi unsur 
lar dikkate alınarak 
Bakanlar Kurulüna 
maaşlarda marjinal 
farklılık yapma yetkisi 
tanınacak.
Bu şekilde örneğin 
İstanbul için "Kamu 
görevlilerinin ümran
larına göre ödenmek
te olan maaşlar yüzde 
10 fazlasıyla ödenir" 
denilebilecek. Ya da 
"Doğu ve Güneydo 
ğüdaki illerde şu 
ünvanlardaki person
ele mevcut maaşlar 
yüzde 15 fazlasıyla 
ödenir" şeklinde düzen 
lemelere gidilebilecek. 
Böylece halen yaşam 
şartlarının zorluğu 
nedeniyle kamu per
soneli istihdamında 
zorluk çekilen İstanbul 
ile Doğu ve Güney 
doğu Anadolu Bölge 
si'nde yer alan illerde 
çalışan personele 
daha yüksek ücret 
ödenmesinin yolu 
açılacak.
MAAŞIN TÜMÜNDEN 
KESİNTİ YAPILACAK
Yeni sistemle birlikte 
devlet memurlarının 
ve diğer kamu görev 
lilerinin maaşla rının 
tümü Emekli Sandığı 
keseneğine tabi hale 
getirilecek. Yeni düzen 
lemede izin gibi çeşitli 
sosyal haklar da Avru 
pa Birliği normlanna 
uygun kılınıyor. Bu 
çerçevede doğum izin 
leri ve diğer izinler yeni 
den düzenlenecek. 
MAAŞ HESABINDA 
KARMAŞA
Bu arada günümüzde 
maaş hesabında 
oldukça karmaşa 
yaratan mevcut maaş 

göstergeleri şöyle 
sıralanıyor: 
Gösterge aylığı, taban 
aylığı, kıdem aylığı, ek 
gösterge aylığı, yan 
ödeme aylığı, 657 
sayılı Kanuna göre 
personele ödenen 
tazmi notlar, 926 sayılı 
Kanuna tabi personele 
ödenen tazminatlar, 
makam tazminatı, 
yüksek hakimlik tazmi
natı, temsil tazminatı, 
görev tazminatı, loj
man tazminatı, yaban 
cı dil tazminatı, asayiş 
tazminatı, ek tazminat, 
dışişleri hizmet tazmi
natı, emniyet uçuş 
tazminatı, askeri uçuş 
tazminatı, Hakim ve 
Savcılar Yüksek Kurulu 
Üye tazminatı, yargı 
ödeneği, üniversite 
ödeneği, idari görev 
ödeneği, eğitim öğre
tim ödeneği, geliştir 
me ödeneği, Anayasa 
Mahkemesi raportör 
ödeneği, Uyşmazlık 
Mahkemesi Ödeneği, 
Özel İdare ödeneği, 
aile yardımı ödemesi, 
orman-arazi ödeneği, 
Tapu Kadastro arazi 
ödeneği, Çocuk Mah 
kemesi ödeneği, ek 
ders ücreti, vekalet 
ücreti, nöbet ücreti, 
fazla çalışma ücreti, 
karapara aklamayı 
önlemeye yönelik 
ücret, tayin bedeli, 
ikramiye ödemesi, fon 
ek ödeme tazminatı.
Maliye Bakanlığı veri
lerine göre, kamuda 
hizmet sınıflan itibarıy 
le memur kadro
larının dağılımı da 
şöyle:
SINIFLAR - MEMUR 
KADROSU 
Genel İdare 
Hizmetleri 498.671 
Mülki İdare A. 
hizmetleri 2.163 
Sağlık Hizmetleri 
315.517
Teknik Hizmetler 
106.009 
Eğitim Öğretim 
Hizmetleri 632.372 
Avukatlık Hizmetleri 
2.766
Emniyet Hizmetleri 
185.806
Din Hizmetleri 80.951 
Yardımcı Hizmetler 
225.708
Hakimlik Savcılık 
Hizmetleri 11.246 
Öğretim Elemanları 
114.757
Toplam 2.175.966
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bilişim hizmetleri 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 

YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

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

* 256 MB DDR Bellek Mm
* 40 GB sabit disk M
* Onboard ekran kartı AH
* 15' Monitör
* 52 X CD - Rom
* 3 aylık sınırsız SUPERONLINE
• e-pack internet erişim paketi

Çeki kullanan Aldığı ûrânûn Tutan Tarih

Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayarda

VESTEL
DİSTRİBÜTÖRÜ I

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Diğer VESTEL 
ürünleri 

15*Monitorle 
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 10MIM 1.000.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click liram tıram liram ımmm ımmm
Vestel Asteo 1207.600.000 ımmm 1.207.600.000 ımmm ımmm
Vestel Bishi T 1MM0 ımmm ımmm ımmm ımmm
Vestel Planet KMO ımmm ımmm ımmm ımmm
Vestel Magıc 1.920.000.000 ımmm 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.794.800.000 1.794.800.000 ımmm ımmm ımmm

Vestel Optimum ımmm ımmm 1.861.600.000 zmmrn 2.066.000.000
Vestel Smart IBM ımmm ım.mm 2.219.000.000 2219.000.000
Vestel Max 5.070.000.000 smmrn wmm smmm 5.m.mm

|irCRTtaitöf tartı TL 1F Fiat Monitör farkı: 100.000.000 TL 19" Fiat Monitör farkı :191200.000 TL

VESTEL ON YX 
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 1.410.000.000 1.155.000.000 1.155.000.000 1.271.900.000 1271.900.000
17”CRT 

Monitörle 1.450.400.000 1.195.400.000 1.195.400.000 ımmm ımmm
ir FLAT

| Monitörle 1.510.000.000 ımmm ımmm 1.380.750.000 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

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. . . .
Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 

Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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Evlenmenin faturası 21 milyar
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu ekonomik 
şartlarda, evlilik hay
ali kuran gençlerin 
21 milyar lirayı göz
den çıkarmalan 
gerekiyor.
Açlık sınırının 654 
milyon, yoksulluk 
sınırının 1 milyar 496 
milyon lira olduğu 
Türkiye'de, anne- 
babalar çocuklannı 
nasıl evlendirebile- 
ceklerini düşünmeye 
başladı. Günün şart
larında, bir ev kura
bilmek için 
evlenecek bir gencin 
ortalama 21 milyar 
lira harcaması 
gerekiyor. Bu parayı 
bulup evlenebilenler 
kendini şanslı sayıyor. 
Geçmişte Bir yatak 
bir döşekle* evlenen

Dernekler Kanun tasarısı yasalaştı
J TBMM Genel 
I Kurulu nda, demek 
I kurma konusunda AB 
I standardı getiren 
T "Demekler kanun

l Tasarısı" yasalaştı. 
Yasa, "Demekler, 
demek şube veya 
temsilcilikleri, fed
erasyonlar, konfe 
derasyonlar ve 
yabancı dernekler 
ile merkezleri yurt 
dışında bulunan 
demek ve vakıf dışın
daki kar amacı güt
meyen kuruluşların 
Türkiye'deki şube

İveya temsilciliklerinin 
J yasak ve izne tabi 
'faaliyetlerini, yüküm
lülüklerini, denetim
lerini ve uygu
lanacak cezalar ile 
.demeklere ilişkin 
diğer hususları'" 
düzenliyor.
Yeni kanun fiil 

] ehliyetine sahip 
■gerçek veya tüzel 
■kişilerin, önceden 
fen almaksızın 
■dernek kurmalanna 
l imkan sağlıyor.
■Ancak, Türk Silahlı 
fevvetieri ve kolluk 
Kuvvetleri mensuplan 
Re kamu kurum ve 
Kuruluşlarının memur 
■tatusündeki

çiftler, 10-15 yılda ev büyük çoğunluğunun
eşyalarını tamam işsiz olduğu
larken, bugünkü Türkiye'de, genç
genç kızların kızlar tarafından ilk
'çevre ne. der' etapta istenen takı
bakış açısıyla, ve eşyaların ortala
'kaynanasız' ve ma fiyatları ise şöyle:
'her ihtiyacı Takılar: Yüzük, küpe,
giderilmiş ev' bilezik, zincir, kolye
istemelerinin hem vs.; 6 milyar lira.
genç kızları, hem de Yemek Odası: Vitrin,
damat adaylarını büfe, masa, 8 adet
zor durumda sandalye; 3 milyar

bırakıyor. 500 milyon lira.
Derlenen bilgilere Yatak Odası: 4 kapılı
göre fiyatların el yak gardröp, karyola, .
tığı ve gençlerin başlık, komodin, 1

görevlileri hakkında 
özel kanunlarında 
getirilen kısıtlamalar 
saklı olacak.
Dernekler kazanç 
paylaşımı dışında, 
kanunlarla yasaklan- kurabilecek veya
mış belirli ve ortak 
bir amacı gerçek
leştirmek üzere en az 
7 gerçek veya tüzel 
kişinin bilgi ve çalış
malarını sürekli 
olarak birleştirmek 
suretiyle oluşturduk
tan tüzel kişiliğe 
sahip kişilerce kuru
labilecek.
Dernekler, şube ve 
temsilcilikler aça
bilecekleri gibi bir 
konfederasyon altın
da da birleşebile
cekler. Yurtdışında 
faaliyet gösterebile
cekler. Yine dernek
ler yardım sandığı 
kurabilecekler.
GENÇLER DERNEK 
KURABİLECEK
Ayrıca 15 yaşını 
bitiren ayırt etme 
gücüne sahip küçük
ler, toplumsal, ruh
sal, ahlaki, bedensel 
ve zihinsel yetenek
leri ile spor, eğitim 
ve öğretim haklannı, 
sosyal ve kültürel 
varlıklarını, aile

yapısını ve özel 
yaşantılarını koru
mak ve geliştirmek 
amacıyla yasal tem
silcilerinin yazılı izni 
ile çocuk dernekleri 

kurulmuş çocuk 
derneklerine üye 
olabilecekler. Çocuk 
derneklerine 18 
yaşından büyükler 
kurucu veya üye ola
mayacaklar.
Dernekler Türk, 
Türkiye, Milli, 
Cumhuriyet, Atatürk, 
Mustafa Kemal 
kelimeleri ile bun
ların baş ve sonları
na getirilen ekler 
oluşturulan kelimeler 
İçişleri Bakanlığının 
izni ile 
kullanılabilecek. 
Dernekler mevcut 
veya mahkeme 
karan ile kapatılmış, 
feshedilmiş bir siyasi 
partinin, bir 
sendikanın veya üst 
kuruluşun, bir 
derneği veya üst 
kuruluşun adını, 
amblemini, 
rumuzunu, rozetini ve 
benzeri işaretleri ya 
da başka bir ülkeye 
ve daha önce kurul
muş Türk devletlerine 

adet sandalye; 
2 milyar lira.
Misafir/Oturma 
Odası: Oturma gru
plan veya koltuklar; 
2.5 milyar lira.
Beyaz Eşya: 
Buzdolabı, çamaşır 
makinesi, bulaşık 
makinesi, fınn, 
televizyon; 3 milyar 
600 milyon lira.
Gelinlik: 
500 milyon lira. 
İki Çift Ayakkabı: 
300 milyon lira. 
Düğün Salonu: 
750 milyon lira. 
Diğer giderler: 
2 milyar lira.
Taksitli alışverişlerde 
evlenme masrafının 
taksit süresine göre 
ortalama 38 milyar 
lirayı bulabileceği 
öğrenildi.

ait bayrak, amblem 
ve flamaları kullana
mayacak.
Yasaya göre, dernek 
kurma hakkına sahip 
olmadan dernek 
kuranlara, üye olan
lara 500 milyon lira, 
tüzüğün belirtildiği 
yer dışında toplantı 
yapan dernek 500 
milyon lira, yurtdışı 
yardımı bankalar 
aracılığıyla almayan 
yöneticilere bu 
şekilde alınan 
paranın yüzde 5'i 
oranında, dernek 
kaydı tutmayanlara 
500 milyon lira, 
defter veya 
kayıtlarda tahrifat 
yapanlara 500 
milyon lira, kendisine 
emanet edilen 
evrak, para vb. 
mallan kendi veya 
başkası menfaatine 
kullananlara 6 
aydan 2 yıla kadar 
hapis ile 500 milyon 
lira ağır para 
cezası verilecek.
Yine yetkili merciin 
izni olmaksızın 
yabancı demeklerin 
Türkiye'de temsilci 
liğini açanlara 500 
milyon ve kapatma 
cezası öngörülüyor.

Memurlar 
ile ilgili 

şikayetler 
zorlaştı

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezerin, memurlar ve 
kamu görevlileri 
hakkında yapılacak 
ihbar ve şikayetleri 
zorlaştıran maddeleri 
ile halen yargılan
makta olan kamu 
görevlilerinin 
dosyalarının yerel 
mahkemelere gön
derilmesine ilişkin 
veto ettiği 
memurların yargılan
ması hakkındaki 
yasa, TBMM Genel 
Kurulu'nda aynen 
kabul edildi.
TBMM, 
Cumhurbaşkanı Sezer 
tarafından veto 
edilen 'Memurlar ve 
Diğer Kamu 
Görevlilerinin 
Yargılanması 
Hakkında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yasa yı ele aldı. 
CHPlilerin 
Cumhurbaşkanının 
veto gerekçesine 
destek çıkmasına ve 
yasanın geri çekilme
si taleplerine rağmen 
yasa, AKP'lilerin 
oylanyla aynen 
kabul edildi.
Yasaya göre, 
memurlar ve kamu 
görevlileri hakkında 
yapılacak ihbar ve 
şikayetlerde kişi ve 
olay belirtilecek. 
İddialar ciddi belge 
ve bulgulara 
dayanacak. İhbar ve 
şikayet dilekçesinde 

dilekçe sahibinin 
doğru ad, soyad ve 
imzası ile iş ve 
ikametgah adresi de 
bulunacak. Aynı 
kişiyle ilgili yeni bir 
şikayet ve ihbarda 
bulunmak için ise 
yeni bilgi ve bulgu
ların ortaya çıkması 
gerekecek.
Aynı yasayla 
Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreten, 
TBMM Genel 
Sekreteri, müsteşarlar 
ve valiler hakkındaki 
hazırlık soruşturmaları 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı veya vekili, 
kaymakamlar 
hakkındaki hazırlık 
soruşturmalar ise o 
ilin Cumhuriyet 
Başsavcısı veya vekili 
tarafından yapıla
cak. Belediye 
başkanlar hakkında- 
ki hazırlık soruştur
malar ise gene! 
hükümlere göre, 
yetkili ve görevli 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın
dan yapılacak. 
Yasaya göre, 
belediye başkan- 
lannın davalarına 
Yargıtay'da bakıl
mayacak. Yasaya 
göre halen yargılan
makta olan belediye 
başkanlannın ve 
kamu görevlilerinin 
dosyalan yerel 
mahkemelere sevk 
edilecek
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Meyve diyetiyle zayıflayın
Uzmanlar, yaz 
aylarıyla birlikte 
pazarları ren
klendiren mevsim 
meyvelerinin, 
obezlerin diyet yap
masında büyük 
kolaylık sağlaya
cağını belirtiyor. 
Meyveleri seven; 
ancak aşırı kiloların
dan sürekli olarak 
yakınanlar, 12 gün
lük meyve diyeti ile 
kilolarından sağlıklı 
zayıflamayla kurtula
bilirler. Uzmanlar, 
obezlerin buz
dolabını mevsim 
meyveleriyle doldur
ması tavsiyesinde 
bulunarak şunları 
öğütlüyorlar: 
Şeftali, karpuz, 

kavun, kayısı, kiraz, 
elma, çilek, üzüm 
gibi meyveler, gün 
içerisinde kaybe
dilen su ve mineral 
tuzları geri 
kazandırıyor. Genç 
ve güzel kalmanız 
için gerekli vitamin 
ve anti-oksidanları 
bol miktarda içeren 
meyveler, lif açısın
dan da zengin

Gıda zehirlenmelerine dikkat

olduklarından bağır
sak sisteminiz 
düzene girebilir.
Böylece vücudunuz
daki toksinleri, yani 
zararlı maddeleri 
rahatlıkla dışarı 
atabilirsiniz. Meyve 
diyeti ile hem fazla 
kilolarınızdan 
kurtulup, hem de 
sağlık ve güzellik 
kazanacaksınız." 
Uzmanlara göre, 
diyetin ilk 3 
gününde yeşil elmâ, 
az olgunlaşmış muz, 
kivi, armut, ananas, 
salatalık gibi yeşil 
meyve ve sebzeler 
yenilebilir. Az miktat-l 
da şeker ve lif içeren 
bu meyveler, yeni 
beslenme düzenine 
yavaş yavaş alış
mayı sağlıyor.

Böylelikle ani 
beslenme değişik
liğinin neden 
olduğu 
kabızlık ve şişkin
liğe maruz kalın
mıyor.
TÜM MEYVELER 
Diğer 3 günde 
kayısı, şeftdll, 
kavun, pembe 
greyfurt, portakal 

ve muşmula gibi 
vitamin ve şeker 
açısından zengin 
san meyvelerle ağır
lıklı besiehilebilir. 
Bundan sonrakii,'3: 
gün boyunca5 0 
diyette karpuz, çilek, 
vişne, kırmızı üzüm 
gibi kırmızı meyveler 
ağırlıkta olacak. Son 
üç gün boyunca ise 
tüm meyvelerden 
karışık olarak ' 
yenilebilir. Ayrıca 3 
değişik meyve kok
teylde tatlı ihtiy
acını karşılamaya 
yardırpcf öiacdk.' ‘ 
Yeşil Elma: 100 
gramında sadece 
38 kalori bulunuyor. 
Elmayı kabuklanyld 
birlikte yemek, diş 
etlerine masaj yapıp 

sağlıklı kalmasını 
sağlıyor.
Muz: 100 gramında 
65 kalori var. Enerji 
veriyor, olgunlaştıkça 
sindirim güçleşiyor, 
kas kramplarını 
engelliyor.
Kivi: 100 gramında 
yalnızca 44 kalori 
var. Kivi ve portakal 
C vitamini ve lif 
içeriyor, bağırsaktan 
yumuşatıp sindirimi 
kolaylaştırıyor.
Armut: 100 gramın
da sadece 35 kalori 
bulunuyor. Bağırsak 
hareketlerini düzen
liyor ve sinirleri 
yatıştırıyor.
Olgunlaşmamışsa 
şişkinlik yapabilir. 
Limon: 100 gram 
limon duyunda yal
nızca 6 kalori 
bulunuyor. C vitami
ni ve bağışıklık sis
temini güçlendiren 
"antj-öksidanlar" 
içeriyor.
Ananas.: 100 gramın
da yalnızca 40 kalori 
bulunuyor. Sindirim 
sistemine yardımcı 
olan enzimler 
içeriyor

Bilinçsiz 
güneşlenmı 
cilde zararlı

Uzmanlar, deniz 
ve güneşlenme 
konusunda 
vatandaştan 
uyararak, bilinç
siz güneşlen
menin cildin 
erken yaşlan
masına neden 
olduğunu söyle
di. Uzmanlar, 
yaşadı ğımız yaz 
aylarının bu sıcak 
günlerin de, sağlık 
açısından pekçok 
yararı olan deniz ve 
güneşin bilinçsiz 
davranışlar net
icesinde zararlı bir 
hale gelebile
ceğine dikkat çek
erek, vatandaşları 
uyardı.
"Güneşin verdiği 
enerji, denizin 
verdiği huzurla bir- 
leşince yaz ayların
da kendimizi daha 
iyi hissederiz. 
Güneş ve deniz, 
aydınlık ve enerjiyle 
içimizi, ruhumuzu 
aydınlatır.
Ancak bunun 
zarar verici hale 
dönüşmemesi için 
bir takım hussuslar- 
da tedbirli olun
malı" denildi, 
benizde uzun süre 
kalmanın ciltte

kuruluğa neden 
olduğunu ve 
güneşin altında 
fazla durulması 
halinde güneş ışın
larının zararlı etki
lerini arttırdığını 
ifade eden uzman
lar, “Kirli suda 
yüzüldüğünde, 
yutulan su aracılığı 
ile kimyasal ve b/y- 
olojik pek çok yan 
etki ortaya çıkar. I 
Ayrıca kirli denizde, 
ki kimyasalların cWİ 
üzerinde basit 
kaşmhıardan 
ürtikere varan 
etkilen söz konusu I 
olabilir. Yüzme 
bilmeden 
yapılacak deniz 
sporları da boğul- I 
maya varabilecek I 
riskler içerir.
Burada önemli o/an 
kişinin sınırlarını 
zorlamamasıdır" 
şeklinde konuştu. |

Sıcakların başla
masıyla gıda 
zehirlenmelerinde 
artış olduğu, zehirlen
me riskine karşı gıda 
maddesi satın alırken 
bazı şartlara uyulması 
gerektiği belirtildi.
Gıda ve Çevre Kontrol 
Şube Müdürü Dr.
Yusuf Ziya Leventoğlu, 
sıcak havada hızla 
üreyen bakterilerin ve 
açıkta satılan gıda 
maddelerinin gıda 
zehirlenmesine yol 
açtığını ifade ederek, 
vatandaşları ikaz etti. 
Besinlerde ambalajla
ma ve saklama şart
larının önemli 
olduğunu belirten 
Leventoğlu, orjinal 
ambalajı olmayan, 
belli ısıda satışa 
sunulması gerektiği 
halde açıkta ve 
sıcakta satılan

gıdalarda mikropların 
kolayca üreyebildiğim 
ni kaydederek, "Sıcak 
havada açıkta bek
letilen gıdalar kısa 
sürede bozulur. Süte v 
mikropların hızla 
üremesi için en ideal 
ortam. Vatandaşlar, 
pastörize ve ambala
jlı olmayan sütler ile 
açıkta satılan peynir, 
lor ve tereyağlarını 
kesinlikle tüket
memeli. Ayrıca tavuk 
eti, derisiyle tüketime 
sunulan bir gıda 
maddesi. Kümesteki 

dışkı, bit, pire, kene 
gibi konakçılarla-■bin 
çok mikrobun tehdidi 
altında ajan tavuk 
derisinde, mikroorga
nizmalar hızla 
çoğalıp, ölüme, sebe
biyet yerebilecek şek
ilde zehirlenmeye ybî 
açabilir. Bu yüzden 
öncelikle etiketli, üre
tim yen, sön kullanım 
tarihi belli olan ve 
ûygün soğutucularda 
saklanan tavuk ürün
leri tercih edilmeli. 
Ayrıca açıkta satılan, 
etiketi, markası, üreti

cisi, imal ye sop.Jtyİ-'. 
lanım tarihleri belli 
olmayan gıda mad
deleri tüketilmemeli"1 r 
diye koriÜştü.
Leventoğlu, oda 
sıcaklığında 4-6 saat 
kalan yiyeceklerin 
kesinlikle 
yenilmemesini tavsiye 
ederken, sebze veli 
meyvelerin temiz su 
ile yıkanması gerek
tiğinin altını çizdi. 
Gıda zehirlen
melerinin karın ağrısı 
ve kusma ile ortaya 
çıktığını ifade eden 
Leventoğlu, zehirlen
menin alınan bek- 
terinin türüne bağlı 
olarak bozuk gıdanın 
yenilmesinden yarım 
saat ya da 2 gün 
sonra başlayabile
ceğini de sözlerine 
ekledi!

NÖBETÇİ ECZANE
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Ne memleket ama..
Griden siyaha kadar koyunun her tonuna bürün

müş.
Önceki gün Bursa’dan Gemlik’e doğru gelirken 

yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna uğradım.
Özerinde marka bir t-short altında yine marka bir 

keten pantolon olan topluca bir adam telefonla 
konuşuyor.

Pompaların arasında başka bir adam üzerinde 
bej takım elbisesiyle pür dikkat kesilmiş ona bakıy
or.

İstasyonun ortasında bir başka takım elbiseli 
adam -onun ki de bej. Herhalde yaz olduğu için. 
Çünkü onlar genellikle siyah takım elbise giyiyorlar- 
o da çevreyi kesiyor.

Bu ne iş diye geçirdim içimden.
Sonra olayı çözdüm.
Telefonda konuşan adam lider.
Diğerleri de onun korumaları..
Belli ki telefonda konuşan adamın hasımları var.
Korkuyor.
Korkusunu yenmek için de esrarengiz bir poz takı

narak etrafa korku veriyor.
Komik olduğunun farkında da değil.
Ama o kendi dünyasında mutlu..
Ödü kopuyor ama belli etmiyor ya..
Önemli olan o..
Orada gördüklerim hafızamı tetikliyor.
Ülkemde olan bitenler aklıma geliyor.
Bu gördüğüm ülkemde olup bitenlerin küçük bir 

örneği..
Üzülüyorum..
Kahrediyorum.
Depom dolunca paramı ödeyip hızla uzaklaşıyo

rum oradan.
Ama uzaklaşamıyorum çünkü orası hep var.
Onun gibi adamlar da oraları süslüyor.
Sabah gazetelerde Derviş’in ağzından saçılanları 

I okuyorum..
Türkiye için bir umut bir kurtarıcı olarak pom

palanan Derviş’in söyledikleri
* düşüncelerimi pekiştiriyor.

Düğmeye basılmış.
Dışarıdan birileri içeri gönderilmiş.
İçeride payandalar bulunmuş.
Matkapların ayarları sonuna kadar açılmış.
Hep birlikte altımızı oyuyorlar.
Biz de o sesi ninni nağmeleri olarak algılıyor 

uykumuzu daha da derinleştiriyor tatlı tatlı rüyalara 
dalıyoruz.

Uykumuzu bir an önce alıp yeni bir güne diri ve 
dinç olarak başlamaktan başka çaremizin 
olmadığını düşünüyorum.

Tek dileğim uykudan uyandığımız da gördükle 
rimizin bizi tekrar uykuya yatıracak boyutta olma
ması.

İşte o zaman zokayı yuttuğumuzun resmidir.

* ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE

OKUYUN
OLUN
OKUTUN

Tamer SİVRİ
Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Mafi Sekreteri

Otizm Nedir ? (1)

Otizm bireyi gördüklerini, duyduk
larını ve duyumsadıklarını doğru 
algılamaktan alıkoyan ömür boyu 
süren bir gelişim bozukluğudur.

İlişkilerde, iletişimde ve davranışlar
da ciddi sorunlar doğurur.

Ofistik konuşma ve iletişimin normal 
formlarını ve diğer insanlarla, nesnel 
olaylarla doğru ilişki kurma yollarını 
zorlukla öğrenirler.

Otizmin özellikleri şiddet ve seviyesi 
kişilik özellikleri kişiden kişiye 
değişmekle birlik olarak aşağıdakileri 
içerir.

- Dil gelişiminde ciddi gecikmeler:
Dil yavaş gelişir, bazı durumlarda 

hiç ilerlemez. Eğer konuşma gelişimi 
konuşma biçimleri veya sözcüklerin 
normal anlamlarına uygun olma kul
lanımı görülür.

Dili etkin olarak kullanabilen otistik- 
lerde olağandan veya resmi ve 
tekdüze bir ses tonuyla konuşma 
görülür.

- Sosyal ilişkileri anlamakta ciddi 
gecikmeler:

Ofistik çocuk genellikle göz göze 
gelmekten kaçınır, kucağa alınma ve 
çevresindeki dünyaya kapalıdır.

Bu ofistik çocuğu yaşıtlarıyla iş 
gerektiren oyunlardan alıkoyar, 
arkadaşlıklar kurmakta güçlükler ve 
insanların duygularını anlamakta zor
luklar doludur.

- Duygusal tepkilere kapalılık :
Ofistik çocuk çoğu zaman duymaz 

gibi davranır ve sözcüklere duyarsız 
davranır. Bazı durumlarda ise, aynı 
çocuk elektrik süpürgesi, köpek havla
ması gibi sıradan seslere aşırı tepki 
verir. Çocuk acıya, hiçbir tepki göster

mez veya tam tersine aşın bir tepki 
gösterir.

- Zihinsel işlevselde dengesizdi:
Ofistik birey resimde, müzikte, 

matematiksel hesaplama!arda ve 
önemsiz olayları anımsama gibi konu
larda çok becerikli olabilir.

Dil ofistik çocukların büyük bir 
çoğunluğu değişen oranlarda zeka 
geriliği yalnızca % 20 si normal veya 
üstün zekaya sahiptir. Zihinsel düzey 
otizmi çok karmaşık bir duruma getirir.

- Etkinlik ve ilgilerde stnıriandtr- 
malar:

Ofistik birey, el çırpma, sallanma, 
dönme gibi tekrarlanan bedensel 
hareketler yapar. Bu birey, aynı 
zamanda aynı tekdüze işleri tekrarlar, 
aynı elbiseyi giyebilir ve aynı programı E • 
izleyebilir. Bu rutin işlerde bir değişim 
çıkarsa ofistik çocuk son derece 
rahatsız olur.

Otizm beyinsel bir hastalıktır, doğuş
tan gelir ve beynin bilgiyi kullanma 
şeklini belirler.

Otizm nedeni hala tam olarak bilin
memektedir.

Bazı araştırmalar, beynin konuşma 
ve duygulardan gelen bilginin değeri 
ile ilgili bölümde fiziksel bir problem 
olduğunu iddia etmektedir. ■

Otizm bütün bu sebeplerin bfr 
bileşkesi olarak ta ortam psikolojik 
ortamdaki hiçbir etken otizmin nedeni 
değildir. V

Otizmin dört önemli gelişimsel 1 
bozukluktan biridir.

Her bin doğumdan ikisinde-görülür.
Türkiye’de yaklaşık 100 bin ofistik 

insanın yaşadığı sanılmaktadır. (Dünya 
Sağlık Örgütü Raporu) Devam/ var.

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

KATALOGLARIMIZI «ÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

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
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Mercan Restaurant İÇÇİ 7M(Mmü Mana
Kumla’da açıldı

Seyfettin SEKERSÖZ Kumla’dan bilirsiniz. hizmet
Yaz ve kış büyük Kum Mustafa verecek.
aylannda la*ya çıkışta Tosun ve Kış aylarında
Kumla’da Esen Pansiyon Mehmet ise kapalı
damak zevki karşısında hiz Camcıoğlu yerine hizme
nize hitap mete giren ortaklığında te devam
edecek Mercan açılan edecek
Mercan Restaurant'ta Mercan Restaurant’ta
Restaurant balık, et Restaurant, günün çeşit
önceki gün çeşmen ve şimdilik balıklarını
hizmete girdi. tavuk çeşit yazlık bulmanız
Küçük lerini bula- bahçede mümkün.

ICC (Milletler 
arası Ticaret 
Odası Milli Komi 
tesi) 50.ci Genel 
Kurulu Anka 
ra’da yapıldı. 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Tevfik 
Solaksubaşı’nın 
da katıldığı top 
lantıda. ICC'nin 
Türkiye’de kuru
luşunun 70.ci 
yıldönümünün 
20 Eylül 2004 
tarihinde İstan
bul'da yapılması 
kararlaştırıldı. 
Konu hakkında 
bilgi veren Tevfik 
Solaksubaşı, 
ICC'nin Dünya 
da 91 ülkede 
kuruluşunu 
tamamlayarak 
faaliyete geçti 
ğini bildirdi. 
Solaksubaşı, 
ICC'nin 2007 
yılında yapa 
cağı kongrenin 
de İstanbul’da 
düzenleneceğini 
söyledi. Bu tür

organizasyon ilk defa gelen çaktır.” dedi. 1
ların Türkiye ile kişilerin Türkiye Solaksubaşı, *
İstanbul’un tanıtı hakkında olumlu “İkili görüşme^
mına çok önem bir imaj edin ve atölye
li katkılar sağla mesine katkıda çalışmalarıyla
yacağını da bulunacak ve iş bağlantılan
belirten Solak son dönemde, gerçekleştirip
subaşı, "Kişisel muhtelif organi cek, bunun da
ve oda lar arası zasyonlar ile ülke m ize som
ilişkilerin gelişti (OECD Bakanlar ekonomik kap
rilmesi için çok toplantısı, NATO lan olacak ve
uy gun bir Toplantısı, WAN, ayrıca kongre
ortam sağlaya Eurovision Şarkı turizmine kotlu
cak, Türkiye'nin yarışması gibi) yaparak, u/ke
bölgedeki ivme kazanan mize önemli 1
rolünün ne Türkiye'nin ulus miktarda
kadar önemli lar arası gün döviz girişi
dıâuğu bir "kez demdeki yerinin sağlayacaktır'
daha vurgulana pekiştirilmesine şeklinde
çaktır. Ülkemize katkı sağlaya- konuştu.

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR UERMEYIN 
HER TÜRLÜ MATDAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ 

Körfez Ofset 
MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Far: (0.224) 513 35 95
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Öğrenci Seçme Sınavları ile Yabancı Dil Sınavı'na katılanlar yarın sonuçlan öğrenebilecek

OSS sonuçları açıklanıyor
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile Yabancı Dil Sınavı na (YDS) katılan adaylar, sonuçları, yarın saat 10.00dan itibaren öğrenebilecek- 
t Adaylar, 2004-OSS'de aldıkları ÖSS puanları ile bu puanlara ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının katılmasıyla hesaplanmış 
yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılacak Y-ÖSS puanlarını, yarın saat lO.oo’dan itibaren http:iwww.osym.gow.tr, 
://OSS. osym.gov.tr, ttp://oss2004.osym.gov.tr, ve 0 900 309 1997 - 0 900 309 1999 nolu telefonlardan alabilecekler.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

20 Temmuz 2004 Salı

Vergi bilincinde

3
vcıyı uıınıuııuc 
büyük yıpranma

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, Türkiye de 
son yıllarda vergi bilmemde buyuk bir 
erozyon yaşandığını, akaryakıt uzennden 
alınan özel tüketim vergisinin ağrbğvvn

FİYATI : 250.000- TL.

giderek artmasının olumsuz etki yarat
tığını, vergi dairelerinde de ciddi txr 
verimlilik problemi bulunduğunu b«kfcrdı.

Haberi sayfa 10 öa

Çukurbahçe’deki İmam Hatip Lisesi binası SSK Teknik elemanlarınca incelendi

“Atıl bina SSK’ya kazandırılmalı”
Kadri GÜLER
fcadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

SSK Hastan esi yeri
AK Parti İçe Başkanı Enver şahin, Çukurbahçe'de 

buhran İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği’ne ait 
I fanıCKnlanamamış inşaatın SSK Hastanesi olarak ilçe 

hdtara kazandın! ası için çalıştıklarını söyledi.
I Cidden bu bina demek tarafından uzun yıllardır 

tamamlanamadı.
Demet binayı Milli Eğitim Bakanlığı’na devretseydi, 

çoktan bu bina bir okul olarak Gemlikli çocukların 
femetine girerdi.

Ancak, burada güdülen amacın ne olduğunu 
demek yöneticilerine sormak gerekir.

ŞmdRerde yeni imam hatip lisesi açılmıyor.
Ama bizim ilçemizde bulunan İmam Hatip Lisesi 

binası da yetersiz. Bu bina bitirilebilseydi ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’na devredilseydi mutlaka hizmete 
girerdi.

Şimdiki çalışmalar SSK Hastanesi olma yönünde.
Bu da Gemlikli vatandaşlara yönelik hayırlı ve güzel 

bir çalışma,
' Demek Yönetimi, inşallah binayı bir şekilde -has
tane olmaya uygunsa- devrederler de büyük bir hayır 

' isterler
Bulanılmayan binalar zamanla harabeye veya ti 

nercüerfe, diğer sokak serserilerinin kullanım alanı 
olup, zararlı hizmete yarıyor.

Bu binanın Gemlik için hayırlı bir şekilde kullanıl
masında yarar vardır.

MM Eğrim camiası da, sağlık kuruluşları da bu 
binadan yarartanabilirler,

AK Farfi İlçe yönetimi bu işi başarırsa, ilçede güzel 
bir hizmeti yerine getirmiş olacaklar.

Gerek SSK, gerekse Devlet Hastanesinin kapısı 
yüzlerce hasta ile dolup taş »yor.
UT* hastalara uygun bir yeni hastanenin yapımı 

totoy kolay gerçekleşmez.
Bu binafar bu tür hayırlı işler için kullanılabilir.

Gemlik’e yeni bir SSK Hastanesi’nin en az 10 yılda yapılabileceğine 
dikkat çeken AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, inşaatı yarım kalan 
İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği’ne ait Çukurbahçe’deki binanın 
SSK Hastanesi olarak kazandırılması gerektiğini söyledi.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, İmam 
Hatip Lisesi Koruma 
Derneği’ne ait olan 
Çukurbahçe’deki 
yarım kalmış ınşaa 
tın SSK Hastanesi 
olarak kullanılması 
için çalışmalarını 
sürdürüyor. Şahin, 
SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdür lüğü 
teknik eleman
larının binanın 
hastane olup 
olamayacağını 
incelediklerini 
söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Eğirden Beaçh Vo/fey Türkiye ŞŞerişi 
şampiyonları Derya ile Selde oldu

Küçük Kumla’da yapılan Epirden Beach Volley Türkiye 6. Serisinin galibi Eskişehir 
takımı Derya ile Selda olurken, İstanbul takımı Gizem ile Özlem ikinci, Gülay ile 
Gülşah üçüncü oldular. Ev sahipliğini KüçükKumla Belediyesinin yaptığı ve 4 gün 
süren karşılaşmaların sonunda finale kalan voleybolculara kupaları verildi.

 Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 12’de

http:iwww.osym.gow.tr
osym.gov.tr
ttp://oss2004.osym.gov.tr
mailto:fcadri_guler@hotmail.com
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Duruş Otizm Nedir ? (2)

Otz-

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİ

Tamer SİVRİ
Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Mali Sekreteri

ı ma va da zeka

Çok ilgili ve bir o kadar dikkatli okurlarımız var.
Ülke gündemini ve bizim duruşumuzu yakından 

izliyorlar.
Onun için de sorumluluğumuz çok.
Aslında doğal olanı da bu.
Sorumluluk hepimizin doğasında olması 

gereken.
Bir okurum hem de arkadaşım geçen gün geldi.
“Yozı/onnı okuyorum ama nerede durduğunu 

bir türlü karar veremiyoruz" dedi.
Fantazi olaylara çok yer veriyorsun.
Çok rahatsız oldum.
Çünkü bizim duruşumuz hep belli..
Hiç eğilip bükülmek yok.
Çok iyi biliyorum ki
İnsan önce kendi içinde tutarlı olmak zorunda.
Bizim de ana ilkemiz;
Toplumsal çıkarlar doğrultusunda yaşamak ve 

yazmak.
Yurdumu milletimi canımdan çok sevmek....
Ama gerçekten sevmek.
Ülke olanaklarını peşkeş çekenlere karşı durmak.
Asayişsizlik yapanlara, toplumsal ahlakı eylemli 

ve söylemli olarak bozmak isteyenlere tavır göster

Durmadan yalpalayanları gözler onune serme*-
Atatürk ilkelerine sonsuza kadar sahip çıkmak, 

benimsemek, özümsemek.
Cumhuriyet le özdeşleşmek.
Kanımız ve canımız bahasına dil uzattırmak.
Bir de askeri sevmek.
Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız.
Para, pul, çıkar ve bu yönde yönlendirici olmak 

bizim işimiz değil.
Bu düşünce yapımı hep korudum.
Koruyacağım.
Çocuklarıma da aşılıyorum.
<rlmak yok.
Durmak yok.
Susmak yok.
Haa arkadaşım fantazi olaylar dediği de, bazen 

Gemlik’ten insan portreleri yansıtıyorum ya.
Oymuş.
Eeee...
O kadar da olacak.
Her zaman da siyaset yazılmıyor ki...
Çünkü;
Siyasetçilerin sıkça rastlanan aymazlıkları 

insanın ruhunu sıkıyor.

Otizm bütün dünyada farklı uluslar
dan ve farklı sosyal grupların arasında 
yaygındır. Her beş otistikten dördü 
erkektir.

Otistik bireyler dil öğrenmede ve 
diğer insanlarla sosyal ilişkilerinde zor
luklar yaşarlar. Ciddi konuşma ve 
sosyalleşme problemlerine ek olarak, 
otistik birey hiperaktivite veya anne 
baba, aile bireyleri ve diğer insanlarla 
ilişkilerinden pasiflik yaşarlar.

Otizmde, davranış problemleri çok 
şiddetliden daha önemsiz formları 
geniş bir yelpazeye dağılır. Şiddetli 
davranış problemleri, alışılmayan 
saldırgan ve bazı durumlarda kendini 
yaralama davranışları şeklinde 
davranışlar genellikle dirençli ve 
değiştirilmesi zordur.

Daha yumuşak formlarında, otistik 
bireyler öğrenme güçlüğü çeker birlik
te, genellikle hafif etkilenmiş bireyler 
bile iletişim ve toplumsal problemler 
yasa' ar: 

gerilıgı öğrenme guç . epilepsi 
diğer gelişimsel bozukluklarla birlikte 
ortaya çıkabilir. Otizm, önemsiz belirti 
lerden ciddi sorunlara uzanan bir 
yetersizlik. Engellilik sayısı veya zeka 
geriliğinin derecesi, bireyin yel
pazesinin nerede yer aldığını belirler.

Zeka geriliği olan bireylerde göreli 
olarak dengeli beceri gelişimi sağla 
nabilirken, otistik bireyler dengesiz 
beceri gelişimi gösterirler.

Otizmi zeka geriliğinden veya diğer 
bozukluklardan ayırt etmek, uygun 
olmayan ve etkisiz sağaltım 
tekniklerinin uygulanmaması açısın
dan son derece önemlidir.

Evet, otizm iyileştirilebilir.

Çalışmalar uygun bir eğitimle 
bütün otîstiklenn gözle görülür şekric 
iyileştirîlebildiğinı göstermiştir. Birçok 
otistik birey çevresindeki bireylere 
daha duyarlı hale gelmiş ve etrafın
dakiler! daha iyi anlamaya 
başlamıştır.

Otistikler bireysel gereksinimlerine 
uygun olarak şekillendirilmiş el prog 
ramları kullanılarak özel eğitimli tere 
pistler tarafından eğitilenlere toplun» 
da nasıl davranılacağını öğrenebiliri 
Hatta bazıları normal yaşayabilirler

Genel olarak otistikler tekrarlanan 
(rutin) işlerde daha başanlıdır.

Bazı otistikler, ressam piyanist, bo 
yacı, çiftçi, ofis çalışanı, bilgisayar 
operatörü, bulaşıkçı, montaj hattı 
çalışanı veya korumalı atölyelerinde 
köylerinde uzman işçi olarak çalışa
bilirler.

Otistikler diğer normal akranları gı 
eğlenceli aktıvıtelerden hoslanmazlc 
Genni’-Lie müzik ?me vuruvus
amp > ^ma, bul maca çözme oyun 

lan gibi faaliyetlerden hoşlanırlar
Ofistik yetişkinler :
Mesleki eğitime 
İş olanaklarına 
Grup evyere 
Gözetim altındaki evlere 
Diğer yaşam seçeneklerine 
Eğlence ve sosyalleşme fırsatlarım 

gereksinim duyarlar.
Otistik bireyler özel olarak eğitilmi 

eğitmenlerin yardımıyla başarıyla 
çalışabilecekleri iş becerilerini kaza I 
nabilirler. Grup evlerinde ve gözetim 
altındaki yaşam birimlerinde özel 
olarak tasarlanmış programlarla oli-i 
bildiğince bağımsız yaşama becerili 
kazanabilirler. Bitimsiz mutluluklar.

BURSA HAKİMİYET VE .
KENT GAZETELERİNE ■ 

| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
. KÖRFEZ REKLAM . 
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

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
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«jrbahçe’deki İmam Hatip Lisesi binası SSK Teknik elemanlarınca incelendi

«Âtıl bina SSK’ya
ilde 
ok

in

ne
>g 
»ra
ım-
liriet

an

o

le

kazandırılmalı”
। ımlik’e yeni bir SSK Hastanesi’nin en az 10 yılda yapılabileceğine 
ı ;kat çeken AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, inşaatı yarım kalan 
am Hatip Lisesi Koruma Derneği’ne ait Çukurbahçe’deki binanın 
iK Hastanesi olarak kazandırılması gerektiğini söyledi.
Ltetttn ŞEKERSOZ

Ukurbahçe’de 
ulunan İmam 
atip Lisesi Koruma 
emeği’ne ait atıl 

Eziyetteki binanın 
jSK’ya kazandırma 
johşmalan sürüyor. 
Geçtiğimiz hafta 
çınde Sosyal

gib modalar
:1ar. fcırumu Sağlık İşleri

Genel Müdürlüğü ne 
n- Lğlı teknik ekipler

na

!IŞ

en

inada incele 
nelerde bulundu. 
Mevcut binanın içini 
eknik elemanlara 
[ezdiren AK Parti 
re Başkanı Enver 
Hm, hazırlanacak 
nporun SSK 
■ağlık İşleri Genel 
lûdürtüğü’nde 
leğeriendirilmesin- 
ten sonra kararın 
eriteceğini söyledi, 
ielen teknik 
temanlann 
inanın depremsellik 
ızelliğe sahip olup

Gemlik İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği 
nin yıllardır tamamlanamayan Çukur- 
bahçedeki binasının SSK Hastanesine devri 
düşünülüyor.

olmadığının daha 
sonra yapılacak 
teknik incelemeler
den sonra belli 
olacağını bildiren 
Şahin, Gemlik’in 
çok uzun yıllar 
ihtiyacına cevap

TAŞI
GEDİĞİNE

Bozulan karar....
Dört eski DEP Milletvekilinin 
15 yıllık mahkumiyet kararları
Yargıtay’ca bozuldu.
toplum da, 
DEP’lilerin salıverilme sonrası 
davranışlarına!

verebilecek bu 
binanın mutlaka 
SSK Hastanesi için 
kazandırılması 
gerektiğini söyledi. 
Mevcut SSK 
Hastanesi ile 
Çukurbahce’deki 

binanın fiziki 
yapılarını inceleyen 
heyet, inişaatı 
tamamlanmamış! 
binanın SSK Hastanesi 
için uygun olup 
olamayacağı ve ne 
gibi eksiklerinin 
bulunduğunu bir 
rapor halinde 
SSK Sağlık İşleri
Genel Müdürlüğü 
iletilecek.
YENİ BİNA YAPIMI 
İÇİN EN AZ 
10 YIL GEREKLİ 
Gemlik’e kısa 
zamanda ve 
uzun yıllar hizmet 
verebilecek 
durumdaki bu 
binanın mutlaka 
kazandırılması

ı’ne

gerektiğini söyleyen 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yeni bina yapımı 
için Devlet Planlama 
Teşkilatı'ndan 
karar çıkartmak 
için en az 10 yıl 
gerektiğini hatırlattı. 
Enver Şahin, 
"Bu nedenle 
hazır binanın 
mutlaka değer
lendirilmesi lazım. 
Gemlik’in çok uzun 
yıllar ihtiyacını 
karşılayacağı gibi 
alt yapısı da hazır 
ve bir yıllık tadilatın 
ardından ilçeye 
yeni bir SSK 
Hastanesi kazan
dırabiliriz” dedi.

İrtica ve Kamusal
Alan

U Ikem izde kargaşa yaratmak çok 
kolaydır

Önce toplumun hassas okluğu b* 
konu bulacaksın

Ve. Bu konuda, bir kavramı 
piyasaya süreceksin

Kargaşa tam olsun drye bu 
kavramı da açıkça tarif etmeye
ceksin.

Mesela, irtica gibi |
Mesela, kamusal alan gtpı I
İrtica gericilik demek |
Gerilemek demek. |

Son yıllarda her alanda gerileme |
var.

- Ekonomide var. |
- Sosyal ve siyasi alanlarda da var |
Ama. Konu böyle gündeme |

gelmiyor.
İrtica var deniliyor. I

Bu tabir, özellikle bir kesime 
yapıştırılıyor. ’

Aslında, esas irtica bürokrasi de I

var.
Bu devirde bir iş yeri 170 imzadan 

sonra kurulabiliyor.
Bu ülkede artık, irtica falan olmaz
Hele, 11 Eylül'den sonra hiç olmaz.
Asker bile istese, Amerika izin ver- | 

mez.
Amerika, mevcut din devletlerini 

yıkmak için fırsat arıyor.
Gelelim kamusal alana.
Bu tabir, türbanın devlet dairesine 

girmesini önlemek için ortaya atıldı.
Ama. Kapsam alanı belli değil.
E-5 Devlet Karayolu da bir kafaya 

göre kamusal alan sayılır.
Geçmişte Merhum Özal;

- Bir defa delinmekte Anayasaya 
bir şey olmaz” demişti.

Bu çok sakıncalı bir hukuk anlayışı 
idi.

Ama. Halihazır kamusal alan uygu
lamaları, merhum Ozal’ın mantığın
dan farklı değil.

| GÜNÜN SÖZO^nl

Hayat bir masala benzer, 
Uzunluğu değil, 
İyi olup olmadığı önemlidir.

“Seneca”



20 Temmuz 2004 Sah

KûmİâKüİtürveS^ II EmMer 
Derneği’nden öğrenciler yararına kermes PJTde
Seyfettin ŞEKERSOZ

Küçük Kumla Kültür 
ve Sosyal Yardımlaş 
ma Derneği tarafın
dan yapılan giysi ve 
gıda Kermesine ilgi 
büyük oldu.
Yunuslar Mevkiinde 
kurulan stantta özel
likle hafta sonu tati
line gelen yazlıkçılar 
ihtiyaçlarını karşı 
ladılar. Dernek 
üyelerinin yaptıkları 
gıda ürünleri ile

I Bursa’dan bir fir- 
i manın hediye

verdiği giysileri 
pazarlayan hanım-

| lar. burs verdikleri 
öğrencilere daha 
fazla yardım yap-

I mak için mücadele
I verdiklerini belirtiyor- 
I lar Dernek Başkanı 
I Saıme Ba'*u^ 
| üniversitede öğrenim 
| gören öğrencilere

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

™' ZZL KAMPANYAMIZZZanZ ZsLt SAKLARLA SINIRLIDIR

ÖZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

D CIII Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

verdikleri bursun yanı 
sıra özürlü gençlere 
de yardımcı olduk
larını ve giysi ile gıda 
yardımında bulunan 
hayırseverlere bu 
çocuklar için teşek 
kür etti. Saime 
Başturk, ayrıca 
önümüzdeki gün
lerde HEM sergileri 
için ilk kez restore 

edilen Küçük Kumla 
tarihi hamamı’nda 
bir dizi etkinlik 
gerçekleştiriceklerini 
müjdeledi.
Küçük Kumla Kültür 
ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği olarak yıl 
içinde birçok kurslar 
açarak etkinlikler 
düzenlediklerini 

belirterek, 
"Önümüzdeki gün
lerde tarihi hamam
da sanatçı Ali Sezgin 
tarafından Klasik 
Gitar resitali ile 
Karikatür is t-Ressam 
Sema Öndeğer’in 
sergisini açarak 
Kumla'yı renk kata
cağız seklinde 
konuştu

çile çekiyoı

Seyfettin SEKERSOZ

Emekli aylıklarının 
PTT veznelerinden 
verilmeye başlan
masıyla maaşını 
almak isteyen 
emeklilerin de 
çilesi başladı. 
Telefon ve diğer 
işleri için gişe 
önlerinde bekleyen 
vatandaşlara birde 
emekliler eklenince 
tartışmalar başladı. 
Cuma gününden 
buyana emekli 
aylıklarını 
alamadıklarını 
öne süren emekliler, 
borçlarını da 
zamanında 
ödeyemediklerini 
dile getiriyorlar.

Dört gündür 
sistem bozuk 
bahanesiyle 
maaşlarının 
verilmediğini 
söyleyen emekli | 
vatandaşlar, aksine! 
PTT veznelerinde J 
para olmadığı »cin 1 
maaşlarını ala
madıklarını iddia 1 
ediyorlar.
Soruna çare bulma! 
için PTT çalışanların
dan yardım isteyeni 
emekliler, hiçbir 1 
çalışandan ne 
olduğu yönünde 1 
sağlıklı bilgi 
verilmediği için 
PTT kuyruklarında I 
devamlı çile 
çektiklerini dile 
getiriyorlar.

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

N0W0X BİLGİSAYAR
TEKNİK SERVİS BIUSIM TEKNOLOJİLERİ y

ELEMAN ARANIYOR
2 YILLIK BİLGİSAYAR 

MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU 
DENEYİMLİ ELEMAN ARANIYOR 

Hamidiye Mh Gazhane Cd. 
Şirin Plaza İşhanı No : 14 GEMLİK 

Tel : (0.224) 512 25 63

ABONE OLDUNUZ MU? 
mörr^ı abone olun j 

OKUYUN OKUTUN
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Açıkta satılan sütlere dikkat
Seyyar sokak sütçüleri 
sıcak yaz günlerinde 
sütün bozulmaması 
İçin akılalmaz yollara 
{başvuruyor.
Bunlardan en dikkat 
çekeni ise süte 
çamaşır sodası koy
mak. İşte sokaktan 
aldığınız sütte sizi 
bekleyen tehlikeler. 
Türkiye'de yeterli 
(miktarda temiz ve 
bağlıktı süt üretilmiyor. 
Bağlık kurallarına 
■yutmadan sağılan 
■Her, yine sağlık 
koşullarına uyul
madan fabrikalara, 
mandıralara taşınır 
|en içindeki mikrop 
|ar hızla çoğalıyor. 
{Mandıralarda değil 
ama peynir tab
akalarında pastörize 
(edilen sütlerdeki 
(mikroplar ölse bile bu 
sütlerden imal edilen 
süt mamulleri kaliteli

İ BALIK ÎÛIMA mTi
0 Her çeşit balık ağları
0 Sakana Misina Ağlan
0 İp Ağ
O Fanya
O Mantar, kurşun
O İp Çeşitleri
O Sandal Malzemeleri
0 Kürek
O Çapa
0 Macun
0 Galvenizli çivi
0 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

ve lezzetli olmuyor. 
Süt, çabuk bozulan 
gıdaların başında 
geliyor. Bu nedenle 
ineğin beslenmesin
den sağılmasına, 
sağıldıktan sonra 
sütün işlenmesine 
kadar geçen tüm 
aşamalarda sağlık 
kurallarına harfiyen 
uyulması gerekiyor. 
Ancak kişi başına süt 
ve sütlü mamul tüke
timinde AB ülkelerinin 
çok gerisinde olan 
ülkemizde, bu konu
da sağlık kurallarına 

pek uyulmuyor. Biraz 
tembellikten, biraz 
cehalatten, daha 
çok da maliyeti düşür 
mek endişesinden 
kaynaklanan neden
lerle çoğu zaman 
temiz olmayan süt ve 
süt mamulleri 
tüketiyoruz.
İKİ ALTIN KURAL VAR 
Ülkemizde tarım ürün
lerinde, çok yaygın 
olarak salmonella ve 
aflatoksin var. 
İnsanların yediği 
gıdaların bile denet 
lenmediği Türkiye'de 

BİZİMLE YAŞAYIN

hayvan yemlerinin 
sağlıklı olup olma 
dığına hemen hiç 
bakılmıyor. Tavuk 
besleyen büyük çift
likler, tavuk yem
lerinde salmonella ve 
aflatoksin olup 
olmadığını kontrol 
ederken köylerdeki 
inekler ne bulurlarsa 
onu yemek zorunda 
katıyorlar. Toprak 
damlı, havasız kerpiç 
ahırlarda, temiz olma 
yan yemlerle besle 
nerek hastalanan 
ineklerin sütü de pek 
temiz olmuyor.
Sağlıklı süt için birinci 
kural ahır temizliği.
Ama temiz ve 
mikropsuz süt için 
ahır ve inek temizliği 
yeterli olmuyor. 
İneğin memesinden 
çıktığı anda sıcaklığı 
33-34 derece olan 
sütün çok bekleme

I

den soğ utu İması 
gerekiyor. Aksi 
takdirde sütün içinde 
bulunan mikroptar 
hızla üreyerek 
çoğalıyor.
Çamaşır sodalı süt 
1960 lı yıllarda, 
yengem Hayriye, 
Çekirge deki evde, 
aile bütçesine katkı
da bulunmak için 
beslediği ineğin 
sütünü komşulara 
satardı. Yengem 
Hayriye'nin, sıcak yaz 
günlerinde sütün 
bozulmaması için süt 
güğümünün içine bir 
parça çamaşır sodası 
attığını bugün bile 
hatırlıyorum.
O yıllarda evlerde 
buzdolabı da yoktu, 
ahırlarda süt sağma 
ma kınası da yoktu. 
Bugün, buzdolabı 
olmayan köy bile 
kalmadı. Ama seyyar 
sokak sütçüleri, sütün 
bozulmasını gecik
tirmek ıcin buaun 
hâlâ çamaşır sodası 
kullanıyorlar.
Sütün bozulmasını 
geciktirmek, içine 
mikrop üremesini 
önlemek için sağıldık
tan sonra hemen 
soğutulması gerekiy
or. Bunun için de 
köylerdeki süt topla
ma merkezlerinde, 
sütü soğutan süt tan
klarının bulunması 
gerekiyor. Gönen 
köylerinden süt 
toplayan Teksüt'ün 
yöneticisi Cevdet 
Arınık, şöyle diyor: 
'Bugüne kadar 75 
köye süt soğutma 
tankı koyduk. 15 köye 
daha soğutma tankı 
koyacağız. İneğin 
memesinden 33-34 
derece sıcaklıkla 
çıkan sütü bu tanklar
da +4 dereceye 
kadar soğuttuktan 
sonra, çift cidariı 
paslanmaz çelik süt 
tankerleri ile fab
rikaya taşıyoruz." 
Soğutma tankı pahalı 
Bir miligram sütteki 
bakteri sayısının 100 

bira geçmemesi 
gerekirmiş. Sağtan 
sut soğuhimazsa. 
mandıra ya da fab
rikaya taşınana tadar 
bir mftgram sütün 
ıçmdkı bakteri sayısı 
100 milyona uiaşr- 
mış. Yol boytamdo 
gördüğümüz, 
üzerinde Bahçıvan. 
Teksut. İçim Süt. Pınar. 
Sutaş. Tahstaavoğftu. 
Kay s ut. Danone gt> 
ünlü firmaların adı 
yazılı olan sut tanker
leri, işte bu şekilde 
soğ utu I m u ş sütten 
taşırlarmış.
Cevdet Arınık.
Soğutulmadığı ıcm 
mikrobu çoğalan sut. 
fabrikada pastonze 
edilse bile bu sütten 
yapıl a n peynir ve 
yoğurt kaIitelı ve 
lezzetli olmaz. Bu 
nedenle şutun 
sağıldığı köyde 
soğutulması 
zorunludur diyor 
Paslanmaz çelikten 
yapılan 6 îoniuK Dır 
sut soğutma tankının 
fiyatı 16 bin euro 
imiş. Büyük bir işlet
menin 100 köye 
soğutma tankı koy
duğunu duşunun. 
Ortaya çok buyuk bir 
maliyet çıkıyor 
İşte işin püf noktası 
burada.
Maliyetten kaçınca.. 
Bu maliyetten sakı
nan irili ufaklı pek 
çok firma, köylerden 
topladığı sütü, iştey 
ceği yere soğut
madan getiriyor. 
Kayıt dışı çalışarak 
SSK ve Maliye gider
lerinden kurtulan irili 
ufaklı pek çok firma, 
soğutulmamış sütün 
yanı sıra daha başka 
yöntemlerle de 
maliyeti düşürerek 
pazarda fiyat tanyoc- 
lar. Bunlar, sağiık 
kurallanna uyarak 
kayıtlı çal ışan fir
maIann satıştannı 
olumsuz yönde 
etki I e rken halk 
sağlığını da tehdit 
ediyorlar.

ABONE OLDUNUZ MU?
Riütrm ab°ne °L™OKUYUN OKUTUl
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Internet kullanımında sınıfta kaldıl
Türkiye’de sadece yüzde 20 oranında bilgisayar kullanan var. 

İnternet kullanımının televizyon, gazete, radyo alışkanlıklarını azalttığı belirtildi.
İnternet kullanım 
alışkanlığı ile ilgili 
yapılan bir 
araştırma 
Türkiye'nin bilgisayar 
ve internet kul
lanımında sınıfta 
kaldığını gözler 
önüne serdi.
GFK Türkiye'nin 
toplam 20 büyük ili 
kapsayan, 15 yaş ve 
üstünde bulunan 
yaklaşık 1300 
kişiyle yaptığı 
anket sonucunda 
hazırladığı

| "İnternet Kullanım 
Alışkanlığı 
Araştırmasına 
göre, Türkiye'nin 
sadece yüzde

■ 20 sı bilaisayar 
kullanıyor

I Bilgisayar kullanan
। kesim dikkate 
> alındığında da

bilgisayarın en 
çok evde kullanıldığı 
görülüyor.
Bilgisayar 
kullananların 
yarısı evde, 
yüzde 30'u ise 
işyerlerinde 
bilgisayar kullanıyor.
İnternetin artık bir 
"vazgeçilmez" 
olduğu günümüzde, 
Türkiye'de yüzde 
87 lik bir oranı 
oluşturan grup, 
internete hiç 
girmiyor. Sadece 

yüzde 13'1 ük bir 
grubu oluşturan 
kullanıcıların 
yüzde 41,12'si 
evlerinden 
internete giriyor. 
İnternet cafeler gibi 
halka açık yerlerde 
internete girme 
alışkanlığı ise 
yüzde 44 düzeyinde. 
İnternete bağlanma 
sürelerine 
bakıldığında, 
Türkiye genelinde 
yüzde 31 "lik bir 
oranı oluşturan

grup 1 -2 yıldır 
bağlantı kurarken, 
yüzde 18'lik bir 
kesimin 5 yıldan 
daha uzun bir 
süredir internete 
bağlandığı 
görülüyor.
Türkiye genelinde 
en çok internet kul
lanım alışkanlığı 
olan bölge ise 
yüzde 39 ile 
Marmara, 
Güneydoğu 
Bölgesi'nde ise 
bu oran yüzde 5.
İNTERNETTE
ERKEKLER
KADINLARI SOLLADI 
Araştırmaya göre, 
interneti en fazla 
kullanan yaş grubu 
yüzde 52 lik oran 
ile 1 8 24 yaş 
arasında. 35-44 
yaş grubunda ise

bu oranın yüzde 
7'lere düştüğü, 
45 ve üstü yaş 
gruplarına 
bakıldığında da 
yüzde 9 ile tekrar 
bir yükselişin olduğu 
görülüyor.
Erkekler yüzde 
73'lik oran ile inter
neti kadınlardan 
daha fazla 
kullanıyor.
İnternete haftada 
3-4 gün bağlananlar, 
toplam kullanıcıların 
yüzde 28'ini 
oluştururken, 
internet kul
lanıcılarından 
yüzde 23'ü haftada 
1-2 gün, yüzde 
32'si ise her gün 
bağlanıyor. Türkiye 
genelinde hafta içi 
bağlantı süresi 
ise 2-3 saat.

DİĞER MECRALARA 
VAKİT AZALIYOR 
İnternet kullanımının 
televizyon, gazete, 
radyo alışkanlıklarını 
azaltması ise 
dikkat çekiyor.
Buna göre internet 
kullananların yüzde 
41 'i artık TV karşısın
da yüzde 47 
oranında daha 
az vakit geçiriyor, 
gazeteye ise yüzde 
39 daha az 
zaman ayırıyor. 
İnternet kullanımı ile 
dergi ve radyo 
dinleme alışkanlıklar1 
ise yüzde 15 
oranına geriliyor.
İnternet kutlananları! 
yüzde 59'u ise tüm 
mecralara eskiden 
olduğu gibi zaman 
ayırabiliyor.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Jandarma K.
Polis Karakolu
Gar. Kom.

513
513
513

155
156

10 55
18 79
12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd, 
Emniyet Mud.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
MerSag. Ocağı

513 92 00
513 23 29
513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
51323 24
51435 50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M» Mfâ PirZAlllA 
rast r v o d Cife

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI
İl.a Arıza 
TF ıx İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
51312 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 10 92
513 11 86

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60 

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDINİÇ + AYRAN 
HAMBURGER + AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS

DÖNER t CİPS t KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
CİĞER t CİPS + KARIŞIK SALATA t İÇECEK 
KÖFTE ♦ CİPS * KARIŞIK SALATA t İÇECEK 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA t İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

İlçe Seç. Md. 513 77 73

BELEDİYE_______

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

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz
İpragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz

51312 95
51316 37
51316 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70

51310 79
513 30 33

513 14 25

MARGARİTAPİZZA+İÇECEK 4.500.000 TL

PİZZAKARIŞIKSALATA+İÇECEK. 8.000.000 TL

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardir 
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 67 -. . . . . . -<■

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74
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11 Türk turizmi rekora koşuyor
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(Turizm sektöründe bu 
yıl Türkiye'nin beklenti
leri artıyor. 'Turizm Yılı' 

| olarak ilan edilen 
12004 te turizm geliri 
113 milyar dolar olarak 
hedeflenirken.

115 milyon turist 
gelmesi bekleniyor. 
Türkiye nin dünya tur-

I izm gelirlerinden aldığı 
payın, sahip olunan 

| tüm olanakları 
harekete geçirmesi 
aracılığı ile yük
seltilmesi hedefleniyor. 

'Turizm tanıtımlarında, 
'bölgesel tanıtım' 

■ stratejisine geçiliyor 
olması, özel havayolu 
şirketi sayısının art
ması, alternatif turizm 
olanaklarının ve yerii- 
yabancı yatırımların 
artması, turizmcilerin 
2004 hedefleri ile ilgili 
umutlannı arhnyor. 
Turizm ekonomisi, 
toplam Türk ekonomisi 
içerisinde son derce 
önemli bir yer tutuyor.

Doğrudan ve dolaylı 
etkilediği 36 sektör ile 
birlikte turizm, 
Türkiye'de ekonomik 
canlılığın en önemli 
sektörlerden birisi 
arasında yer alıyor. 
Gayri safi milli hasılası 
içerisindeki payı yak
laşık yüzde 5 olan tur
izm ekonomisi, 
Türkiye'ye her yıl döviz 
cinsinden yaklaşık 10 
milyar dolar 
kazandınyor. Turizm 
ekonomisinin yarattığı 
doğrudan istihdam 
yaklaşık 1.5 milyon kişi 
ile kayıtlı istihdamın 

yaklaşık dörtte birini 
oluşturuyor.
Türkiye'ye en çok 
Mayıs ve Ekim ayların
da turist geliyor. Gelen 
turistlerin Türkiye'yi ter
cih etme sebeplerinin 
başında tatil yapmak 
yer alırken, bunun 
yanında kültürel 
amaçlı olarak veya iş 
ilişkilerinden dolayı 
ziyaret edenler de 
bulunuyor. Türkiye'yi 
ziyaret eden turist 
sayısı her yıl bir önceki 
yıla oranla artış gös
terirken, buna paralel 
olarak işletmeler de 

yatak kapasitelerini 
artırıyor.
GEÇEN YIL 
HEDEFLER TUTTU
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Türkiye'nin 
turizm konusunda 
atağa kalkması için 
harekete geçti. Bu yıl 
düzenlenen 2004 birin
ci dönem Türkiye 
Turizm Tanıtım 
Kampanyası toplan
tısında açıklamalarda 
bulunan Kültür ve 
Turizm Bakanı Mumcu, 
2004 yılında rekor 
büyüme beklediklerini 
ifade ederek, kampa
nyanın, Türkiye'yi çok 
önemli bir yere götüre
ceğini belirtti.
Kampanya sayesinde, 
beklenenin üstünde bir 
büyüme gerçekleşe
ceğini vurgulayan 
Mumcu, "Çok beklen
medik olayların 
gelişmesi gibi istisnai 
durumlar dışında, 
Türkiye bu yıl yine 

rekor bir büyüme 
gerçekleştirecek.
2004 de rekor büyüme 
bekliyoruz. Belki de 
yüzde 20yi aşan bir 
•büyüme gerçekleştire
ceğiz. 2010 için 
belirlediğimiz 30 mily
on turist hedefine de 
daha önceden 
ulaşmış olacağız” 
dedi.
Turizmin gelişmesi ve 
yatırımların ülke gene
line yayılmasını 
sağlayacak destinasy- 
onlann çoğalması için 
yapılan çalışmaların 
sonucunda, Türkiye 18 
farklı turizm çeşidi ile 
her zevke hitap ediyor. 
'İnanç, ipek yolu, 
yayla, kış sporları, yat, 
golf, rafting, dağcılık, 
mağara, kongre, sualtı 
dalış, av, termal, kuş 
gözlemciliği, botanik, 
hava sporları, gençlik 
ve sportif olta 
balıkçılığı” çeşitleri, 
ana turizm hareket

lerinin devamlıliğini, 
konaklama süresi ni 
uzatan çeşitler arasın
da sayılıyor. Türkiyeye 
gelen turistler arasında 
kıyı, deniz ve kültür tur
izmi dışında, alternatif 
çeşitler içerisinde en 
fazla ilgiyi termal, kış 
sporları, yayla, inanç, 
golf ve yat turizmi 
görüyor.
Türkiye, geçen yıl tur
izm piyasalarında riskli 
ülke' olarak algılan
masına rağmen. 2003 
yılı hedeflerini tutturdu. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) veriler
ine göre. Ocak -Kasım 
döneminde turist 
sayısında, geçen yıl 
aynı döneme göre 
yüzde 4.92Tik bir artış 
gerçekleşti. Yılın 11 
ayında Türkiye'ye 
gelen turist sayısı 13 
milyon 182 bin, turizm 
geliri ise 10 milyar 
doların üzerinde 
gerçekleşti.
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' Telsim Mycep abonelik işlemleri
' Mycep Kontör yükleyici
, Hat açma & Hat Kapatma
- Sim Kart yükleme•r

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

taılui cezasız kalmayacak
dolayısıyla vatan
daşın sırtına yık
maktır" dedi.
Şener, bundan 
sonra "yolsuzluk 
yapanların mutlaka 
cezasını göreceği" 
uyarısında bulundu. 
Şener, hedefin yol
suzluklardan arın
mış bir Türkiye 
olduğunu bildirdi. 
Demokrasi 
Platformunun 
konuğu olan 
Başbakan 
Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Abdüllatif 
Şener, Çukurova 
Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Emin 
Karamehmet, TMSF 
ve, BDDK ile yaptığı 
görüşmeler hangi 
aşamada sorusuna 
şöyle cevap verdi: 
Şener: Çukurova 
Grubu nun yeni bir 
ödeme planı tek
lifine istinaden 
yapılan görüşmeler 
aylardır devam 
ediyor. Kaç ay

Abdüllatif Şener, 
Mesut Yılmaz ile 5 
eski bakanın Yüce 
Divan'a gönde 
rilmesini 'Herkes 
bilsin' diye yorum
larken, 'yolsuzluk 
yapanların mutlaka 
cezasını göreceği' 
uyarısında bulundu. 
Abdüllatif Şener, 
Ekonomideki 
öncelikli hedefin, 
sağlanan 
iyileşmeleri halka 
yansıtmak ve 
işsizliği önlemek 
olduğunu açıkladı. 
Başbakan 
Yardımcısı ye Devlet 
Bakanı Abdüllatif 
Şener, fona 
devredilen 
bankalardaki 21 
hakim grubun, 
ortaya çıkardığı 
maliyetin 43 milyar 
dolar olduğunu 
söyledi. Şener, "Bu, 
kendi bankasını 
soymak, soyduğu 
bankayı sonra 
kamunun sırtına 
yükleme ve

geçti takip 
edemedim ama, 
nereden bakarsanız 
bakın 6 ayı 
geçmiştir. Ben bu 
görüşmelerin ayrın
tısı hakkında bilgi 
sahibi değilim.Bu 
grupla anlaşmanın 
tamamlanabilmesi 
için, hem BDDK'da 
hem de TMSF'de 
mutabakatın 
sağlanması lazım. 
Her iki üst kurul 
"tamam’ dedikten 
sonra netice
lenecek bir hadise 
dir. Yeni bir ödeme 
planı sunuyorlar. Bu 
ödeme planında, 
daha önceki 
ödeme planına 
göre, ödeme süresi
ni kısaltıyorlar.
Borçlarını daha kısa 
sürede tasfiye 
etmeyi amaçlıyor
lar. Buna bağlı 
olarak da, anlaş
manın bazı ayrın
tılarında değişiklik
ler oluşturulmaya 
çalışılıyor
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bilişim hizmetleri 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 

YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYAT|_ARI

* 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
* ? aylık sinirsiz SUPERONLINE„ 
’ ç- -tçrne+ erişim paketi1

1
1
1
1

Diğer VESTEl 
urunlen

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

BONUSÇARD 
PEŞİNAT +13 TAK

Vestel PC1 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000» 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click tın.» 1.177.60000 1.177.600.000 1.307.000.000 1.307.000.000
Vestel Asteo IIM1 1.207.600.000 1.340.000.000 1.340.000.000

Vestel BishiT 1.266.800.00(1 1266.800.000 1.266.800.000 1406.000.000 1406»»

Vestel Planet 1428.81» 1428.800» 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 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»

Vestel Smart 1.998M0N 1.998.800.000 1.998.800.000 2.219.000.01)11 2219.000.000
Vestel Max 5.070.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5.627.000.000 5.627.000.000

IF CRT Monitör farkı :MUN TL 17" Fiat Monitör farkı: 100.000.000 IL IS" 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 CARDA 
PEŞİNAT+ 10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1410MM0 1.155.000.000 1.155.000.000 U71.900.000 1.271.900.000
17" CRT 

Monitörle 1.450.400.000 1.195400» 1.195.400.000 1.314.950.000 1.314.950.000

L
17” FLAT 
Monitörle 1.510.000.000 1.255.000.000 1.255.000.000 1.380.750.000 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACCİVE
COMPUTER VESTEL

Çeki kullanan

DİSTRİBÜTÖRÜ I

Aldığı ürünün Tutan Tarih

Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayar'da 30/06/2004 tarihine kadar geçeridir 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
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Bilinçli jİtoîİş yapmanın püf noktaları
II

Aile getirinin
I yaklaşık yarıya yakını
I yiyeceklere
I harcanıyor. Bu
I sebeple, alışverişe
I giderken mutlaka
I nelerin satın alı- 
I nacağını gösteren 
I bir liste yapmayı ve 

ilk adımda günlük.
i haftalık, aylık satın
I alınacak besinleri
I belirlemeyi unut- 
I mayın. Meyvelerin 
I iri ve gösterişli
I olanlarını değil.
I düzgün, çürüksüz.
I porsu m em ış sulu 

ve lezzetli atanlarını
I seçin. Paketin veya
I ambalajın delik.
I hasarlı atmamasına 

ve son kullanma tari-
I hine de dikkat edin, 

ı Uzmanlar, kuru 
besinler (un. bulgur, 
pirinç, makarna.

| nohut, mercimek, 
î seker vb.) ile kapalı 
( teneke.

şişe veya kutularda

I satılan yemeklik 
margarin ve sıvı yağ. 
zeytin ve salçanın

I aylık olarak satın 
atanmasını öneriyor.

I Etin haftalık 
veya günlük 

J atanabüeceğ mi, 
ancak haftalık

I alınırsa buzlukta
| dondurarak veya 

kavurarak saklan
masını tavsiye eden

I uzmanlar şunları
I kaydediyor

"Ekmek veya sütü 
| günlük satın alınız,

| eğer süt haftalık alı
nacaksa yoğurt 
yaparak buzdolabın
da saklayınız.

ı Gerçekçi bir planla-
I ma yapabilmek için 
piyasada bulunan 

f yiyeceklerin fiyat ve 
kalitesini değişik yer-

1 terden kontrol ediniz.
। Semt pazarlan genel- 

likle manav ve 
bakkallardan daha 
ucuzdur. Aylık alı
nacak besinleri ise 
tüketim kooperatifleri 
gibi daha az 
karla satış yapan 
yerlerden alınız.” 
ALIŞVERİŞ SIRASINDA 
DİKKAT

prr

Uzmanlar, alışverişe 
giderken mutlaka 
nelerin satın alı
nacağını gösteren bir 
liste yapılması 
gereğine dikkat 
çekiyor. Ancak, 
listede bulunan bir 
yiyeceğin o hafta 
pazara az gelmişse 
fiyatının yüksek 
olabileceğini 
vurgulayan 
uzmanlar,
O zaman onun 

yerine geçebilen 
başka bir yiyecek 
satın alınız. Mevsimlik 
sebze ve meyveler 
turfanda olanından 
daha ucuz, daha 
lezzetli ve daha 
besleyicidir. Her 
mevsim pazarda en 
bol bulunan sebze ve 
meyvelerden satın 
c'ınırsa, daha az 
p rayla daha den
geli beslenme 
sağlanmış olur" 
diyorlar.
Uzmanlar, paketin 
veya ambalajın 
delik, hasarlı olma
masına ve son kul
lanma tarihine dikkat 
edilmesi gerektiğini 
de ederek, 
"Konserve ve süt 
kutularında yarık, 
çatlak, kapaklarda 
bombe (dışa dönük
lük) olmamalıdır.

Özellikle 
pastörize 
sütlerde 
şişenin üstün
deki tarih bir 
günü, uzun 
ömürlü 
sütlerde bir ayı 
geçmemiş 
olmalıdır" diye 
uyarıyor. 
Satın alınan 
besinlerin 
kalitelerine 
dikkat edilme

si gereğine de dikkat 
çeken uzmanlar, kuru 
fasulye, nohut, mer
cimek, un, 
bulgur ve 
pirincin taşlı, topraklı, 
böceklenmiş ve 
küflenmiş olmaması
na dikkat edilmesi 
gerektiğini bildiriyor. 
MEYVENİN SULU 
OLANINI SEÇİN 
Uzmanlar, meyvelerin 
iri ve gösterişli 
olanlarının değil, 
düzgün, çürüksüz, 
pörsümemiş, sulu 
ve lezzetli olanlarının 
seçilmesi gerektiğini 
kaydederken, yeşil 
yapraklı sebzelerin 
yaprağı bol ve 
yeşil, patatesin de 
yeşillenmemiş ve 
çillenmemiş olan
larını öneriyor.
Yumurtanın en 
kalitelisinin taze ve iri 
olanı olduğunu vur
gulayan uzmanlar, 
"Balığın iri veya 
küçük olması besin 
değerini etkilemez, 
taze olması önem
lidir. Taze balığın 
solungaçları kırmızı, 
pulları yapışık, 
görünüşü diridir ve 
hoş olmayan bir 
kokusu yoktur. Etin 
yağsız olanının 
besleyici değeri 
daha yüksektir. Süt 

kuzusunun etinin 
önemli bölümü 
sudur. Kahvaltılık 
margarinlerin su 
oranı da yemeklik 
margarinden daha 
yüksektir" hatırlat
masında bulunuyor. 
YİYECEKLERİ SAKLA
MAK DA ÖNEMLİ 
Uzmanlar, pirinç, 
bulgur, kuru fasulye, 
nohut gibi besinlerin, 
içerisindeki taş, 
toprak ve diğer 
yabancı maddeleri 
ayıkladıktan sonra, 
bez torbalarda sak
lanması gerektiğini 
belirtiyor. Uzmanların 
bu konudaki diğer 
tavsiyeleri ise şöyle: 
"Yağları kapalı olarak 
serin ve ışıksız yerde 
saklayınız. Ispanak, 
marul gibi sebzeleri, 
köklerindeki çamur, 
toz ve toprakları 
gidecek şekilde 
yıkadıktan sonra nay
lon torbalara koyarak 
buzdolabında 3-5 
gün saklayabilirsiniz. 
Patatesi orta nemli', 
karanlık, hava akımı 
olan yerde, kuru 
soğanı ise serin ve 
kuru yerde saklayınız. 
Yumurtayı buz
dolabında bir-iki 
hafta (tazeliğini 
kaybetmeden) 
saklayabilirsiniz. 
Yumurtayı yıka
madan saklayınız 
ve kullanacağınız 
zaman yıkayınız. 
Her türlü sütü buz
dolabında saklayınız. 
Pastörize sütü, yazın 
bir gün, kışın iki-üç 
gün içinde tüketiniz. 
Hiç bir işlem 
görmemiş sütü önce 
kaynatınız ve iki gün 
içinde kullanınız. 
Uzun ömürlü sütü 
açtıktan sonra en 
geç üç gün içinde 
tüketiniz. Ekmeği 
günlük alınız.
Ekmek iki günden 
daha uzun 
bekleyecekse 
buzluğa koyarak 
dondurunuz.
Yenmeden bir saat 
önce buzluktan 
çıkarınız."

Bursa’da 
kredi 

kartıyla 
vurgun

Bursa’da, başka 
kişilere ait kredi kart
larının manyetik 
alanlarını kopyalayıp, 
5 ayrı bankayı 75 
milyar lira 
dolandırdıktan öne 
sürülen 5 kişi gözaltı
na alındı. Şüpheli kişi
lerin, ünlü yazar ve 
senarist Kandemir 
Konduk’un kredi 
kartını kopyalayıp 
3.5 milyar lira 
dolandırdıkları 
ortaya çıktı.
Emniyet Müdürlüğü 
Organize Suc ve 

| Kaçakçılık Şube 
I Müdürlüğünden 
I yapılan açıklamaya 

göre, İstiklal 
Mahallesi nde market 
işleten Ozan Ö.(24) 
ve babası Mehmet 
Ö. (52) deterjan 
satıcısı Mesut B.’ye 
(32) işlerinin iyi 
gitmediğini söyledil
er. Mesut B. ise baba 
oğul market işlet
mecisine, işyerindeki 
Garanti ve Akbank'a 
ait pos makinesinden 
sahte kredi kartıyla 
işlem yaparak para 
kazanabileceğini 
ifade etti 
İstanbul'da Yılmaz 
A.(29) ve Osman C. 
(29) ile irtibata 
geçen Mesut B., 
manyetik bilgileri 
kopyalanmış 6 kredi 
kartı temin etti. İstan
bul ve Bursa’da bu 
kişiler tarafından bir 
aylık süre zarfında 
pos makinelerinden 
75 milyar liralık 
alışveriş yapılmış gibi 
gösterilerek 
bankadan nakit 
olarak çekildiği belir
lendi. Kredi kartı 
sahiplerinin, harca
ma yapmadıkları 
halde ekstrelerinde 
görünen ödemelere 
itiraz etmesi üzerine 

bankalar mali polis 
yardımıyla araştırma 
başlattı. Mali Şube 
Müdürlüğü ne intikal 
eden muracatın 
ardından market 
işletmecisi baba oğul 
ile aracılık eden ve 
kopyalanmış kredi 
kartlarını temin eden 
kişiler yakalandı. 
Bu kişilerin haksız 
olarak kazandıktan 
75 milyar liranın 16 
milyar lirasını baba 
oğul market işlet
mecisine verdiği, gen 
katan paranın ise 3 
kisı arasında pav- 
laştırıldıgı öğrenildi 
Şahısların kopyal
adıkları kredi karttan 
arasında unlu senar
ist ve yazar Kandemir 
Konduk’un da bulun
duğu öğrenildi. 
Konduk’un kredi 
kartınin bilgisiyle 3 5 
milyar liralık harca
ma yapılmış gibi 
gösterilerek paranın 
bankadan tahsil 
edildiği bildirildi. 
Haklarında, Teşekkül 
halinde kredi kartı 
sahteciliği ve nitelikli 
dolandırıcılık yaptık
tan’ iddiasıyla soruş
turma evrakı hazır
lanan 5 şüpheli 
adliyeye sevkedildi. 
Emniyet yetkilileri, bu 
tur olaylara karşı 
kredi kartı sahiplerini 
uyarırken. Özellikle 
alışveriş ya da harca
ma sırasında kredi 
kartınızın bilgilerinin 
başkalan tarafından 
çatınmadığına emin 
olun. İnternet 
üzerinden alışveriş 
yaparken güvenli 
olmayan sitelere 
girmeyin.
Restoranlarda yemek 
yerken ödemeyi 
kredi kartıyla kasada 
yapın" dediler.
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Aşırı hız, Rus ruleti oynamak gibidir
Trafikte aşırı hız 
yapmanın bir nevi 
kumar olduğunu 
belirten psikiyatri 
uzmanları, 
kaybedecek bir şeyi 
olmayanların, 
hayatını riske atarak 
aşırı hızdan zevk 
aldığını belirtiyor. 
Ruh Sağlığı Şube 
Müdür Yardımcısı 
Uzman Doktor 
Mustafa Güveli, 
"Aşın hız kumar oyna
mak, eski zamanlar
da yapılan düellolar, 
Rus ruleti gibi bir 
durum" dedi.
Psikiyatri Uzmanı 
Guveli internetteki 
www.psikoturk.net 
adlı sitesinde, aşırı 
hız tutkusu ve neden
lerini açıklıyor.

Dr. Güveli, 
hayatının her 
anında istediği 
herşeye ulaşabilen 
tatminsiz bir 
nesille karşı 
karşıya olunduğunu 
belirterek, "Bunun 
sonucunda tatmin
siz ruhlarda tatmin 
arama çabası ortaya 
çıkıyor. Risk alma, 
gerek bedensel 
heyecanı arttırması, 
gerekse ruhsal 
heyecan sağlaması 
dolayısıyla zevk verici 
bir durum. Kumar 
oynamak, eski 
zamanlarda yapılan 
düellolar, Rus ruleti 
gibi durumlar alınan 
riskin büyüklüğü 
ile orantılı olarak 
heyecanı arttıran

durumlardır" dedi. 
Güveli, heyecanın 
arttığı durumlarda 
artan adrenalinle bir
likte kalp çarpın
tısının hızlandığını 
ifade ederek, "Bu 
bazen zevk almayı 
da beraberinde 
getirir. Dağcılık, 
araba yarışları 
gibi tehlikeli sporlar 
bu anlamda 
yaşanan zevki 
arttıracak durumlar 

olarak karşımıza 
çıkar.
Aşın hız bir nevi 
kumardır aslında. 
Kaybedeceğin bir 
şey yoksa hayatını 
riske atarak bundan 
zevk alabilirsin" 
diye konuştu. 
Bağdat Caddesi gibi 
yerlerde pahalı ve 
lüks arabalarını 
yarıştırıp kendisini ve 
çevresini riske eden 
gençlerin durumuna 

da açı klı k geti ren 
Guvel i şu n lan 
söyledi:
Yaşanabilecek 
zevklerin tu m ün u 
yaşamış ve d uyula - 
bilecek heyecanlar 
konusunda her turlu 
zevki tatmış bir insan
da tatminsizlik 
başlar. Bu anlamda 
farklı arayışlar baş 
göstermeye başlar.
Bu arayışlar 
içerisinde madde 
kullanımı oldukça 
sık görülen 
durumlardır.
Riske ettiğinizin sizin 
için değeri ne 
kadarsa heyecan o 
kadar artar.
Milyarder 
bir adam için 1 
milyann değeri, kıt 

kanaat geçinen 
birisinin 1 milyona 
verdiği değerden 
daha azdı r.
Do layı s iyi a o 
meb I ağ onu heye
can I a nd ı rma k ve 
tatmin etmez. Bu 
durumda riske ede
ceğiniz en kıymeti! 
şey canınız ve 
bedeninizdir Hiç 
kimse bedenine 
paha biçemez. 
Dolayısıyla onu 
riske etmek heyecan 
sonsuz arttırır 
Tatminsiz ve hayatın
da sınır tanımamış 
birisi için de hayatını 
riske etmek başka 
zamanlarda 
yaşanmayacak 
bir haz ve heyecan 
sağlayabilir".

Vergi bilincinde büyük yıpranma
Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kurulu, 
Türkiye'de son yıllarda 
vergi bilincinde 
büyük bir erozyon 
yaşandığını, 
akaryakıt üzerinden 
alınan özel tüketim 
vergisinin ağırlığının 
giderek artmasının 
olumsuz etki 
yarattığını, vergi 
dairelerinde de ciddi 
bir verimlilik problemi 
bulunduğunu bildirdi. 
Teftiş Kurulu müfettiş
leri, Ankara'da 21, 
İzmir'de de 11 vergi 
dairesinde geniş çaplı 
bir performans dene
timi gerçekleştirdi. 
Personelin niteliğinden 
vergi tahsilatına, 
haciz işlemlerinden 
yurtdışı çıkış yasağı 
kararlarına kadar 
pekçok unsurun 
değerlendirildiği per
formans denetimi 
sonrası hazırlanan 
raporlar, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ve diğer 

yetkililere sunuldu. 
Gelir idaresinde 
karşılaşılan sorunlar ile 
hizmetlerin daha etkin 
ve hızlı şekilde 
yerine getirilebilme
sine dönük önerilerin 
de yer aldığı 
performans denetim 
raporlarında şu 
tespitlerde bulunuldu: 
PERSONEL NİTELİKLİ 
AMA DAĞILIM 
SORUNLU ANKARA 
-İncelemeye konu 
21 vergi dairesinde 
3 yıldaki işlem sayısı 
14 milyon 135 
bin 899 adet.
-2527 personelin 
yaklaşık yüzde 65'1 
yüksekokul mezunu. 
Bunların yüzde 27'si 
de AnkaralI. Bunu 
sırasıyla Çorum, 
Çankırı, Yozgat, Sivas 
ve Kırşehirliler izliyor. 
Vergi dairelerinde 
kamusal hizmetlerin 
gerektirdiği şekle 
uygun bir kadro 
dağılımı bulunmuyor. 
-Personelin yüzde

75.9'u 36-60 yaş 
aralığında. 36-41 
yaş arasında olanların 
oranı yüzde 39, 
42-47 yaş arasındaki- 
lerin yüzde 27.7, 30- 
35 yaş aralığındaki- 
lerin de yüzde 17.8. 
Personelin yüzde 
41.2'sinin hizmet 
yılı 16-20 yıl. Yüzde 
24.8'inin de 
11-15 yıl arası.
Vergi dairelerinde 
görülen hizmetlerin 
daha etkin ve hızlı 
şekildeyerine getir
ilebilmesi için 
personel 
gençlendirilmeli. 
Gençleştirilen 
personel ile tecrübe 
liler arasında sağlıklı 
bir iletişim yaratılmalı. 
-2003 sonu itibarıyla 
memur başına 105.2 
mükellef düşmekte. 
KRİZLER MÜKELLEFİ
ZORLUYOR 
-Vergi dışı gelirlere 
ait tahsilatta büyük 
dalgalanmalar 
görülüyor. Bu, gelir 

tahminlerinde ciddi 
problem oluşturabilir. 
-Ülkemizde son yıllar
da yaşanan 
ekonomik krizler, 
mükelleflerin adlarına 
tahakkuk eden vergi
leri öderken zorlan
malarına yolaçmıştır. 
-Gelir idaresi, 
krizler nedeniyle zor 
durumda olan 
mükellefleri takip 
ederken, onların 
ekonomik durumunu 
daha da bozmamak 
için Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanunun sert ve etkili 
takip yöntemlerini her 
durumda uygulamak 
yerine, yapıcı 
yöntemlere 
başvurmuştur.
HACİZ UYGULAMALARI 
-Gelir idaresi, son 
yıllarda cebri takip 
işlemleri bakımından 
gerekli ve yeterli 
performansı göstere
memektedir.
Takipli alacak tutar

ları: 200 İ de 444 
trilyon 45 milyar, 
2002 de 438 trilyon 
375 milyar, 2003'de 
Kasım itibarıyla 742 
trilyon 56 milyar lira, 
haciz sayıları da 
sırasıyla 626, 946 ve 
727 olmuştur. 
-Ülkemizde son 
yıllarda vergi bil
incinde büyük bir 
erozyon yaşanmak
tadır. Bu durum 
mükelleflerin 
adlarına tahakkuk 
eden vergileri 
ödemekte isteksiz 
davranmalarına 
yolaçmıştır.
Vatandaşların idareye 
duyduğu güvenin 

pekiştirilmesi, ödenen I 
vergilerin hizmet 
olarak geri döneceği I 
düşüncesinin 
vatandaşlarda 
yaygınlaştırılması 
gerekiyor.
-Verimlilik oranlan:
2001 de yüzde 61.2. I.
2002 de yüzde 62.21. I
2003 de yüzde 69.34 N 
Atıl kalma suresi oran
lan da 2001 de yüzde ,
38.80, 2002 de yüzde ।
37.70, 2003'de yüzde ı
30.66. Ankara vergi 
dairelerinde 3 yıllık |
ortalama verimlilik 1
oranı yüzde 64.2, I i
atıl kalma oranı ise 
yüzde 35.7 düzeyinde flı 
gerçekleşti. .4
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Uyku sırasında çocuğunuzdaki solunum bozuklukları
Horlama sadece 
yetişkinlerde değil 

I çocuklarda da 
görülüyor. Üstelik 
çocuklarda horlama 
sadece uyku sırasın* 
da kaba, gürültülü 
bir ses olmanın dışın
da sağlıklarını, gün
lük aktivitelerini ve 

■ okul başanlannı 
tehdit eden önemli 
bir sorunun da 
habercisi.
Acıbadem Onkoloji 
ve Nörolojik Bilimler 
Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları ve Uyku 
Bozuklukları Uzmanı 
Dr. Ceyda Kınşoğlu 
uykuda solunum 
bozukluklarını şöyle 
tarif ediyor. 
"Uyku sırasında üst 
solunum yollarındaki 
(burun, boğaz, 
genizde) tıkan
malara, dilin arkaya 
kaymasına bağlı 
olarak solunumun

I birkaç saniye süreyle
I durması, daha

। yüzeyel veya hızlı
! solunması veya sol-

■ I unum için aşın çaba
I harcanması sonucu 

■ uykunun sık sık 
■ | bölünmesidir, gerek 

uyku bölünmesi 
î| gerekse de uyku 
I sırasında kanda oksi- 
I jen düzeyinde mey

dana gelen düşüşler 
|l sağlığımız için 
|| önemli bir tehdit 
İl oluşturur."
I UYKUDA SOLUNUM 
| BOZUKLUKLARI 
I Uykuda yaşanan so 
l| lunum bozuklukları 
|| basit bir olgu değil. 
II Solunum bozuk- 
|| luğunda nefes dur- 
|| ması gözleniyor. Dr.
il Kınşoğlu solunum
I bozukluğunda 
I yaşanılanları şöyle 

l| anlatıyor: 
|| “Nefesin durması 
|| sırasında kanda oksi- 

' Jen seviyesi düşer ve 
kirli kan olan karbon
dioksit gazı artar. 
Bunu hayati bir 
tehdit olarak algıla 
yan beyin çocuğu 
'Uyan, nefes al, ölüy- f 
orsun' diyerek uyan < 
dınr, ve nefes alma 
sini sağlar. Sıklıkla iç S 
çekme ile nefes V 
almaya başlayan “ 
çocuk tekrar uykuya A 
dalar ve gece 9 
boyunca bu şekilde d 
kaç kez uyandığının ’L

farkında olmaz." Bazı 
çocuklarda ise nefes 
durması görülmüyor. 
Ancak onları da baş 
ka bir tehlike bekli 
yor. Bu çocuklar bü 
yümek için kullanıla
cak enerji kaynağını 
uykuda nefes alıp 
verebilmek için kul
landıkları için de sık
lıkla büyüme geriliği, 
yüksek tansiyon ve 
kalp yetmezliği 
tehditi altında 
oluyorlar.
NEDENLERİ
En sık 2 ile 6 yaş 

ie arası çocuklar etk
ilenmekle birlikte 
hemen her yaşta 
görülen bu durumun 

sebeplerini Ur. 
Kınşoğlu şöyle 
açıklıyor:
"Bademcik ve geniz 
etinin büyüklüğü 
başta gelen neden
ler arasındadır. Diğer 
nedenler ise burun 
tıkanıklığı, allerjik 
durumlar, astım, 
reflü, şişmanlık, tiroid 
bezinin az çalışması, 
yüz kemik gelişimin
deki farklılıklar, 
genetik (Down 
sendromu gibi) ve 
nörolojik hastalıklar 
olarak sıralanabilir." 
BELİRTİLERİ 
Yetişkinlerde so 
lunum bozuklukları
na bağlı uyku bölün
mesi kendisini sıklıkla 
gündüz aşırı uyku 
hali ile gösterirken 
çocuklar hiperak- 
tivite, kolay sinirlen
me, dikkat eksikliği 
gibi çeşitli davranış 
bozuklukları şergili 
yorlar. Amerikan 
Pediatri Akademisi 
horlayan her 
çocuğun mutlaka 
değerlendirilmesi 
gerektiğini vurgulu 
yor. Amerikan Uyku 
Bozuklukları 
Akademisi de 
çocuğunuzda uyku
da solunum bozuk
luklarından şüphe-

lenmenizi 
gereken durum
ları şöyle sıralıyor: 
- Horlama 
- Nefes alıp 
verme güçlüğü, 
uykuda nefes dur
ması, iç çekme. 
Dr. Kınşoğlu bu 
noktada aileleri 
uyararak şunları 
söylüyor:

"Bebekler genel 
olarak 6 aylık olana 
kadar düzensiz, hızlı 
solurlar ve nefes 
tutma dönemleri 
olabilir. Bu bebek
lerin gelişiminin bir 
parçasıdır ve 
hastalık belirtisi 
değildir. Sadece 
nefes almayı 
unuturlar. Ancak 
çocukta renk 
değişikliği meydana 
geliyorsa o zaman 
önem taşır. Ayrıca 
çocuklarda uykuda 
solunum bozuklukları 
özellikle rüya 
görürken belirgin
leşir. Bu evre sabaha 

1 karşı olan dönemde 
en uzun olduğu için 
çocuğunuzu yeterli 
izleyememeniz ve 
bu durumu gözden 
kaçırmanız da 
olasılıklar 
dahilindedir." 
- Anormal yatış 
pozisyonları
- Ağız açık uyuma, 
sabah ağız kuruluğu 
ile uyanma, baş 
ağrısı,
- Uyku sırasında aşırı 
terleme, hareket 
etme, diş gıcırtına 
- Uyurgezerlik 
- Sık kabus görme 
-Uyku terörü 
(Uykudan çığlık 
atarak, ağlayarak 
uyanırlar. Anne ve 
babalarını tanıma
zlar; hatta kötü 
davranabilirler. Ertesi 
sabah ise bu olayı 
hatırlamazlar) 
- Uykuda idrar 
kaçırma
- Uykuya dalma 
güçlüğü veya uyku 
sırasında sık uyanma 
- Sık üst solunum 
yolu enfeksiyonu 
geçirme
- Hiperaktivite, okul 
sorunları, depresyon, 
aşırı utangaçlık ya 
da hırçınlık
- İştahsızlık, büyüme 
geriliği veya obezite 
- Nedeni açıklana

mayan hipertan 
siyon ve kalp 
yetmezliği. Bu 
şikayetlerden bir 
veya birkaçının 
olması durumunda 
bir "Uyku Bozukluğu 
Uzmanına" başvur
makta yarar var. 
Uykuda solunum 
bozukluğu tanısı, 
uyku laboratuarında 
bir ebeveyn eşli 
ğinde yapılacak 
uyku çalışması 
(Polisomnografi) ile 
kolayca konuluyor. 
Uyku çalışması 
sırasında çocuğun 
uykusunu ve sol
unumunu kaydede
cek çeşitli küçük 
elektrotlar yapıştırıl! 
yor ve kemerler 
bağlanıyor. Bu elek
trotlar ve kemerler 
çocuklar açısından 
bir tehlike yarat
madığı gibi ağrı da 
vermiyor.
Tedavi Seçenekleri 
Tedavi sorunun kay
nağına göre plan 
lanıyor. Dr. Kınşoğlu 

tedavi yolları 
konusunda şu bilgi
leri veriyor: 
Bademcik ve geniz 
etinin alınması: 
Çocukların önemli 
bir kısmında uykuda 
solunum bozuk
luğundan büyümüş 
bademcikler ve 
geniz eti sorumlu. Bu 
operasyon şikayet
lerin geçmesinde 
sıklıkla yeterli oluyor. 
Cjrtodontik Tedavi: 
Çocuğun diş ve 
çene yapısı değer
lendiriliyor Alt veya 
üst çenenin küçük 
olması, dişleklik ve 
yüksek damak gibi 
yüz kemiklerinin 
gelişim bozuklukların 
varlığında özellikle 
çocuk yaş grubunda 
ortodonti k tedavi 
büyük önem taşıyor. 
Nazal CPAP 
(Devamlı pozitif 
havayolu basıncı) 
cihazı:
Hastalık tanısı 
konan çocuk yaş 
grubunda cerrahi 
tedaviye yanıtın 
yeterli olmaması, 
cerrahi tedavinin 
uygun olmaması 
veya problemin 
nörolojik kökenli 
olması durumunda 
kullanılıyor.

0-6 yaş arası 
çocukları
güneşe 

çıkarmayın
Çocuk Hastalıkları 
Üzmanı Dr. Faruk 
Demir, 0-6 yaş 
grubu çocukların, 
özellikle güneş ışın
larının dik olarak 
geldiği 09.00 ila 
16.00 saatleri 
arasında dışarı 
çıkarılmasının 
tehlikeli olduğunu 
söyledi.
Uzmanlar, güneş 
ışınlarının dik olarak 
geldiği saatlerde 
çocukların evden 
çıkarılmaması 
konusunda aileleri 
uyardı. Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Faruk Demir, 
sıcaklar nedeniyle 
çocuklara sadece 
ince bir atlet giy
dirilmesinin uygun 
olduğunu 
belirterek, "Bunun 
yanında özellikle 0- 
6 yaş arası çocuk
lar, güneş ışınlarının 
dik olarak geldiği 
saatlerde sokağa 
kesinlikle çıkarılma
malıdır. Yaz mevsi
minde bebek ölüm
lerinin başında 
gelen neden, sıkı ve 
kalın giysilerin 
iydirilmesidir.
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Aşın grydi rmey e 
bağ i i olarak 
bebeklerde ter
leme. su kaybı, 
huzursuz*uk. emme 
isteksizliği ve 
iştahsızlık mey da na 
gelmektedir dedi. 
Dr. Demir, bu tip 
sorunlarla 
karşılaşan ailelerin, 
çocuklannı serin 
yerlerde bulun- 
durup sıkı giy
dirmemeleri ve sıvı 
tüketimini artır
maları gerektiğini 
hatırlatarak, ' Anne, 
sıvı tüketiminde 
çocuğuna onculuk 
yaparak, tükete
ceği bol sıvı ile 
bebeğin süt 
ihtiyacını karşıla
mak durumundadır 
Ancak tum 
hekimlerin 
uyarılarına 
rağmen, 
Güneydoğu 
Anadolu
Bölgesi nde bebek
lerin yaz mevsi
minde sıkı ve kalın 
giydirilmesi, çoğu 
çocuklarda ölüm 
nedeni olmaktadır" 
şeklinde konuştu.
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EPM Beach W Miye berisi'!
Seyfettin SEKERSÖZ

Epirden Beach 
Volley Bayanlar 
Türkiye 6. Serisi’nin 
Kumla Etap 
Turnuvası'nda 
Eskişehir takımı 
Derya ile Selda 
birinci oldular.
Epirden 2004’ün 
altıncı ve son ayağı 
olan Küçük Kumla 
Aylin Üstündağ 
Kupası nda finale 
kalan İstanbul ve 
Eşkişehir takımları 
arasındaki maç 
nefesleri kesti.
Bir zamanlar 
Eczacıbaşı Voleybol 
takımının 
kaptanlığını yapan 
Aylin Üstündağ 
adına düzenlenen 
Epirden 2004’ün 
son ayağında birinci 
gelen Derya ile 
Selda’ya birincilik 
kupalarını Aylin

Üstündağ verdi. 
Küçük Kumla 
Yunuslar sahilinde 
dört gün süren 
karşılaşmalarda 
ekipler finale 
kalabilmek için 
mücadele verdiler. 
Finalde yenilerek 
ikinci olan İstanbul 
takımı Gizem ile 
Özlem’e kupalarını 
Gazeteci Ersel Peker 
verirken üçüncü 
olan Gülay - Gülşah 
ekibine kupasını 
eski Voleybol 
hakemlerinden 
Şadi Güllü verdi. 
Erkekler Halk 
Turnuvası’nın 
birincileri Nurşan 
ile Emrah’a ise 
kupalarını Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre verdi. 
Uzun aradan 
sonra Küçük Kumla 
sahilinde tekrar

yaşanan Voleybol 
şenliğine ev sahipliği 
yapan Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre, turnuvaya

gelen ekipler ile 
Epirden Beach 
Volley düzenleyicisi 
Haşan Uğur 
Epirden'e

teşekkür etti.
Güzel görüntülere 
sahne olan Plaj 
Voleybol şenliğinde 
derece alan ekip

lerin kendi aralann- 
da yaptıkları 
sevinç gösterileri 
alkışlarla 
desteklendi.

fKUtu* fM fime* ite» 
Balansı Eğlence Merkezi Açıldı 
İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK
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KErfe Öğrenci harçlarına 
zam geliyor

21 Temmuz2004 Çarşamba FİYATI : 250.000- TL.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniver
site öğrencilerinden alınan harçlara 
zam hazırlığı yapıyor, harçların 
yüzde 8 veya yüzde 12 oranlarında 
artırılması öngörülüyor. Sayfa 7’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, köyve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı

ı Başkan Turgut'tan muhtarlara destek
11 ■■ I   imi II ...aı

Kadri GÜLER
kadrijguler@hotmail.com

Güne Bakış

/ergi aldatmacası
Dûn büroma elinde bazı evraklarla bir vatandaş 

i gek£
Bekt büro sorunlannı çözemeyen vatandaşların 

|| uğrak, endir.
SManc cş sorur- nu çöze ince bcjından destek

H

-ite» /e gazeteci, .ulur,
Kazım Aydın da büroma .diğinde kendisi gibi 

bHerce araç alıcıyı ilgilendiren bir vergi aldat
macasını dite getirdi.

Yeni satın aldığı aracının Motorlu Vergiler Yasasına 
göre 2004 yılı vergisi 600 milyon lira olmasına karşın, 
araç satıcı firmalar bunun ilk taksidlnl ödemeyi vaad 
ettikle^ ualde, 150 milyon ilra ödediklerini, vatan
daşı bitmeden vergi borcu altına girdiğini söyledi.

Yazdığı şikayet dilekçesini gösterdi.
Satıcı firmanın bu düzenlemeyi Genel Müdürlüğün

I yaptığını, kendilerinin yapacakları birşey olmadığını 
“Tİ söytediğinibildirdi.
Bil Burada vatandaşın 150 milyon bir kaybı söz konusu.

| Bu fe bilerek veya bilmeyerek yapılmakta ve araç 

adcılar satış için vergi dairelerine gittiklerinde 
■ karşılanna gecikme zamlanyla birçok borç çıkmak-

Tüketicinin korunması yasası açık ve nettir.
Vafandaşkar, İlçe Tüketici Kuruluna başvurmaları 

hafinde eksik yatırılan paralannı alırlar.
Tüketici Koruma Krulu Başkanı Kaymakamlık Yazı 

İl fşlerf Müdürü İbrahim Ay, binlerce sorunu çözdükleri- 
I ri# vatandaşlann tereddüt etmeden sorunlarını bu 

I kurula ilefebifeceklerini ve haklılıklannda kesin sonu- 
I ca ukiftklanr» söyledi.
; Wandaşîık ve tüketici olma bilinci yayıldıkça kazık 

in i yememiz azobr.
|| Dw*malann yanlış yapmadıklarını sanmayın.
I En büyük yanlışlıklar onlardan gelir bunu sakın unut- 

■ [mayın. Yetertıi hakkınızı aramın yollarını bilin.

Köy ve mahalle muhtarları ihtiyaçlarını bildiren listeleri 
imzalayarak, dün yapılan toplantıda Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a verdiler. Başkan Turgut, muhtarlara her 
konuda kendilerine destek olacağı sözünü verdi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
dün mahalle ve köy 
muhtarlarıyla yaptığı 
toplantıya AKP Bursa 
Milletvekili Alfan 
Karapaşaoğlu’da 
katıldı. Muhtarlar, 
Başkandan köy 
camileri için halı ve 
kilim, minare, köy 
meydanları için 
parke taşı ve çimento 
ile boş arsalara 
parkedilen kamyon 
ve otobüslerin 
kaldırılmasını ve 
Çarşı Deresi’nin temiz 
lenmesini istediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3'de

Memura yüzde f zam görünüyor
Maliye Bakanı 
larını başlattığ 
konsolide bütç 
ödenek tavanın. 
Yeni Türk Lirası (Yı

ırlık- 
yılı

milyar 
olarak

belirledi. 2005 yılı bütçe

harcamaları bu tavanı 
aşmayacak şekilde 
belirlenecek.
Bütçe ödenek tavanıyla 
ilgili rakamlar, memur 
maaşlarının gelecek

yıl en fazla yüzde 8 
oranında zamlanabile- 
cegini, faiz ödemelerinin 
de yüzde 8.6 oranında 
azalabileceğin! ortaya 
çıkardı. Haberi sayfa 5'de

mailto:kadrijguler@hotmail.com
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| Zabıta ekipleri, seyyar cep telefonu satanları uyardı

“Vatandaşın geçişlerine
Büyük gazetelerimiz 

de çıkan İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ŞEHİT 
ailelerine daha önce 
tanıdığı Belediye vasıta* 
kırından ücretsiz yarar
lanma hakkını kaldırdı 
ğını okumam beni, bili 
yorum ki sizleri, okuyan 
herkesi üzmüştür..

ŞEHİT’ler...
Bu topraklar için 

genç yaşta bu toprağa 
düşen kahramanlar, 
gençler, yiğitler..

Bir ailenin her şeyi 
olan 18-22 yaşında, 
hayata ümitle bakan 
gözlerinden sevgi ışıkları 
fışkıran delikanlılar..

Vatan görevi için en 
güzel çağlarında sınır
lara koşan, vatanın birlik 
ve beraberliği için her 
yerde görev yapan - 
çarpışan jlan ölen
(Şehit oiu ne du zor
luğu yenerek a» 
bayrağımızı yüksekler de 
dalgalandıran bu 

I gençec * anların arka 
da kataı. . ıa yap-

| tığımıza bir bakın..
Bakın da utanın, 

bizlere görünmemek 
için yerlerin dibine girin

Bu aileler en sevgih 
evfatlannı-ümiflerini- ha 
yatta bağlarını vatan 
için kaybediyor, yaşama 
arzusu kayboluyor, 
adeta yok oluyorlar

Bizse üç kuruş fazla 
kazanmak için; Başımıza 
taç etmemiz onları rahat 
ettirmek için her yolu 
denememiz, saygı ve 
sevgi ile yaklaşmamız 
gerekirken; Bir kere 
daha onları kırıyor, inci- 
tiyor-üzuyor, ama asıl 
kendimizi yiyip bitiriyoruz 

Unutmayalım; Uluslar 
kendilerini onun ıç>. 
veren bu aziz şehitle 
sayesinde yaşar.

Onlar MUKADDES'tir..
Bu Vatan denen köklü 

büyük ağacın yaşaması 
daha da gürleşmesi için 
adeta kanları ile sulayan 
bu vatanın aziz evlatları, 
hakiki evlattan bun
lardır...

"Ey bu topraklar için 
toprağa düşmüş asker.

Gökten ecdad inerek 
öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek 
makberi kimler kazsın ?

“Gömelim gel seni tari
he" desem sığmazsın.

Büyük şair (İstiklal 
marşı şairi) Veteriner

Hekim Mehmet Akif'in 
dediği gibi onlar o kadar 
büyük ki tarihe sığ
mayan bu evlatların 
geride bıraktıklarından 
ailelerinden küçük insan
lar para istiyorlar.

Hiç mi UTANMIYORLAR 
Vicdanları hiç mi 

sızlamıyor ?
Her şeyin maddiyat 

olduğu, paraya göre 
değer verilen bir toplum, 
o eski değerlerini, sevgiyi 
saygıyı-büyüklerini 
Şehitlerini unutan bir ulus 
haline mi gelecektik?

Biz: biz yapan - Türk 
yapan değerlerimizi 
kaybettikçe yozlaşıyor.

Çıplak taş gibi-odun 
gibi hissiz, duygusuz bir 
kuru Kalabalık haline mi 
geliyoruz?

Bunları yazmak bile 
insanı korkutuyor.
Sö\ ’ ?meye, yazmaya 
d , elim gitmiyor..

Ama gerçek butun 
çıplaklığıyla karşımızda.

Çanakkale'de-İstiklal 
savaşında, Kıbrıs'ta, 
Guneydoğu'da ölenler 
ŞEHİT olanlar, O kahra
manlara saygısızlık Ç 
yapıyoruz..

Diğer ulusların kahra
manları için Meçhul 
asker abideleri vardır. 1 
Hem de en görkemli , 
kentin en önemli 
yerinde görürsünüz . 
Onlara ve ailelerine 
büyük ■' i-so 
olanaklar sunar ... 
aileler korunması-incin- 
memesi gereken 
emanetlerdir. Bu 
emanetlere iyi baka ak 
onlarca öb< , dunyc 
rahat ederi r.

Bu vatanın yeni evlat
ları da düşünmeden 
şehit olabilirler..
Batıdan esinlenen bir 
hikaye ile noktalıyorum...

Bir batı ülkesinde Meri ■ 
adında bir bayan kendi
ni tamamen dine 
adamış, kilisede -dua da 
-yardım da en 
öndeymiş, hatta bunları 
yapmak için evlenmeyi 
de reddetmiş. Bu 
bayana Kent halkı Aziz 
Meri adını takmış, ona 
cennetlik insan gözüyle 
bakıyorlarmış.

Meri'i üzen her türlü 
kötülük içinde, herkesin 
çekindiği bir yeğeni var
mış. Meri bu yeğeninden 
çok utandığı, Allahım 
beni bundan kurtar diye 
dua ettiği çok olmuş.

Ülke savaşa girmiş, 
yeğeni de zor da olsa 
askere alıp cepheye 
göndermişler, bir daha 
ondan haber alınmamış.

Bir zaman sonra Meri 
ölmüş. Cennete doğru 
yol almış. Cennet 
kapısında hemen içeri 
alınmayı beklerken Dur 
demişler.

“Şehitler geliyor, 
onlar hiç bekletilmeden 
girerler" sonra sizin .suç 
defterlerinizi inceleyip 
karar vereceğiz..

Meri şaşkın atların 
üzerinde bando eşliğin 
de şehitlerin Cennet 
kapısından merasimle 
girişlerini gıpta ile 
seyrederken bir atın 
üzerinde yeğeninin de 
elinde bir bayrakla cen
nete girdiğini görmüş 
Hem de atının terkisin de 
bir bayanla...

Bayanı tanımış. Kent 
içinde çok kotu tanınan 
Orospu lakaplı bir 
bayan.

- Nasıl olur ben 
giremiyorum, bu boyar', 
hemen, inceleme yapıl
madan hem de mera 
simle içeri alıyorsunuz 
diye isyan edince; 
Cennetin melekleri Meri 
O bir şehittir, bizim 
kapımız Şehitlere 
sonuna kadar açıktır. 
Allah ın huzurun da Şe1 
en kıymetli varlıktır. Sen 
sıranı bekleyeceksin., 
denilmiş.

İşte böyle sayın 
okurlar...

Sen ki asara gömülsen 
taşacaksın. Heyhat..

Sana gelmez bu ufuk
lar seni almaz bu cihat.

Ey şehit oğlu şehit, 
isteme benden makber,

Sana ağuşunu aşmış 
duruyor Peygamber...

Şunu hiç kimse, ama 
hiç kimse unutmamalı. 
Eğer bu topraklar da 
özgürce yaşıyor, alnımız 
dik gezebiliyorsak, bizler 
rahat uyuyabiliyorsak 
hepsi hepsi bu Şehitlerin 
sayesindedir.

Eğlenc yerlerinde- 
Düğünler de-diskolar da 
eğlenirken bunlardan bu 
gençlerinde hakkı 
olduğunu düşüneniz 
oluyor mu ?

Mehmet Akif in 
dediği gibi;
" Yine de bir şey yapa
bildim diyemem 
hatırana."

engel olmayın ”

Seyfettin Şrw: ocnZ arasında zaman mani olmayın”
İstikla laddesı zaman guzeı yanıtı geliyor
kaldırımlarına ; diyaloglar da ve belirli
satış : yaşanıyor bir zaman için
seyyar cep telefonu “Nereye kaldırımlar
satanlara zabıta gidelim” rahatlıyor.
ekiplerinden diyen seyyar Sayılan bir elin
ikaz geliyor. cep telefonu parmaklarından
Günün kalabalık satıcılarına az olan zabıta
zamanlarında Zabıta’dan ekiplerinin yaptıktan
kaldırımları “Kaldırımları denetimler
boşaltmalarını boşaltın, yine de etkili
isteyen zabıta vatandaşların olmaya
ekipleri ile seyyarlar yürümesine yetiyor.

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

KATALOGLARINIZI GÖRMEPEKKÜMİÖ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

ZK.3 .E OLDUNUZ MU?
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı

Başkan Turgut’tan 
muhtarlara destek

i Şavfettin SEKER.ŞÖZ

Belediye Başkanı 
I Mehmet Turgut. 
। mahalle ve Köy 
muhtarlarıyla yaptığı 
toplantıda kendilerine 
her konuda destek 
olacağını söyledi.
Başkanlık makamında 
yapılan toplantıda, 
özellikle köylerde 
bulunan camilerin 
eksikleri görüşüldü, 
kay muhtarları 
ihtiyaçlarını bildiren 
listeler hazırlayıp 
imzalayarak. Başkan 
Turgut'a verdiler.
KÖY CAMİLERİNE 
"'ESTEK

| AK Parti Bursa 
Milletvekili M. Attan 
Karapoşooğlunun da 
takip ettiği toplantıda 
Mehmet Turgut, tum 
muhtarların köylerin 
deki camilerde bulu
nan ihtiyaçlarım not 
ederek yardım 
desteği ve Ji 
Köy cam; inin önce
mde hafi ve kilim gibi 
ihtiyaçlarının 
olduğunu ifade eden 
Köy Muhtarlar ara 
□kaklar ile köy

/^□nı için Başkan 
Mehmet Turgut'tan 
parke tası ve 
çimento gibi istekte 
bulundular.
Cihattı Köyü Muhtan, 
köylerinin arazisinde 
bJunar» çöplükten 
şikayetçi olduklarını

TAŞI 
GEDİĞİNE

Lahit...
Muhteşem düğüne
Türk’ü, Arap’ı,
Yünan’ı, Romen’i altı şahit!
Desenize tevazu öldü.
Gerekli bir lahit.

dile getirirken başkan 
Turgut çöplüğün 
Çevre Bakanlığı 
tarafından verilen 
izinle kurulduğu 
ve sorun yaşan
madığını söyledi.
1999 depreminde 
zarar gören Hamidiye 
Köyü camii için 
Belediye olarak hiçbir 
şey yapamayacak
larını bildiren Turgut, 
tüm istekleri ayrı ayrı 
dinleyerek not aldı. 
Yeniköy ve Şahin 
yurdu köylerindeki 
camilerin Şadırvan 
lannın bulunmadığı 
bildirilirken, Kafirli 
Koyü’ne İmam Evi 
yapılması için çimen
to ve tuğla istendi. 
Şükrüye Köyü 
Camiinin minaresinin 
bulunmadığı, halı 
ve kilim ihtiyacının 
olduğu bildirilirken

Kurtul Köyünün 
Gemlik’e geliş gidişler 
de sorun yaşandığı 
belirtildi.
Bu arada camilerin 
dışında ihtiyaçlarını 
da bildiren köy 
muhtarlarına, bu 
sorunların II Genel 
Meclis Üyeleri tarafın
dan dikkate alın
abileceğini söyleyen 
Turgut, ancak 
kendisinin yapabile
ceği hizmetlerin 
bildirilmesini istedi. 
MAHALLE MUHTARLARI 
DAHA DERTLİ 
Köy muhtarlarının 
yanı sıra toplantıda 
bulunan mahalle 
muhtarları da 
ihtiyaçlarını dile 
getirirlerken mahalle 
araları ve boş 
arsalarda park ettir
ilen Tır, kamyon ve 
otobüslerin kaldırıl
masını istendiler. 
Manastır'ın dağınık 
yerleşim bölgesi 
olması nedeniyle, 
okunan ezanın vatan
daşlar tarafından 
duyulmadığı için 
gerekenin yapılması 
isteğine Başkan 
Turgut, yardım 
sözü verdi.
Gemlik'in en fazla 
sorun yaşayan 
mahallelerinden 
Eşref Dinçer ve 
Hamidiye Mahalle 
muhtarları ise Çarşı 
Deresi'nin pislikten 
arındırılmasını

istediler.
Karsak Deresi’ne 
gelen pis suların 
Orhangazi ve 
Umurbey 
Bölgelerinde 
bulunan sanayi 
tesislerinden 
bırakıldığını söyleyen 
Turgut, Çarşı Deresi 
nin altında pislik 
bulunmadığını 
söyledi.
MUHTARLAR YASASI 
İMZADA
Muhtarların en büyük 
sorunlarından biri 
olan ve çıkarılması 
İçin çalışmaların 
sürdürüldüğü yasanın 
ne durumda 
olduğunu soran 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi 
Ünlü'ye cevap veren 
Milletvekili Alton 
Karapaşaoğlu, 
yasanın şu anda 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’in imzasına 
kaldığını müjdeledi. 
Karapaşaoğlu, 
çıkarılacak 
Muhtarlar Yasası'nda 
Köy Muhtarlan ile 
Mahalle Muhtarlarının 
ayn ayrı değer
lendirildiklerini 
belirtti.
Toplantının sonunda 
<se Köy Muhtarlan 
htiyaçlannı birer 
/azılı metin halinde 
Başkan Turgut’a 
imzalayarak 
verdiler.

Tuhaf bir ihale...

Tuhaf bir ihale oldu.
Futbo I maç la n n ı n n a iden ıha!e- 

sine, iki teklif geldi.
Biri boştu.
Diğeri Digitürk'tendi.
Boş teklif, belki de bir görev yaptı.
Digitürk’ü, görünürde yalnız bırak

mamış oldu.
Eğer tek teklif olsaydı, belki de 

ihale tekrar edilirdi.
Aslında yapılacak iş, ihaleyi 

bölmekti.
Cuma maçlarını ayrı firmaya, 

cumartesi maçlarını başka firmaya 
pazar maçlarını da, farklı firmaya 
bağlamak mümkündü.

Böyle bir alternatif, ihaleye olan 
ilgiyi de arttırırdı.

Geçmişte, CİNE - 5 tekdi.
Şimdi de, Digitürk tekel oldu.
- Yeni sezonda, 3 maçı Digitürk 

yayınlayacak.
Demekki ihalenin bölünmesi, 

mümkünmüş.
Hiç bir kulüp ihaleden memnun 

değil.
Fenerbahçe geçen yıl, 14 milyon 

dolar almıştı.
Bu sene, 11 milyon dolar alacak.
Anadolu kulüplerinin de, havuz

dan alacağı pay düştü.
İhale bedeli ile, firma teklifi aynı 

idi.
Digitürk kendinden emin olduğu 

için, bir kuruş fazla bile yazmamıştı.
Aslında, TRT nin gözünü açıp, 4 

sene sonra bu işi kapması lazım.

GÜNÜN SÖZÜ

Kimsenin kazanmadığı 
pazarlık,

Kötü bir pazarlıktır.
“İngiliz atasözü”

ABONE OLDUNUZ MU? |

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■
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AKP Kadın Kolları üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Turgut'u ziyaret etti

“Destek veren her zaman
kazanmanın zevkini duyar”

ŞEKERSE

Yeni oluşan AK Parti 
Kadın Kollan üyeleri 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
nezaket ziyaretinde 
bulundular. 
Kadın Kollan Başkanı 
Emine Yalçın ile bir
likte kendilerini tanı
tan AKP’li kadınlar, 
Başkan Mehmet 
Turgut’tan destek 
beklediklerini ve 
kendilerinin de her 
zaman destek vere

IO
K

U
Y

Mtartjıı

ceklerini söylediler. 
Geçmişte yaşanan- 
lann kendilerini 
ilgilendirmediğini 
öne süren AKP’li 
kadınlar, Başkan 
Turgut’la uyum 
içinde çalışmak 
istediklerini dile 
getirdiler.
Yeni oluşan Kadın 
Kollan üyelerinin

kendisini ziyaret 
etmelerinden çok 
memnun kaldığını 
söyleyen Başkan 
Turgut, daha önceki 
kadın Kolları ile 
bir araya gelmedik
leri halde bir 
türlü geçinemedik- 
lerini anlattı.
İnsanların kafaların
da hayali düşmanlık

lar yarattıklarını 
söyleyen Turgut, 
iyi ve güzel hizmet
lerin partiye her 
zaman sempati 
kazan dırdığını 
söyledi.
Kendisinin de görev 
yaptığı süre içinde 
her zaman tarafsız 
lığını koruduğuna 
dikkat çeken Başkan

Turgut, “Tarafsız 
Belediye Başkanlar/ 
her zaman 
itibar kazanır. 
İnsanlarımı za iyi 
hizmet verirsek 
partimizin de kazan
masını sağlarız. 
Destek veren her 
zaman kazanmanın 
zevkini duyar" 
şeklinde konuştu.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
“ “£°J' ÎSÜ KAMPANYAMIZ
EZ»rt stoklarla sinirlidir

ÖZKAYA OTOMOTİV
- m o GEMLİK BAYİİ
11 D E|_|_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ 1" Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 4/
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Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğiu, 
İşsizlik Fonundan 
yararlanma şart
larının sert olduğuna 
belirterek, fondan 
yararlanmayı 
basitleştirmeyi ve 
ödeme miktarlarını 
arttırmayı düşündük
lerini söyledi 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğiu, 
İşsizlik Fonu'ndan 
yararlanma şart
larının sert olduğuna 
katıldığını belirterek, 
fondan yararlanmayı 
basitleştirmeyi ve 
ödeme miktarlarını 
arttırmayı düşündük
lerini söyledi.
Murat Başesgioğiu, 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'nda dün 
itibariyle önemli bir 
miktar fon varlığının 
söz konusu olduğunu 
belirtti.
Başesgioğiu, "İşsizlik 
Fonu'ndan yararlan
ma şartlarımızın biraz 
sert olduğuna ben 
de katılıyorum ve 
ödemelerinin de 
günün şartlarına 
uygun hale getirilme
si konusunda bizim 
de düşüncelerimiz 
var. Bununla ilgili 
kuruluşlarla konuşup 
önümüzdeki dönem 
hem fondan yarar

lanma şa rtlan n ı 
basitleştirmek hem 
de ödeme mi klor
larını arttırmayı 
düşünüyoruz" 
dedi.
Başesgioğiu, aynca 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan mesleki 
eğitime ve rehabilita
syona aktarma 
yapılabileceğini de 
ifade etti. Görevden 
alınan İş-Kur Genel 
Müdürü yerine yeni 
bir atamanın yapılıp 
yapılmayacağının 
sorulması üzerine 
Başesgioğiu, şu anda 
bir kişinin bu göreve 
devam ettiğini, her
hangi bir boşluğun 
söz konusu olmadığı 
nı söyledi. SSK lılann 
serbest eczanelerden 
yararlanmasına ilişkin 
sektörle yapılan 
görüşmelerin 
sorulması üzerine 
Başesgioğiu, 
görüşmelerin devam 
ettiğini, bu konuda 
bir maliyet analizinin 
söz konusu olduğunu 
belirtti.

N0W0X BİLGİSAYAR
TEKNİK SERVİS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ELEMAN ARANIYOR
2 YILLIK BİLGİSAYAR 

MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU 
DENEYİMLİ ELEMAN ARANIYOR

Hamidiye Mh. Gazhane Od. 
Şirin Plaza İşhanı No : 1 4 GEMLİK 

Tel : (0.224) 512 25 63

Cl. Gemlik Liman Başkanlığından 
aldığım EY - 630 sicil nolu 

Gemici cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Muarrem MİNER
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ij Memura ^üzde 8 zam gözüküyor
Maliye Bakanlığı.

jr-

ıca

ski

büfe

efe 

den 
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hazırlıklarını başlattığı 
2005 yılı konsolide

I bütçesinin ödenek 
tavanını 1.6 milyar 
Yeni Türk Lirası (YTL) 
olarak belirledi. 2005 
yılı bütçe harca
maları bu tavanı 
aşmayacak şekilde 
belirlenecek. Bütçe 
ödenek tavanıyla 
ilgili rakamlar, memur 
maaşlarının gelecek 

| yıl en fazla yüzde 8 
oranında zamlan- 
abıleceğini. faiz 
ödemelerinin de

। yüzde 8.6 oranında
I azalabileceğin!
! ortaya çıkardı.

Maliye Bakanlığı, 
kamu idarelerinden, 
tüm ödenek teklifleri
ni en gec 30 Temmuz 
2004 tarihine kadar

İl teslim etmelerini iste- 
1 Aynı şekilde sosyal

I güvenlik kurumlan ile 
rır

düzenleyici ve denet
leyici kurumların 
yanısıra bağımsız 
bütçeli kurumların da 
2005 yılı bütçelerini 
analitik bütçe 
sınıflandırmasına 
uygun olarak hazırla
yarak sınıflandırma 
tekniği ve sistematiği 
açısından incelen
mek üzere, 30 
Temmuz 2004 tari
hine kadar Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğüne 
göndermeleri gerek
tiğini bildirdi.
Kuruluşlardan 2005

yılı bütçe ödenekleri
ni Yeni Türk Lirası na 
göre belirlemeleri ve 
2004 yılı ödeneklerini 
de YTL cinsinden 
dikkate almaları 
istendi. Bütçe teklifleri 
hazırlanırken, 2005 
yılı sonu itibariyle 
tüketici fiyatları 
endeksindeki artışın 
yüzde 8, GSMH 
deflatörünün yüzde 
10.1, GSMH büyüme 
oranının yüzde 5 ve 
yabancı para cinsin
den yapılacak har
camalar için, kullanıl
mak üzere ortalama

dolar kurunun ise 
1.67 yeni Türk Lirası 
olarak esas alınması 
gerektiği hatırlatıldı. 
Bu kapsamda, 2005 
yılı bütçe ödenek 
tavanları da TL den 
altı sıfır atılmasıyla 
2005 yılı başından 
itibaren geçilecek 
olan Yeni Türk Lirası 
bazında belirlendi. 
2005 yılı bütçe 
ödenek tavanı, bu 
yılın baz alınan 
ödenek tavanı olan 
150.9 milyar YTL'ye 
göre (150.9 katrilyon 
lira) sadece yüzde 
1.8 oranında 
artırılarak 1.6 milyar 
YTL olarak belirlendi. 
Bütçe başlangıç 
ödeneklerinin 2004 
yılı için yüzde 10.1 
olarak hedeflenen 
2003 yılı ortalama 
enflasyonundan 
daha düşük oranda

□naa 
reze 
ner-

lun
ıdıcı

□nn
srdeı

iişkn

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ

a rtmas ı n da faiz 
ödemelerindeki aza
lışın yanı sı ra personel 
ödeneklerinin ortala
ma enflasyondan 
düşük artırılması belir
leyici oldu.
PERSONELE 30.8 
MİLYAR YTL
Bu gelecek yıl kamu 
çalışanlarının 
maaşlarına yapıla
cak zam oranının da 
yüzde 8 le sınır
landırılacağının 
sinyalini verdi. 2004 
yılında personel 
giderleri 28 milyar 
559 milyon YTL olarak 
belirlenmişti. Memur 
maaşlarına bu yıl ise 
yüzde 6 ilk altı ayda 
yüzde 6'da ikinci altı 
ayda zam yapılmıştı. 
Gelecek yıl da 
memur maaşlarının 
ilk altı ay için yüzde 4 
ve ikinci altı ay için 
yüzde 4 oranında 
zamlanabileceği tah
min ediliyor. Kamu 
çalışanları için SSK ve 
Emekli Sandığı na 
ödenecek devlet 
primi miktarı da bu 
yılki ödeneğe göre 
yüzde 8 artırılarak 3

mffyar 918 mayon 
YTL olarak öngörüldü 
Bu yıl 66 milyar 50 
milyon YTL ödenek 
ayrılan bütçeden 
yapılacak iç ve dış 
borç faiz 
ödemelerinin ise 
gelecek yıl yüzde 
8.6 oranında 
aza!ara k 60 mi lyar 
402 mi i yon YTL ola - 
cağı öngörüldü. 
Fa iz ödemeleri rûn 
top la m b utçe 
ödenekleri içeri sinde
ki payı yüzde 
43.8 den yüzde 
39.3 e kadar geriliyor. 
2005 bütçesinden 
mal ve hizmet alım
la rina 1 3 milyar 346 
milyar YTL ye kadar 
ödenek ayrılması 
öngörülüyor. Mal ve 
hizmet alımlanna 
ilişkin ödenek tutan 
bu yılın başlangıç 
odenegineğine göre 
yüzde 10 oranında 
artırılıyor. 2004 yılı 
bütçesinde mal ve 
hizmet alımlan ıcın 
ayrılan ödenek 12 
milyar 1 32 milyon 
YTL düzeyinde 
bulunuyor.BİZİMLE YAŞAYIN

Erkan ŞENEN

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İP Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa 
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Ömerbey Mah 
16/A t 

Tel & Fax : (i
GSM : (0.5 i

Üstün Sok.
\NYA
) 544 63 14

297 23 18

Bağ-Kur’da
zamlı maaş

Bağ-Kur'dan yaşlılık, 
malullük ve ölüm 
aylığı alan sigor- 
falıların Temmuz 
2004 dönemi aylık
ları, bir önceki aya 
göre yüzde 10 
oranında arhnldı. 
Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, zamlı maaş 
lann ödemeleri, 
ayın 25. günü hafta
sonuna rastladığı

için, 26 Temmuzda 
baştana cak. Buna 
göre, tahsis numara 
sının sonu 9, 7, 5, 3 
ve 1 olanlara aylık
tan 26 Temmuz 
Pazartesi, tahsis 
numarasının sonu 8, 
6 ve 4 olanlara 27 
Temmuz Salı, tahsis 
numarası nın sonu 2 
ve 0 olanlara ise 
aylıkları 28 Temmuz 
Çarşamba günü
ödenecek.
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Palm adı verilen 
avuçiçi bilgisayarlar
daki virüs, Rus 
bigisayar güvenlik 
şirketi tarafından 
ortaya çıkarıldı. Virüs 
tasarımcıları, Duts 
adı verilen virüsü 
zararsız olarak tasar
lamışlar. Niyetleri ise 
çok farklı.
Bilgisayar yazılım şir
keti Microsoftun, 
Windows Pocket PC 
yazılımıyla çalışan 
avuç içi (Palm) bil
gisayarlara saldır
mak üzere tasarlan
mış ilk bilgisayar 
virüsü belirlendi. 
"Duts" adlı virüs, Rus 
bilgisayar güvenlik 
şirketi BitDefender 
tarafından ortaya 
çıkarıldı.
Şirketten yapılan 
açıklamada virüsün 
herhangi bir tehlike 
oluşturmadığı, 
sadece avuç içi bil
gisayarların da bu 
tür virüs saldırılarına 
açık olduğunu kanıt

lamak amacıyla 
tasarlandığı 
belirtildi.
Duts adlı virüsün, 
Symbian adlı pro
gramı kullanan cep 
telefonlarında 
yayılan virüsü tasar
layan grup tarafın
dan hazırlandığı 
belirtildi. Duts 
virüsünün kodu, 29A 
VX adlı bu gruba 
bağlı Ratter lakaplı 
kişi tarafından 
yazılmış.
29A VX adlı grup 
yaptığı açıklamada, 
Windows işletim sis
teminin sınırlanmış 
bir versiyonu olan 
Pocket PC'nin avuç

içi bilgisayarlar gibi 
yeni teknolojilerle 
kolayca yayılabile
ceğini göstermeyi 
amaçladıklannı 
vurguladı.
Rus güvenlik şirketi 
BitDefender, tüm 
dünyada, Windows 
Pocket PC işletim sis
temiyle çalışan yak
laşık 17 milyon avuç 
içi bilgisayar bulun
duğunu tahmin 
ediyor ve tasarlanan 
virüsün bu kul
lanıcılar yerine 
virüsle mücadele şir
ketlerine gönderilmiş 
olmasının büyük bir 
şans olduğunu 
kaydediyor.

Virüs, bulaştığı pro
gramlar 
çalıştırıldığında, 
başka bilgisayarlara 
yayılmak için izin 
istiyor bu nedenle 
Duts bilgisayar 
uzmanlan tarafından 
"kibar virüs" olarak 
tanımlanıyor.
Sophos adlı virüsle 
mücadele işirketinin 
yetkililerinden 
Carole Theriault, 
evinize bir metorun 
çarpmasının Duts 
adlı virüsten etkilen
mekten daha büyük 
bir olasılık olduğuna 
dikkat çekiyor ve 
Pocket PC yazılımıy
la çalışan bilgisayar 
sahiplerinin, bu ilk 
"avuç içi virüsü" 
nedeniyle uykusuz 
kalmalarına gerek 
olmadığını belirtiyor. 
Ancak uzmanlar 
bunun, benzer virüs 
saldırılarının onunun 
açıldığı yolundaki ilk 
uyarı olduğuna da 
dikkat çekiyor.

YENİ TELEFONUMUZU NOT
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET

ALINIZ 
96 83

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11 °
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Mud. 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

BELEDİYE

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

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz__________514 8^

HASTANELER

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

AKCAN PETROL 513
YERLİYURTLAR 51' 4
PETROL
TUNCAY OTO GAZ .5 1

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Baydar

TURKIYEM

Nete simsin canımso
Damarımda kanman
Sen benim dunyamseı
Canım benim Turiâyem I

Hayallen mı süsleyensin 
Ru ya lan mı düşleyensin 
Benliğimi guçleyeensin 
Canım benim Turkıyem

Cennet gibi bahcemsın
En güzel dilinle lehçemsıın
Gelinlik kız gibi bohçamsın
Canım benim Turkıyem

Dizlerimde kı dermansın
Kalbımdekı fermansın
Düşmanlara fırsat vermezsin 
Canım benim Türkiye m

Ay yıldıısı anlı şaanlı dalgalandıran
Her yerde tarihi uyandıran
Dostu düşmanı kıskandıran
Canım benim Turkiyem

ABONE OLDUNUZ MU?

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAKÎ

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 1.500.000 TL
SOSİSLİ SANDVVİÇ + AYRAN 2.000.000 Tl
HAMBURGER + AYRAN 2.000.000 TL
HAMBURGER + CİPS ♦ İÇECEK 3.500.000 Tl
TABAKTA SERVİS
DÖNER ♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK 4.500.000 TL 
CİĞER ♦CİPS t KARIŞIK SALATA t İÇECEK 4.500.000 Tl
KÖFTE + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 4.500.000TL 
SOSİS ♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK 4.500.000 TL

IMİIAPİMCEK 4.500.000 TL
PEAWW(»teEK 8.000,000 TL

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardııl
İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 W

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74
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Öğrenci harçlarına zam geliyor
I yükseköğretim Kurulu
| (YOK), üniversite
I öğrencilerinden alman 

harçlara zam hazırlığı 
yapıyor.
yÖK, öğrenciler arasın
da "harç" olarak bili-

ı nen katkı paylanna
[ zam yapılması 

konusunda ön rapor 
hazırladı. Geçen yıllar-

* daki sisteme göre 
hazırlanan ön rapor
da. harçların yüzde 8 
veya yüzde 12 oran
larında artırtması

' öngörülüyor. Raporda, 
ayrıca, geçen yıl

' gerçekleşen enflasyon 
oranına göre ve

| devletin öğrenci başı-
| na ödediği cari
4 ödenek baz alınarak
I hazırlanan zam alter-
I natîfleri de yer alıyor.
I Aynca. YÖK
I üyelerinden oluşan bir
| komisyonun da zam 

oranını belirleme
konusunda geçen yıl
lardan farklı bir yön

tem üzerinde çalıştığı 
öğrenildi. Zam oran
larına ilişkin çalışma, 
26 Temmuz Pazartesi 
günü yapılacak YÖK 
Genel Kurul toplan
tısında kesinleşecek. 
Çalışma Milli Eğitim 
Bakanlığı'na sunula
cak. MEB'in ve Maliye 
Bakanlığı'nın 
incelemesinin ardın
dan zam oranı teklifi 
Bakanlar Kurulüna 
sevkedilecek. 2004- 
2005 akademik yılının 
harç miktarları, 
Bakanlar Kurulu'nun 
kararıyla kesinleşecek. 
ÖN RAPORDAKİ ZAM
ORANLARI

YÖK'ün hazırladığı ön 
raporda, zam oranı 
seçenekleri, öğrenci
lerin üniversitelere 
ortalama maliyetleri 
ve bölümlere göre 
ödemeleri gereken 
miktar gözönünde 
bulundurularak 
hesaplandı.
Buna göre harçlar 
yüzde 8 artırılırsa, yük
seköğretim öğrenci
lerinin gelecek eğitim- 
öğretim yılında ödeye
ceği miktar 195-400 
milyon lira arasında 
değişecek. Yüzde 12 
zam yapıldığı takdirde 
de en düşük öğrenci 
harcı 201 milyon 600 

bin lira, en yükseği de 
420 milyon lira olacak. 
KİM, NE KADAR 
ÖDEYECEK?
En yüksek harçtan, 
Devlet Konservatuan 
ile Tıp, Diş Hekimliği ve 
Eczacılık fakülteleri 
öğrencileri ödüyor. 
YÖK'ün ön raporunda, 
yüzde 8 ve yüzde 12 
artış seçeneklerine 
göre öğrenci harç 
miktarları fakülteler 
bazında şöyle 
hesaplandı: 
"Tıp Fakültesi ve 
Devlet Konservatuan 
399 milyon 400 
bin lira (yüzde 8) - 
420 milyon lira 
(yüzde 12).
Diş Hekimliği ve 
Eczacılık Fakülteleri 
340 milyon 200 bin lira 
(yüzde 8) - 352 milyon 
800 bin lira (yüzde 12) 
Veterinerlik, 
Mühendislik, Mimarlık, 
İnşaat, Makina, 
Maden, Elektrik-

Elektronik, Kimya 
Metalürji, Uçak ve 
Uzay Bilimleri, Ziraat ve 
Orman fakülteleri 264 
milyon 600 bin lira 
(yüzde 8) - 274 milyon 
400 bin lira (yüzde 12) 
Gemi İnşaatı ve Deniz 
Bilimleri, Su Ürünleri, 
Denizcilik, Sanat ve 
Tasarım, Güzel 
Sanatlar, Hukuk, İktisat, 
İşletme, Siyasal Bilgiler, 
İktisadi ve İdari Bilimler 
fakülteleri 216 milyon 
lira (yüzde 8) - 224 
milyon lira (yüzde 12). 
Tıbbi Biyolojik Bilimler 
ile Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon pro
gramlan, Teknik 
Eğitim, Fen, Fen- 
Edebiyat, DTCF, İlahiy
at, Eğitim, Mesleki 
Eğitim, Sağlık Eğitim, 
Endüstriyel Sanat 
Eğitimi, Ticaret Turizm 
Eğitimi, Mesleki Yaygın 
Eğitim, Eğitim Bilimleri, 
Edebiyat, İletişim 
Bilimleri ve İletişim 

fakûneleri 194 möyon 
400 bin fta (yüzde 8) - 
201 möyon 600 
bin lira (yüzde 12)7 
Açtköğrefim fakuttesi 
öğrencilerinin halen 
ödediği 45 milyon iro 
ise yüzde 8 artışla 48 
milyon 600 bin liraya, 
yüzde 12 artışla 50 
milyon 400 bin i İraya 
yükseliyor. İkinci öğre
tim harçtan da yine 
öğrencilerin fakül
telere maliyetlerine 
göre hesaplandı.
Programlara göre fark
lılaşan maliyetler 
nedeniyle bazı bölüm
lerin ikinci öğretim 
harçlar, normal öğre
timden 6-7 kat daha 
fazla tutuyor. Bu 
çerçevede, yüzde 8 
zamla ikinci öğretim 
harçları, 660 milyon 
Iİra ile 4 milyar 100 
milyon lira; yüzde 12 
zamla 685 milyon lira 
ile 4 milyar 254 milyon 
lira arasında değişiyor.

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 6EMLİKLİLERİN HİZMETİNE fiİRMİŞTİl
Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK

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

tajiymîtoıfcpfciÂ
Türkiye 
ekonomisinin ve 
ihracatın lokomotifi 
durumunda olan 
hazır giyim ve 
konfeksiyon sek
törü, ülke ihra
catının yüzde 
20-25'ini 
gerçekleştiriyor. 
Türkiye'nin en 
çok ihracat 
gerçekleştiren 
sektörlerinden biri 
olan hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörü 
tek başına ihra
catın yüzde 20- 
25'ini, tekstil sek
törü ile birlikte de 
yüzde 35'ini 
gerçekleştiriyor. 
Sektörün 2003 
yılında toplam 
47.68 milyar 
dolarlık ihracattaki 
payı 9.5 milyar 
dolar oldu. 
Türkiye'ye en çok 
döviz kazandıran 
sektörlerden biri 
olan hazır giyim 
ve konfeksiyon 
sektörü, kendisini

törü ile birlikte 
değer
lendirildiğinde de 
üretimdeki payı 
yüzde 20'lere 
ulaşıyor.
Üretim kapasite
siyle dünyanın 6. 
büyük tedarikçisi 
olan Türk hazır 
giyim ve 
konfeksiyon sek
törü, AB'de ise 
İtalya'dan sonra 
2. Büyük tedarikçi 
konumunda 
bulunuyor. Türk 
hazır giyim ve 
konfeksiyon 
sektörü 2003 
yılında gerçek
leştirdiği ihracatın 
yüzde 74.2‘sini 
AB ülkelerine, 
yüzde 13 ünü 
ABD*ye, kalan 
yüzde 12.8'ini de 
diğer ülkelere 
yaptı.
AB ülkeleri 
içerisinde en çok 
alım yapan ülke 
ise yüzde 31.1 ile 
Almanya oldu.

sürekli yenileyen 
ve geliştiren 
dinamik girişimci
leri ile her dönem 
büyüme eğilimi 
gösteren bir yapıya 
sahip. 10 yılda 40 
milyar doları aşan 
yatırımları ile 
ekonomiye en çok 
üretim kapasitesi 
ve istihdam alanı 
sağlayan hazır 
giyim ve 
konfeksiyon 
sektörü, 
4 milyonu aşan 
çalışanıyla kamu
dan sonra en 
büyük istihdam 
alanını oluşturuyor. 
Pamuk, iplik ve 
kumaştan yola 
çıkarak, ambalaja 
kadar üretimde 
oluşturduğu 
değerlerle milli 
gelire ve 
ekonomiye çok 
yüksek katkı 
sağlayan sektör, 
GSMH'nın yaklaşık 
yüzde 10'unu oluş
turuyor. Tekstil sek
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bilişim hizmetleri 
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR I 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE! !

* 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 
‘ 52 X CD - Rom 
'" aylık sınırsız SUPERONLINE
• ‘3 :• erişim raketiDıGER 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 1.000.050.000 M.OOM 1.000.00010 1.110.00010 1.110.000.000
Vestel Click 1.177.000.000 1.122.11 1.177.110 1.307.000.000 1.307.000.000
Vestel Asteo 1207.1.000 1.202.1.000 1.20710.000 1.3401010 1.340.000.000
Vestel Bishi T 1.206.110 1.266.800.000 1.206.1.000 1.406.000.000 1.406.000.000
Vestel Planet 1.428.1.000 1.428.1.000 1.428.110 1.58610.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 1.920.000,000 1.920.000.1 1.920.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000

Vestel Bishi Y 1.794,1000 1.794110 1.79410.000 1.992.000.000 1.992.000.000
Vestel Optimum 1.891.1000 111.110 111.110 2.066.000.000 2.066.000.000
Vestel Smart 1.998.1.000 1.9981010 1.998,800,000 2.219.000.000 2.219.000.000
Vestel Max 5.020.1.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5.627.000.000 5.6271010

IFCRTfaitörMrMUMTL İT Fiat Monitör farkı ,100.000.000 TL 19” Flal Monitör farkı: 191.200.000 TL

VESTEL ON YX 
KOV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT *4 TAK

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT *6 TAK

BONUSCARDA 
PEŞİNAT *10 TAK

15" CRT 
Monitörle 1.410.1.000 1.155.000.000 1.155.000.000 wı 1.271.900.000
17" CRT 
Monitörle 1.450.400,000 1,195.400.000 1.195,400.00011,314.950.000 1.314.950.000
17" FLAT

| Monitörle 1.510,1.1 11510.1 115.1.11 1.38075Ö.00Û 1.380.750.000

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

AACCİVE [TCîTsB!

Bu hediye çeki sadece Active Bilgisayar'da 30/06/2004 tarihine kadar geçeriidiı 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.....

İş Merk < Kat : 1 No : 40
Tel : (0.224) 513 11 GEMLİK



û^e'nin suç dosyası kabarıyor
İnkara Ticaret 
Edası nın (ATO) 
«oruna göre. 2003 
yılında Türkiye'de 321 
bin 805 suç işlendi. 
Bu yılın ilk beş ayında 
İşlenen suç sayısı 143 
bin 924'e kadar 
baştı. Yılsonunda suç 
sayısının 350 bine 
yaklaşacağı tahmin 
ediliyor.
ATO. "Neler Oluyor 
[Bize?" başlıklı dört 
bölümlük dizi raporu
nun üçüncüsünü 
açıkladı. "Suç 
Dosyası" raporuna 
göre, Türkiye'de 
ekonomik krizden 
sonra hırsızlık, 
yankesicilik, kapkaç, 
oto hırsızlığı, banka 
soygunu, adam 

। kaldırmak, zorla çek- 
senet imzalatmak, 
gasp ve yağma, 
yangın, dolandırıcılık, 
adam öldürme, 
yaralama, darp, kız 
kaçırma, tehdit, rehin 
alma, ırza geçme, 
fuhuşa teşvik, kumar, 
rüşvet, insan ticareti 
ve diğer suçlarda 
artış yaşanıyor.

. Türkiye de 2000 yılın
da 259 bin 895 olan 
işlenen suç sayısı, kriz 
yılı olan 2001'de 299 
bin 589 a ulaştı. 
2002 de 296 bin 589 
olarak gerçekleşen 
suç sayısı, 2003 yılın
da 321 bin 805 e 
kadar yükseldi. Bu 
yılın ilk beş ayında 

i işlenen suç sayısı 143 
II bin 924'e çıktı. Artış 
I! eğiliminin sürmesi 
। i durumunda yılsonun- 
| da toplam suç

sayısının 350 bine 
yaklaşacağı tahmin 
ediliyor. 2003 yılı veri
lerine göre Türkiye 
yaklaşık her gün 882, 
her saat 37, her daki
ka 2 olay meydana 
geldi.
YÜZDE 42'Sİ ÜÇ 
BÜYÜK İLDE
Rapora göre, 2003 
yılında Türkiye 
genelinde şahsa ve 
mala karşı işlenen 
toplam 321 bin 805 
suçun 135 bin 898'i 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de gerçekleşti. 
Üç büyük ilde işlenen 
suçların toplamdaki 
payı yüzde 42'yi 
buldu.
İstanbul'da her gün 
ortalama 226, 
Ankara'da 85, 
İzmir'de 62 suç 
niteliğinde olay 
meydana geliyor. 
Ankara'da 2003 
yılında 30 bin 887, ilk 
beş ayda 12 bin 150; 
İstanbul'da 2003'te 
82 bin 529, beş ayda 
38 bin 436; İzmir'de 
geçen yıl 22 bin 482, 
ilk beş ayda 9 bin 
410 suç işlendi. En az 
suç işlenen illeri ise 
Bayburt, Ardahan, 
Bartın, Tunceli, 
Gümüşhane, Kars, 
İğdır, Erzincan,

Karaman ve Sinop 
oluşturuyor.
FAİLİ MEÇHULLER 
ARTIYOR
Raporda, faili 
meçhul sayısının da 
hızla arttığı belirtildi. 
2003 yılında mala 
karşı 178 bin suç 
işlendi; bunlardan 
106 bin 912'sinin faili 
bulunamadı.
Bu yılın ilk altı ayında 
işlenen 81 bin 624 
suçtan 50 bin 
246'sının faili meçhul 
olduğu belirlendi. 
EN ÇOK İŞYERİ 
SOYULUYOR
Mala karşı işlenen 
suçların büyük 
bölümü işyerinde 
gerçekleşiyor. 2000 
yılı başından bu yılın 
mayıs sonuna kadar 
olan dönemde 120 
bin 714 işyerinde 
hırsızlık, 116 bin 32 
evden hırsızlık, 90 bin 
594 otodan hırsızlık, 
89 bin 929 oto hırsı
zlığı, 60 bin 42 
yankesicilik ve kap
kaççılık, 18 bin 384 
dolandırıcılık, 12 bin 
151 gasp, 8 bin 9 
resmi kurum ve kuru
luşlardan hırsızlık, 3 
bin 848 büyük ve 
küçükbaş hayvan 
hırsızlığı, 433 
bankadan hırsızlık 

olayı yaşandı. 2003 
yılında 28 bin 345, ilk 
beş ayda 14 bin 43 
işyeri soyuldu.
SOYULAN HER ÜÇ 
EVDEN BİRİ 
İSTANBUL'DA 
Rapora göre, 2003 
yılında 29 bin 541, ilk 
beş ayda 13 bin 267 
eve hırsız girdi. Ev 
hırsızlığında 10 bin 
195'le İstanbul birinci 
sırada yer aldı.
Ankara 2 bin 884 le 
ikinci, İzmir 2 bin 
871 'le üçüncü oldu. 
Resmi kurum ve 
kuruluşlara yönelik 
hırsızlık olayları da 
artıyor. 2003 yılında 
resmi kurum ve 
kuruluşlara yönelik 
2 bin 277, ocak- 
mayıs döneminde 
1235 hırsızlık olayı 
yaşandı.
POPÜLER SUÇLAR 
YANKESİCİLİK VE 
KAPKAÇÇILIK 
2003 yılında 12 bin 
793, ilk beş ayda 6 
bin 333 yankesicilik 
ve kapkaççılık olayı 
gerçekleşti.
Yankesicilik ve kap
kaççılıkta İstanbul 5 
bin 175'le birinci, 
İzmir 2 bin 430'la 
ikinci, Bursa 972'yle 
üçüncü oldu.
Yankesicilik türleri 
arasında çarpma, 
kapkaççılık, tır- 
nakçılık, muslukçu
luk, pislikçilik, banka
matik kartları hırsı
zlığı, tavcılık, 
zarfçılık, falcılık, 
oyalamak ve 
tantanacılık yer 
alıyor.

üniversite 
tercihlerinde

kolaylık

TED İstanbul Koleji 
Üniversite Hazırlık 
Birimi ve bilgisayar 
bölümü, üniversite 
sınavına girmiş 
olan öğrencilerin 
üniversite tercihlerini 
kolaylaştıracak bir 
yazılım geliştirdi. 
"Online Tercih 
Robotu" web 
ortamında üniversite 
adaylarına hizmet 
vermektedir.
Tercih robotu, üniver
site sınavına giren 
öğrencilerin yanıt
lamış oldukları doğru 
ve yanlış soru 
sayılarına ve ağırlıklı 
ortaöğretim başan 
puanına göre sağlıklı 
ve isabetli tercih 
yapılmasında rehber
lik görevi üstlenen 
yazılım olarak tasar
lanmıştır. Yapılan ter
cihlerde yıldan yıla 
değişen parametrel

er d i kkate a 11 n ma kta 
ve adaylann 
gerçekçi tercihler 
yapmalanna 
yardımcı 
olunmaktadır.
Bu program, kul
lanımdaki pratikliği, 
işlevselliği, kuvvetli 
teknik altyapısı ile 
benzerlerinden 
ayrılmaktadır.
TED İstanbul
Koleji web-sitesi.
tercih süreci 

sırasında üniversite 
adaylarına, 
karşılaşılan 
problemlere çozum 
üretmek amacıyla, 
ücretsiz danışmanlık 
hizmeti de verecektir 
TED İstanbul Koleji 
Tercih Robotuna ve 
danışmanlık 
sayfasına
www.tedistanbul.kl 2.t ı 
r adresinden 
ulaşılabilir

AB’nin euroları için 685 proje ürettik
Avrupa Birliği'nin (AB) 
Türkiye'ye işsi zliği 
önlemek ve istihdamı 
artırmak amacıyla 
gönderdiği 32 milyon 
Euroluk hibe için 
Türkiye genelinden 
685 projenin başvur
duğu bildirildi. 
Türkiye İş Kurumu (İş- 
Kur) Adana İl Müdürü 
Haşim Meydan, 
Adana Ticaret Odası 

(ATO) Toplantı 
Salonunda düzenle
nen yeni fırsatlar 
proğramı hibe planı 
için 2. teklif çağrısı 
amacıyla yapılan 
toplantıda yaptığı 
konuşmada birinci 
çağrı için İstanbul 
Bölgesinden 152, 
Ankara Bölgesinden 
150 ve Adana 
Bölgesinden de 37 

proje başvurduğunu 
söyledi.
7 bölgeden toplam 
685 projenin hazırla
narak İş-Kur*a başvu
rulduğunu kayede- 
den Meydan, ikinci 
teklif çağrısında d’ 
çok sayıda proje 
beklediklerini söyle 
Adana'dan yapılan 
37 projeden 1 
tanesinin mükem

mel, 28 inin evrak 
eksikliği 8'inin de 
yetersiz bulunduğunu 
kayededen Meydan, 
"Evrak eksiği olan 
projeler tamamlandı. 
Diğer 8 proje ise 
kabul görmedi. Bu 
/eni teklif döne
minde 15 Eylül'e 
kadar süre var. 
Önceki teklif döne
minde süre çok sınır

lıydı. Buna rağmen 
proje hazırlamada 
bayağı mesafa kat 
edildi. Bu işi Türk mil
leti öğreniyor." dedi. 
Hibe uzmanı Acer 
Pek ise proje hazır- 
lanması hususunda 
bilgi verdi. AB'nin 
Türkiye'ye ilk etapta 
vereceği 32 milyon 
Euroluk hibe, insani 
ve sosyal amaçlı 

eğ iti m proğ ra mla nn- 
da kullanılmayıa- 
maçlayan 
projelere veriliyor. 
Proje birden fazla 
ortak ve sivil toplum 
örgütleri ile 
ortaklık kurularak 
yapılabildiği gibi 
AB üyesi ülkelerdeki 
kuruluşlariara 
birlikte de 
hazırlanabiliyor.

http://www.tedistanbul.kl
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Vergi politikaları yenilenece
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
2005 yılında ve 
İzleyen yıllarda 
borçların 
sürdürülebilirliğini 
sağlayacak faiz dışı 
fazla verilmesi uygu
lamasının devam 
edeceğini belirterek, 
"Kamu harcamaların
da etkinlik ve ver
imliliğin artırılması, 
mail disiplinin 
güçlendirilmesi, vergi 
politikalarının daha 
sağlıklı uygulan
abilmesi İçin vergi 
idaresinin yeniden 
yapılandırılması, 
vergi tabanının 
genişletilmesi ve 
kayıtdışı ekonominin 
önlenmesi konusun
da gerekli bütün ted
birler alınacaktır" 
dedi.
Başbakan 
Erdoğan'ın, '2005 Yılı 
Bütçe Çağrısı1 adlı 
genelgesi dünkü 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Genelgede,

Erdoğan, yapmış 
oldukları icraatlara 
kısaca değindi. 
Hükümetin, vatan
daşların uygarca bir 
yaşam standardına 
ulaşması yolunda en 
önemli engellerden 
birini teşkil eden 
yapısal ve ekonomik 
sorunların ortadan 
kaldırılması amacıyla 
son derece kararlı, 
disiplinli ve rasyonel 
politikalar izlemekte 
olduğunun altını 
çizen Erdoğan, 
"Halkımızın büyük 
destek ve anlayışıyla 
uyguladığımız bu 
politikalar 
çerçevesinde, başta 
enflasyonun tek 
haneli rakamlara 
düşürülmesi, 
ekonomik canlan
manın sağlanması 
ve bütçe açığının 
azaltılması olmak 
üzere çok sayıda 
başarılı sonuca 
ulaşılmıştır" açıkla
masında bulundu. 
Hükümetin başlıca

hedefinin, ekonomik 
istikran sağlamış, rek
abetçi bir piyasa 
yapısı oluşturmuş, 
sürdürülebilir bir 
kalkınma ortamını 
yakalamış ve bunun 
nimetlerini adil bir 
şekilde dağıtan, yok
sulluğun ve yolsu
zluğun giderildiği, 
özgür ve müreffeh 
insanların barış 
içinde yaşadığı, çağ
daş dünya ile ente
gre olmuş 
demokratik bir 
Türkiye misyonunu 
gerçekleştirmek 
olarak ifade eden 
Başbakan Erdoğan, 
Bu amaçla icraat

larını sürdüren 
hükümetimiz, 2003 
yılının ardından 2004

bütçe ni

maya koy
muştur. 
Anılan 
bütçeler ile 
ortaya koy
duğumuz 

ve gerçekleştirilmesi 
yönünde önemli 
mesafeler kaydet
tiğimiz hedefler, 
istikrarlı bir 
makroekonomik 
ortam sağlamak, 
mali disiplini tesis 
etmek ve sürdürmek, 
borç stokunu azalt
mak, temel yapısal 
reformları gerçek
leştirmek ve 
Türkiye'nin kalkınma 
potansiyelini 
harekete geçirmek 
olmuştur" ifadelerini 
kullandı.
VERGİ TABANIN 
GENİŞLETİLMESİ VE 
KAYITDIŞININ 
ÖNLENMESİ İÇİN 
BÜTÜN TEDBİRLER 
ALINACAK 
Erdoğan'ın

açmaması şöyle 
devam ettir
TdkMfir üSgemczrı en 
büyük sorunu atan ve 
enflasyonun temel 
nedenleri nw—srtn 
bulunan yüksek 
kamu açddarran, 
hem goMn artma
ması hem de kamu 
harcamalarında 
gerekli tasarruf ve 
etkinin roğ*anmosı

•Mş w bu

sureom hatana»- 
mtşfir. ÜBcemsz 
ekononvtsncte ca®. 
nen bu olumlu

suretiyle ..aba bir 
şekilde aşağ ara 
çekil mesı konusunda 
ge re kİ i ortam 
sağlanmış ve 2003 
yı iı nda olduğu gibi 
2004 y111nda da 
hedeflenmiş bulunan 
yüzde 6.5 faiz dışı 
fazla * defi plan
landığı şekilde 
gerçekleşme 
sürecine girmiştir.
Diğer yandan, para 
politikaları ile birlikte 
eş güdümlü bir şek
ilde uygulanan 
maliye politikaları 
neticesinde, enflas 
yon düşme eğilimini 
sürdürmeye devam

surourubebemes 
büyük ölçüde 
planlanan 
makroekonome 
dengelenn korurv-

kamu makye& 
alanında güçlü 
poMhalann karoai 
la uy gu i a nma s? v* 
yapısal reform pro
gramı n ı n hedefine 
ulaşmasına bağlı 
bulunmaktocSr 
Bu çerçevede, 
önceki yıllarda 
olduğu gtM 2005 
yılı bütçesi de pr । 
ram hedefleri ile 
uyum I u bir şekilde 
hazırlanıp 
Meclisimizin 
onayına 
sunulacaktır

Hayvancılığa 560 trilyon destek geliyor
Bakan Güçlü, özellikle 
Doğu'da ekonomik 
faaliyetlerin canlan
ması açısından hay
vancılık sektörünü 
önemsediklerini ve 
bunun için hayvancı 
lık sektörüne yaklaşık 
560 trilyon lira destek 
ayırdıklarını söyledi. 
Tarım ve Köylşleıi
Bakanı Sami Güçlü, 
Türkiye'de bir hayvan 
kaçakçılığı hadisesi 
nln bulunduğunu belir 
terek, "Bunu önleye
cek tedbirler konusun
da da devletin bütün 
gücünü kullanacağız" 
dedi.
HAYVAN KAÇAKÇILIĞI 
Basın mepsuplarının 
soruları üzerine 
hayvan kaçakçılığı 
konusunda bilgi veren 
Bakan Güçlü, özellikle 
Doğu'da ekonomik 
faaliyetlerin canlan
ması açısından hay

vancılık sektörünü 
önemsediklerini ve 
sektörün canlanması 
için bir gayret içinde 
bulunduklarını bildirdi. 
Bu nedenle bu yıl 
hayvancılık sektörüne 
yaklaşık 560 trilyon 
lira destek ayırdıklannı 
belirten Güçlü, 
konuyla ilgili şu bilgi
leri verdi:
"Çevre ülkelerdeki 
piyasalar arasındaki 
farklılık malların 
yasadışı yollarla 
başka ülkelere 

akmasına sebep 
olmuştur. Yurtdışından 
Türkiye'ye ekonomik 
sebepler mevcut 
olduğu için bir kaçak 
hayvan girişi vardır. 
Ru uzun süredir
eyleniyordu ama 

oomutbi bilgiye rast
lanmamıştı. Biz bun
dan bir ay kadar 
önce Ankara'da bu 
tür hayvanların var
lığını tespit ettik ve 
el koyduk. Şu anda 
Türkiye'nin değişik yer
lerinde aynı şekildeki 

hayvanlara tanm teşk
ilatlarımız el koymuş 
durumdadır.
Dolayısıyla bir hayvan 
kaçakçılığı hadisesi 
vardır. Fakat sınır 
güvenlik komutanlık
larımız dahil, jandar
ma, emniyet, tanm 
teşkilatlan ve valilikler
imiz bu konuda çok 
organize bir çalışma 
içine girmişlerdir." 
Hayvan kaçakçılığının 
"sektörde gerileme 
yaratması ve hayvan 
hastalıklarının yarat
ması" olmak üzere iki 
önemli mahsurunun 
olduğunu da ifade 
eden Güçlü, "İki 
önemli sebep bu 
kaçakçılığı önlemeyi 
zaruri hale getiriyor. 
Biz de bu sebep? ' 
dolayı bütün r 
zle bunu önle 
çalışıyoruz" c 
konuştu.

Bakan Güçlü, bunun 
için cezakvn artın la- 
cağını, kaçakçılığın 
yapıldığı bölgelerdeki 
elemanlan değiştir
erek daha üst düzey 
elemanlar sevk ede
ceklerini ve sorumlu 
kuruluşlun daha 
dinamik hale getire
ceklerini söyledi.
Yarın yapılacak 
Güçlü, "Bunu önleye
cek tedbirler konusun
da devletin bütün 
gücünü kullanacağız" 
diye konuştu.
GIDA KANUNU
"Gıda Kanunu 

konusunda 1 
aydır yönetmelik 
çıkmıyor? Aynca 
Sağlık Bakanlığından 
eleman isteyecektiniz, 
bu konuda bir taIepte 
bulundunuz mu?" 
şeklindeki bir soru 
üzerine Bakan Güçlü, 
şunları söyledi:

"Böyle bk talepte 1 
bulunmamıza ge*ei I 
yok. bu otomatik 
ışleyec ek bir metaa» 
ma. Aynca Tanm 
Bakanlığı içinde 35 I 
bin gıda muhendei w 
veteriner hekim var 1 
Yan i Sağı ı k 
Bakanlığı ndan alı
nacak elemanlar 
deneti m için bchrieşl] 
ci bi r rol oyna mayo-1 
caklar. İl tanm teşki
latlanm a da denet» 
le ilgili rutin görevlerin 
sürdürüyorlar. Şu andı 
Bakanlığımızın 
bünyesinde gıdayla 
ilgili çok farklı grupla 
çalışmalar yapıyor. 
Yönetmeliklerle ilgi 
çalışmalar da devam 
ediyor. Ayn bir genel 
müdürlük haline 
dönüşecek şekilde 
bir organizasyon 
yapılmaktadır.1
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at Arabanız astım ve alerjilere neden olabilir
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Kaşınıyor, sulanıyor 
rttu? Ya da bir 
öksürük krizine yaka 
[anıp nefes darlığı 
mı çekiyorsunuz? 
Göğsünüz mü 
sıkışıyor? Arabala 
rtmız pek çoğumuz 
için yaşamımızın 
adeta ayrılmaz bir 
parçası haline geldi. 
Onlarsız yapamıyo 
tuz. Bir çoğumuz her 
gün özel arabasını 
kullanıyor, ya da 
arabasıyla seya- 

, hallere çıkıyor.
İstanbul Üniversitesi 

i Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 

l Prot Dr. Ahmet

lerin kullandık*

a
CCS

ie

Rasim kûçükusta.
II son yıllarda yapılan 
|| araşhrmaiara göre, 
n zamanımızın önemli 
l bf kısmını geçirdi 
| ğîmîz araçlarımızın 

ashmMar için önemli 
i bir tehlike yarara- 
H biteceğini açıklıyor. 
| Prof. Kûçükusta.
I cvtaınıizde olduğu 

gibi, arabc a* mızda 
| da bulunç çeşitti 
I atterjer ve ritan 
i maddeler n. astım 

t1 krizlerini tetikleyerek 
| yaşamı rr zı a üst 
I ^ebüeceğini

Arabalarımızda 
astımı olanlarda 
sorun yaratabilecek 
allerjenlerin başında 
akarlar ve küfler 
geliyor. Bunlar, 
sadece evlerde 
değil, arabaların 
koltuklarında da 
üreyebiliyorlar. Evcil 
hayvanlara, özellikle 
de kedilere ait aller- 
jenler de arabalarda 
yıllarca kalabiliyor
lar. Mevsim baharsa, 
polenleri yani çiçek 
tozlarını da hesaba 
katmak zorundasınız. 
Arabalarda allerjen- 
lerden başka irritan- 
lar, yani solunum 
yollarını tahriş ede
bilen çeşitli mad 
deler de bulunabilir. 
Bunların en önemlisi 
formaldehitdir. 
Formaldehit, deri 
koltuklarda, araba 
halılarında ve arka 
aynaların hazırlan
masında kullanılıyor. 
Araçların egzost 
duma nındaki çeşitli 
petrokimyasal mad
deler ve etanol de 
bir çok astımlıda1 kri
zleri tetik* yebili yor. 

ca arabada

lan çeşitli par
füm, deodor
antların da 
sorun yarata
bileceği 
unutulmamalı. 
Ancak, bunlar 
İçinde en

önemlisi sigara 
dumanı. Özellikle 
havaların soğuk 
olduğu mevsim
lerde, arabanın 
havalandırılması 
daha kısıtlı olduğu 
için arabada sigara 
içildiğinde bunun 
kokusu uzun zaman 
gitmiyor ve astımı 
olanlar için çok 
önemli bir kriz 
nedeni oluşturuyor. 
NELER YAP! . d? 
-Arabanızı.» bakımını 
düzenli olarak yap
tırın ve egzost ve 
yakıt sistemlerinden 
her hangi bir kaçak 
olmamasına 
dikkat edin.
-Arabaya binmeden 
önce, klima ya da 
kalorifer arabanın 
bütün camları 
açılarak 10 dakika 
çalıştırıldıktan sonra 
aracınıza binin. Air- 
condition sistemleri 
her türlü allerjenin 
depolanabileceği 
yerlerdir.
-Arabanızda kumaş 
yerine deri koltukları 
tercih edin. Varsa, 
koltuk kılıflarını belirli

unutmayın.
-Egzost dumanların
dan daha az etkilen* 
meniz için, mümkün 
se trafiğin daha az 
yoğun olduğu 
saatlerde, yani 
sabah erken ya da 
gece geç saatlerde 
araba kullanın. 
-Arabanızın iç temiz 
liğini düzenli bir şek
ilde yaptırın, temi
zliğin nemli bezlerle 
ve emiş gücü yüksek 
süpürgelerle yapıl
masını sağlayın. 
Arabanızın kaputu
nun altında da fazla 
miktarda allerjen ve 
irritan madde birike
bileceğim unut
mayın ve buranın da 
temiz olmasına özen 
gösterin.
-Polen mevsiminde 
arabanızın camlarını 
kapalı tutun ve kli
manızda polen fitresi 
kullanın.
-Arabanızda sigara 
içilmesine izin ver
meyin. Araba 
kiralıyorsanız, 
sigara içilmemiş 
olan araçları 
tercih edin.
-Aracınıza kedi, 
köpek gibi tüylü 
hayvanları alma
maya özen gösterin. 
-Atım krizinde 
kullanmanız 
gereken ilaçları 
aracınızda da 
bulundurun.

Trafik 
gurultusu 
şaibe zarar

veriyor
Berlin'deki Sosyal 
Tıp Epidemiyoloji ve 
Sağlık Ekonomisi 
Enstitüsünde görevli 
bilim adamları 
Berlin'deki hastanel
erde yatan 4 bin 
115 hasta üzerinde 
yaptıkları araştırma
da, sürekli olarak 
trafik gürültüsüne 
maruz kalan erkek
lerin kalp krizi 
geçirme riskinin 
yüzde 3Ö daha yük
sek olduğu ortaya 
çıkardılar.
Hastalardan maruz 
kaldıkları gürültü ve 
evlerinin konumuna 
ilişkin soruları yanıt
lamalarını isteyen 
bilim adamları, 
değerlendirmeler 
sonucu şeker 
hastalığı, sigara 
alışkanlığı, ailedeki 
kalp hastalıkları ve

sosyal durum gibi 
başka kalp krizi risk 
faktörlerini 
gözönünde bulun
durdu. Araştırma 
sonucunda, trafiğin 
yoğun olduğu ana 
caddelere yakın 
yerlerde oturan 
erkeklerin kalp krizi 
geçirme riskinin 
evleri daha sakin 
yerlerde olan erkek
lere oranla yüzde 
30 daha yüksek 
olduğu ortaya çıktı. 
Bilim adamlan trafik 
gürültüsünden 
dolayı kalp krizi 
riskinin sadece 
erkeklerde arttığını, 
kadınlarda ise 
böyle bir riskin 
görülmemesinin 
nedenine ise bir 
açıklama 
getiremiyorlar.
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Az uyuyanlar daha çok yiyor
NÖBETÇİ ECZANE
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KAHRAMAN ECZANESİ

ABD Ulusal Ruh 
Sağfığı Enstitüsü, 
ürerin uyku süresi 
ile kilolan arasın d a 
bir ilişki olup 
olmadığını araştırdı. 
Uzmanla' 27-40 
yaşlarında 500 kişiyi 
13 yıl izlediler. Bu 
sûre içerisinde 
deneklerin ortalama 
uyku sürelerinin 
kadınlarda 7.7 saat
ten 7.3 saate, erkek
lerde de 7.1 saatten 
6.9 saate düştüğü 
ve ortalama kilo- 
larmm yaklaşık iki 
kilo arttığı görüldü. 
En çok kilo alanların

altı saatten az 
uyuyanlar olduğu 
dikkat çekti.
Dr. Gregor Hasler, az 
uyuyanların daha 
çok kilo almasında 
çeşitli faktörlerin

etkili olduğunu 
söylüyor: Kişiler ne 
kadar çok uyanık 
kalırlarsa, o kadar 
çok yemek yiyor. 
Ayrıca uykusuzluk 
çeken, kötü uyuyan

kişilerin daha çok 
karbonhidrat ve yağ 
içeren yiyecekleri 
tüketmeye meyilli 
oldukları biliniyor. 
Fakat az uykunun 
kilo yapmasında 
kimyasal faktörler de 
söz konusu.
Uyku sırasına leptin 
adil bir hormon sal
gılanıyor. Leptin, 
vüCutaki yağ oranı 
'«Zerinde belirleyici.

t uyku uyuyanlarda 
ptin seviyesinin de 
riirgin oranda 
aha düşük olduğu 

laptandı.
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Sıfır kilometre yeni bir otomobil alırken, firmalar anahtar teslimi sattıkları araçların ilk vergileri 
ni ödediklerini belirtmelerine karşın, araç alanlar vergilerin yarısının ödenmediğini vergi 
dairelerinden öğreniyorlar. Firmalar uyarıya karşın aldatmacalarını ısrarla sürdürüyorlar.
Sıfır kilometre yeni 
bir araç alırken, fir- 
malann anahtar 
teslimi diye sattığı 
araçların vergi
lerinde yanlış ödeme 
yapıldığı ortaya çıktı. 
Gemlikli bir araç 
alıcısı Kazım Aydın, 
Bursa'dan anahtar 
teslimi satın aldığı 
Ford Joumey Panel 
Van araca 30 milyar 
liraya ödedi. Aracın 
vergilerin yansının 
firma *a rafından 
öde’ gini kendisine 
söylendiğin,. ancak, 
panel van araçların 
600 milyon lira olan

yıllık Motorlu Taşıt 
Vergisine karşın 
bankaya 150 milyon 
lira ödendiğinin, 
alıcıiann vergi 
dairelerine 150 mil 
yon lira borcunun 
kaldığını söylüyor. 
FİRMAYI UYARDIM 
Eski aracını bir yıl 
önce aldığını 
söyleyen Kazım 
Aydın, bu aracı sat
tıktan sonra anahtar 
teslimi aldığı yeni 
aracının 150 milyon 
Ijp vergi borcu 
ç ınca araştırdığını, 
bunun firmaların 
eksik ödeme

yapmasından 
kaynaklandığını 
gördüğünü söyledi. 
Satıcı firmaya bir 
dilekçe yazarak

durumu anlattığını 
bildiren Aydın, fir
manın durumu Ford 
Genel Müdürlüğüne 
iettiğini kendilerine

söylediğini bildirdi. 
Binlerce aracın 
satıldığı piyasada, 
eksik vergi ödeme
den vatandaşın 
vergi borçlan bulun
duğunu ancak 
bunu araç sahip
lerinin araçlarını 
satarken fark 
ettiklerini söyledi.
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin 8. mad
desine Panel Van'ın 
“Azami ağırlığı 
3500 kilogramı 
geçmeyen, kapalı 
kasalı* yandan cam
ları olanlar dahil) 
sürücü tasımından 

başka tek veya 
daha fazla sıralı 
oturma yeri bulunan | 
insan ve yük taşımak 
için imal edilmiş 
olan taşıtlar" 
tanımının yapıldığa* 
belirterek, bu 
araçlann yıllık ver- i 
gisinin 600 milyon 1 
lira olduğunu, oysa 
firmalar yansı diye 
150 milyon lira vergi । 
ödediklerini böylece- 
vatandaşlann mağ
dur edildiğini bildirdi. 
Aydın bu duruma 1 
Maliye Bakanlığı *nnJ 
el koymasını 
da istedi.
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Memur emeklilerinin 
zam faridan 1 

Ağustos’ta ödenecek 
Memur emeklileri, yüzde 
maaş artışından kaynakfanan zam 
farklarını Emekti Sandığı Genel 
Müdürlüğü’nden yopdan açddo- 
maya göre 1 Ağustostan itibaren 
ödenmeye başlanacak Syf 5'de

I ver- 
lyon Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri bu yıl da yine ÖSS rekorunu kırdılar
oysa 
diye
3 vergi 
öylece- 
mağ- 
jildîrdi
na 
ğı’nn

Gülşah Çıkrıkçı ÖSS Gemlik birincisi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Öğrenci Seçme Sınavlarının sonuçları açıklandı. Öğrenciler 
sonuçları öğrenmek için dün bilgisayarların başındaydı. Okul 
bazında Celal Bayar Anadolu Lisesi yine Gemlik birincisi oldu. 
Gülşah Çıkrıkçı sayısalda 370.875 puanla en yüksek puanı aldı

ÖSS sonuçları
Milyonlarca öğrenciyi ve bir o kadarda aileyi 

ilgilendiren üniversite giriş sınavlarının sonuçlan dün 
açıklandı.

Birbuçuk milyon öğrenciden 400-500 bini ancak 
fakülte ve yüksek okullara yerleşebilecek.

Kalan öğrenciler ise, lise diploması ile işsizler 
ordusuna katılacak.

Türkiye de genç insan nüfusu, azalma yerine artıyor.
Ve her yıl ÖSS sınavlarına katılan öğrenci sayısı da..
Nüfusa göre üniversite ve yüksek okulara alınan 

öğrenci ters orantı oluşturuyor.
Bu okullan bitiren öğrenciler ise diplomalı üniversitelil

er ordusuna oluşturuyor..
Otuz yıldır İzliyorum, bu üzende bir değişiklik yok.

' ÖSS sınav sonuçlarına göre, Gemlik Celal Bayar 

Anadolu Lisesi bu yıl da birinci oldu.
Buradaki seçme öğrenciler doğal olarak girdikleri 

sınavlarda diğer okul öğrencilerine fark atıyorlar.
I Arada tek tük başka okullardan öğrenciler de başarılı 

olsa da, genel başarı Celal Bayar Anadolu Llsesi'nln.
Bu başarı herşeyden önce öğrencilerin.
Bunlara yol gösteren öğretmenlerinin..
Birde dershanelerin..

[ Gülşah Çıkrıkçı adlı öğrenci, bu yıl okul birlnclslydl.

1 Girdiği OSS sınavında en yüksek puanı olarak Türkiye 
734. sü, Gemlik birincisi oldu.

’ İstediği fakülteye girme olasılığı var.
L Türkiye birincisinin 380 puan aldığına göre, Çıkrıkçı 
,çok büyük bir başarı elde etmiş demektir.
| Kendisini ve diğer sınav kazanan genç öğrencileri 
İUtluyorum
[ Düşük puan alanlar üzülmemell.

| Çünkü, bu sistemde doğal olarak sınavlara katılan- 
[lann üçte ikisi dışarıda kalacaktı.

| Yaşam, yalnız üniversite diplomaların değil.
Jhnu salan unutmayın.

Yüksek öğrenim 
sınavlarına giren 
öğrenciler dün sınav 
sonuçlarını internet 
ortamından ve 
telefonla öğrendiler. 
Sayısalda Gemlik 
birincisi C. Bayar 
Anadolu Lisesini birin
cilikle bitiren Gülşah 
Çıkrıkçı Gemlik’te en 
yüksel puanı tutturdu. 
Yabancı Dil ağırlıklı 
sınav birincisi ise 
367.330 puanla 
Nilgün Demirkıran 
oldu. İkinci yine 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesinden Kemal 
Öztürk 367.378 puan 
aldı. Haberi syf 2’de

Kı/^lüfiannajı'ndah'"^'
170 metrekare alan üzerine yaklaşık 100 
milyar liraya malalan Kurşunlu Liman 
KafeteryasTmn bölgede bir eşinin bulun
madığını söyleyen Kurşunlu Belediye 
Başkam Bayram Demir, önümüzdeki hafta 
kafeteryanın önümüzdeki hafta içinde 
ihalesinin yapılacağım belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 12’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hal-i pür melalimiz...
' Yoksulluk artıyor."
Memurlara darbe."

"Sözleşmeli personel uygulamasının yaygınlaştırılması ve 
memur sayısının azaltılması hedefleniyor."

"Gerçek işsizlik oranı yüzde 22."
Gazete başlıklarından küçük bir demet.
Ekonomik ve buna dayalı olarak sosyal yaşam toz duman. 
AB’ye uyacağız diye her geçen gün insandan uzaklaşan 

bir politika yaşamı sarıyor.
Öte yanda Türkiye’yi tam anlamıyla IMF’le kucaklaştır

manın yolları aranıyor.
IMF'nin içerideki adamları ellerinden geleni ardına koy

muyor.
Son on yıla damgasını vuran kötü yönetimin çıkardığı 

fatura yurttaşların omuzuna yüklendi.
Yurttaş da ne güçlü ama..
Omuzuna ne yükleniyorsa kaldırıyor.
Ama gidişat iyi değil.
Bu arada geçenlerde bizim gazetede bir haber vardı. 
"Dilencilikten ayda bir milyar kazanç elde ediliyor" 
Dolayısıyla dilencilik de cazip durumda..
Ülkenin içine düştüğü durum bu.
Enflasyon düştü diyenlere inat, yurttaşın satın alma gücü 

de düşüyor.
Artık toplumun çeşitli kesimlerinden "geçinemiyoruz" ses

leri yükseliyor.
Kulak vermek gerekmez mi?
Hal böyleyken özel uçakla davetiye turları atmak, çat 

I kapı dışarı gitmek, anlı şanlı törenler düzenlemek biraz ayıp 
I olmuyor mu?

Çok çalışmış gibi bir de tatile çıkıp oradan mütebessüm 
I pozlar vermek kanayan yaraya tuz ekmiyor mu?

Emeğini satanların durumu içler acısı.
Önceki gün bir dostuma maaşını sordum.
"Her şey dahil bir milyar iki yüz milyon lira' dedi.
Bu dost tam 23 yıllık memur. Hem de öyle böyle değil.

I Oldukça sorumlu ve de sorunlu bölgelerde görev yapı yor.
I Ne aile yaşamı var ne evinde huzur. Bugün burada yarın 

nerede olduğu belirsiz.
Bu koşullarda görev yap.
Ayda bir milyar iki yüz milyon lira al.
Ev kirası ver. Isın. Örtün. Karnını doyur. Çocuklarını okut. 
Sinemaya, tiyatroya gitme.
Kitap okuma.. Tatil yapma.
Sonra da insanım de.
İnsan sosyal bir varlık değil mi?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi Türkiye’de 

yaşamanın ve doğmanın panoramasını yapmış;
"Milyonlarca işsiz, 318 milyon liralık asgari ücret ve daha 

düşük ücretle çalışanlar, çocuğunun torununun eline bakar 
hale gelen emekliler, siftah yapamayan esnaf, ürününü 
maliyetlerinin bile altında fiyatla satmak zorunda kalan 
çiftçi, açlık ve yoksulluk altında çalışan memur,sabırla 
ülkesinin ve çocuğunun geleceği için özveride bulunup bek
lerken Başbakan’ın israf ve gösteriş merakı yüreğini sızlat
maktadır.

Sıra işçiye memura, e mekliye, çiftçiye geldiğinde kılı kırk 
yaran hesaplar yapıp ‘bir puan bile veremeyiz, Olsa da 
versek, enflasyon yükselir’ diyenlerin kara delik edebiyatı 
yapanların, ülke kaynaklarını nerelere aktardıkları bugün 
herkes tarafından görülmüştür."

Cevdet Selvi’nin dedikleri doğru.
Ama asıl doğrular sokaklarda yalın bir biçimde göz 

önünde

Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri bu yıl da yine ÖSS rekorunu krdfe

Gûfea/ı ÇıMrçı 
ÖSS Gemlik birincisi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Haziran ayında 
yapılan Öğrenci 
Seçme 
Sınavlarının 
sonuçları dün 
açıklandı.
Yapılan sınavlar
da Gemlik’te en 
yüksek puanı 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi ve 
okulu 2003-2004 
eğitim ve öğre
tim yılında birin
cilikle bitiren 
Gülşgh Çıkrıkçı, 
sayısalda 
370.875 puanla 
birinci oldu.
İlçe Milli Eğitim 
Mudürlüğü’nden 
yapılan açıkla
mada, ÖSS 
sınavlarında 
okullar bazında 
Gemlik birinciliği 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
elde ederken, 
ikinciliği İmam 
Hatip Lisesi, 
üçüncülüğü ise 
Gemlik Lisesi 
kazandı.
ÖSS sınavlarında 
Gemlik’te

Dün açıklanan ÖSS sınav sonuçları nedeniyle, öğrenci 
ler sınav sonuçlarını öğrenebilmek için internet kalelere 
akın ederek, sonuçları öğrenmek için ter döktüler

öğrenmi gören 
öğrencilerden

en yüksek puanı 
alan 10

öğrencinin isim
leri şunları :

ADI SOYADI BOLUM PUAN OKUL
1 - Gülşah Çıkrıkçı Sayısal 370.875 CBAL

2- Kemal Öztürk Sayısal 367.378 CBAL
3- Burçin Aydın Sayısal 361.338 CBAL
4- Mustafa Karpuz Sayısal 359.000 CBAL
5- Nuri Karagöz Sayısal 357.000 CBAL
6- Sultan Orman Sayısal 356.000 CBAL
7- Seçil Güler Sayısal 353.000 CBAL
8- Saliha uğur Sayısal 352.521 İ.H.
9- Taner Yıldırım Sayısal 350.937 CBAL
10- Elif Yavuz Sayısal 350.006 CBAL
YABANCI DİL
1 - Nilgün Temirkıran 367.330
2- Methat Korumaz 361.555
3- Özge Çakır 355.010
4- Ayşegül Özmüş 339.669
5- Duygu Koral 339.356

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

KATALOGLARIMIZIGÖRMEDEN KARAR KERNEYİA

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
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poğalgaz çalışmaları başlangıcı basın toplantısı ile halka duyurulacak

Poğalgaz fizibilite raporları 
EnegiPijiasaşı 

Denetleme Üst Kurulu’nda
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlik’in doğalgaz 
sorununun çözüldüğünü, fizibileti raporlarının Enerji 
Piyasası Denetleme Üst Kurulu’r"'1 onaylanmasından 
sonra, çalışmalara başlanacağını söyledi.grene

<ofeleç 
er

in isifn-

MUL 
:sal 
BAL 
SAL 
BAL 
BAL 
SAL 
BAL 
k 

SAL 
SAL

Seyfettin SEKERSOZ

Yıllardır ilçe 
gündemine 
damgasını vuran 
Doğalgaz sorunu 
nihayet sona ediyor. 
Gemlik Doğalgaz 
dağıtım ihalesini alan 
Anadolu Doğalgaz 
Dağıtım Şirke ti’nin 
hazırladığı fizibilite 
raporları Enerji 
Piyasası Denetleme 
Üst Kurulu'nca 
değerlendiriliyor.
Konu hakkında 
bilgi veren Belediye 
Başkanı Mehmet

lurgut, İlçeye 
getirilecek
Doğalgaz'da
sorun yaşanmaya
cağını söyledi.

— Bir süre önce 
İhaleyi alan firma

«ı tarafından
D ilçede araştırmalar 

Yapıldığını belirten

Başkan Mehmet 
Turgut, hazırlanan 
projelerin 
Enerji Piyasası 
Denetleme 
Üst Kurulu'nca

Ah o defterler...
Ah o fefterler(defterler)
Yok mu o tefterler, kara kaplı tefterler.
Koca, Koca içi boş tefterler.
Tefterlere maliye el attı.
“Çok Kemalist” de AKP’ ye kapağı.

Anadolu Doğalgaz Dağıtım Şirketi yetkilileri daha önce ilçemize 
g 2rek, harita üzerinde incelemeler yapmışlardı. Hazırlanan proje 
ler Enerji Piyasası Denetleme Üst Kurulu tarafından onaylanacak.

onaylandıktan 
sonra detaylı 
açıklamaların yapıla
cağını duyurdu.
Nisan ayında yapılan 
Gemlik Doğalgaz 
dağıtım 
ihalesinden sonra 
başlatılan çalışmalar 
sonucunda gerekli 
projelerin hazır

landığına dikkat 
çeken Başkan 
Turgut, “Projeler 
onaylandıktan 
sonra firma adına 
ilçeye gelecek 
bir teknik heyet 
tarafından durum 
basın toplantısıyla 
duyurulacak" 
şeklinde konuştu

P bÛrSa’hÂkİmTyETVE ’
KENT GAZETELERİNE 

| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEl REKLAM ■

TEL: (0.224) 513 96 83

(IMF)nin faydası

Bir ülke (IMF) nin kucağına nasıl
I düşüyor.

- Bütçei sürekli açık verirse düşüyor.
- Enflasyonu yüksek ise, düşüyor.
- Dış borçlan yüksek ise düşüyor.
- Ve. En önemlisi kısa vadeli

I. borçları çok ise düşüyor.
1 Bir de bütçeyi politikaya alet
I ettiyse düşüyor.

Biz buna popülizm diyoruz.
Popülizm denilince de, aklımıza

I Demirel geliyor.
Bir tarihte Akhisardaydı.
Seçim konuşması yapıyordu.
Konu, tütüm taban fiyatlarına

I gelmişti.
Demirel hızını alamamıştı.
Ve. şöyme dedi.
2- Kim ne verirse, ben beş bin

I fazla vereceğim"
Nereden verecektib
Bütçede var mıydı.
Ama. Onun umurunda değildi.
Erbakan’da, 5-6 yıl önce askere 

kıyak yapmıştı.
Ve. Ayrıcalık yaaparak, askere % 

42 zam yapmıştı.
(IMF) nin ülkemize, yararı da oldu.
Popülizmi önledi.
Kaynakları olmayan zamlan yasak- 

| ladı.

Kaynak şok ise, artık zam da yok.

I Geçenlerde asker % 18 zam istedi.
Ardından, polisler de istedi.
Diğer memurlarda, istedi.

13 Ama. Hükümet, bu isteklere olumlu
cevap veremedi.

B Çünkü. (IMF) ye taahhüdü var.

IAksi takdirde, yapılan anlaşma 
bozulur.
(IMF) ülkemizin ekonomik ve hatta 

I" siyasi bağımsızlığını yok etti.
Ama. Bir faydası oldu. 
Bütçe disiplinini sağladı.

'II günOnsözü
Paranın değerini, 
Öğrenmek isterseniz 
Borç almaya çalışın.

“Franklin”
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Trol ağları Kurşunlu Balıkçı Irçe'M
Barınağı’nda teşhir ediliyor

Seyfettin ŞEKER SÖZ

Gemlik Körfezinde 
kaçak avlanmada 
yakalanan trol 
ağları Kurşunlu 
Balıkçı Barınağı nda 
teşhir ediliyor.
Balık yasağının 
başlamasıyla 
birlikte trolle 
balık avlamaya 
yönelen bazı 
balıkçıların ağlarına 
el konularak 
teşhir edilme 
yoluna gidiliyor.
Bu nedenle, 
Kurşunlu Balıkçı 
Barınağında 
teşhir edilen 
trol malzemeleri 
İle ağlarının 
bulunduğu yere 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü Su

Ürünleri tarafından

ordusuna kahkk
Kayıtlı işgücü tse 
geçen yıla göte 
yüzde

Denizlerimizin 
düşmanı Trol Ağı” 
diyerek birde 
tabela asıldı. 
Denizlerde balık 
neslini yok eden 
Trol malzemeleri 
vatandaşların ilgisini 
çekmesi için teşhir 
ediliyor.

OZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

KAMYON L«
12 R 22,5

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
KAMPANYAMIZİŞ BANKASI ■ MAXIMUM KART ^TOL'TI ADİ A QIÎ\IİDl IFlID 

GARANTİ BANKASI - BONUS KART BOKLARLA SINIRLIDIR

OZKAYA OTOMOTİV
—C IVI L I IV D Z-\ T I

I D E II I Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK Te(. (0>224 513 73 93 Fax. 514 4Q 44

ur kıy ede kayıtlı 
işsizlik o ra n t geçen 
yıla göre yüzde 
47 oranında 
arttı. Türkiye 
İş Kurumu Genel 
Müdürlüğünün 
2003-2004 Nisan 
ayları işgücü 
piyasaları 
raporuna göre 
geçen yıl Nisan 
ayında kayıtlı işsiz 
sayısı 441 bin 627 
iken bu yıl 653 bin 
275e yükseldi. 
Bir yıl içerisinde 
Türkiye'de 211 
bin 648 kişi 
daha işsizler

gösterdi. Kuruma 
Nisan ayında 
52 bin 258 kışı 
iş başvurusunda 
butunarken, 
bunlardan 
ancak 6 bin 
482 kişi bir tşe 
yerleştırHd s İşe 
yerleştirme 
oranı ise geçen 
yıhn aynı ayma 
göre yüzde 
36 lık b»r artış 
gösterdi

SATILIK
Eski Pazar Caddesi Ay Sokakta 

2 katlı, 2 daireli müstakil bina 
sahibinden satılıktır.
Köşebaşı 38 milyar 

Müracaat : 512 27 89 - 0.535 692 45 7B

N0W0X BİLGİSAYAR
TEM SERVİS USU TEmOLOUI

£L£AMN ARANIYOR
2 YILLIK BIL&SAYAR 

MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU 
DENEYİMU ELEMAN ARANIYOR 

HomıdEye Mh Gozbone C0. 
Şirin Ptoro Ifhonı No : 14 GEMLİK 

Tel (0.224) 512 25 53

Ol. Gemlik Liman Başkanlığından 
^2 aldığım EY - 630 sicil nolu 

Gemici cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Muarrem GÜNER
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Memur emeklilerinin zem
farkları 1 Ağustosla ödenecek
l^emur emeklileri. 
)U:de 6 hk maaş 
artışından kay- 
naklanan zam fark
lını 1 Ağustostan 
hbaren almaya 
taşlayacak 
Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü nden 
.apıian açıklamaya 
göre. kurumdan 
aylık alan emekli, 
dul ve yetimlerin 1 
Temmuz dan geçerli 
olan katsayı artışları
na ilişkin fark çalış
maları tamamlandı. 
Buna göre, kurumdan 
emekli, dul ve yetim 
aylığı alanlardan 
I gruba girenler 1 
aylık. 2. gruba giren
ler 2 aylık. 3. gruba

girenler de 3 
aylık fark alacak. 
Aylıklarını Ziraat 
Bankası dışındaki 
bankalar ile PTT 
aracılığıyla ya da 
konutunda alanlara 
zam farkları 1 
Ağustos tan itibaren 
ödenecek.
Aylık! u Ziraat 
Banko ıdan

alanların farklarla 
ilg ödeme takvimi 
de şöyle olacak: 
-1. gün alanlara: 1 
Ağustostan itibaren -
2 gı -• -Mora: 2 
Ağı . -°n -
3 . gun o - u 
Ağustos'tan n. iaren - 
4. gün alanlara: 4 
Ağustos'tan itibaren - 
5 gun alanlara: 5

Ağustos'tan itibaren 
89.3 TRİLYONLUK 
ÖDEME
Bu arada yeni kat
sayılarla Emekli 
Sandığı'nda en düşük 
emekli aylığı 483 
milyon 840 bin 
liradan 512 milyon 
930 bin liraya 
yükseldi.
Zam farkı ödemesin 
de bulunulacak 
emekli, dul ve 
yetim sayısı 1 
milyon 543 bin 
219, bunlara 
yapılacak toplam 
ödeme de 89 trilyon 
342 milyar 656 
milyon 840 bin lira 
olarak belirlendi.

ipi Hi MM « BT* ■■ İB

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ I
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurş n
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

bizimle win
lılMMUMU1 IİLL V- L-w

• »•‘S®®31**

Bursa’da otomobil
tekstilin tahtını yıktı

ndan 
olu 
ttirn 
ÜN#1

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey M?' Üstün Sok.

16/A Mi ANYA
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14

GSM : (0.532) 297 23 18

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J

Tekstil ile özdeşleşen 
Bursanın artık bir 
otomotiv şehri 
haline geldiği. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası nın yaptırdığı 
250 büyük firma 
araştırmasıyla bir 
kez daha ispatlandı. 
2003 yılında bir mil
yar dolarlık ihracatı 
ve 2 katrilyonluk 
cirosuyla Oyak 
Renault Otomotiv 
Fabrikası, Bursa nın 
en büyüğü ünvanını 
kazandı. İlk 250 
arasındaki 56 oto
motiv firmasının 7 
katrilyon ciro ve 2.5 

I milyar dolar ciro 
gerçekleştirdiğini 
belirten Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Celal 
Sönmez, 87 tekstil 
firmasının ise 4.5 
katrilyon ciro ve 1 
milyar 296 milyon 
ihracat kaydettiğini 
bildirdi. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Celal 
Sönmez, 7’cisi 
yapılan araştır
manın sonuçlarını 
kamuoyu ile pay
laştı. 250 firmanın 
ciro toplamının 16,5 
katrilyon lira, kar
larının 1 katrilyon, 
ihracat toplamının 
4.5 milyar dolar ve 
istihdam ettikleri kişi 
sayısının 88 bin 169 
olduğunu açıklayan 
Celal Sönmez, son 7 
yılda 250 büyük fir
manın ihracatının 
yüzde 270 arttığını 
bildirdi.
BURSA OTOMOTİV 
ŞEHRİ OLDU 
Otomotiv, ana ve 
yan sanayinde ihra
catın yüzde 840 art
tığını, tekstildeki 
ihracatın yüzde 130 
artış kaydettiğini 
ifade eden Celal 
Sönmez, "Otomotiv
sanayinin 1997 yılın
da ihracattaki payı

yüzde 18 iken 
bugün yüzde 56yı 
aşmış durumdadır 
İstihdam açısından 
bakıldığında 1997 
yılında çalışan sayısı | 
15 bin i ke n bu s ayı 
2003 yılında 23 bin 
419 olmuştur. Tekstil 
ve konfeksiyon sek
töründe çalışan 
sayısı 35 binden 40 
bine çıkmıştır.
Oto m otiv çok hızlı 
büyüyor. Ancak tek
stil sektöründe 
Bursa, diğer kentlere 
göre yine zirvede 
Bursa tekstil şehriydi, 
şimdi c ür.vsr.s ctc. 
motivi de ilave ediy
oruz" diye konuştu. 
"TEMKİNLİ İYİMSERLİK 
SÖZKONUSU" 
Piyasalarda istih
dam açısından 
önemli sıkıntılar 
olduğunun altını 
çizen Celal Sönmez, 
"Sağladığı istihdam 
açısından tekstil ve 
konfeksiyon sanayi 
birinciliğini koruyor. 
Ciro ve ihracat 
açısından tekstil 
sektörü başta.
Çalışan sayısı son 7 
yıllık dönemde 76 
bin 943 ten 88 bin 
112*ye çıkmış.
Ancak istihdamdaki 
artış yüzde 14.51e 
kaldı. Ekonomideki 
istihdamsız büyüme 
olgusu burada da 
karşımıza çıkıyor.
İstihdamsız büyüme 
olmaz. Ben işadam 
lan miza, turizm, 
gıda, tanm. hay
vancılık ve inşaat 
gibi sektörlere 
yatırım yapmalarını 
tavsiye ediyorum. 
Halen temkinli bir 
iyimserlik sozkonusu 
İç piyasa can
landığında ve istih
dam arttığında dış 
ticaret açığı 
azaldığında tam 
iyimser olacağız" 
şeklinde konuştu.
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Gelinlik seçmenin püf noktalan
Yaz geldi dugun 
sezonu açıldı. 
Bembeyaz gelin
liğiniz içinde bir peri 
kızı gibi olacaksınız. 
Peki ama gelinliğinizi 
nasıl seçmelisiniz, 
biliyor musunuz?' 
Samsunlu modacı 
Hanıfe Erkan, evlilik 
hazırlığında olan 
bayanların en 
fazla önem verdiği 
konulardah biri olan 
gelinlik seçiminin 
doğru olarak 
yapılması gerektiğini 
söyledi.
Prenses Modaevi nin 
sahibi modacı 
Hanife Erkan, gelinlik 
seçmenin puf 
noktalarını

. anlatırken, 
' Dugun ğunü çekilen 
fotoğraflar bir ömılr 
boyu saklandığı 
için gelinin böyle

I bir günde nasıl 
* göruridugu son 

derece önemlidir
> 2unun-, için de 
., evlilik öncesi

hazırlıklarda en 
önemli seçim olan 
gelinlik provalarında 
dikkat edilecek 
hususlar vardır" dedi. 
Gelinliklerin diktir
ilmişinin yanı sıra 
hazır alınabileceğini 
ifade eden* Erkan, 
.Gelinlik, ğelinin 

.vücut kusurlarım 
kapatmalı, boya, 
kiloya uygun 
modeller seçilmeli.

Asla ve asla bir 
gelinlik başkasının 
üzerinde güzel 
durduğu için 
alınmamalı.
Boyun, gogus 
ya da sırt 
dekoltesine dikkat '■ 
edilmeli. Gelinliğin 
uzunluğu da dikkat- 
edilme ı gereken 
diğer, t- r konu 
diye konuştu 
Modacı Hanife

Erkan ın çeşitti 
vucut yapsianna 
göre ge I i n li k 
tavsiyeleri ise şöyle: 
Dikdortgen Tipli 
Vücutlar:
Bu. vuc ut turunde 
bel kısmı cok 
fazla beliı değildir, 
omuzlardan 
kalçalara doğru 
düze .yakın bir 
hat inmektedir. 
Dikdörtgen vucutlu 
bayanların, bellerini • 
ortaya çıkaran * - 
büzgülü bir gelinlik 
modeli seçmeleri 
uygun olacaktır.
Armut Tipli Vücutlar: 
Bu tipteki bir kadının 
kalçaları omuzların
dan daha geniştir. 
Aradaki bu farkı 
aza indirmek için 
hafif vatkalı gelinlik 
modelleri uygun 
olabilir Bunun 
yanısıra. kalın * 
kûmaslı modeller 
'•• •rcıh edilmelidir. 
Kalçalar geniş ve 
yuvarlaksa duz 

kesâmfa moddodc" 
kaçmrımo c' 
çünkü bu tür mod
el ’ er katç atonrı 
genişliğ in ı daha 
fazla ortaya 
çıkaracaktır
Kalın be* bir 
vucut için tavsryermz 
V tipinde bir gelin 11 k 
model i seçimidir 
Aynca kemerli ve 
geniş gel i n 11 k 
modelten de pek 
uygun değ11dır 
Üçgen tipli vücutlar 
Ucgen tipli vucuda 
sahip kişilerin omu
zları kalçalarına göre 
daha geniştir 
Genelde sporcu 
bay a n la rda rast
lan ila n bu tıp 
vucut için, omuzların 
genişliğim 
kapatmak amacıyla, 
ust.kısmı duz kesimli 
ve uzun kollu 
modeller 
uygundur
Kum saati tipli 
vücutlar
Genelde ideal vucut 

tıpı olarak gonJer 
bu vuCOt se*. r*e 
hemen her 
modern uygun 
okJugu soytenebdr 
Y«ne de beBenm 
ortaya çıkaran 
modeBer onerteb*r 
Duz karmb ve 
kuçuk gogusknrsent 
duz kesı mîı b«r 
getenhk seçeb*iK 
Göbeğinizden 
şikayetçi olmana 
d ur umunda A- 
hpmde gebnMder 
uygundur
Kı sa baytu san 12 
onu V- kesimli b» 
ge h n 11 k boyunuzu 
uzun gösteri- 
ayrıca toplu saç 
modelini onennz 
Uzun boylu sanız 
etek boylan çok 
kısa olmadığı 
surece her 
model size vak ı s» 
Uzun boyunluyu) -z 
tam tersine
saç r mzı ack 
bırok”ia!ı$mı;

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET ■■^513 96 83 Î'IATIA İHA PIZZAKIA

GEREKLİ lELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

rast fıjyd Cafe
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA IA1

İtfaiye 110 TEK Arıza 513 20 66
Polis İmdat 155 TEK İşletme 513 45 03
Jandarma İmdat 156 Statyum 514 00 95
Jandarma K 513 10 55 Orm.BoLŞef. 513 1286
Polis Karakolu 513 18 79 Milli Eğt. Md. 513 11 74

Gar.. Kom. 513 1206 Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 .10 57

KAYMAKAMLIK Karayolları 513 13 08

513 10 51
Liman Baş. 513 11 33

Kaymakamlık Mal Müd. 513 10 95
C.Savcılığı 513 10 53 Nüfus Md. 513 37 42
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Özel İd. Md. 513 15 07

Emniyet .Müd. 51310 28 Tapu Sicl. Müd 513 14 14
Müftülük 513 13 64

ULAŞIM Gümrük Md. 513 14 11
nı । ■ — Tekel Md. 513 10 42

METRO 513 12 12 Ver. Dairesi Md 513 10 92
Aydın Turizm 513 20 77 İlçe Tarım Mud 513 11 86

HASTANE LFR İlçe Seç. Md 513 77 73

Devlet Hastanesi 513 92 00 BELEDİYE
SSK Hastanesi 513 23 29 Santral 513 45 21 -23
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet.
Su İşlet.

513 45 21-122
Körfez Taksi 51318 21 513 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 45 21 -111

Manastır Taksi 514 35 50 Su Arıza Yalnız 185

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular . (226) 363 43 19
Eskıhısar (262) 655 60 31

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

______ OTOBÜS______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 '0

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

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ ♦ AYRAN

HAMBURGER ♦ AYRAN
HAMBURGER ♦ CİPS ♦ İÇECEK 
TABAKTA SERVİS 
DÖNER ♦ CİPS ♦ KARISI SALATA ♦ IÇ&EK 
CİĞER ♦ CİPS♦KAR$KSALATA
KÖFTE ♦ 0P$ ♦ KARŞ < SALATA • ÇECE< 
SOSİS ♦ CîPS • KARDIK SALATA ♦ ÇECEk

1 500.000 TL
2.000.000 TL]
2 000.000 TL]
3 500.000 TL

4 500 000 Tl
4 500 OOOTL
4 500 000 TL
4 500 000 TL

MARGARITAPIZZA4 İÇECEK 4.500.000 TL
PİZZAKARŞ-K8.000.000 TL 

İşyeri ve evlere paket semsimiz voröı
istiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: «0.224 513 5367

Manastır Cumhuriyet Mahallesi nde
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74 1
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ıSYM Başkanı Prof Dr. 
3*0$ Kuçukyavuz, 
pavo başvuran 1 
)ilyon 786 bin 883 
daydon 1 milyon 
23 bin 76 sının sınava 
pdiğinı. 58 bin 807 
ıtfayın sınava 
ilmediğini söyledi. 
)SYM Başkanı Prof Dr. 
ovaş Kuçukyavuz. 
)$$ sonuçlarını.
£YM de düzenlediği 
Kisin toplantısıyla 
ıcıklodı 
luçükyavuz. sınava 
»şvuran 1 milyon 
786 bin 883 adaydan 
I milyon 728 bin 
76 sının sınava girdiği
ni. 58 bin 807 adayın 
sınava girmediğini 
söyledi. Sınava giren 1 
milyon 728 bin 076 
adaydan 1 milyon 
727 bin 957 adayın 
sınavı geçerli 119 
adayın sınavı gece^».’ 
sa. a 119 ada.

12 a gırıs kartı ya aa

* Telsim Myeep abonelik işlemleri
Mycep Koııtör yükleyici

„ Hat açma & Hal Kapatma
- Sim Kart yükleme

Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri
(TP TEIEFONI ve AKSESUAR SATIŞI

TOPTAN ve PERAKENDE KONTÖR SATIŞI
ULUOCAKLAR TELSİM CEPSHOP

SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİk .
Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK

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

kimliği olmadığı için, 
l 'i sınava başkasını 
soktuğu için, 8 i kopya 
çekme eyleminde 
bulunduğu için, 98 i 
ise sınav kurallarına 
uymadığı için sınavı 
geçersiz sayıldı. 
Sınavda sayısal 
bolümde en başarılı 
iller Ankara, Konya, 
Eskişehir olarak sıra
landı. Sözel bölümde 
en başarılı iller 
Kırşehir, Aksaray ve 
Aydın olurken, Eşit 
ağırlıklı bölümün 
başarılı illeri Konya. 
Ankara ve 
Antalya oldu.
Sınava giren öğrenci-■ 
lerın yüzde 78.8 ı 

başarılı, yüzde 21.2 si 
başarısız oldu. Sınava 
giren öğrencilerin 
yüzde 42.9‘unu kızlar, 
yüzde 57 Tini erkekler 
oluşturdu. Kız öğrenci
lerin yüzde 84.6'sı, 
erkek öğrencilerin 
yüzde 74.4'ü sınavda 
başarılı oldu.
Sınav genelinde 
kızların başarı oranı 
yüzde 62.4, erkeklerin 
başarı oranı yüzde 
52.1 oldu.
OSS Sonuçlarını 
öğrenebileceğiniz 
adresler şöyle: 
INTERNET ADRESLERİ, 
http: www osym.gov tr 
http: oss osym gov tr 
http. oss2004.osym

gov.tr
900 LU TELEFON 
NUMARALARI: 
0 900 309 1997 
0 900 309 1999 
WAP UYUMLU CEP 
TELEFONLARI: 
http:/ wap.osym.gov.tr 
Sınav sonuçları aynı 
zamanda Türkiye 
Gazeteciler 
Cemiyeti'nin yarın 
çıkaracağı Sınav 
Sonuç Gazetesi ile de 
adaylara duyurula
cak. 2004-ÖSS sonuç 
belgeleri adayların 
adreslerine 22 
Temmuz Perşembe 
gününden itibaren 
postalanmaya 
başlanacak.
TERCİHİNİZİ SON 
GÜNE BIRAKMAYIN 
ÖSS sınav sonuçlarının 
açıklanmasıyla birlikte 
imtihana giren öğren
cileri 26 Temmuz 4 
Ac; . tos tarıhıerı 
a* ; ında yapacakları 
tercih telasesi sardı.
Uzmanlar, gençleri 
kendilerine uygun 
meslekler seçmeye 
yönlendirirken, "Hatalı 
bir tercih, hayatınızın 
bundan sonraki 
bölümünü felakete 
çevirebilir. Bu yüzden 
tercih sıralamasını ne 
kadar ciddiye alırsanız 
o kadar iyi olur. 
Geleceği düşünün 
5-10 yıl sonrasını 
planlayın" diyor. 
Derlenen bilgilere 
göre, bir milyon 700 
bin kişinin girdiği ve 
bir milyon 362 bin 
gencin kazandığı 
ÖSS sınavının ardın
dan yapılacak 
tercihlere göre, 
devlet, vakıf ve 
KKTC'deki üniver
sitelerin lisans, 
önlisans ve özel 
yetenek programları
na toplam 396 bin 
241 öğrenci yerleştir
ilecek. Yani bir 
milyonu aşkın 
gencin açıkta kala
cağı üniversite 
heyecanı öncesinde 
tercihlerin doğru 
yapılması gerekiyor. 
Uzmanlar, tercih için 
2 haftalık süre 
bulunduğunu, 

bu işi yapmanın son 
günlere bırakılmaması 
gerektiğini belirterek 
şunları söylüyorlar: 
"Tercih konusuna 
genel bir şablonla 
yaklaşmak yanıltıcı 
olur. Her adaya göre 
özgün modeller 
geliştirmek gerekir. 
Her şeyden önce 
puanınız ölçüsünde 
konuya yaklaşmak 
gerekiyor. Hayal 
kurma ve uçmanın 
tercihleri boşa kullan
manın ötesinde hiçbir 
yararı yok. Bu aşama
da yüzdelik sıra çok 
önemli. Puandan çok 
onu dikkate alırsanız 
daha yararlı olur. 
Sakın unutmayın; 
meslek seçimi hayat
ta verilebilecek en 
önemli kararlardan 
biri.'
KENDİNİZE UYGUN 

MESLEKLER ARAŞTIRIN' 
Uzmanlar, kendinize 
uygun meslekler 
araştırın' diyor ve 
ekliyor:
"5- 10 yıl sonrasını 
düşünün. İş bulabile
cek misiniz, seçe
ceğiniz mesleğin önü 
açık mı, ekonomik 
getirisi iyi mi?
Başarı ve kazanç için 
mutluluğunuzu feda 
etmeyin. Para da 
kazanılır, kariyer de 
elde edilir. Ama 10, 
20, 30 yıl sonra, farklı 
bir mesleği seçtikten 
sonra, ben (doktor, 
mühendis, öğretmen 
olacaktım burada 
işim ne) dediğinizde 
çok geç olacaktır. 
En iyi meslek, sizi en 
mutlu eden meslektir.| 
Elbette kariyer, kazanç 
ve seçeceğiniz 
mesleğin geleceği de 
çok önemli"
Uzmanlar, öğrencilerin 
kazandığı fakat 
öğrenim görmeye
ceği bölümleri tercih 
etmemesi konusunda 
uyarılarda bulunarak, 
"Gelecek yılı da 
zora sokarsınız.
Eğer kendinizi iyi 
yetiştirir ve iddialı 
olursanız hemen her 
meslekte başarılı 
olabilirsiniz.

OSS de Dmncı 
olup, Türkiye ran 
en iyi üniver
sitelerinden 
birinin en iyi diye bili
nen böl ümünden de 
mezun otsanız, işsiz 
kalabiliyorsunuz. Alan 
dışı terci hten uzak, 
durmalısınız. Cunkü 
çok zor. Ön eleme 
yaptığınız tercihlerinizi 
ise ne puan sırasına 
göre ne de yüzdelik 
dilime göre değil, 
kesinlikle ve kesinlikle 
istek sıranıza göre 
yapmalısınız. İktisat, 
işletme, endüstri 
mühendisliği, 
hukuk, uluslararası 
ilişkiler gibi joker 
mesleklerin yanı sıra 
turizm gibi hizmet 
sektörüne yönelik 
alanlar, kararsızlar için 
iyi bir secim olabılıt 
Sınıf öğretmenliği ve 
okul or' • naretmen
liği iş garantisi 
arayanlar için iyi 
bir seçim olabilir 
diyorlar.
Uzmanlar ayrıca, 
"En zor kazanılan 
bölümlerin başında 
İngilizce öğretmenliği 
ve İngiliz dili ve ede
biyatı geliyor. Öğren
ciler, İngilizce puanı 
ile öğrenci alan 
Fransızca ve Almanca 
öğretmenliği bölüm
lerine yönelebilirler. 
En azından iki lisan 
bilerek mezun 
olurlar. Barınma 
konusunu mutlaka 
göz önünde bulun
durun. Eğer ekonomik 
durumunuz iyi ise 
açıkta kalmaktansa

■liyi vakıf üniversitelerini 
dikkate alın. Şu an 
için üniversiteye 
[girmek sizin için her 
şeyden önemli ola
bilir. Ama mezun 
[olduğunuzda da, 
iş ararken de. basan 

[ basamaklarını bir 
bir çıkarken de 
aynı mutluluğu 
hissedebilmeksiniz.

I Yoksa diplomalı 
işsizler kervanında 
bir kişi artırmış 
olursunuz 
uyarılarını yapıyor.

osym.gov
wap.osym.gov.tr
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Gurbetçiye mangal vergisi
Berlin’de yeşil alan
larda mangal 
yapanlardan 5 Euro 
vergi alınması teklifi, 
Almanya'da yaşayan 
Tûrklerin sert tepki
sine neden oldu. 
Gurbetçiler. 5 Euro 
vergi insanca değil. 
Mangal bizim 

। kültürümüz’ diyor 
Berlin’de hemen 
hemen her yaz 
mevsiminde gün
deme gelen piknik 
tartışmaları vatan
daşlar arasında 
şaşkınlıkla karşılanı 
yor. Geçen yıl, uzun 
tartışmalardan sona 
birçok yeşil alanda 
piknik yapmak 
yasaklanırken, yasak 
yerde piknik yapan
lara veya çöplerini 
piknik yerinde 
bırakanlara 35 
Euro’ya kadar para 
cezası kesilmesi 
kararı alındı. Son 
olarak da CDU’lu bir 
politikacı, mangal- 
cılardan 5 Euro

ı Türkiye turizm gelirini arttırdı
I - DİE'nin 2004 yılı
I Nisan-Haziran

Dönemi 'Çıkış Yapan 
- Ziyaretçiler Anketi' 
I çalışması sonuçları- 
I na göre, Türkiye'nin 
| 2004 yılı Nisan- 

Haziran dönemi

I
 Turizm Geliri 3 milyar 

269 milyon 931 bin 
475 dolar olarak 
hesaplandı.
Devlet İstatistik

I
Enstitüsü'nün (DİE) 
Merkez Bankası ve 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile işbirliği 
çerçevesinde yaptığı

1
 2004 yılı Nisan- 

Haziran Dönemi 
'Çıkış Yapan

[Ziyaretçiler Anketi' 
Jsonuçları açıklandı. 
İl Yabancı ziyaretçiler 
I ve yurt dışında 

ikamet eden vatan
daş ziyaretçilere 

ı uygulanan çalışma 
sonucunda yabancı

alınması teklifine 
bulununca, 
Almanya’da yaşayan 
Türkler büyük tepki 
gösterdi. Teklifi komik 
bulduklarını belirten 
vatandaşlar, 'Bazı 
politikacılar, yaz 
boşluğunda gün
deme gelebilmek 
için tuhaf tekliflerde 
bulunuyor’ açıkla
masında bulundular. 
Cumhurbaşkanlığı 
konutu olarak kul
lanılan Bellevue 
Sarayı önündeki 
yeşil alanda piknik 
yaparak Alman 
arkadaşları Carola 
Heise’nin doğum 

ziyaretçilerden 2 mil
yar 814 milyon 627 
bin 211 dolar, yurt 
dışında ikamet eden 
vatandaş ziyaretçil
erden ise 455 milyon 
304 bin 263 dolar 
turizm geliri elde 
edildi. Toplam 3 mil
yar 269 milyon 931 
bin 475 dolar olan 
turizm gelirinin 2 mil
yar 577 milyon 731 

gününü çocuklarıyla 
birlikte kutlayan 
Zeynep Yemişen ve 
Songül Gencer, 
piknik tartışmalarının 
artık sıkıntı vermeye 
başladığını söyledi. 
Zeynep Yemişen, 
‘Geçen yılkı piknik 
tartışması, yine gün
deme taşındı. Artık 
bıktık. Politikacıların 
bu kadar basit bir 
olayı bile abartarak, 
gündeme 
getirmelerini anlaya 
mıyorum. Mangal 
sonrası arkada çöp 
bırakanlara para 
cezası verilmesini 
yeterli buluyorum.

bin 702 dolarını 
kişisel harcamalar, 
692 milyon 199 bin 
772 dolarını ise 
paket tur harca
maları oluşturuyor. 
Böylece, 2004 yılı II. 
dönem Turizm 
Gelirinde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre toplamda 
yüzde 44.8'lik, 
yabancı ziyaretçi

Şimdi de her man- 
galadan para 
talep etmek ise 
bana saçma geliyor’ 
dedi. Her fırsatta 
arkadaş lanyla 
piknik yaptıklarını 
belirten Yemi şen, 
şunları söyledi: 
‘Piknik ve mangal 
bizim kültürümüzün 
bir parçası. Biz 
arkadaşlarla eş 
ve dostla bir araya 
gelmeye çalışıyoruz. 
Hatta yanımızdan 
geçip mangal 
kokusunu alanlara 
da ikramda 
bulunuyo ruz. Bir 
keresinde 
Cumhurbaşkanlığı 
önündeki koruma 
muhafızlarına köfte 
ikram etmiştik. 
Onlar da ‘çok 
güzel gözüküyor 
ama görevdeyken 
almamız yasak’ 
diye cevap verdiler. 
Bu tartışmalarla 
piknik zevkimizi 
yok ediyorlar.’ 

harcamalarında 
yüzde 51.2'lik, vatan
daş ziyaretçi harca
malarında da yüzde 
14.6'lık artış 
kaydedildi. Alt har
cama gruplan 
toplamı itibariyle de 
paket tur harca
malarında yüzde 
46.4'lük, kişisel har
camalarda iseyüzde 
44.3'lük artış oldu.

Turistler 
Türkiye’den 

memnun 
ayrılıyor

Türkiye, bu yU yak
laşık 13 milyon turist 
be kİ iyor. Avrupa 11 t ur
istler. uzun süreli tatil 
tercihlerini Türkiye 
yönünde kullanırken, 
Rusların kalış süresi 
ise bir haftayı 
buluyor.
Derlenen biIgilere 
göre, Türkiye'de iyi 
tatil geçiren turistlerin 
bir dahaki turizm 
sezonunda tercihi 
yine Türkiye oluyor. 
Türkiye'ye gelen tur
istlerin ortalama kalış 
süresi 10.1 gün. 
Başta Almanlar 
olmak üzere AvrupalI 
turistler, uzun süreli 

| geliyor. Özellikle 3.

yaş grubu AvrupalI 
turistler, kış aylarında 
birkaç hafta kalıyor
lar. AvrupalI turist, 
tatil geçirdiği yeri 
severse yılda iki kez 
aynı yere gidiyor. 
Rus turistler ise 
Türkiye'ye genellikle 
bir hafta kalmak için 
geliyor. En kısa kalan 
turistler ise İsrailliler. 
3 veya 4 günlük 
kısa süreli tatile 
çıkan İsrailli turist, 
yılda birkaç kez 
geliyor. Uzakdoğulu 
ve ABD'li turist ise bir 
yerde uzun süre 
kalmaktan 
hoşlanmıyor. 
Türkiye'ye tatile 
gelen turistlerin 
tercihleri de 
yaşadıkları ülkeye 
göre farklılık 
gösteriyor. AvrupalI 
turist denizi ve 

" BURSA HAKİMİYET VE "

I KENT GAZETELERİNE I
İLAN ve REKLAM ALINIR

I KÖRFEZ REKLAM I
TEL: (0.224)513 96 83 -

güneşi tereci 
ederken, Rus ve 
Türk cumhunyet- 
lerinden gelen tur
istler ise havuz ve su I 
eğlence parkta* 
aktıvıtelennden 
hoşlanıyor.
Uzakdoğulu ve ABD । 
turistler ise tarihi ve 
kutturai yeden 
gezmeyi ön ptando j 
tutarken, yedi tunst 
denizden çok havuzu 
tercih ediyor.
İlk gelen tunst 
kıyafet, elma çayı, 
baharat ile tavla, 
nargile gibi otantı k 
eşyaIar aItyor İkinci 
geldiğinde yeni 
alacak bir sey 
bulamadıklar 
için alış veriş 
yapmamayı 
tercih ediyorlar. 
Rus turist en çok 
giyim eşyasına, 
Uzakdoğu ve ABDIi 
turist ise otantik 
eşyalara ilgi 
gösteriyor Israilli 
turistler, 
Türk Lirası nın dolar 
karşısında değer 
kaybetmesinden 
sonra alış veriş yap
maya başladılar 
Hah ve den satıştan 
ise geç mi ş yıllara 
gore azaldı
Bu a roda I sraîth ve 
Arap turistler her 
şey de n şikayet 
ediyor. Avrupai» turist 
ise tur paketinde 
belirtilenleri buta 
machğı zaman 
hakkını sonuna 
kadar savunuyor.
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Simitte 22 ayar altın rengi şart
Osmanh döneminde, 
simidin kaliteli ola* 
bilmesi için piştikten 
sonra 22 ayar 
OsmanlI altını rengini 
alması şartmış.
16 yy da İstanbul'da 
70 fırında 300 
nefar çalışıyormuş. 
Hatta oda bile 
kurmuşlar. İşte 
simitin tarihçesi 
OsmanlI döneminde, 
pekmezli soğuk 
suya batırıldıktan 
sonra pişirilen 
simidin 22 ayar a 
İtin sarısı renginde 
olması şartının 
arandığı belirtildi. 
Türk Hava Yolları'nın 
yayınladığı "Skylife" 
adlı dergide yayın
lanan bir yazıda 
OsmanlI döneminin 
ilk "fast food'u kabul 
edilen simidin üreti
minde İstanbul'un 
ayrı bir önemi 
olduğu, fırınlarda

pişirilen simitlerin üre
tim ve satışlarında 
belli kurallara uyul
ması gerektiği 
kaydedildi.

Odun ateşinde 
pişirilen simitlerin 
22 ayar OsmanlI 
altını renginde 
olması koşulu 
arandığı kaydedilen 
yazıda, şu bilgiler 
yer alıyor: •
'İstanbul'da üretilen 
simitler, hamurundan 
olsun, pişirilme 
şeklinden olsun daha 
ayrıcalıklıdır. Yolda, 
trende, vapurda, 
kahvede, 
büroda, okulda, 
hemen her yerde 
yenir. Acıkıldığında 
imdada yetişen 
yegane ayaküstü 
besindir. Bu anlamda 
İstanbul'un ilk 
(fast food)u da 
sayılabilir.
İstanbul'a ilk defa

ayak basan bir 
yabancının ister 
istemez 
ilgisini çeken 
sokak görüntü
lerinden biri de simit 
ve simitçilerdir.
Yabancılar, üzerleri 
susamla kaplı bu 
yuvarlak çörekleri 
genelde 
şekerli bir pasta 
zanneder, tablaların 

üzerine sıra sıra 
dizilmiş 
görüntülerini 
fotoğraflamayı da 
ihmal etmez." 
SİMİT ÜRETİMİNDEKİ

KURALLAR
Eski zamanlarda, 
genelde Safranbolu 
ve Kastamonuluların 
mesleği 
olan simitçiliğin 
kendine özgü kural

ları olduğu belirtilen 
yazıda, 
şunlar anlatıldı:
Bilhassa Galata, 

Kum kapı. Sa mafya 
ve Beylerbeyi ndeki 
fırınlar, imal ettikleri 
kaliteli simitlerle nam 
salmış. Bu kaliteli 
simitlerin hamuru un, 
su, süt, şeker, susam 
ve tuzla karıştırılıp 
yapılır, hamur may
alanınca parçalara 
ayrılıp halka biçimi 
verilir, daha sonra da 
pekmezli soğuk suya 
atıldıktan sonra 
susama batırılıp fırına 
verilirmiş. Eski usta
lara göre, simidin 
kaliteli olabilmesi 
için piştikten sonra 
22 ayar OsmanlI 
altını rengini 
alması şartmış.
İstanbul simitçilerinin 
daha eski tarihlerde 
nasıl çalıştığı 
sorusunun cevabını

ise Evliya Çelebin^ 
ünlü Seya h atname 
eserinden alıyoruz 
Üstadın 16. yuzyin 
ikinci yansındaki 
gözlemlerinden. 
İstanbul da 
simitçilenn 70 
fınnda. toplam 
300 nefer olarak 
çalıştığını, 
bunlardan kimisinin 
de bağlı olduğu 
fırınların çıraktan 
olarak fınn 
hesabına 
çalıştı klannı 
öğreniyoruz.
Ancak, simitçilerin 
bir araya gelip bir 
cemiyet kurmaları. 
10 Haziran 1910 
tarihinde 
gerçekleşmiş. 
Simitçiler, Ekmekçi 
ve Börekçiler 
adıyla kurulan 
cemiyetin içinde 
yer almış

Eşler arasında kavgaınedeniçıkar?
Yapılan araştırmalara 
göre, çiftlerin yaşadık
ları tartışmaların çoğu 
basit sebeplerden 
çıkıyor. Öyle ki, sarım
sak bile kavga 
nedeni. En çok kavga 
TV kumandasından 
çıkıyor. İşte kadınlara 
ve erkeklere özgü 
kavga nedenleri 
Ne kadınlar erkeksiz, 
ne de erkekler kadın
sız bir dünyada 
yaşayabilir. Ancak bir
likte yaşamaları da 
her zaman sorun 
yaratıyor. Kadınla 
erkek aynı eve girdi 
mi kıyamet kopuyor. 
İster evli, ister sevgili 
olsunlar birlikte yaşa
mak zorundaysalar, 
kavgalar kaçınılmaz 
oluyor. ABD'de yapılan 
bir araştırmaya göre, 
iki tarafın başlattığı 
kavgaların sebepleri, 
bizim deyimimizle bir 
incir çekirdeğini 
doldurmuyor.
KUMANDA TARTIŞMASI

Ne aşkları ne de 
yüzükleri onları 
felaketlerden kurtara
madığının ortaya çık
tığı araştırmanın 
sonuçlarına göre 
kadınların en çok kat- 
lanamadığı durumlar
dan biri erkeklerin 
televizyon seyred
erken kumandaları 
himaye altına 
almaları. Bu gibi 
durumlarda kadınlar 
moral olarak iyi bir 
durumdaysa, başka 
bir odaya geçip diğer 
televizyona hükmediy

or. Ancak psikolojik 
olarak biraz zor 
durumdaysalar, güzel 
bir kavganın başla
ması için iyi bir 
bahane oluyor. İşte 
kadınların ve erkek
lerin, kavga çıkarttığı 
durumlar:
ERKEKLER
* Dırdır, şikayet...
* Erkenden uyanıp 
(özellikle hafta sonları) 
odada gürültü 
yapması..
* Evin eksikleriyle 
ilgilememesi.
* Maç olduğu gecel

erde eve iptal edile
meyecek misafirleri 
çağırması.
* Evden çok aceleyle 
çıkıp bir yere yetişme
si gerektiğinde, 
kadının sallana sal- 
lana duşa girmeye 
karar vermesi ve 
sürekli gecikmesi.
* Geceleri erkeğin 
yatağa girmesini bek
lemeden kadının 
uyuyakalması.
* Saçlarının, fırçalara, 
taraklara, küvete, 
lavaboya ve aklınıza 
gelebilecek her köş
eye dağılması.
* Kullanılmış iç 
çamaşırlarını ortada 
bırakması.
* Benim arkadaşım 
senin arkadaşın ayrımı 
yapması.
* Temizlik kontrolör
lüğü yapması.
* Eve giriş çıkış saat
lerinin çetelesini 
tutması.
* Evde eşofman ve 
pijama giymesi.

* Diyete girdiğinde 
birdenbire erkeğin de 
diyete ihtiyacı 
olduğunun ortaya çık
ması.
* Erkeğin gözü 
önünde kaşlarını 
almaları, ağda yap
maları, evde yüz 
maskesiyle dolaş
maları...
KADINLAR
* Dağınık erkek 
delirtir.
* Televizyon seyred
erken kumandanın 
hep erkeğin elinde 
olması.
* Kadının dolaptan 
kendi için çıkarttığı 
temiz havi ulan, 
erkeğin kullanması.
* Duşta erkeğin ısrarla 
kadının sabunluğunu 
kullanması.
* Kadının kendisi için 
aldığı pahalı kozmetik 
(tonik, nemlendirici, 
vs.) ürünleri, erkeğin 
gelişigüzel kullan
ması...
* Isı problemi.

Kadınların sıcak 
sevmeleri ve erkek
lerin camı veya kli
mayı açması. Sonuç: 
Kadının hasta olması. 
* İlk başlarda kadının 
konuşmalannı, fikirleri
ni ve hatta çocukluk 
anılarını ilgiyle takip I 
eden erkeğin, bir 
zaman sonra 
seslenişini bile 
duymaz olması.
* Evde tamir edilmesi 
gereken şeyler için 
hiçbir girişimde 
bulunmaması.
* Çoraplarını çıkarttığı 
gibi herhangi bir 
yere atması.
* Flört döneminde 
doğum kontrolünü 
kendi yapan erkek
lerin, aynı çatı altında 
bu sorumluluğu tama 
men kadına atmalan. 
* Kadın sanmsak 
yememişken erkeğin 
hiç umursamadan 
sarımsaklı yemekler 
yemesi ve ağzının 
kokması.
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İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) İstanbul Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji 
Anabilinı Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Nevres Koylan. Türk 
toplum unda, 
hareketsiz yaşam, 
obezite ve beslenme 
alışkanlıklarının 
değişmesine bağlı 
olarak hipertansiyon 

I sıklığının giderek art
tığını bildirdi.
Prof. Dr. Koylan, yük
sek tansiyonun, 
nedeni kesin bilin
memekle birlikte 
kişinin yaşadığı 
çevre, yaşam tarzı 
ve genetik özellikler
le yakın ilgisi bulun
duğunu kaydetti. 
Türkiye'de tüm 
erişkin toplum göz 
önüne alındığında 
her 5 kişiden 11, 40 
yaş üzerindeki 
nüfusun ise 3te 
1'inde hipertansiyon 
bulunduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Koylan. şöyle dedi: 
"65 yaş üzerinde ise 
her 3 kişiden 2‘si 

, hipertansiyonludur.
Türk toplumunda 
giderek hipertansiy
on sıklığı artıyor. Bu 
durum, ciddi bir 
toplumsal sağlık 
tehdidini gündeme 
getirmektedir. Artışın 
nedeni, hareketsiz

Doğum izni 16 haftaya çıktı
İşçi statüsünde 
çalışanlardan sonra 
bayan memurların 
da doğum izni 
toplam 16 haftaya, 

I ücretsiz izin kullan
ma süreleri ise 12 
aya çıkartıldı.
657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nun bazı 
maddelerinin 
değiştirilmesi 
Hakkında Kanun, 
bugünkü Resmi 
Gazete de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Memura 
doğum yapmasın
dan önce 8 hafta ve 
doğum yaptığı tari
hten itibaren 8 hafta 
ofmak üzere toplam 
16 hafta süre İle

İzin verilecek.

yaşam tarzı, kırsal 
yaşamdan şehir 
yaşamına geçiş, 
eslenme alışkanlık
larında değişme ve 
obezitenin art
masıdır." 
Hipertansiyonun 
inme, beyin kana
ması, kalp krizi, kalp 
ve böbrek yetersizlik
leri ile bacak-damar 
hastalıklarına yol 
açtığını dile getiren 
Prof. Dr. Koylan, 
şeker hastalığına 
işaret etti.
Prof. Dr. Nevres 
Koylan, "Genelde 
her 10 şeker has
tasından 8 
tanesinde hipertan
siyon vardır ve her 3 
hipertansiyonludan 
da 1 'i şeker has
tasıdır" dedi.
Hipertansiyonun her 
yaşta ve cinsiyette 
görülebilen bir 
hastalık olduğunu 
da kaydeden Prof. 
Dr. Koylan, ancak 
görülme riskinin 
yaşla birlikte arttığını

Daha önce doğum 
öncesi 4, doğum 
sonrası 4 hafta 
olmak üzere toplam 
2 ay doğum izni kul
lanan memur, bun
dan sonra 4 ay 
doğum izni kullan
abilecek. Yasaya 
göre, çoğul gebelik 
halinde, doğumdan 
önceki 8 haftalık sür
eye 2 hafta süre 
eklenecek. Ancak 
sağlık durumu 
uygun olduğu

söyledi.
TEDAVİ VE VALUE 
ÇALIŞMASI 
Yüksek tansiyon 
tedavisinin, yaşam 
tarzı değişiklikleri ve 
ilaç olmak üzere 2 
şekilde yapıldığını ve 
her 2 yöntemin bir
likte uygulandığını 
ifade eden Prof. Dr. 
Koylan, "Yaşam tarzı 
değişiklikleri arasın
da, tuz ve alkol kısıt
laması, diyetin 
düzenlenmesi, 
düzenli egzersiz, 
sigaranın bırakılması 
ve şişmanlıkla 
mücadele bulunur.
Ancak, hipertansiyon 
tedavisinin ömür 
boyu sürmesi 
gerekir" diye 
konuştu.
Geçen haziran ayın
da Paris'te yapılan 
Avrupa 
Hipertansiyon 
Topluluğu 
Kongresi'nde (ESH) 
açıklanan VALUE 
(Valsartan Uzun 
Süreli Antihipertansif 

takdirde, tabibin 
onayı ile memur 
isterse doğumdan 
önceki 3 haftaya 
kadar işyerinde 
çalışabilecek. Bu 
durumda, memurun 
çalıştığı süreler, 
doğum sonrası 
sürelere eklenebile
cek. Aynca değişiklik 
sonrası değişen 
sürelerle ilgili olarak 
memurun sağlık 
durumuna göre 
tabip raporunda

Kullanım
Değerlendirmesi) 
çalışması hakkında 
da bilgi veren Prof 
Dr. Koylan, bunun 
137'si Türkiye den 
olmak üzere tüm 
dünyada 15 bini 
aşkın hastayla 
gerçekleştirildiğini 
anlattı.
Bu çalışmayla etken 
maddeleri valsartan 
ve amlodipin olan 
ve en sık kullanılan 2 
hipertansiyon 
ilacının 
karşılaştırıldığını 
bildiren Prof. Dr.
Nevres Koylan, çıkan 
bazı sonuçları şöyle 
sıraladı: 
"Hipertansiyon 
tedavisinde kan 
basıncının ne kadar 
düşürüldüğü, hangi 
ilaçla düşürüldüğün
den çok daha 
önemlidir. Kan 
basıncını ne kadar 
fazla düşürürseniz 
elde ettiğiniz yarar 
da o kadar fazla 
olmaktadır. Kan 
basıncının eşit 
ölçüde düşürülmesi 
durumunda her 2 
ilaç arasında riskleri 
azaltmak açısından 
bir fark yoktur, 
ancak valsartan 
grubunda gözlenen 
yan etkiler daha 
azdır." 

belirlenmesi şartı ile 
süre miktarı da uza
tılabilecek.
Memurlar, bir yaşın
dan küçük çocuk
larını emzirmeleri 
için günde toplam 
bir buçuk saat süt 
izni kullanabilecek. 
Kanun süt izninin kul
lanımında annenin 
saat seçimi hakkı 
tanıyor. Öte yandan, 
doğum yapan 
memurlara istekleri 
halinde yasal ücretli 
izinleri kullan
malarının dışında 12 
aya kadar aylıksız 
izin de alabilecekler. 
Kanun değişikliği 
öncesinde bu süre 6 
ay ücretsiz izin 
olarak 
kullanabiliyorlardı.

Karpuzun
f a vri a I a rı

J
Mevwrw
olduğu »ç n 
tezgahlarda 
ve oze ’ k e

sor. »e'^am
| filmi tie zırt 

pırt ekranlar- 
da karşımıza | 
çıkıp 
iştahımızı 
kabartan

•karpuz yüzde 951 su 
| olan harika bir 
| mevye. Faydalan 

da küçümsenecek 
gibi değil.
KARPUZUN yüzde 
95"i su. Böylece 
temizleyici bir özel
liği bulunuyor.
Böbrekleri çalıştırıy
or, idrar söktürüyor. 
Böbreklerdeki üre 
ve ürat tuzlarını 
temizliyor. Kum ve 
taştan yakınanların 
da tercih etmeleri 
gereken bir meyve 
karpuz B ve C vita
mini içermesi de 
diğer artıları. Az 
miktarda da olsa 
barındırdığı 
"likopen maddesi, 
kalbi enfarktüs 
olasılığına karşı 
koruyor. Karpuzun 
bu özelliklerinden 
yararlanmak için 
yemekten çok 
önce, mide boşken 
tüketmek gerekiyor. 
Çünkü, yemek son
rasında yendiğinde

birçok t 

kopuğu

fo

karp u z reııms vap

Boi mıktoroa su

foarındırması ve 
boşaltımı hızîond*-

nedsnıyM? kilo 
vermeyi sağlaya
biliyor ama, sureyi 
kısa tutmak ve 
tek yanlı bu 
beslenmeye 
yüklenmemek 
koşuluyla.
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Kurşunlu Baıroğı'ndati kafeterya Meye çıkıyor
170 metrekare alan üzerine yaklaşık 100 milyar liraya malolan Kurşunlu Liman Kafeteryası’nın 
bölgede bir eşinin bulunmadığını söyleyen Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, 
önümüzdeki hafta kafeteryanın önümüzdeki hafta içinde ihalesinin yapılacağını belirtti.

28 Mart yerel 
seçimlerinden 
sonra Kurşunlu’da 
başlarilan Liman 
içindeki Kafeterya 
inşaatı bitiriliyor. 
Yaklaşık 100 milyar 
liraya çıkan özel 
taşlarla yapılan

Kafeterya 
önümüzdeki hafta 
içinde ihaleye 
çıkarılacak.
170 metrekare alan 
üzerine yapılan 
kafeterya. Kurşunlu 
sahiline yakışır 
bir şekilde 
projelendirildi.

Dört aydan bu 
yana titizlikle hazır
lanan taşlarla 
sürdürülen çalış
malar sonucunda 
ortaya çıkan 
kafeterya binası, 
Marmara Denizi 
sahilinde adından 
söz ettirecek 
gibi görünüyor.
Önümüzdeki hafta 
içinde 20 milyar lira 
muhammen 
bedelle İhaleye 
çıkarılacak olan 
Kurşunlu Liman 
Kafeteryasının 
bölgede bir eşinin 
bulunmadığına 
dikkat çeken 
Belediye Başkanı

projelendirdik. 
Vatandaşlarımızın 
beğeneceklerini 
umuyoruz" dedi. 
Yeni yapılan

Kurşunlu Liman 
Kafeteryası için 
birçok girişimcinin 
ihaleye girmesi 
bekleniyor.

Bayram Demir, 
"Yaz kış Beldeye 
gelecek vatan
daşlara hizmet 
vermesi için

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 
10 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında; içinde 

bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren aidatını 
ödemeyen üyelerimizin isimleri Oda Yönetim 
Kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen 
listelerinden 31.08.2004 günü silinecektir.

31.08.2004 tarihine kadar ödenecek aidatlar 
zamsız tahsil edilecektir.

Oda üyelerimizin bu süre zarfında aidatlarını 
ödemeleri önemle rica olunur.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Mata & Sevk irsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi

& irsaliyen Fatura & El ilanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 

HER TÜRLÜ MATBAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

fM ÇUCIMCA EÖMİm 
Balansı Eğlence Merkezi 
İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK
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“Unutulan verem yeniden hortladı"
Bursa Verem Savaş Derneği ilçemizde yaptığı toplantıda. Gcmfitr ve Orhangazi'de yapdart çahşututan duguNundvdBaz 
Çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa Verem Savaş Demeği Başkana Necdet Erece ttercm MtMr* dedi
Gemlik’te tedavi gören 42 kayıtlı hastanın olduğu belirtilirken, en büyük sorunun itaç otdugu befcrötc» Hadunsağka

_ , GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK __________________________________________

Körfez
!■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■^■1
23 Temmuz 2004 Cuma FİYATI: 250.000- TL.

Son 5 ayda 4 ton 
kaçak et yedik

Tünere 'de Occeaaove tuakdad cruuut 
da beageua ve uoçad puğ ndan 
edem soyvcr rcftoMM» ocmomb 
form ve Koyştuı dBhoaeğnn andd 
rdonomo güre tun S w açunsede 
ndonnukum J Mı tdagnue 
koçça er vedğr cnoşu çM

ddbun tnrkt epde

Kurşunlu Beldesi’nde hizmete giren tren, sahilde yolcu taşıyor

Kurşunlu’ya tren geldi
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

Güne Bakış
Kurşunlu Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla yaptırdığı 
traktörlü tren, yolcu taşımaya başladı. Kurşunlu 
Belediyesi Başkanı Bayram Demir, trenin beldeye renk 
kattığını belirterek, bir vagon daha ekleneceğini söyledi

Verem hortlamış
| Gazetemizdeki habere göre yoksul hastalığı olan 
verem yeniden görülmeye başlamış.

' Dünyada veremli hastalarda artış olması üzerine 
Dünya Verem Örgütü "Acil" çağrısı yapmış.

Verem yani tüberküloz, genelde İyi beslenememek- 
ten dolayı ortaya çıkıyor.

I Hastalık solunum yoluyla başkalarına geçebiliyor.
[ Gemlik'teki veremli hastaların büyük çoğunluğu 

SSK'lı hastaların oluşturduğu belirtiliyor.
Gemlik Verem Savaş Dispanseri Başhekimi Dr. 

Bedriye Körükçü’ye göre, veremle İlgili ilaçların 
Gemlik SSK Eczanesinde bulunmaması hastaların 
Bursa'ya gitmesine neden oluyormuş.

| Dr. Körükçü hastaların Bursa'ya İlaç almaya 
gitmediğini bunun sorun yarattığını söylüyor.

Bu sorunu çözmek kadar zor bir Işml bilmem.
[ Gemlik SSK Hastanesinde birçok eczacı var. Talep 

edilse tüberküloz ilaçları Gemlik SSK'ya getirilemez 
mİ? Bu konuda SSK Hastanesi Başhekeml Sayın Neşet 
Ciğeri! gazetemizdeki haberi dikkatlice okuyup, 

' meslektaşı İle görüşüp sorun varsa mutlaka çözülme* 
İldir.

‘ Birinci Dünya Savaşı’nın yokluk yıllarında Gemlik'te 
de veremli hasta sayısı çokmuş.

İlaç bulunamadığından her hastaya verildiği gibi 
veremli hastalara da kinin verilirmiş.

Bilgisizlik, İyi beslenememe ve tedavi görememe 
sonucu, her aileden bir İki kişi mutlaka verem kurbanı 
olmuş.

Bir yanda savaşlarda gidip gelmeyenler, öte yanda 
veremin pençesine düşüp yitirilenler...

Bugün verem denen hastalığın yeniden ortalığa 
çıkması düşündürücüdür.

Ekonomik ve sosyal İyileşmenin olduğu yerde 
verem olmamalı.

bundo bir yanlışlık var.

Kurşunlu Belediye 
si'nin kendi imkan
larıyla 48 milyar 
liraya mal ettiği 
önü traktör şeklinde 
dekore edilmiş 
tren, yolcu taşıyor. 
Kurşunlu Plajı ile 
Belde meydanı ara 
sında sefer yapan 
tren ile ulaşımın 
kolaylaştığını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, “Traktörlü 
tren vatandaşları 
m ız için güzel 
bir fırsat” dedi.
Seyfettin ŞEKERSOZ'un 

haberi sayfa 3'de

Mye'nin suç Uası çıMı
Türkiye genelinde 
ceza mahkemelerine 
15 yıl içinde en çok 
dava Marmara 
Bölgesinde açıldı 
Dava sayısının en

yüksek rakadta ulaşbğı 
yıl ise 2001 yık oldu 
kdalet Bakanhğı Adk 
SM ve irtMMk Genel 
khidüdüğû’ndun yapdun 
açıklamaya göre.

Mmam Bökesi ee 
çok dava eçıiM bötge 
otarftem Doğu Anedokı 
Böigesi ise sommcu 
sırada yer adı.

Haberi sayfa Pde

mailto:kadrl_guler@hotmall.com


23 Temmuz 2004 Cuma

Basketbol mu Futbol mu?
Spor;
Sağlıklı insan olmanın kuralı.
Çok yönlü yararları var.
Sosyal İlişkileri geliştirmek için önemli bir araç.
Ulusal ve uluslararası ilişkilerin kurulmasına 

olumlu etki yapıyor.
İnsana sağlıklı vücudun yanı sıra yaşam disip 

llni kazandırıyor.
Futbol, basketbol, yüzme, tenis, kayak ve 

daha niceleri...
Futbol mu basketbol mu?
İlla da basketbol.
Çünkü;
Tam anlamıyla bir takım oyunu.
İnsanın geleceğine dahi yön verecek etkisi 

var.
Başarıya katkı yapıyor.
Sağlam dostluklar kurulmasına zemin hazırlı 

yor.
Küçük yaşlarda basketbolla tanışmanın yarar

ları say say bitmez.
Bugün iş dünyasında büyük başarılara imza 

atmış bir çok insanın basketbolla ilişkisi çok 
küçük yaşlarda başlamış.

Yüzme ve tenis de öyle ama...
Onlar daha çok bireysel becerileri geliştiriyor.
Şimdi başarıda takım ruhunun ve takım disip 

lininin etkisi daha fazla.
Ya futbol....
Dünyada da Türkiye'de de sporun dışında her 

amaca hizmet ediyor.
Ülke yönetimlerinde bile iyi bir silah.
Futbol sayesinde devrimler yapan ülkeler bile 

yar.
Uyuşturucudan daha etkili...
Ekonomik alanda ise verimli bir sektör.
Hem de yağlı tarafından...
Dönen para bir çok ülkenin bütçesine denk.
Bir gösterge federasyon seçimleri...
Örneğin;
Basketbol Federasyonu seçimleri hiç bir 

zaman sansasyonel olmuyor.
Futbol Federasyonu seçimlerinde ise yer 

yerinden oynuyor.
Burnunu sokmayan yok.
İş, siyaset, basın, finans dünyası işin içinde...
Çünkü rant var.
Rantın olduğu yerde ahlak çöküyor.
Sporun esamesi okunmuyor.
İnsanlık bitiyor.
Varsa yoksa çıkar...
İşin sonu kötü...
Farkına varan yok.
Aslında herkes farkında da...
İşlerine gelmiyor.
Gün gelecek insanlık galip gelecek.
O zaman;
Futbolun da spor değeri olacak.
Bakalım çok bekleyecek miyiz?

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

AKP Kadın Komisyonu 
üyeleri başına tanıtıldı

Seyfettin ŞEKERSOZ

Yeni oluşan 
AKP İlçe Kadın 
Kolları üyeleri 
yaptıkları 
toplantıda 
kendilerini bası
na tanıtlılar. 
Partinin ilçe 
lokalinde 
yapılan tanıtım 
toplantısında 
yeni Başkan 
Emine Yalçın, 
amaçlarının AK 
Parti çizgisinde 
Gemlik’e yeni 
bir heyecan 
kazandırmak 
olduğunu söyledi. 
Daha önceki 
arkadaşlarının 
başlatmış oldukları 
bütün güzel işleri 
devam ettirmeyi 
ve düşünülen 
projeleri hayata 
geçirmeyi hede
flediklerini kayde
den Emine Yalçın, 
"Gemlik'in yararı
na olan bütün 
güzel işlerin 
devamlılığını 
sağlayacak ve 
takipçisi olacağız” 
şeklinde açıkla

mada bulundu. 
Olandan olma 
yana kampan 
yasını devam 
ettireceklerini de 
söyleyen Yalçın, 
“Sokak çocukları 
projemizi biraz 
daha genişleterek 
güzel bir çalışma 
yapmayı düşünüy
oruz” dedi. 
Emine Yalçın 
Başkanlığında yeni 
oluşan AKP Kadın 
Kolları aralarında 
yaptıkları görev 
dağılımı şöyle: 
Siyasi ve Hukuk 
işleri başkanı Nejla

Ekmekçi, Teşkilat 
başkanı Hülya Bol, 
Şadıman Şahin, 
Seçim işleri 
başkanı Asiye 
Aydın, Tanıtım ve 
Medya başkanı 
İnci Dağ, Dış işler
den sorumlu 
başkan Gülperi 
Gümüş, Sosyal 
işlerden sorumlu 
başkan Ayşe 
Ayyıldız, Yerel 
yönetim sorumlusu 
Suna Polat, 
Ekonomiş işler 
sorumlusu 
Munteha Köse, 
Halkla ilişkiler

sorumlusu Türkan 
Demir, Malı *• 
idari işler sorum
lusu Şule Yalnız. 
Ar-ge başkanı 
Çiğdem 
Ga ndar ile ilçe 
sekreteri Ebru 
Karadeniz.
Üyeler: Birg ul 
Ercan, Kadriye 
Üner, Aynur Aklan, 
Halide Oztürk, 
İnci Bülbül, Nermin 
Nazlı, Ebru 
Gemici, Sultan 
Dinç, Hatice 
Olgun, Elif 
Aydın, Yasemin 
Yıldız.

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

MİMİNİZİ GÖRMEDEN KMM VERNEVİN

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
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[Kurşunlu Beldesi’nde hizmete giren tren, sahiîdeyoîcutaşıyor

»g»
Frf Erol GUR ÇAY

Futoolumuzdakj HastaI
Futooida ör RNi yaooat

Kurşunlu Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla yaptırdığı
traktörlü tren, yolcu taşımaya başladı. Kurşunlu 
Belediyesi Başkanı Bayram Demir, trenin beldeye renk 
kattığını belirterek, bir vagon daha ekleneceğini söyledi

Bu nesd yaşlandı
Ve Ctriemt bapod

Seyfettin SEKERSÖZ 

Kurşunlu Beldesi'nde 
uzun zamandır 
umutla beklenen 
tren "Düt düt" 
sesleriyle yolcu 
taşımaya başladı. 
Geçtiğimiz yıl 
çalışmalara başlayan 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, 48 milyar 
liraya mal olan 
Traktörlü trenin 
Kurşunlu plajıyla 
Belde arasında 
o5OO bin liraya 
yolcu4 taşıdığını 
söyledi.
Önünde dekore 
edilmiş traktör 
ve arkasında 
güzel bir yolcu 
vagonu bulunan 
trenin ara sıra 
'düt düt' sesleriyle 
geldiğini haber 
vermesi Kurşunlu 
sahiline ayrı bir 
renk katıyor.
Yaklaşık 7 kilometrelik

sahil şeridinde 
istediği yerden 
binip istediği 
yerde inme şansına 
sahip yazlıkçılar 
trenin yolcu taşımaya 
başlamasıyla 
rahatladıklarını 
söylüyorlar.
Gençali köyü 
sınırında bulunan 
Kurşunlu plajı ile

TAŞI - 
GEDİĞİNE

feu Tamı

belde meydanı 
arasında yolcu 
taşıyan tren, 
500 bin liraya 
hizmet veriyor. 
Belediye olanak 
larıyla 48 milyar 
liraya mal ettikleri 
Traktörlü trene 
bir vagon daha 
ilave etmeyi 
düşündüklerini 
söyleyen Başkan 
Bayram Demir, 
"Geçen yıl tren gele
cek dedik, sözümüzü 
tuttuk. Belde içinde

seyahat etmek 
isteyen vatan
daşlarımız için 
büyük kolaylık oldu. 
7 kilometrelik 
sahilde belde 
içine gelemeyenler 
vardı, be tediye’de 
işi olanlar vardı, 
biz bu imkanı 
onlara getirdik.
Bize gelen teşekkür
lerden sonra yap
tığımızın ne kadar 
doğru olduğunu 
gördük ve mutluyuz" 
şeklinde konuştu.

Futbol kuraftamı oğrenemedBı
Hakem Be BşkBer öğrenemedik 
Bize faul yapdryor 
Düşüyoruz.
Hemen konup adamn tvttağe* 

sıkıyoruz.
Veya. Sıkmayı deniyoruz
Kardeşim hakem var 
Bırak cezasın! o versn 
Sen neden odama hücum ectyor 

sun.
Haklı davada, bir anda haksız 

duruma düşüyorsun
Hakem penaltı vermiş
Art ı k penaltı at ı lacak
Müsade etmiyoruz
Ha ke m i n etraf ın ı sarıyoruz
Bazen hakaret ediyoruz
Bazen itip kakıyoruz
Ardından, adam birimizi ckşan at» 

yor
Hem penaltı atılıyor
Hem de, bir kişi eksiliyoruz
Maç dostluk maçı
Bir hazırlık maçı
Bu gerilim neden
Takımlarımızda hasta futbolcular 

vra.
Trilyonlarla oynuyorlar
Ama En basit kuralları bde ç*gnı 

yorlar.
Bir İlhan Mansız vardı
Hepimizi çileden çıkarmıştı
Şimdi Tümer var.
Okan Buruk var
Haşan Şaş’ta var
Bazen o kadar zarar veriyorlar İd

Ha Cami, ha Devlet..
Avşa adası imamı, 
Başbakanlık Ekonomik ve 
Mali İşler Başkanı olarak atanmış. 
Ne olmuş yani?
Yadırganacak ne var?
Bir başkası Başbakan 
olduktan sonra... 
İmam zaten başkan değil mi?
Ha cami, ha devlet

BURSA HAKİMİYET VE
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR

' KÖRFEZ REKLAM
1 TEL: (0.224) 513 96 83

O güne kadar yaptık 
ediyorlar Çaresi var mı

do heba

Tabu İd var. tara c ezon
Hake mt n karomdan sonra. arar

•dip oyundan aMan futbolcu oğr 
para cezasına ça^MmaMe.

Belki o zaman, işler duzeleb*.

GÜNÜN SÖZÜ
Allah,
Akılsızlara ağızı, 
Konuşsunlar diye değil 
Yemek yesinler diye vermiş. 

'‘Ispanyol atasözü”
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ursa Verem Savaş Derneği, Gemlik Danış Ekim Öğretmenevi’nde yaptığı toplantıda yapılan çalışmaları gözden geçirdiler) 

“Unutulan verem yeniden hortladı"
ı Seyfettin SEKERSÖZ 

Bursa Verem Savaş 
Derneği tarafından 
düzenlenen toplantı
da Gemlik ve 
Orhangazi yöresinde 
yapılan Tüberküloz 
çalışmaları 
gözden geçirildi. 
Gemlik Öğretmen 
Evi Salonu'nda 
yapılan toplantıda, 
70’li yıllarda ülkede 
yapılan başarılı 
çalışmalarla adeta 
unutulan Verem 
Hastalığı'nın gelişen 
dünyamızda tekrar 
hortladığına 
dikkat çekildi. 
Toplantıya Bursa 
Verem Savaş Derneği 
Başkanı Necdet 
Erece, Uludağ 
Üniversitesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet 
Karadağ, Bursa

,i Goğus Hastalıkları
| Hastanesi Başhekim 
' Yardımcısı Dr. Öznur
| Temelkuran, Gemlik

Sağlık Grup Başkanı
I Dr. Besim Çavuşolu, 
I Gemlik Verem

Dispanseri Başhekimi
Dr. Bedriye Körükçü

I ile Verem Savaş

Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Rafet 
Tetik, Sosyal Komite 
Başkanı Sevgin 
Arseven ve Yönetim 
kurulu üyeleri 
katıldılar.
BAŞIMIZIN BELASI 
Toplantıda bölgede 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler 
veren Bursa Verem 
Savaş Derneği 
Başkanı Necdet
Erece, “Başımızın 
belası" diye tanım
lanan Verem'in 
tekrar hortladığına 
dikkat çekerek, tüm 
dünyada acil olarak 
uygulanmaya konu
lan “Post" (doğrudan 
gözetim tedavisi) için 
öncelikle devletin 

kararlı olması 
gerektiğini savundu. 
Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve 
Göğüs hastalıkları 
uzmanı Prof. Dr.
Mehmet Karadağ, 
Verem Savaş 
Derneği’nda görev 
yapanlara çeşitli 
verdi ve bağlı 
bulunduğu kurumda 
birçok kişinin bu 
hastalıkla mücadele 
verdiğini söyledi 
Günümüz hastalığı 
Tüberküloz ile sosyal 
komitelerde çalışan 
kişilerin gönüllü 
olarak görev yap
maları gerektiğini 
savunan Karadağ, 
“Uludağ Üniver
sitesinde yeni bir 

bölüm açtık. 6 
yataktan oluşan 
burada Tüberküloz 
hastalığına bakıyo 
ruz, çünkü mesleğe 
atılan doktor 
öğrencilerimizin bu 
hastalığı şimdiden 
tanımaları gerek
tiğine inanıyoruz. 
Bizler Verem Savaş 
dernekleriyle sıkı bir 
işbirliğinde çalış
malara başladık.
Verem hastalığı 
dünyada 100 yıl 
daha entegre ola
mayacağı görüşü 
ağırlık kazanmaya 
başladı ve dünya 
sağlık örgütü 2 yıl 
önce ilk defa bu 
hastalık için acil 
durum çağrısında 

bulundu" diyerek 
durumun önemli 
olduğunu vurguladı. 
GELİŞMİŞ ÜLKELER 
ÖNLEM ALIYOR 
Bursa Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı 
Dr. Öznur 
Temelkuran’da 
taburcu ettikleri 
hastalara mutlaka 
dispanserlere 
giderek kendilerini 
kayıt altına aldır
maları gerektiğini 
söylediklerini 
belirterek, “Çünkü 
bu derneklerin 
başarılı çalışmalar 
yaptıklarını biliyoruz. 
Tüberkülozla 
mücadelede Verem 
Savaş Derneklerinin 
önemi çok büyük. 
Gelişmiş ülkeler artık 
tüberküloz hasta
larını ülkelerine 
almıyorlar" 
seklinde konuştu. 
Gemlik Verem Savaş 
dispanseri Başhekimi 
Dr. Bedriye 
Körükçü'de bölgede 
yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verirken Gemlik’te 
yaşanan en büyük 
sorunun ilaç olduğu
na dikkat çekti. 
Dr. Körükçü, 
hastalarının yüzde 
80’inin SSK'lı 
olduğuna değinerek, 
“Bizim verdiğimiz 

ilaçlar ne yazıkla 
Gemlik SSK 
Hastanesinde 
bulunmuyor.
Hastada Bursa'ya 
gitmek istemiyor, 
sıkıntı yaşıyoruz." 
dedi.
Gemlik’te tedavi 
gören 42 kayıtlı 
hastalannın bulun
duğunu bildiren 
Dr. Körükçü, işe 
girişler için istenen 
röntgen filimleri 
sayesinde hastalık 
taşıyan kişileri 
saptayabildiklerini 
söyledi.
Dr. Körükçü, aynca 
Gemlik Verem Savaş j 
Derneği üyeleriyle 
de çok iyi çalışmalar 
yaptıklannı ve onlann 
yardımlarıyla hasta
lan kontrol altında 
tutuklarını söyledi. 
Gemlik Sağlık Grup ] 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşolu'da yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
ve yöresinde önemli 
bir sorun yaşan
madığını, Dernekle 
uyum içinde 
çalıştıklarını söyledi. 
Veremle savaşta alı
nacak gıdaların çok 
önemli olduğu vur
gulanırken ilaçlı 
tedavi için de hasta 
yakınlarının, hasta- l 
larına mutlaka ilaçlı 
tedavide yardımcı 
olmaları istendi.

SATILIK
Eski Pazar Caddesi Ay Sokakta 
2 katlı, 2 daireli müstakil bina 

sahibinden satılıktır.
Köşebaşı 38 milyar 

Müracaat : 512 27 89 - 0.535. 692 45 79

KONGRE İLANI
UMURSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimiz genel kurulu olağanüstü olarak 7 Ağustos 2004 Cumartesi günü saat 
21.oo’de Umursyor Kulüp lokalinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır. Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 - Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetleme kurulu çalışma raporlarının okunması ve aklanması
5- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

N0W0X BİLGİSAYAR
TEKNİK SERVİS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ELEMAN AHANNOR
2 YILLIK BİLGİSAYAR 

MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU 
DENEYİMLİ ELEMAN ARANIYOR 

Hamidiye Mh. Gazhane Cd. 
Şirin Plaza İşhanı No : 14 GEMLİK 

Tel : (0.224) 512 25 63
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iiler. ÖSS galiplerinin tercih maratonu başlıyor
0$$ sonuçları adayların
odreslerine bugün 
postalanmaya baş- 

Lndı Kazanan aday-
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öl tercih formlarını

,nca 
Savaş 
T/ie 
şmalar 
anların 
rasta-

doldurarak 26 Temmuz- 
4 Ağustos günleri 
olasında teslim ede
cekler. Tercih te dikkat 
edilecek hususlar: 
Adaylara gönderilen 
tercih kılavuzundaki bil
gilere göre, geçen yıl 
fakültelerin büyük 
bölümü 320 ile 370 
arasında taban puanla 
öğrenci kabul etti. 
Taban puanlar, geçen 
yıl üniversitelere yer
leşen öğrencilerin 
puanlarına göre oluş
tuğu için adaylar, ter
cih etmek istedikleri 
bölümleri, taban puan
lar doğrultusunda 
yapabilecekler.
Kılavuzda yer alan bil
gilere göre. Bilgisayar, 
Elektnk-Elektronik ve 
Makine Mühendislikleri 

I ile Mimarlık, Diş
Hekimliği, Eczacılık gibi 
sayısal puan türüyle 

□ptığ
Jemiik I BALIK TUTMA ZEVKİNİ
tta dı- 
n cak 
vur-

ZJ Her çeşit balık ağları 
O Sakana Misina Ağları BİZİMLE YAŞAYIN

-asra

3|!

□ Sandal Malzemeleri
3 Kürek
3 Çapa
3 Macun
3 Galvenizii çivi
3 TMC sintine pompası

ile hizmetinizdeyiz 

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 

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

GSM : (0.532) 297 23 18
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Mantar, kurşun

öğrenci kabul eden 
bölümlerin taban 
puanları 330-370 
arasında değişiyor 
Sayısal puan türünde 
birkaç bolumun taban 
puanı 260'a kadar 
düşüyor.
Eşit Ağırlıklı bölümlerin 
taban puanları ise 320- 
360 arasında yoğun
laşıyor.
Sözel alanda, devlet 
üniversitelerinde 310 un 
altında taban puan 
hemen hemen bulun
muyor. Bu alanda iyi bir 
bölüme girebilmek için 
350 nin üzerinde puan 
almak gerekiyor.
Bu arada, paralı eğitim 

4

veren vakıf üniver
sitelerinde okuyabile
cek durumdaki öğren
ciler ise puan açısın
dan daha şanslı. Vakıf 
üniversitelerinin burslu 
olmayan bölümlerinde
ki taban puanlarının, 
devlet üniversitelerine 
göre oldukça düşük 
olduğu dikkati 
çekiyor.
TIP FAKÜLTELERİ 
Sayısal, Eşit Ağırlık ve 
Sözel puan türlerinde 
adayların en fazla ter
cih ettiği bölümler 
arasında yer alan Tıp, 
Hukuk ve Türkçe Öğret
menliği gibi program
ların taban puanları, 

adayların puanlarıyla 
hangi üniversitelere 
yerleşebilecekleri 
konusunda fikir veriyor. 
Buna göre, sayısal 
puan türünde öğrenci 
alan 40 tıp fakültesi 
arasında taban puanı 
en yüksek fakülte; 
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi. Fakülte 
geçen yıl, Türkçe tıp 
için 365.876, İngilizce 
tıp için 366.651 taban 
puanla öğrenci aldı. 
Van Yüzüncü Yıl Üniver
sitesi ise devlet üniver
siteleri arasında Tıp 
Fakültesi ne en düşük 
puanla öğrenci alan 
fakülte oldu. Fakültenin 
taban puanı; 346.893 
olarak gerçekleşti. 
Vakıf Üniversiteleri 
arasında 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 Koca 
tepe: 348.357, Akdeniz: 
354.126, Ankara: 
361.123, Atatürk: 
348.078, Başkent: 
345.185 Burslu- 
358.815, Celal Bahar: 
351.403, Cumhuriyet: 
347.212, Çanakkale: 
3.867, Çukurova: 
355.449, Dicle: 
349.000, Dokuz Eylül: 
356.006, Ege: 356.857, 
Erciyeş: 350.378, Fırat: 
347.637, Gazi: 
358.825, Gaziantep: 
350.7, 
Gaziosmanpaşa: 
350.012, Hacettepe: 
Türkçe 365.876, 
İngilizce-366.651, 
Harran: 347.724, İnönü: 
349.877, Cerrahpaşa:
Türkçe 357.635 
İngilizce-364.702, 
Kahramanmaraş Sutçu 
İmam: 350 294, 
Karadeniz Teknik: 
348.760, Kırıkkale: 
349.293, Kocaeli: 
351.029, Maltepe: 
311.374, Burslu- 
347.738, Marmara: 
358.250 (İngilizce), 
Mersin: 352.961, On 
dokuz Mayıs: 349.743, 
Osman gazi: 352.486, 
Pamukkale: 352.617, 
Selçuk: 351.4, 
Süleyman Demirsek 
350.941, Trakya: 
348.387, Ufuk: 335.273 
burslu-349.111, Uludağ: 
354.786, Yeditepe: 
321.951, burslu- 
357.180, Van Yüzüncü 
Yıl: 346.893, 
Karaelmas: 347.640 
HUKUK FAKÜLTELERİ 
Eşit Ağırlıklı puan türüne 
göre öğrenci kabul 
eden devlet üniver
sitelerine bağlı hukuk 
fakülteleri arasında 
taban puanı en yüksek 
Galatasaray (359.181), 
en düşük Dicle 
(322.038) Üniversitesi 
oldu.
Vakıf üniversitelerinin 
hukuk fakültelerine 
bakıldığında da Bilkent 
Üniversitesi 301.149, 
burslu-360.193; Koç 
Üniversitesi: 310.798, 
burslu-357.052 ile 
taban puan listesinin 
üstünde yer alıyor. 
Bahçeşehir Üniversitesi 
ise 248.983 taban 

puan te testenm son 
srasında bcdunuyot 
Hukuk fakültelerinin 
taban puanlan 
şunlar
Ankara 344 667, 
Bahçeşehff . 243 983 
burslu- 33 T .238, 
Başkent 292.581 
burslu- 348 394, Bitken t 
301 149 burskj- 
360 193, Çag 263.703 
burslu- 318 524.
Çankaya: 284.721. 
burslu-337 435. Ocle 
322.038, Galatasaray 
359 181, Gazı: 
340.775, İstanbul 
337.437, İstanbul Bilgi 
269.366, Kadir Has: 
266.019, Kırıkkale 
327.783, Kocaeli 
330.846, Koç; 310.798, 
burslu-357.052.
Maltepe: 252.478, 
burslu-324.674, 
Marmara: 334 049, 
Selçuk: 328.657, 
Yeditepe: 286 598. 
burslu-333 859 
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 
Sözel puanla öğrenci 
alan Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği 
bölümünün taban 
puanı Gazi Üniversite
si nde 352.270, Kafkas 
Üniversitesi nde ise 
332.004.
Vakıf üniversitelerinden 
Başkent Üniversitesi nın 
Türkçe Öğretmenliği 
için taban puanı 
310.167, burslu taban 
puanı da 336 019 
Üniversitelerin bu 
bölüm için belirledikleri 
taban puanlar şöyle: 
"Abant: 336.986, 
Balıkesir: 343.189, 
Başkent: 310.167 
burslu-336 019, Celal 
Bayar: 339.517, 
Çanakkale 18 Mart, 
341.589, Dicle: 
336.879, Dokuz Eylül: 
348.295, Erciyes: 
340.742, Fırat: 335.105, 
Gazi: 352.270, 
Gaziantep: 336.598, 
İnönü: 339.780, İstan
bul 347.014, 
Karadeniz Teknik

340. 321, Kafkas: 
332 004, Marmara: 
348 002, Mersin: 
342.407, Muğla: 
339.497, Mustafa 
Kemal: 338.309, 
Niğde: 337.664, 
Ondokuz Mayıs. 
342.183, Pamukkale: 
342.230, Sakarya: 
336.963, Selçuk: 
344.295, Süleyman 
Demirel: 337.799, 
Uludağ: 346.001, Van 
Yüzüncü Yıl: 335.781, 
Zonguldak Karaelmas: 
334.517.
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Sevdiğiniz dondurma karakterinizi ele veıiyo
Sıcak yaz günlerinin 
vazgeçilmezlerinden 
olan dondurmanın 
insanları serinletmesi 
ve besleyici özellik
leriyle her yaştan 
insanın damak 
tadında ayrı bir yeri 
bulunuyor.
Bu kadar sevilen 
dondurmanın serin
letmesinin yanında 
kişilerin karakteristik 
özelliklerini de açığa 
vurduğu uzmanlar 
tarafından vurgu
lanıyor. Buna göre, 
insanların seçtikleri 
dondurma çeşit
lerinin İç dünyalarını 
dışa vurduğu belir
tiliyor. Yapılan 
araştırmalarda 
ortaya çıkan 
sonuçlar, çilekli don
durma sevenlerin 
dikkatli ve tedbirli bir 
yapıya sahip 
olduğu, bunun 

yanında dışarıya 
karşı sempatik

görünseler de 
güvensiz bir yapıları 
olduğu belirtiliyor. 
Diğer dondurma 
çeşitleri sevenlerin 
karakterleri ise 
şöyle belirtiliyor: 
- Karamelli dondur

ma sevenler: Çok 
düşünmeyi seven 
ve detaylara inmeyi 

seven ve mutluluğu 
ayrıntılarda arayan 
bir karakteristik 
özellik taşıyorlar. 
Sevdiklerinin özel 
günlerin asla unut
muyor ve kaçırmıy
orlar. Çevresindeki 
insanları mutlu

etmekten çok buyuk 
bir zevk alıyorlar. İkili 

flşMMnin uzun süre- 
i otmaa yönünde 
çaba göstanrter ve 
romantik taratan ve 
düşüncel 
davranışlarıyla 
karşmndakı kişini 
dıkkatn ı çekerler En 
iyi antaşMdan grup 
ise eğlenceli ve 
romantik yap ıda ki 
insanlardır.
- Çikolatalı dondur
ma sevenler: Bu 
gruptaki insanların 
çapkınlık yapmayı 
çok sevdikleri hızlı 
yaşamayı seven flört 
hayatı yaşamayı 
sevdikleri uzmanlar 
tarafından vurgu
lanıyor. Cazibesi ve 
sevimliliğine çok 
güvenirler ve bu 
özellikleriyle karşısın
daki kişinin dikkatini 
çekerler. Çikolatalı 
dondurma seven 
erkeklerin çapkın 
olması nedeniyle 
kadınlar tarafından 

çok gûvenimecigi 
betirtanaen, bu mp- 
tenr mac«ay> 
seven ve hantoB 
insanlarla daha iyi 
anlaştığı tocta 
ediyor
- Limonlu sevenler 
Nostalji düşkünü ve 
hayalperest bir 
yapıya saNpMer 
Onlara göre eskiye 
ait her şey »gi çete
cidir, eski pkriöar. 
giyster. resimler hep 
dikkatlerini çeker.
İkili ttşktednde hep 
eski yıllan örnek alır
lar ve 70 li ytflann 
oşktanra yaşamak 
isterler. Bu saptan- 
tı ların dan çok zor 
koptuktan da 
uzmanlarca vurgu
lanıyor.
- Vişneli sevenler: 
Eğlenmeyi seven, 
h ay a tt a her an 
eg lenebilecek bir 
şeyler arayıp bulan 
bir karaktere sahip- 

tatar MaytakMMi 
toynağı ağBeace 
atan ınşne sevenler 
çoMMtaookı mson- 
tae en atamsüE 
toşttoa bflvpto 
setan ve bunun 
yaranda aMeen» 
düşkün bir 
totodetoe vatar 
Duyg^tonra 
içtatode yaşator «t 
termeye beşey bta 
etmeder
- Ftstikk sevenler t» 
kaparak ve çeten- 
gen bir yapıya 
satvphrtor Duygu w 
duşun otatan toa» 
etmekle aoıtantap 
ve * odrrv hep 
karşıdan bettato 
Kotay beğen 
emedta* gtai kota» 
da unulamayon 
tahkk dondurma 
ıevinler, çekingen
liği sebebiyle 
çevresindeki Kıştata 
iletişim kurmakta 
zortanvtar'

YENİ TELEFONUMUZU NOT
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513

ALINIZ
96 83

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

O
E
İM[

k.

İtfaiye H0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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

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

VAPUR - FERİBOT

1
]

1
i

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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

1.
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

1E METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 M 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

■7
t

BELEDİYEDevlet 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
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

J
1

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

t AMCAN PETROL 513 10 T?
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

mm mm pızMiiu 
füft f üüd Cife

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BM

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN
SOSİSLİ SAhDMÇ ♦AYRAN
HAMBURGER ♦ AYRAN 
HAMBURGER ♦ CPS ♦ İÇECEK 
TABAKTA SERVİS
DÖNER ♦ CİPS ♦ UNBK SALATA ♦ ÇKB 
CİĞER ♦ CİPS ♦ (M9K SALATA • ÇKB 
KÖFTE ♦ tiPS ♦ (Mp SALATA ♦ ÇKB 
SOSİS ♦dPS*MR®KSALAU*iÇECa

1.500 00011
2.000 000 TL
2.000 000 TL
1500.000 n

4.500 ooo Tl
4.500 000 îl 
4 500 000 Tl
4.500 000 Tl

4.500.000 TL
8.000,000 TL

İşyeri ve evtere paket seneme vardı
istiklal Cad.No: 17 GOtİK îel: (0224! 513 53 S

Manasfcr Cumhuriyet MatafesCnde
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

tnpleı satılık viPa GSM : (0.535) 886 47 74
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Türkiye’nin suç haritası çıkarıldı
jûriuvenm çenet m de 
cesa mahkemelerine 
$on 15 yü içinde en 
çok dcna Marmara 
jpigesj nde. en oz ise 
Doğu Anadolu 
loiçesı’nde açılırken 
dava saytsınm en 
nAsek rakama 
çAAğı 2001 oldu 
Adale* Bakanbçı 
Adi Sjch ve fcstahshk 
Genel Mudûrtuğu. 
^Uriuye geneknae 
cera
■aAAemeiennde 
1989-2003 vdan 
arasndo açüan 
dava soyan 
beMeo
Buna göre. ceza 
■dfcmetemde 
□oton dava ıav«»

• *9 rhnda 3 îö b«r 
*36 een. 2003 de bu

-»■hıcn 628 b«n 
*^w nava

Sınırda 
•®br . 1991

' n^on «IC

* Tehım Mvrrp abonelik işlemleri
Mvrrp Kon lor yükleyici
Hal arma & Hat Kapatma

* Sim Kart yükleme
Fatura Tahsilat & Abonelik Bilgileri
CEP TEEEFOMj ve AKSESUAR SATIŞI

TOPTAN ve PERAKENDE KONTÖR SATIŞI
ULUMAKLAR TELSİM CEPSHOP

SİZ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR
Orhangazi Caddesi No : 4/6 GEMLİK

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

bin 371, 1992 yılında 
1 milyon 34 bin 201, 
1993 yılında 1 milyon 
121 bin 521. 1994 
yıhnda 1 milyon 297 
bin 870. 1995 yılında 
1 milyon 200 bin 70. 
1996 yılında 1 milyon 
251 bin 379. 1997 
ydnda 1 milyon 235 
bin 543. 1998 yılında 
1 milyon 500 bin 
892 1999 yılında 1 
müyon 736 bin 671, 
2000 yılında 1 milyon 
749 bin 8. 2001 yılın
da 2 müyon 279 bin 
760. 2002 yılında 1 
milyon 864 bin 308.
2003 yılmda 1 milyon 

628 bin 127 oldu. 
Ceza 
mahkemelerinde 
1989 yılında açılan 
866 bin 734 
davadan, 286 bin 
34Ti Marmara 
Bölgesi'nde, 160 bin 
797‘si Ege
Bölgesi nde, 150 bin 
372’si İç Anadolu 
Bölgesi nde, 97 bin 
400 u Akdeniz
Bölgesi nde, 93 bin 
199 u Karadeniz 
Bölgesi nde, 39 bin 
400 u Doğu Anadolu 
Bölgesi nde, 39 bin 
225 i Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi nde 

görüldü. Marmara 
Bölgesi'nde açılan 
dava sayısı 2003 
yılında 543 bin 879'a 
çıkarken, bunu 273 
bin 883 ile Ege 
Bölgesi izledi. Aynı yıl 
içinde, İç Anadolu 
Bölgesi'nde 262 bin 
907, Akdeniz 
Bölgesi'nde 208 bin 
7, Karadeniz 
Bölgesi'nde 147 bin 
187, Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde 101 bin 
382, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde 
90 bin 136 dava 
açıldı.
Türkiye genelinde en 
çok dava 2001 yılın

Teiekom’da uygun tarifeyi seçene indirim 
j Türk Telekom Genel 
I t.’ .duru Mehmet 
1 Fk!n'ian, yeni tar- 

ı’eiendirme sistemi
nin görüşme profil
lerine göre 
yapıldığını 
belirterek, herkes 
için yüzde 80 
indirim olmaya
cağını söyledi.
Ekinalan, 
abonelerin konuş
ma profillerine göre 
en uygun seçeneği 
bulması durumun
da faturalarında 
indirim olacağını 
ifade etti.
Ekinalan, 
Telekom’un yeni 
tarlfelendirme sis
teminin "zam" 
anlamı taşıdığına 
ilişkin eleştirileri 
düzenlediği basın 
toplantısıyla yanıt
ladı. Ekinalan, 
Telekom’un 
görüşme şekillerine 
göre bir tarlfe
lendirme sistemi 
yaptığını belirterek, 
"Yani uluslararası 
için yüzde 80 
oranında bir indirim 
yaptık. Ancak 
insanların fatu
ralarında yüzde 80 
indirim olacak 
demiyoruz. 
Söylediğimiz, şu 
insanlar konuşma 
profillerine göre,

da açıldı. Ceza 
mahkemelerinde 2 
milyon 279 bin 760 
davanın açıldığı 
2001 yılında, 
Marmara Bölgesi'nde 
847 bin 506, Ege 
Bölgesi'nde 390 bin 
483, İç Anadolu 
Bölgesi'nde 433 bin 
555, Akdeniz 
Bölgesi'nde 236 bin 
450, Karadeniz 
Bölgesi'nde 185 bin 
6, Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde 95 bin 
739, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde 
90 bin 491 dava 
görüldü.
Ceza

şehirlerarasını mı 
cok arıyor, şehir 
içini mi, GSM’i mi 
buna göre en 
uygun seçeneği 
bulabilirler diye 
düşünüyorum" 
dedi. Önceden tek 
bir seçenek 
olduğunu ve 
herkesin aynı kalıba 
girdiğini kaydeden 
Ekinalan, "Eskiden 
herkese bir tane 
elbise vardı. Ben 
şimdi size 5 çeşit 
elbise veriyorum. 
Biraz daha kendine 
uygun olanı seç 
diyorum" dedi. 
KONUŞMA 
PROFİLİNE GÖRE 
TERCİH YAPIN 
Ekinalan, yeni sis
temle ilgili en 
büyük korkularının 
aylık 10 milyon lira 
fatura ödeyen yak
laşık 6 milyon abo
nenin yanlış bir ter
cihte bulunması 
olduğunu 
belirterek, hesaplı 
hattı seçmesi 
gereken bir kişinin 
yanlışlıkla standart 
hattı seçmesi duru
munda 14 milyon 
lira yerine 23 mily
on Ura ödemek 
zorunda kalacağını 
söyledi. Ekinalan, 
bu aboneler İçin 
özel bir hassasiyet 

mahkemelerine 15 
yıl boyunca açılan 
dava sayısının bölge 
nüfuslarına göre 
yıllık ortalaması 
alındığında 
Marmara, en çok 
dava açılan bölge 
olurken, Doğu 
Anadolu Bölgesi ise 
sonuncu sırada yer 
aldı. Marmara 
Bölgesi'nde 100 bin 
kişiye yılda ortalama 
olarak 2 bin 957 
dava düşerken, 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde bu sayı 
bin 51, Doğu 
Anadolu Bölgesi'nde 
ise 978 oldu.

gösterdiklerini, 
zarar görmemeleri 
ve faturalarında bir I 
artış olmaması için 
çalıştıklarını 
belirterek, bu 
amaçla 100 konfor 
karşılığı arama 
olanaklarının 
artırıldığını söyledi. 
Şu anda 200 mily
on lira fatura 
ödeyen bir şirketin 
konuşkan hattı 
seçmesi durumun
da faturanın 159 
milyon liraya düşe
ceğine, ancak 
doğru tercih yapıl
mazsa bunun 234 
milyon liraya çıka
cağına dikkat 
çeken Ekinalan, 
abonelerin doğru 
tercih yapmalar 
için öncelikle 
görüşme şekillerine 
ve konuşma 
alışkanlıklarına bak
maları gerektiğini 
söyledi.
Telekom’un da tar
ife seçimine ilişkin 
bazı tavsiyelerde 
bulunduğunu kayd
eden Ekinalan, 
ancak bunun 
görüşme şekillerine 
bağlı olarak işe 
yaramaması ve 
yüksek faturalarla 
karşılaşma riski de 
bulunduğunu İfade 
etti.
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AaccÎve
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
40 GB sabit disk
Onboard ekran kartı
15* Monitör
52XCD Rom

llliljıtMilpîL
• • i, a j-nırs? 'F
•et şirr .DİĞER ÜRÜNLERİMİZ VE FİYATLARI

Dlğor VESTEL 
ürünlorl 

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 1MMM 1.555.5551 1.000.050.050 1.110.006.000 1.115.555.555

Vestel Click tora 1.177.605.050 1.177.600.000 1,351,555.555 1.307.000.000

Vestel Asteo 111.000 1.207.600.000 1.2M.1 1.340.000.050 1.345.005.000

Vestel Bishi T 1.266.800.000 1.266.800.000 1.266.850.000 1.406.000.000 1.45611

Vestel Planet 1.428.800.000 1.428.805.050 1.428.8051 1.586.000.000 1.586.000.000

Vestel Magıc 1.02011 1.925.000.050 1.920.000.500 2.131.500.000 2.131.000.005

Vestel Bishi Y 17941.000 17941.555 1794.855.555 1.992.000.000 1.992.060.600

Vestel Optam 1.861.600.000 1.861.600.000 1.861.605.000 211.1 2111

Vestel Smart 1.998.800.000 1.598,8001 1.998.850.000 2.219.000.060 2.219.000.000

Vestel Max 5.070.000.000 5.070.000.005 5.570.000.005 5.627.000.000 5.627.050.500

ir CRT Monitör farkı :«ÖOÖ TL ITFIittailöılartı.lMMMÎL 19" Fiat Monitör farkı :1SI2M TL

VESTEL ONYX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT *4 TAK

HAZİRAN TESLİM
PEŞİNAT+ 6 TAK

BONUS CARDA 
PEŞİNAT* 10 TAK

15" CRT 
Monitörle

1.410.500.000 1.155.000.055 1.155.555.855 1.271.900.006 127111

17” CRT 
Monitörle

1.450.400.000 1.195.400.005 1.195.455.555 1.314.9551 1.314.9551

17" FLAT 
Monitörle 1.510.000.005 1.255.0501 1.255.000.500 1.3887551 1.3857551

AŞAĞIDAKİ KUPONU KESİP FİRMAMIZA 
GETİRENLER HEDİYE ÇEKİNDEN 

YARARLANABİLİRLER.

' A acüve
I AA COMPUTER 0Bre,BÛIÖW ,

| ™ i
| Çekikulanan Akiği ürünün Tutan Tarh I

■ ı ır ımz^iı
I BuhedyeçekisadeceActrveMpjyor’do 30/06/2004 tarttvtodo gecikti

VESTEL

Vestel Bilgisayarlar size kolay ve 
eğlenceli bir yaşamın kapılarını açıyor

Vestel bilgisayarlar içlerinizi kolaylaştırıyor, 
sınırları azaltıyor, yaşamınıza renk ve eğlence katıyor. 

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

teknolojinin tadını çıkarın.....

İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40 
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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ı Son 5 ayda 4 ton
ı kaçak et yedik

Anahtar
şıngırtısına

son
Tarım ve Köyişleri 

I Bakanlığfnın resmi 
rakamlarına göre 
son 5 ay içerisinde 
vatandaşların 3 bin 
934 kilogram kaçak 
et yediği ortaya 
çıkarken, aynı tarih
ler arasında yaklaşık 
32 bin kilogram et 
de yurtiçinde 
belgesiz olarak 
nakledilirken 
yakalandı.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı na bağlı 
Hayvan Hareketleri 
ve Karantina 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığından 

■ I edinilen bilgiye 
göre, Türkiye'de

lı ANAP’ın ismi değişiyor
Anavatan Partisi 
(ANAP) Genel 
Başkanı Nesrin Nas, 
ANAP ın isim değişik
liği için çalışmalar 
yapıldığını söyledi. 
Nas, ANAP Genel 
Merkezi bahçesinde 
gazetecilerle öğle 

l yemeğinde biraraya 
I geldi. Gazetecilerle 
sohbet eden Nas, 
gündeme ilişkin 
soruları da cevap
landırdı. Bir 
gazetecinin, "ANAP'ın 
isminin değiştirilece
ği yönünde iddialar 
var. Bu doğru mu?" 
yönündeki sorusuna 
Nas, şu cevabı verdi: 
"Hayır bunlar iddia 
değil. ANAP olarak 
biz böyle bir çalış-
manın, araştırmanın 
içindeyiz. Markaların

Ocay-Mayıs 2004 
tarihleri arasında 
belgesiz ve kaçak 
giriş yapan etlerin 
sayısal rakamları 
açıklandı.
Buna göre. 1 Ocak- 
30 Mayıs tarihleri 
arasında 831 adet 
büyükbaş, bin 708 
adet küçükbaş, 13 
adet tek tırnaklı, 2

PARTİSİ
1983

zaman zaman göz
den geçirilmesi, 
marka imajının göz
den geçirilmesi 
gerek. Zayıfladığı 
noktaların ele alın
ması gerek. Bu 
nedenle siyaset bil
imciler ANAP 
markasının üzerinde 
bir çalışma yapıyor
lar. Siyaset bilimci
lerin yaptıkları 
araştırma sonbahar
da Merkez Yürütme 
Kurulu'nda ele alı
nacak, sonra tüm
Türkiye ile bunu 

bin 800 adet kanatlı 
hayvan yurtiçinde 
kaçak olarak 
yakalandı.
Ayrıca 14 bin 681 
kilogram sığır eti, 30 
kilogram koyun eti, 
17 bin 609 kilogram 
kanatlı eti, 150 kilo
gram domuz eti, 150 
adet balık, 2 bin 751 
adet deri ve 6 bin 

tartışacağız" 
karşılığını verdi. 
Her markanın zaman 
zaman kendini göz
den geçirmek zorun
da olduğunu 
belirten Nas, "Bugün 
ANAP yolsuzluklarla 
birlikte anılıyor. Bunu 
görmezden 
geldiğiniz zaman 
soruna doğru teşhis 
koymuş olamazsınız. 
Arkadaşlarımın haklı 
bir şikayetleri var. Bu 
kötü mirasın üzerim
izde kalmasına 
sebep olanların 
hiçbiri bugün 
ANAP'ta değil. Hepsi 
başka partilere gittil
er, başka partilerde 
saf tuttular. Ama ne 
yazık ki onların kötü 
mirası bizim sırtımıza arayışımız var"
kaldı. Biz onların kötü cevabını verdi.

750 kilogram sakatat 
yurtiçinde belgesiz 
olarak nakledilirken 
yakalandı.
Son günlerde 
kamuoyunda 
tartışılan komşu 
ülkelerden kaçak 
hayvan girişi ile ilgili 
olarak yapılan çalış
maların sonucunda 
ise, yasal olmayan 
yollardan Türkiye'ye 
sokulmak istenen bin 
127 adet büyükbaş, 
151 adet küçükbaş. 
17 adet tek tırnaklı 
hayvan ve 3 bin 
934 kilogram et 
kaçak olarak 
yakalandı.

mirası ile uğraşmak 
zorunda kalıyoruz. Bu 
da çok haklı bir 
şikayet. Şikayetler bu 
araştırma sonuçlarını 
değerlendirmede 
yardımcı olacak. 
Sonbaharda 
yapacağımız 
Anadolu turundan 
sonra bu markanın 
nasıl güçlendirile
ceği hep birlikte 
ortaya konacaktır" 
dedi. Nas, Şu anda 
ANAP'ın herhangi bir 
siyasi parti ile bir- 
leşip bileşmeyeceği 
yönündeki soruya ise 
"Hayır öyle birşey 
yok. Bunun için 
çok erken. Ne ortam 
buna müsait, 
ne de böyle bir

Mehmet
Güngör ve
Kemal Coşku 
adlı tasarım- ।w
cılanle
Animator Ateş
Benice nın bir
likte geliştirdik
leri slot isimli © 
anahtarlık, 
şehir yaşa mı n- 
da anahtar kul
lanımını daha kolay 
hale getirmeyi 
amaçlıyor ve 
gürültüyü bitiyor.
Mak Tasarım şirketi 
anahtar ve anahtar
lıkları ceplere uygun 
hale getirdi. 
Tasarımcılar Mehmet 
Güngör ve Kemal 
Coşlu ile Animator 

' Ateş Benice nin bırlık- 
’ te geliştirdikleri slot 

isimli anahtarlık, senır 
yaşamında anahtar 
kullanımını daha 
kolay hale getirmeyi 
amaçlıyor. Patenti 
kendilerine ait bu 
ürünle tasarımcılar, 
anahtar ağırlığını 
50gr'a indirdi.
Kapılarda en sık kul
lanılan 4 anahtarı 
4.5x6 cm boyutların
daki plastik bir 
kafeste biraraya 
getiren anahtarlık, 
dağınık görüntüyü 
topluyor. Bu şekilde 
düzgün bir görünüme 
sahip olan anahtar
lar, aynı zamanda 
kolay taşınma,cep 
delinmesini önleme, 
pratik olma, daha az 
yer kaplama ve ses

_ BURSA HAKİMİYET VE
1 KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
i KÖRFEZ REKLAM ■ 
. TEL: (0,224) 513 96 83

çıkarma gibi 
okjmsuzkJdan 
en aza 
indiriyor.
Ana h t a ri ı k hızmehnı 
kendi s । veren Mak 
Tasarım şirketi, 20 
çeşit anan tan 
basabiliyor Şuanda 
sadece normal 
kapılar için geh ştın len ■ 
anahtarlık, 1 ay 
ıcmde farklı kapılara ' 
ve değişik buvu'* 
erdeki anahtarlara 
da uygulanabile
cek. Şimdilik sadece 
buyuk ahşveriş 
mağazalarında 
satılan slot anahtar
lığın fiyatı, 12-14 
milyon arasında 
değ işiyor. Konuyla 
ilgili kendisiyle 
görüştüğümüz 
Tasarımcı Mehmet 
Güngör, talebin 
daha çok orta sınıf 
gelirine sahip olan 
vatandaşlardan 
geldiğini söyledi 
Urunu yakın zaman- 
da Avrupa ya da 
pazarlayacaktan™ 
belirten Güngör, 
buradan daha çok 
talep bekiedsklenm 
açıkladı.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E «4 O Q E Q O
KÖRFEZ OFSET U I O ÎJO O O
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DSP’ de taınıttffll
Demokratik Sol 
Parti’nin 6.
Olağan 
Kurultayı, 25 
Temmuz 2004 
Pazar günü, 
Ankara 
Esenboğa 
Havaalanı yol
undaki Büyük 
Anadolu 
Oteli’nin yanın
da bulunan 
Mustafa Özbek 
Kongre ve Spor 
Salonunda 
yapılacak. 
Yaklaşık 950 
delegenin 
katılacağı kurul
tayı, medya 
mensupları ve 
davetlilerle bir
likte yaklaşık 15 
bin partilinin 
İzlemesi bek
leniyor.
Kurultayda gün
dem mad
delerinin yanı 
sıra çeşitli etkin
liklere yer verile
cek. Yurdun

çeşitli 
yörelerinden 
gelen halk 
oyunları ekipleri 
gösterilerini 
sergileyecek. 
Türk Halk Müziği 
sanatçıları İzzet 
Altınmeşe, Belkıs 
Akkale ve Alışan 
da kurultayda 
sahne alacak.
Kurultayda ayrı
ca, DSP Genel 
Başkanı Bülent 
Ecevit'in 
yaşamıyla İlgili 
sinevlzyon gös
terisi sunulacak. 
Kurultay, saat 
10 00 da başlay
acak. Yoklama, 
açılış ve saygı 
duruşunun

arcBndan 
kurı4- 
tayın
Başkanlık 
Kurulu 
oluşturu
lacak.
Daha 
sonra 

program, politi
ka 
kararları ve 
gelir-gider kesin 
hesap komisy
onları kurulacak. 
Komisyonların 
kurulmasından 
sonra, kurultay
da DSP Genel 
Başkanı Bülent 
Ecevit kürsüye 
gelecek ve 
açılış konuş
masını yapacak. 
Ardından çalış
ma raporu ile 
gelir-gider kesin 
hesap komisy
onunun raporu 
okunup 
oylanacak. Parti 
Meclisinin 
aklanmasından 

ıne geçilecek. 
Komi syon rapor
la n n ı n karara 
bağlanmasın
dan sonra ise 
seçimlere 
geçilecek.
Seçimlerde yeni 
Genel Başkan ın 
ya n ı s ı ra Pa rt i 
Meclisi ve 
Disiplin 
Kurulunun 
yeni üyeleri 
belirlenecek.
Kurultay, 
seçimlerin 
ardından dilek
lerle sona ere
cek. DSP'nin yeni 
Genel Başkanı 
ve Parti Meclisi 
üyeleri, 
kurultaydan 
bir gün sonra 
(26 Temmuz 
Pazartesi 
günü) saat 
11 00 de 
Anıtkabir'i ziyaret 
edecekler.

^v6 pratototû 
içinde olması 
planlanan çafef-

Turkçedeta T O. 
Ü. Ç. ş, Ğ" 
harflerinin yanı 
sıra Çince ve 
sağdan sola 
doğru yazı lan 
Arapça gibi 
diller ve yerel 
sayılan içeren 
internet sit el eri 
açılabilecek 
İnternet ortamı 
İngilizce'ye bağlı 
olmaktan 
kurtulacak. 
İnternetin teknik 
koordinasyonunu 
yapan kuruluş 
olan ICANN 
(Corp for 
Assıgned Names 
and Numbers), 
gelecekte her 
ülkenin kendi 
alfabesini kullan 
abilmesine 
olanak tanıyacak 
bir internet pro-

kılaınafta yer alan 
habere göre, 
’lPvö'' olarak 
odkmdrtMan yeni 
protokol içinde 
olması planianan 
çalışma ile 
Türkçe deki
-i, Ö, U. ç, Ş, Ğ" 
h a rf leri n i n yanı 
sıra Çince ve 
sağdan sola 
doğru yazılan 
Arapça gibi di İler 
ve y ere I sayı lan 
içeren internet 
siteleri açılabile
cek.

•deriam, koş 
gotuftafcı Mı 
onakaBen 
internet artar 
hiçbir dB* ya

OimanKMl *çm

ta şıcbğırH I

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Mahalle ■ Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü m2 İmar Durumu Haz His Tahmini Bedeli Geçe | raei—» i
1 Hisar Mah. Hlsartepe Tarla 47 562 21 2408 00 Plan dışı Tam 25 000 000 000 5 000 000 000 1 03 M 2884 ।

A "2 Hisar Mah. Küçük Çiftlik Zeytinlik 51 522 9 7135.00 Plan dışı Tam 36 000 000 000 7.200 000 000 I 03042004 î

3 Hisar Mah. Küçük Çiftlik Tarla 51 522 13 4158.00 Plan dışı Tam 21 000 000 000 4281MB BU C2 04 2004

4 Hisar Mah. Hlsartepe Zeytinlik 47 562 125 1856.00 Plan dışı Tam 47 000 000 000
' 9 400 000 000

5 Orhanlye Mah. Kumlabayıryolu Çalılık 13 335 111 6326.00 Plan dışı Tam 32 000 000 000 6 400 000 000

6 Yeni Mah. Çlftllkalfı Tarla 21 384 37 1352.00 Plan dışı Tam 1 700 000 000 340 000 000

7 Adliye Köyü Yörükyatağı Tarla 6 1456 4425.00 Plan dışı Tam 1 600 000 000 320 000 000

8 Kurtul Köyü Deli Bey Tarla H22.a.l3.d 489 3200.00 Plan dışı Tam 5 600 000 000 1 120 000 000

9 Kurşunlu Bel. Onsekiz Zeytinlik 9 1313 1000.00 Plan dışı Tam 1 000 000 000 200 000 000
1 O3M2M4 1

10 Kurşunlu Bel. Onsekiz Zeytinlik 9 1312 5275.00 Plan dışı Tam 5 275 000 000 1 055 000 000 03 04 2004 I

11 Umurbey Bel. Bostanlık Zeytinlik 95 8445 1750.69 Plan dışı Tam 2 700 000 000 540 000 000 03 04 2004 I

12 Umurbey Bel. Bostanlık Zeytinlik 95 8446 2000.00 Plan dışı Tam 3 000 000 000 MBBM8M
1 04042004

13 Umurbey Bel. Bostanlık Zeytinlik 95 8447 2325.77 Plan dışı Tam 3 500 000 000 ’OOOOOOOO B4M2BM~1

14 Umurbey Bel. Bostanlık Zeytinlik 95 8448 2325 77 Plan dışı Tam 3 500 000 000 700 BM 000

15 Umurbey Bel. Bostanlık Zeytinlik 95 8449 2325.77 Plan dışı Tam 3 500 000 000

16 Umurbey Bel. Gemlik yolu Zeytinlik 71 5447 852.00 Ran dışı Tam 1 750000000

17 Umurbey Bel. Bostanlık Zeytinlik H .22 a.09c2c 8431 4685.31 Ran dışı 7 100 000 000 1 İM BM BM
0*04^04 1

18 Umurbey Bel. Çalılık H.22.O Ö9c2c • 8440 2318.30 Ran dışı Tan 2 100 000 000 420 000 000 ■i M

19 Orhanlye M K Kumla Hasanağa koyu «jvjiîs iNistj'u* 11H22 337-247 3-4-5-8 16224.03 W Tam 2.346 010 000 000 478 OM OM BM 04 04 200*

20 1Karacaali Köyü Suağzı «OtjK&lîJUr 7 1542 11090.86 Kamu eğitim atom Tam 3 032 50C OOC 00C
| 610 500 000 000

04 042004

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde toplam 1-18 arası taşınmaz mallar karşısında yazılı oun ve 
saatlerde 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile 19 ve 20. sıradaki taşınmaz mallar 2886 sayıl» yasanın 36. moddesra 
göre KAPALI TEKLİF USULÜ ile Mal Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda ayn ayrı satılacaktır.

İhaleye İştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracaktan geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka teyi 
yazısı İle birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kiişilerden noterden vekalet ile (Tüzel kş 
lerden ise 2004 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile) birlikte ihale 
saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve İhale dosyaları mesai saatleri içerisinde Gemlik Mal müdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir
Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışlarında KDV alınmayacaktır.
Türkiye genelinde ihale bilgileri "http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. 200*55



3 Temmuz 2004 Cuma

yılîKahve unutkanlık mı yapıyor?
İtalya'da üniversite 
öğrencileri arasında 
yapılan yeni bir 
araştırma, kahvenin 
içerdiği kafeinin 
unutkanlığa sebep 
olduğunu ortaya 
koydu.
Araştırmaya göre, 
denekler, çok iyi 
bildikleri bazı 
kelimeleri hatırla
makta zorluk çekiy
orlar. Yani kafein. 
Dilimin ucunda 
ama..M durumunun 
daha sık yaşanması
na yol açıyor.
Araştırmayı yapan 
akademisyenlerden 
Valeri Lesk. kafeinin, 
beynin belli bölüm
lerinin çalışmasını 
engelleyerek beynin 
uyanıklığını 

artırdığını belirtiyor, 
lesk. beynin engel
lenen bölümleri 
sebebiyle de bazı 
kelimelerin hatırlan
masında zorluk çek- 
Hdigtnî vurguluyor 
Ancak, hatırlanmaya 
çatışılan konuya 
bağlı olarak kafein, 
kısa dönemn hafızayı

__ı
”1

Vitaminin fazlası zararlı
Araştırmalar fazla 
alınan bazı vitamin
lerin görme bozuk
luğu ve eklem 
ağrılarına yol 
açtığını ve bebek
lerin sakat doğması
na neden olduğunu 
ortaya koydu. 
Süt ve yumurta 
başta olmak üzere 
birçok besinde bulu
nan A vitamininin 
gereğinden fazla 
alınması bulantı, 
kusma, bas ağnsı, 
iştahsızlık, görme 
bozukluğu ve eklem 

Iağnlan gibi 
şikayetlere neden

*et Jofuyor. Gebelik 
raJ »ırasında bir defada

20 bin ünite A vita
mini alınması ise 
bebekte sakatlıklara 
neden oluyor. Tavuk, 
balık, ıspanak, 
patates muz, 
fcopekli ekmek ve

güçlendirebiliyor. 
Yapılan araştırmada. 
32 üniversite öğren
cisi iki gruba ayrıldı. 
İlk gruptaki öğren
cilere. iki fincan sert 
kahveye eşdeğer 
200 mg kafein ver
ilirken. diğer grupta
ki öğrencilere ilaç 
görünümlü hap 
dağıtıldı. Daha 
sonra tum öğren
cilere. tek kelimelik 
cevapları olan 100 
genel kültür sorusu 
soruldu. Mesela 
"hiyeroglif" cevabını 
almak için "Eski 
Mısır'da kullanılan 
yazının adı nedir?" 
sorusu soruldu.
Her soru için öğren
cilerden tek kelime
lik 10 seçeneğe 
bakmaları istendi. Bu 

kuruyemişte bulunan 
Vitamin B6, 6 ay 
süreyle günde 100 
miligramdan fazla 
kullanılması halinde 
sinirleri tahrip ediyor. 
Günde 2 bin 
miligramın üstündeki 
dozlarda ise sinir sis
temi tahripleri çok 
daha kısa sürede 
oluyor. Uzmanlar 
taze sebze, meyve 
özellikle narenciye, 
ıspanak, kıvırcık 
salata gibi yeşil 
yapraklı sebzeler ve 
yeşil biberde bulu
nan VitaminC'nin 
günde 1 grama 

seçeneklerden 2 ile 
8 tanesi doğru ceva
ba benzer kelimeler
den seçildi. Mesela, 
doğru cevabı 
"hiyeroglif" olan soru 
için verilen seçenek
ler arasında "hiyer
arşi" de bulunuyor. 
Diğer kelimelerin ise 
cevapla uzaktan 
yakından ilgisi 
bulunmuyor. 
Öğrenci, ilk den
emesinde cevabı 
bilemezse, araştır
macılar cevabın ilk 
hecesini ipucu 
olarak verdi. Eğer 
denek bu ipucun
dan sonra doğru 
cevabı verirse, bu 
soru kayıtlara 
"Dilimin ucunda 
ama..." olarâk 
kaydedildi.

kadar güvenle alın
abileceğini, yüksek 
dozda alınması 
durumunda ise 
sindirim sisteminde 
tahrişlere neden ola
bileceğini bildiriyor. 
Günde bir litreden 
fazla süt içen ya da 
buna yakın süt ürünü 
tüketen kişilerin ayrı
ca D vitamini 
almalarının risk 
yaratacağını 
belirten uzmanlar 
günde 5 bin ünite
den fazla alınması 
halinde böbrekler ve 
kalpte hasar riski 
doğabileceğini

Öğrencilere göster
ilen kelimeler, doğru 
cevabı çağrıştıracak 
şekilde düzen- 
lendiyse, deneklere 
verilen kafein, doğru 
cevabın hatırlan
masına yardımcı 
oluyor. Eğer göster
ilen kelimelerin 
cevapla ilgisi yoksa, 
kafein verilen denek
lerin, ilaç görünümlü 
hap verilen denek
lere göre kelimeleri 
hatırlamakta daha 
fazla sıkıntı çektikleri 
belirlendi.
Bu arada, İngiliz 
Kahve Derneği'nin 
bir sözcüsü, yapılan 
araştırmanın çok 
küçük ölçekli 
olduğunu, bu sebe
ple genele yayıla- 
mayacağını söyledi. 
Aşırı olmamak kay- 
dıyla alınan kafeinin 
yararlı etkileri 
olduğunu gösteren 
pek çok araştırma 
bulunduğunu 
belirten sözcü, bu 
araştırmanın bilimsel 
verileri değiştirmeye
ceğini savundu.

belirtiyorlar. 
Uzmanlar, yeşil 
yapraklı sebzeler, 
bezelye ve fasülye 
gibi bakliyat, naren
ciye, kepekli ekmek 
ve diğer tahıl ürün
lerinde bulunan folik 
asitin çok yüksek 
dozlarda alınmasının 
vücuttan çinko 
atılımını artırdığını 
bunun B-12 vitamini 
eksikliğini 
maskeleyerek 
ciddi sinir sistemi 
kusurlarına neden 
olabileceğini belir
tiyorlar. Uzmanlar, 
ette bol miktarda 
bulunan niasinin çok 
yüksek dozlarda 
alınmasının ise ciltte 
döküntü, ateş bas
ması ve karaciğer 
bozukluğu gibi 
sorunlara neden ola
bileceğini 
kaydediyorlar.

Bebekleri 
güneşten 
koruyun

Yetişkinlerden çok 
daha hassas tene 
sahip olan bebekler, 
güneşten daha çabuk 
etkileniyor.
Bebeklerde, sıcak 
havayla birlikte halsiz
lik, idrar miktarında 
artış, gözyaşı ve ağız 
salgılarında azalma 
ve yüksek ateş 
görülmesi durumunda 
sağlık kuruluşuna 
başvurulması gereki 
yor. Uzmanlar, yeni 
doğan bebeğin özel
likle ilk günlerinde, 
ortam ısısı normal 
sınırların üstüne yük
seldiğinde terleme 
fonksiyonu yeterli 
olmadığından vücut 
ısısının yükseldiğini ve 
bunun bebeği olum
suz etkileyebildiğini 
belirtiyor.
Hekimce.com adlı 
internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, ilk 
aylarda bebeklerin 
sıcak ortamlarda deri 
yoluyla çok miktarda 
sıvı kaybedebileceği 
vurgulanıyor. Bu 
nedenle bebeklerin 
yaz aylarında güneş 
ışınlarının dik olduğu 
saatlerde serin ortam
larda kalmasına ve 
oda ısısının 25 
derecenin üstüne çık
mamasına dikkat 
edilmesi öneriliyor. 3- 
12 aylık bebeklerin 
kemik gelişimi için 
gerekli olan D vita
mininin güneş ışın
larının yardımıyla
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Sahibi : Kadri GÜLER
Ydzı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

vücutta sentezJenc^ği 
befirüen haberde şu 
ifadelere yer 
veriliyor: “Bu vriamm 
özeUde hayahn * ya
larında soğtakjı bir 
gpipm için sarftır Her 
gün yanm saat baş. 
kol ve bacaktan 
çıplak olarak güneş 
lendirilen bebek, 
vücudu için gerekti 
mıktan bu yolla sente
zler. Cam, güneşin bu 
etkiye sahip ışınlarının 
geçişini engelied»g«n- 
den cam arkasından 
güneşlen ditmenin 
faydası ol maz. 1 yaş 
ve üzeri çocukları da 
güneş ten faydalan
masını sağlamalı; 
ancak zararlarından 
korumalısınız. Sıcak 
havada dikkat etm
eniz gereken bir başka 
önemli nokta ise 
çocuğunuzun artan 
sıvı ihtiyacıdır. Bebe 
ğiniz ne kadar küçük 
se sıcak havadan o 
kadar fazla etki 
lenecektir. Çocuğu 
nuzun ve bebeğinizin 
kaybettiği sıvıyı mu 
hakkak yerine koy
malısınız. Bebeğiniz 
için en uygun sıvı, su 
ve taze meyve sulan 
dır. Daha büyük ço 
cuklarınız için su, taze 
meyve suları ve hafif 
tuzlu ayran arasında 
tercih yapabilirsiniz. 
Her şeye rağmen, 
sıcak havada bebe 
ğiniz halsizleşir, yaptığı 
idrar miktarı artar”

Hekimce.com
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Mere ta mücadele telaMı Dey Sanal Msu yoW
Seyfettin SEKERSÜZ 
Son günlerde 
ilçeyi istila eden 
haşerelere karşı 
ilaçlama 
çalışmaları 
sürdürülüyor.
Akşam 
saatlerinde 
evlerin içine 
dolan ve insan
ların yemek 
yemelerine 
mani olan 
küçük sineklerle 
mücadeleye 
başlayan
Belediye Temizlik 
elemanları günün 
sabah saatlerinden 
itibaren ilçe sokak
larında bulunan 
pislik birikintilerini 
ilaçlıyorlar.
Özellikle dere 
kenarlan ile

Arıtma tesisleri 
çevresinde bollaşan 
ve evlerin içinde 
akşam misafiri duru
muna gelen küçük 
sinekler vatandaşları 
yaz aylarında 
balkonlarına çıka
maz duruma getirdi. 

Meyve sineği de 
denilen küçük 
sineklerin sokak 
kenarlarında bulu
nan çöp konteyner- 
lerine bırakılan 
meyvelerden de 
bolca ürediği 
bildirilirken azda 

olsa ilaçlama 
apılmasının sinekle 
mücadelede ne 
kadar başanh ola
cağı bilinemezken 
dere kenarlarında 
oluşan pis kokuların 
ise biran önce yok 
edilmesi isteniyor.

Türkiye, s*cok yaz 
akşamlan m muz*, 
tiyatro ve opera doku 
gecelerle kucaklıyor. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı n«n yaklaş* 
2000 kişiden oluşan 
sanat ordusu. 200 ■ 
ve ı İç ey e muz*. 
tiyatro ve opera 
götürmek için 
yollara düştü.
Devlet Senfoni 
Orkestraları yaz sezo
nunda da periyodik 
konserlerle sanatse 
verlerin karşısına 
çıkarken, aralarında 
Muazzez Abacı, 
Samime Sanay, 
Safiye Soyman,
Nalan Altınors, İzzet
Altınmeşe, Belkıs
Akkale, Selahattin 
Alpay, Bedri Ayseli, 
Kamil Sönmez ve
Canan Başkaya'nın 
da bulunduğu 
sanatçılar, çeşitli 
il ve ilçelerde 
konserler veriyor.

Derief Ha* Dansta» 
foptutuğu aaneanyia 
konserlere renk 
katarken, Konya 
Türk TdsomM Müziği 
TopMugu ve İstanbul 
Tarihi Türk Mungı 
tapMugu da seçkin 
konserierie seyvo- 
lerini setamkyor 
Öte yandan. Devlet 
Tiyatrolar da hazır
ladığı program 
çerçevesinde 36 
değişik oyunu 
vatandaşın 
ayağına götürüyor 
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Bursa, Trabzon, 
Adana, Diyarbakır 
Antalya, Sivas,
Erzurum, Van ve 
Konya Devtet 
Tiyatrolarından 
oluşan 1426 kişilik 
sanat ordusu, eylül 
ayı sonuna kadar 55 I 
bin 871 kilometre yol I 
kat ederek; 81 il, 
143 ilçe ve 62 köyde | 
temsiller verecek.

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 İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ 
Körfez Ofset

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

■ GRUP AİLE i 
j ÇAY BAHÇESİ । 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, | 

a çerez temin edilir. ■

g!
Z Tel : (0.224) 513 06 70 J 
■ GSM: (0.537) 491 31 30 I

CEMİYET ORGANİZASYONU’

IS ctemut iun çesm samık\

Balansı Eğlence Merkezi
İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK
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1987-1992 yıllan arasında Gemlik Kaymakamı olan Yalova Vali Yardımcısı Coşkun Ertürk, feci kazada can verenAer maada

jgşki Kaymakamımız tren kazasında yaşamını yitirdi
" >4087-1992 yılları arasında Gemlik Kavmakamlıdı aörevinde bulunan Coşkun Ertürk. hızlı tren kazasında yaşamını ıtırdı te*
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$87-1992 yılları arasında Gemlik Kaymakamlığı görevinde bulunan Coşkun Ertürk, hızlı tren kazasında yaşamam yitirdi Gemlik tehi 
.orev süresinden sonra, Antalya Vali Yardımcılığı görevine atanan Ertürk, buradaki görevini tamamlayarak Beykoz
kaymakamlığı görevine atandı. Buradan Yalova Vali Yardımcılığı’na getirilen Coşkun Ertürk, 3 yıldır bu görevde çalışma* ta yöı 
tjtürk, önceki sabah Ankara’daki bir işini takip etmek üzere hızlı trenin birinci vagonunda seyahat ederken, feci raza sonucu 

yitirdi. Coşkun Ertürk’ün cenazesi dün Yalova’da yapılan törenden sonra, Antalya’daki ailesinin yanına gonderddr

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
______________ GEMLİK ____________________________________
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AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, derin ailelerin her şeyi idare etmek istediklerini söyledi.

“Gemlik’te derin aileler var”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotinail.com

Güne Bakış

Muhtarlarla toplantı
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, iyi niyetli olarak ilç

eye birseyler kazandırmak istiyor.
Dûn, Muhtarlar Derneği yöneticileri ve mahalle 

muMarianyta biraraya gelen AK Partililer, samimi bir 
şekilde muhtarların sorunlannı dinlediler.

Muhtarlar en küçük birim olan mahallelerin 
baştandır.

Demokrasinin beşiktaşlanndandır muhtarlık mües 
> sesesL

Ama nedense pek dikkate alınmazlar..
| Hiçbir sorunları kolay kolay çözülmez..

Muhtarlar yönetenlerden hep derilidirler.
Oysa onlar mahallelerindeki sorunları bire bir yaşar- 

! far..
AK parti İçe Başkanı Enver Şahin dün muhtarlara 

I yönelik yaptığı konuşmada ilginç iddialar ortaya attı. 
İ Örneğin: *800 yerlerde derin devlet varsa. Burada 
da derin aileler var. Onlar herşeyi yönetmek İstiyor- 
far” dedi.

Bu derin aileler kimler,
Antayan anlamıştır. Ama biz yine soralım.
Etkili etan ve de yetkili olmak isteyen, her istediğini 

i yaptırabilen aileler hangileridir.
Bunlar hortlan üstünde olan, İdareye yakın aileler mİ?
Aslında fazla kurcalamaya gerek yok.
Bunları bilen biliyor ve uzaktan gözlüyor.
İlginç yanı, bu tür bir savı ilk kez AK Parti İlçe Başkanı 

yüksek sesle söyledi.
Sonra Şahin bir de blrfferine gönderme yapmış.
Nedemif:
“T^kMı hiçe sayanlar, kendilerini hiçe saymış 

oturtar Teşkilatımızla birlikte ilçenin sorunlarını 
çözmek amacındayız, Bizim yapmak İstediklerimizi 
sağda tokla 'yapanlarda görelim’ dedikodularıyla 

yanıklıldarfr)i anlayacaklar”
Aa^aı arta, Mmo| Betlmiş.

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, mahalle muhtarlarını Belediye 
Meclis üyeleriyle tanıştırdı. Meclis üyeleri muhtarların sorunlarını 
dinledi. Şahin, “Bazı yerlerde derin devlet varsa, burada da derin 
aileler var. Onlar, her şeyi yönetmek istiyorlar” dedi.
AK Parti İlçe yönetici 
leri mahalle muhtar
larıyla biraraya geldi 
ve sorunlarını dinledi. 
Gemlik’te herşeyin 
olduğunu ancak dağ 
ilçelerinden de geri 
kaldığımızı söyleyen 
Enver Şahin, Gemlik’in 
terminal, kapalı spor 
salonu, üst geçit gibi 
önemli sorunları bulun 
duğuna dikkat çekti. 
Muhtarlar ise, 
belediyeye verilen 
dilekçelerin dikkate 
alınmasını, ilçemiz 
hastanelerinin doktor 
eskikliğinin gide 
rilmesini istediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3'de

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, mahalle muhtarlan ile ilçe sorunlannı görüştü. 
Muhtarlar meclis üyeleriyle tanıştı. Şahin, Terme Tesislerini Gemlik’e kazındınl- 
masını istedi. Ayrıca, teşkilatı hiçe sayanlar kendilerini hiçe saymış olurlar dedi

Avrupa'nın ilk 5 çelik boru 
üreticisinden biri olan 
Borusan Boru’ya, hizmet 
alanında göstermiş olduğu 
başarı, zamanında 
teslimat, kalite

sonucunda 
“En iyi tedarikçi” 
ödülü verildi.
Ankara'da düzenlenen 
törende ödül Borusan 
Boru adına Özel Boru

İstanbul Bölge Satış 
Müdürü Ertuğrul Arabacıya 
verildi. Borusan Boru’nun 
750.000 tonluk üretim kapa
sitesi olduğu açıklandı.

Haberi sayfa S'de

mailto:kadri_guler@hotinail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Vurdumduymazlığın faturası 
canla ödeniyor

Biz de bu kafa olduktan sonra ne gelişiriz ne 
de İyileşiriz.

Nato mermer nato kafa...
Kafa çok kalınsa en baba matkap ucu bile 

delemiyor.
Beyin yok tamamen kafatasından oluşan 

kafalarla bizi neresi paklar bilmiyorum.
Uzmanların dilinde tüy bitti.
Azıcık aklı olan yığınla insan feryat figan etti.
“Bu raylar bu hızı taşımaz"
Ama adam işi onur meselesi yaptı.
Adam dediğime bakmasın o sözün gelişi...
Çünkü onu oraya getirenlere yaranması 

gerekli ya...
Bırakın durdurmayı.
Trenlerin hızına hız kattı.
Dün akşam televizyonda kaza haberinin 

ardından açıklayamama yapıyordu.
Çünkü durumun açıklaması yoktu.

Açıklanamazdı da...
Olay ortadaydı.
İlk haberlere göre 5 vagon da raydan çıkmış 

100'ü aşkın yurttaş yaşamını yitirmişti.
O hala eveliyordu geveliyordu.
Ne dediği pek anlaşılmıyordu.
Hoş anlaşılması da beklenemezdi.
Çünkü zaten anlaşılır laflar edebilseydi o tren 

mevcut altyapıyla hızlanmazdı.
Şimdi genel müdür koltuğunda oturan vur

dumduymaz kaybolan değerlerin vebalini 
ödeyebilecek mi?

“Kimsenin keyfi için tren durduramaz. Hızlı 
trenin hiç bir tehlikesi yok” demesinin hesabı 
sorulacak mı?

Yazık değil mi?
Sorumsuz sorunlu sorumluların neden olduğu 

tren kazasında ölenler arasında Gemliklilerin 
yakından tanıdığı bir isim vardı.

1987-1992 yıllarında Gemlik'te Kaymakamlık 
yapan Coşkun Ertürk.

Ertürk son olarak Yalova'da vali muavini 
olarak görev yapıyordu.

Tanımak onuruna erdiğim Ertürk, saygın ve 
nitelikli bir bürokrattı...

Kader, nur içinde yatsın onu da hızlı tren 
vagonlarının raylarla girift olduğu melun kaza
da yakaladı.

Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dilerken sorumsuz sorunlu sorumluları 
da Allah'a havale ediyorum.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
GÜNLÜK SİYASİ GAZI TE ■■■

Küçük ve Büyük 
Hisar suya kavuştu

Seyfettin ŞEKERSÖZ sıkıntısı çeken başlayınca gelen delinme »le
Hisar Mahallesi’nin Hisar sakinleri Belediye Su bolged e iki gun
Küçük Hisar ve hattın yenilen arıza ekipleri süren susuzluk
Büyük Hisar mesiyle yaşadıkları tarafından yaşanmıştı.
tabir edilen sıkıntıdan çürüyen borular Ekiplerin çalışmam
bölgelerinde kurtuldular. yenilenmeye sonucunda
yaşanan su 20 yıl önce başlandı. değiştirilen
sıkıntısı gideriliyor. döşenen borulann Küçük hisar ile 20 metre uzun
Bir süredir hat eskimesiyle baş büyük hisar luğundaki yeni
borularında gösteren arızalar arasında kalan borunun bağlan
meydana gelen çevrede oturanlan ve çalışılması masıyla bölgeye
aralıklı arızalarla yaz aylannda zor olan su verilmeye
devamlı su susuz bırakmaya çukurda meydana başlandı.

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

KATALOGLARINIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 36 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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her feyi idare etmek ietedfcferini tâyiedî

“Gemlik’te derin aileler yar”J afettin SEKERSOZ --------------- - -------------------- --------------------------------------------------------------------------- ।
AK Parti İlçe yöneti-AK Parti İlçe yöneti-

ile

minin Muhtarlar ve 
Belediye Meclis 
üyeleriyle yaptığı kah
valtılı toplantıda ilginç 
iddialar ortaya atıldı. 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile yönetim 
kurulunun da hazır 
bulunduğu toplantıya 
misafir edilen 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt ve 
Mahalle Muhtar ları'nın 
şikayet ve istekleri 
AKP'li meclis üyeleri 
tarafından not edildi. 
Toplantıda konuşan 
AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin, “Bazı yerlerde 
derin devlet varsa, bu 
roda da derin aileler 
var. Onlar her şeyi 
idare etmek istiyorlar" 
şeklinde konuştu. 
AMAÇ GEMLİK’E 
HİZMET 
Toplantının amacının,
yeni seçilen mahalle 

ı mııhtnrlnrıvln RpIpHİvmuhtarlarıyla Belediye

ası

Meclis üyelerinin 
birbirlerini tanımak 
olduğunu söyleyen 
Enver Şahin, "Gemlik’in 
sorunlarını burada 
yaşayanlardan başkası 
çözemez. Farklı 
düşüncedeki beyinleri, 
projeleri bir araya 
getirerek çözüm 
sağlayabiliriz. Sîzlerin 
bizlere ulaştıramadık- 
ları sorunlarınızı 
mahallelerle ilgili 
partili arkadaşlarımız 
bize iletecekler" dedi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Yadsımak mı?
Aralık ayı yaklaştı ya...
AB’den yeni on yedi öneri.
Habire öneri.
Bu önerileri de yerine getir, 
gelecek yenileri.
Almaya niyetleri yokl
Anlayalım artık.
Atatürk "Türk milleti zekidir" demişti.
Yoksa, yadsımak mı amaç?

Gemlik’i daha ileriye 
ve daha modern hale 
dönüştürmek arzusun
da olduklarını söyleyen 
Şahin, özeleştiriye 
her zaman açık 
olduklarını belirtti. 
DERİN AİLELER 
"Eski siyaset kafalarını 
bırakalım, bilgi ve 
becerinin olmadığı 
yerde kolektif çalışma 
olamaz" diyen Enver 
Şahin, "Bazı yerlerde 
derin devlet varsa, 
Gemlik'te de derin 
aileler var ve onlar 
her şeyi idare etmek 
istiyorlar" şeklinde 
konuşarak yapılmak 
istenilenlerin bazı 
kesimler tarafından 
engellendiği düşün 
cesinde olduklarını 
öne sürdü.
Gemlik'te her şeyin 
olduğunu ancak yine 
de bir dağ ilçesinden 

geri kalındığına dikkat 
çeken Şahin, "Dost acı 
söyler, Terminal yoksa, 
gençliğe yeteri kadar 
yaklaşılmıyorsa, spor 
salonları yapamıyor- 
sak, işte o zaman 
özeleştiri yapmak 
zorundayız" dedi.
Terminal konusunda 
herkesin ortak 
görüsünün olduğuna 
dikkat çeken Enver 
Şahin, "Ama bu insan
lar başka yerlere yön
lendiriliyorlar. İlçede 
maalesef spor yok. 
Girişte üst geçit yok, 
bunları gündeme getir 
dik ve takipçisi o/aca 
ğız. Sizlerden bize des 
tek olmanızı istiyorum" 
şeklinde konuştu.
GEÇMİŞTE
BİRŞEY YAPILMADI 
AK Parti İlçe yöneti
minin Muhtarlara gös
terdiği yakınlığa teşek 
kür eden Muhtarlar 
Derneği Başkanı İdris 
Kurt, geçmişi bırakmak 
istediklerini ancak, 
geçmişte de ilçe için 
gerekenlerin yapılma 
dığına dikkat çekerek 
"Çevre yolu bölgesin 
de bir tek çocuk parkı 
yok, kordonda taş do 
şemekle olmuyor. Gem 
lik’te derin komşuları 
aşmak çok zor. Gemlik 
içinde böyle terminal 
olur mu?" diyerek 
eleştiride bulundu. 
Mahalle Muhtarları ise 
geçen dönem içinde 
Belediye Meclis 
üyeleriyle yeterli 
diyaloga giremedik
lerinden yakındılar ve 
bunun nedeninin de 
meclis üyelerinin 
Muhtarlara yeterli 
önemi göstermemeleri 
olduğunu belirttiler. 
Muhtarların istekleri

arasında işsizliğin 
çözülmesi, deniz 
temizliği, üniversitenin 
biran önce açılması, 
dogalgazın getirilmesi 
ve Belediye ye verilen 
dilekçelerin önem
senerek çözüme 
kavuşturulması yer aldı 
SSK ve Devlet 
Hastanelerinde 
olmayan Cildiye 
Uzmanı'nın Orhangazi 
Devlet Hastanesi'nde 
bulunduğuna dikkat 
çeken muhtarlar. 
Gemlik’teki hastane 
lerde bulunan doktor 
ihtiyacının biran önce 
giderilmesini istediler. 
TERME GEMLİK’E 
KAZANDIRILMALI 
"Gemlik’te yaşıyorsak, 
sorunlarını da biz çöze 
lim, Gemlik'i bizden 
başkaları düşünmez" 
diyen Enver Şahin, 
Muhtarların sorunlannı 
gidermeleri için her 
mahalle için belediye 
meclis üyelerinin 
belirlendiği ve bu 
kişilerin Belediye, 
Parti, Muhtarlar 
arasında iletişim 
kuracaklarını söyledi. 
Terme tesislerinin de 
halka açık havuzlu ve 
spor salonlan bulunan 
tesislere kavuşturulması 
için Gemlik'te yaşayan 
herkesin destek olması 
gerektiğini söyleyen 
Enver Şahin, son olarak 
ta “Teşkilatı hiçe sayan 
lor, kendilerini hiçe 
saymış olurlar Teşküa 
timizi a birlikte ilçenin 
sorunlarını çözmek 
amacındayız. Bizim 
yapmak istediklerimizi 
sağda solda yapsın
lar da görelim - dediko
dularıyla eleştirenler 
yanıldıklarını an taya - 
çoklar' dedi.

Sağ 11 k ve E kanom i

Ekonomi iyi

Erol GURÇAY

GUNUN SOZU
Gerçek aşkta.
Ne vefa vardır
Ne de cefa

“Mevlana”

fiğin kanı tı mt?
Tabi lâ değil 
Bi hastaneye gidefim 
C ek up yaphratom 
Ateşimiz 36.5 çıktı 
Ne güzel.
Demek ki soğbğma yemdeymiş 
Diyemeyiz.
- Kolesterol durumunu
• Kalp elektrosunu
- Kan ta hl ı İlen nı
• Akciğer röntgenini.
- Böbreklerin duru mu nu görme 

miz lazım.
Ki o zaman, sağlıklı olup 

olmadığımızı anlarız
Ekonomide de durum aymdv
Sadece enflasyonun düşmesi 

iyiliğin göstergesi sayılamaz
- Ödemeler dengesi nasıl
- Dış ticaret açığı ne kadar
- Kısa vadeli borçlar ne kadar
- Üretim durumu nasıl
- Durgunluk var mı?
Bunlara da bakmamız lazım
Sadece enflasyonun düşmesi te. 

ekonomiyi düzelttik diyemeyiz.
Zaten düzelmediği belh
Uyumlu bir ekonomide, enflasyon 

oranı ile, faiz oranlan uyumludur.
Batı ekonomilerinde, bu boytedır
Biz enflasyonu, (% 10) un artına 

düşürdük.
Ama. Bono faizleri hala (% 27) 

civarında.
Kısaca, ekonomide sağlık gibidir 
İyi veya kotu olduğunu a nkjmak 

için, detaylı bir cek-up yapmak 
gerekir.

Sadece ateşimiz normal. 
sağlığımız iyidir d iyem yorsak.

Sadece enflasyonu düşürdük 
ekonomi düze çıktı diyemeyiz
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Karsak Deresi
kendi haline bırakıldı
Seyfettin SEKERSOZ 
Karsak 
Deresi’nin 
kenarlarında* 
ki toprağın 
alınarak 
genişletilme 
sinden sonra 
boşalan 
yerlerde 
sazlık 
oluşmaya 
başladı. 
Dereye 
gelen suyun 
kenarlardan 
taşmaması 
için yapılan 
uygula
madan sonra 
bakımsız vaziyette 
yıllarca kendi 
haline bırakılan 
Karsak Deresi 
şimdilerde 
mikrop yuvasına 
dönüşmeye 
başladı.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

Tekrar düzenleme 
yapılması için 
DSİ’nin çalışmalar 
yapması beklenirken 
Belediye’nin dereleri 
genişletmesinden 
sonra hiçbir 
temizlik yapmaması 
ise tepki çekiyor.
Çevrede oturanların 

mikrop yuvası 
haline dönüşen 
derenin
iki kolunda da 
temizleme işlemleri 
yapılması istenirken 
yeterli elemanı 
bulunmayan 
Belediye’nin bu işlen 
yapması ise çok zor 

gözüküyor.
Karsak Deresi’ne 
gelen su miktarında 
azalma olduğundan 
geniş dere yatağın
da biriken pis 
sularda şimdi 
sazlık oluşurken 
sinekler de mikrop 
saçıyorlar.

3 ay ard arda prim olarak prim ode- 
odememe mekte iken 3 ay arc I
nedeniyle veya 
kendi isteğiyle 
sağlık sigortası kap
samından çıkan 
Bağ-Kur lular 2 
Ağustos a kadar 
başvurduktan tak
tirde sağlık sigortası 
hakkından 
yararlanabilecek. 
Bağ-Kur Genel
Müdür Vekili Saner 
Güngör, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Bağ-Kur’a 4 Ekim 
2000 tarihinden 
önce isteğe bağlı 
sigortalı olarak kayıt 
ve tescilini yaptınp, 
değişik nedenlerle 
sağlık sigortası 
yardımlarından 
yararlanma hakkını 
kaybeden sigor
talılara önemli bir 
olanak sağlandığını 
bildirdi.
Güngör, şunları 
kaydetti: "İsteğe 
bağlı sigortalı 

arda prim öde
meme nedeniyle 
veya kendileri talep 
etmek suretiyle 
sağlık sigortası kap
samından çıkan si 
gortalılar ile bunlar
dan emekli olanlar 
veya ölenlerin hak 
sahiplerinin sağlık 
sigortası imkanın-
dan yararlan
abilmek için 2 
Ağustos 2004 günü 
mesai bitimine 
kadar bağlı olduk
ları Bağ-Kur il 
müdürlüklerine 
başvurmaları gerek
mektedir. Başvuran 
sigortalı ya da hak 
sahipleri, hesa
planacak olan 
sağlık sigortası prim 
borçlarını 6 ay 
içinde ödedikleri 
taktirde sağlık sigar-1 
tası haklarından 
yararlanabilecek- I 
lerdir."

SATILIK
Eski Pazar Caddesi Ay Sokakta 
2 katlı, 2 daireli müstakil bina 

sahibinden satılıktır.
Köşebaşı 38 milyar 

Müracaat : 512 27 89 - 0.535. 692 45 79

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
YAPI KREDİ - WORLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYA

KAMPANYAMIZ
STOKLARLA SİNİRLİDİR

OTOMOTİV

N0W0X BİLGİSAYAR
TEKNİK SERVİS BİLİŞİM TEKNOLOJİM

ELEMAN ARANIYOR

İIRELLÎ
GEMLİK BAYİİ

Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

2 YILLIK BİLGİSAYAR j 
MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU 
DENEYİMLİ ELEMAN ARANIYOR I

Hamidiye Mh. Gazhane Cd. I 
Şirin Piaza Işhanı No : 14 GEMLİK I

Tel : (0.224) 512 25 63 I
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Somsan Bom'ya 'En iyi ietiarfei W verildi
Avrupa'nın ilk 5 çelik 
boru üreticisinden biri 
olan Borusan Boru. 
<aiite. zamanında 
♦eslimat ve satış son- 
ası hizmet alanında 
göstermiş olduğu 
başarı sonucunda 'En 
İyi Tedarikçi1 ödülünü 
almaya hak kazandı. 
MAN.'ın Ankara 
fabrikasında düzenle
nen ödül töreninde
Borusan Boru adına 
ödülü alan Özel 
Boru İstanbul Bölge 
Satış Müdürü 
Ertuğrul Arabacı 
duyduğu mutluluğu 
dile getirerek, 
birlikte çalıştıkları 
kurumlar tarafından 
çalışmalarının 
takdir edilmesinin 
sevindirici ve 
teşvik edici olduğunu 
belirtti.

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ ı
Her çeşit balık ağlan 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

BİZİMLE fflŞfflN I

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

M.A.N. ın 2003 yılı 
performanslarına 
göre yapmış olduğu 
değerlendirme 
sonucunda 600 
tedarikçi arasından 
10 firma ödül almaya 
hak kazandı.
MAN Türkiye A.Ş., 
1966 yılında 1/3 ser
mayesi MAN 
Nutzfahrzeuge AG'ye 
ait olarak MAN

Kamyon ve Otobüs 
Sanayi A.Ş.(MANAŞ) 
adıyla İstanbul'da 
kuruldu ve aynı yıl 
fabrika tesisleri 
hizmete girdi. 1984 
yılında kamyon ve 
1985 yılında motor 
fabrikalarmış 
Ankara'da açılışı 
gerçekleştirildi. 
MANAŞ yönetimi 
1995 yılında MAN 

Nutzfahrzeuge AG 
tarafından devralındı 
ve İstanbul daki 
fabrikası satıldı.
Aynı yıl Ankara da 
kamyon, şehir 
içi ve seyahat oto
büsleri üretim tesisleri 
birleştirildi. 2001 yılın
da otobüs üretim 
kapasitesi iki katına 
çıkarıldı.
2002 yılında şirket 
ismi "MAN Türkiye 
A.Ş." olarak değiştiril
di. MAN AG grubu 
içerisinde üretim 
kalitesi ve artan 
kapasitesi ile 
özellikle otobüs 
üretiminde yıldızı 
parlayan MAN 
Türkiye A.Ş., 3. 
aşama tevsii yatırımı 
ile 2004 yılında 
günlük otobüs üretim 
kapasitesini % 50

arttı rar ak. MAN n
Avrupa'daki 
otobüs ürerim 
üssü olmayı 
hedeffiyor.
Borusan Boru
Muştenlenne 
Türkiye çapında 
yedi bölgesel şirket 
ve 78 bayisi aracılığı 
ile toplam 85 nok
tadan hizmet veren 
Borusan Boru,

ürerim fcjgri» erilimi 
İzmît. Gemi 
Harice* ve 
2001 yânda 
İtalya'da sarin 
eridiği Vobarno 
tabetaataenda 
sürdüren 
Borusan Boru. 
750.000 tonluk 
üretim kapasitesi 
Be, buzdolabı 
borusundan.

özel üretimler için 
otomotiv ve beyaz 
eşya sektörlerindeki 
firmalara doğrudan 
hizmet veriyor.
Borusan Boru, 
yurtiçinde olduğu 
gibi, yurtdışında da, 
Avrupa ve Amerika 
başta olmak üzere 
birçok pazarda 
özellikle tercih 
edilen bir marka 
olarak tanınıyor.

şehir suyu besleme 
hat boruionna 
kazan borutamdan 
doğ a igaz borutama. 
ba şta otomotiv 
sanayi olmak üzere 
çeşitti sektörlerde 
kullanılan özel 
borulardan, çelik 
yapı profillerine ve 
polipropilen tesisat 
bor ulan na koda r 
çok çeşitli normlarda 
borular üretiyor

t ........... -

İlaç fiyatları kura 
göre ayarlanıyor

Sağlık Bakanlığı, 
ithal ilaç fiyatların
da kur değişimine 
göre ayarlamaya 
gidecek.
Sağlık Bakanlığı 
bünyesindeki 
"İlaç Fiyat 
Değerlendirme 
Komisyonu'nun 
yaptığı toplantıda, 
14 Nisan 2004 ile 
15 Temmuz 2004 
arasındaki Merkez 
Bankası euro 
döviz satış 
değerindeki 
değişim oranı 
kadar artış 
talebinde 
bulunulabileceği 
karariaştınldı.
Sağlık Bakanlığı İlaç 
ve Eczacılık Genel 
Müdüıiüğü'nce ilaç 

firmalanna yapılan 
ve bakanlığın inter
net sitesinde yer 
alan duyuruda, 
bakanlıkça hazır
lanan excel for- 
matındakı firma 
bazında sıraya 
uygun ilaç listeleri 
belirlendi.
Duyuruda, fiyatlann 
sonunun '4 sıfır 
olması koşuluyla 
f i rma I a re a ta I ep 
edilecek perakende 
s atı ş fiyatiannın 
belirtildiği listelerin 
23 Temmuz 2004 
(yarın) mesai 
bitimine kadar 
genel müdürlüğe 
ulaştınlması istendi 
İlaç fiyatiannda, II 
Haziranda indirim 
yapılmıştı.
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ÖSS sınavlarında neden sıfır aldılar?
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) girm
eye son anda karar 
veren eski mezunlar 
ile karar verenler ile 
sınav kağıdına resim 
ve şekil çizenlerin 
sıfır puan alanların 
sayısını yükselttiği 
bildirildi.
2004-ÖSS sonuçları
na göre sıfır çeken 
32 bin 177 aday 
sayısının bir önceki 
yıla göre 5 bin 177 
fazla olduğuna işaret 
ederek, sıfır çeken 
aday sayısında 
artışının eğitim siste
minde gelinen nok
tayı gözler önüne 
serdiğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı 
bürokratları, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'e 
sunulmak üzere
2004 ÖSS 

Sonuçlanna Göre 
Sıfır Puan Alan 
Öğrencilerin Bu

Puanı Alma 
Nedenlerine İlişkin 
Rapor" hazırladı. 
Raporda, 2003 
ÖSS'de 26 bin 448 
aday sıfır puan 
alırken, 2004 ÖSS'de 
bu rakamın 32 bin 
177'ye yükseldiği 
belirtilerek, şöyle 
denildi: "Bu artış 
2004 yılında sınava 
giren öğrenci 
sayısının bir önceki 
yıla göre yaklaşık 
250 bin daha fazla 
olmasından kay
naklanmaktadır. 
Esasen yıllara göre 
sıfır alan öğrenci 
sayısı yüzde 2'dir. Bu 

yıl da anormal 
olarak bir artış söz 
konusu değildir. 
Diğer yıllar ile para
lellik arzetmektedir." 
Sınav değer
lendirilirken puan
ların, testlerin ortala
maları ve standart 
sapmaların esas alı
narak hesaplandığı 
kaydedilen raporda, 
bunun klasik değer
lendirmeden farklı 
bir anlam taşıdığına 
ve ayrıca yanlış 
cevaplar nedeniyle 
belli sayıdaki 
doğruların yok 
sayıldığına işaret 
edildi.

YA TUTARSA’
Raporda, nedenler 
şöyle anlatıldı: Sıfır 
alan öğrencilerin bu 
durumları tamamen 
bilgisiz olmaktan 
kaynaklanmamak
tadır. Eski mezunlar
dan son anda sına
va girmeye karar 
verenler ile sınavda 
resim ve şekiller 
çizenlerin olduğu 
tespit edilmiştir.
Hiçbir hazırlığı 
bulunmadan sınava 
girmiş olmak için 
müracaat edip ya 
tutarsa' diyerek ken
disini deneyen 
öğrenciler başarının 
düşmesinde etken 
olmaktadır. İlköğre
timden çok düşük 
diploma notu ile 
mezun olan öğrenci
lerin liselerde öğren
imlerini sürdürmeleri 
de önemli etkenler
den biridir. İlköğre

timde sağlıklı bir 
yönlendirmenin 
yapıla mayısı, liselere 
g irişte herhangi bir 
şa rtı n veya belli bir 
puan ba remi n i n 
bulunmaması, her 
öğrencinin 
akademik eğitime 
yönelme arzusunu 
doğurmakta, bu 
durum üniversite 
önlerinde yığıl
malara sebebiyet 
verdiği gibi, öğren
cilerin başarısız 
olmalarını da gün
deme getirmektedir. 
Son 3 yıldır sınıfta 
kalan, örgün 
eğitimin dışına 
çıkanlan devamsız 
başansız öğrencilere 
yeni haklar verilmesi 
de eğitimin niteliğini 
düşürmektedir." 
"ÇOĞUNLUĞU 
MESLEK LİSESİ 
MEZUNLARI" 
Raporda, "sosyo

ekonomik ve kuttur© 
yapının yetersiz 
olduğu çok küçük 
yerleşim birimlerinde 
halkın, yerel yöneti
cilerin ve mülki
a m i derin aşın 
baskılan sonucu 
açılan ortaöğretim 
kurumlanma başarıyı 
olumsuz etkilediği 
vurgulandı. Bu yer
leşim birimlerinde 
yeterli sayıda öğret
men, personel ve 
araç gereç bulun
madığı kaydedilen 
raporda, bu neden
le eğitim-öğretimin 
uygun olmayan fiziki 
mekanlarda 
yapıldığı bildirildi 
Raporda, "2004- 
ÖSS'de sıfır alan 32 
bin 1 77 öğrencinin 
büyük çoğunluğu 
nıın meslek l'se!önn 
den gelen öğrencil
er olduğu da bilin
mektedir" denildi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

------------------------ —■ ■■■ ............ —------------------------------- ------------------------- -------------------------  ' ' "■■■■ -

1

o 
E
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

E METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

E

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

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

mm m «8» 
h© Wi (afe 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ + AYRAN
HAMBURGER + AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK 
TABAKTA SERVİS 
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA+İÇECEK 
KÖFTE ♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA+İÇECEK 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA+İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000 tl
4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 tl

Oto PİZZA t İÇECEK 4.500.000 TL

PİZZA KARIŞIK »İÇECEK 8.000.000 TL
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 67

Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74
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| ıstalar. artık toni
klerini doktorlara 
Ltermek için elinde 
Lmıyor ve anında 
igîsayarla doktora 
jş Zamana karşı 

i ırışta e-mail çözümü 
>kiora ve hastaya 
ıyük kolaylıklar 
ğlıyor ve vakit

| yandırıyor.
jntgenler çekildiği 

ı ı doktorların bilgisa-
mna e-posta ile 

। jnderiliyor.
©'den Çin'e kadar 
ûnyanın dört bir 
anında 20 tesiste 
retim yapan 
emens, 155 yıldır 
lektrik-elektronik 
ilanında hizmet veriy- 
r. Firma, 1878- 
0 terde röntgen 
rihazı için tüp 
ileterek tıp dünyası- 
ta ilk adımını attı, 

prtaköy Feriye 
Sineması fuayesinde 
Düzenlenen basın 
toplantısında Siemens 
Tıp Çözümlen Bolümü 
Direktörü Ufuk Eren, 
'Türkiye'deki 100-130 
milyon Euro luk gorun- 

tüleme ürünleri ve 
hastane yazılımı 
pazarının yüzde 50- 
60'ına
sahibiz' dedi.
HEDEF GEN ÇİPLERİ 
Sağlık alanında 
önemli gelişmelerin 
yaşandığını dile 
getiren Ufuk Eren, fir
masının hastalıkları 
oluşum aşamasında 
tespit eden, insan 
vücuduna yerleştirilen 
gen çipleriyle ilgili 
çalışmaları olduğunu 
dile getirdi. Eren, tüm 
dünyada sağlık har
camalarını kısma 
yönünde çalışmaların 
sürdüğünü belirterek 
sağlık alanındaki son 
eğilimleri anlattı: 
Evde bakımın daha 
çok artması, has

tanelerin artık otel 
hizmeti vermek iste
memesi, sağlık fir
malarının bir araya 
gelerek ortaklıklar 
oluşturması, internetin 
daha fazla kullanıl
maya başlanması, 
hastanelerin netvvork 
haline gelmesi ve 
gen çipleriyle koruyu
cu sağlık hizmetlerine 
ağırlık verilmesi.' 
KAĞIT MENDİL: SELPAK 
RÖNTGEN. SIEMENS 
Yaklaşık 2 asırdır tıp 
alanı için cihaz 
üreten Siemens, 
günümüzde ise geniş 
bir ürün yelpazesine 
sahip. Artık çekilen 
röntgenler anında 
ilgili doktorun ya da 
yurtdışında çalışan bir 
uzmanın bilgisayarına

e-posta dönemi
e-mail olarak gönder
iliyor. Siemens in 
sağlık alanında kul
lanılan cihazları; 
manyetik rezonans 
(MR), anjiyografi, bil
gisayarlı tomografi, 
gamma kamera, PET, 
PET/CT, radyasyon 
onkolojisi sistemleri, 
üroloji, mamografi, 
ultrasonografi, rady
oloji enformasyon, 
görüntü arşivleme ve 
iletişim ile hastane 
enformasyon sistem
leri. Hastane yönetimi 
konusunda yazılım ve 
hastane bölümleriyle 
hastaneler arasında 
tahlil, röntgen ve ben
zeri ürünlerin iletişimi 
için sistemler 
oluşturuluyor. 
Biyomedikal Yüksek 
Mühendisi olan Ufuk 
Eren, Siemens ile 
röntgen cihazının artık 
özdeşleştiğini 
belirterek Kağıt 
mendil denince akla 
Selpak, röntgen 
dendiğinde ise 
Siemens geliyor' dedi.
Eren. CHP Milletvekili 
Kemal Dervişin 
babası Rıza Dervişin 
firmanın
Türkiye temsilciliğini 
1950'li yıllarda oğlu
nun da ileride bu işi 
yapacağı umuduyla 
alan aldığını daha 
sonra ise devrettiğini 

soyiedr.
SANAL OFİSTE HİZMET 
Cirosu 80 mnyar EURO 
olan, firmada toplam 
470 bin, Türkiye 
Siemensle de 7 bin 
500 kişi çaIı sıyor. 
Ülkemizde Siemens 
Tıp Çözümleri 
Bölümü nde ise yak
laşık 90 personel 
görev yapıyor. 
Bunlardan hemen 
hemen yarısından 
fazlası işyerine gelme
den sanal ofiste bil
gisayarını istediği 
yerde kullanarak 
çalışma imkanına 
sahip. Ufuk Eren, 
Siemens'in elektrik- 
elektronik alanında 
dünyada ikinci, 
sağlıkta bilişim alanın
da ise en büyük fir
ması olduğunu 
vurguladı. 
Türkiye MR 
çöplüğü mü oldu. 
Birçok hasta doktoru 
tarafından istenen ve 
teşhis için gerekli 
olduğu söylenen 
görüntüleme yöntem
lerine ne kadar ihtiy
acı olduğunu sorgu
luyor. Zaman zaman 
'Türkiye MR çöplüğü 
mü oldu?' sorusu gün
deme geliyor. İstan
bul'da Nişantaş'ta 
birbirine yakın 
mesafelerde kurulan 
görüntüleme

soruyu akla geöriyoc. 
Röntgen cixjzj için * 
tüpü üreten fvmanvı 

th tiy ac duyulandan 
fazla mı? sofusunu 
Ufuk Eren, şöyle yarak 
kx> 1 mayon İâşî 
basına dusen MR 
cihazı sayısı
Japonya da 50-60. 
ABD de 40-50, 
Fransa ve Ingiltere de 
ise 7-8, Türkiye oe ise 
3.5 adet. Türkiye 
gelişmiş u Ikelerin 
ortalamasına göre 
altlarda. Türkiye de 
çok sayıda M R cihazı 
olduğu goru şu yanlış. 
Ama bu cihazların 
bel irl i yerlerde topIan- 
mış olması eleştir
ilebilir veya Sağlık 
Bakanlığı nın bu 
cihazların yurt dışın
dan gelişini daha 
iyi bir şekilde 
denetlemesi
gen oytenebikr
Fren, Avrupa ve 
Amerika arasındaki 
farkın sağlık için 
yapılan harcamalar, 
cihazın kullanım 
izin aşaması ve 
tıp ekolündeki 
farklılıkla ilgili 
olabileceğini 
belirtti.

En pnlıalı deW Miye’de
* Telsini Mycep abonelik işlemleri
* Myeep Kontör yükleyici
_ Hat açma & Hal Kapalına
- 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

Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK). OECD ülkeleri 
arasında sanayide 
en yüksel elektrik 
fiyatının Türkiye'de 
olduğunu ve bu 
durumun da reka
bet gücünü azalt
tığını bildirdi. 
TİSK'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
OECD tarafından 
yapılan son ulus
lararası karşılaştır
maya göre, 
sanayide kullanılan 
elektriğin fiyatının 
2003 yılında satı- 
nalma gücü parite- 
sine göre Türkiye'de 
kilowatt-saat başı
na 0.171 dolar 

olduğu bildirildi. 
Türkiye'nin bu fiyat 
düzeyi ile dünyada 
rekabet eden belli 
başlı 23 ülke 
arasında birinci 
sırada olduğu ifade 
edildi. Elektrik fiy
atının diğer ülkel
erde sanayiye 
yüzde 13 ile yüzde 
80 arasında daha 
ucuz kul
landırıldığının belir
tildiği açıklamada, 
OECD ortala
masının Türkiye'ye 
kıyasla yüzde 63 
oranında daha 
ucuz olduğu bildiril
di. Türkiye'de elek
triğin sanayiye satış 
fiyatı içindeki vergi 
oranının 2003 yılın

da yüzde 16.1'e 
yükseltildiği 
de belirtilerek şu 
ifadelere yer verildi: 
"Üretim maliyeti, 
dolayısıyla ıç ve dış 
pazarlardaki reka
bet mücadelesi 
içinde önemli rolü 
bulunan elektnk gir
disine ilişkin bu 
engelimizi 
ortadan kaldınl- 
ması zorunludur. 
Hükümetimiz.
elektriğin sanayiye 
satış fiyatını ve 
vergi oranını 
belirli bir takvim 
içinde 
aşamalı olarak 
öncelikle OECD 
ortalamasına 
indirmelidir".



^4 Temmuz 2004 Cumartesi

BİLİŞİM HİZMETLERİ
VESTEL’DEN ACAYİP FİYATLAR 
YILDIZLI PEKİYİ TAKSİTLERLE!

HEMEN TESLİM

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.....

Diğer VESTEL 
ürünleri

15 Monitörle 
KDV Dahil HEMEN TESLİM 

PEŞİN FİYAT
HEMEN TESLİM 

PEŞİNAT + 3 TAK
BONUS CARD A 
PEŞİNAT + 7 TAK

HEMES TESLİM 
PEŞİNAT ♦ 9 TAK

BüNuSCARD
PEŞİNAT *13 TAK

Vestel PC1 1.00(1.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000
Vestel Click İlM.M0 1.177.600.000 1.177.600.000 1.307.000.000 1.307000.000
Vestel Asteo 1.207.6001 1.207.600.000 1.207.600.000 1.340.000.000 1.340.000.000
Vestel BishiT 1.266.800.000 1.266.800.000 1.266.800.000 1.406.000.000 1.406.000.000
Vestel Planet 1.4281.000 1.420.800.000 1.428.800.000 1.586.000.000 1.586.000.000
Vestel Magıc 1.920.0001 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 1794.800.000 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 2.219.000.000
Vestel Max 5.070.000.000 5.070.000.000 5.070.000.000 5.627.000.000 5.627000.000

pT CRT Monitör farkı: 40.400.000 IL 17” Flal Monitör farkı: 100.000.000 TL 19" Fiat Monitör farkı. 191.200.000 TL

VESTEL ON YX 
KDV DAHİL

HEMEN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİN FİYAT

BONUS VARDA
PEŞİNAT *4 TAK

HAZİRAN TESLİM 
PEŞİNAT+ 6 TAK

BONUSCARDA 
PEŞİNAT *10 TAK

15” CRT 
Monitörle I.M1 1.155.000.000 1.155.000.000 1.271.900.000 1.271.900.000
17" CRT 

Monitörle 1.450.400.000 1.195.400.000 1.195.400.000 1.314.950.000 1.314.950.000
17" FLAT 

j Monitörle 1.510.000.000 1.255.000.000 1.255.000.000 1.380750.000 1.380750.000

İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 40
Tel : (0.224) 513 11 69 GEMLİK
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akarya’daki feci tren kazasında ölen
e yaralananların kimlikleri açıklandı

jıların kimlikleri 
fidandı 
^bakanlık Kriz 
rkezi'nden yapılan

Aklamada, 
Bkarya'nın 
jrnukova İlçesi'nde- 
tren kazasında

I
pyatını kaybeden
din kimliklerini belir
ene çalışmalarının 
ördürüldüğü belirtil- 
w Kek, demiryolunun 

■Maşıma açılması için 
Iknkaz kaldırma

11 çalışmalarına
P devam edildiği

I
 duyuruldu.
Açıklamada ayrıca, 
■azada yaralanan 
79 yolcudan has- 
tane kayıtlan na

I
 giren 75'inin kimlik
lerinin belirlendiği 
kaydedildi. Buna 
göre» yaralıların isim-

J teri ve tedavi altına 
2 alındıkları hastaneler 

I‘ ı şu şekilde:
Bilecik'teki Yaralılar: 
Ali Tunç (8), Hüseyin 
Avni Karabeyoğlu 
(53), Hatice 
Ceylanlar (51), Uğur 
Öz (34), Engin Çölo- 
va (24), Hakan Bulur 
(33), Aysun Aslan 
(24), İsmail Hakkı

[î Civelek (23), Yıldıray 
|| Çınar (28), Cengiz 
| Özen (28)

ı Sakarya SSK
I Hastanesi:
| Aynur Bölükbaş (39), 

11 Cuma Ziya Şenoğlu
i (49), Ercan Ulaş (29), 

|| Ergun Bölükbaş (39), 
il Hatice Sonuçar, 
[I Hüseyin Gonca (29), 
| Naciye Aydaç (53), 
I Özlem Şenoğlu (24), 
| Rahime Okur, Serkan

Şenoğlu (24), 
Süleyman Esat (36), 
Taşkın Ömür (34), 
Ufuk Burak 
Bölükbaş (4) 
Toyotasa Acil Yardım 
Hastanesi: 
Beril Gümüşsoy, Filiz 
Özçelik, Tuba Okur, 
Mustafa Okur, 
Mustafa Sarıkaya, 
Serhat Sarıköse, 
Gürkan Çotuk, Nehir 
Uyanusta, Zehra 
Uyanusta 
Sakarya Devlet 
Hastanesi 
Aykut Dağlar, Bar ra 
Nasireddin (3), Burak 
Yerlihan, Eda Nur, 
Hatice Er, Murat 
Yücel, Mustafa 
Ergenç, Mustafa 
Öztürk, Oğuz Sarıışık, 
Şeymanur Tınaz, Tefik 
Uyar, Zeynep Şıra 
Özel Adatıp 
Hastanesi (Geldi ve 
gitti)
Yaşar Demircan, 
Meral Demircan, 
Semih Demircan, 
Melike Demircan 
Pamukova Devlet 
Hastanesi
Saye Çabuk, Alper 
Çabuk, Yılmaz 
Çetinkaya, Salim 
Kervan, Fatih Selçuk, 
Hatice Sonuçlar, 
Reyhan Özgüntürk, 
Erçin Özgüntürk, 

Murat Şahin 
Eskişehir Devlet 
Hastanesi 
Haşan 
Yüksektepe, 
Alev Arın, Bora 
Boyacı, Sema 
Yavuz, Namık 
Kemal Özden, 
Ayşe Özden, 
Nihal Doğruöz, 
Emre Kutay 
Özdemir, 
Nazım 
Erdoğan,

Osman Gazi Üniver
sitesi Hastanesi 
Sürrat Eryiğit, Tuna 
Canlıer, Orhun 
Aydoğdu, Semra 
Çakmak, Müjgan 
Karayel, Fulya İlçin, 
Eskişehir SSK 
Hastanesi
Esma Boz, Necla Boz, 
Öznur Yılmaz, Fetiye 
Çakar, Ahmet Türk, 
Kocaeli Üniversitesi 
Hastanesi'nde kimliği 
henüz belirlene
meyen (55) yaşında 
bir kadın ile Toyotasa 
Devlet Hastanesi'nde 
kimliği belirlene
meyen 10-12 
yaşlarında bir erkek 
çocuk olmak üzere 
iki yaralı bulunuyor. 
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ 
Pamukova Devlet 
Hastanesi'ndeki 
cesetlerin kimlik 
tespit çalışması 
sürüyor. Hastanedeki 
19 kişiden, kimlikleri 
belirlenenler şunlar: 
Coşkun Ertürk 
(Yalova Vali 
Yardımcısı), İlker 
Ünaldı (20), 
Muhammet Arifoğlu 
(56), Hıdır Tınaz (29), 
Refik Ağır (26), 
Günnihal Günay 
Buchauer (31), 
Manfred Buchauer 
(36), Erol Kurumlu 
(54), Fevziye Yarlıkan 
(51), Şaziye Çelik 
(28), Melik Aydın (5), 
Nusret Bakın Barın 
(66). Suphi

Yalçınkaya (24), 
Feraha Doğramacı 
(55), kondüktör Ümit 
Şengönül (41), Nazlı 
Tınaz(36) ve Serpil 
Aktuzlu (40)." 
Kimlikleri belirlene
meyen iki cesetten 
birinin, 50 yaşlarında 
bir erkeğe ait 
olduğu, diğerinin ise 
teşhis edilemeyecek 
derecede parçalan
mış olduğu belirtildi. 
Sakarya Devlet 
Hastanesi'ndeki 
cesetlerin Ürdün 
uyruklu İdris 
Nasarettin, İhsan 
Karadağ, Arif Tınaz, 
Volkan Kuplar (22) ve 
Nevzat Çay'a (44) ait 
olduğu belirlendi. 
ToyotaSA İlk Yardım 
Hastanesi'ndeki 
cesedin Canan 
Sunal a ait olduğu 
belirlenmişti.
Bilecik Devlet 
Hastanesi'ne gönder
ilen 6 cesetten 
birinin Ercan 
Keklikçi'ye (43), 
Pazaryeri İlçe Devlet 
Hastanesi'ne gönder
ilen 3 cesetten 
ikisinin Aysun 
Kozanoğlu (40) ve 
Ürdün uyruklu bayan 
Manar Nasireddin'e 
(18), SSK Bozüyük 
Hastanesi'ne gönder
ilen 2 cesetten 
birinin de İrem 
Candan'a (lıŞ) ait 
olduğu belirlendi. 
Pazaryeri Devlet 
Hastanesi'ndeki bir 
cesedin tanınmaya
cak durumda 
olmasının kimlik 
belirleme çalışmasını 
güçleştirdiği bildirdi. 
Bu arada, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, tren kaza
sıyla ilgili 

incelemelerini 
tamamlayarak 
Ankara'ya dondu 
Başbakan Erdoğan ı 
taşıyan asken 
helikopter Atatürk 
Kültür Merkezi alanı
na 05 10 da indi. 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu da 
Ankara'ya döndü. 
Öte yandan, sağlık 
ekipleri enkaz böl
gesinde çalış
malarını sürdürürken, 
TCDD işçileri de ray
ların onarım işlemler
ine devam ediyor. 
Yolculara ait eşyalar 
toplayarak koruma 
altına alındı. 112 Acil 
Servis sağlık ekibi de, 
çevrede arama 
çalışmalarını 
yürütüyor.
TARİHTE BÜYÜK TREN 
KAZALARI
Adapazan nda mey
dana gelen feci tren 
kazası bu tür kazalar
la ilgili çarpıcı bilgi
leri ortaya 
çıkardı.Dünyada 
1981'den bu yana 
meydana gelen 
büyük tren kazalan 
şöyle:
6 Haziran 1981: 
Büyük can kaybına 
yol açan 
Hindistan'daki kaza
da, kasırga 
nedeniyle trenin 
nehre yuvarlanması 
sonucu yaklaşık 800 
kişi hayatını kaybetti.

13 Ocak 1985: 
Etiyopya'da, bir 
geçitte raydan çık
tıktan sonra devrilen 
trende 392 kişi öldü.

4 Haziran 1989: 
Ural Dağlannda, 
doğalgaz haltındaki

yolcu treni havaya 

yaşamrM yîtvdL
3 Ocak 1990:

Pakistan m 
güneyinde meydana 
gelen iren kazasnda 
307 kışı öldü.

22 Eylül 1994 
Angola da bir trenin 
raylardan çıkmas 
sonucu yaklaşık 300 
kişi öldü.

20 Ağustos 1995 
Hindistan da 2 trenin 
çarpışması son uc u 
350 kişi oldu.

28 Ekim 1995: 
Azerbaycan ın 
başkenti Baku de. 
metroda çıkan 
yangın sonucu, tren
deki 300 kişi öldü.

2 Ağustos 1999: 
Hindistan'da 2 trenin 
çarpışması sonucu 
285 kişi öldü.

20 Şubat 2002: 
Mısır'da aşın kala
balık bir trende 
çıkan yangında 
361 kişi öldü.

24 Haziran 2002: 
Tanzanya'daki tren 
kazasında 281 kişi 
öldü.

18 Şubat 2003: 
Güney Kore'de yer
altı treninde yangın 
nedeniyle 130 kişi 
öldü.

18 Şubat 2004: 
İran'da, akaryakıt ve 
kimyasal madde 
yüklü bir trenin ray
dan çıkarak infilak 
etmesiyle 300 kişi 
öldü, 450 kişi yara
landı.

22 Nisan 2004: 
Kuzey Kore'de bir 
trendeki pat
layıcıların infilak 
etmesiyle 161 kişi 
öldü, yüzlerce kişi 
yaralandı.
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Turizmdeki 'batık kredi’
giderek azalıyor

Türkiye'nin tur
izmde bu sezon 
patlama yap
ması ve Türki 
ye'ye gelen ya 
bancı turist 
sayısındaki 
önemli artışa 
bağlı olarak 
gelirleri artan 
turizm şirketleri, 
bankalara olan
kredi borçlarını (andırdığı kredi 7.1 katrilyon bölümü geri
ödemeyi hız miktarındaki olarak dönmezken,
landırdı. artış da dikkat gerçekleşti. bu rakam
Geçen yıl çekiyor. Geçen Ekin Yazım 2004ün aynı

1 bankaların sek yılın ilk beş Grubu Araştırma döneminde
töre kullandırdığı aylık döne Birimi'nin Merkez 940 trilyona
kredinin yüzde minde Bankası kay geriledi.
211 geri dön bankaların naklarından Bu arada
meyip 'batık' turizme kul derlediği bil bankalarca
durumda landırdığı kredi gilere göre, turizm sektörüne
kalırken bu oran toplamı 5.6 2003 yılının ilk kullandırılan
2004te yüzde katrilyon lira iken beş aylık döne kredilerin
13'e düştü. bu rakam minde turizme toplam içindeki

! Bu arada, 2004'ün aynı kullandırılan payının da
I bankaların döneminde kredilerden azaldığı
1 turizme kul- yüzde 26 artışla 1.1 katrilyonluk belirtiliyor.

Tüketiciye güveıi
endeksi düştü

Tüketici Güven 
Endeksi Haziran 
ayında yüzde 
0.59 oranında 
düşüş gösterdi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) ile 
Merkez Bankası'nın 
işbirliği 
çerçevesinde 
yürütülen ve aylık 
olarak uygulanan 
Tüketici Eğilim 
Anketi sonuçları 
açıklandı.

Tüketicilerin har
cama davranıştan 
ve beklentilerinin 
değerlendirildiği 
çalışmada, 2004 
yılı Mayıs ayında 
107.3 olan 
Tüketici Güven 
Endeksi, Haziran 
ayında Mayıs 
ayına göre yüzde 
0.59 oranında 
azalarak 106.6 
değerine indi. 
Güven

endeksindeki 
duşuş.
tüketicilerin 
gelecek 
dönemde iş 
bulma otanaktav 
na ve mevcut 
dönemin dayan*, 
lı tü keti m ma h 
satı n almak iç in I 
uygunluğuna 
dair değer
lendirmelerinin 
kötüleşmesinden 
kaynaklanıyor

BURSA HAKİMİYET VE
KENT GAZETELERİNE I 

1 İLAN ve REKLAM ALINIR 1
KÖRFEZ REKLAM |
TEL : (0.224) 513 96 83

Doğalgaz talebinde dünya İkincisi olduk
BP'nin Dünya Enerji
Raporu'na göre 

■ Türkiye, 2003 yılı 
I doğalgaz tüketim 
I artış oranında, yüzde 
i 52,4 artış yaşanan 
I Filipinlerin ardından, 
I yüzde 20.8 ile İkinci 
| sırada yer aldı

Türkiye, geçen yıl, 
doğalgaz tüketim 
artışında dünya 

| İkincisi oldu.
BP'nin Dünya Enerji 
Raporu'na göre 
Türkiye, 2003 
yılı doğalgaz 
tüketim artış oranın
da, yüzde 52,4 
artış yaşanan 
filipinlerin 
ardından, yüzde 20,8 
ile ikinci oldu, 
Türkiye'nin 2002 de 
17.4 milyar metreküp 
5kjn doğalgaz tüke- 
İmi, 
jhöçen yıl 21 milyar 
MMüpe çıktı.

2003 doğalgaz tüke-
tim artışında, Avrupa 
ve Avrasya bölgesin
deki ülkeler arasında 
ilk sırayı alan Türkiye, 
dünya tüketimin 
yüzde 0.8'ini gerçek
leştirdi. 1993 yılında 
5 milyar metreküp 
doğalgaz tüketen 
Türkiye'de bu 
rakam 1998'de yak
laşık 2 katına çıkarak 
9.9 milyar 
metreküpe ulaştı. 
Doğalgaz tüketimi 
2000'de 14.1 milyar 
metreküp, 200 Tde 
16 milyar 
metreküp oldu. 
Dünyanın en büyük 
doğalgaz pazarı 
olan ABD'de tüke
timde yaşanan 
yüzde 4.95'luk daral
maya bağlı olarak, 
dünya doğalgaz 
tüketimindeki 
artış, yüzde 2 de

kaldı. Toplam doğal-
gaz tüketimi, 2 trilyon 
591 milyar metreküp 
olarak hesaplandı. 
ABD, 629.8 milyar 
metreküp ile dünya
da en çok doğalgaz 
tüketen 
ülke olma özelliğini 
2003 de de sürdürdü. 
Dünya doğalgaz 
tüketiminin 
yüzde 24.3'ünü tek 
başına gerçekleştiren 
ABD'yi, 405.8 milyar 
metreküp ile Rusya 
Federasyonu ve 95.3 
milyar metreküp ile 
İngiltere izledi.
-ÜLKELERİN 
DOĞALGAZ TÜKETİMİ- 
BP'nin Dünya Enerji 
Raporu'na göre, 
ülkelerin 2002 ve 
2003 doğalgaz 
tüketimi, tüketim 
artış oranı ve 
dünya tüketimindeki . 
payı şöyle:

TÜKETIM
(Milyar metreküp) DEĞİŞİM TÜK.PAYI

ÜLKELER ------ ------ --------“■
ABD
Kanada
Meksika

2002
661.9

85.6
42.7

2003 
629.8 
87.4 
45.4

YÜZDE YÜZDE
-4.9 24.3

2.2 3.4
6.3 1.8

Kuzey Amerika Toplamı 790.2 762.6 -3.5
Arjantin 
Brezilya 
Şili 
Kolombiya 
Ekvador 
Peru 
Venezuela

30.3
14.4

6.5

0.1
0.4

28.4

29.4

İsveç 
İsviçre 
Türkiye 
Türkmenistan 
Ukrayna 
İngiltere 
Özbekistan

0.8 0.8 -0.3 -
2.8 2.9 5.9 0.1

13.2
70.1
95.1
52.4

34.6 14.2 1.3
15.9 10.4 0.6

Diğer Avrupa-Avrasya Ül.

21.0
14.6
67.5
95.3
47.2

13.4

20.8 0.8
10.6 0.6
-3.6 2.6
0.2 3.7

-10.0 1.8
13.8 2.8 0.5

7.0
6.0
0.1
0.5

7.4 0.3
-2.0 0.2

18.3
29.4 3.4 1.1

Diğer Orta Amerika Ülk. 14.4 16.0 10.7 0.6 
Orta Amerika Toplamı 100.8 109.5 8.7 4.2 
Avusturya 7.7 8.6 11.3 0.3 
Azerbaycan 7.8 8.0 2.5 0.3 
Beyaz Rusya 15.9 16.4 3.1 0.6
Belçika - Lüksemburg 14.8 16.0 8.0 0.6
Bulgaristan 2.9 2.9 - 0.1 
Çek Cumhuriyeti 8.6 9.0 4.3 0.3
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
Macaristan 
İrlanda 
İtalya 
Kazakistan 
Lltvanya 
Hollanda 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Romanya

5.1
4.0

41.7
82.6
2.0

65.6

2.9 
40.0

5.2 1.1 0.2
4.5 11.2
43.8 5.1
85.5 3.6
2.3 13.6
13.0 8.7
4.1 -0.1
71.7 9.3

0.2

3.3 
0.1 
0.5 
0.2
2.8

12.6 13.3 0.5
3.1 8.2 0.1
39.3 -1.9 1.5

4.0 4.3 8.5 0.2
11.2 12.5 11.3 0.5
2.8 3.0 7.8 0.1
17.2 18.4 7.3 0.7

Rusya Federasyonu 388.9 405.8 4.3 15.7
Slovakya 7.2 7.1 -1.9 0.3
ispanya 20.8 23.8 14.4 0.9

Avrupa-Avrasya Top. 1.046.1 1.084.1 3.6 411
İran
Kuveyt
Katar
Suudi Arabistan

79.2 80.4 1.5 3.1
8.0 8.3 3.8 0.3
11.1 11.6 4.5 0.4
56.7 61.0 7.6 2.4

Birleşik Arap Emirlikleri 36.4 37.5 2.9 1.4
Diğer Ortadoğu Ülk. 
Ortadoğu Toplamı 
Cezayir 
Mısır

22.6 23.9 5.5 0.9
214.1 222.7 4.0 8.6

20.2
22.7

Diğer Afrika Ülkeleri 18.8

Afrika Toplamı 
Avustralya 
Bangladeş 
Çin 
Hong Kong 
Hindistan 
Endonezya 
Japonya 
Malezya 
Yeni Zelanda 
Pakistan 
Filipinler 
Singapur 
Güney Kore 
Tayvan 
Tayland

61.7
25.2

29.6
2.4
28.7
34.5
71.9
26.8

21.4
24.6
20.7
66.8
26.3
12.2
32.8

5.9
8.5
10.5
8.3
4.5
6.9

0.8
0.9
0.8
2.6
1.0 
0.5

10.6 1.3
1.5 -35.7 0.1
30.1
35.6
76.5
28.4

4.8
3.2
6.5
6.1

1.2

3.0

5.5 4.6 -16.2 0.2 
20.6 21.1 2.5 0.8 
1.8 2.7 52.4 0.1 
4.9 5.3 8.6 0.2 
25.7 26.9 4.7 1.0 
8.5 8.7 2.1 0.3 
24.4 26.6 9.1 1.0

Diğer Asya Pasifik Ülk. 5.2 6.1 17.6 0.2 

Asya Pasifik Toplamı 327.0 345.5 5.7 13.3 
DÜNYA TOPLAMI

2.539.8 2.591.0 2.0 100.0
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Diyet yapmak isteyip,
iştahına engel ola
mayanlara önerilerde 
bulunan uzmanlar, 
gün içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden çık
masını önlemenin en 
kolay yolu olduğunu 
belirtiyor. Uzmanlara 
göre, yeme isteğinin 
kontrol altında tutul
ması, atıştırma krizin
den kurtulmak için 
sağlıklı karbonhidrat
lara yönelinmesi, bol 
bol su içilmesi, yiye
ceklerin iyice çiğnen
mesi ve güç gerek
tiren egzersizlerin 
yapılması gerekiyor. 
Beynin, vücutta ener
jinin azaldığını fark 

. eder etmez açlık his
li setmeye yol açan 
I kimyasal maddeler 
I salgıladığını belirten 
| uzmanlar, "Ancak 
| beynimizin bu 
I kimyasal maddeleri

salgılayan kısmı, aynı 
|i zamanda duyguları

da kontrol ediyor.
I İşte, sıkıldığımız veya 

kendimizi kötü hisset-

I fiğimizde hemen buz
dolabına koşmamızın 

- başlıca sebebi bu.
Aynca yemeklerin

tadı, kokusu veya 
görüntüsü de açlık 
duygusuna sebep 
olabiliyor. Örneğin, 
yemek sonrasında 
canınız, tatlı vitrininde 
duran o dondurma 
kasesinden çekiyorsa, 
bunun sebebi kesin
likle aç olmanız değil, 
kontrolden çıkan 
yeme isteğinizdir.
Eğer bunu aklınızdan 
çıkarmazsanız, tokken 
yediğiniz yemek mik
tarını en aza indirmiş 
olursunuz" ifadelerini 
kullanıyor. Gün içinde 
sık ve az öğünler 
yemenin, iştahın kon
trolden çıkmasını
önlemenin en kolay 
yolu olduğunu kayde
den 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 siste
minde daha uzun 
süre kalıyor ve şeker
seviyenizi yavaşça 

yükselterek daha 
uzun süreli tokluk hissi 
sağlıyor. Yapılan 
araştırmalara göre, 
tat alma duyusunu 
değişik tatlarla tatmin 
etmenin, daha az 
miktarlarla yetinmeyi 
sağladığını bildiriyor. 
Sürekli aynı yemeği 
yeme, özellikle tadı 
hoşa gitmiyorsa, bir 
süre sonra tat alma 
mekanizmasının iptal 
olmasına yol açıyor. 
Ve bu sebeple de 
kendinizi sanki hiç 
yemek yememiş gibi 
hissedebiliyorsunuz. 
Böyle bir durumu
engellemek için 
öğünlerinizi taze otlar
la ve baharatlarla 
tatlandırabilirsiniz" 
tavsi yesinde

yolları
ıulunuvor."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, 
yiyecekleri uzun süre 
çiğnedikten sonra 
yutmanın, beynin 
vücuda giren besin
leri kaydetmesine 
zaman tanımak anla 
mına geldiğini ifade 
ediyor. Üstelik bu şek
ilde tat alma duyusu
nun da tatmin oldu 
ğunu vurgulayan 
uzmanlar, "Böylece 
doyduğunu zu anla
manızla, yemeye son 
vermeniz arasındaki 
zaman kısalıyor.
Fazla yemekten 
kaynakla nan sindirim 
sorunlarından 
kurtulmanız da ayrı 
bir avantaj" ifadesini 
kullanıyor.

Türklerin yüzde 35 i şişman
Şehirleşme ve Batı 
tipi modem yaşam 
tarzının yaygınlaş
masıyla birlikte Türk 
halkının beslenme 
alışkanlıkları da 
ciddi bir değişim 
geçirmeye başladı. 
Ve sonuçlan da 
toplum olarak şiş
manlığa yol açtı. 
Türk toplumu, özellik
le fast-food yiyecek
lerin daha çok tercih 
edilir hale gelmesi 
sonucu obezite (aşırı 
şişmanlık), hipertan
siyon ve kalp rahat
sızlıktan gibi hastalık
larda Batılı ülkeleri 
yakaladı. Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
yapılan bir araştır
ma, her üç vatan
daştan birinin obez 
olduğunu ortaya 
çıkardı. Araştırmaya 
göre, obezite oranı 
kadınlar arasında 
erkeklere oranla iki 
kat fazla. Toplumun 
yüzde 96,51 düzenli 
fiziksel akttvtte yap
mazken, her beş kişi

den birinin de hiper
tansiyon problemi 
bulunuyor. Sağlık 
Bakanlığı Gıda 
Güvenliği Daire 
Başkanlığınca 
Türkiye'nin 7 farklı 
bölgesinde 15 bin 
468 kişi üzerinde 
gerçekleştirilen 
ankette çarpıcı 
sonuçlara ulaşıldı. 
“Sağlıklı Beslenelim, 
Kalbimizi Koruyalım" 
adı verilen proje 
kapsamında gerçek
leştirilen çalışmaya 
göre vatandaşların 
yüzde 781 daha 
önce hiç beslenme 
eğitimi almadı.
Amerika'da obezite 
tedavisine harcanan

para yılda 
100 milyar

RSg doları aşıyor. 
| Son 20 yıl- 

||| daki gibi 
yav|,ma 
seyri devam 

f / W| ederse, 
| / W 2250 yılında 

tu m dünya 
İM-----H nüfusu obez

olacak.
Bakanlığın araştır
masına göre;
Türkiye'de her beş 
kişiden biri hipertan- 
sif sorunu yaşıyor. 
Ancak bunlardan 
sadece yüzde 33'ü 
tansiyon tedavisi 
görüyor. Türkiye'de 
hipertansiyon 
vakalarının en çok 
görüldüğü il yüzde 
311e Aksaray iken, 
en az bulunduğu il 
ise yüzde 12'yle 
Muğla. Çalışmadan 
elde edilen verilere 
göre tüm toplumda 
obezite oranı yüzde 
351 buluyor. Aynca 
obezite, kadınlar 
arasında erkeklere

oranla iki kat daha 
fazla. 'Morbid obez' 
olarak adlandırılan 
çok aşırı derecede 
kiloluluk durumu da 
kadınlarda erkeklere 
göre 7 kat daha 
fazla ortaya çıkıyor. 
Avrupa ülkelerindeki 
obezite oranı yüzde 
25-30 civarındayken, 
ABD'de ise bu rakam 
yüzde 40'ların 
üzerinde.
Anket sonuçlarının 
değerlendirilmesinin 
ardından Türkiye'de 
bölgelere uygun 
beslen me ve 
sağlıklı ya şam 
programlan hazır
lanacak. Bu kap
samda TRTde 
sağlıklı beslenme 
konusunda belgesel 
filmler yayınlanacak. 
Böylece toplumdaki 
obezite ve buna 
bağlı olarak 
ortaya çıkan 
kalp-damar hastalık
tan oranının 
indirilmesi 
hedefleniyor.

Bozuk gıdalar 
ı kansere yol açıyor

Gtactan satın (Men. 
hazırlarken ve sak
larken dikkat edilmesi 
gereken bazı noktalar 
olduğunu belirten Ege 
Üniversitesi (EÜ) 
Mühendislik Fakuftes 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sedef Nehir H, 
“Bir gıdanın bozulması, 
gözle görülmeden 
veya lezzeti bozul
madan önce gerçek
leşebilir. Gıdalann 
bozulmasıyla vücuda 
giren mikroplar ve 
zehirli maddeler, fazla 
alındığında ani 
hastalıklara neden 
olurlar. Az alındığında 
ise vücutta birikerek, 
yıllar sonra kanser gibi 
ciddi hastalıkların 
ortaya çıkmasına yol 
açarlar" dedi. 
Gıdaların bozulmasını 
önlemek, besleyici 
değerlerini kaybet
memek ve lezzet, tat 
gibi duyusal özellikleri
ni koruyabilmek için 
satın alınması, saklan
ması ve tüketilmesi 
sırasında bazı konu
lara dikkat edilmesi 
gerektiğini açıklayan 
Prof. Dr. El, "Alışveriş 
için markete git
tiğimizde konserve 
gıdalar, pirinç, makar
na gibi gıdaları ilk 
önce almalıyız.
Soğukta saklanması 
gereken peynir, yağ, 
et veya dondurulmuş 
sebze gibi gıdaları ise 
kasaya gitmeden 
hemen önce alma 
lıyız. Et, balık, tavuk

veya süt ürünlerini 
satır aMaen. dokun
duğumuzda si hcsset- 
tğime veya patae* 
hasar götmüş olantan 
seçmemefiyâ- Süt ve 
süt ürürlerinin daima 
pastörize veya sierikze 
edilmiş otantanm saim I 
atmalıyız. Sairi ala
cağımız ambatapı 
ürünlerin üzerinde 
yazan son kınanma 
tarihi, saklama öneri
leri ve besleyici değer 
3e igü bigieri 
mümkün olduğunca 
okuma lıyız. Teneke 
kutulu veya konserve 
gıda lan satın alırken 
üst kapağı bombe 
yapmış, vuruk, ezik ve 
s ızd ıra n lan a I ma- 
malryız" diye konuştu. 
Donmuş gıdalann buz- I 
dolabında, mikrodal
ga fırında veya naylon I 
torba içinde soğuk 
suda bekletilerek 
çözülmesi gerektiğini 
açıklayan Prof. Dr. El, 
"Bir kez çözdürülmüş 
gıdaları tekrar dondur- I 
mayınız. Yemekleri 
hazırlar ve pişirirken 
sebze ve meyveler bol 
su ile yıkanmalı, çığ 
ve pişmiş gıdalann 
mutfakta birbırlerıyle 
teması önlenmelidir.
Pişmiş yemekler en 
fazla iki saat içerisinde 
buzdolabına kaldırıl-
malıdır. Tekrar ısıtma 
durumunda yenilecek 
miktarın ısıtılmasına 
dikkat edilmeli, bir
takım temizlik kural
larına uyulmalıdır" 
şeklinde konuştu.

NÖBETÇİ ECZANE
24 Temmuz 2004 Cumartesi 

GEMİÇ ECZANESİ 
25 Temmuz 2004 Pazar 

MURAT ECZANESİ

EâES
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Sahibi: Kadri GÜLER
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET 
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Kurşunlu sahil düzenleme 
çalışmalar» devam ediyor

Seyfettin SEKERSÖZ 
Tamamı 1500 
metreyi bulan 
Kurşunlu sahil 
düzenlemesi 
bu yıl içinde 
bitirilecek.
Geçtiğimiz yıllarda 
başlanılan ve 
yaklaşık 700 
metrelik bölümünün 
tamamlandığı 
kordon 
çalışmalarında 
oturma bankları 
yerleştiriliyor.
Çalışmaları 
yerinde izleyen 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, bitirilmek 
üzere olan kordon 
çalışmalarında 
betonlama işlerinin 
tamamlanmasıyla 
aydınlatma 
çalışmasına 
geçileceğini

büyük fedakarlıklar
da bulunduk.
Kurşunlu Marma 
ra'nın en uzun sahil 
şeridine sahip 
bir belde, bizde 
Kurşunlu’ya 
layık bir kordon 
yapıyoruz" dedi.

Çalışmalar 
esnasın da Başkan 
Bayram Demir’I 
yalnız bırakmayan 
vatandaşlar sahile 
monte edilen 
oturma banklarında 
sohbet imkanı da 
buluyorlar.

söyledi.
Kurşunlu sahilini yok 
imkanlarla bu hale 
getirdiklerini anlatan 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
"Hem belediye 
olarak hem de 
vatandaş olarak

Sahil düzenleme çalışmaları sırasında Başkan Bayram Demir ve vatan
daşlar sohbet etme fırsatı da buluyorlar.

Gemlikspor 
kongresi bugün 

yapılacak
Daha önce 
yapılacağı duyu
rulan ancak son 
anda tarihi 
değiştirilen 
Gemlikspor 
kongresi çoğunluk 
sağlanırsa 
bugün yapılacak. 
Saat 14.00 te 
Belediye Meclis 
Salonunda 
yapılması 
gereken 
kongrede 
çoğunluk

sağlanamazsa 
kongre 31 
Te m m uz 2004 
Cumartesi günü 
yine aynı 
yer ve saatte 
yapılacak.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
tekrar aday 
olmayacağı 
kongrede 
başkanlığa Faruk 
Güzelin 
getirilmesi 
bekleniyor.

BAKICI ARANIYOR

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 İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset

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

Gündüz çocuklarımıza 
bakabilecek 

20-25 yaşlarında 
BAYAN BAKICI aranıyor. 

Ücret dolgundur.

0.533.726 57 49
GRUP AİLE

| ÇAY BAHÇESİ |

■
 Cemiyetlere sandalye, ı 

masa, meşrubat, |
_ çerez temin edilir. -I

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
I Tel : (0.224) 513 06 70 | 

GSM : (0.537) 491 31 30 ’ r»

çocuklm fımı çucinca imim•j

Balansı Eğlence Merkezi
t İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK



Karacaali Spor ve İzcilik Okulu’nda Türk ve yabancı olmak üzere toolam 166 öğrenci 8 gön kamp yapacak

Öğrencilere kamp dopingi
İsrail. Macaristan^ Beyaz Rusya, Rusya, Estonya, İspanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Slovakya ve 
çek Cumhuriyeti’nden gelen 21 öğrenci ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 145 öğrenci Karacaali Spor ve İzcifik Okulu’nda 
buluştu* Milli Eğitim Bakanlığı Okul içi Spor ve İzcilik Dairesi tarafından organize edilen kamp, 8 gün sürecek. Haberi sayfa 4 de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

K^rfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

26 Temmuz 2004 Pazartesi FİYATI : 250.000- TL.

Trafik kazalarındaıidfiA MMiaııııua 
129 bin 75 kişi öldü
Emniyet Genel Mudurlugu'ndefi 
yapılan açıklamada, son 24 yılda 
5 milyon 371 bin 612 adet trafik
kazası meydana geldiği ve bu
kazalarda toplam 129 btn 75 
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Haberi sayfa 5’de

Kayıkhane Mevkiindeki yıkılan Balıkçı İskelesi ve Rıhtımı balıkçılar tarafından toplanan yardımlarla yapbnldı

Başkan yaptırmayınca kendileri yaptılar

Ecevitlerin Veda kongresi
| Türk s^ası yaşamına 47 yıl damgasını vuran Bülent ve 

|| Rahşar Ecevit, dün yapılan büyük kongrede siyasete son 
II nokîay koydular.
I Bizim gördüğümüz lider siyasetçiler kolay kalay jübile 

II yapıp sahadan çekilmezler.
| Ecevitler bu nedenle güzel bir örnek oluşturdular.
| Oysa. 1960 lı yıllardan sonra lider olan siyasetçiler 
r daha ortalıkta dolaşıp duruyorlar.

Hele bir tanesi var ki, yine partisinin başına geçip öle- 
II vye kadar tepede kalmaya niyetli.

Sayın Bülent Ecevit ve eşi kişilikleriyle Türk siyasi
| yaşamında örnek gösterilecek çifti oluşturdular.
I Hiçbir zaman bu aile şaibeye karışmadı, yemediler,

I yedemediler..
| Ecevitler doğnduğun, dürüstlüğün simgesi oldular.

Kardeşlerine, yeğenlerine, partili işadamlarına hiçbir 
zaman kıyak yapmadılar.

Ecevitlerin Türk demokratik soluna yararları da zararları 
da oldu.

Klasik CHP’li anlayışını, 1974’lerde ortaya attığı 
'Ortanın Solu” programıyla, Avrupa sosyal demokrasi
sine dönüştürmeyi amaçladı.

Marialt olmayan, işçinin, köylünün ve dargelirlinln
I yonmĞa olan politikalar üretmeye amaçladı.
I Her yeniliği, büyük sermaye çevreleri tarafından 
engellendi.

Dört lideri, 12 Eylül'ü yapan generaller, siyasi yaşam
dan atmayı planlamalarına karşın, Genel Başkanı 
olduğu CHP*yl reddedip, DSP’yi kurdu.

19 yıldır genel başkanı olduğu bu partiyi bir dönem 
iktidara da getirdi.

Ecevtfler düşlerinde yaşattıkları Türk solunu gerçek- 
leştiremediler

lorda birleştirici değil bölücü oldular.
Demokrat lider değil, soldlkta bir lider olarak siyaset- 

tonçoktkfiler.
Daha önce çeklerdi, daha büyürlerdi.

B^cdyeftne Ecevtt gibileri bir daha zor gelir._______

Küçük balıkçıların teknelerini yanaş
tırıp, ağlarını tamir ettiği, Kayıkhane 
Camii karşısındaki iskele ve rıhtımın 
belediye tarafından yapılmasını bekleyen 
balıkçılar, umduklarını bulamayınca 
aralarında ve halktan topladıkları yardım
larla iskele ve rıhtımı kendileri yaptılar.

Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı 
Süreyya Güney ve Kooperatif Başkanı 
Mehmet Kabakçı, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un rıhtım ve iskeleyi 
belediye tarafından yapma sözü verdiği 
halde yapmamasına üzüldüklerini 
söylediler. Haberi sayfa 3’de

“Türkiye botanik 
müzesi gibi”

Uludağ üniversitesi Fen Fakültesi Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. Gürcan Güleryüz, 
dünyadaki her üç bitkiden birinin 
Türkiye'de bulunduğunu belirtti.
Güleryüz, “Biyolojik zenginliklerimiz de 
tarihi miras gibi korunmalıdır" dedi. 
Türkiye’nin bitki açısından Avrupa’dan 
üstün olduğunu da belirten Güleryüz, 
Türkiye’de 3 bin adet endemik bitki 
sayısı bulunduğunu söyledi.

Haberi sayfa 7’de

Türk protjpi araştırılıyor
TÜBİTAK ye Ankara Üniversitesi tarafından Anadolu insanının vücut ölçüleri başta 
olmak üzere diğer sosyal etkinliklerini belirlemek için 7 bölgede çalışma yapılacak.
13 kişilik ekibin yapacağı çalışma 2 yılda tamamlanacak. Haberi sayfa 5'de

ÖSSftıjor
Türkiye Otelciler Birliği’nden yapılan açıkla-1 
mada, Ege ve Akdeniz sahillerindeki otel
lerin doluluk oranının yüzde 9O’ı aştığını 
bildirildi. Antalya’nın en yüksek doluluk 
oranına sahip olduğu belirtilen açıklama
da, geçen yıla göre yüzde 20 turist akışı 
olduğu, her şeyin beklenildiği gibi gittiği 
açıklandı. Açıklamada, tatile çıkmak 
isteyenlerin zor durumda kalmamak için 
kalacak yerlerini daha önceden mutlaka 
ayarlanması gerektiği belirtildi.

Haberi sayfa 10’da
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Ulus ve yurttaş...
Uluslar yurttaşlardan oluşuyor.
Ne var ki ulus olmanın altyapısında bilinç 

yatıyor.
Toplumsal kalkınmaya öncelik veren üretici 

ve akıllı tüketici yurttaşlardan oluşan uluslar 
hem uygar oluyorlar hem de zengin.

Örnek isterseniz işiniz zor.
Paraya ve iktidara öncelik veren .benim 

olsun da nasıl olursa olsun diyen uluslar zengin 
oluyorlar ama uygarlaşamıyorlar.

Örneği çok. Batıda ve onun kuzey batısında 
bolca var.

Bir de;
Şahının şahsında ve onun denetiminde yer 

altı zenginliklerine sahip olan ulusların ise şahı 
zengin oluyor halkı yoksul.

Uygarlık desen o da ne?
Örnek isterseniz güney doğuya inin.
Simdi biz buna kader mi diyelim.
Onu dediğimiz anda hapı da sapı da yuttuk. 
Hapı yuttuk uyuştuk
Şapı yuttuk iktidardan duştuk.
Oysa bağımsızlığın temelinde mücadele 

yatıyor.
Boyun eğme değil.
Bu saptamalar çok esKiıerae yapıımıs
Açıkça dile getirilmiş.
Ne var ki getirenlerin başı beladan kurtul-

I mamış.
Düşünen beyinler baskı altına alınırken, 

I başında içi boş sefertası pardon kafatası 
I taşıyanlar şiş göbeklerini daha da şişirmişler.

Ama nafile..
? Uluslarına katkı sağlayamamışlar.

Demek ki para pul ikbal tutkusu pek bir işe
I yaramıyor.

Yarasaydı aklını, fikrini, iktidarını bu yönde 
I kullanan uluslar zenginliklerine zenginlik katar, 
I uygarlıkta da yanlarına yaklaşılmazdı.

Demek ki yurttaş ve ulus olabilmek için
I para pul tutkusundan soyutlanıp bilime, sana-
I ta, insanlığa yönelmek gerekiyor.

Vedat Günyol üstad -geçenlerde yitirdik.
I Işıklar içinde yatsın-23 Ağustos 1978 yılında
I yazdığı bir yazısında ulusa uygarlığa, zengin-
I lige, fakirliğe şöyle bir bakış getirmiş: 

"Uygarlığı mı zenginliği mi seçeceksiniz?
I Uygarlıktan gelen namuslu zenginliği seçerim
I ben.

Uygar olmadıktan sonra zengin olmuşsunuz 
I neye yarar? Türkiye zengin olmadığına göre , 
I uygarlığı seçmeli her şeyden önce.

Zenginlik gelirse ardından gelir"

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Otobüs duraklarını
araçlar işgal ediyor

Seyfettin ŞEKERSOZ

İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
otobüs duraklarına 
par edilen 
araçlar trafiğin 
aksamasına 
neden 
oluyorlar.
Ziraat Bankası 
ve karşısında 
bulunan otobüs 
duraklarına park 
edilen araçlar 
nedeniyle 
yolcularını yolun 
ortasında 
indirmek
durumunda
kalan otobüsler 
trafiğinde 
aksamasına

neden oluyorlar. 
Otobüs Durağı 
’abelalarının

bulunmasına 
rağmen araçlarını 
oart< eden

sürücüler kuradan 
da hiçe 
sayıyorlar

Gemlik Lions Başın 
Bayramı’nı kutladı

ŞeyfettinJEKERŞOZ

Türk Basını nda 
sansürün 
kaldırılışının 96. 
yıldönümü 
nedeniyle 
Gemlik Lions 
Kulubu yöneti
cileri gazetem
ize ziyarette 
bulundular. 
Gazetemiz 
sahibi Kadri 
Güler’i 
24 Temmuz 
Gazeteciler 
günü 
nedeniyle 
çiçekle vererek 
kutlayan Lions 
Kulübü Derneği 
Başkanı
Dr. Anıl Resmi 

ile birlikte 
yönetim kurulu

üyeleri Tank Uğur, 
Ahmet Küçük, 
Dursun Ozbey ile 
Saadet Çolak, 
bir süre 
sohbet ettiler.

Körfez Gazetesi’nin 
çizgisinden 
ayrılmadan 
yaptığı çalış
maların taktir 
edildiğini belirten

Lions Kulüp yöneti
cileri ilçe günde
minde 
bulunan konulan 
da görüşerek 
bilgi aldılar.
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(ay ıkhane Mevkiindaki yıkılan Balıkçı İskelesi ve Rıhtınî^aİık^İarta^ndantopî^^ya^Saria^pbnidı

rlBaşkan yaptırmayınca
I kendileri yaptılar

J Kayıkhane Balıkçı IKayıkhane Balıkçı
Bannağı’nda bulunan 
ve çıkan fırtınalar 
sonucu yıkılan Balıkçı 
Rıhtımı İskelesi 
Gemlikli balıkçılar 
tarafından halktan 
toplanan paralar ile 
yaptınldı.
Gemlik Balıkçılar 
Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Kabakçı ve 
Gemlik Balıkçılar 
Demeği Başkanı 
Süreyya Güney, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, yıkılan 
iskele ve barınakta 
küçük balıkçıların 
Belediye Başkanı

i Mehmet Turgut’un 
AKP Bursa 
Milletvekili Alfan 
Karapaşaoğlu’nun da 
bulunduğu AKP

^yjkhane Camii karşısında bulunan aaigald?11& n/ll/IITI" I
İle 10 milyar lira harcanarak, yeniden yaptırıldı.

■İÜ ErolGÜRÇAY

Çınarcık’da Bir Pazar
Geçen pazar Çınarcık'ta mi 

safirdim.
Tatil arkadaşım, Em. Dr. Albay 

Mesut Özbatır’ın çiftlik evindeydim.
Bir metre kare içinde, triblex 

beton gibi bir villa.
Bahçede otuzun üzennde ağaç 

çeşidi var.
Hem de, on yıllık ağaçlar.
Çok güzel bir gün geçirdik.
Albayın eşi Eczacı Sema Hanımın 

sofra kültürü de olağanüstü idi.
Akşam vakti Bursa’ya döndük.
Gelirken Yalova’nın içinden 

geçtik.
Ve. Yaşar Okuyan’ın hakkını 

verdik.
Bir insan bir şehire, ancak bu 

kadar yararlı olabilirdi.
Hemen aklıma geldi.
Vzm1z>»/z^ il z-Jı ırlzeır» Armııilıı

tan toplanan yardımlar
ilçe binasının 
açılışında iskele ve 
barınağı yaptırmak 
için balıkçılara söz

TAŞI 
GEDİĞİNE

Kara Tren....
Ozana yıllarca önce 
malum olmuş, dile getirmiş: 
"Kara tren gelmez ola, 
Düdüğünü çalmaz ola, 
Yari Gurbete yolladım. 
Mektubunu yazmaz ola". 
O tren, hızlı idi.

verdiğini ancak, 
çeşitli defalar kendi
sine başvurmalarına 
karşın yaptırmayınca, 
halktan yardım topla
yarak, balıkçı 
rıhtımını 10 milyar lira 
harcayarak, 15 gün 
içinde yaptırdıklarını 
ve dün kullanıma 
açtıklarını söylediler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
balıkçıların sorunlarını 
bilmesine karşın, 
küçük işlerde bile 
kendilerine destek 
olmamasına anlam 
veremediklerini

söyleyen Kabakçı 
ve Güney, 
“Balıkçı rıhtımının 
yapılmasında bize 
destek veren 
meslekdaşlarımıza, 

Gemliklilere 
teşekkürü bir borç 
biliyoruz. Eskiden 
olduğu gibi boş 
zamanlarımızda 
küçük balıkçılar 
buraya hem 
teknelerini 
yanaştıracaklar, 
hem de zaman 
zaman yırtılan 
ağlarını onaracak
lar." dediler.

iz eski 
RTÜRK'e

Yalnız kötü kader, 
acılarla dolu mektubu 
Bir başkasına yazdırdı. 
Unutulmazcasına...

ü çalamadı,

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
TEL:(0.224|5l39683

düşündüm.
- Yalova Orhangazi arası yaklaşık 

30 Km. idi.
- Bursa Orhangazi arası yaklaşık 

44 km idi.

Böyle bir tablo da, Bursa 
Orhangazi’yi iyi kurtarmıştı.

Sonra aklıma, Büyükşehir 
hududunun genişletilmesi geldi.

Gemlik Büyükşehir sınırına gi 
rince;

- Bursa ile Orhangazi arası, 18 Km 
ye iniyordu.

Benim ki de, işte öyle bir hesap 
işte. Şimdi. Bursa kendini 
Orhangazi’den uzak hissetmiyor.

Orhangazi’de artık kendini, 
Bursa’dan kopuk hissetmiyor.

Gemlik Belediye Bayşkanı 
Mehmet Turgut il olmak istiyor.

Aslında Gemlik, Ticaret, Turizm 
Sanayi ve Tarım konusunda biraz 
ilden çok daha ileridedir.

Ama. Böyle bir coğrafyada, 
Gemlik’in il olma şansı yok denecek 
kadar azdır.

GÜNÜN SÖZTH
Terbiyenin kökü acı ise, 
Meyvalan tatlıdır.

Aristo”
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Karaçaali Spor ve izcilik Okulu’nda Türk ve yabancı olmak üzere toplam 166 öğrenci 8 gün kamp yapacak

Öğrencilere kamp dopingi
Sevfettin SEKERSÖZ
Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul İçi Spor ve 
İzcilik Dairesi
Başkanlığı'nca 
organize edilen 
Eğitim kampları 
devam ediyor.
Karaçaali Spor ve 
İzcilik Okulu’nda 
başlayan kamplarda 
Türk öğrencilerin 
yanı sıra Bakanlık 
onayı ile yabancı 
öğrencilerde

I eğitim görüyorlar. 
Bursa, Ankara, İstan
bul, Bilecik, Eskişehir, 
Zonguldak, Balıkesir, 
Denizli, Çanakkale 
ve Kırklareli’nden

I gelen 145 öğren
ciyle İsrail, 
Macaristan, Beyaz 
Rusya, Rusya, 
Estonya. İspanya, 

L İtalya, Hollanda, 
| Polonya, Danimarka, 

Norveç, Portekiz, 
İsveç, Finlandiya, 
Slovakya ve Çek 
Cumhuriyeti’nden 
gelen 21 öğrencinin 
katılımıyla kamp 
dönemi neşe 
içinde geçiyor. 
23-30 Temmuz 
tarihleri arasında 
8 gün sürecek kamp 
döneminde Türk 
öğrencilerle aynı 

yaş grubu yabancı 
öğrenciler 
arasında kaynaşma 
sağlanmış bile. 
Eğitim Şefi Arif Genç 
başkanlığında 
Mehtap Çınar, Arzu 
Yılmaz, Cüneyt 
Şupal, Mehmet 
Yıldırım, Cengiz 
Aslandoğdu ve 
Kadir Bırm’nın liderlik 
yaptığı öğrenciler 
6 gruba ayrılarak 
eğitimlerini 
sürdürüyorlar.
YABANCI 
ÖĞRENCİLER İSTEKLİ 
Kamp döneminin 
neşe içinde 
eğlenerek geçtiğini 
söyleyen Eğitim Şefi 
Arif Genç, yabancı 
öğrencilerin-Türir - 
öğrencilerle birlikte 
her aktiviteye 
katıldıklarını 
belirterek, "özellikle 
el işlerine büyük ilgi 
gösteriyorlar. 
Bunun yanı sıra 
Türk mutfağını da 
çok beğendiklerini 
ifade ederek 
yemeklerimizin 
zevkle yiyorlar.
Yabancı öğrencilerin 
en büyük ilgileri 
folklor oyunlarımıza 
yönelik, kısa kamp 
döneminde öğren-

mek İstiyorlar” dedi. 
Karaçaali İzcilik 
Okulu’nda hem tatil 
yapan hem de 
eğlenen öğrenciler, 
liderleri eşliğinde 
gruplarına isim de 
bulmuşlar. Mehtap 
Çınar’ın Akbaba, 
Arzu Yılmaz'ın 
Piranalar, Mehmet 
Yıldırım’ın Adrenalin, 
Kadir Bırm’nın 
Gölge, Cengiz 
Aslandoğdu’nun 
Medusa ve 
Cüneyt Şipal’in 
Karizma adını 
verdikleri gruplar 
kendi aralarında 
sportif müsabakalar 
yaparak 
eğleniyorlar. 
Becerilerine göre 
sportif faaliyetlerin 
dışında Müzik, 
El Sanatları, Halk 
oyunları Deniz 
Eğitimi de alan 
öğrenciler, araların
da yüzme bilmeyen 
arkadaşlarına yüzme 
öğrettiklerini söylü 
yorlar. Türk öğrenci 
lerle hemen kay
naşan yabancı 
öğrenciler, Türk 
örf ve geleneklerinin 
dışında kendi 
ülkelerinin 
etkinliklerini de 
animasyonlar 
yaparak anlatıyorlar. 
Ülkeler arası kültürel 
ve sosyal kaynaş
manın sağlandığı 
eğitim ve tatil 
kamplarının akşam 
bölümlerinde ise 
öğrenciler araların
da Drama ve kısa 
skeç’ler oynayarak 
becerilerini ortaya 
koyma fırsatı 
buluyorlar.



.6 Temmuz 2004 Pazartesi —rgöfn^ Sayfa 5

Trafik kazalarında
129 bin 75 kişi öldü

Türk protipi 
araştırılıyor

Emniyet Genel 
Müdır ugu verilerine 

lon 24 yıl 
»gibinde 129 bin 

;5 kişinin trafik 
(azalarında 
^ayatını kaybettiği 
»itaya çıktı.

I imniyet Genel 
i .tıdurlugu Trafik 
ı tgıtım ve Dairesi 
loskanlığı'nın 

ı '980 yılından 2004 
ı |ih Mayıs Ayı sonuna 
tadar tuttuğu 
statistiklere göre 5 
nıiyon 371 bin 
>ı? trafik kazası 
• eydana geldi, 
'aşanan kazalarda 

1129 bin 75 kişi
»□yatını kaybederken 
? milyon 15 bin

BATIK TUTMA ZEVKİNİ i
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

bizimle win

ve di|er malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN

937 kişi ise yaralandı. 
Trafik kazalarının 
maddi boyutu ise 
3 milyar 445 milyon 
871 ABD doları 
olarak belirlendi. 
2004 yılının ilk beş 
ayında meydana 
gelen 184 bin 48 

trafik kazasında bin 
29 kişi hayatını 
kaybederken 36 
bin 439 kişi ise 
yaralandı.
Sön dört hafta 
içinde ise Emniyet 
Genel Müdürlüğü'nün 
verilerine göre

458 kişi hayatını 
kaybetti, 598 
kişi ise yaralandı. 
Trafik kazalarının son 
bir haftadaki 
bilançosu ise!20 
ölü 139 yaralı 
olarak gerçekleşti.

Ankara Üniversitesi 
ve TÜBİTAK tarafın
dan Anadolu 
insanının vücut 
ölçüleri başta 
olmak üzere diğer 
sosyal özelliklerini 
belirlemek için 
çalışma başlatıldı 
Kastamonu'dan 
başlatılan çalışma 
7 bölgede devam 
ettirilecek.
Ankara Üniversitesi 
Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi 
Antropoloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Galip Akın'ın 
başkanlığında 
oluşturulan 
13 kişilik ekip, 
çalışma kapsamın
da Kastamonu'nun 
İnebolu İlçesi ne 
geldi.
Prof. Dr. Galip Akın, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de ilk kez 
gerçekleştirilen

I çalışmada, 
Anadolu insanının 
vücut ölçülerinin 
alındığını ve yüz 
yüze görüşme 
yaptıkları kişilere 
toplam48 soru 
sorduklarını bildirdi 
Türkiye'nin 7 
bölgesinde devam 
edecek projeyi 
2 yılda bitirmeyi 
hedeflediklerini 
anlatan Prof. Dr. 
Akın, şunlan söyledi
Araştırmalarımıza 
Kastamonu ve 
Inebo’udan 

başladık 
Çalışmalarımızda 
20-65 yaş grubu 
arasındaki vatan - 
daşlanman 
vuc uf/onndan 38 
ölçü atacağa.
Ayrıca kendilerine 
yaşı. kardeş ve 
çocuk sayrs/ g& 
değişik konularda 
toplam 48 soru 
yönelteceğiz Bu 
çalışmanın 
sonuçları bilgisayar t 
ortamında değer
lendirilerek, 
Anadolu 
insanının gerçek 
metrik boyutlarını 
ortaya çıkarıp, 
kendimize ozgu 
olan özellikleri 
tespit edeceğiz 
Bu çalışmadan 3 
türlü yarar
lanacağız; birincisi, 
üretilen her 
türlü araç, gereç, 
malzeme ve 
makineleri kuöanon 
/nsantann 
boyutlarına uygun 
olmasını sağlamak 
İkinci olarak insan
ların sağlıklı 
gelişip gelişmedik
lerini tespit etmek 
Uçuncu olarak ise 
vatandaşlarımızın 
kendilerine ozgu 
özelliklerini görme 
şansımız otoca*' 
Prof Dr Akın 
başkanlığındaki 
ekibin i nebolu daki 
çalışmasının 3 
gun sireceği 
bildirildi.

İÜ/ A hiÜUruı İri
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14

GSM : (0.532) 297 23 18
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

4
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Kredi kartları vazgeçilmez old
oankalararası Kart 
Merkezi (BKM) 
verilerine göre, 
Türkiye'de kredi 
kartıyla yapılan 
alışveriş ve nakit 
avans işlemleri, 
yılın ilk yarısında 
28.5 katrilyon liraya 
ulaştı.
BKM, 1 Nisan-30 
Haziran 2004 
tarihlerini kapsayan 
döneme ilişkin 
verileri açıkladı.
Yılın ikinci 
çeyreğinde kredi 
kartıyla yapılan 
alışveriş ve nakit 
avans çekimi 15.8 
katrilyon lira olarak 
gerçekleşti. Söz 
konusu işlem hacmi, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 66.9 arttı. 
İkinci çeyrekteki 
işlemlerin 14.2 katri
lyon lirası alışveriş, 
1.6 katrilyon lirası ise

nakit çekim olarak 
gerçekleşti. İlk 6 aya 
ilişkin işlem hacmi, 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 65.4 artış 
kaydederek, 28.5 
katrilyon liraya 
ulaştı. İşlem hac
minde en çok har
camanın yapıldığı 
alan yüzde 19.1‘lik 
pay ile market ve 
alışveriş merkezleri 
oldu. Market ve 
alışveriş merkezlerini, 
yüzde 17.9 ile ben
zin istasyonları 
izlerken, yüzde 10.9 
ile giyim ve

aksesuar ürünlerinde 
gerçekleştirilen 
işlemler üçüncü 
sırayı aldı.
Yapılan harcamalar
da elektrik-eiektronik 
eşya ve bilgisayarın 
payı yüzde 
5.35, 
telekomünikasyonun 
payı ise yüzde 
5.31 oldu.
Yılın ilk yarısında 
kredi kartı sayısı ise, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre, 6 
milyon 159 binlik 
artış ile 23 milyon 
160 bin adede 
y ü kseld i. 

2 CEYREKTC 
YABANCILARIN 
KATKISI 631
MİLYON DOLAR 
İkinci çeyrekte 
yabancı bankalara 
ait Visa, MasterCard 
ve diğer banka kart
larının Türkiye'de 
kullanılmasından 
elde edilen döviz 
girdisi, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 62.2'lik 
artışla 631 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.
BKM'nin 2004 yılı 
ikinci çeyrek 
değerlendirmesi, 
Türkiye'de faaliyet 
gösteren bankaların 
Otomatik Vezne 
Makinesi olarak 
adlandırılan ATM, 
POS ve banka kart
larının kullanımının 
yaygınlaştırılmasına 
yönelik yatırımlarının 
da sürdüğünü

Verilere göre
Türkiye’deki ATM terin 
sayısı 13 bin 228 e, 
POS sayısı 769 bin

kartı sayısı 41 
milyon 986 bi 
adede yükse*.

fi

ı

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

BURSA HAKİMİYET VE
KENT GAZETELERİNE

I
I

1 İLAN ve REKLAM ALINIRI
1 KÖRFEZ REKLAM
I IEL: (0.224) 513 96 83

SATILIK
Eski Pazar Caddesi Ay Sokakta 
2 katlı, 2 daireli müstakil bina 

sahibinden satılıktır. 
Köşebaşı 38 milyar

Müracaat : 512 27 89 - 0.535. 692 45 7)

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

«I

J

■

* -
■ 

j ıB
Bİ

--f
 H

 ı

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcı lığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 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 513 10 68

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Î'IAÎ'IA l'lfâ PlHAlibl 
fiisr fıjuıj ûıfe

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

aanusoBoc.

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Mud. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
\/rr Md
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
51311 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

Otobüs İşlet 
Su işlet. 
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. 

Su Arıza
513 45 21 -111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILAR!

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81 M
Bütünler Likitc rncnnnl

Akçagaz 514 88 70

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERÜYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ + AYRAN
HAMBURGER + AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK 
TABAKTA SERVİS 
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA+İÇECEK 
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
KÖFTE + CİPS + KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA ♦ İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL

İWMM 4.500.000 TL

8.000.000 TL 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513536?

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74
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“Türkiye botanik müzesi
Uludağ Üniversitesi 
Fen Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Gürcan 
Guleryuz, dünyadaki 
her üç bitkiden 
birisinin sadece 
Türkiye de bulun* 
duğunu belirterek. 
Biyolojik zenginlikler* 
imiz de tarihi miras 
gibi korunmalı" dedi. 
Türkiye'deki zengin 
bitki örtüsünün bugün 
tarım arazisi olarak 
kullanılma ve kontrol* 
süz yapılaşma ile karşı 
karşıya olduğunu 
ifade eden Gürcan 
Güleryüz. "Ülkemiz 
bitki çeşitliliği açısın
dan Avrupa'dan 
üstündür. Zira dünya
da sadece belli bir 
bölgede yetişen veya 
anavatanı belli bir 
bölge olan (endemik) 
bitkiler açısından, 
Türkiye Avrupa'dan 
üstün olmanın da 
ötesinde, dünyanın 
birkaç bölgesinden 
biridir. Avrupa'nın 
endemik bitki sayısı 
toplam 2 bin 750 
iken, bu sayı

SATILIK
ZEYTİNLİK ARAZİSİ

Mülkiyeti şirketimize ait, üzerinde 15 yaşında 
1.320 adet zeytin ağacı bulunan 52.402 m2 
(52.4 dönüm) arazi teklif almak suretiyle satıla
caktır.

NOT:
1) Teklifler mektup veya faks ile yapılacaktır.
2) Arazinin Yalova - Bursa karayoluna yak

laşık 160 m cephesi vardır.
3) Arazi istenildiği takdirde mesai saatleri 

içinde görülebilir.
(Zeytinlik arazisi fabrika arazisine bitişiktir) 
4) İlgilenenlerin, teklifleri en son 20 Ağustos 

2004 tarihine kadar kabul edilecektir.

SVVEDISH MATCH
KİBRİT VE ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş.

Çeltikçi Köyü Mevkii / Orhangazi / BURSA
Tel : 0.224. 573 22 00
Faks : 0.224. 573 39 62

ülkemizde 3 bin adet 
tir" diye konuştu.
Türkiye'nin 10 bini 
aşkın bitki türü 
bulunurken, bu 
sayının İngiltere'de 2 
bin olduğunu hatırla
tan Güleryüz, 
"İspanya ile eski 
Yugoslavya'nın 500'er 
adet endemik bitkiye 
sahip olduğu bilin
mektedir. Toplam bitki 
sayısı bazında 
Bulgaristan'ın 3 bin 
650, Yunanistan'ın 5 
bin, Kıbrıs'ın 2 bin, 
Suriye-Lübnan'ın 3 

bin, Irakın 
4 bin, İran'ın 
8 bin, 
Fransa'nın 
4 bin, 
Almanya'nın 
2 bin 500, 
İtalya'nın 
5 bin 600, 
İspanyanın 
5 bin, 
Macaristan'ın 
2 bin 214, 
İzlanda'nın 377, 
Norveç'in bin 
715 adet 
bitkiye sahip
olduğu bilin

mektedir" diyerek, 
Türkiye'nin zengin
liğine işaret etti. 
Türkiye'deki bitki 
zenginliğinin en 
önemli sebeplerinden 
birinin buzul 
çağlarında 
Anadolu'nun 
bitkiler için bir 
sığınak olmasından 
kaynaklandığını 
ifade eden Güleryüz, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Günümüzde de 
Türkiye hiçbir

Avrupa ülkesinde 
olmayan şekilde, 
3 farklı bitki alanının 
kesişme noktasında 
yer almaktadır.
Bu bitki alanları 
Akdeniz bitki alanı 
(Akdeniz ve Ege

kapsamakladır), 
Avrupa-Sibirya 
bitki alanı (Karadeniz 
ve Marmara
Bölgesi'ni kapsamak
tadır), İran-Turan bitki 
alanıdır (İç Anadolu 
ve Doğu Anadolu 
Bölgesi'ni 
kapsamaktadır).1' 
Türkiye'deki biyolojik 
zenginliğin tarım 
arazisi olarak 
kullanma ve çarpık 
yapılaşma sebebiyle

İnsani kalkınmada 
AB’nin gerisindeyiz
Arı Hareketi Genel 
Koordinatörü Kemal 
Y<dp“ruTû, Türkiye'nin 
insani kalkınmada 
Avrupa Birliği'ne 
üye ülkelerin çok 
gerisinde olduğunu 
bildirdi.
Kemal Köprülü yap
tığı açıklamada, Arı 
Hareketi bünye 
sinde faaliyet gös 
teren Toplumsal 
Katılım ve Gelişim 
Vakfı'nın yürüttüğü 
'Herkes İçin İnsan 
Hakları Projesi'nin 
alt başlıklarından 
birinin 'İnsani 
Kalkınma' olduğu
na dikkat çekerek, 
konunun sürekli 
desteklendiğini, Arı 
Hareketi'nin insani 
kalkınma sorunlarını 
çözmüş bir 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'nin içinde 
etkin olması için 
çalıştığını belirtti. 
Birleşmiş Milletler'in 
1990 yılından 
başlayarak hazır
ladığı İnsani Kalkın 
ma Raporlan'nda 
her yıl farklı konu
ları incelediğini ve 
kalkınmanın ölçül 
meşine değişik bir 
perspektif getirmek 
amacıyla dört farklı 
insani gelişmişlik 
endeksi yayın

kaybedilmek 
üzere olduğunu 
kaydeden Guleryuz. 
"Uludağ daki biyolojik 
zenginlik zirvede 
oteller, dağın 

de tarihi miras 
gözüyle bakılması 
gerekiyor. Uludağ için 
endemik olan Uludağ 
kök nan, dünyadaki 
en yaşlı ağaç toplu
luklarından biri. 
Dolayısıyla, yabancı 
bilim adamları ile 
tabiat severlerin 
görmek isteyeceği en 
önemli tarihi miras. 
Uludağ'ın şimdiye 
kadar hep kış tur

ladığını hatırlatan 
Kemal Köprülü, "Her 
sene b'ü endeksler
le 1 75 ülkeyi 
gelişmişlik açısın
dan karşılaştıran 
bağımsız bir rapor 
oluşturulmaktadır. 
Birleşmiş Milletlerin 
hazırladığı 2004 yılı 
İnsani Kalkınma 
Raporu'nda çok 
kültürlülük ve kalkın 
ma arasındaki ilişki 
işlenmekte ve 
çoğulcu ülke lerin 
insani kalkınmada 
daha ileri oldukları 
iddia edilmektedir. 
Her sene olduğu 
gibi 2004 yılı insani 
kalkınma raporun
da da bir çok konu 
başlığı altında 
insani kalkınma 
endeksleri ve ülkele 
rin sıralaması yer 
almaktadır. Türkiye 
genel sıralamada 
177 ülke arasında 
88. sırada yer alır 
ken çoğu endekste 
Avrupa Birliği'ne 
üye ülkelerin 
gerisinde kalması 
dikkat çekmektedir" 
dedi.Türkiye'nin 
sağlık harcamaları, 
hayat beklentisi, 
eğitim ve kadınların 
siyasi hayata 
katılımı konularında 
yayınlanan istatis

Uiudağda belirt

şeklinde konuştu. 
Uludağ'daki 100 u 
aşkın bitki çeşidini 
tanıttığı Uludağ Alpîn 
Çiçekleri isimli bir 
kitabı da bulunan 
Guleryüz, kış tur
izmin ın merkezi 
Uludağ'ın biyolojik 
zenginliği sayesinde 
yazın da tabiat mer
aklılarına hitap ettiği
ni sözlerine ekledi.

tikleri değerlen 
diren Köprülü, "Tür 
Kiye kamu sağlık 
harcamalarının 
GSYH'ya oranı 
bakımından AB'ye 
üye ülkelerin ara 
sında sonuncu olan 
Letonya'nın önünde 
28. sırada yer al 
maktadır. Özel sağ 
lık harcamalarında 
da Türkiye çoğu 
üye ve aday ülke 
nin gerisindedir. 
Sıralamada İsveç, 
Almanya, Fransa, 
Danimarka ve Çek 
Cumhuriyeti ilk sıra
da yer almıştır" ifa 
delerine yer verdi. 
Türkiye'nin doğum 
esnasındaki hayat 
beklentisi bakımın
dan Bulga ristan ve 
Romanya ile birlikte 
tüm AB'ye üye 
ülkelerin gerisinde 
bulunduğuna işaret 
eden Köprülü, 
"Ortalama Türk 
vatandaşı ortalama 
AB vatandaşından 
6 ortalama İsveç 
vatandaşından 10 
yıl da ha az yaşa
makta dır" dedi. 
Aynı konu da İsveç, 
İspanya, Fransa, 
Belçika ve İtalya 
ilk 5 sırada bulun
maktadır" 
dedi.
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Tutulamayanlar dosyasındaki gerçekler DSP'de yeni dönem
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) tarafından 
hazırlanan 
"TUtunamayanlar 
Dosyası'na göre, 
Türkiye'de son 5 
yılda 744 bin boşan* 
ma davasının açıldı. 
2003 yılında boşan
ma davalan bir 
önceki yıla göre 
yüzde 21 artarak 
185 bin 414'e yüksel
di.
ATO. Türkiye'nin 
sosyal yaralarına 
dikkat çektiği 4 
bölümlük "Neler 
Oluyor Bize?" adlı dizi 
raporunun sonun
cusunda boşanma, 
intihar ve silahlanma 
konularını işledi.
Rapora göre, uzun 
yıllardır Türk insanını 
etkisi altına alan 
enflasyon ve buna 
bağlı ortaya çıkan 
krizler, yıkıcı etkilerini 
değişik şekillerde 
gösteriyor.
Fakirleşen, işini 
kaybeden, geliri 
düşen Türk insanı 
yaşama sıkı sıkıya 
bağlı kalmak şöyle 
dursun, mevcutlarını 
koruyamıyor, tutu
namıyor. Kişiler ya 
aile yaşamını koru
makta zorlanıyor ve 
boşanıyor, ya da 
sorunlarından kaçıp 
intihara sığınıyor. 
Ama silahlanma 
yarışında bir türlü 
tutulamıyor.
TÜRKİYE BOŞANIYOR 
Rapora göre 1998 
yılında 115 bin 265 
boşanma davası 
açıldı. 1999 yılında 
bu rakam yüzde 6 
artış göstererek 123 
bin 27Te yükseldi.
2000 yılında bir 
önceki yıla göre 
yüzde 7 artan 
boşanma davaları 
131 bin 814'e, 2001 
yılında da bir önceki 
yıla göre yüzde 14 
artışla 150 bin 110'a, 

' 2002 yılında bir 
önceki yıla göre 
yüzde 2 artışla 153 
bin 409 yükselen 
boşanma davaların
da, 2003 yılında 
adeta patlama 
yaşandı. Söz konusu 
yılda boşanma 
davalan bir önceki 
yıkı göre yüzde 21 
arttı.
En çok boşanma 
olayı İstanbul,

Ankara ve İzmir'de 
görülürken boşan
maların yüzde 45'i 
evliliğin ilk 5 yılında 
gerçekleşiyor. Ailede 
çocuk sayısı arttıkça 
boşanma sayıları 
düşüyor.
30 YILDA 40 BİN 
İNTİHAR
Olumsuz ekonomik 
ve sosyal koşulların 
intiharlarda etken 
olduğuna dikkat 
çekilen raporda, göç 
ve işsizliğin de intihar 
yönünden risk 
taşıdığı belirtildi. 
Dünya Sağlık 
Örgütü'ne göre her 
40 saniyede bir kişi 
intihar ederek ölüyor. 
Her 3 saniyede bir 
kişi de intihara 
teşebbüs ediyor. Son 
45 yılda tüm dünya
da intihar olayları 
yüzde 60 artmış 
durumda. Avrupa 
ülkelerinde intihar 
görülme sıklığı 
yüzbinde 25 ile 
İskandinav 
ülkelerinde, en az ise 
yüzbinde 10 ile 
Ispanya'da görülüy
or. 2000 yılı verilerine 
göre Türkiye'de bu 
oran henüz kadınlar
da yüzbinde 3.4, 
erkeklerde ise 2.4. 
Türkiye Avrupa 
ülkelerine kıyasla 
intihar vakalarında 
hala iyi durumda. 
Ancak Türkiye'de inti
har olayları Avrupa 
ülkelerine göre daha 
hızlı artıyor. 
Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu 
uzmanlarınca hazır
lanan bir rapora 
göre, intiharların en 
önemli nedeni yüzde 
36'lık bir oranla 
hastalık olarak gös
teriliyor. Aile geçimsi
zliği ve geçim zor
luğu ise ikinci ve 
üçüncü sırada yer 
alıyor. İntiharların 
yüzde 5 Ti kendini 
asma, yüzde 17'si 
ateşli silah kullanma, 
yüzde 13'ü de kendi

ni yüksekten 
atma şek
linde gerçek
leştiriliyor. 
Rapora göre, 
son 30 yılda 
40 bin kişinin 
intihar ettiği 
Türkiye'de 
sadece 2003 
yılında 8 bin

432 intihar girişimi, 
bin 661 intihar 
olmak üzere toplam 
10 bini aşkın intihar 
olayı yaşandı. 
Geçen yıl en çok 
"intihara teşebbüs 
edilen iller" sırala
masında 850 kişiyle 
Ankara birinci, 585 
kişiyle Bursa ikinci, 
448 kişiyle Konya 
üçüncü, 430 kişiyle 
İstanbul dördüncü, 
294 kişiyle İçel 
beşinci, 286 kişiyle 
İzmir altıncı sırada 
yer aldı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün veri
lerine göre, 1995 
yılından 2003 yılı 
sonuna kadar 
Gümüşhane'de 
sadece 4 intihar 
vakası yaşandı.
Hepsi de 1997 yılın
da gerçekleşti. 
"TÜRKÜN ATEŞLE 
İMTİHANI'1
Umut Vakfı 2003 yılı 
resmi verilerinden 
yararlanılarak hazır
lanan rapora göre, 
Türkiye'de 7 milyon 
kişide ruhsatlı ya da 
ruhsatsız silah 
bulunuyor. Buna 
göre Türkiye'de her 4 
evden 1 'inde silah 
var, her 10 kişiden 
1 'inin belinde veya 
evinde bir tabanca 
veya tüfek var. 
Türkiye'de yılda yak
laşık 3 bin kişi bu 
silahlar yüzünden 
hayatını kaybediyor. 
Devlet, ruhsatlı 
silahların taşıma ve 
bulundurma ruhsat
larından yaklaşık 250 
trilyon lira gelir elde 
ediyor. Silah sahipleri 
her yıl yenilenen taşı
ma ruhsatı için 1 mil
yar, bulundurma ruh
satı için 250 milyon 
lira para ödüyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü kayıtları
na göre 2002 sonu 
itibarı ile taşıma ve 
bulundurma olmak 
üzere toplam 698 
bin 925 ruhsat ver

ilmiş. Yine 2000-2003 
yıllan arasında işle
nen suçların her yıl 
için yüzde 5'i ateşli 
silahlarla işlenmiş. 
Ateşli silahlarla işle
nen suçların yüzde 
70'i ise ruhsatsız 
silahlarla işlenmiş. 
Silahlar yüzünden 
yılda 10 bine yakın 
insan yaralanırken, 3 
bin kişi de hayatını 
kaybediyor.
Umut Vakfı verilerine 
göre, Türkiye'de silah 
ruhsatı almak için 
başvuranların yüzde 
35'inin "iş riski"ni 
gerekçe olarak gös
terdiği, yüzde 
23.6'sının "evde 
bulunsun", yüzde 
16.7'sinin "merak- 
hobi", yüzde 
12.7'sinin "avcılık- 
atıcılık", yüzde 
6.8'sinin "mesleği 
gereği", yüzde 
5.5'inin de "hatıra 
olarak" silah sahibi 
olmak istiyor.
ATO BAŞKANI AYGÜN 
Öte yandan ATÖ 
Başkanı Sinan Aygun 
dört bölüm halinde 
hazırlanan raporları 
değerlendirirken, bu 
dizi ile son 10 yılı 
kötü yönetilmiş bir 
ülkenin insanlarının 
ne hale geldiğini 
gözler önüne sermek 
istediklerini kayded
erek, "Artık bir daha 
bunlar yaşanmasın. 
Bu ülke iyi yönetilsin" 
dedi. "Yaşama tutun
makta zorlanıyoruz" 
diyen Aygün, şöyle 
devam etti: "Kimseyi 
hedef almıyoruz, 
kimseyi suçlamıy
oruz, herkes bu 
yaşananlardan bir 
pay çıkarsın istiyoruz. 
Bu ülkenin insanı 
enflasyondan, 
krizlerden çok 
yoruldu. Değerlerine, 
elindeki avuncun- 
dakine sahip çık
makta zorlanıyor. 
Türk insanı tutu
namıyor. Şimdi 
hükümetten bir bek
lentimiz var; İnsan
larımızı hayata 
bağlayacak kalıcı 
ekonomik 
iyileşmelere imza 
atın. Arkanıza bak
mayın, önünüze 
bakın, önümüzü 
açın. Türkiye 
bunu da 
aşacaktır."

DSP'nin 6. Olağan 
Büyük Kurultayı, 
Genel Başkan Bülent 
Ecevit ve eşi, Genel 
Başkan Yardımcısı 
Rahşan Ecevit'in 
kongre salonuna 
gelişiyle birlikte 
çalışmalarına 
başladı. Kurultay 
Divan Başkanhğı'na, 
eski Devlet Bakanı 
Masum Türker seçil
di. Yurdun dört bir 
yanından Ankara'ya 
gelen delegeler ve 
davetli partililer, 
sabahın erken saat
lerinden itibaren, 
kongrenin yapıldığı 
Esenboğa yolu 
üzerindeki Mustafa 
Özbek Spor 
Salonu'na alınmaya 
başlandılar. 
Tribünlerin dol
masının ardından, 
Ecevitler'in kurultay 
salonuna geldiği 
duyuruldu.
Ecevit çifti, saat 
10.30'da, "Halkçı 
Ecevit" sloganları 
eşliğinde kurultay 
salonuna girdi. Bu 
sırada duygulu 
anlar yaşayan par
tililer ve delegeler
den pek çoğunun 
göz yaşlarını tuta
madıkları görüldü. 
Türker, kongreyi 
açtıktan sonra, 
genel başkan aday
larına, gündemin 
seçimlerle ilgili 
bölümünde söz ver
ileceğini duyurdu. 
NOTLAR 
"DSP 6. Olağan 
Büyük Kongresi. 
Hoşgeldiniz" yazılı 
pankartın asılı 
olduğu kongre salo
nuna giden yollar,

Ecevit posterleri, DSP 
bayrakları ve balon
lar ile süslendi.
Mavi ve beyaz renk
lerin hakim olduğu 
salonda, kürsünün 
sağında Türkiye ve 
KKTC bayraktan ile 
DSP flaması, solun
da ise Atatürk, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş ve 
Ecevit posterleri yer 
aldı.
Salonun ortasında 
delegeler yer 
alırken, tribünlerin 
sağ ve sol tarafı 
davetliler ve partiler 
için ayrıldı.
Salonda, "Bölücü ve 
dinci terörü bitirdik", 
"Kamu ihalelerini 
saydamlaştırdık", 
'Yolsuzlukla 
mücadelede 
Cumhuriyet tarihinin 
en büyük operasy
onlarını yaptık", 
"Ekonomiyi düzelt
mek için bedel öde
meyi göze aldık", 
"Köy kentlerde 
dünyaya örnek 
olduk", "Kıbrıslı 
Türkleşin güvencesi 
Türkiye'dir.
Kıbrıs da Türkiye'nin 
vazgeçilmez 
güvencesidir", 
"Uluslararası 
ilişkilerimizde, 
ulusalcılığımızdan 
ödün vermedik", 
"Merkez Bankası'nı 
bağımsızlaştırdık", 
"Türkiye'yi AB'ye 
taşıdık", "Daha iyi 
düşünen, daha iyi 
üreten, daha iyi 
paylaşan bir Türkiye 
için. DSP", "Gücünü 
haktan ve halktan 
alan tek parti" yazılı 
pankartlar asıldı.
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J130 milyon doları alan olmadı
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I çiftçilere alternatif 
ürün projesi için 400 
milyon dolar ayırdı. 
Devleti zarara sokan 
ürünler yerine, çiftçiyi 
başka ürünlere 
yöneltecek proje 
hazırlanmıştı. Projeye 
ilgi olmayınca para 
kasada kaldı

| Devleti zarara sokan 
ihtiyaç fazlası ürün 
yerine, çiftçiyi başka 

ı ürünlere yöneltecek 
proje hazırlanmıştı. 
Başvuruda bulunan
lara yüklü teşvik ver
ilecekti. Fındık 
sökümü için aynlan 
paranın miktan da 
180 milyon dolardı. 
Çiftçi yerine depoya

Bugüne kadar kay*
nağın sadece 50 
milyon doları kul
lanıldı. 130 milyon 
dolar devlete kaldı. 
Para üreticinin cebi 
yerine depoculuk 
hizmetleri, arazi 
toplulaştırma, bek
lenmeyen harca
malar gibi başka 
kalemlere gitti. 
'Para akar, Türk 
bakar* vakası bunun
la kalmadı. ITO 
Genel Sekreteri 
Cengiz Ersoy'a göre, 
milyonlarca Euro'luk 
AB kaynağı proje 
sunulamadığı için 
tahsil edilemiyor, 
yeni iş alanları 
yaratılamıyor.

130 milyon dolarlık 
ürün kredisi elde 
kaldı Dünya Banka 
sı'nın alternatif ürün 
projesine ayırdığı 
kaynak arazi toplu
laştırması, katılımcı 
kırsal kalkınma ve 
lisanslı depoculuk 
gibi alanlara aktarı 
lacak Dünya 
Bankası'nın Tarım 
Reformu Projesi kap
samında alternatif 
ürün projesine tahsis 
ettiği 180 milyon

dolarlık kredinin 130
milyon dolan kullanıl
madı. Bankanın 
Türkiye'ye kul
landırdığı kredinin 
artan 130 milyon 
dolarlık kısmı, arazi 
toplulaştırması, 
katılımcı kırsal kalkın
ma ve lisanslı 
depoculuk gibi alan
larda kullanılacak. 
TOPLAMI 400 
MİLYON DOLAR 
Dünya Bankasıyla 
yürütülen ARİP Projesi 
kapsamında tarım 
reformu için aynlan 
400 milyon dolarlık 
kaynaktan, 180 mily
on doları alternatif 
ürün projesi dahilin 
de fındık sökümü için

ayrılmıştı Ancak 
aIternafif ü rün proj e- 
sine ilginin yeterli 
düzeyde olmamas ı 
n ede n iyi e bu kay- 
nağın sadece 50 
milyon dolan kul
lan ılabildı ANKAnın 
edindiği bilgiye göre, 
bu görüşmeler sonu
cunda 130 milyon 
dolarlık kaynağın, 20 
milyon dolarının 
arazi toplulaştırma, 
30 milyon dolan 
katılımcı kırsal kalkın
ma, 40 milyon 
dolarının lisanslı 
depoculuk hizmet
leri, 11 milyon doları 
üretici örgütleri, 9 
milyon dolarının da 
çevresel amaçlı

korunması amaoyia 
kutanimcKi karar- 
laştrtdı. Geriye 
katan 20 miyon 
d ota n n ise beklen
meyen harcamalar 
için kuBaratmas 
öngörülüyor.
AB nin fonlan projesi
ziik nedenime ku 
tanılamıyor. İstanbul 
Ticaret Odası (ITO) 
Gen el Sekreteri 
Cengiz Ersoy.
Türkiye'ye yönelik 
kredilerin kullanıl
masında sıkıntının 
ihtiyaç duyulan kay
nakta değil, hayata 
geçirilebilir proje 
üretmekte olduğunu 
vurguladı.

1 yer
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EN UYGUN FİYATLARLAnn
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Klrfez Ofset

BAKICI ARANIYOR

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK

u ve
□ik'

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ

•nm

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi
& İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

HER TÜRLÜ MATBAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
Hfcl Coi ta Sok. Ata* talıjı No: Jll GİMlel: SI! fi lî fa: |UM| 5IJ ii«

Gündüz çocuklarımıza 
bakabilecek 

20-25 yaşlarında 
BAYAN BAKICI aranıyor. 

Ücret dolgundur. 

0.533.726 5 7 49
GRUP AİLE 

| ÇAY BAHÇESİ | 
I Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
_ çerez temin edilir. _

7e/ : (0.224) 513 06 70 I
GSM : (0.537) 491 31 30

çocuklar fioı çmim 
y Balansı Eğlence Merkezi
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Oteller dolup taşıyor
Türkiye Otelciler 
Birliği (TÜROB) 
Başkanı Ahmet 
Barut, Ege ve 
Akdeniz sahil
lerindeki otel
lerin tümünde 
doluluk oran- 
larının yüzde 90 ı 
aştığını söyledi. 
Turistik yatak 
sayısında artış 
olduğu için otel
lerin ortalama 
doluluk oran- 
larının mevsim 
normallerinin 
altında kaldığına 
dikkati çeken 
TÜROB Başkanı 
Barut, "Yatak 
sayısı turist 
sayısına göre 
çok daha fazla 
artıyor. Bu 
nedenle otellerin 
ortalama dolu
luk oranlan bir 
önceki yıla göre 
daha düşük 
gerçekleşiyor" 
dedi.
Antalya,

Fethiye, 
Marmaris, 
Bodrum, 
Çeşme'deki otel
lerin ortalama 
doluluk oran
larının yüzde 
90'lan aştığına 
işaret eden 
Barut, 
Kuşadası'nda 
doluluk oranının 
diğer bölgelere 
göre biraz daha 
düşük olduğunu, 
İstanbul, Ankara, 
Kapadokya gibi 
kültür turlarının 
yapıldığı bölgel
erdeki doluluk 
oranlarının ise 
mevsim itibariyle 
daha düşük 
gerçekleştiğini

belirtti.
Ahmet Barut, 
golf sahaları, 
temalı parklar, 
eğlence yerleri 
gibi yatırımların 
artırılmasını, tur
istler için yeni 
cazibe merkez
lerinin oluşturul
masını istedi.
"ANTALYA EN 
YÜKSEK DOLULUK 
ORANINA SAHİP " 
Akdeniz Turistik 
Otelciler Birliği 
(AKTOB) Başkanı 
Osman Ayık ise 
Antalya'da 
hedeflenen 
rakamlara 
ulaşıldığını 
belirterek, şun
ları söyledi: "Şu 

andaki veriler 
her şeyin bekle
nildiği gibi 
geliştiğini gös
teriyor. Geçen 
yıla göre yüzde 
20 turist artışı 
gerçekleşiyor 
ama göçen yıl 
temmuz ayında 
yüzde 100 dolu 
olan Antalya'da 
ki oteller bu yıl 
daha fazla turist 
gelmesine rağ
men ortalama 
doluluk oranı 
yüzde 90 
civarındadır.
Bunun nedeni 
bu yıl hizmete 
giren 50 bin. 
yataktır. Turist 
sayısı yatak 
sayısıyla orantılı 
artmıyor. Çok 
fazla yatak 
yapılıyor.
Buna rağmen 
Antalya Türki 
ye'de en yüksek 
doluluk oranına 
sahiptir."

Ingiltere'deki 
Sophos güvenlik 
şirketi, El Kaide 
lideri Üsame Bin 
Ladin'in sahte 
intihar görüntü
lerini kullanarak 
internette kendini 
yayan bir virüsün 
varlığını duyurdu. 
Sophos güvenlik 
şirketi, El Kaide 
lideri Üsame Bin 
Ladin'in sahte 
intihar görüntü
lerini kullanarak 
internette kendini 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE I

İLAN ve REKLAM ALINIR J

KÖRFEZ REKLAM
TEL: (0.224) 513 96 83

yayan bîr virüsün 
varlığını duyurdu. 
E-maillere gön
derilen mesajda 
Ladin'in CNN 
tarafından 
çekilen videoda 
kendini astığı 
belirtilerek 
videoyu down- 
load etmek için 
verilen linki 
tıklanmasu 
isteniyor.
Linke tıklandığın
da kişinin bil- 
gisayrına virüs 

kendini 
kopyalıyor. 
Daha sonra 
virüsI e sald ınyı 
yapan kişi bil
gisayardaki bil
gilere uzaktan 
erişebiliyor. 
Uzmanlar, 
internet kul
lanıcılarını bil
gisayarlarında 
güncel anti-virüs 
programları 
bulundurmaları 
konusunda 
uyarıyor.

Yaz sıcakları hayvanların 
verimini etkiliyor

Sıcak hava 
nedeniyle hayvanlar
da yem tüketme 
isteğinin azaldığı, bu 

, durumun et, süt ve 
I yumurta verimlerini 

etkilediği belirtildi. 
Sıcak havalarda, 
ineklerin daha az süt 
verdiği, tavukların 
yumurta veriminin ise 
yüzde 40 oranında 
azaldığı bildirildi.

I Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 

' Zootekni Anabilim 
Dalı öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. 
Süleyman Dere, 
sıcak havanın, insan
lar kadar hayvanlar 
üzerinde de bazı 
olumsuz etkileri 

bulunduğunu söyle
di. Sıcak havalarla 
birlikte hayvanların 
metabolizmasında 
değişiklikler 
görüldüğünü ifade 
eden Dere, bunların 
solunum hızlanması, 
çarpıntı ve 
hipertansiyon olarak 
sıralanabile 
ceğini ifade etti. 
Hayvanlarda, cinsler
ine göre, normal 
sıcaklık değerlerinin, 
büyükbaşlar için 5- 
20, koyunlar için 13- 
14, keçi ve tavuklar 
için ise 15-20 derece 
arası olduğunu 
belirten Dere, 
şunları kaydetti: 
"Bu değerler aşıldığı

zaman hayvanlar da 
aynı insanlar gibi 
sorun yaşıyor.
Hayvanlarda sıcak 
nedeniyle yem 
tüketme isteği 
azaldığı için verim 
de etkileniyor. 
Sıcaklarla birlikte 
inekler daha az süt 
vermeye, tavuklar ise 
daha az yumurtla

maya başlıyor.
Çünkü, sıcağın etk
isiyle hayvanlarda 
iştah kayıpları 
görülüyor."
Normal değerlerin 
üzerindeki sıcaklıklar
dan özellikle tavuk
ların daha çabuk 
etkilendiğini anlatan 
Dere, "Aşırı sıcak 
tavuklarda strese ve 

hatta 
ölümlere 
yol aça
bilir. Bunun 
nedeni 
tavuklarda 
ter bezinin 
bulunma
masıdır" 
dedi. Yaz 
aylarında 
tavukların 

yumurta verimlerinin 
yüzde 40 oranında 
düştüğünü ifade 
eden Dere, aynı 
zamanda yumur
tanın kabuk 
kalitesinin de 
azaldığını kaydetti. 
Hayvan sahiplerinin 
aşırı sıcaklarda hay
vanlarını serinlet

meleri gerektiğini 
belirten Dere, şöyle 
devam etti: 
"Hayvanlar, sıcaklığın 
çok yüksek değerlere | 
ulaştığı vakitlerde 
gezinti alanına 
çıkarılmamalıdır. 
Mümkün olduğunca | 
gölgeliklerde tutul
malı, barınaklarının 
hava akımı ve temi
zliğine daha fazla 
özen gösterilmelidir. 
İneklerde süt verim
inin artırılması için 
göğüsleri buzlu su ile 
yıkanabilir. Bu 
dönemde veteriner 
hekimin de tavsiye- I 
siyle gerekli vitamin I 
ve mineral desteği 
yapılabilir.______ J
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Klimalarla bulaşan hastalıklar
İçinde bulunduğumuz 
sıcak yoz günlerinde, 
bir nebze olsun rahat
latan klimaların yararlı 
etkilerinin yanında, bir 

; lakım hastalıklara
neden olma gibi zararlı 
etkileri de bulunmak- 
tadır Gnpal enfeksiyon-

। lar. bazı viral enfeksiy
onlar, kas ağrıları.kas 
tutulması ve zaturre 
gibi Memorial

I Hastanesi nden Gogus 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr.Fusun Soysal kli-

| malar yoluyla bulasan 
hastalıklarla ilgili şu bil
gileri verdi: 'Akciğer

I dokusunun iltihaplan
ması olarak tanım-

I ladığımtz zaturrenin. 
K I havalandırma sistem- 1 leri yoluyla bulaşan 

şeklini Legıonella İl Pnomomsı olarak
I adlandırıyoruz Bu 

hastalık ilk kez. 1976 
senesinde Pensilvan ya I I lejyonerierinın yaptık
tan bir toplantıda bulu
nan kişilerde gorulmus

İl ve toplantı salonunda- 
| ki havalandırma siste

minden kaynaklandığı
|ı cr'-kiisr tsîır Hastahgın

4 i* fc* ıic buhkte.bu 
zaî^-îe KMTıin.

__ | akstagelmıs yüksek

İshal belleklerde ölüm nedeni olabilir

ateş, oksuruk, balgam 
gibi bulguların görül 
duğu tipik zaturreden 
farklı olduğu anlaşıl 
mıştır. Hastalığa neden 
olan, Legıonella 
Pneumophilia denen 
bir bakteridir. Bu bak
teri, klimaların filtre sis
temlerinde, uygun 
nem ve ısıda kolonize 
olmakta ve buradan 
ortam havasına dağıl
maktadır. Sıklıkla otel 
ve hastanelerden kay
naklanan salgınlar 
yapa, ancak tek tek 
vakalar da nadir 
değildir. İnsandan 
insana bulaştığı 
görülmemiştir. 
Akciğerlere girişi için 
saptanmış en önemli 
yollar, solunum cihaz 
lan. havalandırma sis
temsen ve hastane; - 
erde solunum yollarına 
uygulanan bir takım 
işlemlerdir. Dalaşıyla, 
klimatize büyük otel ve 

ıs yerlerinde çalışanlar 
havalandırma isçileri 
ve sağlık personeli 
riskli gruplardır. Bu 
arada bakteriyi alan 
kişinin vucut direnci de 
cok önemlidir. Şeker 
hastaları, alkolikler, 
yaşlılar ve bebekler, 
kortizen tedavisi altın
da olanlar, kemoterapi 
görenler, böbrek yeter
sizliği ve kronik akciğer 
hastalıklarına sahip 
kişilerde hastalığın 
oluşumu daha yüksek 
orandadır. En yaygın 
kolaylaştırıcı faktör ise 
sigara içimidir. Hasta 
larda, tipik zatürreden 
farklı olarak, akciğere 
ait şikayetler ön plan
da değildir. Yaygın kas 
ağrıları, baş ağrısı, hal
sizlik, ateş, huzursuzluk 
vardır. İlk iki günde 
yoğun olmak üzere 
kuru öksürük görülür. 
Bulantı, kusma, ishal, 
karın ağrısı gibi 
sindirim sistemi bulgu
ları olabilir. Hastaların 
°o20 sinde sinir sistemi 
olguları, ajitasyon. kon
santrasyon bozukluk
ları natta ı.^ ■ : 
görülebilir Bu belirtiler 
arasında solunum sis
temini aklımıza getire

cek en önemi» bulgu, 
kuru öksürüktür 
Hastanın muayenesi ve 
akciğer filminde, kesin 
tanıyı koydurabilecek 
özel bulgular yoktur. 
Grafide akciğerlerin alt 
kısımlarında iltihaplı 
alan görülebilir, 
akciğer zarında sıvı 
birikimi olabilir. Hastalık 
genellikle tek taraflıdır. 
Akciğerlerin bilgisayarlı 
tomografisi, daha 
detaylı incelemeye 
olanak verir. Labratuar 
olarak, serolojik bir
takım testler tanıya 
yardımcıdır.
Hastalığın tedevisinde, 
15-21 gün süreyle, bu 
bakterilere yönelik 
antibiotiklerin kullanımı 
önemlidir. Uygun 
zamanda ve dozda 
kullanılan antibiotikler- 
le hastalığın iyileşmesi 
tamdır. Klimaları Yoğun 
olarak kullandığımız şu 
günlerde ateş ve 
öksürük şikayeti olan 
kişiler, bu bulguların 
basit bir gripal enfek
siyon olmayıp, zaturre 
başlangıcı da olabile
ceğin.’ o-.ıda buiun 
durmalı ve hastaneye 
başvurarak tetkiklerini 
yaptırmalıdır.1

Araştırmayı, Ingiliz Dis 
Hekimleri Birliği yaptı. 
Genç yaşlarda mey
dana gelen diş 
çürümelerinin en 
önemli nedeni, 
tüketilen kola ve türe
vi içeceklerden kay
naklanıyor. Bir bardak 
kola bile riski artırıyor. 
İngiliz Diş Hekimleri 
Birliği tarafından 
yapılan araştırmaya 
göre genç yaşlarda 
meydana gelen diş 
çürümelerinin en 
önemli neden
lerinden biri yaygın 
olarak tüketilen kola 
ve türevi içecekler... 
Günde dört bardak 
gazlı içecek tüket
menin dişlerdeki 
bozulma riskini 12 
yaş grubunda yüzde 
252 oranında 
artırdığını da belirten 
Diş Hekimleri Birliği 
uzmanları, bu oranın 
14 yaş grubundaysa 
yüzde 513‘lük artış 
olarak ortaya çık

Kolalı içecekler 
dişlerinizin 
düşmanı

tığım bildirdi. Yaklaşık I 
1000 çocuk üzerinde 
yapılan araştırmanın, 
12 yaş grubundaki
lerin üçte ikisinin, 14 
yaş grubundaki- 
lerinse yüzde 92’sinin 
gazlı içecek tükettiği
ni gösterdiğini 
bildirdi.
Her iki yaş 
grubundaki 
çocukların yüzde 
40 ından fazlısının 
günde üç veya daha 
fazla bardak gazlı 
içecek tükettiğini 
gösteren araştırma, 
bu alışkanlığın 
sürmesi halinde 
toplumun saahksız 
agızl bireylerden 
oluşmasının kaçınıl
maz" olduğunu 
ortaya koyuyor. 
Uzmanlar, günde bir 
bardak gazlı içe
ceğin bile diş 
çürümesi riskini 
ciddi biçimde 
artırdığını 
vurguladı.

En sık 0-5 yaş grubu 
arasında rastlanılan 
akut ishalin, 2 yaş 
altındaki bebek
lerdeki ölüm neden
lerinin başında 
geldiği bildirildi. 
Çamlıca Hayat 
Hastanesi Çocuk 
Hastcji '^- Uzmanı 
Dr. Reyhan Fidan, 
yaptığı açıklamada, 
basi’ce Zhşkılama 
«Mığında artış veya 
dışkı kıvamında 
değişiklik şeklinde 
tanımlanan ishalin, 
her çocukta 
mevsime bağlı fark
lılıklar gösterdiğini 
söyledi. Genel 
anlamda günde 
3 îen fazla sayıda 
dıskıtamcnın ishal 
olarak kabul 
edildiğini vurgulayan 
Dr, Fidan, Fakat 
dışkı sayısında artışın 
beraberinde dışkı 
■ıvamında değişiklik 
iyotsa isha; olarak 
; kabul edilemez.

Çünkü sağlıklı 
bireylerde ve özellik
le de küçük çocuk
larda beslenme şek
lîne ve yaşa göre 
dışkılama sayışı da 
değişir. Örneğin, 
yeni doğan döne
minde günde 3-4 
kez dışkılama, 
kıvamı normal 
olmak koşulu ile nor
mal sayılır. Bu sayı 
geçiş kakası döne
minde (3-15 ğün) 
günde 8-10‘u bula
bilir. İlk yaşın sonuna 
kadar, dışkı sayısı 
genellikle 2-3’tür. 
Özellikle anne sütü 
ile beslenen bebek
lerde günlük dışkı 

sayısı 7 ye kadar çık
abilir” dedi.
HİJYENİK ŞARTLAR 
İSHALİ ÖNLÜYOR
Dr. Keyhan Fidan, 
enfeksiyonların, 
ishale yol açan 
sebeplerin başında 
geldiğini ifade 
ederek, "Çocuğa 
bakan kişiler tarafın
dan hijyenik 
koşullara dikkat 
edilmesi b>le tek 
başına enfeksiyon 
ishallerinin oluş
masını engellemekte 
yeterlidir. Dengesiz 
beslenme de önemli 
bir risk faktörüdür. 
Diyette karbon
hidratların fazlalığı, 

çoğunlukla bu sonu
cu doğurur.
Genellikle ilk yaşta 
unlular, nişasta ve 
şeker ilave edilmiş 
sütten oluşan 
beslenme şekli, pro- 
tein-enerji dengesi
zliğine yol açarak 
bağırsakların sulu 
dışkılama eğilimini 
artırır" diye konuştu. 
Özellikle yaz ayların
da mikrobik ve 
paraziter enfeksiyon
lara bağlı ishalin 
daha sık 
görüldüğüne dikkat 
çeken Dr. Fidan, 
"Ayrıca bazı virüsler 
de ishal nedenleri 
arasında büyük bir 
bölümü oluşturmak
tadır. Metabolik 
bozukluklar, beslen
me ve emilim bozuk
luklarına bağlı 
ishaller nadiren akut 
başlar, genelde kro
nik ishale neden 
olurlar" dedi.
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GEMLİK YEŞİLIRM AK’TAN SÜPER BAŞARl" 
2004 ÖSS'DE GEMLİK’TEKİ 
İLK 6'NIN 5’İ YEŞILIRMAKL1
GEMLİK BİRİNCİLERİ YEŞİLIRMAK’TAN

İ NO ADI VE SOYADI PUAN BÖLÜM OKULU DERSHANESİ OKUL DERECESİ
l GÜLŞAH ÇIKRIKÇI 370.875 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ ~

2 ■ 367.378 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -

3 NİLGÜN TEMÜRKIRAN 367.331 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

4 MİTHAT KORUMAZ 361.555 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK ■
|_5 BURÇİN AYDIN 361.338 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

6 AHMET TÜRKMEN 360.521 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ ~

1 - 359.782 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ ■

8 - 357.534 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -

9 ŞAHİN KALKAN 357.205 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK

10 SULTAN ORMAN 356.959 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK 1 -

11 ÖZGE ÇAKIR 355.011 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

12 MERYEM UĞUR 353.288 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK ■

13 - 353.121 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -
|]4 SALİHA UĞUR 352.521 E. AĞIRLIK İ. HATİP LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ ]

Sayısal Puan Sözel Puan E. Ağırlık Puan Dil Puan 
GEMLİK l'NCİSİ GEMLİK l'NCİSİ GEMLİK 2’NCİSİ GEMLİK l’NCİSİ 

GÜLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI NİLGÜN TEMÜRKIRAI 
370.875 356.489 362.080 367.331

tdvJı ede/ı. U^uhnuuM deuMMt diieıiy
Tel : (0.224) 514 48 87-514 21 40 - 514 21 41
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Zeytin rekoltesinde azalma bekleniyor
İlçe Tar/m Müdür Vekili' Gürkan Kan tar, önümüzdeki zeytin sezonu rekoltenin geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 azalarak 
27 bin ton olmasının tahmin edild iğini söyledi. Doğrudan Gelir Desteği’nden faydalanmak isteyen 700 çiftçinin 
Şaşvuruda bulunduğunu belirten Kantar, f Eylül 2004 günü başvuruların son ereceğini hatırlattı. Haberi sayfa 3’de

■■■■■TARAFSIZ SİYASİ GAZETE HHMB
27 Temmuz 2004 Sah FİYATI : 250.000- TL.

Vergi affı yeni yasama yılında 
telırargiindemegelecek

Meclis te önceki hafta görüşülen Vergi 
Yasası ile Bütçe Yasası içinde yer alan af 
düzenlemeleri milletvekili devamsızlığına 
takıldı. Yasa metinlerinde çıkarılan aflar, 
yeni yasama yılında tekrar görüşülecek.

Haberi sayfa 7'de

Marmarabirlik Akbank işbirliği
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Akbank giftiyi <^este|kleme k amjacıyl^ı ticari kredilerden daha ucuz kredi veriyor

Akbank Gemlik Şubesi Marmarabirlik Kooperatifi ortaklarına ucuz “Çiftçi 
Destekleme Tarım Kredisi” adı altında ticari kredilerden 3 puan daha düşük 
kredi vermeye başladı. Akbank Gemlik Şube Müdürü Ercan Ağra, Gemlik, 
Mudanya, Orhangazi ve Erdek’in pilot bölge seçildiğini söyledi. Akbank bir 
dekar ekili arazi başına 225 milyon lira kredi kullandırılacağını açııkladı.

Bedava yaşıyoruz
Bedava sözü bana hep Orhan Veli'nin şiirini anım

satıyor.
Şair şiirinde:
Bedava yaşıyoruz bedava
Hava bedava su bedava...
Şairin şiirini yazdığı zaman sular bedavaydı ama artık 

ölmemek için içtiğimiz sular paralı..
Bizde ölümler bedava..
Yaşamak ise zor..
Düşünün, sabah kalkıyorsunuz, bir dostunuza, bir 

yatanınıza ziyarete gideceksiniz.
En güvenli araç trendir. Öyleyse trenle gidelim diye- 

bi&srniz.
Trenler raylar üzerinde giderler..
Karşıdan gelecek bir sarhoş sürücü yoktur. Yorgun 

otobüsçü veya kamyoncu önünüze çıkamaz.
Kemal Paşa 10. yıl Marşında ne güzel söylemiş. 
“Demir ağlarla ördük yurdun dörtbir yanını” diye..
Trenler devlet demektir. Devlet ise insana güven verir. 
Ama batan birkaç gün önce yaşanan tren faciasına, 
insanın şaşırası geliyor.
Bir zamanlar küçük boylu bir devlet adamımız tren

lerin yalnız KOMİNIST ülkelerde bulunduğunu söylemişti 
bir gazinoda, sandalye üzerinde konuşurken..

Şimdi o şişman siyasi aramızda yok.
Ama insanlar demiryollarının ve trenlerinin Fransa da, 

Almanya’da, İngiltere’de, Japonya’da olduğunu 
görüyorlar ve bunlann ülkelerine de gelmesini istiyorlar.

Biz m talerde apar topar getirdiler.
İyi de yapttar ama frenler insanlar ölsün diye yapıl

maz.
Hz kırantan öldürüyoruz.
Sakarya’daki tren kazasında eski Kaymakamımız

Coşkun Ertürk’te vardı.
Rahmetfi Antalya ya gidiyormuş. Gidememiş..
Şrndi sotumMar aranıyor.
Bu tş Japonya da obaydı, sorumlular en bası dinden 
W ederdi.

Seyfettin SEKERSÖZ

Akbank Gemlik 
Şubesifnin zeytin 
üreticilerine yönelik 
“Çiftçi Destek 
Paketı-Tarım 
Kredisi” başladı. 
Akbank Gemlik 
Şubesi Müdürü 
Ercan Ağra, 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ahmet Şahin’e 
yaptığı ziyarette 
kredi hakkında 
bilgiler verdi.
Yeni göreve 
başlayan Ahmet 
Şahin’e yeni görevin
de başarılar dileyen 
Ercan Ağra, zeytin 
üreticisine verecekleri 
kredinin Ticari 
kredi faizinden 3 
puan aşağıda 
olduğunu söyledi. 
Gemlik’in Erdek, 
Mudanya ve 
Orhangazi ile birlikte 
Genel Müdürlük 
tarafından Pilot 
Bölge uygulamasına

alındığını söyleyen 
Ağra, ilk olarak 
Marmarabirlik ortağı 
zeytin üreticilerine 
yönelik çalışma 
başlattıklarını bildirdi. 
Verilecek kredinin 
maksimum 9 ay 
vadeli olacağını 
açıklayan Ağra, 
bir dekar ekili arazi 
başına 225 milyon 
kredi kullandırıla
cağını bildirdi.

Şube olarak verecek
leri en yüksek kredi 
limitinin 10 milyar lira 
olduğunu da belirten 
Akbank Şube Müdürü 
Ercan Ağra, daha 
yüksek talepte 
bulunanlar için 
Bölge 
Müdüırlüğü'nden izin 
alınacağını söyledi. 
Akbank Şube 
Müdücü'nün hem kut
lama, hem bilgi ver

mek için yaptığı 
ziyaretten memnun 
kaldığını ifade eden 
Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Şahin, 
Marmarabirlik 
ortaklanna yönelik 
başlatılan "Çiftçi 
Destek Paketi ve 
Tanm Kredisi" hakkın 
da üyelerin bilgilen
dirileceğini söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETINKAYA Vicdan KAYIR TOPAKTAS

Nezih Dimili Çimenler ve Siyasiler.

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

AK Parti Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı, 
DYP Büyükşehir Belediye

Özel yaşamında da, başkanlığı döneminde 
de siyasetçi kimliğiyle de toplumsal kabul gör
müş bir insan. Nezih Dimili..

Benim tanıdığım gelmiş geçmiş belediye 
başkanları içinde en dürüstlerinden birisi..

Hiç şaibe yok.
Olsa Gemlik'te alnı açık başı dik gezemezdi.
Böyle olduğunu zaten biliyordum da..
Geçenlerde bir vesileyle, bir dost sohbetinde 

bir yaklaşımına daha tanık oldum.
Tüylerim diken diken oldu..
Dimili başkanlığı döneminde Gemlik dışın

dan hiç alışveriş yapmazmış.
Hep Gemlik'ten.
Gemlik’ten yapacağı alış verişleri de 

bölüştürürmüş.
Örneğin aynı üründen yıl içinde bir milyar 

lira tutarında satın alma mı yapılacak.
Bu tutar aynı işi yapan esnafa eşit biçimde 

bölüştürülürmüş.
Bu davranış biçiminde;
Hem adalet var.
Hem hakkaniyet var.
Hem kent ekonomisine destek var.
Daha da önemlisi vicdani rahatlık var.
Bu davranışlar ulusalcı olmanın ana 

unsurlarından.
Gerçi;
Nezih Dimili gibi köklü bir aileden gelen 

insana da bu yakışırdı.
Şimdi bu yazdıklarımı okuyunca ya da bir 

yerlerden kulağına gidince eminim bana kıza
cak.

Niye bunları yazıyorsun diye ?
Valla Nezih Başkanım bunları yazmak zorun

dayım. Aslında başka duyduklarım da var.
Ama onları da sizin izninizi aldıktan sonra 

yazarım.
Çünkü bu tür davranışlara hasret kaldık.
Kötüyü yazmak kadar olumlu yaklaşımları da 

yazmak toplumsal bir sorumluluk.
Şimdi ülkeyi yönetenlere bakıyoruz da..
Al gülüm ver gülüm.
Devlet olanaklarını peşkeş çekmeler.
Açık açık rüşvet almalar.
Yurt dışında onun bunun parasıyla çocuk 

okutmalar.
Düğün yapmalar..
Tüm bunlar içimizi yakıyor.
Yüreğimizi sızlatıyor.
Olumlu davranışlar görünce mutlu oluyoruz.
Eee..
Bu mutluluğu da paylaşmak gerek.
Çünkü toplumun ihtiyacı var..
Güzel şeyler duymak hepimizin hakkı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Filler tepişince 
çimenler ezilir”...

Hiç kuşkusuz bunu 
daha başka bir 
bağlamda anlaya
bilirsiniz..

Derin devlet, çete, 
bireysel ilişkiler, terör...

Derviş Zaim, “Filler ve 
Çimenler” adlı bol 
ödüllü filmi ile toplumu 
anlamaya ve anlat
maya çalışmış...
Öyle ki, siyasi 

tespitlerde, günlük 
çarpıklıklarda kalıp da 
filmi bir bildiri yumağı
na dönüştürmemiş.. 
Kişisel ilişkilerin, tutku
ların, aykırı aşkların bile 
Filler ve Çimenlerde 
girmesini sağlayacak, 
insanilik boyutunu \ 
ortaya çıkarmış... \

Filler ve Çimenleri 
seyrederken, tele- \ 
vizyonda seyrettiğiniz 
basında okuduğumuz 
tanıdık yüzlere isim koy
mak, o kadar kolay ki.

Son döneme imzasına 
atan bir film.

BursalI ve Gemlikli 
siyasetçilere de öneri 
rim...

Son yıllarda belediye I 
ler desiyasi arenadan 
nasibini aldı.

Denmiyor mu?
SeçirYılerde denme di < 

mi? ' ı

Başkan Adayı, AK Parti 
Osmangazi Belediye 
Başkan adayı...

Hala denmiyor mu?
İyi de siyasi partilerin 

kurumu gibi göster
ilebilir mi?
O zaman AK Parti 

Devlet İstatistik 
Kurunhu’na atanan (....) 
ya da DYP Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde görev 
alan vb. birçok örnekler 
verilebilir!

Bursğ'ya bir Hakkı 
Devrini lazım! Kesin...

T.C Başbakanı Tayyip 
Erdoğan’a, AK Parti 
Başbakanı mı? Deniyof!
Adamı oyarlar!
Yeter AMA!
Seçim döneminde, 

ulaşımdan, temiz çev 
reye, doğa ve kültür 
değerlerini korumaya! 
kadar vaatlerin dök- 
türüldüğü broşürler yer-

Hatta Bursa Akvaryum 
kenti olacak(mış)!...

Nilüfer Çayı’nı yok 
eden kirli sanayiye 
inat..
Orhan Veli Kanıkın, 

“Gemlik’e giderken 
denizi görünce sakın 
şaşırma!” sözlerinin yer 
aldığı tabelaya inat, 
“Bursa*da Akvaryumü 
görürsen sakın şaşma!” 
Yaaa..

Yerel yönetimlerde 
görev başında olanlara
benden bir öneri... 

Kanalizyon haline
gelen Gemlik, Kumsaz 
, Gemsaz, Kurşunlu, 
Mudanya’nın deniz
lerinden toplanan 
balıklar, canlı canlı 
-taptaze- hem seyret 
hem al- sloganı ile bir 
türlü *ne olacağı' belli 
olmayan -üstelik ucube 
gökdelenlerin alışveriş 
merkezi olması ihtima
linden kurtaran bir 
proje- SANTRAL Garaj 
da BURSA’NIN 
AKVARYUM MERKEZİ , 
neden olmasın?

Fena fikir değil..

lerde süründü . 
Süpürüldü, gitti..

Seçilen işbaşında....
Uçuşan kağıtlarda, i 

uçuk-kaçık fikirler...
Bursa'yı uzaya taşıya

cak! Bursla’yı hava-rayla 
değil tüple seyrettire
cek, politikacılar 
olmadı mı? Seçim are
nasında...

Uç..uç...
Uçuşan sözcükler gibi!
Çimensiz futbol sahası 

kalmayacaktı ya ...
Filler’e gün doğuyor!
Eminim!
Kolay gele...

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595
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Soyfc

azalma bekleniyor
İlçe Tarım Müdür Vekili Gürkan Kantar, önümüzdeki 
zeytin sezonu rekoltenin geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 
azalarak 27 bin ton olmasının tahmin edildiğini söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik bölgesinde 
yetiştirilen zeytin 
üretiminin gelecek 
yıl düşük olması 
bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl 38 bin 
ton olarak belirlenen 

| zeytin rekoltesinin 
gelecek ürün dönemi 
yüzde 25 azalarak 
yaklaşık 27 bin ton 
olacağı hesaplanıyor. 
İlçe Tarım Müdür 
Vekili Gürkan Kantar, 
tahmin edilen

bu yıl iri bek
leniyor. Küçük 
zeytinde azalma 
görülecek. 
Geçen yıl 39 bin 
ton olan 
rekoltenin 
bu yıl irileşen 
zeytin nedeniyle 
27 bin tona 
düşeceğini 
tahmin edi 
yoruz." dedi. 
HAVA SOĞUKLUĞU 
NEDEN OLABİLİR 
Geçtiğimiz kış

27 bin ton zeytinin 
yaklaşık 2 tonunun 
yağlık zeytin çıkabile
ceğini belirtirken, 
katanmın ise sofralık 
olacağını söyledi. 
Geçtiğimiz yıl zeytin 
ürününde yaşanan 
tane küçülmesinin 
ardından bu yıl 
büyük taneli ve 
kaliteli ürün bek
lendiğini söyleyen 

! Kantar, "Zeytin ürünü

aylarında 
yaşanan aşırı soğuk 
havalar nedeniyle 
zeytin ağaçlarında 
yanmalar olduğuna 
dikkat çeken İlçe 
Tarım Müdür Vekili 
Gürkan Kantar, 
bu nedenle zeytin 
mahsulünde 
yüzde 25 azalma 
olabileceğini 
söyledi.
1 Eylül 2004

TAŞI 
GEDİĞİNE

7anten,

tarihinde sona 
erecek “Doğrudan 
Gelir Desteği” için 
yaklaşık 700 çiftçinin 
başvuruda bulun
duğunu da bildiren 
Kantar, "Müracaat 
edenlerin sayısı şu 
ana kadar bek
lediğimizin ancak 
yarısı, çiftçimiz son 
günleri bekliyor" 
şeklinde konuştu. 
ÜLKE EKONOMİSİNE 
BÜYÜK KATKI
Gemlik ve yöresinde 
yetiştirilen zeytin 
ürününün
Türkiye ekonomisine 
yaklaşık 21 trilyon 
lira katkısı olduğunu 
bildiren Gürkan 
Kantar, bu rakamın 
direk olarak

zeytinde
5 ile 5.5 trilyon lira 
olduğunu söyledi. 
Bir çiftçinin aldığı 
ilaç, traktör, 
mazot, işçilik gibi 
artı masraflara 
ambalaj sektöründe 
sarf edilen katkıyla 
birlikte yaklaşık 
21 trilyon liranın 
ekonomi içinde 
dolaştığını ifade 
eden Kantar, 
"Sadece zeytin 
olarak düşünürsek, 
bu miktar 5-6 
trilyon lira civarında 
olabilir. Gemlik ve 
zeytininin ülke 
ekonomisindeki 
katkısı da ortaya 
çıkıyor" şeklinde 
konuştu.

Allavi...

Adı AJlavi.
Zulmü kallavi.
Bir zamanlar öyle idi Saddam, 
Akıbeti?
Dam!
Aklını başına al Allavi!
Kurtaramaz sonra seni,
Beyaz Adam.

Neden Avrupa Birliği
Çünkü yeni dünya düzeninde, 

yalnız yaşamak imkansız.
Hele bu coğrafyada mümkün 

değil.
Bir grup içinde yer almak zorun

dayız.
Aksi halde Amerika bizi rahat 

bırakmaz.
İkinci bir İsrail oluruz.
Sovyetlerden dağılan ülkeler bile 

bunu farketti.
8 tanesi Nato’ya girdi.
Rusya ise, eski düşmanı ile kadim 

dost oldu. Sovyetlerden dağılan 
ülkelerin bir başka adresi ise, (AB) 
oldu.

Bu ülkeler, neden bağımsız 
kalmak istemediler.

Çünkü bağımsız kalmak isteyen
ler, yalnız kalacaklardı.

Ve. Bu tek süperli bir düzende, 
ezileceklerdi. İtilip, kakılacaklardı.

Bizim (AB) üyeliği ihtimalimiz 
olmasaydı.

Bakın. Neler olacaktı.
Amerika’nın üssü olmaya, zor

lanacaktık.
Amerika bizi razı etmek için, her 

yolu deneyecekti.
Yalnız bir Türkiye düşünün.
Amerika’ya boyun eğse, Araplarla 

savaşacaktı.
Eğmese, PKK görüntüsü altında 

Amerika ile savaşacaktı.
Türkiye’nin, İsrail’den bir farkı 

kalmayacaktı.
Bir savaş ülkesi, haline dönecekti.
İşte. Avrupa Birliği, bizi bu tehlike

den uzaklaştıracaktır.
Amerikan baskısından kurtaracak

tır.
Egemenlik falan elden gitmeye

cektir.
Fransa ve Almanya ne kadar 

egemense, Türkiye’de o kadar ege
men olacaktır.

Türkiye’nin Amerika ile işbirliği, 
mandayı getirir.

(AB) ile işbirliği, çok yönlü bir 
ortaklık getirir.

GÜNÜN SÖZÜ
Para ile tuttuğunuz kişiye 
Teri kurumadan ücretini 

veriniz. Hz. Muhammed
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W Deresi irap yıra BisikletlilerV

Seyfettin SEKERSÖZ 

Karsak Deresi’nde 
yeni oyun merakı 
çocuklar tehlikeli 
hastalıklara 
sürüklüyor.
İznik Gölü’nden 
gelen suyun 
azalmasıyla 
dere yatağında 
başlayan 
adacıklar içinde 
oynayan çocuk- 
lann şimdiki 
meraklan kur
bağa yakalamak. 
Göldeki suyun 
normal seviyenin 
altına düşmesiyle 
dereye 
Orhangazi ile 
Umurbey sanayi 
kuruluşlannın 
kanalizasyon 
atıklarının geldiği 
iddia edilirken 
mikrobun içinde 
oynayan çocuklar 
da büyük 
tehlike bekliyor. 
Eski Haliç’i andıran 
görüntülerin oluş
tuğu dere yatağın
da kendilerine 
bulaşabilecek

Karsak D 
?sular al* mca - $ 
pjslikler ortaya^ ‘ 
Çbcuklar, derenîi 
İçinde kurbağa 
yakalıyorlar.

mikroptan habersiz 
oynayan çocuklar 
aralannda iddiaya 
bile giriyorlar.
Suyun akmadığı 
için durgun suda 
Kurbağa avlama 
yarışı yapan 
çocuklar ne yazık 
ki tehlikeden 
habersiz oyunlarını 
sürdürüyorlar.

Meydan dolgusu çalışması tuzlandı
İskele Meydam’n 
da Belediye tara 
tından alan kazan
mak amacıyla

I yürütülen dolgu
I çalışmalar 
I hızlandınldı.
I Atatürk Kordonu’ 
I nun başlangıcı ve 
I Boksör Restau- 
I ranfın karşısında 
I bulunan alan kor- 
I don ile İskele arası 
I yaklaşık 1 aydır 
I dolgu malzemesi 
I ile dolduruluyordu.

Dûn çalışmaları 
yerinde izleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
dolgu işlemlerinin 
kısa bir süre içinde 
tamamlanarak, 
üzerine beton 
döküleceğini daha 
sonra ise Atatürk

ve Emin Dalkıran 
Kordonlarında 
olduğu gibi bu 
dolgunun da renkli 
parke taşlan ile 
döşeneceğini 
söyledi.
Başkan Turgut, 
her yıl yapılan fes
tivaller sırasında 
geniş alan sıkıntısı 
çektiklerini, bu ? 
alanın her türlü 
sosyal etkinlikte 
kullanılacağını 
söyledi.
Resmi bayramlar, 
konserler, festi
valler için alanın 
Gemliklilere daha 
güzel hizmet 
vereceğini bildiren 
Turgut, çalış
maların kısa 
surede tamam
lanacağını söyledi.

yollarda 
tehlike

yaratıyor

Yaz aylarında 
yükselen bisiklet 
kullananı ilçe trafiğini 
aksatırken sürücü
lerinde korkulu kabusu 
olmaya devam ediyor. 
Okulların kapanmasıyla 
birlikte ailelerin çocuk
larına ödül olarak bisik
let almayı tercih 
ediyorlar, 
bisikletlerine binen 
çocuklar ise ilçe sokak
larında hiçbir trafik

kuralına uymadan 
gönüllerince dolaşarak 
sürücülere korkulu 
ahlar yaratıyorlar 
İlçenin en yoğun caa 
desi olan İstiklal cad 
desi üzerinde üçerii- 
beşerli gruplar halinde 
dolaşan çocuklar, 
bazen caddede, 
bazen de kaldırımlarda 
gezerek vatandaşların 
yürümelerini 
engelliyorlar.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
TEL: (0.224)513 96 83
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SSK’da 65 milyon 
kişi muayene edildi

Sosyal Sigortalar 
KUrumu'nda (SSK). 
2003 yılında yaklaşık 
65 milyon kişi 
muayene edilirken, 
en fazla muayene 
ise hizmet has
tanelerinde yapıldı. 
SSK yıl içerisinde 
verdiği sağlık hizmet
lerinin dökümünü 
2003 yılı Faaliyet 
Raporu nda yayın
ladı. SSK’nın hizmet, 
bölge, eğitim, özel 
dal, doğumevi, 
göğüs, kalp ve 
damar cerrahi. 

ÎBÂIİK İÜTMVkİNl]
O Her çeşit balık ağları 
O Sakana Misina Ağları 
O İp Ağ
O Fanya
O Mantar, kurşun
O İp Çeşitleri
ZJ Sandal Malzemeleri
D Kürek

Çapa
Macun
Galvanizli çivi
TMC sintine pompası

bizimle YAŞAHN I

çocuk, fizik tedavi, 
ruh hastalıkları, ihti
sas. meslek hastalık
ları hastaneleri ile 
göz merkezleri, dis
panser, sağlık istasy
onu, ağız ve diş 
merkezleri ve 
hemodiyaliz merkez
lerinde geçen yıl 
toplam 65 milyon 
401 bin 599 
muayene yapıldı. 
Bu muayenelerin 48 
milyon 105 bin 752'si 
SSK'nın yataklı sağlık 
tesislerinde, 17 mily
on 295 bin 847 si ise 

yataksız tesislerde 
gerçekleşti.
YOĞUNLUK HİZMET 
HASTANELERİNDE 
SSK’da en fazla 
muayene, hizmet 
hastanelerinde 
yapıldı. Bu hasta 
nelerde geçen yıl 
gerçekleşen toplam 
muayene sayısı 22 
milyon 966 bin 97'ye 
ulaştı. Bölge has
tanelerinde 13 
milyon 578 bin 
620, eğitim has
tanelerinde 7 milyon 
971 bin 154, eğitim 

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
ABONE OLDUNUZ MU? ।

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ve özel dal has
tanelerinde ise 1 
milyon 723 bin 
135 muayene 
gerçekleştirildi. 
Muayene sayısının 
en düşük olduğu SSK 
sağlık tesisi ise 
3 bin 980'le Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi 
(Sanatoryum) oldu. 
SSK'nın faaliyet 
raporuna göre, 
bu dönemde bir 
milyon 499 bin 940 
SSK'lı da sağlık tesis
lerinde yatarak 
tedavi gördü.

LGS sonuçları
yarın

açiKanıyor
Fen ve Anadolu 
liseleri ile bazı 
meslek lisele 
rine öğrenci 
yerleştirmek 
amacıyla 
gerçekleştirilen 
Liselere Giriş 
Sınavı (LGS) 
sonuçları, 
28 Temmuz 
Çarşamba 
günü açık
lanacak. 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, sonuçlara 
ilişkin bilgi vermek 
amacıyla 28 
Temmuz Çarşamba 
günü Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Başöğretmen 
salonunda saat 
11.00 de basın 
toplantısı 
düzenleyecek. 
Adaylar, basın 
toplantısının 
düzenleneceği saat 
11.00'den itibaren 
sınav sonuçlarını 
internet ve telefon 
aracılığıyla 
öğrenebilecekler. 
Sınav sonuçlarının 
öğrenilebileceği 
internet adresleri ile 
telefon numaraları 
şöyle: 
"www.meb.gov.tr" 
"www.trt.net.tr" 
0 312 497 41 99 
0 312 296 94 72

(6 hat)
Türkcell hattı bulu
nan adaylar SMS 
aracılığıyla da sınav 
sonuçlannı 
öğrenebilecekler. 
Bunun için aday
ların, "OKS" yazıp 
boşluk bırakarak 11 
haneli TC Kimlik 
numaralarını 7644'e 
göndermeleri 
gerekiyor.
SMS aracılığıyla 
sonuçlan öğrenmek 
isteyen adayların, 
bu işlemi sınav 
sonuçlan açıkla
madan önce yap- 
malan halinde sınav 
sonuçlan 28 
Temmuz Çarşamba 
günü saat 
11.00'den itibaren 
cep telefonlarına 
otomatik olarak 
bildirilecek.

http://www.meb.gov.tr
http://www.trt.net.tr
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Çocuğunuzu kazalardan koruyun
oyuncakta* .e bat-

-gun

ten

t enerin
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GEREKLİ TELEFONLAR

Çevresini merak edip, 
herşeyi bilip, öğrenmek 
ve dokunmak isteyen 
çocukların görünmez 
kazalar yaşadığını 
belirten uzmanlar, 
evde, bahçede, sokak
ta meydana gelen 
beklenmeyen kazaların 
aslında önlebilir 
olduğunu, basit tedbir
lerle çocuklara güvenli 
ortam sağlana cağını 
ifade ediyorlar. Bursa 
Sağlık Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi 
Müdürü Doktor Ruhi 
Berkem, çocukların 
neyin tehlikeli ve zararlı 
olduğunu bilmediğini 
kaydederek, "Bu 
durumda anne ve 
babaya düşen görev, 
tehlikeli durum ve nes
neleri önceden 
düşünüp bunlarlı ilgili 
tedbir almak ve 
tehlikeli olabilecek 
kavramları çocuğa 
öğretmektir" dedi. 
Çocukların evde yanlız 
başına bırakılmaması 
gerektiğini, kibrit, çak- 

vmak gibi yakıcı mad
delerle çocuğun erişe
bileceği yerlerde elek
trik kordonları ve cihaz

bulunmaması gerek
tiğini kaydeden 
Berkem, "Çocuk anne- 
babanın hareketlerini 
izler ve onlar gibi 
davranmayı öğrenir. 
Anne-baba evde, 
sokakta ve trafikte 
çocuğa iyi örnek 
olmalı ve çocuğa 
kazalardan korunmak 
için nasıl davranması 
gerektiğini sık sık anlat
malıdır. Kazalar anne- 
babanın veya çocuğun 
yorgun, dikkatsiz 
olduğu veya işleri 
acele halletmeye ' 
çalıştığı durumlarda 
daha fazla görülmekte
dir. Çocuğun da, aç 
veya huzursuz olduğu 
durumlarda daha çok 
kazaya maruz kaldığı 
bilinmektedir Bu gibi 
durumlarda kaza 
riskinin fazla olduğunu 
bilmek ve daha dikkatli

davranmak gerekir" 
diye konuştu.
Ruh Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi'nin 
kazalardan korunma 
uyarıları şöyle 
sıralanıyor:
"• Anne-baba çocuğu 
evde tek başına ya da 
küçük kardeşiyle yalnız 
bırakmamalıdır.
- Çocuk tanımadık, 
yabancı biriyle yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Kırılacak eşyalar, 
makas, bıçak gibi kesi
ci aletler çocuğun 
ulaşamayacağı yer
lerde tutulmalıdır.
- Zehirli olabilecek her 
ürün (temizlik 
malzemeleri, ilaç, 
kozmetik malzemeler 
vb.) yüksekte duran ve 
kilitli dolaplarda sak
lanmalı, tehlikeli ola
bilecek sular (çamaşır 
suyu vb.), su şişesi,

gazoz şişesi gibi karışa
bilecek kaplara kon
mamalıdır.
- Çocuğun erişebile
ceği yerlerde elektrik 
kordonları bulunma
masına, tüm prizlerin 
önünün kapalı olması
na dikkat edilmelidir.
- Kibrit ve çakmak gibi 
yakıcı aletler çocuğun 
ulaşamayacağı yerlere 
konmalıdır.
- Ocakta bulunan tava, 
çaydanlık gibi eşyalar 
ocağın arka gözünde 
ve sapları uzak köşeye 
dönük olmalıdır.
- Evde soba yanıyorsa 
etrafı mutlaka korkuluk
la çevrilmeli, çocuğun 
takılıp düşebileceği 
eşyalar sobanın 
etrafında bulundurul
mamalıdır.
- Çocuk banyo yaptırıl
madan önce suyun ısısı 
mutlaka dirsekle kon
trol edilmelidir.
- Tüpler mümkünse 
çocuğun ulaşamaya
cağı bir dolapta 
tutulmalıdır.
- Çocuğun yanında ve 
onunla ilgilenilirken 
kesinlikle sigara 
tçilmbmelidir.
- Çocuğa ilaç içirilirken

şeker, tatlı v.s. diyerek 
kesinlikle kandınlma- 
malı, içtiğinin ilaç 
olduğu ve kendi başına 
almaması gerektiği 
anlatılmalıdır. İlaç, 
çocuğun ulaşamaya
cağı bir yüksekliğe ve 
kapalı bir yere 
konulmalıdır.
- Çocuğun ulaşabile
ceği uzunlukta masa 
örtüleri kullanmaktan 
kaçınılmalı, masa 
örtüsünü çekerek tatsız 
bir olaya neden ola
bileceği unutulma
malıdır.
- Çocuğun yatağının 
çok yumuşak ve cam 
kenarında olmamasına 
dikkat edilmelidir.
- Çocuğun karyolasın
daki veya beşiğindeki 
korkuluk aralıklarının 
çocuğun başının geçe
meyeceği kadar dar 
olmasına özen 
gösterilmelidir.
- İki yaşından 
küçük bebeklerde 
uyurken yastık 
kullanılmamalıdır.
- Bebek sırt üstü 
veya yan yatırılmalı, 
yüzükoyun 
yatırılmamalıdır.
- Yumuşak tüylü

taniyeler c . 
yatağına 
konulmama c 
- Çocuk çok . 
boğulabilir fk 
çocuk su ao 
havuz, su b" - 
küvet v.s gtb
yanında asla yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Çocuğun hava yollan 
oldukça dardır 
Genellikle cisimleri 
ağzına alır ya da bur
nuna sokar. Bu nedenle 
üzüm, fıstık, çekirdek 
leblebi gibi 
yiyecekler yalnızken 
verilmemelidir.
- Toplu iğne düğme, 
tespih, bozu» c er a 
gibi küçük as • 
çocuğun ulaşa - na
cağı yerlerde t 
durulmalıdır.
- Çocuğa oyna-' a>ı 
için nefes alma 
önleyerek bogu masına 
neden olabilecek 
naylon torba veya 
balon gibi malzemeler 
verilmemelidir.
- Çocuğun oyun 
oynadığı yerin cama 
ve balkona yakın 
olmamasına dikkat 
edilmelidir.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

513
513
513

110
155
156

10 55
18 79
12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 
C.Savcıhğı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

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'

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova
İDO İmam Aslanı 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
51323 24
514 35 50

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 

Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21 - 115

513 23 25 
513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43

- İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagâz 514 88 70

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 1425

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ +AYRAN
HAMBURGER +AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
ÇİĞED ? =S ♦ KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
< E <.PS * KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
SES S + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL

IIARGARİIAPİ2A t İÇECEK 4.500.000 TL

PİZZAKARIŞIKSALATA+İÇECEK 8.000.000 TL 
işyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

istiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 67

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74
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aKP hükümetinin, 
önceki hafta vergi 
ve bütçe yasaları 
içinde düzenlenen, 
ancak Meclis 
görüşmeleri sırasın
da yasa 
metinlerinden 
çıkarılan aflar yeni 
yasama yılında 
yeniden gündeme 
getireceği bildirildi. 
Meclis te önceki 
hafta perşembe ve 
cuma günleri 
görüşülen Vergi 
Yasası ile Bütçe 
Yasası içinde yer 
alan af düzen
lemeleri milletvekili 
devamsızlığına 
takıldı.
Milletvekillerini 
büyük bölümü son 
iki günde Meclis'e 
gelmeyince afların 
kabulü için Anayasa 
uyannca gerekli 
olan 330 'kabul' oyu
nun bulunamaya
cağı anlaşıldı.

Görüşmeler sırasın
da verilen 5-10 
dakikalık arada ise 
komisyon, yasayı 
yeniden ele aldı ve 
af düzenlemelerini 
metinden çıkarıp 
Genel Kurul'a sundu. 
Böylece, Genel 
Kurul'da af ile ilgili 
maddeler 
görüşülmeyerek

oylama yapılmadı. 
Genel Kurul da daha 
sonra görüşülen 
Bütçe Yasası'ndaki 
af ile ilgili maddeler 
ise önergelerle 
metinden çıkarıldı. 
AKP Grup 
Başkanvekili Salih 
Kapusuz konuya 
ilişkin şu açıklamayı 
yaptı: "330 oyun

bulunamayacağı 
anlaşıldığt için aflaı 
yasadan ç ıkanldı. 
Yoksa bu duzen- 
lemelerden 
vazgeçilmiş değfl. 
Bunlar yeni yasama 
yılında ayn bîr tasan 
ya da teklif olarak 
gündeme yeniden 
gelecek.’’

İçtüzüğün 'red
dedilen yasalar ve 
maddeleri bir yıl 
geçmeden Meclis 
gündemine yeniden 
getirilemez' şeklin
deki hükmünü de 
göz önüne alan AKP 
yönetimi, bunun 
üzerine harekete 
geçti. AKP grup 
başkanvekilleri 
hükümet ile de 
temasa geçerek 
hem Vergi hem de

Bütçe Yasası içinde 
yer alan tüm af 
maddelerinin 
önergelerle birlikte 
geri çekilmesi kararı 
aldı.
Bunun üzerine önce
ki hafta Meclis'te 
gerçekleştirilen 
görüşmeler sırasında 
önerge ile Vergi 
Yasası'nın af ile ilgili 
maddeleri Plan ve 
Bütçe Komisyonu na 
geri çekildi.

Para hastalık yapıyor^

I SATILIK
ZEYTİNLİK ARAZİSİ

Mülkiyeti şirketimize ait, üzerinde 15 yaşında 
1.320 adet zeytin ağacı bulunan 52.402 m2 
(52.4 dönüm) arazi teklif almak suretiyle satıla
caktır.

NOT:
1) Teklifler mektup veya faks ile yapılacaktır.
2) Arazinin Yalova - Bursa karayoluna yak

laşık 160 m cephesi vardır.
3) Arazi istenildiği takdirde mesai saatleri 

içinde görülebilir.
(Zeytinlik arazisi fabrika arazisine bitişiktir)
4) İlgilenenlerin, teklifleri en son 20 Ağustos 

2004 tarihine kadar kabul edilecektir.
SVVEDISH MATCH

KİBRİT VE ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş.
Çeltikçi Köyü Mevkii / Orhangazi / BURSA

Tel : 0.224. 573 22 00
Faks : 0.224. 573 39 62

Yetkililei, kirli 
paraların sağlığı 
tehdit ettiğini 
ortaya çıkardı.
Yapılan araştırmaya 
göre şoför, pazar 
esnafı, kasap, 
bakkal, köfteci,
Tekel bayisi ve 
kahveciler hastalık 
tehditi altında 
Günlük hayatta 
kullandığımız 
eskimiş, yıpranmış 
ve kirli paraların 
çeşitli hastalıklara 
yol açtığı belirtildi. 
Kirli paralar ve 
ellerin sık yıkanma- 
masının başta idrar 
yolları enfeksiyonları 
olmak üzere kalp 
kası iltihaplanması
na kadar birçok 
hastalığa sebep 
olduğu ifade edildi. 
Değişik meslek gru
plarından topladığı 
paralar üzerinde bir 
araştırma yapan 
yetkililer, paraların 
sağlığı tehdit ettiğini 
ortaya çıkardı.
Yapılan araştırmada 
özellikle veznedar,
şoför, pazar esnafı, 
kasap, bakkal, 
seyyar köfteci, 
Tekel bayisi,

kahveci, 
pastane işletmecisi, 
eczacı, dilenci ve 
tuvalet işçilerinden 
oluşan gruplardan 
toplanan paralar 
dikkate alındı. Bu 
gruplardan alınan 
paralar üzerinde 
yapılan araştırma 
sonunda, paraların 
mikrop taşıyan bir 
araç olduğu 
ortaya çıktı.
Yetkililer, yaptıkları 
araştırma sonunda 
parayla çok meşgul 
olan meslek 
gruplarının, başta 
idrar yolları 
enfeksiyonları olmak

parmakların ağıza 
götürülmemesi 
gerektiğini belirten 
yetkililer, "Özellikle 
banka gibi par
aların devamlı el 
değiştiği ortamlar
da paraları elle say
mak yerine sayma 
makinesi kullanıl
malıdır. Para 
sayarken parmaklar 
süngerde ıslatıl- 
malıdır. Süngeri 
ıslatmada da su 
yerine antiseptik 
özellik taşıyan 
sıvılar kullanılmalıdır. I 
Çocukların paralan 
ağıza götürme 
alışkanlığı önlen-

üzere kalp kası 
iltihaplanmasına 
kadar birçok 
hastalığa yaka
landığının ortaya 
çıktığını ifade etti. 
Araştırmalar

g sonunda paraların.
«L sağlığı tehdit 

eden mikrop 
yuvası olduğunun 
görüldüğü açıklandı. 
Paraları sayarken

melidir. Paralar, 
özellikle yiyecek ve 
içeceklerle temas 
ettirilmemelidir.
Parayla temas eden 
eller mutlaka 
sabunlu suyla 
yıkanmalıdır.
Paralardaki bakteri
lerin dağılmaması 
için de cüzdan 
kullanılmalıdır." 
dedi
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Takıda dünya ikincisiyiz!
Her ülkenin kendine 
has bir takı kültürü 
var. Türkiye ise takı 
beğenileri konusun
da belki de dünyanın 
en çok çeşidi olan 
ülkesi. Türkiye’de her 
model takı her yerde 
satmıyor. İşte 
dünyanın ve Anado 
lu’nun takı tercihleri. 
Sezon açıldı; düğün
ler, nişanlar...
Allah bilir kuyumcular 
şu ara paraya para 
demiyorlardır diye 
düşünüyorsunuz değil 
mi? Yanılıyorsunuz.
Malum 2001 
krizinin yaralan yeni 
yeni sanhyor.
Kuyumcular "Satışlar 
çok da iyi değil." 
diyorlar. Yine de 
somurtmak için bir 
neden yok; zira 
dünyada en çok altın 
ihraç eden ikinci 
ülkeyiz. Anadolu'da 
altın bir süs eşyası 
ve tasarruf aracı 
olmanın ötesinde bir 
kültürel öğe. Bu yüz
den de her yörede 
farklı model ve özel
liklerde takılar 
satılıyor. İstanbul’da, 
Bursa’da satmayan 
bazı modeller kırsal 
bölgede çok iyi 
gidebiliyor; çünkü 
bazen ayanna bazen 

' modeline yüklenen 
bir manevi değer 
söz konusu altında. 
Bilenine sorduk; işte 
Anadolu'nun takı 
haritası!
Anadolulu için altının 
ayn bir önemi ve 
değeri vardır. Altına 
az bulunmasının 
verdiği değerden 
farklı bir anlam yük
lemiştir Anadolulu. 
Çünkü o, en mutlu 
günün görkemi, kara 
günün dostudur. 
Bunun içindir; her 
Anadolulunun kıyıda 
köşede, yastığının

altında bir parça 
altını vardır.
Anadolu'nun tarihten 
de gelen kültürel 
zenginliği ve altına 
verdiği değer altını 
tasarruf aracı ve takı 
olmanın ötesinde bir 
kültür objesi haline 
getiriyor. Her yörenin 
bir altın takı modeli 
tercihi var. Bu tercih
ler o yörenin kültürel 
ve ekonomik duru
munu gösteriyor. Altın 
denilince akla ilk 
gelen yer olan 
Kapahçarşı esnafı ve 
dünyaya altın takı 
ihracatı yapan takı 
firmalarıyla yap
tığımız görüşmelerin 
ardından Türkiye’nin 
altın haritasını 
çıkardık. Bu, altın 
madenlerinin yerlerini 
değil, ağırlıklı olarak 
nerede hangi model 
takının tercih 
edildiğini gösteren 
bir harita. Türkiye’de 
her model her yerde 
satmıyor. Doğuda kır
mızı ve sarı altın ter
cih edilirken daha 
geleneksel ve klasik 
modeller beğeniliyor. 
Zaten Anadolu 
genelinde altına takı 
olmanın ötesinde 
tasarruf aracı olarak 
bakılıyor; bir de gös
teriş. Bu sebeple 
gümüşü andıran 
beyaz altın Güney 
doğu Anadolu’da, 
Doğu Anadolu ve

Karadeniz’de 
satmıyor. İstanbul, 
İzmir ve Ankara 
kentlerde daha 
geleneksel kesimde 
“set” olarak 
adlandırılan kolye, 
künye ve küpeden 
oluşan takım tercih 
ediliyor. Genç jen
erasyon ise daha 
modern ve İtalyan 
tarzı takılar tercih 
ediyor. Doğudan 
batıya gidildikçe 
modeller sadeleşiyor, 
altının rengi beyaza 
yaklaşıyor. Güney ve 
batı illerinde turist
lerin beğenileri vitrin
lerdeki modelleri 
büyük ölçüde 
etkiliyor. Güney 
illerde çok daha 
sade Alman ve 
İngilizlerin beğendiği 
modeller ağırlık 
kazanıyor. İstanbul 
Kapalıçarşı’da ise 
her modelin yanı 
sıra değerli taşlı 
mücevherler ve 
el işçiliği göz 
kamaştıran gelenek
sel takılar ağırlık 
kazanıyor. Doğu 
Karadeniz geleneksel 
Trabzon burmasın
dan vazgeçmiyor. 
Erzincan ise el 
işlemesi kolye ve 
bileziklerden. Doğu 
ve İç Anadoluda 
düğünlerin 
değişmezi, burma 
bilezik, altın saat, 
altın kemer ve kilo

kilo çeyrek-yanm 
altın.
DÜNYA HANGİ MODELİ 
KULLANIYOR?
İsrail ve İran; değerli 
taşlı pırlantalı, züm- 
rütlü büyük kolyeleri 
ve takılan tercih 
ediyor.
Almanlar az taşlı ve 
sade modelleri 
beğeniyor.
İngilizler için olmazsa 
olmaz tiria olarak 
adlandırılan üç taşlı 
takılar.
Amerika, Meksika ve 
Arjantin de ağır 
takıları seviyor.
Amerika, bol renkli ve 
taşlı, gösterişli mod
eller istiyor. Türkiye’ye 
gelen turist 
Amerikalılar ise mistik 
ve geleneksel model
leri tercih ediyorlar. 
Ruslar kırmızı altını 
seviyor. Geleneksel 
takıların modernize 
edilmiş tasarımlarını 
beğeniyorlar. 
TAKIDA DÜNYA 
İKİNCİSİYİZ
Takı almak iste
diğinizde karar 
vermenizde ne etkili 
olur? Mod-İş fir
masının tasarımcısı 
Bahar Eliüstün’e göre 
bir başkasında 
görmemiz ana 
etmen. Alım gücü 
biraz daha fazla 
olan, takıyı tasarruf 
aracı olarak 
görmeyenler için ise 
farklı ve özgün, bir o 
kadar da gösterişli 
olması gerekiyor. Bu 
daha çok İstanbul, 
İzmir gibi büyük 
kentlerin mücevher 
alıcıları için geçerli. 
Mücevher ise 
Anadolu’da çok fazla 
satmıyor. Çünkü 
Anadolu’da altın 
daha çok tasarruf 
aracı olarak tercih 
ediliyor. Bu sebeple 
alınan takı; güzel ve 

gösterişli olmanın 
yanı sıra bozdurul
duğu zaman 
değerinden çok fazla 
şey kaybetmemeli. 
İtalya takıda 
dünyanın bir 
numarası ve 
dolayısıyla bir takının 
İtalyan imzalı olması 
satılması için yeterli. 
Eliüstün/'İnsanlar bir 
modelin İtalyan 
imzalı olmasını beğe
nilerinden öte tutu 
yorlar. Bence bunun 
sebebi İtalyanların 
teknolojilerinin çok iyi 
olmasının ötesinde 
sanatçı ruhlu 
olmaları ve tasarıma 
önem vermeleri.
Türkiye’de önceden 
işçilik o kadar iyi 
değildi. Şimdi iyileşti. 
5 senedir de firmalar 
tasarımcıyla çalışıyor. 
Önceden fuarlardan 
modeller alınıp taklit
leri yapılıyordu. Ama 
şimdi firmalar kendi 
özgün tasarımlarıyla 
fuarlarda boy gös
teriyor. İtalya’dan 
sonra dünya İkincisi 
yiz; bu kaliteli ve 
özgün 
tasarımlarımızla oldu. 
Bu sene giyimde 
turuncu, pembe, 
yeşil gibi canlı ve 
parlak renkler moda 
olunca takıda da 
bunlara uyacak ren
klilikte ve cümbüşte 
tasarımlar ön plana 
çıkıyor. Yarı değerli 
renkli taşlarla süslü 
sallantılı ve gösterişli 
kolyeler, küpeler bu 
senenin takı modası. 
Yüzükler ise bol ve 
renkli taşlı. Düğün 
sezonu açıldı ve 
şimdilerde en çok tek 
taş yüzükler ve 
düğün takıları 
satılıyor. Çeyrek ve 
yarım altın şu döne
min en çok satan
larından.

TÜRKİYE’NİN TAKI 
HARİTASI
Türkiye takı beğeni
leri konusunda belki 
de dünyanın en çok 
çeşidi olan ülkesi. 
Türkiye’de her model 
takı her yerde sat
mıyor. Örneğin beyaz 
altın Güneydoğu 
Anadolu’da, Doğu 
Anadolu ve 
Karadeniz’de 
satılmıyor. İstanbul, 
İzmir ve Ankara gibi 
metropol gençliği 
arasında ise 22 ayar 
ve geleneksel çizgi
leri taşıyan takılar 
beğenilmiyor.
Türkiye’nin batısına 
gidildikçe daha sade 
ve modern tasarımlı 
yüzük, kolye ucu ve 
küpe tercih edilirken, 
doğuya doğru 
gidildikçe daha 
geleneksel ve göster
işli gerdanlık, kalın ve 
işlemeli bilezikler 
ağırlık kazanıyor. İç 
Anadolu’da kalın ve 
işlemeli, taşlı kolyel
er; Karadeniz’de ise 
Trabzon’un meşhur 
burma bileziği çok 
satıyor. İstanbul’un 
takı beğenileri 
konusunda Anadolu 
şehirlerinden çok 
faklı; zira İstanbul’da 
değerli taşlı 
mücevherlerin yanın
da son derece mod
ern tasarımlı takılar 
da satılıyor, gelenek
sel takılarda. Bülent 
Ersoy’da daha çok 
görmeye alıştığımız 
değerli taşlı 
mücevherlerin 
yanısıra genellikle 
doğulu zengin 
işadamları ve aşiret 
ağalarının aldığı 
değeri bin dolarlarla 
ifade edilen el 
işlemesi özellikle 
Urfanın “akıtması” 
son derece fazla 
satıyor.

Temmuz ayı enflasyon beklentisi
Analistlerin Temmuz ayı enflas 
yon tahmini ortalaması, Toptan

I Eşya Fiyatları Endeksi'nde 
(TEFE) yüzde 0.1, Tüketici Fiyatları 
Endeksi'nde (TÜFE) ise 
yüzde eksi 0.1 oldu.

Foreks'in 15 aracı kurum 
analisti ile yaptığı anket 
sonucunda, TEFE'de en yüksek 
beklenti yüzde 0.6 olurken 
TÜFE'de ise yüzde 0.4 olarak 
gerçekleşti. Ankete göre en 

düşük beklentiler ise TEFE'de 
yüzde eksi 1.2 ve TÜFE'de eksi 
yüzde 0.6 şeklinde oluştu. 
Çekirdek enflasyon için en 
yüksek beklenti yüzde 1.8 
olurken eksi yüzde 0.7 en 

düşük tahmin oldu.
TEFE'de en çok tahmin edilen 
oran 5 analistin görüşüyle 
yüzde 0.1 olurken TÜFE'de 
ise 3 analistin tahmini ile 
yüzde 0.1 oldu.
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ÖSS formları teslim ediliyor
Öğrenci Seçme
Sınavı nı (ÖSS) 
kazanan adaylann 
tercih formlannı 
teslim etme süresi 
dün başladı. Tercih 
formunu teslim 
süresi 4 Ağustos ta 
sona erecek.
Adaylar, tercih for
munu, yükseköğretim 
programları ve kon- 
tenjanlan kılavuzun
daki bilgilere göre 
eksiksiz dolduracak
lar. Adaylar tercih 
formunu teslim 
etmeden önce tercih 
formu ve yerleştirme 
ücreti olan 18 milyon 
lirayı Ziraat Bankası, 
Vakıflar Bankası, Yapı 

I ve Kredi Bankası ile 

Halk Bankası 
şubelerinden birine 
yatırarak, karşılığında 
dekont alacaklar. 
Ücreti yatırmak için 
adayların T.C. kimlik 
numaralarını banka 
görevlilerine 
söylemeleri yeterli 
olacak. Adaylar 
bankadan aldıkları 
dekontun bir nüshası 
ile tercih formunu 
lise ve dengi okul 
müdürlüklerine veya 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticiliklerine 2 
milyon lira ödeyerek 
teslim edecekler. 
Adayların bu ödeme 
karşılığında makbuz 
alarak saklamaları 
gerekiyor.

Adaylar, tercih for
munun ÖSYM'ye 
gönderilip gönde 
rilmediğini, formu 
teslim ettikleri yer
lerde asılacak 
listelerden kontrol 
edebilecekler.
İNTERNETTEN
GÖNDERME
Adaylar tercih form
larını internet yoluyla 
da gönderebilecek
ler. Bu yolu kul

lanacak adayların 
tercih formunu gön
dermeden önce 18 
milyon lirayı 
bankaya yatırmaları 
gerekiyor. Bu ücret 
yatırmayan aday
ların yükseköğretim 
programları tercih
lerini internet yoluyla 
ÖSYM'ye ulaştırmaları 
mümkün 
olmayacak.
Bu ücret yatırıldıktan 

sonra adaylann ter
cihlerini ÖSYM'ye 
göndermeleri için bir 
gün beklemeleri 
gerekebilecek. 
Tercihlerini internet 
yoluyla gönderecek 
adaylar, bu konudaki 
bilgilere ÖSYM'nin 
www.osym.gov.tr 
internet adresinden 
ulaşabilecekler. 
Tercihlerini internet 
yoluyla gönderecek 
adayların yerleştirme 
ücreti olan 18 milyon 
lirayı en geç 4 
Ağustosla kadar 
yatırmaları gerekiyor. 
Bu ücreti yatıran 
adayların tercihlerini 
internetle en geç 5 
Ağustos 2004

Perşembe günü saat 
17 30 da kadar 
ÖSYM'ye gönder
meleri isteniyor.
Tercihlerini internet 
yoluyla seçen aday
lann, aynca tercih 
formlannı da 
ÖSYM'ye iletmelerine 
gerek bulunmuyor. 
Tercihlerini hem 
internetten gön
deren, hem de 
elden teslim eden 
adayların, tercih for
muna yazılıp kod
lanan bilgileri esas 
alınacak.
ÖSYM, yerleştirme 
sonuçlarını 
Ağustos'un ikinci 
yansından sonra 
açıklayacak.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
. EN UYGUN FİYATLARLA 
KATAL06IARIMI2I GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi
& İrsaliyen Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

■t M mimi isimde nranız
Urlu Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
»I Cni ta !* «tat Mı *0: 51J M l! Fd: (0.M) ili )S !i

BAKICI ARANIYOR
Gündüz çocuklarımıza 

bakabilecek 
20-25 yaşlarında 

BAYAN BAKICI aranıyor. 
Ücret dolgundur. 

0.533.7265749
GRUP AİLE

| ÇAY BAHÇESİ

■
 Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
_ çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
I Te/ : (0.224) 513 06 70
' GSM : (0.537) 491 31 30

O f fto pem ıtaîm 
Balansı Eğlence Merkezi 
İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK

oumi.uk
http://www.osym.gov.tr
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AKARYAKIT ÜRÜNLERY SATIN ALINACAKTIR
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü :
Akaryakıt alım işi açık ihale usulü ile İhale edilecektir. 
1-İdarenin

Özel okullarda
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu malın

İlçe Emniyet Müdürlüğü Gemlik /BURSA 
0.224 513 18 79 Faks : 0.224 513 02 05

a) Niteliği, : Akaryakıt alımı
1 - Süper Benzin 5.245 Lt.
2 - Motorin 3.600 Lt.

b) Teslim yeri : İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt ürünleri
müdürlüğümüz araçları ile akaryakıt istasyo 
nundan fiş karşılığında alınacaktır.

c) Teslim Tarihi : İhale konusu akaryakıt ürünleri, idare ile yüklenici
arasında sözleşmenin yapılmasından ve yükleniciye işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren günlük fiş karşılığı 31/10/2004 tarihine kadar alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü
b) Tarih ve saati : 03/08/2004 Saat: 14.oo'de

sonuçlar açıklandı

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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belge

si
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu 
husustan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a), (b) (c) (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlarda bulunmadığına ilişkin ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 
buna ilişkin yazılı taahhütname

4.1.4. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.5. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.6. Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 ncü maddelerinde belirlenen şekli ve içeriği mal alımı 

ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortak

lığı beyannamesi
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.10. İhaleye Gemlik belediye sınırları dahilinde yerli istekliler katılabilir, yerli isteklilere fiyat 

avantajı uygulanmaz.
4.1.11. İhaleye konsorsiyumlar teklif veremezler.
4.1.12. İhale dokümanı: Gemlik ilçe emniyet müdürlüğü lojistik büro amirliğinde görülebilir 

ve 20.000.000 TL. karşılığı belirtilen büro amirliğinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanlann ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri,
4.2.1. Vergi levhasının tasdikli bir örneği
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri
4.3.1. Alım konusu mal ile ilgili dağıtım şirketiyle yapmış olduğu bayilik sözleşmesi
4.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
4.5. Teklifler: İhale tarihi 03/08/2004 günü ihale saati 14.oo'e kadar Gemlik İlçe EMniyet 

Müdürlüğü lojistik büro amirliğine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön
derilebilir.

4.6. İstekliler Tekliflerini: Litre birim fiyat üzerinden % (yüzde) indirim olarak vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye teklif edilen (indirimli fiyat üzerinden) alınacak mal 
toplamının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

4.7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutar
da geçici teminat vereceklerdir.

4.8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) takvim günü 
olmalıdır. Basın: 2004/56

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 

KÖRFEZ OFSET ^^>-513 96 83

Özel Okullar 
Sınavı sonuçlan 
açıklandı. Buna 
göre, tüm soru
lan doğru yanıt
layan 
Edremit'ten Mert 
Gümren, 
828.288 puanla 
birinci oldu. Özel 
Okullar Birliği'nin 
Beyoğlu'ndaki 
binasında düzenle
nen basın toplan
tısında konuşan 
Sınav Yürütme 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nurullah 
Dal, sınava 21 bin 
546 adayın başvur
duğunu, bunlar
dan 21 bin 
447'sinin sınava 
girdiğini ve 3 bin 
149'unun başarılı 
olduğunu söyledi. 
Dal. 1 adayın 
sınavının iptal 
edildiğini, 37 
adayın ham puan 
barajını 
geçemediğini ve 2 
adayın kopya 
analizi sonucunda 
bazı testlerinin iptal 
edildiğini kaydetti. 
Sınavda türkçe, 
matematik, fen ve 
sosyal konularda 
25'er soru sorul
duğunu hatırlatan 
Dal, adayların her 
25 soruda ortala
ma türkçeden 
17.27, matematik
ten 9.62, fenden 
14.02, sosyalden 
de 16.19'unu 
doğru cevapladık
larını belirtti.
Sınava özel okullar
dan giren aday
ların yüzde 
15.37'sinin, devlet 
okullarından giren 
adayların da 
yüzde 14'ünün 
başarılı olduğunu 
kaydeden Dal, 
başvurularda 
geçen senelere 
oranla yüzde 45 
artış olduğunu da 
vurguladı. 
DERECEYE 
GİRENLER 
Sınav Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Yûsuf Tavukçuoğlu

da, dereceye 
giren öğrencileri 
açıkladı. Buna 
göre, Balıkesir 
Edremit Özel 
Özcan İlköğretim 
Okulu mezunu 
Mert Gümren. 
sınavda tüm 
soruları doğru 
yanıtlayarak 
828.288 puanla 
birinci oldu 
Sınavda. İstanbul 
Üsküdar Haşan 
Tan İlköğretim 
Okulu ndan Buğra 
Akaslan, Diyarbakır 
Özel Yeni 
Ortadoğu llkoqr»> I 
tim Okulu nda» 
Kadir Girişen. H 
Ankara Koleji Va»- • I 
Özel İlköğretim 
Okulu ndan Sercar 
Arık ve Şanlıurfa 
Özel Çağlayan 
İlköğretim 
Okulu'ndan Orhan 
Erboğa 822 053'er 
puan alarak ikincil
iği paylaştı.
İstanbul Adem 
Çelik İlköğretim 
Okulu'dan Ufuk 
Aydoğdu ve Bursa I 
Mudanya Özel 
Emine Örnek 
İlköğretim 
Okulu'ndan Alper 
Nizamoğlu da 
816.096'şar puanla 
üçüncü oldular. 
Sınavda, ilk 3'e 
giren tüm adaylar, 
İstanbul Beşiktaş 
Amerikan Robert 
Lisesi'ni kazandılar. 
Tavukçuoğlu, 
Ankara dışındaki 
15 ilde asil ve 
yedek sistemi ile 
kayıtlann yapıla
cağını, Ankara'da 
ise 28 Temmuz'da 
taban puanlann 
belirlenerek ön 
kayıt sistemiyle 
kayıtların gerçek
leştirileceğini ifade 
etti.
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Erkekler neden daha az yaşar?
Erkeklerin kadınlara 

I göre neden daha 
I erken öldükleri pek 

çok bilimsel incele
meye konu olurken, 
Michigan Üniversitesi 
tarafından yapılan 
son bir araştırma, 
buna sebep olarak 
erkeklerin doğaları 
gereği erken 
ölmeye programlan- 
malannı, 
aynca kadınların 
peşinden koşmalannı 
gösterdi.
Michigan Üniversitesi 
tarafından yapılan 
araştırma sonuçla n- 
na göre, ergenlikten 
yetişkinliğe geçiş 
aşamasında ölen her 
kadına karşılık aynı 
dönemlerini yaşayan 
üç erkek ölürken, 50 
yaşına gelmeden 
ölen her 10 kadına 

| karşılık ise ölen erkek 
sayısı I6V1 buluyor. 
Araştırma sonuçları
na göre, erkeklerin 
kadınlara göre daha 
erken yaşta ölmeler
ine sebep olan 
unsurtann ortadan 
kaldırtması durumda 
ise sadece ABD de 
her yıl 370,000 
insanın hayatı 
kurtanlabiliyor.
ABD Ulusal Sağlık 
İstatistikleri Merkezi, 
Dünya Sağlık Örgütü

Kozmetik ürı nleri egzama yapıyo
Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Varol Lütfü Aksungur, 
güneşe karşı alerji ya 
da ciltte lekelere karşı 
sorunları olanların, 
renkli ve hoş kokulu 
kozmetik ürünlerini 
kullanırken dikkatli 
olmalarını önerdi. 
İnternette yer alan 
iailem.com sitesindeki 
yazısında far, pudra, 
ruj gibi renkli makyaj 
malzemeleri, parfüm 
kolonya ile kokulu 
şabun ve nemlendiri
ci kremlerin hassas 
ciltlerin güneşe karşı 
duyarlılıklarını 
artırdığını kaydeden 
Dr. Aksungur, "Hassas

ve Ölüm Kayıtları Veri 
Tabanı'ndan elde 
edilen verilere 
dayanılarak yapılan 
araştırma sonuçları
na göre, ABD'de 
ölüme yol açan 11 
temel sebepten kay
naklanan ölümlerde 
hayatını kaybeden 
erkeklerin sayısı 
kadınlara göre daha 
yüksek. Bu araştır
maya göre, kadın- 
erkek ölüm 
oranlarındaki 
farklılık en fazla 
20-24 yaşları arasın
da gözleniyor. Bu 
dönemde ölen her 
bir kadına karşılık 3 
erkek hayatını 
yitiriyor. Erkekler ile 
kadınlar arasındaki 
bu tciTkci sebep olan 
ölüm nedenleri 
arasında ise sırasıyla 
intihar, cinayet, 
muhtelif kazalar 
ve otomobil 
kazaları başta 
geliyor.
Erkeklerde ölüm 

ciltler yoğun güneş 
ışığından olumsuz etk
ilenir. Ancak bir de 
hoş kokulu ve renkli 
kozmetikler kul
lanılarak güneşe çıkıl
masın halinde bu etk
iler bir kat daha artar" 
dedi.
Halk arasında 'gebe
lik maskesi1 olarak 
bilinen ve gebelik 
sonrası ortaya çıkan 
lekelerin de aşırı 
güneş ışığından

oranlan nın en yük
sek olduğu dönem
lerin aynı zamanda 
testosteron seviye 
terinin de en 
yüksek olduğu 
dönemlere denk 
gelmesinin, bu 
ölüm sebeplerinde
ki en önemli 

gerekçenin kadınlar 
için rekabete 
girmeleri olduğunu 
gösterdiği kaydedil! 
yor. Kadın-erkek 
ölüm oranları arasın
daki farkın 601ı 
yaşlara gelindiğinde 
ikinci bir kez zirve 
yaptığını belirten 
araştırmacılar, bu 
dönemde ölen her 
kadına karşılık 1,68 
erkeğin öldüğünü 
ifade ediyorlar. Bu 
ölümlerin kısmen 
intiharlardan kay
naklandığını belirten 
araştırmacılar, kadın 
ve erkek intihar 
teşebbüslerinin aşağı 
yukarı eşit olmasına 
rağmen kadınların 
aksine daha etkili 
intihar yöntemleri 
kullanan erkeklerin 
teşebbüslerinin 
çoğunlukla ölümle 
sonuçlandığını 
kaydediyorlar. İntihar 
sonuçlarındaki fark
lılıklara rağmen 60- 
75 yaş grubundaki 

korunması gerektiğini 
vurgulayan Dr.
Aksungur, sivilceye 
bağlı lekeleri olan 
kişilerin de yoğun 
makyaj ya da kokulu 
kozmetikler kulla
narak güneşe çıkma
malarını önerdi. Bu 
kozmetik ürünlerinde
ki renk ve koku verici 
maddelerin yoğun 
güneş ışığına maruz 
kalınca, ciltteki 
duyarlılığı artırıcı etki 

ölümlerin temel 
sebebini hastalıklar 
oluşturuyor.
Erkeklerin sigara, içki 
ve yemek alışkınlık
larının sağlıkları 
üzerin de olumsuz 
etki yaptığını belirten 
araştırmacılar, 
taşıdıktan testosteron 
hormonunun da kon
trolleri dışında erkek
leri daha saldırgan 
ve rekabetçi bir 
hayat tarzına ittiğini 
ve bunun da bağı 
şıklık sistemi üzerinde 
olumsuz bir etki 
yarattığını ifade 
ediyorlar.
Araştırmaların, 
gelişmiş ülkelerde 
enfeksiyon ve paraz
itlerden dola yı ölen 
erkek sayısının bu 
sebeplerden ölen 
kadın sayısından iki 
kat, gelişmemiş 
ülkelerde ise dört kat 
fazla olduğunu 
ortaya koyduğunu 
söyleyen araştırma
cılar, erkeklerin 
doğasının hasta tık
larla savaşmaktan 
ziyade diğer erkek
lerle savaşmaya 
göre program
landığını ve bu nun 
da hayatları için 
büyük risklere yol 
açtığını ileri 
sürüyorlar.

yapabildiğine dikkat 
çeken Aksungur, 
cildinde alerjik rahat
sızlık ve leke olanların, 
renkli ve kokulu ürün
leri güneş altında 
yoğun olarak kullan
malarının başta egza
ma olmak üzere 
çeşitli hastalıklara yol 
açabileceğini belirtti. 
Prof Dr. Aksungur, 
sağlık sorunları ile 
karşı karşıya kalınma- 
ması için kullanılan 
kozmetik ürünlerinin 
seçiminde gerekli 
testlerden geçmiş ve 
Sağlık Bakanlığı'nın 
belirlediği standart
lara sahip ürünlerin 
tercih edilmesi gerek
tiğini hatırlattı.

Sıcak toa alarmı

Güney Avrupa'yı 
etkileyen aşın sıcak 
havanın etkisi hafta 
başından itibaren 
Türkiye'de de 
hissedilmeye 
başladı.
Hava sıcaklığı 
mevsim normal
lerinin üzerine 
çıkacak. Hafta 
ortası birçok 
bölgede sıcaklık 
gölgede 40 
dereceye kadar 
yükselecek.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, yarın yurdun 
iç ve doğu kesim
lerinde başlayacak 
sıcaklık artışları, 
salı günü güney, 
iç ve doğu bölgel
erde de hissedile
cek. Hava sıcak
lığındaki artışlar, 
çarşamba günü 
Marmara'nın batısı 
ile kuzey Ege kıyılan 
dışında kalan tüm 
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yurtta devam 
edecek.
Beklenen artışlarla 
birlikte, çarşamba 
günü gölgede 
ölçülen en yüksek 
hava sıcaklığı 
değerlerinin, 
Güneydoğu 
Anadolu’da
41-42, Akdeniz ile 
batı ve orta 
Karadeniz’in iç 
kesimlerinde
38-39, İç Anadolu 
ile Doğu
Anadolu'nun batısın
da 36-37 derece 
civarında olacağı 
tahmin ediliyor. 
Önümüzdeki 2 
günde Batı 
Karadeniz yer 
yer sağanak yağış 
alırken, diğer tüm 
bölgeler güneşli 
ve sıcak olacak.
Çarşamba günü 
Kuzey Ege ve 
Trakya'da yağış 
bekleniyor.

iailem.com


GEMLİK YEŞİLIRMAK’TAN SÜPER BAŞARI 
2004 ÖSS’DE GEMLİK’TEKİ 
İLK 6'NIN 5’i YEŞİLIRMAKLI 
GEMLİK BİRİNCİLERİ YEŞİLIRMAK’TAN

NO ADI VE SOYADI PUAN BÖLÜM OKULU DERSHANESİ OKUL DERECESİ

l GÜLŞAH ÇIKRIKÇI 370.875 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ. YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ

2 - 367.378 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ

3 NİLGÜN TEMÜRKIRAN 367.331 C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

4 MİTHAT KORUMAZ 361.555 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK

5 BURÇİN AYDIN 361.338 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK

6 AHMET TÜRKMEN 360.521 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ

7 - 359.782 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ

8 - 357.534 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ

9 ŞAHİN KALKAN 357.205 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK

10 SULTAN ORMAN 356.959 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK

11 ÖZGE ÇAKIR 355.01V VfİL ■ C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

12 MERYEM UĞUR 353.288 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK -

13 - 353.121 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -

14 SALİHAUĞUR 352.52L E. AĞIRLIK İ. HATİP LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ [

Sayısal Puan Sözel Puan E. Ağırlık Puan Dil Puan 
GEMLİK l’NCİSİ GEMLİK l’NCİSİ GEMLİK 2'NCİSİ GEMLİK l’NCİSİ

GÜLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI NİLGÜN TEMÜRKIRAN 

370.875 356.489 362.080 367.331

teMı edn, duamuı dil/vıfy.
Tel: (0.224) 514 47 87 - 514 21 40 - 514 21 41



L "dUHer, vergi taksitlerini bankalara yatırılabileceğini, taksitlerin son güne bırakılmamasını istediler. Haberi syf4’de

28 Temmuz 2004 Çarşamba FİYATI :250.000-TL.

243 bin 127 aracın 
trafiğe kaydı yapıldı 
Türkiye'de 2004 Ocak-Nisan döne
minde 243 bin 127 adet taşıt trafiğe 
kayıt yapılırken, 98 bin 646 adet 
taşıtın ise trafikten kaydı silindi.

Haberi sayfa 9’da

Tüketicilerin şikayet dilekçelerini Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekiyor

“Tüketiciler yasal haklarını bilmeli”
Güne Bakış

I Gkl Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Düğün demek ayı
Bölgemizde yaz aylan tatilin ve düğünlerin yapıldığı 

aylardır.
Okultann kapanmasıyla birlikte evlerde başlayan tatlı 

telaşın başında erkek çocukların sünnet ettirilmesi gelir..
Sünnet islamiyetten önce de varm ış.
Afrikada birçok kabile, erkek çocuklarını sünnet 

eftrcfikterinde tann gazabından korunacaklarına inanır
larmış.

Hatta bas kabilelerde kadınlarda da sünnet adeti
hala sümekteymiş....

Tabbi bu erkeklerden farklı bir ;
Meraklıları ansiklopedilerde 

okurlarsa daha geniş bilgi sahibi
Okullar açılasrya kadar, erkek! 

yapılırken, yetişkinlerin de kış ay 
törenleri, "düğün törenleriyle nokt<

Eskiden sünnet ve evlenme dü 
da yapılırdı.

Eş, dost daha rahatlıkla dûğünl
Gemlikln nüfusu arttıkça, ba 

sorunu doğdu.
Belediye ardından özel şahısla

lünnet bölümünü 
bilirler.
ı sünnet düğünleri 
ıda yapılan nişan

2003 yılı içinde 150,2004 yılında 19 şikayet dilekçesinin karara bağlandığını 
ve 50 şikayet dilekçesinin sonuçlandırıldığını söyleyen Tüketicinin 
Korunması İlçe Hakem Heyeti Başkanı İbrahim Ay, vatandaşların bilhassa 
kapıdan yapılan satışlarda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Kapılardan yapılan 
satışlarda tüketici
lerin dikkatli olması 
gerektiğini söyleyen 
Tüketicinin 
Korunması Hakem 
Heyeti Başkanı 
İbrahim Ay, tüketici-

| yaptırdılar.
Bugün Gemlik’le
Artık düğünler 

hergûnü yapılryor.
Düğün bir sektör
Beyaz eşya satıcı: 

dan, çerezcisine, 
baççısına, fotoğr 
uzanan büyük bir sı

Çocuklar düğünle
Gençler yaşamlc 

nüfusumuzun artmc
Türkrye genç nüfu 

atıyor
Düğünler, demekk
Su, dün de vardı, I

hafta sonlann-

ılsınlar diye..
ta yer bulma

lüğün salonları

■
atandüı 
sonlan

İÇİ

n, mobıf 
acısına, 
ma, çh

yuva kuruyor ve 
nuyoriar.
keler arasında yer

t paylaşıldığı yerler, 
ann da olacak...

KAPIDAN ■■ 
SATIŞLAR'da
el yazmış
Aldgınamah içe<-ispe 
kabulveya gerekir-' p," 
«■dtferme bakkma sablpsiatr.

lerin haklarını 
bilmeleri gerektiğini, 
bu kbnuda şikayeti 
olan vatandaşların 
kendilerine dilekçe 
ile başvurabilecek
lerini söyledi.
Ay, her türlü şikayeti 
dikkatlice incele 
diklerini belirterek, 
sözleşmelerin üzeri 
ne tarihini mutlaka 
el yazısı ile yazıl
masını isterken, 
satın alınan malın 
7 gün içinde iade 
edilebileceğinin 
unutulmamasını 
gerektiğini de 
hatırlattı.
Haberi Sayfa 3’te

Kumar siteleri
Tüketicinin Korunması İlçe Hakem Heyeti Ba; 
İbrahim Ay, kapıdan satışlarda dikkatli olunmasını fc

M»

Araştırmalara göre, kumar oynanan 
internet sitelerinin girişinde yeterli kimlik 
kontrolü yapılmadığından 11 yaşındaki 
çocuklar bile bu sitelerde kumar oynaya-
biliyor. 11 yaşındaki çocuğun kimliğine 
siteler onay veriyor. Haberi sayfa 7’de

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 
raporunun sonuçlan açıklandı. Buna 
göre; tüpraş geçen yıl 8.2 katrilyon 
lira üretimden satış gerçekleştirmesi 
nedeniyle birinci sırayı aldı.
Tüpraş'ı, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş
izliyor. Haberi sayfa 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Karsak Der^ı i
Neler Oluyor ?

Körfez okurlan; 
Türkiye üzerinden bir 
dünya oyunu 
oynanıyor.

Avrupa Birliği'ne 
girmek rüyası, bir 
masal gibi topluma 
damardan yapılan 
uyuşturucu iğnesi 
gibi zerk ediliyor, 
zihinlerimize gönde
riliyor.

Avrupa'nın girişmiş 
olduğu ekonomik- 
siyasi güç savaşında 
Türkiye oynanacak 
bir ülke - kullanılacak 
bir ülke olarak 
görülmekte, müza
kere tarihi vereceğiz 
(şartlı vereceğiz) bun- 
lan hazırlamanız 

: uzun sürecek laflan 
J ile ayiar-seneler 
'| geçmekte; Türkiye'de 
| açık olmayan anlaşıl- 

maz bir nedenle 
kendi kendine bu 
tuzağın içine koşmak- 

I ta. gönüllü olarak bu 
I tuzağa düşmektedir...

Bizi yönetenler 
olup bitenlerin farkın
da değilmiş gibi 

I davranıyor.
Eski Büyük 

I babalarının yaptığ 
gibi göstermelik-

I gücü olmayan İs' m
I Örgütü konferar 

gibi toplantılark
I kendiler ni dışarı u 
I karşı gi ~lü göster 
I meye • ılışıyorlar.

Hük net Araplarla
I kurulc akyakın- 
I sahte iş kilerden bir 
I sonuç alınacağını 
| sanry -sa fena 
I aldanıyor. İslam 
I dayanışması 

üzerinden hiç bir şey 
ela edilemez. Arap 

' üh eri için kendi 
ç dan Dinlerinden 
ör je gelir. Fırsatını 
bulduklar zamanda 
DlNDAŞ'lanna vurmak
tan, öldürmekten - 
hançerlemekten 
hoşlanırlar...

Onlar için din 
kendi ülkelerinde 
baskıcı düzen kur

manın bir aracıdır. 
Onlarda demokratik
leşme diye bir 
düşünce yoktur, bu 
günkü rejimlerinin 
devamı gayreti 
İçinde Amerikan 
köleliği yapmaktadır
lar.

Onun içindir ki 
100 milyon Arap 
savaşlarına - 
uğraşlarına rağmen- 
bir araya gelememiş 
ve 5 milyon İsraillinin 
vurmasını-öldürmeslni 
kabul etmiş, yenilmiş, 
mağlup olmuş, 
sürünmüşlerdir...

Kesinlikle bilinmesi 
gerekir ki Arap'lar da 
Türk'lere karşı ırkçı bir 
sevmemezlik, daha 
da açıkça düşmanlık 
vardır.

Senelerce böyle 
olmuş, bilinsin ki 
böyle de kalacaktır...

Birinci Dünya 
savaşında Suriye - 
Irak cephelerinde 
çarpıştığımız İngilizler 
d ğil, Araplar Türk 
’ sularını arkadan 

rmuş, haince asker
limizi hançer-

' emişlerdir..
Irakta (Kut-ul 

Amara) yiğitçe 
savaşan Türk subay
larından Yüzbaşı 
Numan Ertem (Kd. 
Albay olarak emekli - 
rahmetle anıyoruz 
anıların da "Araplar; 
Askerin ayağında ki 
potini almak için 
gece uykuda uyuyan 
Türk askerlerini 
hançerler, öldürürler
di."

" Gündüz müslü- 
manız-din kardeşiyiz 
diyen Arap her fırsatta 
sabotaj-cinayet İşler 
bizi arkamızdan bir 
kaç kuruş para için 
vururdu" diyor.
Bunları hiç bir Türk 
asla unutmamalı...

Arap ülkelerinin 
Atatürk'ün kurduğu 
dünyaya örnek olan 
Türkiye Cumhuriyetine

düşmanlıktan vardır. 
Türklerden- Türkiye 1 
den hem korkarlar , 
kıskanırlar ama fırsat- 
buldukça da bize 
kötülük yapmaktan 
zevk alırlar.
Bu bir aşağılık duy
gusudur. Tıp ta 
bunun adı vardır.

Senelerce OsmanlI 
İmparatorluğu adı 
altında Türk 
hakimiyeti altında 
yaşamalan, Araplar 
da bir aşağılık 
Psikozu yaratmıştır.

Tarihte bu hep 
böyle olmuştur böyle 
olmaya da devam 
edecektir...

Çünkü Araplar da 
bir değişme-eğitimde 
ilerleme olmamıştır.

Olduktan yerde 
saymakta petrol 
sayesinde rahat, 
karınları doymakta 
onlarda uzanıp yat
maktadırlar...

Türkiye üzerinde 
oynanan oyunlar; Bizi 
parçalayıp Arap'lar 
seviyesine indirmektir.

Fırat_Dicle arasın
da Su-Petrole dayalı 
kukla bir Kürt devleti 
kurmak hayali son 
yüz senedir bazı 
devlet ve insanlann 
beyinlerinde oluşmak
ta ve zaman zaman 
artık vakti geldi diye 
de düşünmektedirler.

Ama unutuyorlar 
kİ Türklerin şanlı sbir 
tarihi geçmişleri 
vardır.

Türklerin sabır- 
larının taştığı zaman 
neler yaptıklarını bir 
daha yeniden hatır
lasınlar.

Atatürk'ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyeti 
onun evlatiarı-genç- 
leri tarafından sonuna 
kadar savunulacak, 
dimdik ayakta kala
caktır.

Bu böyle bilinsin, 
herkeste hayallere 
dalıp gitmesin ... 
Ayağını denk alsın..

ördek avlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Temizliğini Devlet 
Su İşleri 
Müdürlüğünün 
yapacağı öne 
sürülen Karsak 
Deresi'nde ördek 
avı başlatıldı. 
Dere yatağının 
genişletildikten 
sonra temizliğinin 
yapılmaması 
nedeniyle, sazlık 
oluşan Karsak 
Deresi'nde av 
mevsimi 
olmamasına 
rağmen vatan
daşlar mizansen 
olarak ördek 
avı başlattılar. 
Akşam olunca 
çevrede

pencerelerin 
açılmadığı, 
vatandaşların 
balkonlarına 
dahi çıkamadıkları 
ortamda sinek 
yuvası haline 
dönüşen sularda 
ördek avlanır mı 
bilinmez ama 
gerçek şu ki 
avcının aradığı 
sazlıklar tam 
ördek avı için.
Yıllardır 
temizlenmeyen 
ve vatandaşların 
tüm şikayetlerine 
rağmen 
ilgilenilmeyen 
Karsak Deresi’nin 
Büyükşehir sınırlan 
içine gireceğimiz

1 Ocak 2005 
tarihinden sonra 
temizlenmesi 
bekleniyor. 
Gemlik 
Belediyesi'nin 
dere yatağındaki 
toprağı almasının 
ardından bir daha 
hiç temizlik 
görmeyen Karsak 
Deresi'nde bir 
zamanlar balık 
yakalanırken 
şimdilerde ördek 
avı yapılıyor. 
"Dere yatağında 
ördek avı olur 
mu?' demeyin. 
Hani bir türkü var, 
“Sazlıklardan 
havalanan" diye, 
neden olmasın!.

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

KATALOGLARIM İZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

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
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Tüketicilerin şikayet dilekçelerini Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüme vermeleri gerekiyor.

'Bfa'tef yasal Ma W”
2003 yılı içinde 150, 2004 yılında ise 19 şikayet dilekçesinin 
karara bağlandığını ve 50 şikayet dilekçesinin sonuç
landırıldığını söyleyen Tüketicinin Korunması İlçe Hakem 
Heyeti Başkanı İbrahim Ay, vatandaşların bilhassa kapıdan 
yapılan satışlarda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Seyfettin SEKERSOZ

Son zamanlarda 
sıkça şikayet konusu 
otan kapıdan 
satışlarda halkımızın 
çok dikkatli olması 
istendi.
4077 Sayılı Tüketicinin 
Korunması hakkında- 
ki kanuna göre oluş
turulan Gemlik İlçesi 
Hakem Heyeti
Başkanı Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, vatan
daştan dikkatli 
olmaları için uyardı. 
İbrahim Ay başkan
lığındaki İlçe Hakem 
Heyeti nde Avukat 
ÖzcanGazi, Belediye 
Temsilcisi Aydın 
Bayraktar, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Temsilcisi İbrahim 
Çetin ile Tüketici 
Örgütü Temsilcisi 
Komutan Önder 
bulunuyor.
Kanuna göre Hakem 
Heyeti'nin, tüketiciler 
ile satıcılar arasındaki 
uyuşmazlıklarda 
alınan karariann 
bağlayıcı olduğunu 

TAŞI 
GEDİĞİNE

karnen

Vilayetliyiz!
Gemlik, Bursa Büyükşehir 
hudutları içinde.
Şehir büyüdü, 
Gemlik küçüldü.
Ama... Bundan böyle 
vilayetliyiz.
Vilayeti! kıldırma uğraşı 
verenler böbürlensinler!

bildiren İbrahim Ay, 
tüketicilerin yasal 
haklarını mutlaka 
bilmeleri gerektiğini 
söyledi.
AYDA İKİ KEZ 
TOPLANILIYOR 
Toplantının her ayın 
ikinci ve dördüncü 
haftasının Pazartesi 
günleri yapıldığını 
bildiren Hakem 
Heyeti Başkanı 
İbrahim Ay, 
tüketicilerden gelen 
şikayetlerin burada 
değerlendirildiğini 
ve aldıkları kararların 
mahkeme kararı 
gibi bağlayıcı 
olduğunu söyledi. 
Zaman zaman 
hoparlör aracılığıyla 
vatandaşların bil
gilendirildiğine de 
dikkat çeken Ay, 
2003 yılında 150 
şikayet dilekçesinin 
karara bağlandığını, 
2004 yılının ilk 
altı ayında ise 
19 dilekçenin 
görüşülüp karara 
bağlandığını bildirdi. 
Tüketici ile Satıcı 

arasında 
hakemlik 
yaptıklarını 
ifade eden 
İbrahim Ay, 
bu arada 50 
kadar şikayet 
dilekçesini de 
taraflar arasın
da anlaşmay
la sonuç
landırdıklarını 
söyledi, 
KAPIDAN 
SATIŞLARA 
DİKKAT 
En büyük 
sorunlarının 
kapıdan satışlarda 
yaşandığına dikkat 
çeken Tüketicinin 
Korunması İlçe 
Hakem Heyeti 
Başkanı İbrahim Ay, 
özellikle kapıdan 
satışlarda vatan
daşların çok dikkatli 
olmalarını istedi. 
Küçük beyaz eşya 
atımlarında satıcı 
tarafından alıcı 
vatandaşların 
kandırıldığına dikkat 
çeken İbrahim Ay, 
bu gibi durumlarda 
Gemlik İlçesinde 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri'ne başvurmaları 
gerektiğini bildirdi. 
Tüketicinin kendi 
haklarını da bilmesi 
gerektiğini söyleyen 
İbrahim Ay, bunları 
şöyle sıraladı.
Ayıplı Marda: 3 gün 
içinde malın iadesi 
ile bedelini geri ala
bilirsiniz. Malı ayıpsız 
olanı ile değiştire
bilirsiniz. Ayıp oranın
da beden indirimi 
yaptırabilirsiniz. Ücret 
ödemeden onarımını 
yaptırabilirsiniz.
Kapıdan Satışlarda: 
Sözleşme tarihini 
mutlaka el yazınızla 
yazınız. Aldığınız 
malı 7 gün içerisinde 
kabul veya gerekçe
siz reddetme 
hakkına sahipsiniz. 
Garanti Belgesi'nde:

Asgari garanti 
süresinin 2 yıl olduğu 
nu, Garanti kapsa 
mındaki malın tamir 
süresinin en fazla 30 
iş günü olduğunu 
biliyormusunuz. 
Kredi Kartları'nda: 
Yapılan alışverişlerde 
komisyonun "0" 
olduğunu, Tüketiciye 
haber verilmeden 
faiz oranlarının art- 
tırılamayacağı.
4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması 
Hakkındaki Kanuna 
göre kurulan Gemlik 
İlçesi Hakem Heyeti 
Başkanı İbrahim Ay, 
son zamanlarda 
vatandaşların şikayet
lerini Bursa'ya giderek 
aradıklarını söyledi. 
FİRMALARA 
DİKKAT 
İbrahim Ay, yaptığı 
açıklamada, 
"Vatandaşlar öncelikli 
olarak kapıdan 
satışlarda çok 
dikkatli olsunlar. 
Güçlü firmalar zaten 
kapı satışı yapmıyor
lar, kapıdan satışlar 
adresleri dahi 
bilinmeyen kişiler 
tarafından 
organize ediliyor.
Vatandaşlarımız 
dikkat edip en küçük 
şüphelerinde derhal 
Bize başvursunlar, 
haklarını biz arar 
gerekli bilgileri 
veririz" dedi.

Milli Gelir
Milli gelir nedir.
Vatandaş bunu nasıl anlıyor.
Nasıl hesap edilir.
Hesaplama işini vatandaşın 

anlayabileceği şekilde yapalım.
Ülkeyi bir aileye benzetelim.
O aile 5 kişi olsun.
Bir yıl içinde o aile, net 10 milyar 

lira kazansın.
İşte. O ailenin kişi kişi başına

milli geliri 2 milyar lira olur.
O aile 2 kişi olsun.
Yıllık kazanç, yine 10 milyar 

olsun.
O ailenin yıllık milli geliri, 5 mil

yar lira olur.
Yani. Milli gelirin kazanç kadar, 

nüfus ile de yakın ilgisi var.
Ülke olarak milli gelirimizi 255 

milyar dolar kabul edelim.
Nüfus 70 milyon olsun.

_ Militgelirimizi, yaklaşık 3500 
dolar olur.

Nüfustan bahsedildiği zaman, 
aklımıza Özal ve Erbakan geliyor.

İkisi de aileleri çok çocuğa 
teşvik etmişti.

Fakir bir ülkede, yüksek doğum 
oranı tam bir felakettir.

Aç insanlar.
İşsiz insanlar.
Ve. Dehşet veren Afrika görüntü

leri.
Refah ülkesi olmak için, sadece 

çok üretim yapmak yetmiyor.
Uçkurumuza da, sahip olmamız 

gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Bir insanın yaşı,
Göze batacak,
Bir şeyi kalmadığı zaman, 
Dikkati çeker.

“Emerson”

ABONE OLDUNUZ MU?
m.7 abone olun 
hlÖH fol OKUYUN 
“SS5T5 OKUTUN
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Kurtlar Vadisi’nin
1 Seyfo Dayısı’ Gemlik’te
Seyfettin SEKERSÖZ 
Kurtlar Vadisi 
dizisinin 'Seyfo 
Dayı sı Nihat 
Nikerel, İlk 
kez geldiği 
Gemlik'e 
hayran kaldı. 
Gemlik'te 
Tudor Akü 
ve Elektrik 
sistemleri 
bayiliği yapan 
Akın Duman 
ile* Orhan 
Semizin 
misafiri olarak 
ilçeye gelen 
Nihat Nikerel. 
GoldStar 
Restaurant'ta 
Körfezi 
seyrederek 
balık yedi, 
rakısını 
yudumladı. 
İsminin doğru 
bildiğinden 
vazgeçmeyen 
soyadını ise 
mahkeme 
kararıyla 
aldığını ve 
anlamının da 
Barış tannsının 
eli olduğunu 
söyleyen 
namı diğer
Seyfo Dayı, 
Ayvalık'a TV filmi 
çekmek için 
giderken Gemlik'e 
uğradığını 
anlattı.
Akın'ın asker 
arkadaşının 
oğlunun komşusu 
olduğu için 
birbirlerini tanıdık* 
lannı söyleyen 
Nihat Nikerel, 
daha önce çok 
istemesine rağmen 
Gemlik'e

gelemediğini, 
ilk kez geldiği 
halde burayı 
sevdiğini dile 
getirdi.
Yaşama iki yıllık 
gazetecilik 
okulu mezunu 
olarak atıldığını 
anlatan Nikerel, 
"Daha sonraları 
okul dört yıllık 
oldu, gazeteci 
olarak başladığım 
hayata Paris'te 
gördüğüm

3 yıllık Sosyoloji 
eğitimi ile devam 
ettim. Şimdiye 
kadar 6 kitap 
yazdım. Yıllar 
önce Bursa 
Yenişehir'de Ali 
Bilgiç'in şiirlerimi 
nasıl bulduğunu 
bilmiyorum, 
yayınladığını 
duyduğumda 
çok mutlu oldum. 
Kendisiyle hiç 
tanışmadım 
ama inşallah bir

gün tanışırım." 
şeklinde konuştu. 
Kurtlan Vadisi 
dizisinin Eylül 
ayının ikinci haf
tasından sonra 
yeniden başlaya
cağını duyuran 
Nihat Nikerel, 
Gemlik Körfez 
Gazetesi'ni 
eski bir gazeteci 
gözüyle 
mükemmel 
bulduğunu 
söyledi.

SATILIK DAİRE
Nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MURAT KAVGA

fanidiye Mahallesi Papatya Sokakla 
5. kof sahibinden satılıktır.

Tef . (0.224)513 60 75G$M:(0.535)813 99 99 B
İstanbul Avcılar Nüfus 

Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
SEVİNÇ CANPOLAT

1/ • 1Vergi 
kuyrukları 

uzadı
Gelir Vergisi ve Motorlu Taşıklar 
Vergisi’nin ay sonuna kadar ödenmesi 
zorunluluğu nedeniyle, Gemlik Vergi 
Dairesi’nde uzun kuyruklar oluşuyor.

Gelir Vergisi son taksidi ve motorlu taşıtlar vergisi 
ödemeleri nedeniyle Gemlik Vergi Dairesi önünde 
mükelleflerce uzun ödeme kurukları oluştu

Gemlik Vergi 
Dairesi’nde ay sonunun 
yaklaşması nedeniyle 
kuyruklar uzadı.
Gelir Vergisi Yasası’na 
göre, gelir vergisinin 
ikinci taksidi ile motorlu 
taşıtlar vergisinin ikinci 
taksidinin son ödeme 
gününün 31 Temmuz 
tarihinde sona ermesi 
nedeniyle mükellefler 
bankalar ve vergi 
dairesi önlerinde 
uzun kuyruklar 
oluşturuyorlar.
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Yakup Ceylan,

vergi dairelerinin 
cumartesi günü açık 
olduğunu son ödeme 
gününün ise, 31 
Temmuz'un resmi tatil 
olması nedeniyle 
2 Ağustos günü akşamı
na kadar yatınlabile- 
ceğini söyledi.
Vergi Dairesi ilgilileri, 
ödemeleri son güne 
bırakmamalannı, 
bankalarında vergi tak
sitlerini ve motorlu taşıt
lar vergisi taksidini vergi 
daireleri adına yapılan 
anlaşma gereği tahsil 
ettiğini belirttiler.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

| İLAN ve REKLAM ALINIR |
KÖRFEZ REKLAM
TEL: (0.224) 513 96 83
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Antalya Tüketiciyi 
Koruma Derneği 
(îUKODER) Başkanı 
Abdullah Özçulcu, 
tüketicilerin daha 
çok, kapıdan yapılan 
satışlarda 
aldatıldığını 
belirterek, derneğe 
bu yılın altı aylık 
bölümünde gelen 
900 şikayetten 
429'unu kapıdan 
yapılan satışlarla ilgili 
şikayetlerin oluştur
duğunu bildirdi. 
TUKODER Başkanı 
Özçulcu, yaptığı 
açıklamada, 
diğer şehirlerle 
karşılaştırıldığında 
AntalyalIlar ın daha 
bilinçli tüketici 
olduğunu söyledi. 
Özçulcu, dernek 
olarak Antalya'da 
tüketicilerin bilinçlen
mesi konusunda 
okullarda, sivil

■ BALIK TUTMA ZEVKİNİ ı

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

ç*
me □ Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

atıl

Kürek

te

samn
le-

i tak-1 
taşıt- 
vergi 
xlan 
hsil I

bizimle YAŞAYIN I

toplum örgütlerinin 
binalarında 
konferanslar ve 
seminerler düzen
lediklerini anlattı. 
Yeni yürürlüğe giren 
Tüketiciler Yasası ile 
vatandaşların daha 
fazla hakka sahip 
olduğuna dikkati 
çeken Özçulcu, 
bazı malların 
garanti süresinin bu 
yasayla da bir yıldan 
iki yıla çıkarıldığını 
hatırlattı. Garanti 
süresinin uzamasının 
üreticiyi daha kaliteli 
mallar üretmeye 
sevk ettiğini belirten 

Özçulcu, vatan
daşların haklarını 
çok iyi bilmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Özçulcu, bu yılın 
altı aylık bölümünde 
kendilerine çeşitli 
ürünler ve hizmetle 
ilgili 900 şikayet 
geldiğini belirterek, 
şikayetlerin 429'unu 
kapıdan yapılan 
satışlarla ilgili 
şikayetlerin 
oluşturduğunu 
söyledi. Vatandaşları 
kapıdan satışlara 
karşı uyaran Özçulcu, 
ürünlerin fatura veya 
fişinin ve garanti 

belgesinin 
mutlaka alınması 
gerektiğini söyledi. 
Özçulcu, demeğe 
yapılan şikayetlerde, 
ikinci sırayı malın 
kalitesiyle ilgili 
şikayetlerin 
oluşturduğuna 
dikkati çekti.
İLKÖĞRETİM OKULU 
MEZUNLARI DAHA 
FAZLA BAŞVURUYOR 
Özçulcu'dan alınan 
bilgiye göre, 
derneğe şikayet için 
başvuran lann yüzde 
55'ini ilköğretim okulu 
mezunlan oluşturuyor. 
Yüzde 22 oranı ile 
ikinci sırada lise 
mezunları gelirken, 
üniversite mezunlan 
yüzde 15 oranı ile 
üçüncü sırada 
bulunuyor. Bunları 
yüzde 8'le hiç eğitimi 
bulunmayanlar 
izliyor.

Gıda, Tarım 
Bakanlığı’ndan 

sorulacak

Doğal kaynak, doğal 
maden, içme, tıbbi 
sular ile işlenmiş 
içme, işlenmiş kay
nak ve işlenmiş 
maden suyu üretimi, 
uygun 
şekilde ambalajlan
ması ve satışı ile özel 
tıbbi amaçlı diyet 
gıdalar, tıbbi amaçlı 
bebek mamalan, 
ilaç olarak kullanımı 
bilimsel ve klinik 
olarak kanıtlanmış 
ancak reçeteye tabi 
olmayan ürünlerin 
üretim, ithalat, ihra
cat ve denetimine 
ilişkin hizmetlerin 
sorumluluğu Sağlık 
Bakanlı ğı'ndan alı
narak Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığı'na ver
ildi.
Edinilen i bilgiye 
göre, 5179 Sayılı 
"Gıdalann Üretimi, 
Tüketimi ve Denet 
lenmesine Dair 
Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun" 
Resmi Gazete de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi. Söz 
konusu Kanun 
hükümlerine göre, 
doğal kaynak, doğal 
maden, içme, tıbbi 
sular ile işlenmiş 
içme, işlenmiş kay
nak ve işlenmiş 
maden suyu üretimi, 
uygun şekilde 
ambalajlanması ve 
satış esaslanna ilişkin 
hizmetler ile enteral 
beslenme ürünleri 
dahil özel tıbbi 
amaçlı diyet gıdalar, 
tıbbi amaçlı bebek 
mamalan ile ilaç 
olarak kullanımı

bilimsel ve klinik
olarak kanıtlanmış 
ancak reçeteye tabi 
olmayan ürünlerin 
üretim, ithalat, ihra
cat ve denetimine 
ilişkin hizmetler, gıda 
maddeleri ve gıda 
ile temasta bulunan 
madde ve 
malzemelerin üretim 
izni, gıda sicili, tescil, 
istihdam, laboratuvar 
kuruluş izni, ithalat ve 
ihracat izinleri, 
piyasa gözetimi ve 
denetimi (gıda satış 
ve toplu tüketim yer
leri ile üretim yer
lerinin denetimi) gibi 
hizmetler Tarım ve 
Köyişleri Bakan lığı’n- 
ca yürütülecek. 
Bu arada, Sağlık 
Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdür Vekili 
Uzm. Dr. Reşat 
Doğusan imzasıyla 
il sağlık müdürlük 
terine gönderilen 
genelgede, 5 
Haziran 2004 tarihin
den önce çalışma 
izni almak üzere 
müracaatta bulunan, 
işlemi son uçla n - 
mamış ve çalışma 
izin ücretini yatırmış 
firmalara, çalışma 
izin ücretinin iade 
edileceği bildirildi. 
Doğusan, çalışma 
izin ücretinin iade 
edileceği işletmenin 
adı, banka hesap 
numarası ve 
vergi numarası 
bilgilerinin yer alması 
ve çalışma izin 
ücretinin yatı aldığına 
dair dekontun 
Bakanlığa 
gönderilmesini 
istedi.
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“Tatil dönüşü sendromu” 
korku yaratıyor

"Sorunsuz motive olabilmek için en kolay işle başlamalı"
Yıllık izinlerini kul
lanan çalışanların, 
tatil dönüşü işe 
uyum problemini, 
yeni döneme "en 
kolay işle başlamak
la" çözebilecekleri 
bildirildi.
Konya Numune 
Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı Dr. İlhan 
Nazhsöz, hafta sonu 
tatilinin ardından 
yaşanan ve 
"Pazartesi 
Sendromu" olarak 
bilinen işe uyum 
probleminin bir ben
zerinin, yıllık izinlerin 
kullanılmasıyla 
yapılan uzun 
tatillerin ardından 
görüldüğünü 
söyledi.
Tatil dönüşü

sendromu olarak 
nitelendirilen bu 
durumda, kişinin 
işine karşı isteksizlik 
duyduğunu belirten 
Nazhsöz, stresten 
uzak, eğlenceli 
bir tatilden sonra 
iş ortamının, 
çalışanları tedirgin

edebileceğini 
ifade etti.
İşini seven kişilerde 
bu sorunun uzun 
sürmeyeceğini 
vurgulayan 
Nazhsöz, "Aksi 
takdirde, 
zaten isteksiz olarak 
yapılan bir işe

ara verilmesinin 
ardından durum 
daha da 
kötüleşebilir" 
dedi.
Çalışanların, tatil 
dönüşünde sorun
suz motive ola
bilmeleri için 
birikmiş işleri 
sıraya koyarak en 
kolay olanı ile 
başlamaları 
gerektiğini kayd
eden Nazhsöz, 
"Uzun sürecek

uyumsuzluk 
sorunu, işgücü 
kayıplarını ortaya 
çıkarabilir. Tatilin 
bitiminden 2 gün 
önce, işte yapıla
cakların planlan
ması uyum sürecini 
kısaltabilir" dedi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 96 83

. GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1E
TVI

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 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

■ JLVJL

1 î
VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

w
1K
1 IS

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali. (18 Hat)______ ULAŞIM______ ;

1E METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz____________ 514 88 70

1 15 

1E

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

BELEDİYE

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

TAKSİLER
1R Körfez Taksi 51318 21

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

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

LGS 
sonuçları 
internette

Fen ve Anadolu 
liseleri ile Sosyal 
Bilimler Lisesi ve 
bazı meslek lisele 
rine öğrenci yer
leştirmek amacıyla 
gerçekleştirilen 
Liselere Giriş Sınavı 
(LGS) sonuçlan, 
yann açıklanacak. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
sonuçlara ilişkin 
bilgi vermek 
amacıyla, 28 
Temmuz Çarşamba 
günü Milli Eğitim 
Bakanlığı Başöğ ret- 
men Salonu'nda 
saat 11 OO'de basın 
toplantısı düzen 
leyecek. Adaylar, 
basın toplantısının 
düzenleneceği saat 
11 OO'den itibaren 
sınav sonuçlarını 
internetten ve tele
fon aracılığıyla 
öğrenebilecekler. 
Sınav sonuçlarının 
öğrenilebileceği

internet adresleri ie 
telefon numaralan 
şöyle: 
www.meb.gov.tr 
www.trt.net.tr 
O 312 497 41 99 
O 312 296 94 72 
(6 hat) 
Turkcell hattı bulu
nan adaylar, SMS 
aracılığıyla da sınav 
sonuçlarını öğrene 
bilecekler. Bunun 
için, adaylann, OKS 
yazıp boşluk 
bırakarak 11 haneli | 
TC Kimlik numar
alarını 7644'e gön- I 
dermeleri gerekiyor. 
SMS aracılığıyla 
sonuç lan öğren
mek isteyen aday
ların, bu işlemi sınav 
sonuçları açıkla
madan önce yap
maları halinde 
sonuçlar, yarın saat 
11 .OO'den itibaren 
cep telefonlarına 
otomatik olarak 
bildirilecek.

M Mi MH 
h® M ttfe 

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

EKMEK ARASI DÖNER + AYRAN 
SOSİSLİ SANDVVİÇ + AYRAN
HAMBURGER +AYRAN
HAMBURGER + CİPS + İÇECEK
TABAKTA SERVİS
DÖNER ♦ CİPS ♦ KARIŞIK SALATA t İÇECEK
CİĞER + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
KÖFTE + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK 
SOSİS + CİPS + KARIŞIK SALATA + İÇECEK

1.500.000 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
3.500.000 TL

4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL

MARGARİTAPİZZAtİÇECEK 4.500.000 TL
PİZZAKARIŞIKSALATA+İÇECEK 8.000.000 TL

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

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74

http://www.meb.gov.tr
http://www.trt.net.tr
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Kumar siteleri Dünya 6 ncı büyük yok 
oluş evresini yaşıyor

Biyologlar, —uçup gitmemiş
dünyanın altıncı olacak.

Araştırmalara göre, 
kumar oynanan 
internet sitelerinin 
girişinde yeterli kim* 
lik kontrolü yapıl
madığından 11 
yaşındaki çocuklar 
bile bu sitelerde 
kumar oynayabili 
yor. 11 yaşındaki 
çocuğun kimliğine 
siteler onay veriyor. 
Ingiltere'de 11 
yaşındaki çocukların 
internette kumar 
oynanan siteleri 
ziyaret edebildiği 
ortaya çıktı. 
Çocukları zararlı 
alışkanlıklardan 
korumak için kuru
lan NCH vakfının bu 
konuda yaptığı 
araştırmanın polis 
yetkililerine verildiği 
belirtildi.
Araştırma sırasında 
vakıf çalışanlarının, 
11 yaşındaki çocuk

SATILIK
ZEYTİNLİK ARAZİSİ

Mülkiyeti şirketimize ait, üzerinde 15 yaşında 
1.320 adet zeytin ağacı bulunan 52.402 m2 
(52.4 dönüm) arazi teklif almak suretiyle satıla
caktır.

NOT:
1) Teklifler mektup veya faks ile yapılacaktır.
2) Arazinin Yalova - Bursa karayoluna yak

laşık 160 m cephesi vardır.
3) Arazi istenildiği takdirde mesai saatleri 

içinde görülebilir.
(Zeytinlik arazisi fabrika arazisine bitişiktir)
4) İlgilenenlerin, teklifleri en son 20 Ağustos 

2004 tarihine kadar kabul edilecektir.

SVVEDISH MATCH
KİBRİT VE ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş.

Çeltikçi Köyü Mevkii / Orhangazi / BURSA
Tel : 0.224. 573 22 00
Faks : 0.224. 573 39 62

ların kimlikleriyle 
kumar oynanan 
sitelere girmeyi 
denediği ve bunlar
dan bazılarında 
başarılı olduğu 
kaydedildi.
Vakıf, polisten 
kumar oynanan 
sitelerin özel bir 
yazılım kullan
malarının ve bu 
sayede etkin yaş 
kontrolü yap
malarının sağlan

masını istiyor. 
Bu arada, İçişleri 
Bakanlığı'nda kumar 
sektörüyle ilgili çalış
malarda bulunan 
bakan yardımcısı 
Andrew Mclntosh, 
bulguların endişe 
verici olduğunu 
belirterek, 
hükümetin mutlaka 
etkin önlemler ala
cağı vaadinde 
bulundu 

büyük yok oluş 
evresini yaşadığı
na inanıyor. Yok 
olanların en 
meşhuru, dinozor
lar. Ancak, dino
zorları yeryüzün
den silen bir önceki 
evreden farklı 
olarak, bu sefer yok 
olma tehlikesiyle 
karşı karşıya olan 
binlerce hayvana 
yönelik tehdit, tek 
bir türden; insandan 
geliyor. Şimdi 
İngiltere'de, araların
da Londra Hayvanat 
Bahçesi ve Tabiat 
Tarihi Müzesi'nin de

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 
2 Ağustos son gün

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi ikinci taksit 
ödemeleri için 
son gün 2 Ağustos 
Pazartesi.
Mükelleflerden, 
taşıtların silindir 
hacmi ve yaşına 
göre değişen mik
tarlarda alınan 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’nde ikinci tak- 
sidin Pazartesi 
gününe kadar öden

Ihracaatın yarısı 6 ülkeye
218 ülkede alıcı 
bulan Türkiye'nin 
ihracatında 6 ülke 
öne çıkıyor.
İhracat son yıllarda 
gelişme gösteren 
sektörlerin başında 
geliyor. Ürünleri 218 
ülkede alıcı bulan 
Türkiye'nin ihra
catında 6 ülke 
öne çıkıyor.
Dış Ticaret Müsteşar 
lığı verilerine göre 
Türkiye, yılın ilk altı 
ayında yaptığı ihra
catın yaklaşık yansını 
sadece 6 ülkeye 
gerçekleştirdi. 

bulunduğu bâzı 
kurumlar, yok olma 
tehlikesiyle karşı 
karşıya olan hayvan
ların DNA örneklerini 
alarak, bunlan don
duruyor. Böylece, bu 
hayvanların soyunu 
devam ettirme 
çabaları başarısız 
olsa da, milyonlarca 
yıllık evrim sürecine 
ilişkin bilgiler, bilimin 
elleri arasından

mesi gerekiyor. 
Ödemeler, vergi tah
siline yetkili bankalar 
ve vergi daireleri 
aracılığıyla 
yapılabiliyor.

Toplam 218 ülkeye 
dönük, 15 binin 
üzerinde ürün ihraç 
eden Türkiye'nin 
Almanya, Amerika 
Birleşik Devletleri, 
İngiltere, İtalya, 
Fransa ve İspanyaya 
6 ayda yaptığı ihra

DNA örnekten 
dondurulacak 
hayvan lann 
başında, 
İngiltere de 
yaşayan bir 
tür çekirge. 

Arap antilobu 
ve san denizatı 
geliyor.
Bilimadamlannm, 
bu örn e kİ eri hayvan 
kopyalamada 
kullanmak gibi bir 
niyeti yok. Bütün 
umut, saklanan 
DNA'nın genetik 
biliminin ilerideki 
çalışmalanna 
ışık tutması.

Vatandaşlann zorluk 
çekmemesi için 
Vergi daireleri 
31 Temmuz 
Cumartesi günü de 
açık olacak.

cat 14 milyar 
dolan aştı. 
Bu oran Ocak - 
Haziran döneminde
ki 29 milyar 367 
milyon dolarlık 
toplam ihracatın 
yaklaşık yansını 
oluşturdu.
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Duygusal arabalar geliyor
Japonlar tarafından icat edilen yeni otomobiller, sizinle birlikte ağlayıp, 
gülüp, göz kırpacak. Bilgisayar ve yazılı sistemiyle donatılan otomobiller, 
yolda aracın yaptığı fren, süret ve dönüşlere göre tepki veriyor.

tt Bankası'ndan
KOBİ'lere faiz indirimi

I

Artık otomobiliniz 
sizin hissettiklerinizi 
paylaşıp sizinle birlik
te ağlayıp, gülüp, 
göz kırpabilecek. 
Sürücüsünün 
stresini, mutluluğunu, 
üzüntüsünü 
yansıtabilecek 
otomobiller için 
dört Japon mucit 
patent almayı 
başardı.
Amerikan New 
York Times 
Gazetesi'nin haber
ine göre, Toyota 
için çalışan Kenji 
Mori, Naoto 
Kitagavva, Akihiro 
İnukai ve Simon 
Humprhies icat 
ettikleri yeni otomo
bille çileye dönen 
yolculukların çok 
daha eğlenceli 
olacağını söylediler.

Bilgisayar ve anlamlı hale
yazılım sistemiyle getirip farlarınızdan
donatılan otomobil kızgınlığınızı
yolda aracın gösteren kırmızı ışık
yaptığı fren, sürat ve saçabilirsiniz.
dönüşlere göre tepki Size yol veren
vererek sürücüsünün biri olduğunda da
hislerini fara, ona bir göz
kaportaya, kırpabilirsiniz.
antene, kornaya Trafik kilitlendi ve
yansıtacak. artık çıldırmak
Otomobilin gözü üzeresiniz işte bu
olarak kabul edilen anda aracınız sizin
farlara göz kapağı, yerinize ağlıyor.
kaş ve gözyaşı Radyonuzda güzel
bölmeleri eklenmiş. bir müzik çaldığında
Trafikte önünüze ise beraber gülüyor
bir araç çıktığında ve size antenini
kornanızla verdiğiniz sallayıp eşlik ediyor.
tepkiyi daha Arabanızı park

ettiğinizde uyuyan 
moda geçip göz 
kapaklarını, antenini 
kapatıyor, camlar 
koyu bir renk alıyor, 
direksiyon başına 
geçtiğinizde o da 
uyanıyor ve sizin 
enerjinizi yansıtıyor. 
Japon mucitler 
özellikle sürücünün 
hissettiklerini 
fardan çıkan ışığın 
rengiyle göstermeye 
çalışmış. Eğer kızgın
sanız farınızdan 
kırmızı 
ışık çıkıp göz kapağı 
tamamen açılıyor. 
Tabii aracınız 
bozulduğunda, 
aracınız sizinle 
birlikte kızıp lacivert 
bir ışık saçıp 
ağlamaya başlıyor 
ve sonunda göz 
kapağını kapatıyor.

Halkbankası, 2004 
yılında istihdam 
artışı sağlayan 
KOBİ'lere 4 puana 
kadar faiz indirimi 
yapacak. Halk 
Bankası Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada 
Halk Bankası'ndan 
Türk Lirası kredi kul
lanan KOBİ'lere 
bugünden geçerli 
olmak üzere faiz 
indirimine gidileceği 
bildirildi.
Açıklamada 2004 
yılında istihdam 
artışı sağlayan 
KOBİ'lere 4 puana 
kadar faiz indirimi 
yapılacağı belir
tilirken, istihdam 
ettiği işçi sayısını 1 - 
10 arasında arttıran 
KOBİ'lere 2 puan, 
11 -30 arasında 
artıranlara 3 puan, 
31 ve üzerinde 

artıranlara ise 4 
puan faiz indirimi 
uygulanacağı 
kaydedildi.
Öte yandan. Halı 
Bankası, 2004 yılın
da belli tutarda 
ihracat yapan 
KOBİ'lere, kullandık
ları Türk Lirası kredil
erde 4 puana kadar 
faiz indirimi 
yapacak. Buna göre 
2004 yılında 1 mily
on Dolar ihracat 
yapanlara 2 puan, 
1 milyon ve 5 mily
on Dolar arasında 
ihracat yapanlara 3 
puan, 5 milyon 
Dolar ın üzerinde 
ihracat yapan 
KOBİ'lere ise 4 puan 
faiz indirimi yapıla
cak. Birden fazla 
koşulu sağlayan 
KOBİ'lere en fazla 4 
puana kadar faiz 
indirimi yapılacak.

“Ortaöğretim ihmal edildi”
YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Erdoğan Teziç, 
ÖSS'de sıfır alanların 
sayısının, ortaöğre
timin yoruma gerek 
bırakmayacak kadar 
ihmal edildiğini 
ortaya koyduğunu 
belirterek, bu kadar 
ağır ders yüküyle 
ortaöğretim yapıl
maması gerektiğini 
söyledi.
Teziç, "Bu sene kat
sayılarla ilgili 
kanunun çıkmaması, 
Türkiye'yi büyük bir 
badireden kurtar
mıştır. Yoksa meslek 
liselerine gidiş azala
caktı. Bu tehlikeyi 
Türkiye'nin aşmış 
olmasını umut etmek 
istiyorum" dedi. 
Prof. Dr. Teziç, YÖK'te 
eğitim muhabirlerinin 
sorularını yanıtladı. 
2004-ÖSS'de 32 binin 
üstünde öğrencinin 
sıfır puan almasını 
nasıl değer
lendirdiğinin sorul
ması üzerine Teziç, 

şunları söyledi: 
"Doğrusu bu 
ortaöğretimin hangi 
düzeyde olduğunun 
tipik bir göstergesi. 
Ortaöğretimin yoru
ma gerek bırakmay
acak kadar nasıl 
ihmal edilmiş 
olduğunu ortaya 
koyuyor. Ben lise 
müdürlüğü yaptığım 
dönemde de 
ortaöğretimdeki 
sorunları yaşamış bir 
yöneticiyim. Ders 
programlarının tekrar 
gözden geçirilmesi 
lazım. Bu kadar ağır 
ders yüküyle 
ortaöğretim olmaz." 
Meslek liseleri ile 
genel liselere devam 
eden öğrencilerin 
oranlarının belli bir 
dengeye oturması 
gerektiğini ifade 
eden Teziç, Avrupa 
ülkelerinde meslek 
lisesine giden öğren
cilerin diğerlerine 
oranının yüzde 65-70 
olduğunu anlattı.

Türkiye'de bunun 
tam tersinin 
yaşandığına işaret 
eden Teziç, genel 
liselere giden öğren
ci oranının yüzde 30- 
35 düzeyine çek
ilmesi gerektiğini 
kaydetti.
"TÜRKİYE BU TEHLİKEYİ 
AŞMIŞ OLMALI" 
Teziç, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Batıdaki ölçü budur. 
Avrupa Birliği 
sürecinde, bizim 
dahil olmamızdaki 
kriterlerin en başh- 
calarından biri bu 
olacaktır. Onun için 
bu sene bu kat

sayılarla ilgili 
kanunun çıkmaması 
Türkiye'yi büyük bir 
badireden kurtar
mıştır. Yoksa bu oran 
genel liseler boyu
tunda yükselecekti. 
Meslek liselerine 
gidiş azalacaktı. 
Türkiye'nin bu 
tehlikeyi aşmış 
olmasını umut etmek 
istiyorum. Gelişmiş 
ülkelerin eğitim- 
öğretim sistemi bu 
aynmın hassasiyetle 
düzenlenmiş olması
na bağlıdır. Türkiye 
bu konuda, bu pro
gramları gerçek
leştirmek için çok 

büyük parasal 
destek aldı. Bir kez 
bunda bir delik 
açılırsa, 2-3 sene 
sonra üniversite 
kapısında sınava 
başvuran öğrenci 
sayısının 4 milyona 
çıkması gibi bir 
tabloyla 
karşılaşabiliriz." 
YASA TASLAĞI 
ÇALIŞMALARI 
Teziç, bir soru üzerine 
yükseköğretim yasa 
taslağı hazırlama 
çalışmalarının 
sürdüğünü kaydetti. 
Çahşmalann belli bir 
tarihte bitirilmesine 
yönelik takvim belir
lemediklerini belirten 
Teziç, şunlan söyledi: 
"Takvimli çalışma 
olmaz. Biz hükümet 
istediği için değil 
ihtiyacımız olan 
değişiklikler var, 
bunun için çalışıy
oruz. Üniversitelerin 
sıkıntısını siyasilerin 
değil, üniversitelerin 
bizzat kendilerinin 

belirlemesi lazım. 
Anayasa nın bize 
yüklediği sorumluluk 
budur zaten. Anaya 
sa'daki 130 ve 131. 
maddeler, bu öneri
lerin üniversitelerden 
gelmesinin isabetli 
olacağını düşün 
düğü içindir ki 
Anaya sa'da yer 
alıyor. Siyayi iktidar
lar inisiyatif alma
malı. Bu uzlaşı larak, 
ortaklaşa yapı abilir. 
Veya biz hazırlar 
veririz, siyasi iktidar 
kendine göre düzen
lemeyi ya de ğiştirir 
ya kabul eder.
Ondan sonraki süreci 
bilemeyiz. Parlamen 
tolar ünive siteye gir
işle ilgili hususlan 
a lanla n, sayılan han 
gi ölçütlerin ele alı
nacağını düzenle
mez. Üniversitelerin 
özerkliğinin bir parça 
sı da ne tür öğrenci 
alacağının bizzat 
üniversitelerin 
belirlemesi."
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243 bin 127 aracın trafiğe kaydı yapıldı
Türkiye'de 2004 
Ocak-Nisan döne
minde 243 bin 
127 adet taşıt trafiğe 
kayıt yapılırken, 
98 bin 646 adet 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, 2004 
Ocak-Nisan dönemi 
motorlu kara taşıtları 
istatistik sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre, 
2004 Ocak-Nisan 
döneminde 243 bin 
127 adet taşıt trafiğe 
kayıt yaptırırken, 
98 bin 646 adet 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi.

2003 yılının aynı 
döneminde ise, 
49 bin 634 adet 
taşıtın trafiğe kaydı 
yapılmış, 5 bin 458 
adet taşıtın İse 
trafikten kaydı 
silinmişti. 2004 
Nisan'ın da ise 
toplam 82 bin 221 
adet taşıt trafiğe 
kayıt yaptırdı. Araçlar 
içinde 47 bin 193 
adet ve yüzde 
57.4 ile otomobil ilk 
sırada yer alırken, 
otomobili yüzde 26.2 
ile kamyonet, yüzde 
9.4 ile motosiklet ve 
yüzde 2.3 ile kamyon 
takip ediyor.

Nisan ayında trafiğe 
kaydolan araçların 
yüzde 4.7'sini ise 
minibüs, otobüs, yol 
ve iş makinaları ile 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturuyor. 2004 
Nisan ayında trafiğe 
kaydı yapılan 82 bin 

221 adet motorlu 
taşıtın içinde otomo
bil 47 bin 193 adet 
ile ilk sırada yer aldı. 
2004 Nisan ayı sonu 
itibariyle trafiğe 
kayıtlı toplam 7 bin 
864 bin 68 adet 
taşıtın yüzde

60.4'ünü otomobil, 
yüzde 13.8ini moto
siklet, yüzde 13.2*sirv 
kamyonet, yüzde 
5.2'sini kamyon ve 
yüzde 7.4'ünü ise 
diğer (minibüs, yol 
ve iş makinalan, oto
büs ile özel amaçlı) 
taşıtlar oluşturuyor.
2004 Nisan ayında 
tescil belgesi alan 
taşıtlar yoğunluk sıra 
sına göre; İstanbul, 
Ankara, İzmir, Antal 
ya, Bursa, Adana, 
Mersin, Hatay, Muğla 
ve Aydın illeri yüzde 
72.3 pay ile ilk on 
sırayı aldılar. 2004 
Nisan ayında tescil 

belgesi atan taşdkMn 
kuHaram şekSne göre 
yüzde 93.11 özel, 
yüzde 6.7 si ticari, 
yüzde 0.2*si resmi 
olarak kulanAyor 
2004 Nisan ayında 
trafikten ilk defa 
tescil belgesi alan 
otomobilleri n marka 
lanna göre yüzde 
16.51 Renault, yüzde 
13.1 'ini Opel, yüzde 
9.8'ini Tofaş (Murat- 
Fiat), yüzde 9.7 sini 
Ford, yüzde 9.6'sını 
Volkswagen, yüzde 
7.3'ünü Peugeot, 
yüzde 34'ünü ise 
diğer markalar 
oluşturuyor.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
‘ EN UYGUN FİYATLARLA 
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi
& İrsaliye!! Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

IEITÜRIİ HM BltlIlU HIZNETIHIZBEVIZ
Kirin ifstı

MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok Âtak«0^^

I BURSA HAKİMİYET VE -
1 KENT GAZETELERİNE 1
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ı

TEL: (0.224) 513 96 83

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
• Te/ : (0.224) 513 06 70 •
• GSM : (0.537) 491 31 30 •
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II

Türkiye'nin devi TÜPRAŞ
Tüpraş geçen yıl 8.2 
katrilyon lira üretim
den satış gerçekleştir
erek, Türkiye'nin en 
büyük sanayi kuruluşu 
oldu. Önceki yıl 13. 
sırada bulunan Ford 
Otomotiv İkinci oldu. 
İşte İlk 10 sırayı alan 
kuruluşlar...
İstanbul Sanayi 
Odası'nın (ISO) 
"Türkiye'nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu" 
raporunun sonuçlan 
açıklandı.
Tüpraş. geçen yılki 
gibi birincilik sırasını 
korudu. Tüpraş'ın 
2003 yılındaki üretim
den satışları 8 
katrilyon 215 trilyon 
208 milyar 423 
milyon lira oldu.
Önceki yıl 13. sırada 
bulunan Ford 
Otomotiv Sanayii A.Ş. 
ise geçen yıl 2 katril 
yon 425 trilyon 400 
milyar 623 milyon 
lirayla ikinci sırayı 
aldı. ISO 500 sırala

Çin'den Tiita yatırım çağrısı
Yeni yılda kotaların 
kalkmasıyla özellikle 
Türk tekstil ve kon
feksiyon ihra
catçılarının korkulu 
rüyası olan Çin'den, 
Türk işadamlarına 
yatırım çağrısı geldi 
Bursa Valisi Oğuz 
Kağan Köksal'ı 
makamında ziyaret 
eden Çin'in İstanbul 
Başkonsolosu Yu 
Hongyang, Türk 
işadamlarının 
ülkesindeki fırsatları 
değerlendirmelerini 
İsteyerek, yatırım 
çağnsında bulundu. 
Yu Hongyang, 
Türkiye'nin özellikle 
ekonomik açıdan 
önemli kentlerinden 
biri olan Bursa*ya, 
Türk ve Çinli 

masında ilk kez üre
timden satışlarda bir 
özel sektör kuruluşu 
İkinci sıraya yerleşti. 
Ford Otomotiv Sanayii 
A.Ş., ayrıca, özel sek
tör sıralamasında ise 
birinci oldu.
Önceki yılın İkincisi 
Elektrik Üretim A.Ş. ise 
geçen yıl 2 katrilyon 
166 trilyon 932 milyar 
961 milyon lira ile 
üçüncü oldu.

İlk 10 kuruluşun 7'si 
özel, 3'ü kamu kuru- 
luşlarından oluştu.

Araştırmaya göre, 
ilk 10 sırada yer alan 

ÜRETİMDEN SATIŞLAR
2003 2002 KURULUŞ (NET Milyon TL)
1 1 TÜPRAŞ 8,215,208,423
2 13 FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. 2,425,400,623
3 2 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2,166,932,961
4 7 OYAK RENAULT 2,051,932,583
5 3 ARÇELİK 2,004,374,937
6 6 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK 1,947,455,927
7 5 TOFAŞ 1,816,917,130
8 8 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1,788,298,469
9 4 VESTEL 1,686,330,302
10 10 AYGAZA.Ş. 1,607,993,566

işadamlarının yapa
bileceği işbirliği 
potansiyelini görüp 
değerlendirmek için 
geldiği söyledi. 
Hongyang, her 
dönemde Türk 
cumhurbaşkanlarının 
Çin'i ziyaret ederek, 
dostluklarını 
pekiştirdiklerinin 
altını çizerken, 
"Ziyaretler iki ülkenin 
üst düzey yetk
ililerinin ortak dostluk 
düşüncesini pay
laştığını gösteriyor. 
Türkiye ile Çin 
arasındaki ilişkiler de 
iki ülkenin tarihinde 
en iyi dönemini 
yaşıyor. Türklerle her 
alanda işbirliği yap
mak istiyoruz. 
İşadamları Çin'i

kuruluşların 2003 ve
2002 yılı sıralaması ile 

görmeden karar ver
mesinler. Geçen yıl 
500 milyar dolar 
yabancı sermayeyi 
Çin'e çekmeyi 
başardık. Türk 
işadamları da gelip, 
Çin'deki fırsatları 
değerlendirmeli.
Çin'de fırsatlar ülkesi. 
Yatırımcılar için çok 
fırsat var" dedi.
Bursa Valisi Oğuz 
Kağan Koksal da, 
tekstilde dünyanın iki 
güçlü ülkesi olan 
Türkiye ile Çin'in rek
abet yerine işbirliğini 
seçmeleri gerektiğini 
belirterek, "İşbirliği iki 
ülkeye de avantaj 
getirir. Türkiye tek
stilde dünya 
pazarlarında aranan 
kaliteli mallar 

üretimden satıştan 
şöyle: 

üretiyor. Özellikle 
markalaşma ve 
kaliteyi tanıtma 
açısından Çin'in 
Türkiye'ye ihtiyacı 
olduğunu 
düşünüyorum. 
Türkiye ile Çin bu 
sektörde işbirliği 
yapabilir" diye 
konuştu.
Vali Koksal, ayrıca 
iki ülke arasında 
turizm açısından da 
çok iyi bir işbirliği 
yapabileceklerine 
değinerek, bir çok 
medeniyetin 
yaşadığı Bursa'nın 
Çin'den gelecek 

"turistler için 
görülmeye değer 
bir kent olduğunu 
da sözlerine 
ekledi.

Yeni Türk
Lirası’nda l| 
İngilizce

olmayacak
Merkez Bankası, 
Yeni Türk Lirası 
banknotların 
üzerinde' 
Türkiye 
Cumhuriyeti* 
ibaresinin 
İngilizcesi olan 
Republic of 

Turkey* ibaresinin 
bulunmasının söz 
konusu olmadığını 
bildirdi.
Merkez Bankası 
tarafından yapılan 
duyuruda, son 
zamanlarda basın
da yer alan bazı 
haberlerde Yenf 
Türk Lirası'nın 
üzerinde 'Türkiye 
Cumhuriyeti' 
ibaresinin 
İngilizcesi olan 
'Republic of Turkey* 
ibaresinin 
bulunduğunun 
iddia edildiği 
hatırlatıldı. 
Bu konuda 
Merkez Bankası'nın 
kredibilitesini 
yakından v 
ilgilendiren çeşitli 
yorumlar yapıldığı 
belirtilen açıklama
da, şöyle denildi: 
'Basımı ve

■ BURSA HAKİMİYET VE ı 
KENT GAZETELERİNE .

1 İLAN ve REKLAM ALINIR1
1 KÖRFEZ REKLAM 1
I TEL:(0.224)5139683 I

şubelerimize
dağıtım işlemi 
başlamış olan Yeni 
Türk Lirası banknot
larımızın üzerinde 
böyle bir ibarenin 
bulunması söz 
konusu değildir. 
Asılsız nitelikteki 
bu haberlerin, 
5083 sayılı Kanunun 
yasalaşmasından 
sonra uygulamaya 
konulan çalışma 
programlarını 
etkilemesi ve 
yönlendirici olması 
da mümkün 
bulunmamaktadır.' 
Duyuruda, Yeni 
Türk Lirası 
banknotlarının 
görüntüleri ve 
güvenlik özellikleri 
tanıtım programı 
dahilinde 2004 
yılının sonuna 
doğru açıklanacağı 
kaydedildi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET —^►513 96 83
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Kahve şeker hastalığını önlüyor mu?
$on yıllarda yapılan 
araştırmalar, zaman 
zaman sağlığımız 
üzerine çeşitli olum
suz etkileri olduğu 
ileri sürülen 
kahvenin, şeker 
hastalığı riskini azalt
mak gibi çok önemli 
bir etkisi olduğunu 
ortaya koydu. 
Sonuçlan geçtiğimiz 
günlerde açıklanan 
ve Finlandiya'da 
yapılan araştırmaya 
göre, tip 2 şeker 
hastalığı riski günde 

ı 3-4 fincan kahve 
içen kadınlarda 
%29, erkeklerde ise 
%27 oranında daha 
az bulundu. İçilen 
kahve miktarı art
tıkça, şeker hastalığı 
riski de hızla azalıyor
du. Buna göre, tip 2 
şeker hastalığına 
günde 10 fincandan 
fazla kahve içen 
kadınlarda %80, 
erkeklerde ise %55 
oranında daha az 
rastlandı.
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükuşta, araştır
manın, Finlandiya' 
da 35-64 yaşlan 
arasındaki 7.655

Piknik dönüşü baş ağrıtan neden?

kadın ve 6.974 erkek 
üzerinde yapıldığını 
vurguladı. Bu 14.629 
kişi. 1982 yılından 
itibaren ortalama 12 
yıllık sürelerde 
izlenerek bunlarda 
şeker hastalığı 
gelişip gelişmediği 
araştırıldı.
Araştırmayı yapan 
uzmanlar, bu koruyu
cu etkinin kahveden 
mi, yoksa kahve 
tiryakilerine ait 
başka özelliklerden 
mi kaynaklandığının 
kesin olarak anlaşıla
bilmesi için başka 
araştırmalara gerek 
olduğunu belirtiyor
lar Hemen belirtelim 
ki, Finlandiya, 
dünyada kişi başına 
en çok kahve 
tüketilen ülkedir. Bir 
Finli, günde ortala
ma olarak 9 fincan, 
yılda da 10 kg kahve 
içmektedir.
Tip 2 şeker 
hastalığı nedir? 
Şeker hastalığı tip 1 
ve tip 2 olmak üzere 

ikiye ayrılır. Tip 1 
şeker hastalığı, daha 
çok çocuklarda ve 
genç erişkinlerde 
görülür. Pankreasta 
yeterli miktarda 
insülin yapılamaması 
sonucu ortaya çıkar. 
İnsüline bağımlı 
diyabet adıyla da 
bilinir.
Tip 2 şeker hastalığı 
ise, orta yaştaki şiş
man kişilerde daha 
çok görülür. Nedeni, 
dokuların insülini 
yeterince kullana
mamasıdır. Erişkin 
tipi şeker hastalığı 
ismi de verilir. Şeker 
hastalığının, körlük, 
kalp hastalıkları, 
böbrek yetersizliği ve 
sinir haşan gibi çok 
ciddi sonuçlan 
yardır. Kahve, seker 
hastalığına karşı 
nasıl koruyor? 
Kahvenin şeker 
hastalığına karşı 
koruyucu etkisinin 
nasıl olduğu kesin 
olarak bilinmiyor, 
ancak kahvede 

bulunan klorogenik 
asitin kan şeker 
düzeyini dolaylı 
olarak düzenleye
bileceği ye kafeinin 
pankreastan insülin 
salgısını artırabile
ceği üzerinde durul
maktadır.
Ayaca,kahvede 
bulunan potasyum, 
magnezyum ve 
çeşitli antiioksidan- 
ların kan şekerini 
düzenleyici etki
lerinin olabileceği 
de düşünülmektedir. 
Kahvenin şeker 
hastalığına karşı 
koruyucu etkisinin 
aşın derecede kahve 
içenlerde daha belir
gin olması akla şu 
soruyu getiriyor: 
Fazla kahve şeker 
hastalığına karşı 
koruyor, ama ya bu 
kadar fazla kahvenin 
başka organlara hiç 
mi zararı olmaya
cak?
KAHVENİN ZARARLARI 
Günde 2-3 fincan
dan fazla kahvenin 
iyi bilinen pek çok 
olumsuzluktan var: 
Uykusuzluk, sinirlilik, 
çarpıntı ve kalp ritim 
bozukluktan, ishal, 
kadınlarda düşük? 
bunların başlı- 
calarıdır.

Zeki çocuklar daha

Yapılan bir araştır
ma zeki çocukların 
yetişkin hale geldik
lerinde, çocukluk
larında nispeten 
daha az zeki olan
lara göre önemli 
hastalıklara 
yakalanma riskinin 
daha az olduğunu 
ortaya koydu. 
Harvard Üniversitesi 
Kamu Sağlığı 
Bölümü tarafından 7 
yaşındayken IQ testi 
yapılmış 30-39 yaş 
arasında bulunan 
633 kişi üzerinde 
yapılan uzun 
dönemli bir araştır
ma, kalp hastalığı, 
şeker, kanser, astım, 
eklem İltihabı, kalp 
krizi, kanamalı ülser, 
verem ve hepatitler 
gibi ciddi hastalık
lara çocukluklannda 
IQ'su yüksek çıkan 
insanlarda daha az 

rastlandığını 
gösterdi.
Araştırma sonuçlan, 
7 yaşında elde 
edilen IQ skorundaki 
her 15 puanlık 
artışın yetişkinlikte 
bu tür hastalıklara 
yakalanma riskini 
üçte bir oranında 
azalttığını ortaya 
koydu.
Epidemoloji ve 
Kamu Sağlığı 
Dergisi nde yayın
lanan araştırma 
sonuçlarını yorum
layan araştırmacılar, i 
zeki insanlann riskli 
ve sağlıksız 
davranışlardan uzak 
durduklarını, sağlık 
sisteminden daha 
iyi istifade ettiklerini 
ve vücutta tahribata 
yol açan stres sebe
plerini minimize 
etmeyi başarabildik- 
lerini kaydettiler.

Piknik dönüşlerinde 
ortaya çıkan baş 
ağrısı ve mide bulan
tılarının, etlerin man
galda pişirilmeden 
önce uzun süre sıcak
ta bekletilmesi 
nedeniyle ortaya çık- 
tryor: Çünkü mikroor
ganizmalar hemen 
ürüyor
Selçuk Üniversitesi 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yûsuf Durak, 
yaptığı açıklamada, 
gıda zehirlen
melerinin, mikroorga
nizmaların üremesi 
için uygun ortam 
hazırlayan sıcak 
havalarla bağlantılı 
olduğunu söyledi. Yaz 
aylarında sayılan 
artan zehirlenmelerin 
önemli bir kısmının 
piknikte tüketilen 
etierden kay

naklandığını vurgu
layan Durak, bu açı
dan zehirlenmelerde 
en büyük riski tavuk 
etlerinin oluştur
duğunu İfade etti. 
Kırmızı etlerin, büyük
baş ve küçükbaş hay
vanların kesilip 
parçalanmasına 
kadar geçen sünde 
çok fazla mikroorga
nizma bulaşmasına 
maruz kalmadığın* 
ifade eden Durak 
şunları kaydetti: 
“Ayrıca pikniklerde 
pahalı olması 
nedeniyle kırmızı et 

fazla kullanılmıyor. 
Bunun yerine tavuk eti 
daha çok tercih 
ediliyor. Ancak tavuk 
etleri, fabrikalardaki 
işlenmeleri sırasında 
tüy, deri ve ayakların
dan mikrobiyal açı
dan kirlenmektedir. 
Etler hemen soğuk 
zincire girdiğinde kir
lenmenin boyutu 
sadece bulaşmayla 
sınırlı kalıyor. Çünkü 
üreme, soğuk zincirde 
önleniyor. Ancak 
tavuk etleri soğuk zin
cirden çıktığında, 
mikroorganizmalar 
hemen aktif hale gel
erek, çoğalmaya 
başlar. Bu nedenle 
vatandaşların tüke
timde çok dikkatli 
hareket etmesi 
gerekir."
ÇÖZÜLÜR ÇÖZÜLMEZ 
GİRİLMELİ"

. - -iğe gidilirken alı

nan dondurulmuş 
etlerin hazırlanıp pişir
ilene kadar uzun süre 
sıcakta kaldığına 
dikkati çeken Yûsuf 
Durak, şöyle devam 
etti: “Bu süre içinde 
insan sağlığı açısın
dan büyük tehlike 
oluşturan clostridium 
perfringens ve salmo- 
nella gibi tehlikeli 
mikroorganizmalar, 
uygun ortam oluş
tuğundan hızla ürem
eye başlar. Öğleye 
doğru gidilen piknikte 
akşam üzerine kadar 
etlerin mikrobiyal 
yükü ciddi boyutlara 
ulaşır. Bu mikroorga
nizmalar, toksik etki 
yapan tehlikeli mad
deler de üretmeye 
başlar. Bunlar pişir 
meyle yok edileme 
diğinden, piknikte 
zehirlenme 
kaçınılmaz oluyor."

______  1~rh’
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GEMLİK YEŞİLIRMAK’TAN SÜPER BAŞARI 
2004 ÖSS’DE GEMLİK’TEKİ 
İLK 6’NIN 5’İ YEŞİLIRMAKLI 
GEMLİK BİRİNCİLERİ YEŞİLIRMAK’TAN

NO ADI VE SOYADI puan:* BÖLÜM OKULU DERSHANESİ OKUL DERECESİ

1 GÜLŞAH ÇIKRIKÇI 370.875 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ

2 - 367.378 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -

3 NİLGÜN TEMÛRKIRAN 367.331 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİURMAK -

4 MİTHAT KORUMAZ 361.555 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

5 BURÇİN AYDIN 361.338 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİURMAK

6 AHMET TÜRKMEN 360.521 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ

7 - 359.782 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -

8 - 357.534 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -

9 ŞAHİN KALKAN 357.205 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK -

10 SULTAN ORMAN 356.959 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİURMAK

11 ÖZGE ÇAKIR 355.011 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİURMAK -

12 MERYEM UĞUR 353.288 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİURMAK -

13 - 353.121 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -

14 SALİHAUGUR 352.521 E. AĞIRLIK İ. HATİP LİSESİ YEŞİURMAK OKUL BİRİNCİSİ

Sayısal Puan 
GEMLİK l’NCİSİ

Sözel Puan 
GEMLİK l’NCİSİ

E. Ağızlık Puan 
GEMLİK 2’NCİSİ

Dil Puan 
GEMLİK l’NCİSİ

GÛLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI NİLGÛN TEMÛRKIRAN
370.875 356.489 362.080 367.331

Tel: (0.224) 514 47 87 - 514 21 40 - 514 21 41
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tutuklu ve hükümlü var
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
1986-2003 yılları arasında ceza ve 
tutukevlerinde^ hükümlü ve tutuktu 
sayılarını belirledi. Buna göre, 
Türkiye’de 63 bin 803 tutuklu ve 
hükümlü bulunuyor. Haberi sayfa 5'de

Dünya otomobil devlerinden Volvo Serbest Bölge’ye gelebilmek için nabız yokluyor

Serbest Bölae've Volvo beklentisi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Otomotiv dünyasının en sağlam araçlarından biri olarak bilinen Volvo 
Otomobilin ilçemizde bulunan Bursa Serbest Bölgesi’nde fabrika kurmak 
için çalışmalar başlattı öğrenildi. AK Parti Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu Gemlik’in cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Volvo
r Dünkü Bursa gazetelerinin bazılannın birinci haberi 
| Volvo'nun Gemlik’teki Serbest Bölge’den yer edinmek 
için çabşma başlattığını yazıyor.

Yaklaşık yedi yıl önce, Volvo, yine Bursa bölgesinde 
fabrika kurmak için çalışma başlatmıştı.

Dönemin ANAP'lı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
| Saker Yerel Gündem 2000 programında, Bursa ve 
| çevresinde yeni bir otomobil fabrikası kurulmasını 
düşünmediklerini belirterek, Volvo’nun isteğini geri 
çevirmişti.

Volvo gibi Avrupa’nın hatta dünyanın en sağlam 
I aracını üreten dev bir firmanın Türkiye pazarından pay 

alamamasını düşünmek olamaz.
Atman Wo$vogen, Opel, BWM, Amerikan Ford, 

Chevrolet Japon Mazda ve Honda, Güney Kore Hundai, 
Fransız Peugeout, Citroen, İtalyan Fiat ve daha niceleri 
bol kremalı Türkiye pastasından yemektedir.

! Volvo, yanılmıyorsan İsveç malı. Güvenilir ve Avrupa 
da tufalan bir araç.

Söyleşine araba tutkunu bir ülkenin pazarından pay 
almak istemesi doğaldır.

Volvo’nun Gemlik’te bulunan Bursa Serbest Bölgesinde 
yer alması halinde, fabrika çok kısa zamanda kurula
bilir.

Bu, Gemlik’ti gençlere yeni iş olanağı demektir.
Bu, Bursa ve çevresindeki oto yan sanayine yeni bir iş 

kapısı demektir.
Bu, Türkiye’ye döviz getirip, döviz götürmek demektir.
Bu Gemlik’in nüfusunun yeniden artması, kiraların 

yükselmesi, esnafın yüzünün gülmesi demektir..
Bursa Serbest Bölgesi beklenen büyümeyi göstereme

di
Bunun nedeni, ülke ekonomisindeki istikrarsızlıktır.
Bconomi düzelse, sanayici ve yatırımcı önünü göre- 

bilse. Bursa Serbest Bölgesi çok kısa zamanda dolar ve 
başta Gemfik’e büyük yararlar sağlar.

Volvo’nun Serbest Bölge girişimini merakla ve ilgiyle 
gözlüyoruz.

Türkiye'nin en hızlı 
gelişen Serbest Bölge 
si durumunda olan 
Gemlik'teki Serbest 
Bölge, dünya devi fir
maların da gözdesi 
haline geliyor.
Erdem Saker'in Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı döne
minde yatırım izni 
alamayan Volvo'nun 
bu defa bölgenin 
parlayan yıldızı olan 
Gemlik’teki Bursa 
Serbest Bölgesi'nden 
yer tahsisi için nabız 
yokladığı öğrenildi. 
Liman avantajı ve 
yatırım imkanları ile 
firmaların gözünde 
adeta cazibe merkezi 
haline gelen Gemlik 
Serbest Bölgesi'nde 
şimdiye kadar yak
laşık 170 kuruluşun 
yatırım yapmak için 
belge aldığı bildirildi. 
Daha önce Bursa'da 
yatırım yapmak için 
harekete geçen 
ancak dönemin 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker*i 
geçemeyen otomotiv 

devi Volvo'nun, 
Gemlik Serbest 
Bölgesi için 
Ankara'da nabız 
yokladığı öğrenildi. 
CAZİBE MERKEZİ 
AKP Bursa Milletve 
kili ve TBMM Plan 
Bütçe Komisyonu 
üyesi Alton 
Karapaşaoğlu, 
başta Volvo olmak 
üzere birçok dünya 
devi firmanın 
Serbest Bölgeye 
gelmek için 
çalışma yürüt
tüğünü doğru
larken, Bölgenin 
önümüzdeki 
dönemde Avrupa'nın 
en önemli üretim ve 
ihracat merkez
lerinden biri haline 
geleceğini söyledi. 
Yabancı sermayenin 
liman ve ihracatta 
kolaylıklar nedeniyle 
Gemlik üzerinde 
durduklanna değinen 
Karapaşaoğlu, 
bölgenin hızla 
gelişmesinin, Türkiye 
ve Bursa için büyük 
önem taşıdığını

kaydetti.
HER TÜRLÜ DESTEK 
Gemlik Serbest 
Bölgesi Genel Müdürü 
Nihat Balkan, resmi 
olarak Volvo'nun bir 
başvurusunun 
olmadığını belirterek, 
katma değer sağla 
yacak üretime yöne
lik yatırımlara kapıla 
nnın sonuna kadar 
açık olduğunu söyle
di. Bölgeye gelmek 
isteyen yabancı ser
maye yatınmlanna 
her türlü desteği ve 

yardımı göstermeye 
hazır olduklarına 
işaret eden Balkan, 
"Bölgede katma 
değer sağlayacak 
yatırımlarda kurum
lar vergisi muafiyet» 
avantajı sürüyor.
Yatırım için yerimiz 
var. Gerekirse 
bölgeyi genişlete 
biliriz. Yabancı 
sermayeye her 
zaman kapılarımız 
sonuna kadar açık" 
diye konuştu.
(Gemlik Körfez Haber)

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çocuklar Karsak
Deresi’nde kefal avlıyorGürhan ÇETİNKAYA

Borç yiğidin kamçısıdır 
(mı acaba)?

Alacak verecek.
Borç harç.
İnsanları en çok meşgul eden konulardan 

biri.
Hukuk ve bankacılık sisteminin iş hacminde 

önemli bir yer kaplıyor.
Ülkelerde aynı...
Kimi borç içinde yüzüyor kimi de safahat 

içinde...
Borç içinde yüzen çırpındıkça batıyor.
Diğeri yükseliyor.
Çok ilginç...
Asıl ilginç olan ise borcun borçla ödenmesi.
Örneğin IMF kapısını çaldığında vermem 

demiyor.
Güvence istiyor.__  • - ..
Bir de kurallar koyuyor.
İşine gelirse...
Gelmek zorunda başka çıkar yol kalmamış 

ki...
İnsanlarda ülkeler de ne yazık ki bu yola 

yöneliyor.
Ana horç hep sabit. .
Sürekli faiz ödeniyor.
Tüm bunlar yaşam standartlarını belirli 

temele oturmamaktan kaynaklanıyor.
Ama nasıl otursun ki...
Kaynaklar çar çur edilince..
Gelen borçlarda siyasi mekanizmanın istek

leri doğrultusunda kullanılınca,
Ülkemiz insanı hızlı bir fakirleşme sürecine gir

miş...
Üretim istenilen düzeyde seyretmediği için 

yoksulluk da işsizlikle körükleniyor.
Bu kez gelsin borçlanma...
Borç;
Doğru kullanılmadığında ve değer- 

lendirdilmediğinde çok tehlikeli.
Bizim ülkemizde, politik sığlığından olsa 

gerek doğru değerlendirilmediği çok açık.
İşin sonu iyi değil.
IMF ve Dünya Bankası ülke yönetiminin içine 

kadar girmiş durumda.
Onlar söylüyor biz yapıyoruz.
Onun için;
Bireyler olarak bizler çok çalışmak, çok üret

mek, haksızlıklar karşısında sesimizi yükseltmek 
zorundayız.

Kaynaklarımızın doğru değerlendirilmesi için 
bekçilik yapmak sorumluluğumuz da cabası.

Tek çıkış bu....
Gerisi fasa fiso...
Çünkü lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor.

ABONE OLDUNUZ MU?

GUNUM StVA SI GAZE TE ■■■

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karsak Deresinde 
insanın aklına ne 
gelirse bulun
maya başladı. 
Ördek avından 
sonra şimdi de 
Kefal avcılığı 
başladı.
Karsak Deresinin 
akıntılı olmadığı 
için denizden 
gelen kefal 
balıklarını gören 
çocuklar oltalarıy
la balık avla
maya başladılar. 
Deniz dibinde
durgun ye batak
alanlarda
yaşayan Kefal 
balığı derenin pis 
sularına girerek 
çocuklara yeni bir 
avlanma zevki 
yaşatıyor.
Yaklaşık 100 
metrelik alanda 
boyları 20 santim
den 30 santimet 
reye kadar Kefal 
balığının girdiği 
dere yatağında

Ç
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TEDAŞ İşletme Müdürü
askere gidiye
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ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık 3.5 yıldan bu 
yana Gemlik'te görev 
yapan Tedaş İşletme 
Müdürü Zafer Girgin 
vatani görevini yapmak 
için askere gidiyor.
3.5 yıl önce ilk görev yeri 
olan Gemlik'te göreve 
başlayan Zafer Girgin, 
bugün itibariyle geçici 
olarak görevinden 
ayrılacağını bildirdi.
Gemlik'in yaşamında 
özel bir yeri olduğuna 
değinen Tedaş İşletme 
Müdürü Zafer Ergin, 
"Gemlik benim göreve 
ilk başladığım yer.b 
Bunun için çok güzel 
anılarım oldu. Buradan 
güzel duygularla

ayrılıyorum.
Askerlik görevimi 
yaptıktan sonra inşallah 
yine Gemlike gelirim. 
Tüm dostlarıma ve

arkadaşlarıma 
bana gösterdikleri 
yakınlıktan dolayı 
teşekkür ediyorum' 
dedi.

1
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Sayfa 3

îuracaat etmeyenler sınavlara alınmayacak ve sınav hakkını kullanmış sayılacak'

güz dönemi KaU ve Ustalık
sınavları 1 Eyiül’de başlıyor

2003-2004 yılı Güz dönemi kalfalık ve ustalık sınavlarına katılmak isteyenlerini 3 Ağustos 2004 ta 
itline kadar Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi'ne müracaat etmeleri gerektiği açıklandı. Gemlik 
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erçin Bekmezci önceki dönemlerde sınavlara girip başarısız olan- 
kum başarısız olduktan dersleri belirtir müracaatlarını yapmalan gerektiğini söyledi.
Savattın SEKERSOZ

Gemlik Mesleki
Eğitim Merkezi'nde
2003-2004 yılı 
Güz Dönemi
Kalfalık ve Ustalık
sınavlarının
1 Eylül 2004
Çarşamba günü 
başlayacağı 
açıdandı.
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci nin
verdiği bilgiye göre, 
sınavlara girmeye 
hak kazananların
veya daha
önceki dönemlerde
sınavlara ginp

başansız olan
ların, başarısız 
oldukları dersleri 
belirtir 
müracaatlannı 
yapmaları 
gerektiği 
bildirildi. 
Sınavlara 
katılacakların 
13 Ağustos 
2004 Cuma 
gününe 
kadar şahsen 
müracaat 
ederek sınavlara 
katılacaktan 
dersleri belirtir 
dilekçelerini 
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi

Müdürlüğü'ne 
vermeleri gerekiyor. 
Müracaat etmeyenler 
sınavlara alınmaya

cak olup sınav 
haklarını kullanmış 
sayılacakları 
duyuruldu.

Fmıiilı^^ıııİİ’ııiııısiintjileııi
Gemlik
Fenerbahçeliler 
Demeği. 4 Ağustos 
Çarşamba günü saat 
13.00 ile 17.00

TAŞI 
GEDİĞİNE

arasında Dilek Aile 
Çay Bahçesinde 
Sünnet Şöleni 
düzenliyor.
Fenerbahçeliler

Derneği Başkanı Ali 
Başaran ile Yönetim 
Kurulu üyesi Tayfun 
Has, yaptıkları 
açıklamada 
yaklaşık 20 çocuğun 
sünnet ettirileceğini 
söylediler.
Sünnet Şöleni'nin 
yapılacağı gün 
Fenerium Satış Tırtnın

da ilçeye gelerek 
İskele Meydanında 
satış yapacağını 
duyuran Ali Başaran 
ile Tayfun Has, 
düzenlenen Sünnet 
Şöleni'nin giderlerini 
Fenerbahçeli 
taraftarların 
karşıladıklarını 
söylediler.

İnsanlık raydan 
çıktı

Düşünür, Browning:
Ne yazık ki insan, hala insan 

olamamıştır” demiş.
Son yıllarda bu söz tam bize 

yakışıyor.
Büyük Marmara depreminden 

sonra bir çok insan kayboldu.
Çünkü organ mafyası yine iş 

başındaydı.
Yardım eden kişilerin bir bölümü, 

hırsız çıktı.
Çapulcu çıktı.
Bu çapulcular, son tren kazasında 

da iş başındaydı.
Nitekim bu konu, basında da yer 

aldı.
İşsizlik ve fukaralık çapulculuğu 

daha da arttırdı.
3-5 milyon için, adam öldürüyor

lar.
Bir cep telefonu için can alıyorlar.
Bütün insanlık böylemi oldu.
Yoksa biz mi bu kadar bozulduk.
Allah korkusu zaten kalmadı.
Kanun korkusu ise, giderek azaldı. 
Verilen komik cezalar, suç oranını 

daha da arttırdı.
Bir depremi, yağma yapmak için 

kullanmak.
Bir tren kazasını, soygunda kullan

mak.
Böyle bir insan olabilir mi?
Buna insan denebilir mi.
Demek ki Türkiye'de insanlık 

elden çıkmış.
İnsanlık raydan çıkmış.

Boşuna....
ANAP adını ve 
amblemini değiştirecekmiş. 
An petekte bal bırakmayınca 
Ne yapsalar, boşuna.
Cismi kalmamışın ne 
adı kalır ne sanı.

GÜNÜN SÖZÜ

İnsan, 
Evrenin kötü çocuğudur. 

“Oppenheim”

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Kumla’lı hanımlar hamamda çoştü

î*

mlar,

Seyfettin SEKERSOZ
Küçük Kumla 
Kültür ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği'nin düzen
lediği çiğ börek 
partisinde kadınlar 
Kumla'nın tarihi 
hamamında göbek 
atarak eğlendiler. 
Mimar Sinan'ın yap
tığı projelere örnek 
alınarak yaklaşık 700 
yıl önce yapıldığı 
bilinen Küçük Kumla 
Kasabası içindeki 
tarihi hamam, 
geçtiğimiz aylarda 
temizlenerek ilk kez
HEM sergilerine 
açılmıştı. 
KAPILAR İKİNCİ 
KEZ AÇILDI 
Dün, ikinci kez 
kapılarını açan tarihi 
hamamda yaklaşık 
50 kadın dernek 
yaranna düzenlenen 
partide çiğ börek
lerini yediler, ayran- 

' larını içip bol bol 
göbek atarak 
eğlendiler.
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı

Saime Aktürk, ayrıca 
Lise ve Üniversite 
öğrencilerine burs 
imkanı verdiklerine 
de değinerek, "Daha 
önce iki üniversite 
öğrencimize burs 
veriyorduk, bu yıl 
dörde çıkarmak 
istiyoruz. Bize katkısı 
olan herkese 
yönetim kurulu 
arkadaşlarım adına 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
Daha sonra, Küçük 
Kumla'lı olan ve 
halen Almanya'da 
yaşayan Ayşen 
Belgin Buza derneğe 
yaptığı maddi 
yardımlardan dolayı 
Başkan Saime AktürK 
teşekkür plaketi 
verirken, dernek 
arkadaşları da 
Başkan Aktürk'e 
teşekkür plaketi 
verdiler.
Müzik eşliğinde tarihi 
hamamın atmosferi 
içinde müzikle 
coşan kadınlar 
gönüllerinde göbek 
atarak eğlendiler.

* 
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Eşref Güre ile 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Gülerin de 
eşleriyle katıldığı 
günde dernek çalış
malarını anlatan 
başkan Saime 
Aktürk, derneği bir yıl 
önce kurulmasına 
karşın Kumla'da 
gerçek yerini bul
duğunu ve birçok 
sosyal faaliyete imza 
attıklarını söyledi. 
Aktürk, "Kumlanın 
geçmişten 
günümüze uzanan 
yaşamında çok 
değişik yiyecekleri 
bulunuyor, özellikle 
Düğün Çorbası çok 
meşhur. Biz de 
Kumla'yı bir 
Cumalıkızık gibi 
neden yapmaya 
hm. Derneğimizin 
amacı bu yönde. 
Kumla'yı Bursa ve 
çevresini aşıp tüm 
yurda tanıtmak 
istiyoruz" dedi. 
Kumla Kültür ve 
Sosyal Yardımlaşma 
Derneği Başkanı

Tarihi hamamda yapıla 
böcek partisinde hat 
doyasıya eğlendileç

Kumlalı hanımlar, tarihi hamama 
birarayo geid^|
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Türkiye’de 63 bin 803 
tutuklu ve hükümlü var

I Cezaevlerindeki 
tutuklu ve hükümlü 
sayısı, 1 Haziran 2003 
itibarıyla 63 bin 803 
olarak tespit edildi. 
Adli Sicil ve İstatistik 

i Genel Müdürlüğü, 
1986-2003 yıllan 
arasında ceza ve 

i tutukevlerinden 
hükümlü ve tutuklu 

' sayılarını belirledi, 
i Buna göre, cezaev

lerinde 1986 yılında 
' 33 bin 543'ü hüküm- 
| lü, 18 bin 770'ü tutuk

lu olmak üzere 
j toplam 52 bin 313 
Ikişi bulunurken, 

2003'de 32 bin 27'si 
i hükümlü, 31 bin 776'ı

tutuklu olmak 
üzere bu sayı 
63 bin 803'e çıktı. 
Verilere göre, 
18 yıllık sürede 
cezaevlerinden 
tutuklu ve hükümlü 
sayısının en az 
olduğu yıl 1991, en 

I BALIK İÛIMMİ]
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

BİZİMLE HŞfflN

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

çok olduğu yıl ise 
2000 oldu. Tutuklu ve 
hükümlü sayısının 26 
bin 507 olduğu 1991 
yılında cezaevlerinde 
rahat nefes alınırken, 
72 bin 532 kişi ile 
2000 yılında 
cezaevleri doldu.

1990 yılında 45 bin 
12 olan tutuklu ve 
hükümlü sayısı 
1991'de 26 bin 
507Ye, 2000 yılında 
72 bin 532 olan sayı 
da 2001 yılında 
55 bin 609'a düştü. 
Cezaevlerinden 
tutunu ve hükümlü 
sayısının azaldığı 
yılların, özellikle af 
çıkarılan 
dönemlerine denk 
geldiği dikkat çekti. 
2001 yılında 55 bin 
609'a düşen tutuklu 
ve hükümlü sayısı, 
2003 yılında 63 bin 
803'e ulaştı.

Türkiye T 97 bin 
euro tazminat 

ödeyecek

Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesi (AİHM), 
Türkiye aleyhine 
açılan 8 ayrı davayı 
dün karara bağladı. 
Türkiye, AİHM karan 
gereği şikayet başvu
rusunda bulunanlara 
yaklaşık 197 bin euro 
maddi tazminat 
ödeyecek.
ÂIHM'den yapılan 
açıklamada, Kemal 
Ağdaş'ın, kardeşi 
İrfan Ağdaş'ın güven
lik güçlerinin açtığı 
ateş sonucu öldüğü 
gerekçesiyle yaptığı 
başvuruda Türkiye'yi 
haksız buldu.
Avrupa İnsan Haklan 
Sözleşmesi'nin (AİHS) 
2. ve 13. mad
delerinin Türkiye 
tarafından ihlal 
edildiği görüşüne 
varan AİHM, 
Türkiye'nin, Kemal 
Ağdaş'a 15 bin euro 
maddi tazminat 
ödemesini karar
laştırdı.
GÖZALTI SÜRESİ 
AİHM, terör örgütüyle 
ilişkileri olduğu 
gerekçesiyle tutuk
lanan Abdurrahim 
Ağırağ isimli vatan
daşın, 12 arkadaşıyla 
birlikte gözaltı 
süresinin uzun tutul
duğu gerekçesiyle 
yaptığı ortak şikayet 
başvurusunda ise 
Türkiye'nin AİHS'nin 5. 
maddesini ihlal 
ettiğine hükmetti. 
Türkiye, ortak başvu
ruda bulunan 13 
kişiye mahkeme 
masraftan da içinde 
olmak üzere yaklaşık 
30 bin euro maddi 
tazminat ödeyecek 

DOSTANE ÇÖZÜM 
AİHM den yapılan 
açıklamada, İsmail 
ve Hanım Çelik çif
tinin, oğullannın, 
güvenlik güçlerinin 
terör örgütü 
üyeleriyle çatışması 
sırasında ölmesi 
sonucu yaptığı 
başvuruda ise 
Türkiye'nin 60 bin 
euro ödeyerek, 
"dostane çözüme" 
gittiği bildirildi. 
Türkiye'de bir terör 
örgütüne üye olmak 
suçundan yargılanan 
Emrah İrey isimli 
vatandaşın yaptığı 
başvuruda, 
Türkiye'nin AİHS'nin 
adil yargılanma 
hakkıyla ilgili 6. 
maddesini ihlal 
ettiği görüşüne 
varıldı.
AİHM, kararla ilgili 
olarak Türkiye'nin 
maddi tazminat 
ödemesine gerek 
görmezken, İreye 
sadece mahkeme 
masrafı olarak 1500 
euro ödenmesini 
kararlaştırdı.
Terör örgütüne üye 
olduktan gerekçe
siyle gözaltına alınan 
Mehmet Salih 
Karakaş’ın üç 
arkadaşıyla yaptığı 
ortak şikayet başvu
rusunda ise AİHM, 
Türkiye'nin AİHS'nin 
5. maddesini ihlal 
ettiği görüşüne 
vardı.
Türkiye, Karakaş 
ve arkadaşlarına 
mahkeme masraftan 
da iç;nde olmak 
üzere 8 bin 
euro ödeyecek.
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Çocuklarınızı birbirine rakip göstermeyin
Bütün anne 
babaların çok sık 
düştüğü bir tuzaktır 
kıyaslama. İyi 
yapanı diğer 
çocuğumuza 
örnek gösterir, 'onun 
kadar olamadın* 
deriz. Oysa 
kıyaslama, çocuk 
psikolojisinde 
onanlması güç 
hasar yaratıyor. 
Peki ne yapmalı? 
Memorial 
Hastanesi'nden 
Pedagog Dr.
Melda Alanlar, 
anne ve babalan 
çocuklann eğitimi 
konusunda uyanyor. 
Çocuklann öğrenme 
ve bilgi edinmesini 
etkileyen birçok 
faktör olduunu 
söyleyen Alantar, 
"Boşanma, ayrılık, 
ölüm, kayıplar, 
çevre ve okul 
değişiklikleri 
gibi olaylar, çocuk
ların öğrenme

güdüsünü büyük 
ölçüde etkiler. 
Bu nedenle, çocuk- 
lannızı kesinlikle 
birbirleriyle ya da 
arkadaşlanyia 
kıyaslamyın. Bu, 
onun psikolojik 
yapısında ileride 
onarılması güç 
hasarlar yaratabilir" 
diyor. Özellikle 
okul çağındaki 
çocukların birbir
leriyle kıyaslanma- 
malan ve birbirlerine 

karşı büyük bir 
rakipmiş gibi 
gösterilmemeleri 
gerektiğini belirten 
Pedagog Melda 
Alantar şunları 
söylüyor: "Dikkat 
eksikliği, hiperak- 
tivite bozukluğu, 
okul çağındaki 
çocukların yüzde 
3-5'inde görülen 
nörobiyolojik kökenli 
bir sorundur. En 
yaygın belirtileri 
dikkatsizlik, düşün

meden hareket 
etme, panik, aşın 
hareket veya 
hareketsizliktir. Bu 
nedenle anne ile 
çocuk arasında bir 
gönül köprüsü kurul
malıdır. Anne, 
çocuğun bu duru
munu anlamalı ve 
ona göre hassas 
davranmaya özen 
göstermelidir. Bunun 
sonucu olarak, 
çocuklar eğitime 
daha çok motive 
olacak ve başarılı 
olabilmek için 
gayret sarf 
edecektir."
UZMAN

YARDIMI ALIN...' 
Öğrenme güçlükleri 
ve dikkat eksikliği 
gibi akedemik 
başarıyı etkileyen 
konularda, okuldaki 
öğretmen ve 
psikolojik danışman
ların çocukla ilgili 
kuşku ve uyanlanna 
önem verilmesi 

gerektiğ i n i kayde
den Pedagog 
Melda Alantar, 
"Bu durumlarda 
gerekirse bir uzma 
na başvurun* diyor. 
AYRIM YAPMAYIN 
Pedagog Melda 
Alantar, okul çağın
da çocuklan bulu
nan ailelere şu 
tavsiyelerde bulunu 
yor Çocuğunuzu 
eğitirken, kararlı ve 
adil davranın.
Çocuklarınız arasın
da kesinlikle ayrım 
yapmayın. Çocuklar, 
sorumluluk kazan
mak için makul bir 
disiplin anlayışına 
gereksinim duyarlar. 
Çocuğunuzla okulu 
hakkında konuşun. 
Çocuğunuza 
sorumluluk 
üstlenmesini öğretin. 
Ev ortamında 
görevler vererek 
özdenetimini 
geliştirmesine 
yardım ederseniz,

onu okul yıllanna da | 
hazırlamış olursunuz. I 
Tüm aile bireylerinin 
katılabileceği, 
öğrenmeyi I a
özen diren etkinlikler s 
düzenleyin.
Öğrenmenin önemi • 
olduğunu 
düşündüğünüzü ona *
belirtin ve hissettirin. 9
Başan için olanak 
yaratın. Kendilerini 
yetkin hisseden 
çocuklar, yeni bil
gilere yönelirler.
Çocuğunuza yap
maktan hoşlandığı 
ve başanlı olduğu 
etkinlikleri belirleme- I 
si için yardımcı olu I n 
Çocuğunuzun I , 
çabasını ödül
lendirin. Ancak ödül- y 
lendirmek, ona her 
zaman para vermek r 
ve ayrıcalık I I J
tanımak değildir. 
Çocuğunuza, 
onunla gurur 
duyduğunuzu 3
söylemek yeteriidir.

M
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Açlık sınırı 479 
milyon lira oldu

Aracınızın trafik

Türk-İş'in yaptığı 
□(aştırmada, 4 kişilik 
bir ailenin açlık 
sınırının 479 milyon 
lira, yoksulluk 
sınırının 1 milyar 457 
milyon Hra olduğu 
belirlendi.
Türk-İşlen yapılan 
açıklamada, 4 kişilik 
bir ailenin aylık 
(temmuz) gıda ve 
diğer harca
malarının hesap
landığı kaydedildi. 
Açıklamaya göre, 4 
kişilik bir ailenin, 
"açlık sının" olarak 
nitelenen, yeterli ve 
sağlıklı olarak 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
asgari gıda harca
ması 479 milyon 
342 bin liraya yük
sekti. Bu tutar, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yaklaşık 
33 milyon lira arttı.

- 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

Gıda harca- 
malannın yanı sıra 
kira, ulaşım, yaka
cak, elektrik, su, 
haberleşme, giyim, 
eğitim, sağlık, 
iletişim, kültür gibi 
temel 
ihtiyaçlar için yapıl
ması gereken har
camaların tutarı ise 
1 milyar 457 milyon 
lira olarak belirlendi. 
Yoksulluk sınırı olarak 
nitelenen bu 
tutar ise bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
100 milyon lira arttı. 
Açıklamada, 1 
Temmuz gününden 

itibaren yüzde 5 
oranındaki artışla 
ayda yaklaşık 15 
milyon lira artan 
asgari ücretin 4 kişi
lik ailenin
mutfak harcamasını 
bile karşılamaktan 
uzak kaldığı 
kaydedildi. Türk-İş 
açıklamasında, 
"Asgari ücret 
düzeyinde gelire 
sahip çalışanın, 1 
kilogram kıyma et 
alabilmek için 
neredeyse 1 günlük 
mesai harcamak 
durumunda kaldığı" 
ifade edildi.

Otomobil sahipleri, 
zorunlu trafik sigor
tasının gününü bir 
gün geciktirmeleri 
durumunda, 24 
milyon 640 bin lira, 
bir ay geciktirmeleri 
halinde ise 98 mily
on 560 bin lira fark 
ödemek zorunda 
kalacak.
Sigorta acentalık 
hizmetleri veren bir 
şirketin yönetim 
kurulu 
başkanı olan 
Mehmet Zeki Üçpı- 
nar, yaptığı açıkla
mada, 1 Temmuz 
2004 tarihinden bu 
yana araçlar için 
trafik sigortası fark 
primi uygulaması 
başlatıldığını 
hatırlattı.
Hazine Müşteşarlığı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve sigor
ta şirketlerinin ortak 
aıbigı bir kararla 
uygulamaya konu
lan fark priminin, 
araç sahiplerini 
şaşırttığını belirten 
Üçpınar, "Araç 
sahipleri her yıl 
düzenli olarak yap
tırması gereken 
trafik sigortasını bir 
gün dahi geciktir
ince ciddi oranlarda 
fark ödemek duru
munda kalıyor" 
dedi.
Araçlar için trafik 
sigorta bedelinin 
Türkiye'de 4 kate
goride belirlendiğini 
kaydeden Üçpınar, 
Konya, Bursa, Adana 
ve Antalya gibi 2.

Almanlar konut kapışıyor
Emekli olacak 
Almanlar Türkiye'nin 
Akdeniz sahillerinde 
konut alıyor. Alman 
lar'ın Türkiye'de 10 
bin konut aldığı 
kaydedildi. Alman 
turistler gezmek ve 
eğlenmek İçin gittik
leri Akdeniz ülkelerini 
emekliliklerinden 
sonra mesken tutu 
yor. Bugüne kadar

kategoride bulunan 
illerde bu bedelin, 
otomobiller için 86 
milyon 880 bin lira, 
kamyonlar için 241 
milyon 920 bin lira, 
minübüsler için 219 
milyon 520 bin lira 
ve otobüsler için de 
788 milyon 
480 bin lira 
olduğunu söyledi. 
Otomobil sahip
lerinin sigorta 
gününü bir gün 
geçirmeleri halinde 
2. kategoride bulu
nan illerde 24 
milyon 640 bin lira, 

bir ay geçirmeleri 
durumunda ise 
98 milyon 560 
bin lira fark ödemek 
zorunda kaldıklarını 
belirten Üçpınar, 
şunlan söyledi: 
"Kamyon sahipleri 
normalde 241 
milyon 920 bin 
liraya yaptıracağı 
sigortasını 1 günlük 
gecikmede 302 
milyon 400 bin 
liraya, bir ayda 
ise 483 milyon 
840 bin liraya 
yaptı rabiliyor.
Minibüsler için ise 
bir günlük 
gecikmede 282 
milyon 240 bin

12 bin Alman turistin 
aralarında Türki 
ye'nin de bulunduğu 
4 Akdeniz ülkesine 
yerleştiği belirtiliyor. 
Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre 11 bin Alman 
turist, büyük bölümü 
Alanya'da olmak 
üzere Türkiye'de 
toplam 10 bin 827 
konut satın aldı. 

lira, bir aylık 
gecikmede 470 
milyon 400 bin 
lira prim farta 
uygulanıyor 
Gününde yaptınktiğı 
takdirde 788 milyon 
480 bin lira trafik 
si gorta bedel i 
ödeyen otobüsler, 
bir aylık gecikmede 
1 milyar 576 milyon 
960 bin lira ödemek 
durumunda kalıyor. * 
Üçpınar, araç 
sahiplerinin önce
den bu tür prim farta 
uygulaması 

.ygpılmadiöıipin 
uygulama hakkında 
bilgiye sahip 
olmadığını 
belirterek, sigorta 
bitiş tarihinin İyi 
takip edilmesi 
gerektiğini 
sözlerine ekledi. 
Ankara, İstanbul, 
İzmir'in yer aldığı 
1. kateoride 98 
milyon 560 bin lira 
ödemesi gereken 
otomobil sahipleri 
bir gün gecikme 
nedeniyle 
123 milyon 200 
bin, bir aylık 
gecikmede ise 197 
milyon 120 bin lira 
ödemek zorunda 
kalıyor.

Almanya'da yayım
lanan haftalık Stem 
Dergisi nde Güneyin 
haya I i' başlığiyia 
yer alan habere 
göre, turist olarak 
en çok Akdeniz 
ülkelerini tercih eden 
Almanlar, emekli 
olduklarında tatil 
döneminde mem
nun kaldıktan ülkele 
re yerleşiyorlar.
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“Gevşeklik krize neden olur" inşaat maliyetleri arttı
Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, faiz 
dışı fazlayla İlgili 
eleştirilere dikkati 
çekerek, "(Çok 
fazla sıkıldık biraz 
gevşeyelim) 
düşüncesinin 
arkasından gele
cek olan resmen 
krizdir" dedi. 
Crowne Plaza 
Oteli'nde düzenle
nen toplantıda 
"İstikrar Arayışında 
Nereden Nereye" 
konulu bir sunum 
yapan 
Serdengeçti,
Türkiye'nin 30 yıllık 
enflasyon poli- 
tikalannı ve 
son dönemde 
yapılanlan 
özetledi.
Serdengeçti, 
Türkiye'de halen 
rekabet gücünün 
kura bağlı olarak

değiştiği, 
enflasyonun 
büyümeye olumlu 
etkileri bulun
duğu, dalgalı 
kurun istikrarsızlık 
getirdiği, sıkı 
maliye poli
tikalarının 
büyümeyi 
engellediği ve 
TL'nin suni olarak 
aşın değerli 
tutulduğu gibi 
"yanlış 
düşünceler" 
bulunduğunu 
ifade etti. 
Serdengeçti. 

şöyle konuştu: 
"Maliye poli
tikasında yüksek 
faiz dışı fazla 
verilmesi, poli
tikaların karar
lılığının gösterge
sidir. Hükümetin 
niyetleri konusun
da sinyal 
görevi görür. 
Bekleyişleri 
şekillendirir, 
güven 
verir, uzun vadeli 
görmeyi sağlar. 
Hala orada 
burada (Bu kadar 
faiz dışı fazla da 

çok yüksek, bunu 
biraz gevşetelim) 
deniyor. 'Aman 
ha* diyorum, 
Türkiye'nin 
yakın geçmişi, 
yanda bırakılan 
istikrar 
programlarıyla 
doludur. Yanda 
bırakma 
gerekçeleri de 
hep böyle 
şeylere dayanır. 
'Çok fazla sıkıldık 
biraz gevşeyelim* 
düşüncesinin 
arkasından gele
cek olan, sadece 
enflasyonun 
yükselmesi, 
büyümenin 
küçülmeye 
dönüşmesi değil, 
resmen krizdir. 
Geçmişte çok 
yaşadık.
Disiplinden hiçbir 
şekilde vazgeçme 
memiz gerekiyor."

Bina inşaatı dört dönem itibariyle yüzde
maliyetinin ortalamalara 16.8 ile işçilik
2004 yılı 2. göre ise yüzde indeksinde en
döneminde 15.0 artış yüksek, 12.0
bir önceki gerçekleşmiş ile makine
döneme göre oldu. indeksinde en
yüzde 4.1 2004 yılı 2. düşük seviyede
arttığı bildirildi. Döneminde gerçekleştiği
Devlet İstatistik bir önceki ve malzeme
Enstitüsü (DİE), döneme göre indeksinde ise
Bina İnşaatı toplamda yüzde yüzde 13.8
Maliyet İndeksi 4.1 Tik bir artış olarak
Sonuçlarını gerçekleşirken, hesaplandığı
açıkladı. Buna işçilik indeksinde belirtildi.
göre, bina İnşaat yüzde 6.1, 2003 yılı 2.
Maliyet İndeksi, makine Dönemi'nde
2004 yılı 2. indeksinde toplamda
döneminde yüzde 2.4, bir önceki
bir önceki malzeme döneme göre
döneme göre indeksinde ise yüzde 1.7, bir
yüzde 4.1 yüzde 3.1 önceki'yılın son
oranında artış oranında artış dönemine göre
gösterdi. Bu hesaplandı. yüzde 9.6, bir
durumda inşaat 2004 yılı 2. önceki yılın
maliyetlerinde döneminde aynı dönemine
bir önceki yılın 2003 yılı 2.döne- göre yüzde
son dönemine mine göre Bina 22.6 ve dört
göre yüzde İnşaatı Maliyet dönem ortala
9.2, bir önceki İndeksinin yüzde malara göre
yılın aynı döne 14.7 arttığı, yüzde 28.1
mine göre bu artışın artış gerçek
yüzde 14.7 ve ana gruplar leşmişti.

LGS mecburi oluyor
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, gele
cek yıl yapılacak 
Liselere Giriş Sınavı' 
na tüm öğrencilerin 
girmesini mecburi 
hale getireceklerini 
açıkladı. Çelik, '0

I puan' konusuna da 
açıklık getirdi.
Çelik, bunun bir 
eleme sınavı veya 
ilköğretimi bitirme 
sınavı şeklinde 
değerlendirilmemesi 
gerektiğini belirtti.
LGS sonuçlarına 
ilişkin bilgi vermek 

i amacıyla basın 
toplantısı düzenleyen 
Çelik, açıklamasının 
ardından değer
lendirmelerde 

ı bulundu.
I ÖSS'den sonra "sıfır 
i puan" alan öğren 
çilerle ilgili tartış
maların d e va m 
ettiğini belirten Çelik, 
ilköğretimin, 
ortaöğretimin ve 
yükseköğretimin 
birçok probleminin

bulunduğunu kay 
dederek, 'Bizim varlık 
sebebimiz bu prob
lemleri asgariye 
indirmek, hatta 
tamamen ortadan 
kaldırmak ve Türk 
milli eğitimini bir 
bütün olarak kalkın
mış ülkeler düzeyine 
çıkarmaktır" dedi. 
Çelik, şunları kaydet
ti: "Özellikle düşük 
başarıya sahip olan 
öğrenciler, sadece 
bizim *»mizde 
mevc« ğ i İd ir. Bu
sınav s» nini, gerek 
ÖSSyige. kLGS'yi 
dünyanın angi 
ülkesinde ygu- 
larsanız, buna ABD 
ve batı ülkeleri de 
dahildir, benzer 
sonuçlar almanız 
mümkündür.
Buralarda liseyi 
bitirme düzeyine 
gelmiş ama henüz 
okuma yazmayı 
sökememiş 
insanların varlığı da 
bir gerçek. Ancak

tamamen bardağın 
boş tarafını 
görerek, kendi 
kendimizi adeta 
küçük görmeye ve 
felaket tellallığı 
yapmaya, moral 
bozmaya kesinlikle 
gerek yoktur. Ama 
bunları görmezlikten 
gelemeyiz. Sıfır 
almanın veya puanı 
değerlendirmeye 
değer bulunmamış 
olmanın kesinlikle 
üzerinde durulması, 
gerekli analizlerin 
yapılması gerektiğini 
hepimiz biliyoruz. 
Sonuçlarla ilgilen
mekten ziyade, biz 
bütün kurumlar 
olarak sebeplerle 

ilgilenmeliyiz. 
Sebepleri 
ortadan 
kaldırmak, 
hepimizin 
görevidir." 
Çelik, ham 
puanı barajın 
altında kalan 
öğrencilerin 
"sıfır" puan 

aldığı yönünde 
yorumlar yapıldığını 
belirterek, bunun 
öğrencilerin hiçbir 
soruyu doğru 
çözemediği anlamı
na gelmemesi 
gerektiğini kaydetti. 
Ham puanı barajın 
altında kalan bir 
öğrencinin yaptığı 
doğru ve yanlış soru
ların sayısını veren 
Çelik, sınav değer
lendirilirken, belli 
bir orandaki yanlış 
cevap sayısının 
doğru cevapları yok 
saydığına işaret etti. 
Bakan Çelik, bu 
nedenle "moral 
bozucu" bir tavır 

içine girmeyi 
pedagojik yönden 
doğru bulmadığını 
kaydetti.
Hüseyin Çelik, 
2004-ÖSS'ye başvu
ranların sayısının 
yaklaşık 250 bin 
arttığını, bu nedenle 
sıfır puan alan 
öğrencilerin sayısın
da trajik bir artıştan 
söz edilemeyeceğini 
söyledi.
"ŞURA YAPACAĞIZ" 
Bakan Çelik, 
ortaöğretimin 
yeniden yapılandırıl
ması ve ÖSS ile 
ortaöğretimdeki 
başarının ilişkisi 
konusunda çalış
malarda bulunula
cak bir şura 
yapmayı karar
laştırdıklarını bildir
di.Çelik, "Önümüzde
ki günlerde bu 
şuranın kapsamı, 
içereceği konular ve 
kimlerin davet edile
ceğiyle ilgili açıkla
ma yapacağız" dedi. 

TÜM ÖĞRENCİLER 
SINAVA GİRECEK 
Hüseyin Çelik, gele
cek yıl başlayacak 
yeni bir uygulama 
hakkında da bilgi 
verdi. Gelecek yıl 
yapılacak LGS'ye 
sadece fen, 
Anadolu, Anadolu 
öğretmen, Anadolu 
meslek, Anadolu 
imam hatip ve polis 
kolejlerine girmek 
isteyen öğrencilerin 
değil, diğer 
ortaöğretim kurum- 
lanna devam etmek 
isteyen tüm öğrenci
lerin de girmesini 
mecburi hale getire
ceklerini bildiren 
Çelik, bunun bir çeşit 
ilköğretimi değer
lendirme sınavı ola
cağını söyledi. 
Bakan Çelik, bu 
sınavın sonuçlarına 
göre öğrencilerin 
hangi okullara yer
leşeceklerine karar 
verebileceklerini 
ifade etti.
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Eğitimde başarısız illere gözaltı
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, gele
cek eğitim döne
minde olimpiyatlar 
için insan yetiştirecek 
spor ağırlıklı liseler 
açılacağını ve 
Türkiye'nin 15 ilini 
'Bilişim şehri* ilan 
edeceklerini 
açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"Dünyada hangi 
müfredat başarılı 
oluyorsa, o müfredatı 
uygulayacağız" dedi. 
İl Milli Eğitim 
Müdürleri 
Bilgilendirme ve 
Değerlendirme

Semineri kapsamın
da, Sepetçiler 
Kasrı'nda düzenlenen 
yemeğe katılan 
Çelik, bakanlığının, 
insan yetiştirmek 
gibi ağır bir 
görevi olduğunu 
söyledi.
Çelik, laf ve sloganla 
eğitim konusunda bir 
yere gelmenin 
mümkün olmadığını 
belirterek, "Bilgi 
birikimine sahip 
insanlar çok modern 
fabrikalar yapabilir. 
Ama fabrikalar, bilgi 
birikimine sahip 
insanlar yapamaz.
Böyle insanlar

eğitimle yetiştiriliyor* 
diye konuştu.
Dünyada artık 
okur-yazarlık 
oranının telaffuz 
bile edilmediğini 
kaydeden
Çelik, sloganlarının 
"hayat boyu 
eğitim" olduğunu 
söyledi. Toplantıya 
katılan milli eğitim 
müdürlerini, 
illerindeki varlıklı 
insanları okul 
yaptırmaya ikna 
etmeye çağıran 
Çelik, şöyle 
devam etti: 
"Her vilayetten bu 
konuda gayret bek

liyoruz. Öğretmenler
imiz de mutlaka 
kaliteli olmalıdır 
Dünyada hangi 
müfredat başarılı 
oluyorsa, o 
müfredatı uygulaya
cağız. Eğitimde 
başarısız illerimizi de 
masaya yatırmak 
zorundayız.
Güneydoğu 'daki 
10-15 ilimizde öğret
men yetersizliği gibi 
nedenlerle başarısı
zlık yaşanıyor olabilir 
ama diğer 60 
vilayet için böyle 
bir mazeret söz 
konusu olamaz." 
Çelik, gelecek 

eğitim 
döneminde, 
olimpiyatlar 
için insan 
yetiştirmesi 
hedeflenen 
s por ağ ı rl ı klı 
genel liseler ve 
bazı iIlerde de 
sosyal bilimler 
liseleri 
açacaklarını 
ve Türkiye nin 15 
ilini bilişim şehri" ilan 
edeceklerini anlattı. 
Bakan Çelik, 
gecede konser veren 
sanatçı Fatih 
Kısaparmak a da 
plaket sundu.
Kısaparmak, bir

öğretmen çocuğu 
olarak geceye 
katı Imaktan buyuk 
gurur duyduğunu 
dile getirdi Yemeğe I 
İstanbul Va I i si 
Muammer Güler ile 
81 ilin milli eğitim 
müdürleri katıldı

T.C.
ÇALIŞLA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK HASTANESİ

İrtibat Tel : (0.224) 513 11 68
Faks : (0.224) 513 99 51

ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR
Hastanemize ait aşağıda marka ve modelleri yazılı 2 adet Ambulans aracı Hizmet Dışı 

araç olarak satılacaktır.
Araçların satışı 13.08.2004 günü saat 14.oo’de Hastanemizde yapılacaktır.
Satılacak araçlar ambulans olarak hizmetten düşülmüş ve plakaları sökülmüş ve durum 

araç ruh şatlarına işlenmiştir.
Araçlar Hastane bahçesinde bulunmakta olup, dileyen araçları görebilir.

DUYURULUR.
ARACIN MARKASI MODELİ
FORD TRANSİT 1983
BMC LEVEND 1992 Basın : 2004/57

SATILIK DAİRE

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta
5. Kat sahibinden satılıktır.

lel : (0.224) 513 60 75 GSM: [0.535] 813 99 99

Bağkur sağlık karnemi kay
bettim. Hükümsüzdür.

NECLA ÇİL

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

BAKICI ARANIYOR
Gündüz çocuklarımıza 

bakabilecek 
20-25 yaşlarında 

BAYAN BAKICI aranıyor. 
Ücret dolgundur. 

Tel: 519 00 00/ 313 ya da 567

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye.

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
• Te/ : (0.224) 513 06 70
• GSM : (0.537) 491 31 30

Balansı Eğlence Merkezi
İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK



29 Temmuz 2004 Perşembe Sayfa lo

İHALE İLANI
BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR.

BURSA VALİLİĞİ (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
GEMLİK İLÇESİ CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU GENEL ONARIM İŞİ Yapım işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.
İHALE KAYIT NUMARASI
1- İdarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu malın

: 2004/97914

: Çarşambapazarı Cad. Yeni Hükümet Konağı 
A Blk. 16050 Osmangazi / BURSA

: 0.224 256 70 00 - 224 256 66 80
: bursamem@meb.gov.tr

a) Niteliği, türü ve miktarı 
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

d) İşin Süresi
3- İhalenin

: Eğitim Binası onarımı
: BURSA/Gemlik
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden 

itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarih ve saati : 19.08.2004 Saat: 14.oo'de
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 ile elektronik 

posta adresi
4.1.2. Mevzuatı 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 Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. ..
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 . Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durum
larda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen gecici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısm> yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin 

yarısından fazlasına sdhip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kul- 
landırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya %50 si oranında denetlediği veyahut yönettiği 
idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif 
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, Bu işte 
Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği uyarınca ihale konusu iş veya işlere denk sayılacak olan 
mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri İnşaat Mühendisidir.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü bina yapım onarım işleri
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6r. İhale dokümanı II Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Bürosu adresinde görülebilir ve 100.000.000 TL 

karşıfığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.

4 j. Teklifler ihale saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonu adresine verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
A 8. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale târihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar: Teklif zarfı verilirken idarece düzenlenmiş doküman satın alındığına dair belge gös

terilmek zorundadır. (Standart Form-KİK005.00/Y) Basın: 2004/58
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aîâJte__  ı
Liselere Giriş 
Sınavı'nda (LGS) 
her iki puan 
türünde birinci 
Şanlıurfa'dan 
Galiye Aylin 
Tolunay oldu. 
LGS şampiyonu 
Tolunay,

I hedefinin Ankara
I Fen Lisesi'nde 

okumak 
olduğunu söyledi. 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik tarafından 
bugün açıklanan 
Liselere Giriş 
Sınavı sonuçlarına 
göre her iki 
puan türünde 
birinci Şanlıurfa'dan 
çıktı. Şanlıurfa'da 
Özel Çağlayan 
İlköğretim 
Okulu'nda okuyan 
Galiye Aylin 
Tolunay, sınavda 
birinci olmanın 
mutluluğunu 
yaşadı. Harran 
Otel de sınav 
sonuçlarıyla ilgili 
basın açıklaması 
yapan Özel 
Çağlayan İlköğre
tim Okulu Müdürü

Alparsal Kömüşçü, 
öğrencilerinin 
başarısından dolayı 
mutlu olduklarını 
söyledi.
Liselere Giriş 
Sınavı için 3 yıldan 
beri hazırlandığını 
söyleyen Galiye 
Aylin Tolunay ise 
"Beklediğim bir 
sonuçtu. Çünkü 
3 yıldan beri öğret
menlerimle çok 
sıkı bir çalışma 
temposuna gir
miştik. Sonucu 
bekliyordum" 
dedi.
Galiye Aylin 
Tolunay, bundan 
sonraki hedefinin 
Ankara Fen 
Lisesi'nde okumak 
olduğunu 
kaydetti. 
Bu arada özel | 
okullara giriş 
sınavında ikinci 
olan Orhan 
Erboğa, basın 
toplantısına 
katılarak sınıf 
arkadaşı Galiye 
Aylin Tolunay*! 
tebrik etti.

fÇocuk takip telefonları çıktı
Güney Kore'de aileler, artık 
çocuklarını dünyanın her 
yerinde takip edebilecekler. 
SK Telecom şirketi tarafından 
86 dolar fiyatla piyasaya 
sürülen yeni renkli cep tele
fonlarının, insan kulaklarına 
benzeyen antenleri ve GPS

sistemini kullanan bir izleyici 
yongası bulunuyor.
Güney Kore'nin en büyük 
cep telefonu operatörü olan 
SK Telecom'un satışa sun
duğu telefon kapatılsa bile 
GPS sistemi çalışıyor.
Aileler, sürekli çalışan bu GPS

sistemi sayesinde çocuk
larının nerede olduğunu iste
dikleri zaman öğrenebilecek
ler. Fiyatı düşük tutmak 
isteyen firmanın çıkardığı 
yeni telefonda, yazılı mesaj 
ve internette işlem yapma 
seçenekleri bulunmuyor.

mailto:bursamem@meb.gov.tr
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Gözler vücudun aynasıdır
G02 muayenesi 
sırasında saptanan 
bulgular, hastalıklara 
tanı konmasında 
önemli rol oynuyor. 
Özellikle diyabet, 
hipertansiyon, kan 
hastalı klan, guatr, 
beyin tümörleri, 
behçet hastalığı, 
romatizmal ve multi- 
pl skleroz hastalıkları 
tanısını koymada 
göz muayenesi 
önem taşıyor. 
Uzmanlar. 50 yaşın 
üstündekilerin periy
odik olarak yılda bir 
kez göz hekimine 
başvurmasının, 
sadece göz hastalık
larının değil, sistemik 
hastaiıklann tanısı 
için gerekli olduğunu 
belirtiyor.
“Hekimce.com" adlı 
internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 
göz muayenesi 
sırasında saptanan 
bazı bulgular 
hastaiıklann önemli 
habercisi durumun
da. Yakın gözlüğün 
yetersiz gelmesi 
yakınmasryia göz 
hekimine başvuran 
hastalarda yapılan 
göz ve damlalı göz 
dibi muayenesi 
sırasında, dia bet 
hastalığına çok sık 
rastlanıyor. Kan şek
eri çok yükseldiğinde

(hiperglisemi) hasta
da geçici miyop, 
kan şekeri 
düştüğünde ise 
(hipoglisemi) geçici 
hipermetrop görülüy
or. Sinek uçuşmaları, 
ışık çakmaları, 
karanlık gölgeler ve 
uzak-yakın görme 
bozuklukları şeker 
hastalığına bağlı 
olarak ortaya çıka
biliyor. Erken tanı, 
sadece diabete 
bağlı ağ tabakası 
hastalığının değil, 
aynı zamanda 
böbrek, kalp, beyin 
ve diğer organlarda 
gelişebilecek 
hastalıkların 
tedavisinin de başarı 
oranını olumlu 
yönde etkiliyor. 
"GÖZ;
HİPERTANSİYON, 
ANEMİ, AIDS GİBİ 
HASTALIKLARDAN 
ETKİLENİYOR" 
Hipertansiyon hasta
larında ise bütün 
damarlar etkilendiği 
için, retina damar
larında önemli 
değişiklikler 

görülebiliyor. 
Retina toplar
damar kalın
lığında artış, 
atardamar 
inceliğinin belir
gin hale gelme
si, retina kana

maları ve damar 
tıkanıklıkları hiper
tansiyon hastalığının 
belirtileri arasında 
bulunuyor. Bu 
nedenle özellikle 50 
yaş üzerinde yapıla
cak damlalı göz dibi 
muayenesiyle, 
sadece göz hastalık
larının değil, hiper
tansiyon gibi damar 
hastalıklarının da 
tanısı konulabiliyor. 
Ağ tabakadaki 
damar tıkanıklıkların
da gerekirse argon 
lazer tedavi yönte 
mine başvuruluyor. 
Anemi (kansızlık) 
hastalığında göz 
dibinde kanamalar 
görülebiliyor. AIDS 
hastalığı, ağ 
tabakası hastalığına 
yol açarak retina 
kanamalarına sebep 
olabiliyor. Guatr 
hastalığında, ekzof- 
talmus adı verilen ve 
gözün dışarıya doğru 
fırlaklık göstermesi, 
çift görmeye sebep 
olan göz kası kalın
laşmaları ve uyum 
bozuklukları ortaya 

çıkabiliyor. Guatr 
hastalığının gözü tut
ması halinde, göz 
tansiyonu hastalığına 
sebep olduğu 
biliniyor.
Beyin tümörleri 
tanısını ise göz dibi 
muayenesiyle ortaya 
çıkarmak mümkün. 
Bazı beyin tümör
lerinde, göz dibinde 
optik sinir başında 
ödem görülüyor. Bu 
nedenle baş ağrısı 
yakınması olan 
hastaların mutlaka 
damlalı göz dibi 
muayenesinden 
geçirilmesi gerekiyor. 
Türkiye'de diğer 
ülkelere göre sık 
görülen Behçet 
hastalığında da ilk 
bulgu gözde üveit 
(göz içi iltihabı), 
ağızda ve genital 
bölgede yara ve cilt 
iltihabı olarak ortaya 
çıkıyor. Behçet 
hastalarında yüzde 
90 oranında göz 
tutulumu görülüyor. 
Kuru göz hastalığının 
nedeni ise, romatoid 
artrit olabiliyor. Çift 
görme, görme azal
ması ve görme alanı 
değişimlerinin 
nedeni olarak 
yapılacak bir nöroloji 
konsültasyonunda 
tanı multipl skleroz 
olabiliyor

taleı i lıııylı 
tümöre iişefc
Uzmanlar, halk 
arasında "ben" 
olarak bilinen 
nevuslerin, nadiren 
de olsa kötü huylu 
tümöre dönüşebile
ceğini bildirdi. 
Denizli Devlet 
Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Mehmet Çilengir 
ve Denizli Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Mithat Ekici, 
"ben" adı ile anılan 
nevuslerin nadiren 
de olsa kötü huylu 
tümöre dönüşebile
ceğini belirtti.
Uzmanlar, genellikle 
yuvarlak veya oval, 
deriden hafif 
kabarık ve siyah- 
kahverengi olan 
benlerin doğuştan 
olabileceği gibi, 
hayatın herhangi bir 
döneminde ortaya 
çıkabileceğini 
kaydetti.
Op. Dr. Ekici ve Uz. 
Dr. Çilengir, ben 
sınırlarının düzensiz, 
girintili-çıkıntılı 
olması, hızlı 
büyümesi, renk 
değişikliği (yer yer 

açık- yer yer koyu), 
kendiliğinden kana
ması (kaşınma vs. 
olmadan), kapan
mayan veya 
iyileşmeyen bir 
yaraya dönmesi 
gibi belirtilerden biri 
veya birkaçının oluş
ması halinde, en 
kısa zamanda bir 
sağlık kuruluşuna 
başvurulması gerek
tiği uyarısında 
bulundu. Benlerin 
ameliyat ile 
alındığında 
kötüleşebileceği 
veya yayılabileceği 
inanışının yanlış 
olduğunu açıklayan 
uzmanlar, benlerin 
ameliyat ile alınıp 
alınmamasına bir 
hekim tarafından 
karar verilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Kişilerin bazen 
kozmetik nedenlerle 
benlerinin alın
masını istediğini, 
ancak ameliyat ile 
alınması sonrası az 
da olsa bir iz kala
bileceğinin unutul
maması gerektiğini 
söylediler.

Öğle saatlerinde 20 dakika uyuyun NÖBETÇİ ECZANE
Fizyolog
Hipnoterapist Dr. Faik 
Özdengül, günlük 
ortalama 6 île 8 saat 
uyuyamayan veya iş 
yerinde 90 dakikada 
bir gevşeme hareket
leri yapmayan bir 
kişinin, öğle saat
lerinde en az 20 
dakika uyuması 
gerektiğini söyledi. 
Özel Selçuklu 
Hastanesinde görevli 
fizyolog
Hipnoterapist Dr. Faik 
Özdengül, uykusu
zluğun, sıcakların da 

i etkisiyle insanları 
daha fazla rahatsız 

j eniğini belirterek, 
L^fogkkfcofan 6 ila 8

saat uyumaktır. 6 ila 
8 saat uyuyamayan 
bir insan için, sıcak
ların da arttığı bu 
dönemde gündüz 
uykusu ihtiyaç haline 
geliyor. İnsanların iş 
yerlerinde her 90 
dakika içerisinde 
dinlenme amaçlı 
olarak gevşeme 
hareketleri yapmaları 
gerekiyor. Bunları 

yapamayan 
bir kişi, öğle 
saatlerinde 
en az 20 
dakika uyu
lmalıdır. 
Öğlen saat
lerinde 20 
dakika veya 
biraz daha 

fazla uyuyan bir 
insan, kendini daha 
rahat hisseder, 
üzerindeki sıcaklığın 
etkisini atarak işini 
daha rahat yapar" 
dedi.
Dr. Özdengül, "20 
dakikalık uyku 
öncesinde odanın 
ferahlığına ve sessi
zliğine dikkat edilme

si gerekiyor. Bu süre 
içerisinde sessizlik 
sayesinde beyniniz, 
vücudunuz rahatlay
acak ve gözleriniz 
dinlenmiş olacak. 
Gece uykularında ise 
en çok dikkat 
edilmesi gereken 
konu, yatma ve kalk
ma saatleri. Her gün 
aynı saatlerde yatıp, 
aynı saatlerde kalk
manız gerekiyor. 
Düzensiz uyku saat
leri başlı başına bir 
problem teşkil ediy
or. Yetişkin bir insana 
6 ile 8 saat arasında 
uyku yetiyor" şeklinde 
konuştu.
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GEMLİK YEŞİLIRMAK'TAN SÜPER BAŞARI
2004 ÖSS’DE GEMLİK’TEKİ
İLK 6’NIN 5’İ YEŞİLIRMAKLI
GEMLİK BİRİNCİLERİ YEŞİLIRMAK'TAN

NO ADI VE SOYADI PUAN BÖLÜM OKULU DERSHANESİ * OKUL DERECESİ

1 GÜLŞAH ÇIKRIKÇI 370.875 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ

2 - 367.378 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ

3 NİLGÜN TEMÜRKIRAN 367.331 ' DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

4 MİTHAT KORUMAZ 361.555 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK

5 BURÇİN AYDIN 361.338 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK

6 AHMET TÜRKMEN 360.521,; SAYISAL GEMLİK.LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ

7 ,359.782 SAYISAL Ç.B. ANADOLU LİSESİ -

8 - 357.534 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ

9 ŞAHİN KALKAN 357.205 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK

10 SULTAN ORMAN 356.959 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

11 ÖZGE ÇAKIR 355.011 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK

12 MERYEM UĞUR ^53.288 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK

13 - 353.121 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -

14 SALİHAUĞUR 352.521 ; E. AĞIRLIK İ. HATİP LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ J

Sayısal Puan Sözel Puan E. Ağırlık Puan Dil Puan 
GEMLİK l'NCİSİ GEMLİK l’NCİSİ GEMLİK 2’NCİSİ GEMLİK TNCİSİ 

GÜLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI NİLGÜN TEMÜRKIRAN 
370.875 356.489 362.080 367.331

ÖMMcd&imty teMı ednı. Ujavhum dewMtwc ditoıty.
Tel : (0.224) 514 47 87-514 21 40 - 514 21 41



şlefon faturalarını inceleyerek, kendilerine uygun hattı seçmeleri istendi

Telefom’dan abonelere tarifeler için uyarı
TÜrt Telekom Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren başlayacak olan yeni tarifelendirme konusunda aboneleri uyardı. 
Abonelerin tarifelerini seçmesi gerektiği belirtilen açıklamada, tercih yapmayan abonelerin StandartHATTı seçmiş olacaktan hahrkjM. Syf 7de

Çırak ve Kalfa 
kayıtları başladı 
2004-2005 öğretim yılı için Gemlik 
Mesleki Eğitim Merkezi’ne usta ve 
kalfa kayıtlarının başladığı açıklandı. 
Kayıt yaptıracak olan çırakların en 
az ilköğretim okulu mezunu olmalan 
ve 14 yaşını doldurmuş olmalan 
gerektiği belirtildi. Haberi sayfa 2'de

Esnaf ve Sanatkarlar Odaşı, üyelerinin haklarını korumaya sürdürüyor.

Talan: “Görevimizi yapıyoruz”
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış

Yanlış hesap
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Belediye'nin 

esnaflardan aldığı Hafta Sonu Ruhsat Harçları'nın 
yasalara aykırı alındığı gerekçesiyle açtığı davayı 
kazanmış.

Belediyeler Yasası , belediye gelirlerinin nelerden 
sağlanacağını belirtir.

Bu gelirlere göre, belediye bütçeleri hazırlanır.
Gemlik Belediye Meclisi aldığı kararla, esnafların 

aldıkları ruhsatların haçlarının yüksekliğinden yakındık
tan için Oda olarak iptal davası açılmış.

Bursa Vergi Mahekmesinde görülen davada, 
mahkeme, Oda’nın esnaflar adına dava açamayacağı 
yönünde karar vermiş.

Ancak, Oda Avukatı, bunu üst mahkemeye götürmüş.
Üst Mahkeme-, 507 Sayıalı Yasada, Esnaf ve 

Sanatkarlar Odalarının, esnaf ve sanatkarların haklarını 
korumak için kurulduğunu ve onlar adına dava aça
bileceğini belirterek, Oda’nın istemlerini haklı bulmuş.

Şimdi belediye, mahkeme kararına göre daha makul 
harç alacak.

Bir şeyin gerçeğinden çoğunun alınması harç değil 
astında haraç olur.

Bu da ne müslümanlığa uyar, ne de başkasına...
Aslında, bu dava belki ilk kez açıldı.
Esnaf Odası yöneticilerini kutluyorum.
Odalar, kendi üyelerinin hak ve menfatlarını korumalı.
Bu hukuki yönden de olabilir...
Olduğunu da gördük. Sonuç alındı.
Araştırıcı ve sorgulayıcı yönetimler, başarılı uygula

malar gerçekleştirirler.
Odalar, esnafın hakkını aradığı kadar, vatandaşın da 

esnaf karşısında haklarını korumalılar.
Denetimlerinde ^yerlerindeki kurallara uymayan 

esnafı önce onlar, kurallara ve yasalara uymağa çağır- 
maiı.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Belediye tarafından esnaftan alınan 
Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı bedeli için açtıkları davayı kazandı. Oda Başkanı İbrahim 
Talan, esnaf ve sanatkarın haklarını korumaya devam edeceklerini söyledi.
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan, 
Belediye Meclis kararı ile esnaf ve 
sanatkardan alınan hafta sonu ruhsat 
harcı için açtıkları davayı kazandı. 
Talan, Belediye’nin esnaf ve 
sanatkardan aldığı yüksek harçların 
bundan böyle alınmayacağını 
belirterek, oda yönetimi üyelerinin 
her türlü haklarını korumaya devam 
edeceklerini söyledi. Talan, esnaf 
denetimlerinin devam edeceğini, 
temiz işyerlerinin kamuoyuna basın 
yoluyla duyurulacağını belirtti.
Seyfettin ŞEKER SÖZ’ün haberi syf 3’de

programa alınıyorM//// Eğitim Bakanlığı aldığı bir kararla 
başarısız olan öğrencileri yetiştirme 
proğramına alarak, başarısız oldukları 
derslerden bir üst sınıfa geçmeleri 
için çalışma başlattı. Duruma uyan 
veya teredüt eden öğrencilerin 2 
Ağustos 2004 Pazartesi gününe 
kadarokul müdürlüklerine başvur
maları gerekiyor. Haberi sayfa 2’de

Esnaf Odası Başkanı Talan, “Esnaf ve sanatkarın haklarını 
korumaya devam edeceğiz. Görevimizi yapıyoruz” dedi.

"Sıcaklarda I 
bol bol su için” 
Hava sıcaklıklarının 35 dereceye çıktığı 
ve nem oranının yükseldiği bugünlerde, 
Gemlik Merkez Sağlık Ocağı Grup 
Başkanı Dr. Besim Çavuşoğlu, bol bol su 
içilmeli ve sulu gıdalann teercih edilme- | 
s/ gerektiğini hatırlattı. Sıcaklarda kan 
dolaşımı düzen inde bozukluklar mey
dana geleceğini de söyleyen Çavuş 
oğlu, tansiyon hastalarının dikkatli 
olmalarını istedi. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Temizlik
İnsana gerekli olan unsurlardan biri temizlik.
Her ortamda sağlıklı yaşamın kuralı.
Ancak nedendir bilinmez biz de temizlik 

genellikle arka planda geliyor.
Daha doğrusu tüm insanlar temiz ortam arı

yor da, “temiz tutmayı" bilmiyorlar.
Tolumsal sakatlığımız.
Önüne geçmek ne mümkün.
Eğitim diyoruz.
Kentlilik bilincinin gelişmesi diyoruz.
Kim dinliyor.
Adam son model otomobilde seyahat edi

yor.
Pet şişeyi ya da teneke kutuyu yola fırlatmak

tan çekinmiyor.
Ya da çok lüks bir evde oturuyor.*
Evinin önünü pislik götürüyor.
Müdahale etsen ya dayak yiyorsun ya da 

azar işitiyorsun.
Ardından da savunma geliyor.
“Sana mı kaldı? Bana ne herkes görevini 

yapsın. Belediyenin işi ne?"
Oysa temizlik belediyenin işleri arasında 

belki de en önemlisi ama biri değil ki.
Onun için belediyeye yardımcı olmak gerek.
Çünkü bizim üzerimize düşen konularda

I göstereceğimiz duyarlılık, diğer hizmetlere dahi 
I çok para ve zaman ayrılmasına zemin hazırlar.
| Ki;

Bu durum sağlıklı bir kentte yaşamak en 
doğal hakkı olan insan için çok önemlidir ve 
dahi gereklidir.

Geçenlerde de yazmıştım.
Gemlik’ten Armutlu’ya giderken yol boyunda 

bir yığın çöple karşılaşmak olanaklı.
Hatta iki bölge var ki oralar adeta çöplüğe 

dönüşmüş.
Biri Küçük Kumla’nın girişinde diğeri 

Karacaali ve Narlı arasında.
Ve işin ilginci her geçen gün oralardaki çöp 

katsayısı yükseliyor.
Bu çöp dağı hem görüntü kirliliği yaratıyor.
Hem de insan sağlığını tehdit ediyor.
İlgili makamların konuya duyarlı yaklaş

maları ne yazık ki aciliyet arzediyor.
Maalesef bizim yurttaşlarımız önce kirletiyor.
Sonra da biri gelsin temizlesin diye sağa sola 

bakınıyor.
Bıkmadan usanmadan, yılmadan yorul

madan temizlemek gerekiyor.
Çünkü;
Sağlıklı çevrede yaşamak sağlıklı düşünmeyi 

de birlikte getiriyor.
Eğer;
Sağlıklı düşünen insanlar isteniyorsa...

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi'nden 
1993 yılında aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
MEHTAP ERDEBİL

Başarısız öğrenciler 
yetiştirme

programına alınıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Devamsızlıktan 
başarısız duruma 
düşen tüm öğren
cilerin 2 Ağustos 
tarihinde 
başlayacak 
olan yetiştirme 
programlarına 
alınmalarının 
ardından 
devamsızlığı 
bulunmayan 
ancak sınıfta 
kalan öğrencilerin 
itirazları 
Milli Eğitim 
Bakanlığında 
değerlendirildi. 
Bakanlığa gelen 
taleplerin 
değer
lendirilmesinden 
sonra yeniden 
genelge

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezinde 
2004-2005 öğretim yılı 
çırak ve kalfa öğrenci 
kayıtları başladı.
Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezci, 
yaptığı açıklamada 
24 Eylül 2004 tarihine 
kadar sürecek olan 
kayıt işlemlerinde 
113 meslek dalında 
öğrenci kaydı 
yapılacağını bildirdi. 
Mesleki Eğitim 
Merkezlerine kayıt 
yaptıracak olan 
çırak öğrencilerin 
en az İlköğretim 
Okulu mezunu 
olmaları ve 14 
yaşını doldurmuş 
olmaları gerektiğini 
söyleyen Bekmezci, 
kayıt işlemlerinde 
üst yaş sınırının 
bulunmadığını

yayınlayan Milli Programı" programlarına
Eğitim Bakanlığı, açılması hazırlık katılabilecek
okula devam larına başlanmış lerdir. deniliyor.
ettiği halde ve devamsızlıktan 2 Ağustos 2004
başarısız kaydı silinen Pazartesi günü
duruma öğrenciler bu başlayacak ve
düşen öğrenci haktan yarar- durumu yukarıda 1
lerin de istemeleri landınlmamıştı. sözü edilen
halinde yetiştirme Bakanlıktan duruma uyan
programlarına gönderilen yeni veya tereddüt
katılmaları ve genelge eden öğrencilerin
ilgi genelge (2004/56) 2 Ağustos 2004
hükümleri gereğince; Pazartesi gününe
çerçevesinde "En az bir dönem kadar okul
değer notu almış olmak müdürlüklerine
lendirilmeleri şartıyla devamsız başvurmaları
uygun bulundu. lıktan kaydı gerekiyor.
Milli Eğitim silinen öğrenciler Daha önce
Bakanlığı ile Okula devam duyurulduğu
genelgesi ettiği halde gibi bu öğrenciler
(2004,55) ile başarısız duruma için Gemlik
devamsızlıktan düşen öğrenciler Lisesinde
başarısız olan den isteyenler "Yetiştirme
"Lise1 öğrencileri soz konusu Kursları açılacağı ı
için "Yetiştirme yetiştirme bildirildi.

Çınk ve U kayıtları başladı

bildirdi.
Diğer yandan 
Ustalık eğitimi 
kursuna kayıt olacak 
öğrencilerin Kalfalık 
belgesi sahibi olmaları 
ve mesleği ile ilgili 
bir işyerinde 
çalışıyor olma 
şartının arandığı 
bildirildi.
Gemlik Mesleki

Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci, meslek 
sahibi olmak ve 
çalışmak isteyen 
öğrencilerin Sanayi 
Sitesindeki Mesleki 
Eğitim Merkezi nden 
sözleşme alarak 
kayıt işlemlerini 
yaptı rmalan 
gerektiğini bildirdi.
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Sayfa 3

:snaf ve lası, üyelerinin haklarını korumaya •ördürüyor.

Talan: “Göremzi yapıyoruz1’
Erol GÜRÇAY

Gemlik Muhtelef Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Belediye tarafından esnaftan alınan 
Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı bedeli için açtıkları davayı kazandı. Oda Başkanı 
İbrahim Talan, esnaf ve sanatkarın haklarını korumaya devam edeceklerini söyledi.
Sl/flttin. ŞEKERSÖZ 
Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Talan, Gemlik 
Belediyesi aleyhine 
açtıkları "Hafta tatili 
çalışma ruhsatı 
beyanname bedeli" 
mahkemesini 
kazandıklarını 
söyledi.
Oda çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
İbrahim Talan.
"Odama üyelerinin 
her türlü haklarını 
yasal yollarla arı 
yoruz. Kimse bizi 
göreve davet 
etmesin. Biz. göre
vimizin bilincindeyiz 
şeklînde konuştu.

Gemlik Belediye 
Meclisinin 26.10.2000 
tarih ve 113 sayılı 
kararında yanlış 
uygulama olduğun
dan Oda olarak iptal 
davası açtıklarım 
söyleyen Talan, 
Bursa Vergi 
Mahkemesinin, 
Beyanname bedeli 

ödemek durumunda 
bulunan kişilerin 
menfaatini ihlal eden 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İşaret....
5 

Fettullah Gülen Hoca Efendi bir 
gazeteye verdiği ilanla;
Siyasi hayatını noktalayan 
Sn. Ecevit’e övgüler yağdırmış. 
Kendisinin bu duruma gelmesinde 
emeği olan Sn. Evren’e, 
Sn. Demirel’e, Sn. Özal’a, 
Sn. Yılmaz’a, Sn. Çiller’e, 
Sn. Erbakan’a övgüyü esirgedi de 
neden Ecevit’e övgü?
Atatürkçü olduğu için olsa gerek. 
Bitince siyaset,
Başlayacak din-diyanet.
Davranış buna işaret...

bir durumun bulun
madığı gerekçesiyle" 
Oda nın itirazını red
detmesinden sonra 
temyize başvurduk
larını belirtti.
Talan, "507 sayılı 
Esnaf ve sanatkarlar 
Kanununa göre 
Odanın mensu
plarının genel 
mesleki faaliyetini 
ilgilendiren konular
da hakları korumak 
için resmi ve özel 
kuruluşlarda adli ve 
idari yargı merci
lerinde gerekli 
teşebbüslerde 
bulunma görevinin 
olduğu, bu nedenle 
dava açma 
ehliyetine haiz 
olduklarını" ileri 

sürerek verilen kararın 
bozulmasını 
istediklerini belirtti. 
Oda Başkanı İbrahim 
Talan, Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
aldığı "Hafta Tatili 
Çalışma Ruhsatı 
Beyanname Bedeli" 
ahmına ilişkin 
tarifenin iptali için 
açtıktan davayı 
ehliyet yönünden 
reddeden vergi

mahkemesinin 
kararını bu nedenle 
temyiz ettiklerini 
açıkladı.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası'nın Anayasa'nın 
135. maddesi 
uyarınca özel 

yasayla kurulmuş 
kamu kurumu niteliği
ni taşıdığını söyleyen 
Talan, Odamıza 
kayıtlı üyelerimizi 
ilgilendiren bu kararın 
düzeltilmesi için 
davayı oda olarak 
açma durumunda 
olduklarını söyledi. 
Dosya nın Danıştay 

' Dokuzuncu Dairesi 
tarafından ince
lenerek, oda lehine 
kararın verildiğini 
bildiren Talan, 
"Hafta tatili çalışma 
beyannamesinde 
yanlış uygulama 
yapıldığı için dava 
açtık. Davaya 
bakan Bursa Vergi 
Mahkemesi kişilerin 
açması gerektiği 
için bizim isteğimizi 
reddetmişti. Biz de 
Danıştay'a temyize 
davası açtık ve 
kazandık" dedi. 
Danıştay'ın verdiği 
kararın "507 sayılı 
Esnaf ve küçük 
Sanatkarlar 
Kanununun 22/m 
maddesinde odanın 
mensuplarının ihtiyaç 
ve zorluklarını 
gidermek için gerekli 
tedbirleri alacağı 
ve resmi ve özel 
merciler nezdinde 

gerekli teşebbüs 
ve temaslarda 
bulunacağı, 
mensuplarının genel 
mesleki menfaatleri
ni ilgilendiren konu
larda ise adli ve 
idari yargı mercileri 

önünde yönetim 
kurulu başkanı 
marifetiyle temsil 
yetkisi olduğu ifade 
edilmiştir" yönünde 
olduğunu bildiren 
İbrahim Talan, oda 
üyelerinin haklarını 
her zaman 
koruyacaklarını 
vurguladı.
ESNAFIMIZ 
TEMİZ OLSUN 
Esnaf denetimlerine 
de açıklık getiren 
İbrahim Talan, 
yapılan denetimlerde 
kurallara uygun 
hizmet veren 
esnafları basın 
yoluyla duyurma 
kararı aldıklarını 
söyledi.
Odaya bağlı esnaf 
denetimlerinde 
kurallara uyulması 
yönünde denetim
lerde bulunduklarını 
söyleyen Talan, 
"Kimse merak 
etmesin oda olarak 
görevimizin 
başındayız ve 
üyelerimizin her 
türlü mağduriyet
lerinde onların 
yanındayız. Bunun 
yanında hiç kimsenin 
ticaret yapmasına 
da engel olamayız" 
diye konuştu.

40 yıllık Ecevit
(1970) li yıllarda, (CHP) nîn bir 

hedefi vardı.
Hedef ortanın solu idi.
Şimdi olduğu gibi, bürokrasiye 

yapışık değildi.
Halka inmişti.
Nitekim 12 Mart 1971 mıhtırasına 

karşı koymuştu.
Diğer partilerden “tık” çıkmadı.
Ama. Ecevit, mıhtıraya büyük tepki 

vermişti.
Ve. Ecevit’in sloganları ilgi gör

müştü.
Hakça düzen, toplumun her kesi

minde benimsendi.
“- Toprak işleyenin,
Su kullananın” sloganı ise, merak 

uyandırmıştı.
Ecevit 1970’li yıllarda, halkın 

sevgilisi olmuştu
Ama. Avrupa Birliği'ne ilk darbe de.

Ecevit’ten gelmişti.
"Onlar ortak, Biz pazar" olacağız

diyerek, Avrupa Birliğine girme fır
satını engellemişti.

Ardından (CHP) den koptu.
(DSP) serüveni başladı.
Artık Ecevit, tek kişilik bir ordu idi.
Bu hali ile, (DSP) yi iktidara taşıdı.
Ve. Otuz yıl sonra, yeniden

Başbakan oldu.
Dürüsttü.
Kibar ve romantikti.
Ama. Türk toplumunu yönetecek 

donanımı yoktu.
Avrupa Birliği'ne, hep taraftar gibi 

göründü.
Gerçekte, bir numaralı (AB) karşıtı 

oldu.
İsmail Cem’den sonra, yerine Şükrü 

Sina Gürel’i getirdi.
Ve. Gider ayak, (AB) projesini batır

mak istedi.
Ama. (2000) li yılların Türk halkını, 

tanıyamadı.
Beklentilerini anlayamadı.
Aslında, çok dolu bir ömür geçirdi.
Ama. Çok kötü bir bitiş, sergiledi.

GÜNÜN SÖZÜ

Her acının bir tatlı yanı, 
Her tatlının da bir acı yanı 

vardır. “Emerson”
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Verem Savaş Demeği’nin 
yardımları sürüyor

Gemlik Verem Savaş Derneği’nin hastalarına yönelik yardımlan 
devam ediyor. Dernek Başkanı Rafet Tetik, bir çok kişinin dernek
lerinden habersiz olduğunu belirterek, “Herkes verem mikrobunu 
yakalandığında mı öğrenmeli” diyerek, ilgisizlikten yakındı.
Seyfettin SEKERSOZ 

Veremle Savaşta 
, öncülük eden bir 

grup yardımsever 
gönüllünün yaptığı 
yardımlar hastaları 
mutlu etmeye 
devam ediyor.
Verem hastalığıyla 
mücadelede 
öncülük eden 
Gemlik Verem 
Savaş Derneği 
yöneticileri 
her ay kayıtlı 
hastalarına 
dağıttıkları erzak 
yardımlarına 
devam ediyorlar. 
Her çeşit kuru 
gıdanın yanı sıra 
yumurta, süt. bal. 
tavuk gibi protein 
içeren gıdaları 
hastalarına 
dağıtan Dernek 
üyeleri ilgisizlikten 
yakınıyorlar. 
Derneğin Gemlik

Başkam 
Rafet Tetik, yaptığı 
açıklamada, 
ilçede görev yapan 
siyasetçisinden 
bürokratına kadar . 
birçok kişinin 
hala derneklerinden 
habersiz olmalarını 
üzüntüyle

karşıladıklarını 
söyledi.
Yardım dernekleri 
arasında en önemli 
dernek olan Verem 
Savaş Derneği'nin 
yaptığı hizmetlerin 
bilinmemesi ise, 
bir avuç gönüllüyü 
isyan ettiriyor.

"Herkes Verem 
mikrobunu yaka
landığında mı 
öğrenmeli" diyen 
dernek gönüllüleri 
hastaları adına 
yardımsever 
halkımızdan ilgi 
beklediklerini 
iletiyorlar.

“Sıcaklarda
bol bol su için”

Son günlerde 
hava sıcaklığının 
35 dereceye kadar 
çıkması ve nem 
oranının yükselmesi 
nedeniyle tansiyon 
rahatsızlığı olanların 
dikkatli olmaları 
gerektiğini belirten 
Gemlik Merkez 
Sağlık Ocağı Grup 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu, bu 
havalarda herkesin 
bol bol su içmesini 
ve sulu gıdaları 
tercih etmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Çavuşoğlu, 
fgazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Temmuz sıcakların
da bilhassa öğle

saatlerinde güneşin 
dil olduğu zaman
larda sokağa 
çıkılmamasını, 
çıkanlann ise 
başlarına şapka 
giymelerini öner
irken, vücudun bu 
havalarda su ve tuz 
kaybettiği için kan 
dolaşımı düzeninde 
bozukluklar mey
dana geldiğini tan
siyonlarda yükselme 
olabileceğine 
dikkat çekli. 
Çavuşoğlu, 
"Nem oranı ve 
sıcakların arttığı 
bu günlerde herkes 
bol bol su içmeli ve 
sulu gıdalar 
tüketmeli" dedi.

Aykentli öğrencilerin havuz keyfi
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Özel Aykent 
İlköğretim Okulu'nun 
başlattığı yaz spor 
okulları yüzme 
dersleri devam

ederken çocuklar 
havuzun keyfini 
çıkarıyorlar.
Tibel Hotel havuzun
da başlayan 
birinci etap

yüzme derslerinde 
sona gelinirken 
ikinci etap çalış
malarının Ağustos 
ayında başlayacağı 
bildirildi. Haftada üç 

gün verilen yüzme 
derslerinde Aykent 
İlköğretim Okulu 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Önder 
Cem Öğmen 
ile Beden Eğitimi

Yüzme Öğretmeni 
Gülten Kara ilçenin 
değişik okullannda 
okuyan öğrencilere 
yüzme öğretiyorlar. 
Birinci etap yüzme 
derslerinin bu hafta 
sonunda biteceği bildirilirken ikinci çalışmaları için şimdiden dolduğu

dönem yüzme müracaatlann bildirildi.
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Gasp ve soygunlar konusunda bayanlara tavsiyeler
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, gasp ve 
soygunlar konusunda 
kadınlara pratik 
tavsiyeler içeren bir 
bildiri yayımladı.
İşte polisin, yankesici
lik. kapkaççılık, 
dolandıncılık olayları
na karşı bayanlara 
tavsiyeleri...
Emniyetin internet 
sitesinde yer alan 
"tavsiyelerimiz" 
bölümünde, genel 
olarak bayanların 
yükte hafif, pahada 
ağır ve özellikle altın
dan yapılmış olan 
ziynet eşyasını kullan
maktan zevk aldıkları 
ifade edildi. Bu 
nedenle de bayan- 
lann, yankesicilik, 
kapkaççılık, dolan 
dincilik gibi hırsızlık 
olaylanna ve ziynet 
eşyalarının alınması 
esnasında meydana 

gelen boğuşmalarda 
yaralanmalara bazen 
de maalesef ölüm
lere maruz kaldığına 
işaret edilerek günlük 
yaşamda kolayca 
uygulanabilecek bazı 
önlemlere dikkat çe 
kildi. Emniyetin 
bayanlara yönelik 
"öğütler"! şöyle: 
-Alışverişe çıktığınızda 
bilhassa semt 
pazarlarına gidişi 
nizde tüm ziynet 
eşyanızı takarak çık
mayın. Semt 
pazarlarında ve 
büyük alışveriş 
merkezlerinde ziynet 
eşyası takanların kötü 
niyetliler tarafından 
takip edilebileceğini 
unutmayınız.
-Alışveriş merkez
lerinden veya semt 
pazarlarından dön
erken kesinlikle ıssız 
yerleri tercih etmeyin.

Apartmanınıza gir
erken arkanıza 
dönerek takip edilip 
edilmediğinizi kontrol 
ediniz. Bu tür alışveriş 
merkezlerinde veya 
düğünlerde kötü 
niyetli olabilecek 
kişilere karşı dikkatli 
olun, dönerken de 
mümkün olduğunca 
yalnız dönmemeye 
gayret ediniz.
-Semt pazarlannda 
alışveriş yaparken 
poşetlerin fazlalığın
dan dolayı, yardımcı 
olmaya çalışan 
kişilere kısa süreli de 
olsa çantanızı 
emanet etmeyiniz. 
-Alışveriş merkezi, 
semt pazarı vb. yer
lere giderken çan
tanızda çift cüzdan 
bulundurmak ve fazla 
miktardaki paranızı, 
kredi kartlarınızı, kim
lik kartınızı, ehliyetinizi 

ve değerli evrakınızı 
başka cüzdanda 
bulundurmak 
mağduriyetinizi 
önleyecektir.
-Evinizin elektrik, su, 
telefon, doğalgaz 
vb. donanım ve 

şebekelerini kontrol 
için geldiklerini 
söyleyen tamirci, 
tesisatçı, belediye 
görevlisi kılığındaki 
kişilere dikkat ediniz. 
-Resmi görevli olduk
larını belirten kişiler
den kimlik göster
melerini isteyiniz.
-Kapıya gelen satıcı, 
dilenci, bohçacı, 
falcı vb. kişiler her 
zaman mal satmak 
için gelmezler. Kötü 
niyetli kişiler 
toplumun bu istemini 
her zaman kendileri 
için fırsat olarak 
değerlendirmek 
isterler. Bunlara karşı 

her zaman 
dikkatli olunuz.
-Evinizde yalnız 
olduğunuz bir zaman 
kapınızı tanımadığına 
kişilere açmayın.
Kapınızda mutlaka 
zincir bulundurun. 
Önce kapı dürbünün
den bakın, sonra zin
ciri açmadan ne iste- 
diğini anlayın. Ancak 
tanımadığınız şahıs
lara kesinlikle kapınızı 
açmayınız.
-Evden çıktığınız 
zaman bırakmak 
zorunda olduğunuz 
değerli eşyalarınızı 
alışılagelmiş yerlerin 
dışında ve en son 
düşünülen veya hiç 
düşünülmeyen yer
lerde saklayınız.
-Ziynet eşyanızı evde 
bırakma imkanınız 
olmadığından 
üzerinizde taşımak 
zorundaysanız, dikkat 
çekmemek için 
değerli takılarınızı 
örtecek giysiler giy 

meniz mağduriyete 
uğramama 
önleyecektir.
-loptu taşma 
aroçtannaa seyahat 
ederken çanto- 
lannan kapaMamı iç 
yüze getiriniz veya 
çantanız} ön tarafın
da tutarak etinizle 
kontrol altına atiniz.
-Taşıtlarda seyahat 
ederken özeMMo 
kucağında çocuk 
taşıyan bayanlara. 
ekstra eşyanızı tut
mayı teklif eden 
kişilere karşı dikkatti 
olunuz.
-Kalabalık alışveriş 
merkezlerinde veya 
ma rketlerde ahşveriş 
ya pa rken c ûzdanı mzı 
çantanızdan çok sık 
olarak çıkarmamaya, 
elinizde tutmaya, tez
gah üstüne veya 
başka yerlere koyma
maya dikkat etiniz. 
-Issız mahallerden 
geçmemeye özen 
gösteriniz.

l BALIK TUTMA ZEVKİNİ Çiftçinin kazancı arttı
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

bizimle wbin
Çiftçinin

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

kazancı
Haziran ayında 
bir önceki aya 
göre yüzde 
1.3, geçen 
yılın aynı ayına 
göre de yüzde 
10.2 oranında 
arttı. Devlet
İstatistik Enstitüsü, 
Çiftçinin Eline Geçen 
Fiyatlar İndeksi'ni 
açıkladı. İstatistiğe 
göre, çiftçinin eline 
geçen fiyatlar 2004 
yılı Haziran ayında, 
bir önceki aya göre 
yüzde 1.3, geçen 
yılın Aralık ayına göre 
yüzde 5.7, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 10.2, 12
aylık ortalamalara 

göre de yüzde 
24.5 artış gösterdi.
2004 Haziran ayında 
bir önceki aya göre 
Çiftçinin Eline Geçen 
Fiyatlar Genel 
İndeksi'nde bölgeler 
itibariyle en fazla 
artış yüzde 5.3 
ile Karadeniz 
Bölgesi'nde, en fazla 
azalış ise yüzde 2.3 
ile Güneydoğu

Anadolu Bölgesi'nde 
gerçekleşti. Çiftçinin 
Eline Geçen Fiyatlar 
İndeks Gruplan 
itibariyle ise 2004 
Haziran ayında en 
fazla artış yüzde 17.8 
ile Karadeniz 
Bölgesi'nde Borsa 
indeks grubunda, en 
fazla azalış yüzde 2.2 
ile Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde Pazar 
indeks grubunda 
meydana geldi. Bu 
arada 2004 Mayıs ayı 
Çiftçinin Eline Geçen 
Fiyatlar İndeksi'nde 
bir önceki aya göre 
yüzde 0.1 azalış, bir 
önceki yılın Aralık 
ayma göre yüzde 
4.3, bir önceki yılın 
aynı ayma göre 
yüzde 9.8 ve 12 aylık 
ortalamalara göre de 
yüzde 27.6 artış oldu 
gu belirlenmişti.
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Erkeğin sevgisini gösteren

Erkek milletinin 
sevgisinde samimi 
olup olmadığı her 
nedense her zaman 
teste muhtaç* 
olmuştur. İşte 
sevgisinden kuşku 
duyulan erkeğin 
sevgisinin 
samimiyetini 
belgeleyen 10 
belirgin özellik. 
Onun bazı 
davranışlarını 
gözlemleyerek sizi 
sonsuza dek sevip 
sevmeyeceğini 
anlayabilirsiniz.
1 - Hiç sebepsiz 
bunalıma 
girmenizin onu 
sinirlendirmemesi, 
hatta bunu 
eğlenceli bulması.
2- Arkadaştan

1Ö belirgin işaret

ona maç bileti 
ayarladıklarında 
sizin için de bir tane 
bulmaya çalışması. 
3- Size sadece özel 
günlerde değil, 
hiçbir neden 
yokken de ufak

hediyeler alması. 
4- Pahalı ve 
basmakalıp değil, 
zevkinize uygun 
hediyeleri 
tercih etmesi.
5- Sizinle birlikte 
olmak için başka

t sir şehre taşınmaya
r azı olması.
< 5- Sabahlan harika
< göründüğünüzü 
< düşünmesi.
' 7- Ona yazdığınız 
< aşk mektuplannı yıl- 
I iar sonra bile özenle 
: saklaması.
18- Sevişmeye 
< ayırdığı kadar, 
I konuşmaya da vakit 
। ayırması.
19- Babanızın 
' tuhaflıklarının 
1 /a da annenizin
I kaprislerinin 
i ailenizi sadece 
daha "renkli" 
yaptığını düşünmesi. 
10- Siz dırdır 
ederken bile göz
lerinizin içine 
sevgiyle bakması.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 96 83

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1 ° 
1E 
İM 1

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Muda nya 544 30 60
Yenik apı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlerime Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1 k _______OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)1R ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72

TÜP DAĞITICILARI1E Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

1 15 
1E

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

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

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

ŞİİR KÖŞESİ
t Jemi r Al i Bay dar

AVRUPA’ YA Gİ REMEYİZ

Çektik onca boşa k ürek 
O günleri göremeyiz 
Dayanır mı buna yüı ek 
Avrupa'ya giremeyiz

Müslümaı ılıkmış suçumuz
Onlar gib i yok haçımız 
Dönse bil e birkaçımız 
Avrupa'yı a giremeyiz

Hastane önü kuyrukker ı
İki yakamız ayakken
Devlet başına buyrukkı an
Avrupa’ya giremeyiz

Beşe ka< dar okur kızlar 
Düşlerin de neler gizler 
Kalbim ’ için için sızlar 
Avrupa’ ya giremeyiz

Borçlu doğar çocuğu muz
Yok giyecek çocuğur nuz 
Eşek eti sucuğumuz 
Avrupa’ya giremeyiz

Belki z< angin birkaçımız 
Bitmec li köyden göçümüz 
Dc>rt nr levsim açık yanımız 
Avrupc ı’ya giremeyiz

Dört çocuklu babay la
İçi kömürsüz sobaıylc ı 
Bu emekle bu çabayla 
Avrupa’ya giremeyiz

MM flbl M 
h® tad Ofe 1

GEMLİKTE IlK UUSIMAM SALAH IAII

BAKTINIZ MI? 
petepiİMİmrt

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 57

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi'nde 

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



Telekom’dan tarifeler için
Türk Telekom Genel 
Müdürü Mehmet 
Ekinalan, 1 Ağustos' 
tan itibaren başlaya 
cak yeni tarifelendir 
me sistemi konusun
da aboneleri uyardı. 
Ekinalan aboneler
den tarifelerini 
bir an önce 
seçmelerini istedi.
Abonelerin fatu
ralarını inceleyerek 
kendilerine en 
uygun hattı seçme 
lerini isteyen Ekin 
alan, seçim yap
mayan abonelerin 
doğrudan Stan 
dartHATTa geçirile
ceğini anımsattı. 
Genel Müdür 
Ekinalan. aboneler
den dikkatli biçimde 
kafa yormalarını ve 
kendilerine en 
uygun seçimi yap
malarını istedi.
Ekinalan. abonelere 
bu ayki faturalarına 
dikkaf etmeleri ve 
en kısa zamanda

GvetSO 72142 H - bmp FbcO.224 25140 90 Mavi Enerji G$m :0.533 659 34 23
/ eneqieWdnk^neriieleldril(.com

tercihlerini yaparak, 
Türk Telekom'a bildir 
meleri uyarısında 
bulundu.

söyledi.
YANLIŞ TERCİH BİR AY 
SONRA DÜZELTİLİR
Abonelerin yanlış bir

Türk Telekom'un 
abonelere seçim 
yapma konusunda 
yardımcı olduğunu 
ifade eden Ekinalan, 
faturalarda 
abonelere tavsiyede 
de bulunduklarını 
söyledi. Ekinalan, 
bunun yanı sıra 
abonelerin 
444 1 444 numaralı 
müşteri hizmetleri 
servisi ve Türk 
Telekom'un 
www.telekom.gov.tr 
adresindeki internet 
sitesinden de bilgi 
alabileceklerini 

tercihte bulunması 
durumunda, bunun 
"dünyanın sonu 
olmadığını" ve bir ay 
sonra düzeltilebile
ceğini ifade eden 
Ekinalan, "5 seçenek 
her zaman bir 
seçenekten daha 
iyidir. Bu konuda 
bizden yardım 
istiyorlarsa değer
lendirmeye hazırız 
ama biran önce 
tercihlerini yapsınlar" 
dedi.
BAŞVURULARIN YÜZDE 
80-85'İ HESAPLIHATT'A 
Ekinalan, yenLtarife- 

lendirme sistemine 
ilişkin başvurulan 
topladıklannı ve sis
teme aktardıklannı 
belirtti. Aylık 100 
kontörün altında 
görüşme yapan ve 
yaklaşık 6 milyon 
abonenin 
"Hesaplıhat'ta 
geçmesi gerektiğini 
ifade eden Ekinalan, 
bu kişilere ulaşmak 
için yoğun bir çaba 
sarfettiklerini söyledi. 
Ekinalan, şu ana 
kadar yapılan başvu 
ruların yüzde 80- 
85'inin hesaplıHATT 
için geldiğini 
söyledi. Ekinalan, 
"StandartHATT için 
başvuru yapma 
zorunluluğu olma 
dığı için toplam 
oranı yakalamakta 
zorluk var ama 
gelenlerin büyük 
kısmı hesaplıHATT'la 
ilgili" dedi.
UYGUN SEÇİM 
YAPMAYANA ZAM 
Türk Telekom, Konuş 
kanHATT, Standart 
HATT, HesaplıHATT, 
YazlıkHATT ve Şirket 
HATT olmak üzere 5 
yeni tarife getirmişti. 
Şirket, 1 Ağustos'tan 
itibaren uygula
maya başlayacak 
olan yeni tarife- 
lendirme sisteminin 
seçilen pakete göre 
yüzde 80'e varan 
oranda bir indirim 
sağlayacağını 
savunmuştu.

Banka kredileri ucuzlayacak
Bankalar ve finans
man şirketlerince 
kullandırılan tüketici 
kredisi dışındaki 
diğer kredilerde 
Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu 
(KKDF) kesintisi sıfır
landı. Resmi 
Gazete'de yayım
lanan konuya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
Karan'na göre, daha 
önce yüzde 3 olan 
bankalar ve finans
man şirketlerince 
kullandırılan tüketici 
kredileri dışındaki 
diğer kredilerdeki

Ancak kendine 
uygun tarifeyi 
seçmeyen aboneler 
için bu tarife- 
lendirme sisteminin 
zam anlamı taşıdığı 
öne sürül müştü. 
Herhangi bir tercihte 
bulunma yan 
aboneler doğrudan
StandartKATTa 
geçmiş sayılacak, 
dolayısıyla Hesap 
lıHATTa geçmesi 
gereken bir kişi için 
bu zam anlamına 
geliyor.
Tüketici dernekleri 
ve lisans alarak 
büyük beklentilerle 
piyasaya giren 
operatörler Türk 
Telekom'un uygula
maya koyacağı bu 
tarifelendirme sis
temine karşı çıkmıştı. 
Tüketici dernekleri, 
Telekom'un savun
duğu gibi yüzde 80 
indirim olmadığını, 
konuşma şekillerine 
uygun tercih yap
mayan abonelerin 
için bu sistemin bir 
zam içerdiğini 
savunmuştu.
SİSTEM NE GETİRİYOR 
Türk Telekom'un 1 
Ağustos'tan itibaren 
uygulamaya başla 
yacak yeni tarife
lendirme sistemine 
göre, şehirlerarası, 
milletlerarası, sürekli 
telefon konuşması 
yapan büyük şirket
lerin ŞirketHATTa 
geçmesi gerekiyor.

KKDF kesintisi, sıfıra 
çekildi. Söz konusu 
kredilere ilişkin KKDF 
kesinti oranı, en son 
8 Ağustos 2001'de 
düzenlenmişti. 
Bankalar ve finans
man şirketlerince 
kullandırılan tüketici 
kredilerinde yüzde 
10 olan KKDF kesin
tisinde bir değişiklik 
yapılmadı.Halen, 
kabul kredili, vadeli 
akreditif ve mal 
mukabili ödeme 
şekillerine göre 
yapılan ithalat ile 
Türkiye'de yerleşik 

uyarı 
Bu paketteki indirim 
oranı yüzde 80 e 
olarak pelrrikyor.
Küçük olçekk 
şirketi er ya da ev 
telefonundan bir 
şirket kadar konuş
ma yapan abone 
lerin ise Konuşkan 
HATTa geçmesi 
öneriliyor.
Bu paketteki indirim 
oranı ise yüzde 79 
olarak hesaplanıyor. 
Standart HATTtaki 
indirim oranı ise 
yüzde 77 olarak 
belirtiliyor.
Sabit telefonunu 
çok az kullananların 
ise mutlaka 
HesaplıHATTa 
geçmesi gerekiyor. 
Böylelikle sabit 
ücret en az seviyede 
kalacağı ve bu 
ücret karşılığı 
bedava konuşma 
olanağı da 
kazanılacağı 
belirtiliyor.
Yazlık evlerde 
olduğu gibi arada 
sırada kullanılan 
telefonlar için ise 
abonelerin 
YazlıkHATTa geçmesi 
gerekiyor. Bu pakete 
geçilmesi durumun
da yılda bir kez 
sabit ücret ödene 
cek ve karşılığında 
bedava konuşma 
hakkı kazanılacak.
Herhangi bir tercih 
yapmayan aboneler 
ise StandartKATTa 
geçmiş sayılacak.

kişilerce yurt dışın
dan sağlanan kredil
erde yüzde 3 olan 
KKDF kesinti oran
larında bir değişiklik 
yapılmadı.
Bankalar ve finans
man şirketlerinin 
yurtdışından 
sağladıktan kredil
erde halen KKDF 
kesintisi yapılmıyor. 
Bankacılık çevreleri, 
KKDF kesintisinin sıfır
lanması ile reel sek
töre yönelik kredi
lerin maliyetinin bir 
miktar ucuzlaya
cağını belirttiler.

http://www.telekom.gov.tr
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 
ORTOPEDİ DEMİRBAŞ MALZEMELERİ İHALESİ

İHALE KAYIT NUMARASI
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri 
c) Teslim Tarihi

: 2004 / 95707

: Cumhuriyet Mh. Gemlik
: 0.224. 513 92 00 (123-124) 0.224 513 92 07
: Gemlik deha2@superonline.com

3) İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarih ve Saati: S. NO

Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş sınavı 
başvurusu bugün 

sona eriyor

: 1 - 68 kalem Ortopedi demirbaş malzemeleri ihalesi 
ihale kalem kalem olacaktır.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Deposu
: Sözleşmenin onayına müteakip, yükleniciye 
tebliğinden itibaren başlanacak.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim Salonu 
CİNSİ İHALE TARİHİ SAATİ

1 - Ortopedi Demirbaş Mlz.İhl. 11.08.2004 10.30'da
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu

lanacak kriterler.
4.1. - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası 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 kişi 
liğin 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 ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda 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 

ortaklığı beyannamesi
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriter

ler.
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluştan 

tarafından verilen sertifikalar Teklif edilen malzemelerin TSE, ISO, TSEK ve diğer ulusal veya 
uluslararası standart uygunluk belgesi ve Sağlık Bakanlığı Tıbbi cihaz yönetmeliğine göre 
zorunlu olan malzemelerde CE belgesi olacaktır. Bu belge ve sertifikalann, Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluştan veya Uluslararası 
Akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlen
mesi zorunludur.

5- Ekonomk açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma biriminde görülebilir ve 

30.000.000 TL. karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlann ihale 
dokümanını satın almalan zorunludur)

8- Teklifler 11.08.2004 ÇARŞAMBA günü saat 10.30 (Ortopedi Demirbaş Malzemeleri) 
ihale saatine kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma odasına verilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Teklif Birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır.

12* Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Basın : 2004/59

513 96 83
YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ

KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

Tıpta 
Uzmanlık 
Eğitimi Giriş 
Sınavına 
(TUS) başvu
ru süresi, bu 
gün sona 
eriyor.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nce (ÖSYM) 
gerçekleştirilecek 
sınav, tıpta uzmanlık 
eğitimi görmek 
üzere Sağlık 
Bakanlığı eğitim 
hastanelerine, 
üniversitelerin tıp 
fakültelerine ve 
Gülhane Askeri Tıp 
Fakültesi ne alı
nacak adaylar için 
yapılacak.
Adaylarda, sınava 
başvurabilmek için 
30 Temmuz 2004'e 
kadar mezun 
olmaları koşulu 
aranıyor.
Adaylar, Sağlık 
Bakanlığı il müdür
lüklerinden 2004-TUS 
Eylül Dönemi 
Kılavuzu ve 
Başvurma 
Belgesi'nden oluşan 
başvuru evrakını 6 
milyon lira karşılığın
da alabilecek.
Adaylar, kılavuzda 
belirtilen kurallara 
göre doldurduktan 
Başvurma Belgesi ve 
sınav ücreti olan 70 
milyon lirayı 
bankaya yatırdık- 
larını belgeleyen 
sınav ücreti banka 
dekontunu da en 
geç 30 Temmuz 
2004 tarihine kadar 
kendilerine en yakın 
Sağlık Bakanlığı il 
müdürlüğüne teslim 
edecekler.
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde 
(KKTC) oturanlar ise 
Başvurma Belgesi ni 
"Bedrettin Demirel 
Caddesi, No: 101. 
Lefkoşa" adresinden 
temin edebilecek. 
Halen Türkiye'de 
bulunan yabancı 
uyruklu adaylar ise 
Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu adaylar gibi 
başvuru evrakı ücre-

tini ödemek suretiyle 
kılavuz ve başvurma 
belgelerini Sağlık 
Bakanlığı il müdür* 
lüklerinden 
alabilecek.
YABANCI UYRUKLU 
ADAYLAR
Yürtdışında bulunan 
yabancı uyruklu 
adaylar da kılavuz 
ve başvurma bel
gelerini ücret 
ödemeden 
ÖSYM'den yazılı 
olarak isteyebilecek. 
Bu adayların sınava 
girebilmeleri için, 
başvuru evrakı ve 
sınav ücreti olarak 
"ÖSYM-TUS-3615856- I 

2 Yapı ve Kredi 
Bankası Güvenevler 
Şubesi 
Ankara/Türkiye" 
hesabına 40 euro 
yatırmaları (Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez 
Bankası'nca konvert- 
ibilitesi kabul edilen, 
40 euro karşılığı 
yabancı para akı* 
bilir) ve bu parayı 
yatırdıkları banka 
dan alacaktan, yurt- 
dışından başvuru 
yortarsa banka çeki
ni, yurtiçinden baş 
vuruyorlarsa banka 
dekontunu (yurt* 
dışından başvuran* 
lar için teleks, hava 
le kağıdı, dekont vb. 
kabul edilmeyecek) 
başvurma belgesine 
ekleyerek, süresi 
içinde ÖSYMye 
ulaşacak şekilde 
göndermeleri 
gerekiyor. TUS'un 
birinci basamağını 
oluşturan yabancı 
dil sınavı, 11 Eylül 
Cumartesi günü 
saat 09.30'da 
başlayacak. Sınavın 
bu basamağında 
başarılı olan aday
lar, 12 Eylül Pazar 
günü saat 13.30'da 
Bilim Sınavı’na 
alınacak.

mailto:deha2@superonline.com
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Pompalara getirilen yazarkasa zorunluluğu ertelendi
LPG satanlar da
dahil olmak üzere 
akaryakıt istasyon
larına getirilen pom
palara zorunlu 
Ödeme kaydedici 
cihaz uygulamasın
da. başlangıç tarihi 
5 ay daha ertelendi. 
Maliye Bakanhğı'nın 
konuyla ilgili "Katma 
Değer Vergisi Mükel 
teflerinin Ödeme 
Kaydedici Cihazlan 
Kullanmaları Mecbu 
riyeti Hakkında 
Kanunla İlgili Genel 
Tebliğ i Resmi Gaze 
tede yayınlandı 
Tebliğde, bir önceki 
düzenleme ile, LPG 
dahil akaryakıt pom
palarının ödeme 
kaydedici cihazlara 

bağlanma mecburi 
yetine ilişkin sürelerin 
açıklandığı ve söz 
konusu uygulamayla 
ilgili olarak Bakanlığa 
müracaat eden öde 
me kaydedici cihaz 
firmalarının başvuru* 
lannın incelendiği ve 
büyük çoğunluğunun 
idari incelemeleri 
tamamlanarak cihaz 
ların, teknik incele 
me ve test çalışma 
lan yapılmak üzere 
Ödeme Kaydedici 
Cihazlar Teknik Korniş 
yonu ve Türk Stan 
dard lan Enstitüsü'ne 
(TSE) sevk edildiği 
belirtildi. Söz konusu 
sistemin Türkiye'de ilk 
defa kullanılacağının 
ifade edildiği tebliğ 

de. bu durumun, söz 
konusu cihazların 
inceleme ve testleri 
ne yönelik yeni tek 
nik kriterler belirleme 
sini, pompalarda 
tadilata ihtiyaç duyul 
ması nedeniyle de 
Sanayi Bakanlığı n 
dan tadilat onayı al 
masını zorunlu kıl
makta olduğu 
kaydedildi. Tebliğde, 
sistemin kurulması 
pompaların içine 
teknik müdahale 
yapılmasını gerek
tirdiğinden, ortamda 
bulunacak yanıcı ve 
patlayıcı özellikteki 
unsurların ödeme 
kaydedici cihazların 
elektrik donanım
larından olumsuz etki 

le n me i htimali bulun - 
d uğu ve dolayısıyla 
söz konusu inceleme 
ve testlerin sağlıklı bir 
şekilde yapılmasının 
uygulama ve 
çevre güvenligi 
bakımından büyük 
önem arz ettiğine 
dikkat çekildi.
1 OCAK 2005‘DE 
UYGULAMA 
BAŞLAYACAK 
Tebliğe göre, teknik 
birimlerin kriter belir
leme, inceleme ve 
test çalışmalarının 
sağlıklı bir şekilde 
tamamlamaları, 
pompalarda yapıla
cak tadilatlar için 
Sanayi Bakanlı ğı'n- 
dan onay alınması 
ve güvenli bir uygu- 

tama ortammn 
ya ranfmas 
amacryta 
ödeme köyde 
dîci cihaz kul
lanma mec 
bu riy etini n baş 
lamasına, kayı 
ve d üze n lene 
cek belgelere dair 1 
Ağustos 2004 tarihi, 1 
Ocak 2005 olarak 
yeniden belirlendi. 
Buna göre, bir önce
ki dönem satışlan 
toplamı 3 trilyon I i ra 
yı aşan akaryakıt 
istasyon u işletmeci- 
leri 1 Ocak 2005 tari
hinden itibaren akar 
yakıt pompalarını 
ödeme kaydedici 
cihazlara bağlatmış 
olacaklar.

DBeyen dağtem şk~ 
ketleri veya akaryakıt 
istasyonu rşietmeo- 
lerine, sistemin 
kurulması konusunda 
ilgili ödeme kaydedi- 
ci cihaz fi rmakjnyia 
gerekli sözleşmeleri 
yapmış ol malan 
şartıyla test ve den
eme çateşmatam 
yapmak üzere 
Bakanlık tarafından 
4 aya kadar süre 
verilebilecek.

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayarlı Muhasebeden anlayan
I BAYAN ELEMAN aranıyor
। Kuşak Bobinaj

Gemlik Sanayi Sitesi D Blok No: 17 GEMLİK
Müracaat Tel: (0.224) 524 83 26

KAYIP
Gemlik Endüstri 

Meslek 
Lisesinden 

1993 yılında 
aldığım 

tastiknamemi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

ÜNAL ACAR

BAKICI ARANIYOR
____________ <0_____

Gündüz çocuklarımıza 
bakabilecek 

20-25 yaşlarında 
BAYAN BAKICI aranıyor. 

Ücret dolgundur, 

îel: 519 00 00 1 313 yo (ta 561

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 

HER TÜRLÜ MATBAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ 
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)513 35 95

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
• Tel : (0.224) 513 06 70 e
• GSM : (0.537) 491 31 30 e

f çwmas ftoi çmmc» simim 
g) Balansı Eğlence Merkezi

İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK
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: 2004 / 95376

: Cumhuriyet Mh. Gemlik 
: 0.224. 513 92 00 (123-124) 0.224 513 92 07
: Gemlik deha2<u superonline.com

: 1 - 34 kalem Cerrahi el aletleri ihalesi 
ihale kalem kalem olacaktır.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Deposu
: Sözleşmenin onayına müteakip, yükleniciye 
tebliğinden itibaren başlanacak.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim Salonu 
CİNSİ İHALE TARİHİ SAATİ

İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 
CERRAHİ EL ALETLERİ İHALESİ

İHALE KAYIT NUMARASI
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri
c) Teslim Tarihi

3) İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarih ve Saati : S. NO

1 - Cerrahi El aletleri İhl. 10.08.2004 10.30 da
4* İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu

lanacak kriterler.
4.1. - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası 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 kişi 
liğin 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 ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda 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 

ortaklığı beyannamesi
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriter

ler.
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları 

tarafından verilen sertifikalar Teklif edilen malzemelerin TSE, ISO, TSEK ve diğer ulusal veya 
uluslararası standart uygunluk belgesi ve Sağlık Bakanlığı Tıbbi cihaz yönetmeliğine göre 
zorunlu olan malzemelerde CE belgesi olacaktır. Bu belge ve sertifikaların, Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası 
Akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlen
mesi zorunludur.

5- Ekonomk açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma biriminde görülebilir ve 

30.000.000 TL karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur)

8- Teklifler 10.08.2004 SALI günü saat 10.30 (Genel cerrahi el aletleri) ihale saatine 
kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma odasına verilebileceği gibi iadeli taah
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Teklif Birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır.
I 12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Basın 200460

YENİ TELEFONUMUZU NOT
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513

ALINIZ
96 83

İlaç borçlan 
ödenemedi

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
ilaç sektörünün 
kazan kaldırmasına 
neden olan 1 katril 
yon liralık borçla 
ilgili olarak, "Öde 
meler sosyal güven
lik kurumlan ile ilaç 
sektörü arasında 
meydana gelen 
yorum farkı nede 
niyle gerçekleşti 
rilemedi" değer
lendirmesini yaptı. 
Bakan Başesgioğlu, 
Sosyal Güvenlik 
Yüksek Danışma 
Kurulu toplantısı 
sonunda gazeteci
lerin gündeme 
ilişkin sorularını 
cevaplandırdı. 
Sosyal güvenlik 
kurumlarının ilaç 
sektörüne olan 1 
katrilyon liralık bor
cuna ilişkin bir soru 
yu cevaplayan 
Başesgioğlu, öde 
melerin ödenek 
sıkıntısından değil 
yorum farkından 
yapılamadığını 
vurguladı.
Göreve geldikleri 
günden bu yana 
geri ödeme kuru
luşları olarak serbest 
eczanelerin sosyal 
güvenlik kuru
luşlarından alacak
larını ödeme gayreti 
içerisinde olduk
larını belirten 
Başesgioğlu, 
"Zaman zaman 
gecikmeler oluyor. 
Maliye Bakanlığı 
bürokrattan ile bir

toplantı yaptık. 
İnşallah gecikmeyi 
gidermeyi amaçlı 
yoruz" diye konuştu. 
Eczanelere ödeme 
lerde dünden daha 
iyi noktada olduk
larını ifade eden 
Başesgioğlu. 
"Eczanelerin 
mağdur olmasını 
istemiyoruz. Elele 
verip bu sorunu 
çözeceğiz" dedi. 
Bakan Başesgioğlu, 
"Bizim kurumlanma, 
ay içinde teslim 
edilen faturalara ay 
sonunda işlem 
yapıyor. Tüm banlan 
sağlam bir standar
da bağlayacağız. 
Yorum farkından 
kaynaklanan süreyi 
kapatacağız" 
şeklinde konuştu. 
Bakan Başesgioğlu, 
Türk-İş ile Hak-İş 
arasında başlayan 
sözlü polemikle 
ilgili olarak da, 
her iki konfederas 
yon başkanına bir 
çağrıda bulunarak, 
“Sendikal rekabeti 
geleneklere 
göre yapın" 
çağnsını yaptı. 
Türk-İş ile Hak-İş 
arasındaki 
polemiğe müda
hale edecek 
misiniz?' şeklindeki 
soruya ise 
Başesgioğlu, "Biz 
bakanlık olarak 
mevzuatımızı ihlal 
eden bir durum 
olursa üzerimize 
düşeni yaparız" 
cevabını verdi.

superonline.com
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Yaz tipi hava kirliliğine dikkat
Hava kirliliği daha 
çok kısın hatırlanan 
yazın unutulan 
önemli bir çevre 
sorunudur Sanılanın

I aksine, yazın da
1 hava kirliliği vardır ve 

son yıllarda yapılan 
bilimsel araştırmalar 
yaz tıpı hava kırlıl-

। ışının saçlılığımıza 
olan zararlarının çok 
daha fazla olduğunu 
ortaya koymuştur. 
Yaz tıpı hava kirli

i liginin ktşınkı kadar 
■ dikkat çekici olma

ması. havanın 
görünüşte güneşli, 
berrak ve aydınlık 
olması ile ilgilidir. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Gogus 
Hastalıkları Bolumu 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr Ahmet Rasım 
Kucukusta gorunus 
olarak, sisli, dumanlı 
.e kapalı olmayan 
ve temiz sanılan

I havada da insan 
sağlığını olumsuz 
etkileyen kırletıc 
maaaeter bulun
abileceğine dikkat 

i çekti
Yaz tıpı hava kırlı 
Lamın 50 yılı asan bir 
gecmısı vardır İlk 
kez 1944 yılında Los

' Angeles te dikkat

Kereviz sinirli olmayı önlüyor

çekmiştir ve bu yüz
den de Los Angeles 
tipi hava kirliliği ismi 
verilmiştir.
Yaz tipi hava kirlil
iğinin esas kaynağı 
yoğun trafiktir. 
Motorlu araçların 
egzost gazlarından 
çıkan petrol yanma 
ürünlerine gunes ışın
larının etkisiyle başta 
ozon olmak üzere 
çeşitli azot oksitleri 
meydana gelir Ozon 
ve azot oksitlerine 
kısaca oksıdanlar 
ismi verilir İstanbul, 
İzmir, Ankara gibi 
trafiğin yoğun ve 
gunes ısınlarının cok 
etkili olduğu buyuk 
şehirlerimizin 
havasının yazları ne 
kadar cok oksıdan 
içerebileceği kolay
ca anlaşılır.
Oksıdanlar, yani 

ozon ve azot 
oksitlen, sol
unum yollan 
ıcın adeta zehir 
etkisi yaratır. 
Bunların, bas 
ağrısı, gözlerde 
sulanma, 
kızarma, burun 
akıntısı ve 
hapşırma gibi 
tahriş edici etki
leri hemen 

herkeste gorulur. 
Oksıdanlar, solunum 
yollarını döşeyen 
hücreler üzerine de 
cok zararlı ve hasar 
oluşturucu etkiler 
yaparlar.
Araştırmalar, oksidan 
ismi verilen mad
delerin basta astım 
ve saman nezlesi 
olmak üzere allerjik 
hastalıkların ortaya 
çıkmasında çok 
önemli etkileri 
olduğunu ortaya 
çıkarmıştır.
Allerjik hastalıkların 
gelişmiş ve sanay
ileşmiş ülkelerde 
daha fazla 
görülmesinde yaz 
tipi hava kirliliğinin 
rolü büyüktür. Bu 
zarar, özellikle kuçuk 
çocuklarda daha 
belirgindir Bağışıklık 
sistemi henüz yete 

rınce gelişmemiş 
olan kucuk cocuk ve 
bebekler hava kırkl
ığının yoğun olduğu 
şehirlerde yasıyor
larsa. ileriki yaslarda 
egzema. astım ve 
saman nezlesi 
gelişmesi riski çok 
yüksektir 
Oksıdanlar. sadece 
allerjik hastalıkların 
oluşumu kolaylaştır
mazlar. aynı zaman
da bu hastalıkların 
tekrarlamasına da 
yol acarlar Hava 
kirliliği, astımı ve 
bronşiti olanlarda 
oksuruk. hırıltılı sol
unum ve nefes dar
lığına neden olur. 
Oksidanlar nasıl 
etki gösterir 
Oksidanlar çeşitli 
mekanizmalarla 
etkili olurlar
-Allerjik olaylardan 
sorumlu olan 
ımmunglobulin E 
yapımını artırırlar
Solunum yo1 annda 

hücre hasar ve 
olumune yol açarak 
allerjik iltihaba 
zemin hazırlarlar.
-Soluduğumuz 
havada bulunan 
allerjen maddelerin 
etkilerini 
kuvvetlendirirler.

Asın terleme
mantara yol

açıyor
I Asın terlemenin 
i mantar hastalığına 

neden olduğu 
i bildirildi

Mersinin Erdemli 
I Devlet Hastanesi

Başhekimi Opr Dr 
M Zafer Izgı, hassas 
bir cilde sahip olan
lar ve özellikle 
bayanların asın ter
lemeden dolayı 
mantar hastalığına 
yakalanabilecekle 
rıne dikkat çekerek, 
yaz aylarında 
görülen mantar 
hastalığından korun-

I mak ıcın pamuklu 
; giysiler giyilmesini 
' ve vucudun nemli 

bırakılmaması
I gerektiğini belirtti 

Mantar hastalığına 
yakalanan kişilerin 
bir sağlık kurulusu 
yerine sıtalı olarak 
bilinen otlardan 
yapılan ilaçlarla 
tedavi yolunu 
seçtiğine dikkat 
çeken Izgı, Halk 
arasında koca karı

ilaçlan oia-a* da 
bilmen s ‘a ot ar 
dan yapılan aç 
yaaa merhem, 
zaman zaman 
hasta k.ar , estrp 
olumlu sonuçlar 
verse de. kesinlikle 
sağlıklı bir yol 
değildir Mantar 
hastalığına 
yakalanan kısmın 
tek yapacağı ıs en 
yakın sag ık kuru 
lusuna gıae’eı- 
tedavi olmasıdır 
dedi 
Asın sıcaklarda 
daha cok ortaya 
çıkan cilt 
kanserinden korun
mak ıcm ozetlı1- e 
3 yasın altınaaKi 
çocuklarla yasi''arr 
daha dikkati 
olmaları aerektıg m 
hatırlatan Izgı 
zorunlu kalınmadığı 
surece ogle 
saatlerinde 
kesinlikle dışarı çıkıl 
maması gerektıq nı 
söyledi

Akdeniz mutfağının 
lezzetlerinden 
kereviz, içerdiği 
maddeler sayesinde 
sinırtilıgı onluyor 
B vitamini, demir ve 
kireç yönünden 
zengin olan kereviz 
seker, yüksek 
tansiyon ve romatiz
ma hastalıklarına da 
iyi geliyor. Uzmanlar 
dus kırıklığı çeken
lerin kereviz ve 
havuç yemesini 
tavsiye ediyor.
Salatası, çorbası, 
zeytinyağlı yemeği 
yapılarak 
fukeîılebıidıgi gibi, 
yemeklere kendine 
özgü bir lezzet de 
kafan kereviz, 
içerdiği değerlerle 
alternatif tıpta 
birçok hastalığın 
tedavisinde de kul

lanılıyor. Yaprak ve 
kok kerevizi olarak iki 
çeşidi bulunan ve 
anavatanı Güney 
Avrupa olan kereviz, 
deniz havası alan 
rutubetli yerlerde 
yetıstiyor ve soğuk 
havada kolayca 
don tutuyor.
Uzmanlar, lezzeti ve 
besin değerinde 
kayıp meydana 
gelmemesi için 
kereviz alırken don 
yememiş olmasına 
özen gösterilmesi 

gerektiğini belirtiyor. 
Kerevizin içeriğindeki 
sedanonık anhidrif, 
sedanolin, lımonen, 
palmitik asid ve 
'gayakol' gibi 
maddeler 
sayesinde zihinsel 
yorgunluğun 
giderilmesine iyi 
geldiğini kayde
den uzmanlar 
ayrıca B vitamini, 
demir ve kireç 
içeren kerevizin, 
unutkanlığı ve sinir 
yorgunluğunu

giderdiğini ifade 
ediyorlar. Uzmanlar 
idrar sökturücü özel
liğe de sahip bulu
nan kerevizin, böbrek 
taşı ve kumlarının 
düşürülmesine 
yardımcı olduğunu, 
şeker, yüksek 
tansiyon ve 
romatizma hastalık
larına da iyi geldiğini 
kaydediyorlar.

NÖBETÇİ ECZANE
30 Temmuz 2004 Cuma 

MELİS ECZANESİ

YIL 32 SAYI : 1891 
FİYATI 250 000 TL (KDV Dahil) 

Sahibi Kadri GÜLER
Yazı İşleri Muduru Serap GÜLER 

Haber Muduru Seyfettin SEKERSOZ
İstiklal Cad Bora Sok No 3 B

Tel 513 96 83 Fax 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncıhk'-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok, No:3 B GEMLİK 

(Öinı bayram Günlen ve Pazar günler n almazı



30 Temmuz 2004 Cuma Körfezi Sayfa

GEMLİK YEŞİLİRMAK’TAN SÜPER BAŞARI 
2004 ÖSS’DE GEMLİK'TEKİ 
İLK 6’NIN 5’İ YEŞİLIRMAKLI 
GEMLİK BİRİNCİLERİ YEŞİLIRMAK’TAN

NO ADI VE SOYADI PUAN BÖLÜM OKULU DERSHANESİ OKUL DERECESİ

1 GÜLŞAH ÇIKRIKÇI 370.875 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ

2 367.378 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ ■ ■

3 NİLGÜN TEMÜRKIRAN 367.331 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK

4 MİTHAT KORUMAZ 361.555 DİL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK

5 BURÇİN AYDIN 361.338 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

6 AHMET TÜRKMEN 360.523?" SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ

7 - 359.782 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ

8 - 357.534 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ -

9 ŞAHİN KALKAN 357.205 SAYISAL GEMLİK LİSESİ ' YEŞİLIRMAK

10 1 SULTAN ORMAN 356.959 ‘ SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK -

11 ÖZGE ÇAKIR 355.011 C.B. ANADOLU LİSESİ YEŞİLIRMAK

12 MERYEM UĞUR 353.288 SAYISAL GEMLİK LİSESİ YEŞİLIRMAK -

13 ■ 353.121 SAYISAL C.B. ANADOLU LİSESİ ■

14 SALİHAUĞUR 352.521 E. AĞIRLIK UHATİP LİSESİ - YEŞİLIRMAK OKUL BİRİNCİSİ ~|

Sayısal Puan Sözel Puan E. Ağırlık Puan Dil Puan 
GEMLİK l’NCİSİ GEMLİK l'NCİSİ GEMLİK 2'NCİSİ GEMLİK l’NCİSİ 

GÖLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI GÜLŞAH ÇIKRIKÇI NİLGÜN TEMÜRKIRAN 
370.875 356.489 362.080 367.331

te/M, eda,, U^uhnuiM deuamuu, ditetty
Tel: (0.224) 514 47 87 - 514 21 40 - 514 21 41



lüyükşehİ£Yasası*nın çıkmasıyla Gemlik Büyükşehir Meclis i’ne en çok üye veren ilçe oldu.

Büyükşehir^e Gemljkjen 6 üye
Yeni yasayla Bursa Büyükşehir sınırlarına alınan Gemlik Büyükşehir Belediye Meclisi ne ençok üye veren üçe oldu Belediye Baskaniamr doğal iye ddbgo 
Büyükşehir Meclisimde Gemlik 6 üye ile temsil edilirken, Umurbey, Kurşunlu ve Küçük Kumla Belediye Başkanlanyia teasi edBecet Haberi sayfa 2’de

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
-------------- GEMLİK

KKrfe
MIH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
31 Temmuz 2004 Cumartesi FİYATI: 250.000- TL.

Telekom’dan tarife 
seçimi için ek süre 3 3
Türk Te/ekom. yeni fanfe için başvuru 
süresini 24 Ağustosa kadar uzol*» 
Yetkililer, yeni tarifenin 1 Ağustos fan 
itibaren uygulamaya gireceğini. sûre 
uzatımının seçimim yapamayan *c<an- 
daşlara kolaylık amacjyfa yapddığ^ 
belirttiler. Haberi tayfa Fde

Gemlik İskelesinde güvenlik önlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle yükleme ve boşaltma yapılamıyor.

skele’de ‘Dost’ anlaşması yapıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Büyükşehir Meclisi
Büyükşehir meclisi sayısal şekli belli oldu.
Gemlik ilçeler içinde 6 üye ile Bursa Büyükşehir 

Meclisinde temsil edilecek.
Umurbey, Küçük Kumla ve Kurşunlu da doğal üye 

olan başkanlanyia..
Büyükşehir Meclisinde büyük çoğunluk 42 üye ile 

AK Partililerde, CHP , DYR ANAP 5, GP ve BTP birer 
üye ile temsil edilecek.

Mecliste Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin ite birlikte ilçe ve belde belediye başkan* 
tannın sayısı 22 tane.

Bu mecliste kararlar salt çoğunlukla alınacak.
AKk Partililerin üç te iki çoğunluğa sahip olduğu 

Büyükşehir Meclisi’nde muhalefetin hiçbir gücü 
yok.

AK Partililer istedikleri kararları çıkarabilecekler.
TBMM olduğu gibi..
Belediyelerde yeni bir döneme giriliyor.
Bu dönemde hemen birşeyler beklemek 

olanaksız.
Bursa Büyükşehir Belediyesi mevcut durumuyla 

kendine yetmemektedir.
İçefere ve beldelere ne gibi destek verecek bil- 

inmiyor.
Ama bazı konularda mutlaka yararlı destekleri 

olacaktır.
Gemlik'te en önemli sorunu doğalgazdı.
O da yapılan özelleştirme ile çözüldü.
(Başım sorunu ve Fen İşlerindeki teknik 

oianddann eksikliği giderilebilir.
Ama yine de uzun süre her belediye kendi yağıy- 

la kavrulacak.
Bûyûkşehirte bağlanan belediyeler kendilerine 

Bûyuksehir’den ne gibi hizmet alabileceğinin 
hesabını ryf yapmalılar.

Gemlik Belediye iskelesi, Uluslararası Güvenlik Önlemleri (ISPS) kapsamında çalış
malarını sürdürürken, iskelenin bir aya yakın zamandan beri yükleme boşaltma 
yapmaması belediye ve çalışanların yaklaşık ISO milyar lira kaybına neden oldu.
Gemlik Belediye İskelesi 
Uluslararası Güvenlik 
önlemlerini tamamlaya- 
maması nedeniyle, 
1 Temmuz 2004 tarihin
den beri yükleme ve 
boşaltma işlemleri 
yapılamıyor.
Belediye eksiklikleri 
gidermeye çalışırken, 
Ulaştırma Bakanlığı 
arasında yapılan "Dost" 
anlaşması yaptı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Okullara kayıtlar 
9 Ağustosla başlıyor 
Ortaöğretim kuramlarına kayıtlar, 9 
Ağustos-17 Eylül günlen arasında 
kabul edilecek. İlköğretim kurum ların 
kayıtlar ise 23 Ağustos'ta başlayacak, 
en, Anadolu, Anadolu öğretmen 
liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesine kesin 
kayıtlar, 12-15 Ağustos günleri arasın
da yapılacak. Haberi sayfa 5’de

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni kazanan öğrencilerin 
tam listesini Pazartesi günü gazetemizde bulabilirsin^

I Rofary’de ‘Hukuk’ ve 
‘Basın’ Günü kutlandı
10 Temmuz Hukukçular Günü ve 24 
Temmuz Basın Bayramı nedeniyle 
Gemlik Rotary Derneği ilçemizde 
görev yapan hakim, savcı ve basın 
mensuplarını biraraya getirdi. Dernek 
lokalinde yapılan eşli toplantyı, ilk kez 
Başsavcı Ayhan Akgün rotary çanına 
vurarak, açtı. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yine temizlik...
Bir de Devlet Hastanesi nde bir vaka

Dün temizlik konusuna değindik ya..
Yarı şaka yarı ciddi..
Hemen bir tepki geldi..
"Sen okuldayken temizlik kolunda mrydtn? * diye..
Sana ne demenin bir başka yöntemi..
İşte sevgili okurlar biz temizlik konusunda bu denli vurdum

duymaz milletiz.
Ondan sonra bu toplumun gelişmesini bekle..
Çok bekleriz.
Dünyadaki gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeleri kıyaslayın. 
Temizliğin önemli bir gösterge olduğunu gözleyeceksiniz. 
Gelişmiş ülkeler ama kültürel ama ekonomik ama cay

dırıcı cezalar yüzünden tertemiz.
Gelişmemiş ülkeleri ise pislik götürüyor.
Şimdi insan Küçük Kumla’ya tatil için gelirken yol boyunda

ki çöp yığınını görünce ne düşünür.
Nasıl bir tepki verir?
"Herhalde oh ne iyi ettik de geldik "demez.
Bütün dengesi bozulur.
Ya da Türkiye'ye gelmiş bir turist deniz kenarından 

Armutlu’ya giderken daha Narlı'ya gelmeden yol kenarındaki 
çöp dağını görünce ülkemiz hakkında ne düşünür.

Pek de olumlu gözle bakmaz değil mi?
Ben burada kesinlikle belediyeyi ya da ilgili kurumlan 

suçlamıyorum.
İnsan yapısındaki deformasyona dikkati çekmek istiyorum 
Türkiye'de toplum sağlığı son yıllarda çok ciddi biçimde 

bozuluyor.
Hastanelerde iğne atsan yere düşmüyor. .
Bunun nedeni ne ola ki?
Elbetteki kirli çevrede yaşamak ve sağlıksız beslenmek. 

Bana göre başka hiçbir nedeni yok.
Çünkü mikrop durup dururken gelip insanı bulmaz. Daha 

ilkokul sıralarında otururken öğretmişlerdi. Mikrobun ürediği ve 
yerleştiği alanları..

Mikrobun temiz yerde barınabildiğin! hiç duymadık. Bu 
arada mikropdan sağlıktan söz edince önceki gün devlet has
tanesinde karşılaştığım bir muameleden söz etmeden geçe
meyeceğim.

Bir yakınımın sağlık sorunu için hastaneye gittim.
Elimde belgelerle ilgili polikliniğin kapısını çaldım.
Uygun olunca girdim. Doğal olarak doktor bey (!) in 

masasına yaklaştım.
Doktordan hiç beklemediğim bir tepki..
"Dur.. Sakın yaklaşma.. Uzak dur."
Durakladım. Şaşırdım. Utandım."
Sonra doktor sorularla durumu anladı.
Benim hasta olmadığıma kanaat getirince kendisine yak

laşmama izin verdi. Sonunda işimizi halletti. Bizi gönderdi. 
Hasta olsam da olmasam da ;

Ben T.C.Yurttaşı olarak böyle bir muamele ile karşılaşmayı 
hak etmiyorum. Hipokrat yemini edip doktorluk mesleğini icra 
eden yurttaşın da gerekçesi ne olursa olsun bana bu şekilde 
davranma hakkı yok. Zaten doktorun huzuruna çıkıncaya 
kadar bir itiş kakış yaşanıyor.Bir de doktordan böyle bir karşılık 
görünce insanın tadı kaçıyor. Ülkesine,genel olarak doktor 
camiasına hayıflanıyor.Güceniyor.Ve dahi çok ama çok 
üzülüyor. Şimdilik doktorun adını ve branşını vermiyorum. 
Ancak o doktorla mutlaka görüşüp davranışının nedenini sora
cağım.

Tatmin olmazsam ki olmayacağım kesin.
İşi sonuna kadar kovalayacağım.
Bakalım Türkiye’de insana ne kadar değer veriliyor en azın

dan onu bir kez daha test etme olanağını görürüm.
Gerçi biliyorum ama belki bir değişiklik olmuştur.

Büyükşehir’e 
Gemlik’ten 6 üye 
Yeni yasayla Bursa Büyökşehir sınırlarına alınan Ger < 
Büyökşehir Belediye Meclîsi’ne ençok üye veren üçe o x 
Belediye Başkanlarının doğal üye olduğu Büyükşeh/ 
Meclisi’nde Gemlik 6 üye ile temsil edilirken. Umurbey. Kurşunlu 
ve Küçük Kumla Belediye Başkanlanyla temsil edilecek.
Seyfettin ŞEKERSOZ

Büyökşehir 
Yasası, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye 
Meclisi’nde de 
büyük bir 
yapısal 
değişikliğe 
neden oldu. 
Eski uygula
maya göre 
başkan dahil 
26 üyeli olan 
Büyükşehir

| Belediye 
Meclisi 4 ilce 
ve 14 belde 
belediyesinin 
katılımıyla 61'e 
yükseldi.
Hikmet Şahinin 
başkanlığındaki 
Büyükşehir 
Belediye 
Meclisi, AKP'li 
42, CHP'li 7, 
DYP'li 5, ANAP'lı 
5, GP ve BTP'li 
1 'er üyeden 
oluşacak.
Başkan Şahinle 
beraber meclis 
üyelerinin 
22'si, belediye 
başkanlığı 
yapan

isimlerden Mudanya ve edeböch.
oluşuyor. Umurbey. GFS Gölcük.
Yen i merkez Küçük Kumla ve Demirtaş ve
belediyelerin BTP h Ovaakça Emek, başkan-
meclislerinden belediye iann hahctnde
de 16 üye giri başkanlan. kendi meclisin
yor. Yeni mevzu yorefenn t n ve den uye
ata göre, tüm partilerinin sesi verebilen
karar yeterlilik ni, Büyükşehir şansh bekle
lerinde salt Belediye Mec belediyeler
çoğunluğun lisı nde etkin ve oldular.
getirildiği kapsamlı Bu beldeler.
Büyükşehir şekilde duyura başkanla
Belediye bil me i m ka n ı n a beraber 2 şer
Meclisinde, kavuştular üyelik aldı
AKPliler EN FAZLA Ovaakça
üçte ikilik bir GEMLİKTEN Kirazlı. Cali
çoğunluğa Siyasi partilerin Hasanağa,
sahip oldu. aldıkları oylara Akçalar,
Büyükşehir göre yapılan Kayapa,
sınırlarına alı dağılımda, yeni Guzelyalı.
nan 18 ilçeler arasında Küçük Kumla,
belediye en fazla üyeyi Kurşunlu,
başkanından 81 Gemlik Umurbey ve
AKP'ye, 2'si Belediye Meclisi Barakfakıh
CHP'ye, 4'ü verdi. Gemlik, belde
DYP'ye, 2'si doğal uye olan belediyeleri
ANAP'a, Ter de belediye ise ilgili yasa
GP ve BTP'ye başkanıyla gereğince
mensup. beraber toplam doğal uye
Metropol kentin 6 üyeyle temsil statüsüne
parçası haline edilecek. sahip bu ı unan
gelen muhale Mudanya, belediye
fete mensup Kestel ve Gürsu, başkanian
DYP'li Demirtaş, belediye tarafından
Çalı ve başkanlanyla temsil
Hasanağa, beraber 4 er edilebilecekler.
ANAP'lı üyelik elde

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

KATALOGLARIMIZIGÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

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
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iemlik İskelesinde güvenlik önlemlerinin tamamlanmaması yapılamıyor.

Iskele’de ‘Dost’
anlaşması yağıldı

Gemlik Belediye İskelesi, Uluslararası Güvenlik Önlemleri (ISPS) kapsamında çalış- 
malannı sürdürürken, iskelenin bir aya yakın zamandan beri yük eme boşallma yap- 
maması belediye ve çalışanların yaklaşık 150 milyar lira kaybına neden oldu.

Seyfettin SEKERSÖZ 
1 Temmuzdan bu 
yana gemilerin 
yanaşmadığı 
Belediye iskelesinde 
çalışmalar 
tamamlandı.
Utasiararası Güvenlik 
Tedbirleri (ISPS) için 
Limanlarda guven- 
iğin sağlanması 
amacıyla başlatılan 
çabşmalann iskele 
üzerinde tamam- 
landığ bildirilirken 
Gemlik Belediyesi ile 
Utaştırma Bakanlığı 
arasın ca yapı la n 
Dost" anlaşmasıyla 

gemlerin iskeleye 
yanaşmasına izin 
çıktığı öğrenildi 
Geçici olarak alman 
bu koram a'dından

bildirildi.
Dünyanın uluslararası 
tüm limanlarında

belediye iskelesinin 
de onay geldikten 
sonra kot numarası

iskeleye getirilerek 
monte edileceği 
açıklandı. Bir aydan

iskele için hazırlanan 
güvenlik evraklarının 
İSKELE KODLANIYOR 
Deniz Müsteşarlığı r 
da onay beklediği

uygulanan güvenlik 
çalışmalarıyla 
iskelelerin katlandırıl
ma çalışmalarının 
başlatıldığı ve

TAŞI 
GEDİĞİNE

alacağı öğrenildi. 
Belediye iskelesinde 
şu ana kadar güven
lik kulübesi, aydınlat
ma lambaları, su 
ihtiyacını karşılaya
cak vanalar, yangın 
söndürücülerin ta 
mamlandığı görülür 
ken, kamera sistemi 
ile jeneratörün önü 
müzdeki günlerde

bu yana kapalı olan 
iskelenin Gemlik 
Belediyesine yaklaşık 
70-80 milyar lira kay
bına neden olduğu 
tahmin edilirken, bu 
rakamın tahmil-tahli 
ye işlerinde çalışan
ların kayıpları da göz 
önüne alındı ğında 
yaklaşık 150 milyarı 
bulduğu belirtiliyor.

“Derin Aile”
"Derin Ale’9
Derin kuyu, derin su, 
dem taba< derin devlet 
duymuştu' ama baksanıza 
derin aüe de varmış.
A/le derinde ise; 
gemisini nasıl yürütüyor? 
Periskopla herhalde... 
Mübarekler sanki denizaltı.

f BURSA HAKİMİYET VE .
! KENT GAZETELERİNE
1 İLAN ve REKLAM ALINIR1
' KÖRFEZ REKLAM !
1 TEL: (0.224| 513 96 83 1

Fener de Huzur
Bozuldu

Fenerbahçe şampiyon okta. I
Kasalar para doldu.
Dışardan ve içerden en iyi futbol

cular alındı.
Peki. Bütün bu olumlu gelişmelere 

rağmen neden huzur bozuldu.
Çünkü Fenerbahçe, çok kötü bir 

hazırlık dönemi geçirdi.
10 gün sonra, süper lig başlaya

cak.
30 gün sonra ise, şampiyonlar ligi 

başlayacak. ।
Ama. Almanya’daki hazırlık maçtan I 

yeterli olmadı.
Zayıf takımlarla maç yapıldı.
Ve. Fenerbahçe gerçek gücünü, 

test edemedi.
Bu hususu en iyi yaşayan teknik 

direktör Daum oldu.
Ve. Mevcut durum hem Daum’u, 

hem de yönetimi gerdi.
Ve. Kabak kaleci Volkan’ın başında 

patladı.
Daum’un gerginliğinin sebebi 

neydi.
Belki de takımdaki yıldız futbolcu

lardan rahatsızdı.
Geçen yıl, Hoojdonk’a gösterilen 

ilgi onu rahatsız etmişti.
Bu sene bir de Alex gündeme 

geldi.
Yönetimin yıldız futbolculara özel 

ilgi göstermesi, her hocayı rahatsız 
ederdi.

Belki de, Daum’un huzursuzluğunun 
sebebi buydu.

Medya üzerinden yapılan beyanat 
savaşlarına, Başkan’da katıldı.

Konu, Fenerbahçe yönetimine
I getirildi.

Durup dururken bir huzursuzluk çık
mıştı.

Ve. Her gün, özenle büyütülmüştü.
Yoksa, Brezilya’dan bir de hoca mı 

gelecekti?
Bekleyelim ve izleyelim.

GÜNÜN SÖZÜ l

Öfke, aptalları akıllı yapar, 
Ama, Yoksul bırakır.

“Lord Bacon”
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Festival alanına
sahne yapılıyor

Saattin ŞEKERSOI

İskele yanında 
dolgu çalışmaları 
tamamlanan 
alanda çevre 
düzenlemesine 
başlanıldı.
Daha geniş alan 
kazanılmak 
amacıyla başlatılan 
dolgu çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra kalıcı 
sahne yapımına 
başlanıldı.
İlçede konser 
ve eğlencelerin 

düzenleneceği 
büyük alan bulun
mayışı nedeniyle 
doldurulan alan 
üzerinde yaklaşık 

| 130 metrekarelik 
' sahne yapılıyor.

Ağustos ayının son-

larına doğru yapıl
ması düşünülen 
Gemlik Zeytin 
Festivali etkinlik-

lerinde düzen
lenecek eğlencelere 
yetiştirilmesi bekle
nilen sahnenin

yapımından sonra 
meydan düzenleme
sine geçileceği 
öğrenildi.

‘Ott ta jırt

psotefert
Bursa Devlet 
Tiyatrosu sanatçı 
lan bugün iskele 
meydanında halka 
açık tiyatro göste 
risi yapacaklar. 
Özer Tunca'nın 
yazdığı ve yönettiği 
"Otobüs durağında 
üç bencil" isimli 
oyun Gemlik'te

ABONE OLDUNUZ MU?

iskele meydanında i 
ilk kez sahne
lenecek.
Bursa Devlet
Tiyatrosu sanatçı 
lannın rol aldığı ve I 

çocuklara yönelik 
tiyatro oyununda 
otobüs durağında 
yaşanan komedi 
anlatılıyor.

Rotary’de ‘Hukuk’ ve ta’ Günü kutlandı 
üvplpri vp esleri vnnınrio Temsilcisi Cemal Kıraız. Derneâi Başkanı Meh

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Rotary Derneği, 
10 Temmuz Hukukçular 
Günü ve 24 Temmuz 
Gazeteciler Bayramı 
nedeniyle, ilçede görev 
yapan Hakim, Savcı ve 
Gazeteciler Rotary’nin 
yemekli toplantısında 
biraraya getirdi.
Gemlik Rotary 
Demeğinin 1054. 
toplantısına dernek

üyeleri ve eşleri yanında
Başsavcı Ayhan Akgün 
ile eşi, Savcı Atilla 
Tüfekçi, Hakim Akif 
Köylü ve eşi. Hakim Ali 
Bülbül ve eşi,Hakim 
Hilmi Temiz ve eşi, 
Hakim Yıldız Kandemir, 
Hakim Yıldırım Bozan ve 
eşi Hakim Nigar Bozan 
ile Gemlik Körfez 
Gazetesi Haber Müdürü 
Seyfettin Şekersöz, 
Olay Gazetesi Gemlik

Temsilcisi Cemal Kırgız,
Gündem Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Hurşit 
Topal, Egemen Gazetesi 
sahibi Ercüment Esen 
ve eşi katıldılar.
TOPLANTIYI
BAŞSAVCI AÇTI 
Rotary Derneği'nin 
1054'ncü toplantısını 
Başsavcı Ayhan Akgün 
Rotary çanına vurarak 
açarken, Rotary'nin 
dünyada kuruluşunun

lOO.ncü yılını da kut
ladı. Aygün, 
Hukukçuların unutul- 
mamasından büyük 
gurur duyduklarını 
belirterek "Adaleti 
dağıtmanın çok zor 
olduğu günümüzde 
biz de Gemlik'te 
hukukçu arkadaşlar
la adaleti adil şek
ilde dağıtmak için 
çaba sarf 
ediyoruz" dedi. 
Gemlik Rotary

Derneği Başkanı Meh
met Yaşar'da "Hukukun 
dünya üzerinde sade 
ce 15 dakika kaldırıl 
dığında nelerin ola
cağını düşünmek bile 
istemiyorum" diyerek 
hukukun önemine 
değindi.
Gazetemiz Sahibi, 
Başyazarı ve Rotary 
Derneği üyesi Kadri 
Gülerde gazeteciler 
adına yaptığı konuşma
da 24 Temmuz Basın 
Bayramını gazetecilerin 
bugünün aralannda bir 
bayram değil, dayanış
ma günü olarak kutla 
dıklarını, bu günde 
gazetecilik başarı ödül
lerinin dağıtıldığını 
söyledi. Güler, basının 
büyük medya kuru
luşlarının tekelinde 
kaldığına da işaret 
ederek, "Basın tekel 
leştikçe olan emek 
çilere oluyor. İşten

çıkarılan birçok gazete
ci bunun en büyük 
örneği teşkil ediyor. 
Tekelci basın yanında 
Anadoluda zor 
koşullarda gazete 
çıkaran bir başka 
basın var ki bu basın 
okuyucuları tarafından 
desteklenmeli.
Türkiye okumayan 
insanların olduğu 
bir ülke toplam 
satılan gazete 3

milyonu geçmiyor. 
Oysa Japonlarda bir 
gazete 3 milyon 
satıyor" dedi.
Rotary Üyesi Teoman 

Ekim'de konuklara 
Rotary'nin kuruluşunu 
ve amaçlannı 
anlatırken, 
"Rotaryenler toplum
dan kazandıklarını 
topluma vermek için 
çabalayan örnek 
insanlardır." dedi.
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Okullara kayıtlar başlıyor
Ortaöğretim kuram
larına kayıtlar. 9 Ağus 
tos.] 7 Eylül günleri 
arasında kabul edile
cek, İlköğretim kurum 
lartn kayıtlar ise 23 
Ağustosta başlaya
cak. Sınavla öğrenci 
kabul eden liselere 
kayıtlar ise belirlenen 
değişik tarihlerde 
gerçekleştirilecek. 
Buna göre. Fen, 
Anadolu, Anadolu 
öğretmen liseleri ve 
Sosyal Bilimler Lise 
sine kesin kayıtlar, 
12-15 Ağustos günleri 
arasında yapılacak. 
16 Ağustos Pazartesi 
günü açık kontenjan
lar itan edilecek ve 
buna göre ön kayıt 
başvurulan kabul 
edilecek.
Anadolu mesleki ve 
teknik ortaöğretim 
kurumlan. Anadolu 
ımam-hatıp liseleri.

I BALIK TUTMA ZEVKİNİ i lelekom'dan taifeİlil I 11 secimi n ek sure
O Her çeşit balık ağları 
P Sakana Misina Ağları

Lİ Fanya
□ Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

bizimle mn i

ise
Standart Hat tarifesi 
üzerinden fatura 
kesilecek.

ile internet 
sayfasından da tarife

Sağlık Meslek 
Liseleri'ne kayıtlar 16- 
20 Ağustos arasında 
yapılacak.
SÜPER LİSELER 
Yabancı dil ağırlıklı 
liselere (süper liseler) 
ön kayıt başvuruları, 
24-31 Ağustos 2004 
günleri arasında il ve 
ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine 
yapılacak. Süper 
liseye başvurmak 
isteyen öğrencinin, 
diploma notunun en 
az 4.00 olması ve 
herhangi bir ortaöğ 
retim kurumuna hiç 
kayıt yaptırmamış 
olması gerekiyor.

Başvuru sırasında 
adaylar 5 okul tercih 
yapabiliyor.
Kesin kayıt hakkı 
kazanan öğrencilerin 
listeleri, 2 Eylül 
2004'de ilan edile
cek. Kesin kayıtlar, 
2-4 Eylül 2004 tarih
lerinde yapılacak. 
Boş kontenjanlar 6 
Eylül 2004'de ilan 
edilecek. Boş 
kontenjanlar için 7-8 
Eylül de yeniden ön 
kayıt alınacak. 9 
Eylül de kesin kayıt 
hakkı kazanan öğren
cilerin isimleri ilan 
edilecek. Bu 
öğrenciler 10 Eylülde 

ve diğer malzemeleı 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan SENEN

Ömerbey Mah. Üstün Sok.
16/A MUDANYA

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

Türk Telekem, yeni 
tarife için başvuru 
süresim 24 Ağustosa 
kadar uzatıldı.
Yetkililer, yeni tar
ifenin 1 Ağustostan 
itibaren uygulamaya 
gireceğini, sure uza
tımının seçimini 
yapamayan vatan
daşlara kolaylık 
amacıyla yapıldığım 
belirttiler.
Aboneler, 24 
Ağustos a kadar 
Türk Telekom işyerleri, 
Türk Telekom bayılen 
ve PTT nin yam 
sıra 444 5 444

kesin kayıt yaptıra
cak. Süper liselere 
gelecek yıl için 64 
bin 620 kontenjan 
ayrıldı.
ANADOLU GÜZEL 
SANATLAR LİSELERİ 
Yetenek sınavı 
sonuçlarına göre 
öğrenci kabul eden 
Anadolu Güzel Sanat 
lar Liseleri ne, öğretim 
yılı sonunda başlayan 
başvuru süresi bugün 
sona eriyor. Öğrenci
lerin yetenek sınavları 
Ankara Anadolu Gü 
zel Sanatlar Lisesi, 
İstanbul Avni Akyol 
Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi ve 
İzmir Işılay Saygın 
Anadolu Güzel Sanat 
lar Lisesi'nde 9-11 
Ağustos 2004'de 
gerçekleştirilecek. 
Bu okullarda sınav 
sonuçları 13 
Ağustos ta açık-

Anodoiu G -ze ÇALACAK

16-18 Ağustos 2004 
tarihleri arasında 
yetenek s»nav»yap^o- 
cak. Sınav sonu d an 
20 Ağ ustos ta belli 
olacak. Anadolu 
Güzel Sanatlar 
Liseleri ne kesin kayıt
lar 24-26 Ağustos 
2004 tarihleri arasın
da yapılacak. Açık 
kontenjanlar 26 
Ağustos ta ilan edile
cek. Açık kontenjan
lara yedek listeden 
kayıt hakkı kazanan 
öğrenciler 1-3 Eylül 
2004 tarihleri 
arasında kayıt 
yaptırabilecek.

24 Ocok-6 Şubat

Kurban Bayramı

19 Ocak 2005
Çarşamba gunu saat 
13 00 ten ıMx»en 
tatile başlayacak.
İkinci yanyi1, 7 Şubat 
2005 Pazartesi gunu 
başlayacak ve 10 
H azı ra n 2005 tan - 
hinde sona erecek 

numaralı faks 
aracılığı ile tarife 
tercihinde bulun
abilecekler Türk 
Telekom, 444 1 4 
numaralı müşteri 

seçimi konusunda 
bilgi aktarmayı 
sürdürecek.
Herhangi bir tarife 
tercihinde bulun
mayan abonelere
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‘Yazın daha çok 
suç işleniyor”

Çocukların cinsel 
tacize maruz kalma
ması için, ebeveyn
lerin bu konuda 
onlara ogut vermesi 
ve bazı prensipler 
kazandırması 
erektiği belirtildi. 
Emniyet Genel 
Mudurlugu nun " 
www.egm.gov.tr" 
adlı resmi internet 

uyarılar hakkında 
şu bilgiler veriliyor: 
Tehlike her yerde 

bulunmaktadır. 
Tehlikenin bulun
abileceği yerler 
hakkında çocuk
larınızı aydınlatın. 
Önce iyi ve kötü 
milli ve ahlaki 
değerlere göre 
telkin edilmeli, 

bulunan 
yabancılara da 
yadım etmemeleri, 
kesinlikle 
yabancıların ara
balarına bin
memeleri
öğretilmelidir. Evde 
yalnız kaldıklarında, 
tanımadıkları kims
eye kapı açma
maları, telefonda 

büyüklerinden 
yardım istemeleri 
ve bu durumlarda 
ıssız yerlere değil 
de kalabalığa 
doğru gitmeleri 
önerilmelidir.
Tehlikede 
olduklarında 
bağırmaları, 
kaçmaları ve 
kendilerini müdafaa 

Afyon Asayı s Şube 
Muduru İsmail Özel, 
troıt bezlen ndek ı sal
gının beyi ne etk ısı n- 
den dolayı insanların 
yaz ay I a n n da daha 
cok suc islediklerini 
söyledi.
Açıklamalarda bulu
nan Özel, yaz ayların
da mala ve sahsa 
karşı işlenen suçlarda 
ciddi bir artış 
olduğunu belirterek. 

önemli olduğunu vur- 1 
g ui a y an Asay s Şube I 
M u d uru I smaı Oze 
suntan söyledi: 
“Tanıklık konusunda 
vatandaşlanmıan 
kafa !a n nda b: r cek- 
ince var. Vatandaşlar, I 
tanıklığı ispiyonculuk I 
ol ara k algılıyor 
As11nda öyle bir sey 
yok. Bu yurttaşlık 
görevidir. Suc isleyen- I 
ler ile normal vatan- I

sitesinin 
Tavsiyelerimiz" 

bölümünde yer alan 
bilgilere göre, 

ı çocukların düzenli 
olarak takip 
edilmesi veya 

l onlarla beraber 
I olunması, 

cinsel tacizi 
önleyen unsurlar 

i arasında yer 
alıyor.

| Sitede, ailelerin 
çocuklarına

1 yapması gereken 

öğretilmeli, iyi fiilde 
bulunma aleni 
olarak takdir 
edilmeli. Kötü fiil, 
başkalarından misal 
verilerek kötülen
meli, hataları sebe
biyle çocuk devamlı 
azarlanm a m alıdır. 
Tanımadıkları şahıs
lardan para veya 
hediye almamaları, 
yabancı şahıslarla 
herhangi bir yere 
gitmemeleri, 
yardım talebinde 

yabancı kimselere 
bilgi vermemeleri 
öğütlenmelidir. Issız 
parklar, yollar ve 
yerlerden uzak dur
maları, toplu olarak 
oynayan çocuklar
dan ayrılmamaları 
ve tek başına 
oynamamaları, 
kendilerinden 
küçük çocuklara da 
dikkat etmeleri 
gerekmektedir 
Takip edildiklerini 
hissettiklerinde

etmeleri gerektiği, 
kendilerine zarar 
vermek isteyen 
şahıslara dikkatli 
bakıp onları teşhis 
etmeleri ve 
araçlarının 
plakasını almaları 
öğretilmelidir.
Kendilerine veya 
arkadaşlarına bir 
şey yapıldığında 
derhal ailelerine 
veya polise 
haber vermeleri 
anlatılmalıdır.'

bunun, gerek istatisti- 
ki bilgiler, gerekse 
bilim adamları 
tarafından doğru
landığını kaydetti. 
İşlenen suçlar sebe
biyle yazın daha 
fazla ekip 
görevlendirdiklerini 
ifade eden İsmail 
Özel, Krimınalojık 
olarak ince
lendiğinde, troit bez-

I lerindeki salgının 
beyine etkisinden 
dolayı insanlar yaz 
aylarında daha çok 

daşın ayrılması lazım. 
Buğun bana bir sey 
olmadı deyip isin 
kenarından geçme 
mek lazım. İslediği 
suçun cezasını ala
mayan zanlı cesaret 
lenir. Bir defa yaptım, 
diğerinde de bir şey 
olmaz derler. Huzurlu 
olmak istiyorsak, 
bunu bulup olduğu 
gibi ispat etmemiz 
lazım. Siz ispat ede
mezseniz, sanık 
beraat eder Tanıklığ 
ın dışında bızımde

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları ( 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sag.Ocagı 513 10 68

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
| Başkanlık 513 45 20

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 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
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

suç işliyor. 
Vatandaşlar bildikleri
ni bizimle paylaşsın, 
gördüklerini bize 
anlatsın. Suçluların 
arkasından koşmasın ’ 
diye konuştu.
İşlenen suçlarda 
tanıklığın da çok

araştırdı ğımız konular 
oluyor. Bunlardan 
birisi de delilden 
sanığa gitmek. Olay 
mahallini çok iyi 
incelemek gerekir. 
Artık suçlular da 
kendilerine göre fark
lılık gösteriyor.'

Î'IAÎ'IA ÎİIA PI/ZAillA 
hısr fuyıl Cyfe

GEMLİK1E ili UMA» SAIAIAİMİ

PİZZAMIZIN
TADINA

BAKTINIZ MI?
I

istiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224) 513 53 67

http://www.egm.gov.tr
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Tercih süresi 4 Ağustos’ta sona eriyor
ÖSS tercih formunu 
teslim süresi 4 
Ağustos Çarşamba 
günü sona erecek. 
Tercihlerini internet 
yoluyla gönderecek 
adaylar için bu süre 
5 Ağustosta sona 
erecek, ancak bu 
adayların tercih 
formu ve yerleştirme 
ücreti olan 18 
milyon lirayı en son 
4 Ağustosa kadar 
bankaya yatırmaları 
isteniyor.
Tercih formunu. 
2004-ÖSS'yi kazanan 
veya sadece 
sınavsız geçiş için 
başvuran adaylar 
doldurabilecek. 
Adaylar sınava girip 
girmediklerini ve 
mezun oldukları okul 
türlerini göz önünde 
bulundurarak tercih 
Havuzundaki bilgi
len inceleyip hangi 
tablolardan tercih 
yapabilecekleri n i 
befirteyecekler.

a HtrM Mfö > MS* T^224 25161 « - 254 39 65 - 253 97 89 Enerji ForO.224 255 02 07
72142 ^0,224 25i 40 90 Mavi Enerji Gsm :0.5 33 659 34 23

_ _ _ _ ^tnieleltifi Senerjielelctrik.com

MİS

Adaylar, sadece ter
cih yapabilecekleri 
tablolardan olmak 
koşuluyla girmek 
istedikleri yük
seköğretim pro
gramlarını saptaya
caklar ve bu pro
gramların kodlarını 
tercih formunun ilgili 
alanlarına tercih 
sırasına göre yazıp 
kodlayacaklar.
Y-ÖSS puanlarına ait 
yüzdelik dilimleri ile 
programların en 
küçük puanlarından 
hesaplanan yüzdelik 
dilimler arasında 
paralellik bulunduğu 
için tercih yaparken 

kılavuzdaki yük
seköğretim pro
gramlarına ait 
yüzdeliklerin sınav 
sonuç belgesindeki 
Y-ÖSS puanlarına ait 
yüzdelikler ile 
karşılaştırılması 
adaylara yol gösteri
ci olabilecek.
Ancak, yükseköğre
tim programlarında 
gerçekleşen puan 
türü değişiklikleri, 
kontenjanın azal
ması veya artması, 
programa kabul 
koşullarında mey
dana gelebilecek 
değisıklikk5trek 
puan alabilecek 

öğrenci sayısı 
değişimleri, alanda 
veya yakın alanlar
da yeni açılan pro
gramlar ve öğrenim 
ücretlerinde mey
dana gelen değişik
likler gibi birçok 
etkenin, bu yıl oluşa
cak yüzdelik dilim
leri ve sıralamayı 
değiştirebileceğinin 
göz önünde bulun
durulması gerekiyor. 
Tercih formu 
yumuşak uçlu ve 
siyah bir 
kurşunkalem ile 
zedelenmeden 
doldurulacak. Bu 
formun kirletilmeme- 
si, buruşturulmaması 
ve katlanmaması 
gerekiyor. Adaylar, 
tercih formunu tes
lim etmeden önce 
tercih formu ve yer
leştirme ücreti olan 
18 milyon lirayı 
Ziraat Bankası, 
Vakıflar Bankası, 
Yapı ve Kredi
Bankası veya Halk 
Bankası 
şubelerinden birine, 
yatırarak, dekont 
alacaklar.
Yerleştirme ücretini 
yatırmak için aday-

Ağustos’da 17.8 katrilyon 
iç borç ödemesi var I

Hazine, Ağustos 
ayında 17.8 katrilyon 
lira iç borç geri 
ödemesi gerçek
leştirecek.
Ödemelerin 14.4 
katrilyon lirası 
piyasaya, 2.8 katril 
yon lirası kamu 
kurumlarına, 646 tri
lyon lirası da Merkez 
Bankası'na yapıla 
cak. Hazine Müste 
şarlıgı, Ağustos ayı iç 
borçlanma stratejisi
ni açıkladı. Buna 
göre, Hâzinenin 
Ağustos ayında 
yapacağı ödemeler, 
4 Ağustos ta başlay
acak, 26 Ağustosla 
sona erecek. Toplam 
17 katrilyon 821 trily
on liralık Ağustos ayı 
iç borç ödemesinin 
17 katrilyon 137 tril 

tann TC kimlik 
numaralarını banka 
görevlilerine
s oy I em el e ri yeteri i 
olacak.
Adaylar, bankadan 
aldıkları dekontların 
bir nüshasını ve ter
cih formunu. 4 
Ağustos Çarşamba 
günü mesai saati 
bitimine kadar lise 
ve dengi okul 
müdürlükleri veya 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticiliklerine, 2 
milyon lira ödeyerek 
teslim edecekler ve 
karşılığında makbuz 
alacaklar. Adayların 
bu makbuzu sakla
maları isteniyor.
İNTERNETTEN 
GÖNDERME 
Tercihler internet 
yoluyla da gönder
ilebilecek. Bu yolu 
kullanacak aday
ların da 1 8 milyon 
lirayı adı gecen 
bankalardan birine 
yatırmaları gerekiy
or. Bu ücret yatırıl
madan adayların 
tercihlerini internet
ten OSYM'ye ulaştır
maları mümkün 
olmayacak.
Adayların, tercihleri-

yon lirası Türk Lirası 
cinsinden, 36 trilyon 
lirası döviz, 648 trily
on lirası da dövize 
endeksli olacak. 
Hazine, söz konusu 
ay içinde iç ve dış 
borç itfa programın
da, ödemeler için 
18.6 katrilyon lira 
öngördü. Bunun 17.8 
katrilyon lirasını iç 
borç servisi oluştu
rurken, bu paranın 
13 katrilyon lirası 
ana para, 4.8 katrily
on lirası faizden 
oluşuyor. Bu ayda 
toplam 800 trilyon 
lira olan dış borç 
ödemesinin ise 200 
trilyon lirasını ana 
para, 600 trilyon 
lirasını faiz 
oluşturuyor.
Hazine, Ağustosla 

m ntcmcttcn gön
dermek ictn ücreti 
yatı rdıktan sonra 1 
gun beklemeleri 
gerekebilecek.
Tercihlerini rtternet- 
ten gönder en aday- 
tann banka dekon
tunu ÖSYM ye gön
dermelerine gerek 
bulunmuyor Internet 
yo I uy I a t er c t hlennı 
gönderecek aday
ların tercih formu ve 
y e rl e s ti rm e uc retı 
olan 18 milyon lirayı 
en g e c 4 Ag u s t o s 
Çarşamba gününe 
kadar yatırmaları 
gerekiyor
Ücreti yatıran aday
lar tercihlerini inter
netle en gec 5 
Ağustos Perşembe 
gününe kadar gön
derecekler.
Tercihlerini hem 
internet yoluyla gön
deren hem de 
okullara teslim eden 
adayların, okullara 
teslim ettikleri form* 
dakı bilgileri esas 
alınacak ÖSYM OSS 
sonuçlarına göre 
yerleştirme işlemim 
2004 Ağustos ayı 
içinde yapacak

piyasadan 10.5 
katrilyon lira tutarın
da borçlanmaya 
giderken, bunun 2.6 
katrilyonunu referans I 
bono ihalesi. 7.9 
katrilyonunu da ihale I 
yoluyla borçlanarak 
gerçekleştirecek. 
Kasa kullanımı, faiz- 
dışı fazla, dış 
borçlanma, kamuya 
satışlar, uluslararası 
kuruluşlardan 
sağlanacak (8. 
gözden geçirmenin 
tamamlanması 
sonucunda Uluslar 
arası Para Fonu ndan 
sağlanacak kaynak) 
borçlanmaların 
yer aldığı diğer 
finansman1 
kalemiyle de 8.1 
katrilyon liralık 
kaynak sağlanacak.
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TEŞEKKÜR
2003 - 2004 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA

ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU’NDAN LGS SINAVINA
GİREN 55 ÖĞRENCİDEN % 45.45 BASARI ELDE EDEREK

AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI 25 ÖĞRENCİMİZİN
BU SINAVI KAZANMASINDA EMEĞİ GEÇEN OKUL İDARESİ

VE ÖĞRETMENLERİNE TÜM ÖĞRENCİ VE
VELİLER ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ

1 S.NO ADI SOYADI KAZANDIĞI OKUL PUANI

1n HÜSAMETTİN DİNÇELİ BURSA ANADOLU LİSESİ 902.569

2) ÇİĞDEM TANRIVERDİ BURSA MİLLİ PİYANGO AND. LİS. 891.965

1 3) TALHA ÇAKIR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 848.884

14) TUBA AHMETREİSOĞLU CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 846.970

1 5) POLAT KURT CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 844.670

II61 ALI RIZA KORAL CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 792.709

1 7) ORHUN KAKAN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 790.306

|. 1 81 HAŞAN KINIK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 790.168
9) ORHAN ÇAVDAR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 787.264

■ 10) ÖZGE KARA CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 786.882

11) MUSTAFA GÜR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 760.099

12) GİZEM KOKSAL CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 751.432

13) MÜGE EVİRGEN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 747.425

14) İBRAHİM BAYRAKTAR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 747.019

15) DAMLA TUNCA CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 739.913

■ 16) ERTAN DUMAN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 737.168

17) LEMAN ALKAN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 731.472

18) UMUT ŞÜKRAN AYDIN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 723.356

19) TUĞÇE ARKIL BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ 724.892

20) UĞUR KURT BURSA AND. OTEL VE TURİZM 709.294

21) DİLEK TOKMAK KONYA AND. MESLEK LİSESİ 675.352

22) BUKET ACARBAŞ ANTALYA TURİZM MESLEK LİSESİ 665.986
23) ECE ARKIL GEMLİK AND. MESLEK LİSESİ 615.028
24) DİLEK PARMAKSIZ GEMLİK AND. MESLEK LİSESİ 602.299

■ 1 25) FATİH TOPALOĞLU ÇANAKKALE AND. İMAM H. 574.471u VELİLER ADINA

II HÜSEYİN DİNÇELİ - BAHRİYE DİNÇELİİL-
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Türk halkı gelirini faizden kazanıyor
Türkiye Kamu-Sen Ar 
Ge Merkezi tarafından 
yapılan araştırmaya 
göre. Türkiye de gelir 
dağılımında ciddi 
bozukluklar ortaya 
çıktı. Kamu-Sen'den 
yapılan açıklamaya 
göre. Avrupa da en 
yoksul yüzde 20'lik 
kesimin toplam gelird
en aldığı pay ortala- 
nra yüzde 9 iken, 
Türkiye de en yoksul 
yüzde 20 lik kesim 
toplam ülke gelirin 
den aldığı pay yüzde 
5.3te kaldı. Bunun 
yanında en zengin 
yüzde 20 lik kesim 
Avrupa'da toplam 
gelirden yüzde 38 pay 
alırken. Türkiye’nin 
zenginleri toplam 
getrin yüzde 50.1 ini 
aldı. Başka bir 

ifadeyle Avrupa'da 
nüfusun yüzde 80 i 
toplam üretimin yüzde 
68'ini paylaşırken, 
Türkiye'de nüfusun 
yüzde 80'1 toplam üre
timini yalnızca yüzde 
49.9'unu paylaşıyor. 
Sosyal yardımların 
azaldığı, işsizliğin en 
büyük sosyo
ekonomik sorun 
olduğu Türkiye'de, 
gelirin büyük çoğun
luğunun işten ya da 
faiz gelirinden elde 
eden Türk halkı, eğer 
ailesinden yüklü bir 
miras kalmadıysa, aç 
kalmaya mahkum 
görünüyor. Sosyal 
devlet ilkesinin gerek
lerinin uygulanmasıyla 
artan sosyal yardım
lara bağlı olarak 
Avrupa'da gelir 

dağılımında belirgin 
bir adalet ve eşitlik 
görülürken, Türkiye'de 
gelir dağılımında 
ciddi bozukluklar 
ortaya çıkıyor. 
Avrupa'da sosyal 
devlet ilkesinin bir 
yansıması olarak 
vatandaşların gelir
lerinin dörtte birinden 
fazlası sosyal yardım
lardan elde ediliyor. 
Belçika, vatan
daşlarının gelirinin 
yüzde 26'sını, Alman 
ya 29'unu, Fransa, 
İtalya, Lüksemburg 
27'sini ve İsveç ise 
yüzde 32'sini sosyal 
yardım olarak dağıtıy
or. Sosyal yardımların 
kullanabilir gelire 
oranı Avrupa'da orta
lama yüzde 26, 
Türkiye'de ise sosyal 

yardımların toplam 
kullanılabilir gelir için
deki payı yüzde 17.54 
olarak gerçekleşiyor. 
Buna bağlı olarak 
Avrupa'da yapılan 
işten kaynaklanan 
gelir de kişilerin 
toplam geliri içinde 
daha düşük bir paya 
sahip. Belçika ve 
İsveç'te yaşayanlar 
ceplerine giren her 
100 Euro'nun 66'sını, 
Almanya'da 67'sini, 
Finlandiya'da ise 
69'unu yaptıklan işten 
dolayı kazanıyorlar. 
Türkiye'de ise kişilerin 
gelirleri büyük oranda 
çalışmaya bağlı ve bu 
oran yüzde 73.2 
olarak gerçekleşiyor. 
Ayrıca uygulanan 
yanlış vergi poli
tikaları, yüksek faiz 

oranlan ve yüksek 
kiralara, Türkiye'de 
elde edilen getrin 
yüzde 9.25înin faiz, 
kira gibi diğer kay
na kİ arda n elde 
edilmesine neden 
oluyor. Türkiye'de istih
dam ve ü re ti m artıncı 
yatın m ya pı İma
masinın nedeni de 
ortaya çıkıyor.
Vatandaşlann tasarru
funu yatırım yapmak 
yerine faize ve mülke 
yatırıyor. Oysa 
Avrupa'da toplam kul
lanılabilir gelir içinde 
faiz ve kira gibi özel 
kaynaklann oranı 
ortalama yüzde 4 
olarak gerçekleşiyor. 
Bununla birlikte bu 
oran Danimarka ve 
Avusturya'da 3, İrlan
da, Hollanda, Portekiz 

ve İsveç'te ise yüzde 
2 ye kadar düşüyor. 
Yap an işten. *aa ve 
kira getri gtri özet 
kaynaklardan elde 
edrien getrin yüksek
liği, buna rağmen 
devlerin vatandaştan- 
na yaptığı sosyal 
yardım! an n orararan 
düşüldüğü Türlüye de 
gelirin, çalışma ve 
mal vari iğ i na dayak 
olduğu sonucunu 
ortaya cıkanyor. 
Avrupa'da hane haki 
kullanılabilir getri 
içinde sosyal transfer
lerin oranının yüksek
liği, çalışmayan ve 
başka özel geliri de 
bulunmayan kişilerin 
de belli oranda bir 
sabit sosyal yardım 
sistemiyle destek
lendiğini gösteriyor.

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayarlı Muhasebeden anlayan 

BAYAN ELEMAN aranıyor
Kuşak Bobinaj
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Müracaat Tel: (0.224) 524 83 26
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TEL: (0.224) 513 96 83

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
1 HER TÜRLÜ MATBAA İSLERİNDE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK- REKLAMCILIK

tfMol Cod. 8oro Sok. Atoonk Aralığı No: 3/8 GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

1A f jwî fimo ıtoim 
(S9 Balansı Eğlence Merkezi

İstiklal Caddesi No: 60 (Mıgros karşısı) GEMLİK



31 Temmuz 2004 Cumartesi Sayfa 10

“Emekli maaşı vergilensin”
Dünya Bankası nın 
gündeme getirdiği 
'emekli maaşına 
vergi', IMF raporunda 
da yer aldı. IMF, mev
cut emeklilik sistemi
nin sürdürülemeye- 
ceğini savundu ve 
kısa vadede çözüm 
için emekli 
maaşlarının 
vergilendirilmesini

na düşen enflasyon 
bu yıl düşmeye 
devam etti." 
2004 BÜYÜME, 
ENFLASYON
IMF raporunda yetk
ililerin bu yıldaki 
makroekonomik 
hedeflere ulaşılacağı
na güvendikleri belir
tildi. Bu çerçevede, 
büyümenin yine 
yüzde 5 hedefine var
masının beklendiği, 
güven gösterlerinin 
guçlenmekte olduğu, 
daha düşük faiz oran
ları ve kredinin kolay
laştırılması ekonomiyi 
teşvik ettiği vurgu
landı.
ASGARİ ÜCRET UYARISI 
Enflasyonun da pro
jeksiyonların altında 
seyrettiğine dikkat 
çekilen raporda Aralık 
ayında asgari ücrette 
yapılan artışın 
enflasyon beklenti
lerinde bir artışa 
neden olduğuna 
ilişkin pek bir kanıt 
bulunmamakla birlik
te bu yılda yapılabile
cek yeni bir artışın 
enflasyon hedefini 
baltayabileceği 
uyarısında yapıldı. 
Raporda "asgari 
ücret, yoksullukla 
mücadelenin en iyi 
yollarından biri olarak 
değerlendirilmiyor" 
görüşü savunuldu. 
CARİ İŞLEMLER 
ÜZERİNDEKİ BASKI 
İDARE EDİLEBİLİR 
IMF, cari işlemler açığı 
konusunda iyimser bir 
yaklaşım sergiliyor. 
Raporda iyileşmiş 
ticaret hadleri, yükse
len dış talebi ve ver
imlilikte devam eden 
güçlü artışın, güçlü 
ithalat talebinin etki
lerini gidereceği 
düşünülüyor. IMF ve 
Türk yetkililerinin cari 
açığının 2004 yılında 
GSMH'sının yüzde 3’ü 

önerdi.
IMF yönetiminin 
stand-by kapsamında 
8'inci gözden 
geçirmeyi görüşmesi 
beklenirken, IMF'nin 
7’ncl gözden geçirme 
kapsamında 
Türkiye’ye ilişkin ülke 
raporu yayınlandı. 
Raporda, başarılı 
makroekonomik 
yönetiminin 2003 
yılında "etkileyici'* bir 
ekonomik performan
sı sağladığı ancak bu 
yılın başlarında 
bütçedeki kaymaların 
o başarının sürmesini 
engelleyerek 7.
Gözden Geçirme nin

i tamamlanmasını 
geciktirdiğini belirtti. 
Buna karşın geçen yıl 
sağlanan kredibilite, 
olumlu siyasi 
gelişmeler ve olumlu 
küresel mali piyasalar 
koşullarının Türkiye'yi 
koruduğunu kayde
den IMF, Türkiye'deki 
son gelişmelerle ilişkin 
olarak şu noktalara 
dikkat çekti: 
"-Olumlu ekonomik ve 
siyasi gelişmeler 
sayesinde finansal 
piyasa göstergeler 
iyileşmeye devam 
etti. Hazine’nin finan- 
mans olanakları daha 
da iyileşti. Türk kağıdı
na olan talep güçlen
meyi sürdürdü. Faiz 
oranları düşerken kre
dideki büyüme hız
landı. Siyasi geliş 
meler olumlu katkı 
yapıyor.
-Makroekonomik 
gelişmeler de olum
ludur. Özel tüketim ve 
yatırımlar güçlü bir 
canlama gösterdi.
Canlamaya karşın 
işgücü piyasalar hala 
zayıftır. Türkiye orta 
vadede büyük 
büyüme potansiyeli 
bulunuyor. 2003 yılın* 

yüzde 20’nin altı

düzeyinde stabilize 
edileceği konusunda 
mutabık oldukları 
belirtilen raporda yine 
"Yetkililer, projeksiyon
ların, iç talep ve özel 
sermaye girişlerindeki 
değişikliklere duyarlı 
olduğu konusunda 
görüş birliği 
içerisinde" denildi. 
2004 bütçesinin 
yüzde 6.5'lik faiz dışı 
fazla ile tutarlı olmak
la birlikte bütçenin 
onaylanmasından 
birkaç hafta sonra 
Türk hükümetinin 
asgari ücret ve emek
li maaşları konusunda 
aldığı kararların faiz 
dışı fazlayı azaltırken 
sosyal güvenlik 
açığını körüklediğine 
dikkat çekildi. Bunun 
üzerine Türk hüküme
tinin faiz dışı fazla 
hedefini tutturmak 
için bazı adımlar 
attığı anımsatılan 
raporda bu önlem
lerin yapısıyla ilgili 
olarak IMF’nin bazı 
itirazları dile getir
ilirken "cari harca
malardaki sürekli 
artışların etkisini 
gidermek amacıyla 
sermaye harca
malarında kesinti 
yapılması üzücü 
idi" denildi.
Yapılan ayarlamalara 
karşın mali hedeflerin 
hala riskte olduğuna 
işaret edildiği rapor
da mali ayarlamanın 
sürekli kılınması için 
mali yapısal reform
ların esas olduğu 
yönünde güçlü bir 
konsensüs bulunduğu 
ifade edildi.
EMEKLİ MAAŞLARININ 
VERGİLENDİRİLMESİ 
ÖNERİSİ
Türk hükümetinin 
2005 yılı başında 
yürürlüğe girmek 
üzere kapsamlı bir 
sosyal güvenlik refor

muna gitmekte 
olduğuna işaret 
edilen raporda, 
öngörülen reformun 
ana unsurları 
anlatılırken 1999 yılın
da yapılan önemli 
reforma karşın mev
cut emeklilik sistemi
nin sürdürülemeye- 
ceği savunularak sis
temin açıkça 
"cömert" olduğu öne 
sürüldü.
IMF, öngörülen reform 
önerilerinin emekli 
maaş bağlama 
oranının düşürülmesi 
sorunu ile "etkin" bir 
biçimde ele aldığını 
ancak başka reform
ların da gerekeceğini 
vurguladı. Bu 
çerçevede, IMF, uzun 
vadede sürdürebilirliği 
sağlamak için zorunlu 
prim süreleri ve 
emeklilik yaşı gibi 
unsurlarda ayarlama 
yapılmasını isterken 
kısa vadede emekli 
maaşların vergilen
mesini de önerdi.

, FİNANSAL SEKTÖR 
REFORMU 
Bankacılık sisteminin 
finansal durumunun 
2003 yılında kayda 
değer bir iyileşme 
gösterdiği kaydedilen 
raporda kamu 
bankalarında gözle
nen karlılığın kamu 
borçlanma kağıtların
dan kaynaklandığına 
dikkat çekildi.
Halkbank ve Ziraat 
Bankası’nın ancak 
bulundurdukları 
kamu kağıtlarının 
toplam varlıklarına 
oranının önemli 
ölçüde azaltılması 
halinde özelleştir
ilebileceği uyarısını 
yapan IMF, 
Halkbank’ın Haziran 
2005 den önce satışa 
konulmasının 
olasılığının az 
olduğunu belirtti. 
Açılan davaların 
bankacılık reformu 
için tehdit oluştur
duğunu öne süren 
IMF, eski banka sahip
lerinin davalarını 
kazanması halinde 
bankacılık refor
mundaki ilerlemenin 
ciddi bir biçimde 
baltalanacağı 
uyarısında yaptı.

Sezerden 
trafik ricası

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, insan 
yaşamının, ihmal, 
dikkatsizlik, dene
timsizlik ve kural 
tanımazlık sonucu 
yitirilmesinin asla 
kabul edilemeye
ceğini vurgula
yarak, yurttaşlar
dan, kendi yaşam
larıyla birlikte 
başkalarının yaşam
larına saygı göster
melerini. trafikte 
kurallara uymalarını 
ve dikkatli 
olmalarını özellikle 
rica etti.
Sezer, son günlerde 
artan ve çok sayıda 
yurttaşın yaşamını 
yitirmesine neden 
olan trafik kazaları 
dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, çok sayıda 
yurttaşın yaşamını 
yitirmesine ve 
yaralanmasına 
neden olan trafik 
kazalarının Türk 
Ulusu'na derin acılar 
yaşattığını belirten 
Sezer, şöyle devam 
etti: "Yapılan 
uyarılara, denetim
lere ve gösterilen 
tüm çabalara karşın 
ne yazık ki trafik 
kazaları, ülkemizin 
çözüm bekleyen 
öncelikli sorunları 

10 kg CAS Dijital Terazi 
Aitmiş 16 Göz 2 m.lik Çerez Reyonu 

20'1 ik Antika Kahve Değirmeni 
iş değişikliği nedeni ile satılıktır. 
0.535.355 99 88

arasındaki yerini 
korumaktadır. Bir 
anlık dikkatsizlik, 
kural tanımazlık ya 
da ihmal sonucu 
yitirdiğimiz ya da 
yaşamlarını bu 
kazalann izleriyle 
sürdürmek zorunda 
olan yurttaşlarımızın 
sayısının gün 
geçtikçe artması, 
tüm yurttaşların ve 
yetkililerin bu konu- I 
da daha duyarlı 
olmalarını gerek
tirmektedir 
Dünyada değen 
ölçülemeyecek tek | 
şey insan yaşamıdır. I 
İnsan yaşamının 
yerine konulabile
cek hiçbir şey yok- ] 
tur. İnsan 
yaşamının, ihmal, 
dikkatsizlik, dene
timsizlik ve kural 
tanımazlık sonucu 
yitirilmesi asla kabul 
edilemez.
Yurttaşlarımızdan, 
kendi yaşamlarıyla I 
birlikte başkalarının | 
da yaşamlarına 
saygı göstermeleri
ni, trafikte kurallara 
uymalarını ve 
dikkatli olmalarını 
özellikle rica ediyo
rum. Yetkililerin ve 
yurttaşlarımızın 
sorumluluk bilinciyle 
hareket etmeleri ve 
duyarlılıkları, trafik 
kazalarının üzücü 
sonuçlarını en aza 
indirecektir."
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Çocuklarda karın ağrısına dikkat Bakanlıktan 
sıcak uyarısı

Uzmanlar. çocuklar
da çok sık karşılaşı 
lan karın ağrısının 
pek çok hastalığın 
ilk belirtisi olarak 
kendini gösterdiğini 
söyledi.
Konuyla ilgili olarak 
uzmanların yaptığı 
açıklamada, çocuk
larda başgösteren 
karın ağrılarının 
önemsenmesi belir
tildi. Uzmanlar, 
ağrıların ilaç 
tedavisiyle geçebile
ceğini belirterek, 
“Karın ağrısında 
önemli olan nokta 
ağanın ameliyat 
gerektirebilecek bir 
hastalıktan kay
naklanmadığını 
gösterebilmektir. 
Öncelikle çocuklar
da en sık ameliyat 
gerektiren ve karın 
ağnsı île kendini 
gösteren hastalık 
apandisittir. Bu 
hastalıkta ağrı özel- 
likle göbek 
çevresinde hafif şek

Kilo verememenin 8 nedeni
Genellikle çok fazla 
yemek yemenin yanı 
sıra az hareket etme 
nin de kilo aldırdığı 
söylenir. Alınan kiloları 
verememenin ve ver 
diklerini sürekli geri ah 
yor olmanın çok 
önemli 8 tıbbi nedeni 
olabilir.
1- Kullandığınız ilaçlar 
Bazı ilaçlar hem kilo
larınıza kilo katar, 
hem de vücudunuzun 
bir yağ torbasına dö 
nüşmesinden sorum
ludurlar. Doktorunuz, 
sîze bu ilaçlan öner
irken, en önemli yan 
etkilerinin şişmanlat
mak olduğunu belirt
melidir. Eğer önceden 
uyanlmazsanız, sonuç 
sizi dehşete düşüre
cektir. Steroid’li ilaçlar 
hem iştah açar, hem 
de vücudun yağ de 
polarmasına yardımcı 
olurlar. Bazı antide- 
presanlar ve alerjiye 
karsı kullanılan ilaçlar 
da aynı etkiyi göstere 
bilirler, Bazı yatıştırıcı 
ilaçlar da metaboliz
manın hızını azaltır.
2- Tiroıd bezi 
problemi: Her elli 
kadından birinin 
hipofîroidîzm adıyla 
bilinen bir sorunla 

ilde başlar, giderek 
artarak karnın sağ 
alt bölgesinde yer
leşir. Bağırsak tıkanık
lığı ile beraber olan 
hastalıklarda da 
karın ağrıları gelip 
geçici tarzda ve çok 
şiddetlidir. Karın 
ağrısına ek olarak 
çocukta iştahsızlık, 
ateş, karında şişkin
lik, bulantı ve kusma, 
genel olarak durgun
luk ve isteksizlik 
hastalıkları işaret 
edebilecek diğer 
belirtilerdir. Ameliyat 
gerektiren karın ağrılı 
hastalıklardaki en 
önemli özellik, 
ağrının ilerleyici 
olmasıdır. Yani 
hastalık hali 
düzeltilmeden 
ağrının geçmesi 
görülmez. Bu 
nedenle aile 
çocuğunda karın 
ağrısı hafif bile olsa 
özellikle 24 saati 
geçiyorsa mutlaka 
bir hekime danış-

karşılaştığı biliniyor. 
Sözünü ettiğimiz 
sorun, tiroid bezinin 
artık yeterli miktarda 
metabolizmayı dü 
zenleyici hormonları 
salgılamamasından 
kaynaklanıyor. Bu 
durumda metaboliz
ma giderek yavaşlar 
ve vücudunuz, besin 
yoluyla aldığı kalori
leri yakmakta zorlanır. 
3- Polisistik yumurtalık- 
lanYumurtalıkların 
fazla büyümesi sonu
cu yumurtalıklarda 
minik kistler oluşur. Bu 
durum da vücutta 
bazı hormonal değişik 
İlklere yol açar, hor
monal dengesizlik, 
kilo artışına neden 
olur. Bu arada vücut
taki ensülin miktarı da 
artar. Bütün bunlar 
kiloları artırır. Eğer tüm 
çabalarınıza rağmen 
fazla kilolardan kurtu- 
lamıyorsanız, bir 
jinekologa görün

malıdır. Çoğunlukla 
bu gibi durumlardaki 
gecikmeler çocuğu 
hayatını ciddi 
anlamda tehdit ede
cek bir noktaya 
getirebilir. Halbuki 
erken yapılan 
tedaviler erken ve 
hızlı iyileşme ile yüz 
güldürücü sonuçlar 
vermektedir. Bu 
hastalıkların hepsinin 
ortak özelliği acil 
olarak tedavi gerek
tiren durumlar 
olmalarıdır. Tanıların 
konulmasında 
yapılacak tetkikler
den çok daha 
önemlisi çocuğun 
tecrübeli bir çocuk 
cerrahı tarafından 
muayenesinin 
sağlanmasıdır.” dedi. 
Karın ağrılarında 
en çok görülen yan
lış yaklaşımların, 
şikayetin mide 
üşütmesi gibi neden
lere bağlanarak 
geçiştirilmesinin 
olduğuna işaret

melisiniz.
4- Genlerin rolü: 
Vücudun genetik 
yapısı çok önemlidir. 
Bazı kişiler çok kolay 
kilo alırlar ve onlardan 
kurtulmaları çok zor, 
hatta imkansız olur. 
Genetik araştırmalar 
henüz başlan gıç aşa
masında sayılır. Ama 
bazı kişilerin sindirim 
yöntemlerinde ve 
aldıkları besinleri 
enerjiye dönüştürmek, 
sistemleri ve iştah 
düzenleme mekaniz
maları farklı olabiliyor. 
Genetik farklılıklar, 
kişilerin kolay kilo 
almalarında etkili.
5- Hipofiz bezi sorun
ları : Hipofiz bezi, orta 
boy bir armut büyük- 
lüğündedir, fakat 
vücuttaki diğer bez
lerin hepsini o kontrol 
eder. Hipofiz bezinde 
bir tümörün oluşması, 
zamanla kontrol 
edilmesi mümkün 
olmayan kilo artışına 
yol açar. Kilolar, özel
likle göğüs ve karın 
bölgesinde toplanır. 
Adet kanamalarında 
aksamalar görülür, 
vücutta aşırı kıllanma 
dikkat çeker. Kan ve 
idrar testleri hastalığın 

eden uzmanlar. 
Karna veya ayak

la ra sıcak uy g u I a - 
ması gibi yöntemler
le ameliyat gerek
tiren bir hastalığın 
geciktirilmesi, 
çocuğun sağlığı 
açısından ciddi 
bir tehlike oluşturur. 
Çoğu durumlarda 
aileler yapılabilecek 
tetkiklerden ürkerek 
çocuklarını muaye 
neye getirmekte 
isteksiz olabilirler.
Ancak tecrübeli bir 
çocuk cerrahının 
yapacağı karın 
muayenesi diğer 
tüm tetkiklerden 
çok daha değerlidir. 
Bu konuda ailelerin 
karın ağrısı durumun
da çocuklarını 
bir hekime 
getirmede çok 
isteksiz olmamaları 
erken tedavide 
önemli bir noktayı 
oluşturmaktadır" 
diye konuştu.

teşhisini sağlar.
6- Yiyeceklere alerji 
İlk bakışta bazı yiye
ceklere karşı alerjisi 
olan bir kişinin bu 
nedenle kilo alması, 
akla mantığa ters 
düşebilir. Son zaman
larda, bilim adamları 
çalışmalarını bu iddia 
üzerinde yoğun
laştırdılar.
7- Vücudun su tutması 
Pek çok kadın, adet 
döneminin başlaması
na bir hafta kala, kilo 
alır. Bunun nedeni 
vücudun su tut
masıdır. Adet dönem
ine ilişkin bu sorunu 
önemsemeye gerek 
yoktur. Çünkü adet 
kanamaları tamam
lanınca, vücut da eski 
kilosuna döner.
8-Yanlış diyet 
uygulaması : Çok 
düşük kalori almanızı 
sağlayan diyetlerin 
hızlı kilo kaybına 
neden olacağını 
düşünebilirsiniz.
Fakat bu tür diyetler, 
çoğu zaman ters etki 
yaratıyor. Vücudun 
ihtiyacı olan besinler
den yoksun bırakıl
ması, açlık moduna 
girmenize neden olur. 

| Sağfck BakanLğ; sor 
I günlerde hava sıcak - 
I !'-ğ'nda önem:; arfeslar 
' meydana gekfeğv* 

a n rmsatarak, vatan
daşsan sıcak havanm 
neden olaMeceğı 
rahafsaMdara karsı 
uyardı. Uyanlar en 
fazla çocuklar ve 
yaşlılara yöne&k.
Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
sıcak havadan özel
likle çocuklar, yaş11lar, 
kalp ve akciğer 
rahatsızlıkları bulu
nanlar ile yüksek tan
siyonlu hastaların 
daha çok etkilendiği 
ifade edildi.
Aşırı sıcaklarda ter
leme nedeniyle 
vücudun mineral kay
bına uğrayacağı 
belirtilen açıklamada, 
bu nedenle bol sıvı ve 
sulu besinlerin 
tüketilmesinin önemi 
vurgulandı.
Açıklamada, ultraviy- 
ole ışınlardan koruyu
şu gözlük kullanıl
masının, açık renkli 
bol elbiseler giy
ilmesinin ve geniş 
kenarlı şapka takıl
masının da sıcak 
havanın olumsuz etki
lerini en aza indire
ceği ifade edildi. 
Havaların ısınmasıyla 
birlikte su ve katı gıda 
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Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Muduru : Serap GÜLER

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

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basıldığı Yer KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Gu^er ve Pqz<t vay-'kJ c;

yatay» bulasan 
nartdd eScentemin 
neden aiduç» «atıa*- 
szâtdaran skca 
göruksjâu bekrtten 
ac damada su ve 
besn voiuy*c bulasan I 
hasta^fâarm en ak 
görülen betrMemn 
kam ağns, «no» ve 
kusma olduğu vurgu- ı 
lORCk.
Ac «uomoda seak- 

tarm sebep oocog: 
hasta ? klorda n korun
mak için;
-Ellerin bol su ve 
sabunla yıkanması 
-Sağlık! s ve yeterli su 
temin edilmesi, tema I 
olduğundan erren 
olun maya n sutaen 
kaynattiara k veya 
klorlanarak tüketilme- I 
si, 
-İnsan atıklarının 
uygun şekilde uzak
laştırılması.

-Çöplerin evlerde 
kapalı kovarlarda 
biriktirilmesi ve seyyar I 
satıcılardan cıg
venen aıdalar•n alm 1 
maması,

-Bebeklerin anne 
sütüyle be s I e n me s?

-Kabuklu deniz urun- : 
lerının temiz yerde n 
temin edilmesi gibi 
kurallara dikkat 
edilmesi gerektiği vur 
gulandı.

____________________ 1
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KÖRFEZ FEN DERSHANESİ’NE TEŞEKKÜRLER
ÖSS SINAVINDA 300 PUANI GEÇEN ÖĞRENCİLER

NO ADI SOYADI PUANI NO ADI SOYADI PUANI
1 SAMED M UTLU CAN 368.518 55 MERVE ŞULE ALDEMİR 311.196
2 ELİF KÖKSEVEN 356.269 56 MELİHA DEMİR 310.764
3 GÜLŞEN SEÇİL GÜLER 353.121 57 GAMZE AYPEK 310.381
4 TANER YILDIRIM 350.937 58 MURAT SAVAS 310.369
5 SİNEM ERASLAN 343.164 59 NİL KÜÇÜKKUŞ 309.787
6 YALÇIN ÇERMAN 342.291 60 ERSİN OKÇU 309.596
7 GÜLEN YILMAZ 340.234 61 DEMET FIÇICI 309.483
8 HAŞAN YILMAZ 338.842 62 ASLIHAN KURNAZOĞLU 308.971
9 HAŞAN POLAT 337.346 63 NEZİHE ATALAY 308.964
10 MÜGE DELİORMAN 335.852 64 HALİDE TOPLU 308.567
1 1 PAKİZE ÖZTÜRK 335.390 65 EMRAH YILDIZ 308.493
12 KEMAL SEVİM 335.1 72 66 AYŞEGÜL SÖNMEZ 308.441
13 AYŞE SEVİNÇ 333.184 67 SERKAN ŞAHİN 308.405
14 ZEYNEP TURAN 332.685 68 ERCAN ATAL 308.198
15 PINAR DEMİRDAŞ 332.270 69 DÜRDANE CÖMERT 308.133
16 İLKE ERBAŞ 328.493 70 SALİM DÜNDAR 307.347
1 7 ERKAN SEVİNÇ 328.307 71 CEMAL ÖZEN 307.120
18 BURCU GÜRBÜZ 327.985 72 YASİN ASLAN 307.049
19 TALHA BOYALIKLI 327.531 73 GÜLAY ÇAKIR 306.941
20 NERGİZ BAYRAKTAR 326.984 74 GÖKAY AYDIN 306.590
21 ÖZGÜR İSLAM 326.764 75 MİNE USMAN 306.585
22 ÖZKAN YILMAZ 325.286 76 DİLEK SAĞIR 306.502
23 HAŞAN ALİ ÖZCAN 325.104 77 EBRU AYDIN 306.059
24 MUSTAFA TURHAN 325.002 78 ADEM YURTSEVER 305.980
25 YASEMİN ÇANKAYA 323.043 79 FATİH MEHMET TUTAL 305.402
26 DENİZ VEYSEL AYAZ 322.723 80 CEMİL ÜRESİN 304.925
27 SELDA YENEL 322.562 81 MURAT ULUCAN 304.269
28 ŞAKİRE YATGIN 322.163 82 NESLİHAN SAY 303.792
29 GAMZE YAMAK 321.918 83 ESRA ERSİN 303.595
30 ALİ SARIKAYA 321.882 84 AYŞEGÜL KÜÇÜK 303.454
31 PINAR KANIK 321.832 85 NEVZAT ÇELİK 303.157
32 ONUR FİDANSOY 321.299 86 SEMİH DÜLGER 302.970
33 SEMA BAYER 320.997 87 YELİZ DÖNMEZ 302.836
34 UTKU İZGİ 320.772 88 HAKAN KAÇAR 302.779
35 ÇİĞDEM KÖKSEVEN 320.716 89 ÖZNUR YAVAŞ 302.641
36 YILDIZ PARLAK 319.932 90 NURDAN FEYZİOĞLU 302.620
37 SEMİH AYYILDIZ 319.564 91 ESRA FINDIK 302.547
38 M. SERDAR DOĞAN 31 7.970 92 SERAP ENÇ 302.159
39 ALİ YAŞ 317.875 93 OSMAN ER 301.819
40 SERCAN ŞEN 31 7.607 94 DOĞAN ORHANER 301.800
41 NURSEL ERGÜVEN 31 7.361 95 NERİMAN TOPLU 301.650
42 MURAT BEYAZIT SIR 31 7.338 96 ROJDA DEMİR 301.438
43 HAVVA YAVUZ 31 7.143 97 SEVAL AKSÜNGER 301.399
44 RÜYA PUYAN 31 7.038 98 SEÇİL ÇETİN 301.373
45 ŞENNUR YILMAZ 316.749 99 TURGAY ŞAVLIK 301.271
46 OĞUZ ŞAHVERDİOĞLU 316.470 100 GÜVEN ÜNALAN 301.206
47 ALİ OSMAN ŞENTÜRK 316.098 101 FUNDA AKSAKAL 300.951
48 NUR BAĞLIÇ 316.092 102 SEHER DEMİR 300.875
49 GÖKHAN KAVUK 315.678 103 SEDAT ÇEVİK 300.779
50 İBRAHİM ÖZTÜRK 315.254 104 ELİF ÖMEROĞLU 300.699
51 ÖMER TUTAK 314.006 105 DERYA KOCAMIŞ 300.499
52 ESRA ÇEVİK 313.962 106 GAMZE TOSUN 300.347
53 DİREN ÖZGÜN 313.1 19 107 SİBEL KARDEŞ 300.313
54 ERDİ SERİN 312.161

KÖRFEZ FEN DERSHANESİNİN DENEYİMLİ VE 
UZMAN ÖĞRETMENLERİNE BİZLERE YAŞATTIKLARI 

GURURDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. 
ÖĞRENCİ VELİLERİ ADINA KEMAL ERBAŞ VE DURMUŞ YILMAZ
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