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olon oroştırmosı
için Turgutolp'e
geldik. Türk
insonının metrik
boyutlorını
öğrenmeye
ço lışıyoruz.
Amocımız,
Anodolu
insonının metrik
yoni ö!çülebilen
boyutIorının
tespit edilmesi.
Bu ölçüIerdenGültekin, Doç. Dr.

Mehmet Soğır ve Prof.
Golip Akın,
Turguto!p'e gelerek
çeşitli incelemelerde
bulundu. Prof. Dr.

Golip Akın yoptığı
oçıklomodo, "Ankoro
Universitesi ve TUBITAK
işbirliği ile 'AnodoIu
insonının
ontropometrik boyut-
lorı' isimli projenin
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Sayfa 5

T i,j rk i ns an ı n ı n me tri k
yaprs, inceleniyor

llki Atotürk'ün emri ile
1937 yı!ındo gerçek-
leştirilen Anodolu
insonının meirik
(ölçülebilir) yopısını
inceleme çolış-
mo!orının ikincisi,
Somo'nın Turguiolp
Be!desi'nde gerçek-
leştiriliyor. Ankoro
universitesi'nden
gelen ll kişilikheyet,
Turgutolp'te bir dizi
oroştırmo yopıyor. İll<

verilere göre, Türk
holkı oşllı yoğlonıyor.
Ankoro universitesi
öğrencileri Nedret
Şohon, Diloy Dirik,
Temir Begümhon
Usto, Gülkız Usto, Çlğ-
dem Soydemir,
Hokon Hosıloğlu, yük-
sek Iisons öğrencisi
Yener Bektoş, doktoro

, oğrencisi Timur
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3 Her çeşif bqlık oğlorı
J Sokon o Misino Ağlorı
f, İpAğ
-l Fonyo
J Mqntor, kurşun

J İp Çeşitleri
t] Sondo t Mqtzemeleri
3 Kürek
J Çopo
trl Mqcun
J Golvenizli çivi
-l TMC sintine pompos,

yororlonorok
insonımız için üretile-
cek her türlü oroç,
gereç, mokine ve
oletlerin bunu kul-
lonocok olon
insonımızın boyuilorı-
no uygun olmosı.
Geçmişteki insonımız
ile bugünkünü
ko rşıloştı ro rok, zomon
içerisinde ne gibi

a o

değişikliğe
uğrondığının tespitini
omoçlıyoruz. İlk
ölçüm, l937 sen-
esinde Atotürk'ün
emri ile gerçekleş
irilmiş. Türkiye'de,
u yopılon oroştır-
monın ikincisini
gerçekleştiriyoruz.
GeneIIikle şu sonuçlo
korşı korşıyo kolıy-
oruz. Türk insonı oşırı
yoğ!onıyor" şeklinde
konuştu.
lnceIeme heyetine ev
sohipliğini TurgutoIp
Belediye Boşkonı Ali
Tulup yopıyor. Çolış-
monln, Somo'nın her
yerden nüfus olon
kozmopoIit yopısı
nedeniyle
Turgutolp'te yopıl-
mosının tercih
edildiği bildirildi.
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ve diğer malzemeler
ile hizmetinizd eyiz

Erkon 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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Trafik cezalarına
yeni dtjzenleme

Trofik
cezo|orıno
yeni düzen-
lemeler geti
riIdi. "Vergi
poketi" olorok
bilinen ve
bozı konun-
Iordo değişiklik
öngören , 5228 Soyılı
Konun, Resmi
Gozete'de
yoyımlondı.
Değişiklikler şöyle;
Trofik cezolorı için,
bir oy içinde öden-
meyen cezoloro her
oy yüzde 5 gecikme
foizi uygulonocok
oncok gecikme
foiziyle birlikte
oIuşon miktor
cezonın iki kotını
geçemeyecek.
Otoyo! ve köprüIer-
den ücret ödeme-
den geçiş yopon-
loro, geçlş ücretinin
l0 kotı idori poro
cezosı kesilecek.
Ticori oroç olorok
üretildiği holde
koltuk ve pencere
eklenerek binek
hole .getirilen toşıtlor
için Ozel Tüketim

Vergisi oronlorı do
yeniden düzenlendi.
ÖTV, motor silindir
hocmi 3 bini
geçmeyenIere
yüzde l0, silindir
hocmi 3ilo4bin
oIonloro yüzde 52,
silindir hocmi 4
binin üzerindekilere
yüzde 75, diğerle
rine ise yüzde 4
olorok uygu-
]onocok.
Muoyene süresi
geçiriIen oroçloro
ilişkin ücret her oy
için yüzde 5 fozlosı
ile tohsi] edecek.
Bokonlor Kurulu,
muoyene ücretini
her 5 yıldo bir yüzde
Zo'ye kodor
ortırobilecek.
Cezolor, PTT görevli
memurlorı
orocılıgıylo do mok-
buz korşılığı tohsil
edi!ebilecek.

4

utu 0$

nlllyon l00

lloç fiyotIorıno ortolo-
mo yüzde 8. 7 5
oronındo zom
yopıldı.
Bir kutu Aspirin
l milyon l00 bin
liro oldu.
Eczoneler ve iloç
depolorı zomlı iloç
sotışlorıno yorındon
itiboren boşloyocok-
lor. Yopı|on fiyot
ortışındon sonro l
milyon 520 bin liroyo
sotılon Novolgine

ılr| n l
ı

ır0

toblet l milyon 650
bin liroyo, 5 milyon
490 liroyo sotıIon
Apronox Fort ise 5
milyon 960 liroyo
çıktı. Alfosilin 500 odlı
ontibiyotik 7 milyon
780 bin lirodon, 8
milyon 450 bin liroyo,
Alfosid 375 odlı
ontibiyotik ise l4
milyon 640 bin
lirodon, l5 mllyon
890 bin liroyo
yükseldi.
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Ogrenci Seçme
Sınovı (OSS) ve
Liselere Giris
Sınovı ndo (LGS)
binlerce ogrencinin
boşorısızlıgının en
büyuk nedeninin
onne-bobonın
bilinçsiz yokloşımı ile
sınov slstemi ve
ezberci mufredot
oldugu beljrtiIdi.
Çukurovo Universite-
si Egitim Fokultesi
Egitimde Psil<olojil<

Hizmetler Anobilim
Dolı öğretim üyesi
Prof. Dr. Turon Al<bos,
LGS sonuclorıno
göre 64 bin 598
odoyın, OSS de ise
32 bin 177 odoyın
sıf ır puon olmosın-
do, oile ve egitim
sisteminin büyuJ< rol
oynodıgını, cocu1<-
lorın durumlorının
degerlendiri]mesın in
bunlorın sorgulon-

a
mosı kopsomındo
yopılmosı gerektigini
belirtti.
Akboş, çol< soyıdo
oilenin çocul<lorıno
bilinçsizce yok-
lostıgını, özel!ikle
]<endilerinin bilinçli
oldugunu iddio
edenlerin çocuklor
üzerinde doho çok
boskı kurduklorını
koydetti.
LGS de geçen yıl bu
durumdoki odoy-
lorın soyısı 40 bin
586 iken, bu yıl
yüzde 59. 1 ortış
olduguno dikkoti
cel<en Al<bos,
bosorısızlıgın oile ve
egitim sistemine
porolel olorol< ortış
gösterdig ini
vurgulodı.
Ogrencilerin sınovdo
zorlondıl<lorını ıfode
eden Akbos, soyle
J<onustu,. Sınovın

montıksol ogırlıklı,
düşünmeye yon-
lendiren soru tip-
lerinden o/usmosı,
bu sisiemden uzqk
çocukloro zor geli
yor, Bundo oile
yğpıst etkili. Turki
ye de demokrqtik
oile yopısı vor gibi
gözukuyor. Oyso, bLü

yopıyo sohip oile
lerin oronı, sınov
sonuc/orı gibı boslf
ornekler de ortoyo
cıkıyor Cok soyıdcs
oile, cocuklorıylo

V

soglıklı iletişim
kuromıyor yo do
yonlış yöntemleri
seçiyor. Bilinçsiz
onne-bqbq, bütün
sucu cocugo otıyor,
onloro konuşmo
hokkı vermeyerek,
okıl yurütmelerini
engelliyor, Çocuklor
konusmodon, korsı-
dokı kisiyle diyolog
kurmodon, keııdısırıi
zorloy,on sorulorc
Cev Op veremecJe , ı

mo rltıks ol ge l ı s ı nıın ı

tomomloyomc,z.

MUFREDAT KONUSU
Prof. Dr. Turon Akboş,
her |ki sınovdo do
çok duşük düzeyde
puon olonlorın
soyısındoki fozloIığın
temel neden-
Ierinden diğerinin
ise Milli Eğitim
Bokonlığı'nın egitim
ve öğretim müfre-
dotındoki yonlışlor
olduğunu sovundu.
AB'ye uyum süreci
kopsomındo birçok
konudo reform
yopılırken, eğitim
sisteminde yeterli
değişikliklere
gidilmedigini koyde-
den Akboş, şöyle
devom etti.
Türkiye'de egitim
sisieml cok yonlıs
yönde ilerlıyor
Mufredotto yer ğüü11

konulortn yo tcsrihi
gecmls yo do bilgı
vermekten yoksun.

Çocuklorı ezbe
onloyışo sürükl
sınoy sisfemi
ezberci zihniye
tom iersi yönde
ge/işme soglıyor.
Doğol olorqk
boşorıs ızlık ken
gösteriyor. Sınqv
sisfemi ve ez
müfredqt tom
değiştirilmelidir."
Akboş, birçok
uzmonın do özelli
üniversite sınovı
konusundo ken-
disiyle oynı görü
olduğunu beIirt
'Soru sistemiyle i
çok tort smo oldu.
Aynı sorunun bi
fozlo yonıtı ortoyo
cıkobiliyor. Müfred
o kodor degisik ki
sorulqrı hozırloyoıı
,:grelını elemonlorı
bile yonlıslıklor
yopobiliyor diye
l<onustu.
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YENİ TELEFONUMUZU
KÖRFEZ GAZETES| VE
KOR FEZ OFSET

NoT ALıNaz
513 96 83
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GEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

ltfoiye l l0
polis lmdo1 155

Jondormo lmdot l56
Jondormo K. 513 l0 55
Polis Korokolu 5l3 l8 79

Gor, Kom, 5l3 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md.
Halk Kutuphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Mud.
Nüfus Md,
özeı io. Mo,
Tapu Sicl. Müd.
Müftııluk
Gumruk Md.
Tekel Md.
Ver. Daıresi 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 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226,) 811 13 23
lDO lmam Aslaır
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAM LİK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226\ 814 1o 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd,

Emniyet Mud

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )U LAŞıM
METRo
Aydın Turizm
süzer Turizm

513 12 12

513 20 77
512 10 72

rüp onĞırıcıLARı
Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

AKCAN PETROL
yeRı-iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 12 95

513 16 37

513 16 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

513 14 25

HASTAN ELER
BELEDıYEDevlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 513 23 29

Mer.Sag.Ocagı 513 10 68
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıla 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İtfalye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKsıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Guven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 ?4 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50



2 
^ğustos 

2004 Pazartesi Soyfo 7

Ankoro universitesi
rÖıvıtR Türk ve
yobonıcı Dil
UyguIomo ve
Aroştırmo Merkezi
ile Bilkeni universiiesi
Vokfı şirketlerinden
Mobilsoft işbirliği ile
2 ytdır internet
üzerinden yürütülen
progrom büyük
ilgi gorüyor.
Ankoro universitesi
(AU) TOMER Türkçe
ve yoboncı Dil
Uygulomo ve
Aroştırmo Merkezi
ile Bilkent universitesi
Vokfı şirketlerinden
Mobilsoft işbirliği ile
yokloşık 2 ytdır
yürütüIen internet
üzerinden Türkçe
eğitimi projesinin
lgi gördüğü
ii..jirildi

TOMER Müdürü
Doç. Dr. Engin Uzun,
Turk dilini ve Türk

kültürünü yoymok
ve tüm dünyo

insonlorının hizme-
tine sunmok üzere
rÖıvırR ve Mobilsoft
torofındon hozır-
lonon "www.turkish-
center.com"
odresindeki internet
siiesinin, 23 Ocok
2003'te yoyın
hoyotıno boşlodıgını
söyledi.
Projenin yogun ilgi
görmesi nedeniyle
2 vıl doho

,.. 9gr lv

uzotıldıgını ifode

r.",.,,,

eden Uzun,
"Teknolojik
ge/işmeler iletişimin
en önemli unsuru
olon dil ogrenimi
için çok uygun
zeminler oluştur-
moktodır. Artık
herhangi bir dili
ögrenmek icin
eğitim kurumuno
gitme zorunlulugu
kolmomıstır. .
TOMER'in lnterrıet
üzerinden egıtırn

.r,ı ,ı!

veren'uzoktqn
Türkçe Egitim
Merkezl ile Türkçe,
dünyonın herhongi
bir yerinden lsfe-
nilen zomon dili-
minde ogrenilebilir.
Türkçe ogretimi
konusundo qlonındo
en yetk,in kurum
olon TOMER'in bütün
eğitim progromlqrı-
no u/oş ılobilecek
tek yer Uzqkton
Türkçe Egitim Merke
zi olqcoktır. Dünyo
nın her yerinden ilgi
gören egitim pro-
gromtno hqlen 80
ülkeden 150 ögren-
ci koyıtlıdır. En fozlo
tolep ABD ve
Rusyo'don gelmek-
tedir. Oğrencilere
girecekleri sınovlor-
do boşorılı olmolorı
holinde diplomo
veriliyor dedi
lntörnet sıtesinin en
onemli ozelliginin
og renc ılerin

lıV

ögretmenlerine
oktif olorok gromer
yo do Türkçe'nin
kullonımı ile ilgili
soru sorobilmeleri ve
kompozisyon to rının
onındo deger-
lendirilebiImesi
oldugunu vurgu-
loyon Uzun, her
türlü okodemik
desteği çok koloy
oldıklorını, bunu
boşko bir kurumun
yopmoslnın
mümkün olmodığını
koydetii.
Doç. Dr. Uzun,
Türkçe'ye duyulon
ilginin de her geçen
orttıgını ifode
ederek, "A8
ülkelerinden
Turkçe'ye büyük bir
tolep vor. Siz egitim
vermeseniz de onlor
is/eyece k. Çünkü,
Turkiye AB'ye
gır dıginde
Avrupo,doki bircok
sekior |ürkce'ye

ihtiyoç .duyocok.
Zoten lngilizce'nin
dünyo dili olmos,no
AB ülkeleri de
korşı. Çok dilli ve
kultürlu bir yopı
oluşturmok
istiyorlar. Ano dile
ilove olorqk 2
yoboncı dil
bilinmesini
öngorüyorlor. Bu
nedenle Avrupo'do
Türkçe öğretimi
konusundo büyük
bir tolep potlomos,
yaşcınmcısınl
bekliyoruz.
Şimdide n tolepler
ortmoyo bos/odı.
Goreve geleli 1 yıl
olmosıno rogmen
3 kez yurt dışındo
semine re kotıldım.
Dunyonın dort
bir yonındon
Türkce ogretimi
konusundo
dokumorı tolebı
qeliyor' seklinde
l<onustu.
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Mülkiyeti şirketimize oit, üzerinde l5 yoşındo
|.320 odet zeytin oğocı bulunon 52,402 m2
(52.4 dönüm) orozi teklif olmok suretiyle sotılo-
coktır.

NOT :

l ) Teklifler mektup veyo foks ile yopılocoktır.
2) Arozinin Yolovo - Burso koroyoluno yok-

Ioşık l60 m cephesi vfirdır.
3) Arozi istenlldiği tokdirde mesoi sootleri

içinde görülebilir.
(Ze.ytinlik orozlsi fobriko orozlsine bitişiktir)
4) llgiIenenlerin, teklifleri en son 20 Ağustos

2004 torihine kodor kobu! edllecektir.

SWEDİSH MATCH
KiBRIT vE çAKMAK ENDüSTRi A.ş.

Çeltikçi Köyü Mevkil / Orhang aza t BUhSA
Tel : 0.224. 573 22 00
Faks : 0.224. 573 39 62

Ggıc,io,Cd. Nç:],iş lü*?i ı ŞUi!ğTtl:}2ij 25l *l i2,75l Ja ü5^Zij çj [,Ç [neıii Ftı.ü jij:lj i:;r
[n*ı,ii §sıı;,i j33 721 C? ö$.,',{ıçi lrç,, iıı: .i 2?4 ?5l 4ü y,] f,lııui [ışrıı üsiı::ü,j3] tif j,i ij

rt,wı.enerjİoiektııı: coııı enerjİtİekirıl,iırneıİİçitklrıi.(0ı1
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errvırix aELAL BAyAR ANADaLu rlsşsl,Ni KAZANANLAR
TURı(CE _ MAT

9o9,o42
925.896
930.457
91 7.0l5
893.94l
888.872
894.659
886 .47 2
88l .934
884.088
87 2,o5
854.54 1

869.67o
850.1 l t
869.9l 6
846.97
848.884
859.635
836.63 7

844.67
828 .37 2

840.543
827 .145
8l 6.582
823.39,|
837 .971
808.21 8

812,37 4
817 .657
8l 5.6l 8

8| o .297
81o.9 47
794.346
8l6 736
7 7 6.258
8o2.7 04
780. l 57
777.2|8
7 68.7 39
7 84.o45
8| 1 .234
803.655
7 87 .264
7 92.859
81 5.600
777.o|5
7 7 8.868
7 68.259
759.38l
774.395
776.6|8
798.895
800.285
778.327
7 83.962
79|,648
765.,l65
7 84.916
7 87 .349
7 57 ,665
7 52.682
7 68.o7 5
7 64.637
765.598
7 59 .714
7 58.66
7 43.o91
769.735
7 61 .979
7 50.239
7 66.665
749.|78
7 6| .186
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ADİ SOYADİ

HALİL ERGUN TURE
ııiıaı orıvıinci
oizrıııı xöxsaı-
pıNAR cöıvırnr
ignnxiN4 oünıüş
AYŞE YİLDİRİM
oiıaıı AKBAş
HANDE TAN
xügna şAşMAZ
MUSTAFA İRHAN
sirıeıın eöz
ııüor rviRorıı
eüınu BALDAN ABBAsıGı
GAMzE rıaz şrııoiı
İBRAH|M BAYRAKTAR
MUSTAFA KANKAT
TuBA AVcı
USEYD ÇİTLAİ(
YUNUS TOSUNOGLU
EDA ERDOGANLAR
HAKAN aırıNoiş
ııüzrwr nxıoüruoüz
HAWANUR KARA
DAMLA TUNCA
NECDET BULUK
AHMET TALHA inor
MEsuT oııvıinci
cAN şANLı
DİLARA S|GAK
ERKAN DUMAN
HneiBE oz
ı<rzigAN EcE UzEL
E BRU BlNGOL BALİ

ALl Y|LMAZ
MERVE ORHAN
AyçA yloırrrı<iı,,ı

ELıF TuNA
BURAİ( ALKAN
CESUR DOGAN ATEŞ
ONUR ERDEM
DAMLA üNsaı_ıvıış
oöı<rıarı rrrrıoiooıu
ıınzirr osMANoGLU
FATMA DOGRU
ııiNa özrünx
greüN/ı NocA
şüxnaıı AvDıN
EMİNE YURT
rzei AyDıN
SERCAN ÇİNAR
GOZDE MUTLUER
rı_ir carıKuRT
ORKUN KAPLAN
EM_RE AKTAş
TUGÇE METE
EcE AKBAL
MURAT DARAKLİ
MERvE sowrriıı
DAMLA AKYİLDİZ
TuBA siparıiooıu
LEMAN ALKAN
rnıirue KARATAş
naixaıı özrn
isıııaiı BALcı
srıiıı prrırvüzıü
çrıixnv uGuR KAvA
AYD|N YıLDıRlM
HA-^L BUCAK
zUHAL orıııinci
BAHAR SAYKAL
rı-ir rürrııx
iprx çAKıR
CAN.SU GOKÇE
DENİZ KUSUN

TURKçE - MAT

7 69.995
7 47 .886
7 32.7 02
7 42.164
7 49.632
7 45.297
738.1 l 5
7 35.41 4
75t.585
7 54.|7 6
7 44.635
7 39 .439
749.9|5
7 28.317
740.774
7 57 .86
7 33.862
735.659
730.006
7 28.114
7 65.114
729.o| 4
7 41 .322
723.5||
734.85l
7 50.7 09
7 21 .623
7 33.064
7 43.282
733.772
7 52.259
708.950
7 33.66
7 21 .126
731 .787
727.726
7 53,256
7 25.1 32
720.50l
7 42,485
7 35.234
7 32.7 39
7 25.97 1

7 20.516
7 25.| 56
703.355
7l l .888
690.8 l 4
7 15.236
709.509
690.500
7 2| .849
7 10.27 2
699.4|8
717.354
7l6.t06
697 .8o9
713.17 6
7 00.563
7 |7 .48l.
731 .472
69 4.4l9
7 29 .933
7 33.428
711 .387
7 35.347
7 |9 .637
704.035
685.75
705.564
71 6.19
7 1o.544
69 4.7 97
7|7.472

S. No ADı SoYADl
rvı. aı-i özrn
aüşnn oirıç
AY.şE HoRoz
MUGE UNGOR
BERK iı_«rıvı rrı<irı
oilnna BqKçt
NURSEL KOYLU
orııız oüzrı
ııirınru TEKEş
ELıF şEN
DUYGu .ÇAı:
TULAY BİLGİÇ
HUSAMETTİN ARCA
soNER sirıaıı
M. cEM YARAş
TUBA AHMETREİSOGLU
TALHA ÇAKİR
DİDEM KAYA
HANDE AYPEI(
POLAT KURT
rinorvs oünrşçi
CEREN ATÇİ
TUGBA ATMACA
xügna ourıeön
EcE KAYA
BURAK AYDİN
VEDAT KORAY |GRBAY
CEREN OKUMUŞ
HİDİRCAN ARSLANTAS
KıVANÇ şEI(ER
SEREM Aı(
xrniıı,ı özı<nıı
DuYGU BALL|
ııırıisn KuNDAı(cıLAR
EMEL TELCİ
oizrııı özrn
ALİ RİZA KORAL
ORHUN KAİGN
HASAN KıN|K
oZGE KARA
AYSU YİLMAZ
peıirı KANAT
ORHAN ÇAVDAR
SULEYMAN ELMACİ
oüı_ny BAKıR
MEHMET üNaı
eünxaıı oaı
oüı sözıü
rzoi ax
AyçA, oüı,ıay
BAHR| A AR
SEVDE BAYRAK
BURCU KORAL
BURCU YAZİCİ
rariH Topuz
MERvE özorıvıin
SAFFET BURAK BAYRAM
uMuTcAru ryüp AFşAR
sEDA YlLDız
oiorıııı axoürı
F|RAT SOYGAN
CANSU İGPAR
ASLİHAN XİnXOÜİ
KEMAL süxa özrn
AYşENUR AY.PIN
MUSTAFA GUR
Nungaxi AyAz
rıır özgAyoclu
inrıvı AKylLDız
NURCAN ATAMAY
aı_i xnya
eürıcr eüı ışır
ENES KıLlç

MAT. FEN

905.9 75
9o5.794
9o5.7 87
899.504
885.840
880.596
877.641
875.045
868.7 57
868.562
865.424
859.49
855.402
847 .261
846.008
845.638
837.|21
836.38l
835.398
83l .63 7

831.184
830.1 0 7

826.468
8l9.875
8| 9 .l92
8l 6.405
8l 5.363
8l 4.570
8l l .939
8l0,32l
8o8.447
8o7 .o7 9
80l 805
796.7 89
7 96.7 87
796.595
792.709
790.306
790.1 68
7 86,882
7 86,24o
7 85.284
7 84,7l5
783.906
7 82,7 86
7 8| .456
78l..277
780. I 3

779.458
778.726
778.2o3
777,o27
776,872
77 4.981
77 4,97 6
773.775
772.933
771.146
7 69 .261
7 67 .oo5
7 64.5o8
7 64.062
763.356
7 62.468
7 61 .924
7 60.o99
760
7 59.91
758.586
7 56.992
7 56.7 32
7 55.897
7 55.7 8

S. No
74
75
76
77
78
79
80
8I
82
83
84
85
86
87
88
89
90
9,ı
92
93
94
95
96
97
98
99
l00
l0l
102
l03
l04
105
l06
l07
108
l09
ll0
tll
||2
l13
ll4
l l5
ll6
lI7
lt8
l19
120
l2l
122
123
124
l25
|26
127
128
129
l30
l3t
l32
l33
l34
135
l36
|37
l38
l39
l40
l4I
142
l43
144
l45
146
147

MAT. FEN

7 54.122
7 53.791-
7 5| .432
7 50.871
7 50.846
7 50.459
750.1 85
7 49.287
7 48.526
748.38I
747.477
7 47 .425
7 47 .42
7 47 .122
7 47 .o19
7 46.611
7 46,44|
7 44.923
7 44.640
7 44.545
7 44.196
7 43.953
7 42.61
739.9l3
739.389
7 39.328
738.79
738,47o
7 37 ,491
737,|68
736.055
7 35,7 47
7 34.794
7 34.536
731.339
7 31 .206
730.3l l
730.066
729.937
729.579
7 29 .411
7 28.717
7 28.521.
7 27 .482
7 27 .59
7 23.7 82
7 23.356
7 23.325
7 22.855
7 22.7l8
721 .941
7 21 .832
720.880
7 20.619
7 20.o7 9
719.961
7t9.II
7l9.036
7l 8.855
7 | 8.691
7|7.774
717.752
717 .46
7 | 6.208
7l6.059
715.77 6
7l 5.509
7l5.130
7 1 4.502
7l 3.83l
7 t 3.808
7 | 3.713
7l 3.020
712.94

1

2
3

4
5
6
7

8

9
l0
ll
12
l3
14
15
l6
17
l8
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
4o
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6l
62
63
64
65
66
67
68
69
7o
71

72
73
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Türkiye Aroştı
Merkezi'nin, Al
yo'doki TürkIeri
yük çoğunluğu
yoşodığı Kuzey
VestfoIyo EyoI
yoptığı oroştı
göre l000 kişid
300'ü onovoton
mek istiyor
Türkiye Aroştırm
Merkezi (TAM)
Vokfı'nın, Almon
doki TürkIerin bü
çoğunluğunun
yoşodığı Kuzey
Vestfolyo Eyoleti'
l 000 Türk göç
üzerinde yoptığı
onkete göre, Tü
orosındo Türkiye
geri dönüş eğili
giderek ortıyor.
TAM Vokfı'nın her
düzen]i olorok k
Eyoleti'nde yoş
Türkler üzerinde
tığı onketlerde, il

sonuçlor ortoyo ç
or. Son yopılon o
sonuçlorıno göre
Almonyo'do yoşo
sürdüren Türklerin
Türkiye'ye dönme
eğilimlerinde bir o
olduğunun gözIen
belirlendi. Anket
molorındo l999 yı
don bu yono ono-
voiono dönüş eğili
leriyle ilgiIi soru
yöneltildiğini söyle
TAM Vokfı Direktörü
Prof. Dr. Foruk Şen,
son onket sonuçIorı
birlikte, Türk göçm
lerin son 3 yıldo
Türkiye'ye kesin dön
isteklerinde oriış
olduğunun
gözlendiğini söyIedi
Şen,Türklerin onket
sonuçlorındon çıko
veriIer sonrosındo
Türkiye'ye dönmek
isteme]erinin kesin
dönüş yopocoklorı
onlomıno geImediği
sözlerine ekledi. prof.

Dr. Şen, AB'li Türklerin
Türkiye'nin AB'ye
üyeliği nedeniyle
üIkede yopılon
reformlorı ve
ekonomik gelişmeleri
de olumlu gelişmeIer
olorok gördüklerini
bunlorın do geri
dönüş eğilimini
ortırdığını vurgulodı.
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T ürkıy e' dekı tr afik kazalarının is fa fistiği
Türkiye genelinde
2OO4 yılının ilk 5 oyın-
do meydono gelen
I84 bin 45 trofik kozo-
sındo, bin 30 kişinin
hoyotını koybettiği, 36
bın 429 kişinin de
yorolondığı bildirildi.
Emniyet Genel

Müdürlüğü'nün "

www.egm.gov.tr " odIı
internet sitesinde yer
olon kqzo istotistik-
lerinden derlenen
bilgilere göre, 2004
yılının ilk oyındo
Türkiye genelinde 39
bin 778 kozo mey-
dono gelirken, bu
kozolordo l90 kişi
öldü. Şubot oyındoki
33 bln 6l4 kozodo
l87, Mort oyındokl 35
bin 656 kozodo l 8l ,

Nison oyındoki 35 bin

469 kozqdo 230 ve
Moyıs oyındo mey-
dono geIen 39 bin
52 8 kozo dq ise 242
kişi hoyotını koybed-
erken, bu kozqlordo
toplom 36 bin 429
votondoş yorolondı.
En fozlo öIümlü trofik
ko2osının meydono
geldiği illerin boşındo
lstonbul geIirken, bu
kenti Antolyo, Ankoro,
lzmir, Hotoy ve
somsun izledi.
Sitede, l995 ile 2003
yıllorı orosındo,
sodece boyrom totil-
lerinde meydono
gelen kozo istotistikler-
ine de yer verildi. Buno
göre, bohse konu ior-
ihler orosındo, boyrom
totillerinde meydono
gelen kozolordo bin

534 kişi hoyotını koy-
beili. Sitede, trofik
kozolorının önlenmesi
omocıylo voton-
doşloro şu uyorılor
yopılıyor:
"Toşıt yolu bitişiğinde
ve yokınındo koldırım
yokso bonketlerden
yürüyün. Korşıdon
korşıyo geçişlerinizi,
trofik polisinin bulun-
duğu yerlerden o do
yokso yoyo geçidi,
okul geçidl gibi yerler-
den yopın. Yoyo geçi-
di, okul geçidi ve

ko|dırımlorın doImo
soğını kullonın.
Korşıdon korşıyo koş-
modon oncok hızlı
odımlorlorIo geçin.
Trofik polisinin düzen-
leme çolışmolorıno,
trofik ışıklorıno, işoret-
lerine ve levholqrıno
kesinlikle uyun.
Koroyollorıno trofiği
güç leştirecek, teh lik-
eye düşürecek ve
mon| olocok şekilde
herhongi bir şey bırok-
moyın ve dökmeyin.
Trofik ışığı ve yetkilinin

bulunmodığı yerIerde,
toşıtlorın uzoklık ve
hızını kontroI edip
güvenliğinizi soğlodık-
ton sonro en kıso
doğrultudon en kıso
zqmondo korşıdon
korşıyo geçin. YoyoIor
için özel oIorok
yopılmış oIt veyo üst
geçit, yoyo köprüsü
veyo yoyo tüneli gibi
yerlerden korşıyo
geçin. Devomlı
çizgilerde, virojlordo,
tepe üstlerinde, dor
köprü ve tünellerde
ilerisi görünmeyen yer-
lerde önünüzdeki
orocı geçmeyin.
Birden fozlo şeritli yol-
lordo trofiği tehlikeye
düşürecek şekilde
işoret vermeden şerit
değiştirmeyin. Yolun

sol şeridini doimo
geçlş için serbest
bırokınız, sol şeridi
devomlı olorok işgol
etmeyin. KovşokIordon
ve tepe üstlerine yok-
loşırken virojlı yollordo
ilerlerken sürotinizi
ozo]tın. Yoğışlı hovolor-
do yonınızdo zincir,
tokoz ve çekme holotı
bulundurun.
Önünüzdeki oroç
boşko bir orocı
geçmekte ise s|z de
onu geçmeye çolış-
moyın. Geceleri
korşılomolordo kıso
hüzme|i forlor]o geçiş
yopın. Alkollü iken

9roç kullonmoyın.
Onde giden oroçlorı
güvenli ve gerekli
mesofeden tokip
edi n. "
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votondoşlorın küçük
poro birimlerinin
değerini bilmediği
için bu olışkonlıklorını
do gözönünde tut-
moyon euro
sovunucu]orının yon-
lış yoptığıno inonıyor-
lor.

Euro'don en fozlo etk-
ilenen AB ülkelerinin
boşındo Yunoniston
geliyor. Euro'yo
geçişte drohminin
degerini 299.3 olorok
hesoplonmosı gerek-
tiğinI ileri süren
uzmonlo r, 340.7 5
olorok benimsenen
değerin büyük yonlış
olduguno dikkot
cekiyorlor. Bunun
yunoniston ın hem
ihrocotıno hem de
votondosıııo dorbe
vurduguno kesin
gozu ile bokıyorlor.
Turizmciler de euro -

nun yunoniston ı

poholı hole getirdiği-
ni soyluyor. Yunon
Turizm yotırımcılorı
Derneği Boşkonı
Stovros Andreodis,
'Moolesef turizmimiz
güneş ve denize
boglı" diyor. "Euro
Yunoniston'ı poholı
yoptı' diyen
Andreodis, "Gidişot iyi
değil.
Olimpiyotlordon bek-
lenen gelir de istenen
düzeyde gerçek-
leşmeyecek" şeklinde
konuşuyor.
yoboncılorın kolite ve
fiyot dengesi
orodığını belirten
Andreodis,
Yunoniston'ın bu yük-
sek fiyotlorlo doho
kolite!i yotırımIoro
gitmesi gerektiğini
söylüyor. Mokedonio
Gozetesi'nde yoyın-
]onon yozısındo
"Hedefimizin poholı
turistler olmosı gerek"
diyen Andreodis,
Türkiye, Tnus ve
Mısır'ın ucuz fiyotlorlo
turizmi con-
londırdığını
sovunuyor.

I

Aro sınıf öğrenci-
lerinin yurt, burs,
öğrenim ve kotkı
kredisi için bugün
sono eren boşvuru
süresi, l0 Ağustos
Solı gününe uzotıldı.
Yükseköğrenim
kredi ve yurtIor

kurumu'ndon
(YURTKUR) yopılon
oçıklomoyo göre,
holen bir yük-
seköğretim kurumu-
no devom eden
oro sınıf öğrenciler-
ine, yurt, burs,
ogrenim ve kotkı

cJ n A
\, k sur
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Türkiye-Yunoniston
orosındoki buzlorın
erimesi ekonomiye
yonsımoyo boşlodı.
lstikbol, Ulker, Arçelik,
Beko gibi ünlü Türk
morkolorı
yunoniston'ın en
oronon ürünleri
holine geldi. her gün
200 TlR Yunoniston
yollorındo.
Türkiye'de yotırım
yopon Yunon şirket-
lerinin soyısı 2001
yılındo 56'yo
uIoşırken, Türkiye'den
yopılon ticorette de
onemli ortışlor _sog-
londı. lstikbol, Ulker,
Arçelik, Beko gibi
ünlü Türk morkolorı
yunoniston'ın en
oronon urünleri
holine geldi. Gunde
200 TlR ın Yunoniston
yollorındo Turk ürünü
tosıyor.
yunoniston lstotistik
Enstitüsü verilerine
gore Türkiye den
yopılon itholot yüzde
l40 orttı.
yunoniston'ın
Türkiye'ye olon ihro-
cotı ise 5 yıldo yüzde
56'lık ortış gösterdi.
Ticori denge -

302'den 1 .347'ye
yükselmiş durumdo.
Diger Avrupo ülkeleri
ıle olon ticori
dengede ise holo
eski veriler göze
çorpıyor.
yunoniston'don en
çok mol tolep eden
ülke konumundo
olon Almonyo'yo
ıhrocot yüzde l3 ger-
ileme gösteriyor. ltho-
lot ortışı ise yüzde
41 oldu.
İl<ı ulke orosındo
siyosi sorunIorın
cözümlenmesinin
ticorete conlılık
getirdiğine dikkot
çeken Enstitü uzmon-
lorı, önümüzdeki
oylordo ortışın doho
do fozlo olocoğını
belirtiyorlor.
Ticoretin conlılığının
en büyük göstergesi
Yunoniston yollorındo
görülen binlerce Türk

tqntndı

TlR ı. Günde yokloşık
200 TlR Yunoniston'o
giriş yopıyor.
Türkiye'den
Yunoniston o yopılon
ihrocotto ilk sırodo
tekstil ürünleri yer
olıyor. Yogun olorok
meyve sebze, otomo-
tiv yedek porcosı,
foyons-seromik, torım
oletleri, mobilyo,
oyokkobı do
lurklye den
Yunoniston o gidiyor.
Turk ürünlerinin
Yunoniston do ilgi
gormesinin en onem-
lı sebebi ucuz olmosı,
ikinci önemli sebep
ise Turk ozınlık orosın-
do girişimci soyısının
o rtmosı.
ucuz rÜnx MALLAR|
REVAÇTA
AB sonrosı boskılor-
don kurtulon ve tüm
hoklorını kozonon
Türkler, birçok şirketin
sohibi konumundo.
Birçok firmonın tem-
silciliğini ve dis-
tribütörlüğünu olon
Türkler, Türkiye'den
getirdikleri mollordo
fiyotlorın ucuzluğu
nedeniyle de çok
etkili oluyorlor.
Yunoniston'o yogun
olorok ticori mol
gönderen Türk fir-
molorın orosındo
İstikbol Mobilyo, İpek
Mobilyo, Yunduson
Torım, Ulker, Beko,
Arçelik, Poloris,
Vestel, Poşobohçe,
Eti Bisküvi, Kole Kilit,
Beldeson, Hobi Eksoz,
Ayfor, Kohveci
Otomotiv, Koçmozlor,
Servet Modeni Eşyo,
UğurIu Com, Özmut-
luboş Otomotiv,
Volson, Mopek,

Prokop, Erdinler,
Temiz-lş, Bosol,

Çonokkole Seromik
yer olıyor.
YUNANLİ EURO,DAN
si ravrıç i

Bu orodo
Yunoniston do hoyot
giderek zorloşıyor.
poro birimi olorok
euro yo gecilmesi
bosit bir votondoston
sirket sohibi bir
|sodomlno }<ooo ı

herkesi zor durlr,)xj-
bıroktı. Eglence ve
gece yoşomı ile tonı-
non yunoniston do
ortık eski bolluk yok.
Yunon Drohmisi'nden
euro'yo gec işte
poritenin yüksek
tutulmosı devlet
ekonomisinde bütçe
oçıklorını kopotmok
oçısındon yororlı
olurken, iş dünyosı ve
votondoşın oleyhine
oldu. Oyle ki ortık
votondoş 0.50 euro'-
nun bile hesobını
yopıyor. Ayrıco
euroyo geçişte
piyosoyo sürulen l
ve 2 cent degerinde-
ki euro'lorı bulmok
mümkün değil.
Piyosoyo verildikten 6
oy sonro ortodon
koyboldulor.
Ekonomi uzmonlorı
Avrupo Poro Birliği'nin
sovunuculorının toh-
minlerinde yonlış
yoptıklorıno inonıyor-
loi,. Uzmonlor, euro
sovunuculorının
dolorın düşebileceği-
ni ve Avrupo ülkeleri
ürünlerinin
poho lıloşocoğını
hesoplo modıgıno
dikkot çekiyorlor.
Ayrıco özellikle
Akdeniz ülkelerinde

kredilerine boşv
için ek süre ionı
OğrenciIerin boş
rulorı, kurumun
www.kyk.gov.tr
odresindeki inter
sitesinden kobul
ediliyor. Bugün s

ereceği duyurulo
boşvuru süresi,
yoğunluk neden
I0 Ağustos Solı
gününe ertelendi
Düze]tme işlemIe
de ] -6 Ağustos
ine, l 1-13 Ağusto
günleri orosındo
yopılobilecek.

2'l yılın en yüksek
düzeyine, voril boş
no 43 Do]or 30
sent'e çıktı.
Londro'do ise
hom petrol, Körfez
Sovoşındon buyon
en yüksek düzey
olon 40 DoIoro
uloştı.
Uluslororosı piyoso-
do hom petrol
fiyotlorı Çorşombo
günü, Rusyo'nın
dev petrol şirketi
Yukos'un, sotışlorı
durdurmok zorundo
kolobileceği hober-
ler üzerine ortmqyo
boşlomıştı. Rusyo,
Suudi Arobiston'dqn
sonro dünyonın en
çok petrol
ihroceden ülkesi.

Petrol fıyqtlqrınd
21 yıllık rekor

Rus Yukos şirketinin
petrol üretiminden
çekilmesi ve lrok'to
şiddet oloy|orının
potlomosı, hom
petrol fiyotlorını
yine yükseltti.
Fiyotlor, son 2l yılın
en yüksek düzeyine,
voril boşıno 43
Dolor 30 sente çıktı.
Dünyo petrol fiyot-
Iorı bugün yine
rekor düzeye yük-
seldi. Hom petrol
fiyotlorındoki ortışo,
petrol orzının kesin-
tiye uğroyocoğı yol-
undoki koygı|orın
neden olduğu
bildiriIiyor.
New York borsosın-
do hom petrol
fiyotı bugün, son

*
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2oo4 Öss,DE GEMLIK,TEKi iıı< 6,NlN 5,1 vEş|LıRMAKLı
2004 öss,DE 300 ıUANı GEçEN ÖĞnır,ıcİLERİMİz (Hepsi GemIik yeşilırmak'tan)

No
l
2
3
4
5
6
7
a
9

lo
tl
12
I3
14
t5
16
17
Ia
19
2o
21
22
23
24
25
26
27
2a
29
3o
3I
32
33
34
35
36
37
38
39
4o
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5o
5t
52
53
54
55
56
57
58
59
6o
6t
62
63
64
65
66
67
6a
69
7o
7\
72
73
74
75
76
77
78
79
ao

A,Dı soYADı
eülşan çıı<Rıı<çı
NİLGUN TEMURİ<İRAN
ıvıirıran ı(oRuMAz
eunçiıtı AyDıN
AHMET TURİ<MEN
şaxiN ı<ALı<AN
SULTAN oRM.AN
özee çAKıR
MERYEM UGUR
saı-irıa uĞun
ERı<AN NocA
eı-ir yAvuz
.AYşENuR uzuNı<AYA
FAT|H GUNDOGAN
sierı-. şaxiıv
MEcıT çETıNı<.AYA
sEVcAN ı<esı<iı.ı
BU RHAN sA.NsARı_ıoĞı-u
ozAN ı<,A,R.A,DE vı i nı-i
İ(ASİM BAŞAT
HALİL SEYMEN
FEy.zA özeRı-eR
ESRA ayooĞaN
HAı<AN saĞın
RANA yüceı-eN
rı-ir yıLDıRıM
.AyşE NUR oevıin
ZEYNEP ALAÇ
avşeeüı- özvıüş
ALl soNı<ALA,N
AyşE DEMişraş
HıLAL l<u.ÇUı(
BAşAı< YUı<
ELİF SEYHAN
NuRTEN eünı-eyiı<
FUAT aleüıı
sELçuı< eüneşçi
HACER ı<A,HVECı
AYş.F BUı<ET ERGUDEN
NİLUFER A.SLAN
süvıEvRA çeı-eei
DUYGU GoKsEL
MuRAT oüveıt
çAGLA ERENoĞı-u
FATİH ERTEİ<
aoiı- MERT
evıiıır özrünı<
eüı-iıv ı<zrNMAz
oRı<AN ı<uRucAN
özı_evı özavpıN
MEHMET BAŞARA
ıLI(ER coNKAR
SEVDA TUNA
REcEp enoiı-
MUSTAFA SOYDAN
piı_eı< şivşeı<
AYşE GENç
EMıNE cAN
AvşE Nixaı.ı ı<uş
SELCAN SEYHAN
AyşE eerüı_ enrün
H.A,NDE uNVER
EMRAH ayrr«iıı
özeün viĞir
şEREr veriş
YASEM|N ATAK
oöı<xaı.ı poĞax
MUSTAF.A I<.AVLAK
ııizaverriı.ı sAMANLı
sELçuı< özcaN
BELGİN DUMAN
eı_ir yıLDıRıM
DURAN MUTLU
ayşF gincaN Ba.rıaoıR
FATİH GUNDOGAN
anire e.ülşax yAvuz
DEMET URER
MERVE AKOL
aı_i evıRE AKDoĞ.a,N
xanice ivçıvı

PuAN
37o.a7 5
367.33o
361.555
36 l .338
360.52o
357.2o5
356.959
355.() r o
353.zaa
352.521
35 r .263
350.606
349.41 5
34a -227
34a.rI8
346.4ao
346.204
345.634
344 -7 a8
344.7 7 3
344.57 4
344. r 35
344.1 07
343. aaa
343.638
342 -345
340. ao9
339.709
339.669
3 39.60a
339.1 1 l
337.995
337.99o
337.247
336.35a
335.708
335.6l8
334.59I
334. l a5
334.152
332. o65
331.763
33r.26a
33o.7 39
330.5o9
33o.221
33o.17 3
329.349
32a.920
32a.61 6
32a.5 I 6
32a. I 84
32a.o29
327 .7 30
325.988
325.919
324.67 3
324.zao
321 .48a
321 .1 48
321.053
32o.856
32o.412
3l9.79o
319.742
3I9.474
3l 9 .3o2
3t a.841
31 a .626
3ra.621
3 t a.605
3r a.39r
3l8.o17
31 6.a56
3r6.57a
3I 5 .982
3t5-92a
31 5 .584
3r5.5l1
3I 5 .2a2

No
8l
a2
a3
84
85
86
87
aa
89
9o
91
92
93
94
95
96
97
9a
99

loo
l ol
102
l03
104
l05
l06
107
roa
r09
l to
1Il
112
rr3
1l4
tl5
l r6
117
lr8
l19
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
l30
l3r
132
l33
134
l35
l36
137
r 38
t39
140
14\
142
143
144
145
146
147
148
|49
r5()
l5l
152
r53
154
t55
l56
157
I58
l59
l60

ADİ SOYADİ
uFUı< aı_vüz
penĞaH sEMix uı_usov
öıvıen siNin
isvaiı- oüzeı_
oiı_eı< KAvApA,Lı
BURAK NANE
raniH BEcEnixı-i
eüı_üzaR ı<oNca
vıeı-iı<e s eüNeön
sEL.A,HATTiN ç ARFUNDALı
eı_ir KıLıç
MURAT SELÇUİ( BAYDAR
ixsaN sEzER
REcEp sERHAT eiı{oöı_
DUYGu ARı
TURGUT TORUN
sevilAy DuMaN
MUAMMER POLAT
seviNç pEı<EL
oĞuzxAN şERer siNaNoĞı_u
aı-i aı<an
BuRcu AYD|N
A,HMET oNUR eüı_reı<iıı
MERYEM AYDİN
ruĞgA, eıvıine enruĞnuı_
eı-ir ı<öse
eiı-ee eövrz
özee TuRGuT
ııüsNü özpeıvıin
ienaıüiıv r ToRLAı<
ensiıı ARsLAN
FıRAT çi.Noiı-iç
MESUT ORNEİ<
MEHMET SARİTEPE
avı-iN RAHsaı.ı rrı-ı-i
AYSEGUL İ<UMRAL
ASıYE ATAı(
eünrıaN ı<AyA
ABDULSAMET SONı.V/.EZ
MEHMET Aİ<YOL
xanicE ALTıN
ETER a].lCİ
HAsAN srzeiıv
aı-i anaSEvER
UFuı< çivıe.ı.ı
ABDULı<.A,DıR TURı<
DERYA AYDİN
ONUR BEYTAŞ
ZEHRA cAN
züı-ryxA sARıcAyAsEMiıı e.A,Kl
F.ATMA HAMURCU
FuRKAN ı<uRT
çiĞoev.. oiı<ıvıe
ZEYNEP OZAYDİN
ranix Eı<ER
SERDAR BULUM
renioç DAL
MUSTAFA İ<İTAY
nasiıvı ALTuNTAş
AHİ.üET l(ıLıç
ZELİHA AHSEN ŞUŞOGLUvıeoirra eün
FuNDA özçeı-iı<
MUSTAFA ŞİMŞEİ(OGLU
MURAT Aİ<TAN
YAHYA TORUN
özeüıı sELçuı< rrı<iıı
HAcı Muı<AN üzeen
BA.H.A,R eüı-eçav
OSMAN AYGUL
NURTEN YİLDİR!M
SEVDA BULUT
raniz ı<ıLıçoĞı-u
ABDULVAHAP AYDEMİR
ER.HA|| B.i.şARAN
ELİF TURUDU
çiĞoeıvı aı_preı<iN
AYKUT oz
DuyGu özen

$oyısol Puon

GEMLıK l,Ncisi

cÜLşAH çııtRıKçı

sözel puon

GULŞAH Çİı(Rİı(Ç

rlık Puon

ı( 2,Ncisı

GULŞAH Çİl(Rİl(Ç|

PuAN
314.687
314.659
314.644
314.5o4
3I 4 .4oo
3r3.928
31 3 .879
313.762
3r3.744
313.733
313.45l
3l 3 .3a2
313.275
3l3.1t6
312.a63
312.a51
312.7 54
3I l .a4o
3l l .452
3l l .399
3l r .339
3ro.977
3ro.7o1
3 r o.462
3ro.3a7
3o9 .812
309 .7 84
3o9.772
309.Aaa
3o9.19l
309 .o7 8
3oa .7 43
308.66a
3oa.l 33
3oa.aa7
3o7 "a2a
3o7 .662
3o7.493
3o6.99o
306.864
306.62a
306.406
306.1a7
306.171
306. I 55
306.03 r
3o5 .71 a
3o5.314
3o4.991
3o4.91 2
3o4.5o2
304.4 I 3
3o4.396
304.263
304.o25
3o3 .7 65
303.6a 3
3o3 .67 6
3o3.36 l
303.2ao
3o3.247
303 -222
3o3.222
3o3 .123
302. a86
3o2.7 29
3o2.551
3o2.47 7
3o2.459
3o2.418
3o2.27 a
30l .712
30,| .67 4
3()1.54o
30r.oao
3oo.959
3oo.9l 3
3oo.42o
3oo.21 4
3oo.o52

Dll Puon

ı(Lt\/lEG

3 70,8 75

Nc

356,489

$

E,Ağ

GEML

362,080

GEMLıK l,Nclsı
ıı

NıLGUN

TEt\/ltJRKİRAN

367,33l

Ferdl ve kltlesel
ör fuaac% d?z,

Başarıda O Numara-fu@
Tel : (0.2241 514 47 87 - 51 4 21 40 - 514 21 41
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t TOLGA ÇEKİÇ ^a.ı-i osMAN soNıVl-Ez EEN ı-isesi
2 AHıVIET s^a.ı_ix NuııoĞlu yALovA FEN ı_İşE§i.',
3 piL^a.RA oa.Ğ YALOVA FEN L|SESİ

E}IJRS ı AN|ADOLL' LlSESlNll KAZ.ıAI\! -ıNlL ıR .;

SEZEN Eİ İRAN Esİ4 EL^ZıG ı<.ıeA ıaAyA FEN", i

t İ{ USAİVİ ETTİN Dİ NÇ)E Lİ BURSA ANADOLu LısEsl,
2 .İ :BURSA ANADOLu :LısEstÇİGDEİVl TANRİVERDİ
3 SENCER İV|ORAL BuRsA,ANADoLu LisFsi

ALı BuRAı< YıLıV! -
cANsu ı<ıYıVl -

GElVlLll< AN|/ADOLL|

4

l

İL Es is İNl a</^Z/^ LNl R\

BURSA ANAooLu ı_isEsİ, .

ANADOLu OĞRETıV|EN ı-isEsİ

1 BERK |LKEM TEKİN 21 BURCU KORAL 4o vuru$s TosuNoGLu
2 41 . HAKAN ALTİNDİŞDILARA BEKÇE 22 BURCU YAZICİ

423 DENİZ GUZEL 23 MERVE OZDEM|R DAMLA TUNCA, .:

4 NİHAN TEKEŞ 24 S. BURAK BAYRAM 43 NECDET BuLuK i .

5 44 AHMET TALHA inerHUSAMETT|N ARCA 25 DİDEM AKGUN
6 45 . cAN şANL|SONER SİNAN 26 F|RAT SOYGAN
7 46 KEzıBAN EcE uzELHANDE AYPEK 27 CANSU KAPAR
8 47 ,..ALl YlLCEREN ATÇİ 28 MUSTAFA GUR
9 48 ıl ELI'F TUNA 'CEREN OKUMUŞ 29 ELİF OZBAYOGLU
lo 49 QNUR ERDEMHİDİRCAN ARSLANTAŞ 3o NURCAN ATAMAY
ll KİVANÇ ŞEİ(ER lsı | oürıcEGüLısıK 5o BEGUM NOCA İ

12 KERİM OZKAN 32 ENES l(ıLıÇ 5l EzGı. AYD|N
I3 SERCAN Ç|NAREMEL TELcl 33 HİLAL DEMİRC| 52
l4 53 @OZDE MUTLUERoRHuN |GKAN 34 GİZEM KOKSAL
t'5 AYsu YlLtV[Az 35 54 .ORKUN KAPLANP|NAR COMERT
16 GULAY BAKİR 36 D|LAN AKBAş EtrJrJ [u@ÇE METE
17 MEHMET UNAL 37 MUGE EVİRGEN 56 pAMLA AKYILDıZ ,

l'8 57 HA7AL BUCAKGURKAN DAL 38 G. BALDAN ABBAS|GıL
I9 58 cANsu Goı(ÇE ,EzGı AK 39 GAMZE NAZ ŞENDİL
29 AYÇA GUNAY

a ı
ı§R ,

i?

iı_ı<öĞFıET ııVıDE GıJTQUR,

UGU YAşATflĞı,NıiBlzLERE ,Bu'
VEL

Mü7taL}in

ADıNA
ı

O Fı HA.ı\ı e.az.i /AI\ı/AE)O) ı-ı.ı ı-i s e s i ııl i ı<.]A:zAı\ı.A\Nl L)A.Fı
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3 F|KRET FİRAT ENONU 6 UMİT PEHLİVAN 9 . FEYZULLAH,E'R[ünr

izıw i rc /Ah| \DOLıJ ı_isEsi ıv i ı<,,a..zıNl ıl\l L -\ıiı ' ı,"
l ECE BOSTANC|
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lskelede tahmil tahll ba ladı
lJtaştırmaBakanlığıileGemlikBelediyesiarasındayapılan
işleri başladı. Belediye İskelesi'ne yanaşmak isteyen gemiler, artık kod alarak yanaşacaklar. Haberi sayfa 2'de

GEMLix,irı iı-x cüNLüx GAzEresi
"üü

TARAFSİZ SİYASİ GA.ZETE
3 Ağustos 2004 Sa!ı riynrı : 250.000_ TL.

0a kan Oürc ll0 ekl 0nlstlfaOtt||er
Küçük Kumlo Belediye Boşkonı Eşref Gure ve 6 Belediye Meclis
Uyesi Genç Porti'den topluco istifo ettiler. Güre, mokomındo
düzenlediğ| bosın toplontısındo, Genç Porti'nin işin!n bittiğini
belirterek, blr süre boğımsız olorok hizmet verecek|erini söyledi
28 Mqrt yerel seçim/erinde
Genç Porti'den Küçük
Kumlo Belediye 8oşko nlığı
no seçı7en Eşref Güre ve 6
Belediye Meclis üyesi Genç
Porti'nin işinin bittiği gerek
çesiyle portilerinden
istifq ettiler. Belediye
Meclisi'nin 7 boğımsız, 7

DYP'li, 2 N|tAP'lı üye ile tem-
sil edildiğini belirfen Boş kan
Güre, "KıJmlq' nın menfqot-
leri doğrultusundo koror
vererek yopılocok teklifleri
değerlendireceğiz" deli.

Seyfettin ŞEKERSOZ'ün
hqberi soyfo 3'de

İ

Küçük Kumla Genç Parti Teşkilatı'ndan 5O üyenin toplu olarak istifa edeceği belirtildi.

_

iskele'nin bİr ay<lır çaıışİİıarnası BeıeGİiye'nın 15(ı rnilyar lira zarar etrnesine neden oıdu

ıı

ı

Belde Belediye

Boşl«on lorının geleceği
28 Mort yerel seçimlerinde İlçemizin üç beldesinde, 3

degişlk siyosi portinin belediye boşkonı seçimleri kozondı.
Umuıbey'de Folih Mehmet Güleı ANAP'ton, Kurşunlu do

Boyrom Demiı Doğru Yol Portisi'nden, Küçük Kumlo do ise

Eşref Güre, Genç Porti'den Belediye Boşkonlığıno seçildiler.
Seçimlerden bu yono dört oy geçti.
Bu dört oy içinde Uzonlor çökatildi,
Uzonlonn moddi yönden biiiıilmesi, bobo ve kordeş

Uzunlonn yuri dışıno koçmosı, Genç Porti Genel Boşkonı

cern uzon'ın do sonu oldu.
Yokındo Genç Portisiyosi meflo holine gelecett
Bu poriinin üyeleri ise kendilerine gelişen zomon içinde

yeni yerler bulucoklor.
Eşref Güre ikidönem Küçük Kumlo do Bölediye Boşkonlığı

yqpil. Eski portisiyerine, Genç Porti'den seçimlere kotıldı ve
kozondı,

Güre, dün ise yoptığı bosın ioplontısı ile Genç Portiden
ekibiyie birlikte i$ifo etti.

Güre, şimdilik boğımsız kolocok., Gel§melere göre kendine bir yer bulocok.
Bu en yokın DYP olobi]ecegi gibi, AK Porti de olobilir.

Merkez soğın ANAP'ı ortık l«oloy koloy kendini foporloyo-
mOz,

Genel Boşkonlon portinin odını bile değiştirmek istiyor.

Oyleyse Eşref Güre, yukondo belirttiğim iki siyosi portiden
birinde koror kılocok demektir.

Bu, poriilerin kendine yokloşımıno boğlı.
Qüre, eğer AK Porii'nin beldesine birşeyler yopobilecegini

güçlü bir şekilde hissederse, AK Porti'ye geçer.
Yokındo Umurbey de de bir bombo potloyobilir,
Bekleyelim görecegiz.
Aüre, Genç Portiye boşkon odoyı olmok için girmişti.

Oldu do.

Şirndi yerıi yerini oıryof.

Güne Bakış
kadri cüı_rn
kadri_gu ler@ hotmaiI. com

|ıh§A 2!9,ııı ağ ıeııa§ııı ı 0 eın l|k' h açry 0r
Türkiye'nin öncü
indirim morketi
zinciri DioSAnın
219, moğozosı
Gemlik'te oçılıyor.
Yı|do ortolomo 45
moğozo oçı!ışı ile
hızlı büyümesini
sürdürerek İstonbul,
Yolovo, Bur§o,
Tekirdoğ ve

kocoeli'de hizmei
veren 21 8 odet
indirim morketlne
Gemlik moğozosını
do ekliyor.
5 Ağustos torlhinde
Homidiye Mohollesi
llıco Coddesi No : 5
odresinde oçılocok
olocok DioSA
Moğozolor Zincirinin

iki hoffodo bir
düzenlenen
komponyolordo
200'e yokın ürünün
sekiördeki en ucuz
fiyotlorlo tüketiciye
sunulocoğı belirtildi.
Modern yoşomın
tüm temel
ihtiyoçlorının
korşıloyocok olon

DioSAdo, bin 500 ün
üzerinde ürünün
tüketiciye sunulo-
coğı oçıklondı.
Sebze ve meyve
reyonlorıno önem
veren Dio$Adoki
fiyotlorın semt
pozorının oltındq
tutulocoğı
belirtildi.
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Gürhon ÇET|NIGYA

Trofik kozoIorı

Bize eskiden gozetecilik mektebinde oğretmişlerdi,
Bir köpek insonı ısırırso hober değeri yoktur.
Ancok inson köpeği ısırırso o zomon hoberdir.
Türkiye'de olon trofik kozolorı için ise bu tonım]o-

mo şöyle...
Bu sürücü kolitesiyle bizim ülkemizde ne yozık ki

trofik kozosı o]momosı hober.
Trofik kozosı ise eskilerin deyimiyle voko-i odiye-

den.
Yoni normo| oloy.
Aslındo trofik kozotorının oluşum nedenleri orosın-

do sosyo-psikoIojik etkenler birinci derecede yer olı
yor.

Egitimsizlik te cobosı.
Ve tümü bir oroyo gelince trofikte insonı conovoro

dönuştürüyor.
Kozolor kol geziyor.
Yollorı kon gölune döndurüyor.
Aslındo konulon kurolloro itirozımız yok.
Yerinde ve coydırıcı.
Ancok uygulomodo sorun vor.
Kurollorın tom onlomıylo işletilememesi, suistimol

edilmesi işi endozesinden çıkorıyor.
Ve göz gore göre trofikde cinoyet isleniyor.
Oyso korovollorı ve trofigi denetleı-[ı€ı.ıe yükumlu

o|on kurumlor gerekli isoret ve yönlendirrneleri yop-
mışlor.

Gerçi bu konudo do zoofiyet ve geçiştirme vor
omo genel olorok yopıldıgını vorsoyıyoruz.

lşin özü sorun çok derin.
Ve derinliklere inmek gerekiyor.
Korkusuzco ve cesoretle...
Tobii derinliklere inmek için de iyi yüzme bilmek

ve nefesi doğru oyorlomok gerekiyor.
Yokso;
Olon b|ten ortodo...
Geçiştirme...
lhmol,
Duyorsız yok|oşım.
yetersiz denetim.
Doho do önemlisi inson yokloşımı.
Önce inson kurottoro uymok uymoyonlorı

uyormok durumundo.
Yo|lor ontrenmon olonı değil.
Ve de yokosı yok.
Trilyonlorco liro moddi hosor ve değeri ölçüle-

meyecek ölçüde con koybı ülkede koro deliği
büyütüyor.

Yozık çok yozık.

ı

ı
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BURSA HAKİMİYET VE
KENT GMETELERllrlr

iını,ı Ve REKLAM ALıNıR

İ(ÖRFEZ REİGAM
TEL : (0 .224| 51 3 96 83

ls le'de tahm
tahlUe başla

Seyfettin
srxrnsöz
Gem]ik
Belediyesi i|e
Uloştırmo
Bokonlığı
orosındo
yopılon "Dost"
onloşmosın-
don sonro
Belediye
ıskelesi'nde
tohmil-tohliye
işlemleri
boşlodı,
l Temmuz
to rih inden
bu yono
gemilerin
yo noştırılmodığ ı

iskelede dünden
itiboren çolış-
nıoıor yeniden
hız]ondırı,riı
uluslororusı
Guvenlik Onlem-
leri (lSPS) kop-
somındo
yürutülen çolış-
molor sonucundo
Gemlik Belediye
İskelesi'nde dur-
durulon çolış-

molor toroflor
orosındo
yopılon onloşmo
gereğince
tekror boslotıidı.
Deniz
Muştesorlıgındon
olınocok onoy ile
kod verilecek
olon Belediye
ıskelesi'ne
yo noşoco k
gemiler ortık
kod olorok
yonoşocoklor.

Geçici olorok
verilen yonoşmo
izini i]e yüklerini
boşolton gemil-
erde tohmil
tohIiye islem-
lerınde colısonlor-
do bir oydon bu
yono ilk kez
hizmet vermeye
boşlodılor.
lskele'nin bir
oydon buyono
çolışmomosı
nedeniyle

So

Gem!ik
Belediyesi'nin
yokloşık 70-80
milyor lirolık
koybı olduğu
tohmin edi]irken
tohmil tohliye
ço lışonlo rının
olomodıklorı
ücretinde
eklenmesiyle
bu rokomın
yokIoşık l50 mil-
yor liroyı bulduğu
belirtiliyor.
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Kordona güçlendlrm
dolgusu yapılıyor

Seyfettin ŞEKERSOZ
lskeIe
Meydonı'ndo
boşlotı!on dolgu
çoIışmolorının
tomomlonmosın-
don sonro şimdi
de Atotürk
kordonu'no ilove
dolgu yopılıyor.
Kış oylorındo
denizin hovo
muholefeti
nedeniyle büyük
dolgolorlo sohile
vurmosl sonucu
zoror gören kor-
dondo bu neden-
le güçlendirme
dolgusu nun
yopıldığı

olonındo düzen-
Ieme çolışmolorı-
no boşIonılocoğı
öğrenildi.

Meydonı yonındo
yopılon dolgu
çolışmolorındon
sonro Festivol

öğrenildi.
Dolgolonn en
fozlo zoror verdiği
yer olon İskeIeırIII J
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Düşünür, Thomos Fuller:
"- Arkodoşsız ederiz,
Amo. Komşusuz edem eyiz"

demiş.
sözün özünde, derin bir onlom

Vor.
Komşuluğu, orkodoşlıkton üstün

tutmuş.
Birey olorok, hepimizin komşulorı

Vor.
Üll<e olorok do, komşulorımız vor.
Hem birey olorok, hem ülke

olorok komşulorımızlo iyi geçinmek
mecburiyetind eyız.

Üll<e olorok, bunu bir türIü
beceremedik.

Hep gerginlik po|itikosı uygulodık.
Yunoniston ve Bulgoriston, yıllorco

boş düşmonımız oldu.
Ardındon, teröre orko çıkon Suriye

ile gerginleştik.
Rejiminden endişe duyduğumuz

İron'don endişe duyduğumuz
normo!di.

Amo. Kışkırtmolor sonucu, bunu
düşmonlığo toşıdık,

Doğolgozı bile, lrtico gelir diye
olmokton korktuk.

Bizim komşulorımızlo oIon poli-
tikomızı, biz belirleyemedik.

Hep Ameriko belirledi.
Boşbokon Erdoğon İron'o

giderken son ondo, Ameriko mektup
verdi.

Kritik onloşmoloro girme dendi.
İron'lo belli mebtoğın üzerinde

onloşmo yopor her ülke, bizim düş-
monımızdır mesojı verildi.

Aslındo iki seneden beri, yopılon-
|or doğrudur.

Kolkınmonın ilk şortı, silohloro
vedo etmektlr.

Komşulorlo iyi geçinmektir.
Gergin politikoloro son vermektir.
Biz bile birbirimize:
"- Ev olmo komşu ol" demiyor-

muyuz.

GIINİIN s(izü

Erol GÜRçAY

Komşuluk

"K. Atatürk"

yurtta sulh,
cihanda sulh

-rATLı
sEFı.Ta

a a kan Güreve erhl
GP'den istıfa etfiler

](üçük Kumlo Belediye Boşkonı Eşref Güre ve 6 Belediye Meclis
Uyesi Genç Porti'den topluco istifo ettileı. Güre, mokomındo
düzenlediği bosın toplontısındo, Genç Porti'nin işinin bitiiğini
belirterek, bir süre boğımsız olorok hizmet vereceklerini soyledi

ı

Seyfettin LEKERSÖZ
28 Mort seçimlerinde
Genç Porti'den
Küçük Kumlo
Be|ediye Boşkonlığıno
seçilen Eşref Güre
ile 6 Be|ediye
Meclis Uyesi toplu
olorok istifo ettiler.
Toplu istifolorının
gerekçesi olorok
Genç Porti'nin
"işinin bittiğini"
gördüklerini iIeri
süren Eşref Güre
ve meclis üyeleri
bir süre bogımsız
olorok hizmet
vereceklerini
söy!ediler.
Dün mokomındo
yoptığı bosın
toplontısıylo
istifolorını
oçık|oyon Eşref
Güre, 28 Mort
seçimlerinde
Genç Porti'den
odoy olduğunu
ve seçilerek
Kumlo Belediye
Boşkonlığıno
getirildiğlni söyledi.

KuMLA,NıN
ııırıvrıariııi
oüşürırc re.iz
Güre, "Genç Pqrti'nin
günümüzde hiçbir
vorlığının kolmqdığını
görüyoruz. Bu
gidişotlo portinin işi
bitmiş görünmekte,
bu yüzden meclis
üyesi orkodoşlorımlq
birlikte istifq

ediyoruz. Kıımlq'nın
menfqqtleri doğrul-
tusundo korqr
vererek yopılocok
teklifleri değerlendi-
receğiz. İleri ki
günlerde bqzı
portilerle
görüşmelerimiz
olobilir. Bu
görüşmelerimizi
orkodoşlqrımızlq
en iyi şeki/de
görüşüp
değenlendireceğiz"
şek!inde konuştu.
Kumlo'do boşloyon
istifolorın devom
edeceğini de
söyleyen Boşkon
Eşref Güre, Genç
porti'den istifo eden
meclis üyelerinin
cevdet Ünol,
Abdulloh Çoko|,
Abdulloh Porlok,
Hoson UysoI,
Göksel konok
ve Gönül Uğur
olduğunu oçıklodı.
9 üyeli Kumlo
Belediye Meclisi'nde
DYP'Il Soime
Aktürk'ün yonı sıro
2 ANAP'Iı üyeden
Ero| Dur portisinde

kolırken,
Cengiz Yozıcı
bir süre önce istifo
ederek boğımsız
kolmıştı.
lstifolorlo birlikte
Kumlo Belediye
Meclisi'n de 7

Boğımsız,
l DYP ve l'de
ANAP'!ı üye oldu.
BELDE BAŞİGNİ DA
İSTİFA ETTİ

Öte yondon,
Eşref Güre'nin
ekibiyle seçimlere
giren Genç Porti
Kumlo Belde Boşkonı
Hüseyin Korodeniz ise
7 yönetim kurulu ,

üyesi orkodoşıylo
birllkte isiifo
mektuplorını
imzoloyorok
ilçe boşkonlığıno
gönderdiIer.
Ote yondon Kumlo
Belde Boşkonı
Hüseyin Korodeniz,
yokloşık l50 üyenin
bulunduğu l(üçük
Kumlo Genç Porti
teşkiloiındon
50 üyenin toplu
olorok istifo
edeceklerini oçıklodı.

?otaoı 7anorn

Nosıl onket lseıııı
ABD St. Lou|s Bonkosı'nın oroştırmosıno göre;

cehennem inoncı olon ülke]erde

Yolsuzluğun doho oz görüldüğü,

Bu ülkelerin doho vorlıklı olduğu iddio ediliyor,

Aynı kuruluşun soptomosıno göre;

Türkiye'de Cehennem inoncı

toşıyonlorın oronı % 85.

Amo yolsuzluk gırlo, yoksulluk hod sofhodo.

Nosıl onket ise...

TAşı ı t

GEDlĞİıtr
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lş|etrne lvlüc

ıOş|uc
yoz sezonunun
en yoğun geçtiği
bugün!erde
yozlıkçılor
turnelere çıkmış
sonotçılorın
müzikIeriyle
eğleniyor|or.
Geçtiğimiz
Cumortesi günü
Büyük Kum|o
Çokıl Ai|e
Gozinosu'ndo
Gökhon
Güney ve
Tüdonyo
fırtınosı esti
Arobeks muzıgi
beyefendi
sonotçısı Gökhon
Güney, Çokıl'do
özel soz grubuylo
sohne o|ırken
sevenlerinin
hücümunc
uğrodı.
30 yıldır
sohnelerde
orobeks müzik
yopon Gökhon
Güney günün
sevilen şorkılorı
yonındo
orobeskin

klosiklerini
seslendirirken
boyon izleyicileri
sohneye
hücüm ederek
sonotçıylo
fotoğrof
çektirebi!mek
için odeio
birbirIeriyIe
yorıştıIor.
HALİ( MUZİGİ
coşKUsU
korodeniz
bölqesinde
l5 guııdur
konser|er veren
Goırııuı ı Guney
ve orkodoslorı
Kumlo do
gecenin geç
sootlerine kodor
iz|eyenlerini
coşturu rken,
Tüdonyo
holk türküleriyle
gönülleri
doldurdu.
Gökhon Güney
konserleri
bugünden
boşloyorok
Ege Bölgesinde
sürecek.

Askere gıtmek uzere
gorevınden oyrılon
Zoter Girgin in yerıne
Tedoş Gemlik
lşletme
Mudurlüğü'ne
Hüsomettin
polo otondı.
Dun görevine
boşloyon
Hüsometiin Polo, -
l 980 yılındon bu
yono oynı kurumdo
çolışon tecrübeli
bir teknik elemon
olorok Gemlik'e
yoboncı değil.
Kurumdoka 24 yıllık
görevinin tomomını
Burso'do sürdüren

. leOoş
, ü umundo

tesis bosmuhendisi
olorok görev olmış.
Gemlik ve çevresin
deki hot yenileme
çolışmo]orındo
görev olon
Hüsomettin Polo,
Gemlik'te
yoboncılık
çekmeyeceğini
söyledi.
Elektrik Mühendisi
olon yeni Tedoş
lşletme Müdürü
Hüsomettin polo
evli iki çocuk bo
olduğunu söylediyenilenen Manastır

Kalşağı'nda ilk kaza
Şsyieltjn srxrRsöz
Bir süre önce
yeniden düzenleme
çolışmolorıno
boşlonılon Monostır
kovşoğındo ilk
kozo meydono
geldi.
Gemlik'ten çıkış
yopmokto olon
Nüket Çovuşoğlu'nun
kullondığı
l6 EB 933 plokolı
özel otoyo KumIo
istikometinden gelen
Toyfun Yıldırım'ın
kullondığı 34 YUS
95 ploko!ı özel
oroç çorpmomok
için orto
refüje bindirdi.
Refüje bindiren
oroçto moddi hosor

meydono gelirken
yorolonon
olmomosı ise
sevindirici oldu.
Kovşokio geliş

ve gidiş yollorının
doroltılıp oroç
sollomosıno son
verilmesine roğmen
sinyoIizosyon konuI-

momosı doho
birçok kozolorın
yoşonobileceğ inin
şimdiden hobercisi
gözüküyor.

rtez yta 4

l lı

ru

Bu sezon yozlıklordo
oloysız geçen günler
geçtiğimiz cumortesi
günu bozuldu.
Küçük Kumlo holk
pozorındo esnoflor
orosındo yer
konusundo boşloyon
tortışmo kovgoyo
donüşünce olışverişe
çıkon votondoşlor
korkulor onlor
yoşodılor.
Sivil jondormo
ekiplerinin kovgoyo
zomonındo müdo-
hele etmesi
sonucu toroflor
oyrılorok ifodelerini n
olınmosı için Küçük
kumlo Jondormo
korokoluno
götürüldüler.
Kovgocılor dün
Adliyeye sevk edildi.
lfodeleri olınon
kovgfocı esnof
serbest bırokıldılor.

GEN.çLER
gingiRiı.ır oinoi
kumlo'nın en
kolobolık olduğu
cumortesi günü
Hizmet Coddesi'nde
bir grup genç yoldo
geçen bir oroç
sürücüsüyle
kovgoyo iutuştu.
Yumruklorın konuş-
tuğu kovgodo
kovgocı gençler
doho sonro yollorıno
devom ettiler.
Öte yondon oynı
semtte oturon o|kollü
romen votondoşlorın
toşkınlıklorı üzerine
iondormo çoğrıldı.
Jondormonın
Romenleri
uyormosındon ve
coddeden oyrıl-
molorındon sonro
olkollü romen
gençler mohoIleIiye
meydon okudu.

0 0l(um ıguVg0

ı

._ı-



3 Ağustos 2004 Salı Sayfa 5

Terclhler lçln yann so n gün
I ,ü:\ıııx,ıı.^ ..\.,ı,, I

seköğretim pro-
gromlorıno oit
yüzdeliklerin sınov
sonuç belgesindeki
Y-OSS puonlorıno oit
yüzdelikler ile
korşıloştırılmosı,
odoyloro yol gösteri-
ci olobilecek.
Ancok, yükseköğre-

tim progromIorındo
gerçekleşen puon
turu degişiklikleri,
kontenjonın ozolmosı
veyo ortmosı, progro-
mo kobul koşulIorın-
do meydono
gelebilecek değişik-
likler, ek puon olo-
bilecek ogrenci soyısı
degişimleri, olondo
veyo yokın olonlordo
yeni oçılon progrom-
lor ve öğrenim ücret-
lerinde meydono
gelen değişiklikler
gibi birçok etkenin,
bu yıl oluşocok
yüzdelik dilimleri ve
sırolomoyı değiştire-
bileceginin göz

o

a

AWpersOııefi

eğifıhden geçecefi
oss tercih formunu
teslim süresi, 4
Ağustos Çorşombo
günü mesoi sooti biti-
minde sono erecek.
TercihIerini iniernet
yoluylo gönderecek
odoylor için bu süre
5 Ağustos'to sono
erecek, oncok bu
odoylorın tercih
formu ve yerIeştirme
ücreti olon l8 milyon
liroyı en son 4
Ağustos'o kodor
bonkoyo yotırmolorı
gerekiyor.
Tercih formunu, 2OO4-
öSS'yi kozonon veyo
sodece sınovsız geçiş
için boşvuron odoy-
lor do]durobilecek.
Adoylor, sınovo girip
girmediklerini ve
mezun olduklorı okul
türlerinl göz önünde
bu|undurorok tercih
kılovuzundoki bilgileri
inceleyip hongi
tob|olordon tercih
yopobiIeceklerin i

belirleyecekler.
Adoylor, sodece ter-
cih yopobilecekleri
toblolordon olmok
koşuluylo girmek iste-
dikleri yükseköğretim
progromlorını soptoy-
ocoklor ve bu pro-
gromlorın kodlorını
tercih formunun ilgili
olonlorıno tercih
sırosıno göre yozıp
kodloyocoklor. Y-OSS
puonlorıno oit yüzde-
lik dilimleri ile pro-
gromlorın en kuçük
puonlorındon heso-
plonon yüzdelik dil-
imler orosındo poro-
lellik bulunduğu için,
tercih yoporken
kılovuzdoki yük-

önünde buIundurul-
mosı gerekiyor.
Tercih formu,
yumuşok uçlu ve
siyoh bir kurşunkolem
ile zedelenmeden
doldurulocok. Bu for-
mun kirletilmemesi,
buruşturulmomosı ve
kotlonmomosı
gerekiyor.
UCRET YAT|RMAK lçlN
xiııııix NuMARAsı
YETERLı
Adoylor, tercih for-
munu teslim etme
den önce tercih
formu ve yerIeştirme
ücreti olon l8 milyon
liroyı Ziroot Bonkosı,
Vokıflor Bonkosı, Yopı
ve Kredi Bonkosı veyo
Holk Bonkosı
şubelerinden birine
yotırorok, dekont olo-
coklor. Yerleştirme
ücretini yotırmok için,
odoylorın T.C kimlik
numorolorını bonko
görevlilerine söyle
meleri yeterli olocok.

ı
ı

Adolet ve KoIkınmo
Portisi (AK Porti)
Genel Merkez
çoIışonlorı, dört oşo-
molı bir eğitimden
geçirilecek. Kişisel
eğitlm dersleri ver-
iIecek olon person-
el, 'protokol' kurol-
lorını do öğrenecek.
AK Porti, millefuekil-
leri, teşk|lot yönetici-
leri ve belediye
boşkonlorının ordın-
don Genel Merkez
persone|ine de
'Kişisel Egitim ders-
leri verme kororı
oldı. Bir oylık süre
içerisinde dört oşo-
molı bir eğitime tobi
tutulocok olon per-
sone!i,'etkili iletişim',
'tokım çolışmosı',
'motivosyon' Ve
'beden dili dersleri
olocok. l(işisel
egitim uzmonı
Hokon Akın torofın-
don verilecek olon
dersler, Eylül'e kodor
devom edecek.
Eğitim çolışmosıno

Genel Merkez'deki
l 20 personel kotılo-
cok. portideki tüm
sekreter!er doho
sonro do 'yönetici
sekreterliği' eğitimin-
den geçirilecek.
sözkonusu dersIerde
de, 'yönetici
sekreterliğinin temel
becerileri', 'dış
görünüm',
'mosoboşı sekreter-
lik', 'protoko! kuroI-
lorı', 'rondevu',
'yozlşmo', 'ropor
yozmo' Ve
'orşiv!eme' boşl ıklorı
oltındo eğitim ver-
ilecek. AK Porti'nin
Aroştırmo-
Geliştirme'den (Ar-

Ge) Sorumlu
Genel Boşkon
Yordımcılığı torofın-
don orgonize edılen
dersler, doho önce
de millefuekil|erine,
teşkilot yöneticiler-
ine ve belediye
boşkonlorıno
do verilmişti.
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J Her çeşif bqlık oğlorı
J Sokon q Misinq Ağlorı
J ipAğ
J Fonyo
J Mqntqr, kurşun

J İp Çeş itleri

J Sondot Molzemeleri
J Kürek
J Çopo
3 Mqcun
J Galvenizli çivi
tr TMc sintine pompos,

d

Erkon SENEN
Ömerb"v rWrn Üs tünSok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

BIT,|MLilnŞAlTN yenl torlfe

mOhkemellk

ve diğer ıııalı,e
ile lıizıııetin iz

elerıIl
,l

Tüketici Dernekleri
Federosyonu 1TÜDEF;,
Türk Telekom'un sobit
telefonlordoki uygu-
lomosının eşiilik ilke-
sine ve komu yororı-
no oykırı oldugu
gerekçesiyle, uygu-
lomonın iptoli için
yorın Donıştoy do
dovo oçocogını
duyurdu.
TUDEF'ten yopılon

yozılı oçıklomodo,
Telekom'un l Ağustos
2OO4 torihinden
itiboren sobit tele-
fonlordo uygulo-
moyo koyduğu 5
degişik lorife sistemi
nedeniyle, yorın
Donıştoy onünde bir
bosın toplontısı
yopılocoğı, ordındon
iptol dovosının oçılo-
cogı belirtildi.
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Ev ekl zr;hhlerden çOcıı Huı krırryu
Bilinçsiz oilelerin temi-
zlik yoporken bordok-
to yo do su şişesinde
unuttuklorı kezzop,
çomoşır suyu ve yoğ
çözücü gibi yokıcı
moddeleri içerek
hosto olon küçük
çocukIorın soyısındo
büyük ortış gözlendigi
beliriiliyor.
Açıkto sotılon ve
çocuklorın uzonobile-
ceği yerlerde sok-
lonon temizlik mod-
deleri büyuk tehlike
soçıyor. Bilinçsiz
oi]elerin temizlik
yoporken bordokto
yo do su şişesinde
unuttuklorı kezzop,
çomoşlr suyu ve yog
çözücü gibi yokıcı
modde|eri içerek
hosto olon küçük
cocuklorın soyısındo
buyük ortış gözlendigi
belirtiliyor. Hostoneler,
vemek borusu ve
midesinde ciddi
yonıklor oluşon kuçük
cocuklorlo dolorken,

doktorlor mesoi leri ni n

çoğunu sorumsuz
oilelerin sebep
olduğu bu tür
vokoloro
horcomokton
şikoyetçiler.
Aileler sorumsuz
Cerrohpoşo Tıp
Foküliesi, Çocuk
Soglıgı ve Hostolıklorı
Anobilim Dolı,
pediotrik Gostro
enteroloji Hepotoloji
ve Beslenme Bilim
Dolı Boşkonı Prof. Dr.

Tufon Kutlu, konuylo
ilgili gozetemize
çorpıcı oçıklomolor-
do bulundu. Prof.
kutlu, kendilerine
gelen bu tür vokolorın
sosyo-ekonomık
durum|orı iyi olmoyon
oilelerde doho sıklıklo
görüldüğünu
belirterek, "Durumu iyi
olmoyon oileler
moholle bokl<olorın-
don yo do seyyor
orobolordon sotın
oldık|orı temizlik mod-

;,,,.,,,ı,,,...,,n .'''l§

delerini su şişelerinde
veyo bordoklordo
soklıyorlor. Bu mod-
deler üzerinde uyorıcı
işoret bulunon
morkolı koplordo sok-
lonmodığı ve su gibi
renksiz olduklorı için
kuçük çocuklor
torofındon içilebiliyor.
Çocuklorın uloşobile-
cegi yerde soklonon

ve oğzı koloy oçılo-
bilen morkolı ürünler
de yonlışlıklo
içilebiliyor. "

Tepkileri çok fozlo
Prof. Tufon Kutlu'nun
verdiği bilgilere göre;
temizlik moddeleri Tıp
dilinde'korozif
modde' olorok tonım-
lonıyor. Bu moddeler
kezzop, çomoşır ve
buloşık mokinesi
deterjonlorı, çomoşır
suyu, lovobo oçıcı,
yog çozücü
gibi temizlik
omocıylo kullonılon
güçlu osit veyo olkoli

korokterde toz veyo
sıvı yokıcı özellikte
bulunuyorlor. Sıvı
korozif moddeler
çoğunluklo küçük
çocuklor torofındon
yonlışlıklo su
zonnedilerek
içilebildiği gibi
erişkinler
torofındon intihor
omocıylo do olın-
obiliyor.
Etkileri ürkütücü
Bu yokıcı moddeleri
oğız yoluylo olon
çocuklordo veyo
yetişkinlerde oğız içi,
yemek borusu ve
mide üzerine yokıcı
etki meydono
gelebiliyor. Ayrıco sol-
unum yollorıno, göze
ve deriye de zoror
verebiliyor. Erken
dönemde yemek
borusu veyo midede
delinme orioyo cıko-
biliyor ve bu durum
sok toblosu ile olume,
yol oçobiliyor. Bozon
hoftolor sonro yemek

borusu veyo mide
çıkışındo dorlık olu
yutmodo zorluk ve
bunun sonucundo
beslenme bozukluk-
lorı ortoyo çıkobil
Böyle bir durumo
moruz kolmış çocuk
to, dorlığı ortodon
koldırmoyo yönelik
uzun süreli cerrohi gi
işi m ler gerekebil iyor.
Ayrıco ucuz diye olı-
non oçık temizlik
moddelerini içen bir
çocuğun hostone
mosrofı ciddiyetine
göre 2 milyor liro ile
I0 milyor liro orosın-
do .değlşiyo[.
YOGURT YEDİRMEYİN
koon Özdemir
susoyınco, oblosının
bokkoldon su şişesl il

oldığı oçık deterjon-
don koşlo göz orosın-
do bir yudum olmış.
Acı icinde kıvronon
l(oon o onnesi yogurt
yedırerek doho do
rohotsızlonmosıno
sebep olmuş.

,ş ffih,
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YENİ TELEFONUMUZU NOT ALİNaZ
KORFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMl DAİRELER DENiz orogÜsÜ

İtfoiye l 10
polis imdo1 l55
Jondormo lmdot l56
Jondormo K. 513 l0 55
Polis Korokolu 513 l8 79
Gor. Kom. 513 l2 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bol.Şef.
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
ozeı 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 256
Mudanya 544
Yenikapı (212) 516
Yalova (226' 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLİK (226) 814 10 20

(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

Yalova
Topçu lar
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd,

Emniyet Müd,

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo
Aydın Turizm
süzer Turizm

513 12 12
513 20 77
512 10 72

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 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

513 14 25

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

AKCAN PETROL
yenı-iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

HASTANELER
BELEDıYEDevlet 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 İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50
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Işyeri ve evlere pukel servisimiı voıdıı

istikla] Cad,No r 17 GEMLir ıeı : (0,224) 513 53 67
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PİZZAMİZİN

TADıNA

sATı Lı ı< V LLA
Monostır Cumhuriyet MoholIesi'nde

Koyıkhone mevkll üsiünde 3 kotlı

tripIex sotılık villo GSM : (0.535) 886 47 7 4
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Çok soyıdo
hostolığın nedeni
olorok gösteri!en
stresln, vücutto bulu-
non posif dokulorı
horekete geçirdlğl,
bu durumun olumlu
hole
dönüştürü!ebiIeceği
bildirildi.
Se!çuk Üniversitesi
Soğlık Bilimleri
Enstitüsü Beden
Eğitimi ve Spor
Oğretmenliği
Anobilim Dolı
Boşkonı Yrd. Doç. Dr.
Yo!çın Koyo, "stres"
kovromın, kişiyi nor-
mol dışı dovronışo
sürükleyen bir süreç
olorok tonımlon-
obileceğini söyledi.
Aşırı koygı ve

|gı|orın strese
en olobileceğini

lirten Koyo, stres
linin, yoygın

olorok biIinenin
oksine çok korkulo-
cok bir durum

olmodığını ifode
etti. Konuylo ilgili
pek çok uzmonın
"Amon stres yop-
moyın, stres
yoporsonız koybed-
ersiniz" gibi telkin-
lerde bulunorok,
çoğu zomon kişil-
erdeki stresi doho
do ortırdığıno dikkot
çeken Koyo, "Oyso
stres, inson orgoniz-
mosını tetikleyen,
posif dokulorı
horekete geçiren en
önemli oteşleyicidir"
dedi.
Stresin koybettire-
blldlğl gibi kontrol

edilebilmesi duru-
mundo önemli
yororlor do
soğlodığını vurgu-
loyon Koyo, şunlorı
koydetti: "Torihe
boktığımızdo, bütün
sovoşlorın stres ve
heyeconlo
kozonıldığını yo do
koybedildiğini
görürüz. Öğrenciyi
veyo hostoyı stres
konusundo korkut-
tuğumuz tokdirde,
yoşonon en ufok bir
streste bu kisiler
(Tomom ortık, stres
yoptım, koybede-
ceğim) diye düşün-

meye boşlıyor ve
ümitlerini yitiriyor.
Bunun sonucundo
do hostolık ve
boşorısızlık geliyor.
Strese korşı yoygın
bokış oçısını
değiştirmek gerekiy-
or. Stres, koygı ve
heyecon, orgoniz-
moyı tetikleyici bir
foktör olorok
olgılonmolıdır. Eğer
böyle yopılırso,
yoşonon stres ve
koygı durumu pozitif
enerjiye
dönüştürülebilir."
"sTREs BAşLADı,
DEMEK Kl BAŞARİLİ

oLAcAGlM"
Kişilerin, kendi-
lerinde stres belirtisi
gördükleri ondon
itiboren "Bende ortık
stres boşlodı.
vücudumdoki nor-
mol durumlordo kul-
lonomodığım posif
dokulor ortık oktif
hole geçiyor. Bu işin
üstesinden gele-
ceğim" şek!inde
düşünmeleri gerek-
tiğini belirten Koyo,
böyle yopıldığı
tokdirde, sınov gibi
stresin yoğun olduğu
durum!ordo
boşorının, sosyo!

hoyotto ise mutlu-
luğun yokolonobile-
ceğini söyledi. Koyo,
önemli olonın,
yoşonon stresin
olgı!onış biçimi
olduğunu belirterek,
"Onemli olon olgılo-
mo boyutunu
değiştirebilmektir.
Kişinin bu durumu
bilinçli şekilde kon-
trol edebilmesi
holinde, stres onın-
do yoşonon negotif
kısır döngü pozitife
dönüşecektir" diye
kon uştu.
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be!irlenecek orondo
özürlü, eski hükümlü
ve terör moğdurunu,
durumlorıno uygun
işlerde çolıştırmok
zorundo olocok.
Bu kopsomdo
çolıştı rı locok işçllerin
toplom oronı yüzde
6 olorok belirlendi.
Ancok, özür!üler
için belirlenecek
oron, yüzde 6'lık
toplom oronın
yorısındon oz olo-
moyocok.
Bokonlığın tebliğine
göre; özürIü, eski
hükümlü ve terör
moğdurlorının işyer-
lerinde tom süreli
çolıştırılmolorı esos
olocok

e
Yükümlülüğü bulun-
modığı holde özürlü,
eski hükümlü ve
terör moğduru
çolıştıron işveren-
lerin, bu işçiler için
ödediği SSK priminin
yüzde 50'sini Hozine
korşıloyocok.
Bokonlor Kurulu'nun
belirlediği oronın
üzerinde özürlü, eski
hükümIü ve terör
moğduru çolıştıron;
yükümlülüğü bulun-
modığı holde bu tür
işçi çoIıştıron ve
çolışmo gücünü
yüzde 80'den fozlo
koybetmiş
özürIü istihdom
eden işverenlerin,
bu işçiler için

ödediği SSK priminin
yüzde 50'sini Hozine
korşıloyocok.
Çolışmo ve Sosyol
GüvenIik
Bokonlığı'nco hozır-
lonon Ozürlü, Eski
Hükümlü ve Terör
Moğdurlorının İstih-
domı Hokkındoki
usul ve Esosloro
İıışı<ın Tebliğ, Resmi
Gozete'nin dünkü
soyısındo
yoyımlonorok
yürür|üğe girdi.
Tebliğe göre; 50 ve
doho fozlo soyıdo
işçi çolıştıron işv-
erenler, her yılın
boşındo yürürlüğe
girecek şekilde
Bokqnlor Kurulu'nco
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MüIklyeti şirketimize olt, üzerinde l5 yoşındo

1.320 odet zeytln oğocı bulunon 52.402 m2
(52.4 dönüm) orozl teklif olmok suretiyle sotılo-
coktır.

NOT :

I ) Teklif|er mektup veyo foks ile yopılocoktır.
2) Arozinin Yolovo - Burso koroyoluno yok-

loşık l60 m cephesi vordır.
3) Arozi istenildlği tokdirde mesoi sootleri

içinde görülebilir.
(Ze.ytinlik orozisi fobriko orozisine bitişiktir)
4l |lgilenenlerin, teklifleri en son 20 Ağustos

2004 torihine kodor kobul edilecektir.

SWEDİSH MATCH
KlBRlT VE çAKMAK ENDüSTRi A.ş.

Çeltlkçi Köyü Mevkll / Orhangazl l BURSA
Tel : 0.224. 573 22 00
Faks i 0.224. 573 39 62

$[Iıııı(

UtvlURBEY S|NıRLARı içiııDE 450 rıJl2 ASFALTA

cEPHE120öı,ıÜıvı 2, SlNlF ziRAAT ALANı

K, DüKKAN VEyA yURT yApıLAgiıin SATıLıK ARsA

fi Müraacaat Tel :(0,224|513 96 83

\/I

-
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Tüketiciler Birligi Genel
Boşkon Yordımcısı ve
Konyo Şubesi Boşkonı
kemol ozer, zorunlu trofik
sigortosındo yopılon
değişiklikle, oroç sohip-
lerinin trofik sigortosının
gününü bir gün gecik-
tirmeleri durumun do, 24
milyon 640 bin liro, bir
oy geciktirmeleri holinde
ise 98 milyon 560 bin liro
fork ödemek zorundo
bırokıldığını soyledi.
Kemol Ozer, uygulo-
modon hoberdor
olmoyon tuketicinin
sigortosını yeni|etmek
içın gittigi kurumdo
öğrendiği uygulomo
yüzünden mogdur
edildiğini belirtti.
Tuketiciler Bırligi Genel
Boşkon Yordımcısı ve

Konyo Şubesi Boşkonı
l(emol Ozer, yoptığı oçık-
lonıodo, 'Hozine
Musteşorlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve sig-
orto şirketlerinin ortok
oldığı bir kororlo uygulo-
moyo konulon 'fork primi'
ile iktidor tüketicileri sig-
orto şirketlerine soydur-
moktodır. lktidorı bu
ohloksız soygunu durdur-
moyo çogırıyoruz. Mev
cut iktidor çizmeyi oş
mıştır. Yeni vergi ve ce
zo|or ihdos etmekte pek
mohir olon iktidor odım
odım yokloşon sondığı
unutmuş ve iktidor
sorhoşluğundon ne yop-
tığını bilmez durumo
gelmişti/' dedi.
Değişiklik ile komyon
sohiplerinin normolde

241 milyon 920 bin
liroyo yoptırocogı
sigortosını l günlük
gecikmede 302 milyon
400 bin liroyo, bir oydo
ise 483 milyon 840 bin
liroyo yopiırobildiğini
ifode eden Özer,
"Minibüsler için ise bir
günlük gecikmede 282
milyon 240 bin liro, bır
oylık gecikmede 470
milyon 400 bin liro prim
forkı uygulonıyor.
Gününde yoptırıldığı
tokdirde 788 milyon 480
bin liro trofik sigorto
bedeli odeyen otobüsler,
bir oylık gecikmede 1

milyor 576 milyon 960
bin |iro ödemek duru-
mundo kolıyor. Binek
oroç sohiplerinin sigorto
gunünü bir gün gecik-

tirmeleri holinde 2. kote-
goride bulunon illerde 24
milyon 640 bin liro, bir
oy geciktirmeleri holinde
ise 98 milyon 560 bin liro
fork ödemek zorundo
bırokılon tüketiciler; AKP
iktidorı torofındon 24 sig-
orto şirketine yem olorok
oltın tepside sunulmuştur.
Koloy vergiler ihdos
ederek toplumu hoyotın-
don bezdiren çoğdışı zih-
niyet; tüketicilere koz
muomelesi yopmoktodır.
Bu vergilerle yetinmeyen
AKP iktidorı l Ağustos'ton
itiborense eşine dünyo-
do rostlonmoyocok bir

şekilde Ozel İletlşim
Vergisi odı oltındo yuzde
45'lik çoğdışı ve vicdon-
sız bir tripleks vergi ihdos
etmiştir.

oyfo 8

Elektrik üre

Türkiye'deki elektrik
üretiminin Temmuz
oyı içerisinde yüzde
5.8 oronındo
ortorok, l3.16 mil-
yor ki|owott soote
çıktığı bildiri|d1.
Enerji veTobii
Koynoklor
Bokonlığı'ndon
yopılon yozılı oçık-
lomoyo göre,
Türkiye'de elektrik
enerjisi üretimi
Temmuz oyı
içerisinde yüzde 5.8
oronındo ortorok
12.44 milyor kilo-

uz

dara

a I

ıd 5 8ey
In n a0

çıktı. Ocok-

elektrik enerjis
üretimi toplo

wott sootten
t 3,1 6 miIyor
kilowott soote

oy|orı boz
olındığındo i

yüzde 6.8 oro
oriış gösterdi.
Türkiye'nin topl
elektrik enerjisi
timi Ocok oyın
80.205 milyor
woti soot iken,
Temmuz oyınd
85.736 milyor
kilowott soote
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Kreş ve Gündüz Bokımevl

ELEİf,AN ARANIYOR
BllElsayarlı Muhasebeden anlayan

BAYAI§ ELEJttAI\l afaıIıyof
I(uşak Bobinaj

Gemllk Sonoyl Sitesl D BIok No : |7 GEMLIK
Mürocoot Tel : (0.2241 524 83 26
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BURSA HAKİMİYET VE

KENT GAZETELERİNE

İınr,ı ve REKLAM ALıNıR

KORFE7 REKLAM
TEL : (0 ,224) 513 96 83L IıII J

0_6 YAş oRuB

KAYİTLARİMİZ

BAŞLAMİŞTİR
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Cumhuriyet Moh. Mehmet Akif Sok.
No: 20 GEML|K

Tel: (0 .224| 5|4 62 69 - 513 31 97

GRUP AİLE
CAY BAHÇESİ
C-c ııı i yetl e ı,c s u ıı cI cı I_|,c,

ııı u s cı, tıı cş ı,ıı Iıcıt,
+,crc1, tcııı i ıı eclili ı,.

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.53n 491 31 30

l ıCEIııİIET onGAı{İzA§rOilU



3 Ağustos 20a4 Salı Soyfo 9

I |./ it tır,ı,-rzı,ıf
ezK

I

2oo4 Öss,DE GEML|ı(,TEKI iLK 6,NıN 5,1 yEşlLlRMAKLı

2004 ÖSS,De 300 ıUANı GEçEN ÖĞner,ıcİLERİMİz (Hepsi GemIik yeşilırmak'tan)
No

]
2
3
4
5
6
7
a
9

lo
'l l
12
l3
14
I5
16
17
r8
l9
2o
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3o
3t
32
33
34
35
36
37
3a
39
4o
4l
42
43
44
45
46
47
48
49
5o
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
6o
61
62
63
64
65
66
67
6a
69
7o
71
72
73
74
75
76
77
78
79
ao

Apl s9YA,_Dl
e.üı-şa,ır çıı<Rıı<çı
NlLGUN TEMURl(ıRAN
ıvıiruar ı<oRuMAz
BuRçirı avoııı
AHMET TURİ<MEN
şAHir.ı ı<aı-ı<.AN
SULTAN ORMAN
özee çAı<ıR
MERYEM UGUR
saı-iHa uĞun
ERı<AN Noc.A,
eı_ir yAvuz
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MoIiye Bokonlığı,
Gelir, Kurum]or ve
Vergi Usul gibi temel
konunlorı tek iek göz-
den geçirerek,
yeniden yozmoyo
hozırlonıyor.
Moddeleri uygulon-
moyon ve mükerrer
modde içeren 3
temel konundo
degişiklikler
yopılocok.
Bu çerçevede
neredeyse ono mod-
desi kodor geçici
moddesi olon, birçok
moddesi uygulo-
modon koIkon, çok
soyıdo moddesi
ertelemeIer
nedeniyle yıllordır
uygulonomoyon,
yine bir çok mükerrer
modde borındıron 3
iemel konun, doho
bosit ve onloşılır hole
getirilecek.
Son dönemde birçok
vergi poketini hoyoto
geçiren Moliye
Bokonlığı, Bokon
Kemol Unokıton'ın tol-
imotıylo bundon
sonro porço porço
düzenleme yerine,
vergi konunlorındo
toplu değişiklik yopıl-
mosı kororını oldı..
Bu korordo 30-40
yıldır yopıIon değişik-
likIerle Gelir Vergisi,
Kurumlor Vergisi ve
Vergi Usul Konunu'nun
kormoşık bir hole
gelmesi ve sistem-
otiğini koybeimesi de
etkili oldu.
Moliye Bokonlığı yetk-
ilileri, çok geniş bir
kitleyi ilgilendiren bu

3 temel konunun
mükellefler bir yono,
bozen işin uzmon-
lorınco dohi yonlış
yorumlondığını belirt-
tiler. YetkiliIer, söz
konusu konunlorlo
ilgilı sıkıntılorı sovIe
sırolodılor:
GEÇicl MADDELER
KALİCİ OLMUŞ
-Çok soyıdo geçici
modde borındırıyor.
Gelir Vergisi
konunu'ndo ono
modde soyısı l26,
geçici modde soytsı
ise 66. Kurumlor
Vergisi Konunu'ndo
ise 48 ono moddeye
korşın 32 geçici
modde bulunuyor.
Vergi Usul
konunu'ndo do ono
modde soyısı 4|7,
geçici modde
soyısı do 25.
-Bozı geçici moddel-
er, ono moddelerin
yerine geçti. Bu
durum, konun
tekniğine de oykırı.
Yine 1982, l983 yıl-
lorındon beri uygulo-
modo olon ve 9-I0
defo yürürlük süresi
uzotılon geçici mod-
deler vor.
-Konunlordoki birçok
modde, çeşit|i torih-
lerde uygulomodon
koldırılmış. Ancok
(koldırıldı) şerhi olso
do ho]o metinde
duruyor. Bu do
kofolorı korıştırıyor.
-konunlordo bulunon
çok soyıdo temel
modde, ertelendiği
için uygulonomıyor.
Foiz gelirlerinin

beyonı gibi ono
düzenlemeler de
uygulomosı sürekli
ertelenen moddeler
orosındo yer olıyor.
Bunlor Konun'do vor
omo uygulomodo
iok
-Her 3 Konundo do
bırçok mükerrer
modde vor. Aynı şek-
ilde moddeler orosın-
do do tutorsızlıklor
bulunuyor.
-Ek modde soyısı çok
fozlo.
-Vergi Usul
Konunu'nun sistem-
otiği tümüyle bozul-
T.uş. durumdo.
BUTUN KANUNLAR
YENiDEN YAZİLACAK
Moliye Bokonlığı yetk-
iliIeri, Gelir, Kurumlor
ve Vergi Usul konun-
Iorındo yoşonon kor-
moşoyı sono
erdirmek için her
konunun tek tek ele
olınocoğını b]ldirdi.
2005 yılı içinde
tomom]onmosı
öngörülen bu çolış-
modo, her 3 konun
doho bosit ve
onloşılır hole getirile-
cek. söz konusu
konunIor sodece
yozım yönünden
değil, içerik oçısın-
don do gözden
geçirilecek. Bu

çerçevede, her 3
konun do, uygu-
lonocok vergi poli-
tikolorıno göre
yeniden
şekillendirilecek.
Bu yopılırken foiz
gelirlerinin beyonı,
bütün gelirlerin

beyon kopsomıno
olınıp olınmomosı,
iştirok ve goyrımenkul
sotış gelirlerinin ser-
moyeye eklenmesi
holindeki muofiyet
gibi temel konulordo
do nihoi koror verilg-
cek.
UZUN SOLUKLU BiR

ÇALİŞMA OLACAK
Bu orodo Gelirler
Genel Müdür Vekili
Osmon Arıoğlu,
görev yoptıklorı
dönemde önce
ekonomi için zororlı
olon Moli Milodı
koldırdıklorını, ordın-
don Vergi Borışı ile
mükellefle borıştık-
lorını belirtti. Doho
sonro do çeşitli
oksoklıklorı
giderici düzen-
leme]eri uygulomoyo
koyduklorını koyde-
den Arıoğlu, "Artık
porçolı vergi düzen-
lemesi yok. Bundon
sonro ono konunlorı
yeni boşton e]e o]o-
coğız" dedl.
Bunun için kopsomlı
ve uzun soluklu bir
çolışmo yürütecek-
Ierini söyleyen Gelirler
Genel Müdür Vekili,
Gelir, Kurumlor ve
Vergi Usul kqnunlorını
kopsoyon söz konusu
çolışmodo, ono
modde kodor geçici
moddesi olmoyon
düzenlemeler
yopocoklorını,
mevcut sistemde
görülen oksoklıklorı
do bu çolışmolor
sırosındo düzeltecek-
lerini bildirdi.

Soğlık Bokonlığı'nco
elemon temininde
güçlük çekiIen yer-
lerde görev yop-
mok üzere 3.
dönem sözIeşmeIi
uzmon tobip, tobip,
diş tobibi ve eczocı
otomolorı için kuro
çekimi yopıldı.
30 Temmuz 2OO4
torihinde Bilgi İşlem
Doire Boşkonlığı
torofındon bilgiso-
yor ortomındo
Ankoro Arostırmo ve
Eğitim Hostonesi
konferons
Solonundo yopılon
kuro çekimi sonun-
do uzmon tobip,
tobip, diş tobibi ve
eczocıIorın yeni
görev yerIeri belir-
lendi. Kuro sonu-
cundo yerleştiri|en-
ler, otonmok için 2

eruOİ]

Ağustos-l3 Ağu
2OO4 torihleri
orosındo yerle
i!dikleri il soğlık
müdürlüklerine,
nen belgelerle
Iikte müroc
bulunmolorı
gerekiyor. Soğlı
Bokonlığı, Resmi
Gozete'de yoyı
norok yürürlüge
giren "Sözleşmel
Soğlık Personeli
Atomo ve Nokil
Yönetmeliği"
hükümlerine gö
eIemon temini
güçlük çekiIen
lerde ihtiyoç du
lon uzmon tobip
tobip, diş tobibi
eczocı pozisyonl
no kuro iIe
sözleşmeli soğlık
personeli o|ımı
yopıyor.

$oğilft

lurolonçOkil

Verg kqnunlqrı sruoşfun
I

l

K rtez

Ene0l mOOşlOrno luergly0k
Devlet Bokonı Ali
Bobocon, emekli
mooşlorındo vergi
olınmosı diye bir
şeyin söz konusu
olmodığını söyledi.
Bokon Bobocon,
hükümetin
boşorılorının
boşko|orı torofındon
sohiplenildiğini ileri
sürerek, istenildiği
kodor iyi bir progrom
yozılsın veyo iyi

çözüm önerileri
üretilsin, bunlorın
orkosıno irode konu-
lomozso bir odım
bile yol olınomoyo-
coğı koydetti.

Bobocon 
"'NosrettinHoco fıkrosındo

oIduğu gibi kimse
kerometi kovukto
oromosın, kimse
kerometi kendinde
oromosın, hiç kimse
kerometi ithol
progromlordo
oromosın. keromet

bu ülkenin kendisidir.
Koynok do çözüm de
irode de kororIılık do
bu toproklordodır"
diye konuştu.
Uluslorosı kuruluşlor
ile ilişkiler konusÜndo-
ki tovırlorının do net
olduğunu belirten
Bobocon, ne lMF ne

Dünyo Bqnkosı ne de
diğer uluslorosı kuru-
luşlorlo ilişkilerde
hiçbir zomon ön
yorgılı ve kompleks
içinde olmodıklorını
ifode etti.
Son günIerde yoyın
orgonlorındo emekli
mooşlorındon vergi
olınocoğı yönünde
iddiolorın ortoyo
otıldığını
hotırloton Ali
Bobocon, "Emekli
mooşlorındo vergi
olınmosı diye bir şey
söz konusu değildir"
dedi.
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Tek çocuk yetiştiren
oilelerin, çocuğun
her istediğini yop-
momoIorı gerektiği
ve bunun sonucun-
do çocuklorın mut-
suz, doyumsuz ve
huysuz olobileceği
biIdirildi.
www.bebek.com.tr
odresinden derlediği
bilgilere göre
Psikolog Dr. !şın Akı,
ikinci bir çocuk yop-
monın, onne ve
bobolorın en zor
oIdıklorı kororlorın
boşındo geldiğini
belirierek, oilenin
olonoğı vorso ikinci
bir çocuk doho
yopılmosını tovsiye
etti. Günümüzde tek
çocuklu oiIelerin
soyısının giderek ort-
tığıno dikkot çeken
Akı, "Tek çocuklor,
yetişkinlerle çevrili bir
ortomdo büyüdük-
lerinden kendi yoşıt-
lorıylo sosyol ilişki
kurmokto zorlon-
obilirler. Özel|ikle her
ihtiyocının onındo
korşılonmosıno
olışmış olon, poyloş-
moyı, beklemeyi
öğrenmemiş o|on
çocuklorın orkodoşlık
kurmolorı oldukço
zordur. Tek boşlorıno
yo do yetişkinle
oynomo olonoğıno
sohiptirler. Tek boşı-
no oyun, onun
deneylmlerini
zenginleştirmez.
sodece zomon
geçirir. Ailede pek
çok şey sodece
ondon beklendiği

Atotürk universitesi
(A.Ü.) Diş Hekımıiği
Fokültesi Oğretim
Uyesi Yrd. Doç. Dr.

Sinon Evcil, yoptığı
oçıklomodo, oşırı
soğuk içeceklerin,
oğız ortomındoki oni
ısı değişikliğine neden
olduğunu belirtti.
Evcil, "Yoz oylorındo
votondoşlorımız

roretIerini kesmek
için oşırı soğuk içe-
cekleri fozIo tüketiyor.
Ancok bu durum,
dişler için çok zororlı.
Çünkü oşırı soğuk içe-
r,.kleı, diş mine

0
boşko çocuk-
]or ile oyno-
mok iste-
diğinde uton-
goç, nosıl
iletişim kuro-
coğını bi!e-
meyen, çekin-
gen, sorun-
lorını çözmek
için onne
boboyo ve
buyüğe ihtiyoç
duyor. Çocuk-
lor orosındoki
yoş forkı 3-4

olmolıdır. Annenin
bedeni de oncok
kendini toporlor.
Çocuklor, 3 yoşındon
itiboren kendini tonır,
sosyolliğe ihtiyoç
duyor." ifodelerine
yer verdi. Kordeş
olmosının ovontojlorı
ve dezovontojlorın-
don do bohseden
Akı, şöyle devom
etti: 'Çocuklor sır-
lorını bilir, kurollorı ile
onne ve bobodon
esitligi ogrenir.
SosyoIleşir, poyloşır,
kızmoyı rekobet
etmeyi; çözümü,
üçüncü şohısloro
korşı kendini ve
kordeşini sovunmoyı
öğrenir. Duygusol
gelişim özellikleri
sunor Ve 'biz' ruhu
gelişir. Eşit dovronıl-
moyınco ise
kıskonçlık ve'korde
şimi doho çok seviy-
orlor' duygusu o|uşur.
Ariık evin tek odok
noktosı ve hokimi
değildir. Moddi
olonoklor bölünür.
Korşıloştırmo olobil ir.

geliyor."
dedi.
Asitli İçecek-
ler
Sinon Evcil,
yozın soğuk
su ve soğuk
dondur-
monln yonı
sıro ositli
içeceklerin

de fozlosıylo tüketil
diğine dikkoti çek-
erek, bu durumun dg
dişlere zoror verdiğini
bildirdi. Asitli içecek-
lerin, dişlerin
yüzeyine, kemiklere
ve dişlerdeki kolsiyum

0r0 uyaı,ı
Hayata

gÜze
başlangıç
anne Sütü

ı

proje kopsomındo,
bebek dostu hos-
tonelerde doğum
yopon onneler,
doğumdon sonro
emzirme ile ilgili her-
hongi bir problemle
korşıloştıklorındo yo
do sodece donışmok
istediklerinde, Ano
Çocuk Soğlığı ve Aile
plonlomosı Merkezleri,
soğlık ocogı gibi
kuruluşloro boşvuro-
biliyorlor. Aileler buro-
do çolışon soğlık per-
sonelinden ücretsiz
olorok destek olobiliy-
orlor. Projenin bir
diger odımını
Anneden Anneye
Destek Gruplorı' uygu-
lomosı teşkıl ediyor.
Buno gore; birinci
bosomok soglık kuru-
luşlorıno boşvuron
onneler orosındon,
soglık personelince
belirlenen, bilgilerinı
boşko onnelerle poy-
loşobılecek nitelikte,
toplumdo sozü dinle-
nen bozı onnelerin
doğru emzirme uygu-
lomolorı konusundo
eğitilmeleri ve bu bil-
gileri diger onnelere
oktormolorı
omoçlonıyor.

Soyfo I lo
I I

kcocuklu a
J

en
ar

Aşırı soğuk içeceklere dlkkat!

için üzerinde boskı
hissedebilir.
Tek çocuk yetiştiren
oileler, çocuklorın
her istediği yopmo-
molıdırlor. Çünkü
çocuklor, gelecekte
muisuz, doyumsuz ve
huysuz olobilirler.
Beklentiler, onun
yoşıno ve kişisel özel-
liklerine uygun
olmolıdır. Suçluluk ve
yetersizli k duygulorını
yoşomosıno izin ver-
memeli, bunun ye
ı,ine yeteri kodor
tesvik ve ödül ver-
ilme]]dir." dedi.
"Aile|erin olonoğı
vorso, tek çocuğo
kordeş yopılmolıdır"
diyen lşın Akı,
"Kordeş olmodığındo
roller orkodoşloro
devredilir. ozellikle
sosyolleşme
sürecinin hızlondığı 3
yoş döneminden
itiboren çocuğun
yoşıiIorıylo birlikte
olmosı soğlon-
molıdır. Aksi holde
evde herkese iste-
diğini yopiıron
çocuk, dışorıdo

yuzeylnln oşlnmosıno
neden oluyor. Bu oşın-
mo do bir zomon
sonro minede çotlok-
lor oluşturuyor.
Ardındon dişin conlı
dokusundo oşırı reok-
siyon yoşonıyor ve şid-
detli oğrıIor meydono

Sosyol ve duygusol
gelişim soğlonomoz.
Yeni kordeş yeni bir
kovrom ve kişidir. Bu
zomono kodor poy-
loşmodığı her şeyi
onun]o poyloşocok-
tır. Her istediği onın-
do olmoyocoğı için
kızgınlık olobilir.
'Acobo evde kimi
doho çok seviyorlor'
duygusu gelişir. lçine
koponobilIr, kendini
yeterince ifode ede-
meyebi!ir.
lhtiyoçlorını gecik-
tirmek ondo öfke
o luştu robilir. "

Kordeş kıskonçlığını
ön|emek için onne
ve boboloro do
tovsiyelerde bulunon
Psikolog Dr. lşın Akı,
"Onu dlnleyin ve
objektif dovronın.
Aile büyuklerinin oşırı
ilgisine ve koruyucu-
luguno izin ver-
meyin. Alternotifleri
siz belirleyin, kororı
ıse ono bırokın.
Tutorlı ve islıkrorlı
olun. Gunü gunüne
tutmoyon dovro
nışlorı sergilemeyin.
Ono güvendiğinizi,
onun do kendine
güvenmesi gerektiği-
ni hissettirin. Güçlü
ve güzel yönlerlni
vurguloyın. Olonoklı
olduğu kodor her iki-
sine de istediği
eşdeğer kıyofei,
oyuncok olın. 'Oğ
lum, yovrum, güzel
kızım veyo çocuğum'
gibi oynı hitop şeklini
kullonın" şeklinde
konuştu.

miktorıno zoror
verdiğini ifode eden
Evcil, "Kolo ve ositli
içecekler sodece diş
minelerini değil, oğız-
doki kolsiyum m|k-
torını do olumsuz etk-
iler. Bu içecekleri
tüketirken, normo!
sıcoklıkto olmosıno
dikkot etmeli" diye
konuştu.
Evcil oyrıco çocuk-
lorın özellikle ositli içe-
cekleri fozlo içmeme-
si gerektiğini
belirterek, onne ve
bobolorın bu konudo
duyorlı olmosını istedi.

Soğlık Bokonı Recep
Akdoğ, doğodoki en
mükemmel besin
olon onne sütünün,
bir onnenın yeni doğ-
muş bebeğine vere-
bileceği ilk ve en
değerli ormogonı
olduğunu söyledi.
Bilgiye gore, Soğlık
Bokonlığı'nco "Anne
Sütünün Teşviki ve
Bebek Dostu Soğlık
Kuruluşlorı Progromı"
kopsomındo
boşlotılon Anne
Destek Gruplorı
Puygulomosıylo
oilelere onne sütü ve
emzirme konusundo
destek verilmesi
hedefleniyor. Soglık
Bokonlıgı Ano Çocuk
Soğlığı ve Aile
plonlomosı Genel
Müdürlügü'nce,
onnelerin bebeklerini
dogor dogmoz
emzirmeye boslo-
mosı, ilk 6 oy sodece
onne sütü verilmesi
ve 6. oydon sonro
uygun ek besinlerle
berober emzırmenin
2 yoşıno kodor
sürdürülmesinin
desteklenmesi
omocıylo, Anne
Destek Gruplorı oluş-
turuluyor. Söz konusu
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a-KORFEZ FEN DERSHANESİ,İNE TEŞEKKURLE
ı Lı<oGIaETı ]Vt DE GıJ]QıJFı TAE}LOıVIıJz

FE Nı ı_isEsi n ı i a</^Z/^l\l/AlV L/AR ı

l ToLGA Eı<ıÇ ALi os;]vıAN söNvıEz FEN ı_isesi
2 AHıVıET s.a.ı_in NueoĞlu yALOvA FEN ı_isesi
3 DİLARA DAG yALovA FEN ı_isesi
4 SEZEN BARAN EL -ıG ı</ARA ıoAyA FEN ı-isesi

E}L.| FIS/A ıNl ıDOLIJ LlSESl lN I a</^Z/^l\|/Alrl L/AR
BuRsA ANADOLu ı-isesil F{uSA]V!ETTıN DıN ÇELı

2 çiĞoE]vı TANRıvErıoi BURSA ANADOLU LİSESİ
3 SENCER İV|ORAL BuRsA ANADOLu ı-isesi
4 ALı BURAK YıLıV| - BURSA ANADOLU LİSESİ

l CANSU ı<ıY]Vl - ANADoLu oĞRET]vıEN ı-isesi
GEıVıLıı< Aı{ADC)LLı LısEsı]vı a<./^.Z/^l\l ıNl L ıFl

l BERK İLKEM TEKIN 2| BURCU KORAL 4o YUNUS TOSUNOGLU
2 DILARA BEK E 22 BURCU YAZİCİ 41 HAKAN ALT|ND!
3 DENlz GUZEL 23 MERVE OZDEM|R 42 DAMLA TUNCA
4 NİHAN TEKE 24 S. BURAK BAYRAM 43 NECDET BULUK
5 HUSAMETTİN ARCA 25 DİDEM AKGUN 44 AHMET TALHA |RGE
6 soNER slNAN 26 FİRAT SOYGAN 45 cAN Lı
7 HANDE AYPEK 27 CANSU KAPAR 46 KEZIBAN ECE UZEL
8 CEREN AT 28 MUSTAFA GUR 47 ALl YıLMAZ
9 CEREN OKUMU 29 ELİF OZBAYOGLU 48 EL|F TuNA
Io HİDİRCAN ARSLAN 3o NURCAN ATAMAY 49 ONUR ERDEM
ll KıVAN Eı(ER 3l GUNCE GUL İSİİ( 5o BEGUM NOCA
12 KERıM oZ.ı(A.N 32 ENES KİLİC 5l EzGl AYDıN
l3 EMEL TELCİ 33 HİLAL DEM|RCİ 52 SERCAN lNAR
14 ORHUN KAKAN 34 GIZEM KOKSAL 53 GOZDE MUTLUER
l5 AYSU YİLMAZ 35 PİNAR COMERT 54 ORKUN KAPLAN
t6 GULAY BAKİR 36 DıLAN AK 55 TU E METE
17 MEHMET UNAL 37 MUGE EVİRGEN 56 DAMLA AKYİLDİZ
l8 GURKAN DAL 38 G. BALDAN ABBASıG|L 57 HA7AL BUCAK
l9 EzGı AK 39 GAMZE NAZ ŞENDİL 58 cANsu GoK E

2o AY GUNAY

OFPH ıN|G Zl /AI\|AE)OLIJ ı_isEsi ıır i «ıızııı{/AN| L ıR
l GoKHAN ER 4 MERT BARı 7 EMRE AYDİN
2 MURAT oz LAK 5 ESİN ARSLAN 8 EMRULLAH TOP u
3 Fl UMİT PEHLİVAN 9 F E RTU RK

izıv i ı< ıl\t ıDOLL, ı-isEsi ıw i l<ııztıNt ıNl LAR
1 ECE BOSTANCİ
2 HANDE KALAN LU

AN|ADOLıJ TEı<NIıı< AN|ADOLıJ ıVlEsLEı< LlSESl Nl a K/^Z/^N|AN LAR
l ENDER USLUER lI EMRE OZKAN 2| TANER APAK
2 SERCAN SEZGİN 12 CEZAYİR YASA 22 GORKEM GULCU
3 EREN E LıK l3 TU E DUR 23 İPEK UYSAL
4 MUSTAFA ERSIN KELSOY 14 BERRİN KESKİN Lu 24 BUKET ACAR
5 MURAT YİLMAZ l5 GULER ALANİGYA 25 SERCAN AYDİNLİ
6 Ezc^l AN|L t6 ı. clHAN sEL UK 26 EREN DEGERLİ
7 MERVE RAMİZDEN 17 SlBEL BOZKURT 27 GAMZE AKSAKAL
8 YE İM YAGMUR DEVECİ I8 FERDİ GULER 28 OGUZHAN |RGE
9 BusE l9 M. SEFA ENKAYA 29 GUNER UNAL
lo RıFAT AYD|N 2o GuRHAN Ko

aiztepe BaJ ıwuTLutuĞu vaş,arrıĞtNtz içiru reşe««ün eoivopuz.
öĞpeıvci vrütrpi .^DıNA ruusper çe«iç vE BuRHAıverriru ruuuoĞtu



AKP İ!çe Başkanı Enver Şahin, İşçi Emeklileri Derneği'ni ziyaret ederek, emekliterin dertlerini dinledi.
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"SSK'da ıla sOrunu anI r
Türkiye lşçi Erneklileri Derneği Gemlik Şube 8oşkon, Huseyin Yener, 41Ç Porti ilçe Boşkcnıno emeklilerin sorunlorını onlotırken, SSK
Eczonesinde reçetetere yozılon itc,çlorın biryük bölümünün bulunmqdığını söyledi. Seyfettin ŞrrrnSÖZ'an hoberi soyfo 3'de
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yenı emeklılık
plonı qçıklqndı

§osyo/ gwenlik sisfemin i tek çatı altında
toplayacak reform poketine göre, mev-
cuf koşullardq 20a5 yılındo yüzde 3.6
olorok beklenen oçıRların GSMH'ye oro
nının, yüzde 3.4'e düşürülmesi; bu orq
nın tg,mqmen ortqdqn koldırılmasnın
plonlandığı oçıklondı, Hoberi syf 70'dq

]VlıJlıtarlar Derrıeği'nin 9- olağafı genel J<ır rı_ı l toırlaıatısı yzalııl<lı-

ı ıırıs urt
ıı

u\/en tazele
ı

18 köy, 9 belde, ve 13 mahalle muhtarı bu|unan Gemlik Muhtarlar
Derneği'nin tek liste ile gidilen 9. oIağan geneI kurulunda Başkan İdrls
Kurt, 9. kez başkanlığa getirildi. Kongrede konuşan Belediye Başkanı
Mehmet Turgut, "Muhtar!ık yapmak her baba yiğidin harcı değildir" dedi.

Gemlik Muhtorlqr
Derneği'nin
yopılon 9. oloğon
genel kurul
|oplontısındo,
ldris Kurt,
boşkonlığındoki
liste yeniden
yönetime seçi/di.
yönetim kurulu
ıaris kurt'u
yeniden
boşkonlığo
getirdiğinde
Kurt, 9. kez muh
tqrlorın boşkon-
lığını yopmış
olqcok.
Seyfetlin ŞrrcnsÖz'ün
hoberi soyfo 4'de

Güne Bakış

İl«tiOorloil ndon yorqrlon mo k

İrlloor güç dernek
[u nedenle iklidon elinde bulunduron, gücü de bulun-

d.irur.

§iyosi iktidorloı ülkenin ekonomik, sosyol güçleıini e]inde
hıltındurduğu gibi, devlelin tüm olonoklorını do isiediği
gi.bikullonır.

Qırnhuriyetten beri, ilçtidqn eline geçirenler, devleiin
kuİumionnı ve olonoklonnt holk için kullqnocoklonno

ve yokınhn için kullondılor.
geriye doğru bir bokorsgnız, bunun binlerce
görebilininiz.

olonul«lonnı eş, doıi, kQıdeş, yeğen, poriili,

ben verdirn'diyenler, çoycılon bile bonket

boktığımndq, iktidqnn nimeilerinden küçük de
nonlqnn l«imler olduğunu görürsünüz.

iktidqn zomonındo oluşon üçlü koolisyonun

de olsg lkiidonndqn polclononlon

ıTuIlİııu.

siyosileıkullqnqn devlety0ndo$onnı

könutlondeprem

devleiin edecekiçine

okımmovı rezoletleri

ll«iidoro yokın birtoıdp

gördü bu ülke..

oldu,

Kadri GÜLER
kadri_guler@ hotmail.com

,

jçıŞJeri Brıkcını Abdütkodir Aksıı, sı7oh ruh-
",seltlor,,na i l işkin isf ot i si i iklei rin ver i le n r uh sot
,,soyılarıno göre tutulduğıınu bel irterek;
,Tiirkffe' e 1 milyon 954 kişinin siloh taşıü
,,.ğını,üEklo,dı. 2003 yılı, sonu itiboriyle foşı-
ı, ıG! ,|7.g.bçltyndurrnq ruhscıflı sjJoh soyısında

,Hglberi 8ıdebeılİrtİldİ. §yf

Ttirkiye'de bın
193 hastane va
Türkiye'de 668'i Soğlık Bokanlığı'nq qit
topiam bin 193 hosfone bulunduğu açık-
lrındı, Soğ/ık Bqkanı Recep soğlık
hizmetlerinin sunumundo Türkiye'de 1 96
bin 526 kodro yotak soy,s, olduğunu
belirterek, 6 bin 9 soğlık ocoğının soğlık
hizmeti verdiğini söyledi. Hoheri soyfo s'de
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Burso'nın ilçeleri
orosındo Gemlik en

çok Hovo suboyı
yetiştiren bir ilçe
olduğu bilmem
dlkkotinizi çekti mi ... ?

Mormoro' nın güzel
körfezlerinden biri
olon Gemlik körfezinde
kıyı ilçesi olmomızo
roğmen buyük - odı
duyulon denizciler -

AmiroIler yetiştireme
miş; Buno korşılık
büyük Hovocılor
yetiştirmesi gözden
koçmoyocok kodor
önemli...

Hovo kuwetlerinde
komutonlık yopmış Or.

Generol Ahmet Durol,
ve doho sonro boşko
torih de yine Hovo
kuwetlerinde komuton
olon Or. Generol
Holil sözeri bu ilcenin
evlotlorıdır.

Ilçenın en guzeı
meydonıno odı verilen
Or. Generol Ahmet
Durol ilçemizin Adliye
köyünde mezorı bulun-
moktodır.
( Şehitlere -ölenlere
Alloh rohmet etsin)

Yine bu ilçenin
birçok evlodı çeşitli
yerler de şehit olmuş
piIotlordır.

İznik golü yolu
üzerin de mezorı olon
Pilot yüzboşı bunlordon
biridir.

Bir de yoşoyonlor
Vor..

İsmini diğer komu-
tonIor gibi Hovo
kuwetleri torihine
yozdırrnış yoşoyon
kohromonlor vor..

Bir çok olonlor do
olduğu gibi unutu|on ,

geçmişi h|ç merok
edilmeyen, zomonının
en cesur, otılgon,

boşorılı bu Hovocı Jet
pilotlorının ilçemiz de
yoşodıklorı dohi unutu-
luyor..

Törenler de
merosimler de en
önde olonlor burolorın
osıl onlorın yerleri
olduğunu unutmosınlor;
Onun için birkoç
odım geriden
yürüsünler...

Bizler hepimiz
geçmişi çobuk
unutuyoruz... l

Bizleri bu durumo
getiren boşorılı inson-
lorın emeklerini, olın
terlerini heyeconlorını,
bıroktıklorı hedefleri
unutuyor, bir umur-
somozlık içinde torihin
derinlikierine bırokı-
yoruz.

Amo diğer uluslor
do böyle degil...
Kucuk bir oloyın
xohromonı yıldız-
loştırılıyor, odıno Anıtlor
yopılıyor, kitoplor do
yer veriliyor..

Soy odımız oyni
olon, bu odı toşımok-
ton gurur duyduğum
bir hovocı suboy Kd.
Alboy Jet pilotu Adem
Vurol Gemlik'te yoşo-
moktodır.

Türk Hovo
Kuwetler|nde "Adem
Bobo" lokoplı bu
Hovocı olboy
l954- 1955-1956
seneleri içinde Noto
Hovo kuwetleri
içinde yopılon Hovo
horp yorışmolorındo
Türk Hovo kuwetIeri
Tim 'i olorok birinci
olmuş, hovodon
hovoyo, hovodon yere
otışlor do inonılmoz
puonlor ve
modolyolor olmıştır..

Bu senelerde

0g

Seyfettin ŞEKERSOZ

Küçük Kumlo
Ali Kütohyo
İlkogretim
Okf u lu
öğrenci-

' lerınden
Lise gıris
sınovlorındo
boşorıIı
olonlor
ödüllendirildi.
Kumlo
Domlo Çoy
Bohçesi'nde
düzenlenen
iörende okul
Aile Birliği
Boşkonı
Alev MoIotyo
boşorılı
öğren cilere
hediyelerini
verdi. Kumlo
Be!ediye
Boşkonı Eşref
Güre'nin de
hozır bulu-
norok kut-
lodığı öğren-
ciler istedik-
leri !iseleri
kozonmonın

sevıncını
yoşodılor.
Ali Kütohyo
İıı<öğretim
okulu Müdürü
Metin Şonlı,
goreVe
geldikleri
gunden beri
koliteli öğre-
time önem
verdiklerini
belirterek,
"Öğrencileri
mizin boşorılı
olmolorı
okulumuz için
gurur
koynoğıdır.
Geleceğe
yönelik bu
koliteli
öğretimi
dohq do ileri
ye götürmek
crmocındoyız.
Öğrencileri
mizle gurur
duyuyorum"
dedi.
Kumlo Ali
Kütohyo
İıı<öğretım

Okulu'nun
boşorılı
öğrencileri ve
kozondıklorı
okullor şöyle:
Gürhon Doz
781,277
puonlo
Gemlik celol
Boyor, Merve
Özdemir,
773.775
puonIo
Gemlik
Celol Boyor,
Fotmo Doğru,
727.482
puonlo
Gemlik celol
Boyor, Merve
Soytekin,
719.o16
puon!o
Gemlik celol
Boyor, Mutlu
Soncor,
655.634
puonlo
Gemlik Ce!o!
Boyor,
Ece Eken,
7oo.7 45
puonlo

a

İsionbul
Grofik
Tosorım,
ilhon Öztü
686. l 53
puon|o
Gemlik
Anodolu
Ticoret Li

Nurulloh
Seven,
650.232
puonlo Bu
Anodolu
i.ıı.ı. Büşro
korodeniz
628.552
puonlo
Gemlik
Anodolu Kız
MesIek Lis
Güler
Azonkoyo,
641.085
puonlo Burs
Anodolu
Seyohot Ac.
Tuğçe Duz,
650.432
puonlo
Ankoro Ano
dolu pozorlo
mo ve Gıdo.

Diş Hekimi Ozcon VURAL

Hovocılor .. ı.

I I

Bolıkesir Hovo üssünde
yopılon Noto yorış-
mosın do (Amerikon -

İngiliz - Fronsız - Almon
- ltolyon - Yunon jet
ekipleri)

Jet uçoklorındon
hovodon yer hedefine
otılon 200 mermiden
l63 isobet koydetmiş
( Normol olonı l50
civorı soyılıyor. ) yorış-
mo jüri boşkonı
ltolyon Hovo Generol' i

ve yunonlı Generol
buno itirozlo bunun
olomoyocoğını
söylemişler, yeniden
kendi kontrollorın do
hedef konmuş ve Türk
jet pilotu Adem Vurol
bu defo 200 mermi-
den l 83 isobetle
herkesi hoyretler
içinde bırokocok bir
bosorı kozonmıstır.

lşte t.yın Körfez
okuyuculorl slze
geçmışten bir Hovoc,
boşorı oyküsü sun-
dum...

"İstikbol Göklerdedir"
diyen Büyük Atotürk
hovocılığın önemini O
torihlerde bjze bir
hedef olorok vermişti.

Türk Hovo kuwei-
lerinin neler yoptığını,
ve neler yopoblleceğini
görüyorsunuz. Türk
Hovo kuwetleri
okrobosi Tim' i Dünyo
üzerinde en zor
horeketleri yopobilen
tek Tim' dir.

Hovocı]orımızlo
doimo öğünç
duyolım..

Geçmişimizi de ı

onun kohromonlorını
do oslo Unutmoyolım...

( Şehlt düşen Hovo
Yüzboşı Ce]ol Kızıltuğ 'u

rohmetle onıyorum)

Ail [üh p'll|llhaş
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TURKİYE,NIN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN UYGUN riYaııARLA ...
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"ssK, a lla
,,

sOrunu anI
Türkiye lşçi Emekliler! Derneğ

r
Gemlik Şube Boşkonı Hüseyin Yener, AK

n $orun|orını onlotırken, SSl( Eczonesinde

k bölümünün buIunmodığını söyledi

POrti l!çe Boşkonıno emekliler

reçetelere yozıhn i|oçlorın buyu
Seyfettin ŞEKERSOZ
AK Porti İ!çe Boşkonı
Enver Şohin, ziyoret
ettiği lşçi Emeklileri
Derneği'nde
emeklileiln
dertlerini dinledi.
Dernek Boşkonı
Hüseyin Yener i!e

hbet eden Enver
hin, özellikle
K Hostonesi'nde
şonon iloç yokluğu

sorunuylo ilgilendi.
ssk'lılorın hostone
polikliniklerinde
muoyene
olmolorının
ordındon kendilerine
yozılon iloçlorın
büyük bölümünün
hostone
eczones!nde
bulunmodığının
tespit edildlğini
söyleyen Dernek
Boşkonı Hüseyin
yener, eczone
yönetiminden
koynoklondığını
sondıklorı bu sorunun
biron önce çözüme

kovuşturulmosını
istedi.
NAslL "YoK" oLUR
Gemlik SSK
Hostonesi'nin
Orhongozi ve İznik'e
de hizmet verdiği
için odeto bölge

AK Parti İtçe Başkanı Enver Şahin, dün İşçi Emektiteri Derneği
Başkanı Hüseyin Yener'i makamında ziyaret etti. Yener, Şahin'e
ssk Hastanesindeki sorunları anlattı.

hostonesi gibi
çolışmosı gerektiğini
sovunon Hüseyin
Yener, "Böyle bir
hosione de neden
gerekli iloçlor
bulunmoz, hostaloro
neden'oynı ilaç'
diyerek boşko
iloçlor yozılır.
Yok denileceğine
neden olınmıyor"
şeklinde konuştu.
SSK Hostonesi için
düşünülen otıl durum-
doki lHL binosı içinde
çolışmolorın hongi
oşomodo olduğunu
soron Hüseyin Yener,
AKP llçe Boşkonı Enver
Şohin'den sorun!orıno
çözüm bulmolorını
istedi.
"SORUNLARİN
rnxiıçisi
oLACAGlz"
İşçi Emektilerinin
sorunlorını dinleyen
Enver Şohin,
bunIorın kesinlikle
tokipçisi olocoklorını
ve gereken
neyse yopılocoğını

söyledi.
SSK Hostonesi'nde
yoşonon ve
her geçen gün
şikoyetlerin orttığı
iIoç konusundq
herkesten fozlo
duyorlı olocoklorını
söyleyen Şohin,
iIoç olımı için
iholelerin
zomonındo
yopılmosı için
tokipçi olocoklorını
bildirdi.
İllı- bınosı içinde
oçıklomodo bulunon
Şohin, GemIik'e
gelerek incelemede
bulunon
heyetin roporlorını
vermeden izine
oyrıldıklorını
belirierek,
"Btı heyet yokın
zqmondo gerekli
roporlorını
Genel Müdürlüke
sunocoklqr,
netice incelenecek
roporlordon
sonro şeki//enecel('
dedi.

ü.Ö.$ ün Kıbrıs
Kororı

Y.O.K ülkemizi yordu.

Şimdi, sıro (K.K.T.C) ye geldi.
(K.K.T.C) deki üniversitelerde, ön

koyıt ile öğrenci olımını engeIledi.
Referondum öncesi "Doyon

Denktoş" diyerek, o koco odomı ku!-
lonmıştı.

Şimdi, ön koyıt sistemini
koldırorok, kıbrıs ekonomisini
honçerledi.

Eğer (KlfiC) üniversiteleri koponır-
so, (KKTC) ekonomisi çökecek.

Peki. l0 yıldon beri devom eden
düzenleffie, neden ipiol edildi.

Gerekçe, koliteyi orttırmok imiş.
Peki. O zomon l0 yıl, neden bek-

lediniz.
Aslındo, Hükümet ne yoporso,

üÖlq tom tersini yopıyor.
Hükümet (KKTC) ye uygulonon

onborgonun, koldırı|mosı için
ugroşıyor.

VÖX ise, (KKTC) üniversitelerine
onborgo koyuyor.

Yine, gündeme gelmek istiyor.
Aslındo, Boşbokon son ondo

İmom-Hotipleri kopsomo olmosoydı.
Bu üÖK) yönetimi, bitecekti.
Çünkü kimse üÖX)ten memnun

değildi.
Ve. Herkes, gerçek meslek

liselilerin yonındoydı.

üÖK) Kıbrıs üniversiteteri konusun-
do yoptığı yonlışlorlo, sovunucu-
lorının bile tepkisini oldı.

Yoni. Bir onlomdo, oyoklorı bir-
birine dolondı.

GIINİIN s(izü
Eğitim
Bir insanın diktatör
Olmasına değil,
Önder olmasına yarar

"Lord Brougham"

Erol GURÇAY

TA-rLısEFı-r

Olocol( iş değ|l ııı

Kızıloy, Hocıbektoş etkinIiklerlne

Çodır vermemlş.

Gerekçe.

Deprem olmo o|osılığı,

Toplumo korku §olmo, inonco boskı.

Olocok iş değ|l omo o|uyor.

?oıaa ?a"roın

TAşı .l
GEDlĞİı.ır

ABONE oLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

oKUYUN
oKUTUN

K Jİez
] cuııı_uxslYAsi GAZETE I

Gt ul ıü



oYto 4

0n

ıtİı.

Gemlik
Fenerbohçeliler
Derneği'nin
ilk kez
düzenlediği
Sünnet Şö|eni
bugün Dilek
Aile Çoy
Bohçesinde
yopılocok.
Gemlik'teki
Fenerbohçelilerin

kotkılorıylo
düzenlenen
Sünnet
Şöleni'nde
yokloşık 20

çocuk
sünnet
ettirilecek.
Soot l3.oo
ile l8.oo
sootleri orosındo
düzen!enen

sünnet şöleni
nedeniyle
Fenerbohçe
kulübünün
Fenerium Tır'ı

ilçeye gelerek
iskele
Meydonı'ndo
toroftorloro
tokımın
molzemelerini
sotocok.
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Gemlik Lisesinden aldığım diplomamı
kaybettim. Hükümsüzdür.

AYD|N YlLMAz
KAYıP

ldrh nırtgüyell tazahd|
D$P l|çeBuşhnı byroz'

A|(P'ye eleşt|r| lı0 kınu
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Muhtarlar Derneği'nin 9. olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

18 köy, 9 belde ve 13 mahalle muhtarı bulunan Gemlik
Muhtarlar Derneği'nin tek |iste ile gidilen g. olağan genel
kurulunda Başkan İdrls Kurt, 9. kez başkanlığa getirildi.
Kongrede konuşan Belediye Başkanı Mehmet Turgut,
"Muhtarlık yapmak her baba yiğidin harcı değildir" dedi.
Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Muhtorlor
Derneği'nin
9. ncu oloğon
genel kurulundo
İOrls Kurt yeniden
boşkonlığo
seçildi.
Derneğin
kuruluşundon bu
yono Muhtorlor
Derneği boşkon-
lıgını yürüten İdrls
Kurt, tek listeyle
girdiği kongrede
güven tozeledi.
Koyıtlı 55 üyesi
bulunon Muhtor
lor Derneği'nde
holen fooI
40 muhtor üye
bulunuyor.
Geçen donem-
den koybeden
fokot uyelikleri
devom eden
kişilerle birlikte
soyılorı 55 olon
Muhtorlor
Derneği'nde
l8 köy, 9 belde
ve l3 moholle
muhtorı
bu!unuyor.
Belediye Meclis
So!onu'ndo
yopılon oloğon
kongreye
Koymokom
Sodettin Genç,
Belediye Boşkonı
Mehmet Turgut,
llçe Emniyet
Müdürü Ali Kemol
Kurt, İ!çe Milli
Eğitim Müdürü
Mehmet
Ercümen, TSO
Boşkonı Kemol
Akıt, Türkiye
Muhtqrlor Derneği
Genel Boşkonı
Bekir Kohyooğlu,
Genel Boşkon
yordımcısı
Mustofo Sevinç,
ıxR İıçe Boşkonı
Enver Şohin,
Soodet Portisi İlçe
Boşkonı Recep
Aygün, OSR İlçe

Boşkonı Hüseyin
Poyroz, ANAP ilçe
Boşkonı Ferhot
l(urt ile dernek
üyesi muhtorlor
kotıldı.
Divon boşkonlıgı-
no Muhtorlor
Derneği Genel
sekreteri Ahmet
Şohin'in getiriIdiği
kongrede
kotipliklere
Boşkon Yordımcısı
Mustofo Semiz,
yönetim kurulu
üyesi Zeki BoI ile
Cumhuriyet
MoholIesi
Muhtorı Mehdi
Ağrı getirildi.
yönetim ve
denetim kurulu ile
fooliyet ropor-
lorının okunup
kobul ediIdiği
kongrede oyrıco
verilen teklif
üzerine oy!ık 5
milyon liro olon
oidotlor l0
milyon liroyo
yükseltildi.
GemIik Muhtorlor
Derneği'nin 2004-
2006 yılı tohmini
bütçesi ise l2
milyor Iiro olorok
kobul edildi.
HE BABA Yieioiıı
HARCİ DEGİL
Kongrede
konuşon Belediye
Boşkonı Mehmet

Turgut, Muhtorlık
yopmonın zorluk-
lorıno değinerek
"MııhtQrlık yop-
mok her bobo
yigidin horcı
degildir" dedi.
Turgut, "Sizler
özveriyle bu
görevi yerine
getiriyorsunuz.
Sizler büyük
sıkıntılorlq
bölgenize hizmet
veriyorsunLJz.
Moholle muhtqr-
lorının sorunlorı
kolmodtyso
tokipçisi olduk-
lorındondır.
Hepsine gereken
yordımı yopmcıyo
çolışıyoruz.
Yeni çıkocok
yosoylo köy
muhtqrlqrıno do
yordımcı
olocoğız" dedi.
Türkiye Muhtorlor
Derneği Genel
Boşkonı eski
İnegöl Cerroh
Belediye boşkon-
!ığı yopon Bekir
Kohyooğlu ise
seçilen her
muhtorın önce
Boğkur'o üye
olduğunu,
oncok ödedik-
lerinin oldık|orı
mooşlo ters
düştüğünü
söyledi.

Kohyooğlıı, "Türk
Muhtorıno yokışır
yaso çıkmosı için
çolışıyoruz.
Eğer hoklorımız
bizim istek|erinıız
doğruliusundo
verilmezse
rohotlıklo
meydonIoro
ç ıkobiliriz"
mesojını verdi.
g,Ncu KEz BAşKAN
39 Dernek üyesi
Muhtorın kotıldığı
kongrede tek
Ilsteyle seçime
giren Boşkon ldris
Kurt yine seçi|erek
9'ncu kez Gemlik
Muhtor|or Derneği
Boşkonı o|du.

kM htorlo
Derneği Yönetim
Kurulu üyelik|erine
Enver Çe!ik,
İbrohim Mert,
Necmettin Şonlı,
Mejdi Nolcı,
Nuri Çokır,
Hoson Gürel,
Hüseyin Meriç,
Mümin Kıron,
Cemil Gündüz,
Osmon Çelik.
Denetleme
Kurulu :

Sevim Koçdemir,
Ayhon
Gündoğdu,
Nozmi Sevim,
CemiI Aydın ve
Nevres Atolor'don
oIuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
DSP Gemlik ltçe
Boşkonı Hüseyin
Poyroz, gozete
mize yoptığı
yozılı oçıklomo
ile AKP'nin
icrootlorını
eleştirdi.
Poyroz, 22
Temmuz günü
yoşonon üzücü
tren kozosı
öncesinde bilim
odomlorının
olumsuz
roporlorını hiçe
soyorok göz göre
göre 39 kişinin
ölümüne sebep
veren hızlı trenin
hizmete sokul-
duğunu söyledi.
Bu durumun
AKP Hükümetinin
bilim ve tekniğe
ınonnlgğıgının
gostergesı
olduğunu
sovunon Hüseyin
Poyroz, "Bıı oloy-
da mqkinistler
değil, AKP
hükümeti
suç/udur. Bu elim
kozqdq ölenlere
boş soğlığı diler
özellikle
Gemlik'imizde
Koymokqmlık

yapmış scryın
Coşun ErtürKün
oilesıne DSP
odınq boşsoğiğı,
yorolılorq do
ocil şifolor
dileriz" dedi.
AK Porti İlçe
Teşkilotındo
Muhtorlqrlo
yopmış olduklorı
toplontıdo,
Gemlik'teki derin
oilelerin
sosyo ekonomik
yopısıno etki
edip her türlü
yönlendirmeyi
yoptıklorının
iddio edildiğini
de belirten
DSP GemIik İlçe
Boşkonı Hüseyin
Poyroz, "8u
oileler kimlerdir.
Gemlik komu
oyuna oçıklon-
mosını istiyoruz"

sorusunu yon
AK Porti'de
İlçe Boşkon
Yordımcılığı
yopmış Avuko
Refik Yılmoz'ın
siyosi gücünü
kullonqrok TE

ve Telekom'do
bu kurumlorın
eski ovukotlo
sof dışı ederek
rontını kendine
doğru çevirdiğ
iddio eden
Poyroz, "8u s
boskıdır. AK
portililer fqrklı
olduklorını
söylemekte
Fqrklılık bu
mudur? Hızlı
bir şekilde
kodroloşmcryo
gittiklerinin bir
gösfergesidir"
şeklinde görüş-
lerini belirtti.
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Türkiye'de, 668'i
Soğlık Bokonlığı'no oit
toplom bin l93 hos-
tone bulunduğu
bildirildi.
Soğlık Bokonı Recep
Akdoğ, CHP Adono
Millefueklli Tqcidor
Seyhon'ın konuylo
ilgi|i soru önergesini
yonıtlodı.
Soğlık hizmetlerinin
sunumundo
Türkiye'de l96 bin
526 kodro yotok
soyısı ile bin l93 odet
hostone bulun-
duğunu koydeden
Akdoğ, bu
hostonelerden
668'inin Soğlık
Bokonlığı'no boğlı
olduğunu, bu
soyının , 91 bin 2O2

50.4'ünü teşkil ettiğini
onlottı.
Hostonelerin 26 7'sinin
özel , 121'nin SSK,
50'sinin üniversite,
4S'inin Mi|li Sovunmo
Bokonlığı, 42'sinin de
"diğer" hostoneler
olduğunu bildiren
Akdoğ, bokonlığıno
oit, 2004 yotırım pro-
gromındo yer olon
l 95 hostonenin
proje-etüt ve inşoot
işIerinin de devom

ett|ğini ifqde etti.
Türkiye genelinde
30 Hoziron 2004
itiborıylo 6 bin 9
soğlık ocoğının fqoI
o|duğunu do bildiren
Akdoğ, soğlık ocoğı
plonIomosının
volilikler tqrofındon
yopıldığıno işorei
ederek, şimdilik
soyısı yeterli olmoklo
birIikte, soğlık
ocoklorının ülke
genelindeki

GtrNL t ıK ,;ı"ısı ,;ızCTf I

o

doğılımının dengeli
o!mosı için
çolışmolor
yürütüldüğünü
belirtti.
İntlyoç betirlenmesi
holinde yeni soğlık
tesisi yopılocoğını
koydeden Akdoğ,
Soğlık Bokonlığı'no
tohsisli Hozine toşın-
mozlorı ile bokon-
lığın kulIonımındo
bulunon toşınmozlor-
don gerekli görülen-
lerin sotışındon elde
edi|ecek gelirle de
soğlık kuruluşu
yopılocoğını onım-
sottı.
HASTANELERDEKi
REHiN ALMA oLAYl
Akdoğ, tedovi
giderlerini
ödeyemediği
gerekçesiyle
hostonelerdeki rehin

olmo oloylorıylo ilg|l|
soruyu yonıtlorken
de soğlık kurumlorın-
do hostolorın,
bebek ve onnelerin
yo do cenqzelerin
olıkonulmomosı
konusundo
titizlik|e ço!ışıldığını
biIdirdi.
Soğlık Bokonlığı'no
boğlı kurumlordo
böylesi oloyloro
kesinlikle izin
verilmediğini,
hostolorın iedovi
bedellerinin korşılon-
mqsındo tohokkuk
ettirilen fotu rolorı n,
olocoğo esos
belgeIer hükmünde
değerlendirilerek
tohsilotın ın
yopıIdığını
onloion Akdoğ,
şunlorı koydetti:
"Soğ|ık hizmetlerinin
belir!enen

politikolor ile usul
ve esoslor
çerçevesinde
yürütülmesIni
soğlomok üzere
tüm soğ!ık
yöneticilerinin
eğitimler! yopılmok-
to, kurum ve kuru-
luşlor titiz!ikle
denetlenmektedir.
Ayrıco, hostonelerin
ocil servislerine
boşvuron hostolorın
sosyol güvencesi
olup olmodığıno
bokılmoksızın gerekli
tıbbi müdoholelerinin
hemen yopıtmosı,
ociI hostolorlo ilgili
idori ve moli işlem-
lerin tıbbi işlemleri
geciktirmesine kesin-
Iikle mohol ver-
iImemesi konusundo
özel ve komuyo oit
tüm hostoneler
uyorılmıştır."

lı
,

bln 193 hastane varu e

dro yotok soyısı ile
ke doğılımındo tüm
stonelerin yüzde

J Her çeşif bqtık oğtorı
J Sokon q Misino Ağtorı

J ipAğ
3 Fonyo
3 Mqntar, kurşun

J h Çeşitteri
J SondotMqlzemeleri
J Kürek
J Çopo
J Macun
J Gqlvenizli çivi
J TMC sintine pompos,

ffituploru 0iltg
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ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

2004'te
geçen yılo
oronlo
doho fozlo
kitop
yoyımlondı,
Pondoro
kitobev!eri
2OO4 ilk oItı
oyını
kopsoyon
roporunu
oçıklodı.
Roporo göre 2003'ün
ilk oltı oyıno göre
2004'ün ilk oltı oyın-
do yüzde 12 doho
fozlo kitop yoyımlon-
mış. Yılın ilk oltı oyın-
do 3 bin 470 kitop
okurlo buluştu. Bu
kitoplorın yüzde
23'ünü romon ve
öykü kitoplon oluştu-
ruyor. Yılın iIk oltı
oyındo edebiyoi
olonındo en çok
sotonlor listesinin
tepesind.e Ahmet
Alton'ın 'lçimizde Bir
Ye/ kitobı yer olıyor.
Onu Don Brown'un
'Do Vinci Şifresi',
orhon pomuk'un
'İstonbul', Ellf Şofok'ın

'Arof', Poul Auster'ın
'Kehonei Gecesi'
tokip ediyor.
Edebiyot dışı olondo
en çok soton|orın bir-
incisi Soner Yo|çın'ın
'Efendi: Beyoz
Türkler'in Büyük Sırrı'
oIdu. Osmon
Pomukoğlu'nun
'Unutulonlor Dışındo
Yeni Bir Şey Yok-
Hokköri ve Kuzey lrok
Doğlorındoki
Askerler' ikinci, Orhon
Koroveli'nin 'Sokollı
Celol' kitobı üçüncü
oldu. 2004'ün ortolo-
mo kitop fiyotı ise
l 3 miIyon. 2003'te
bu fiyot l7
milyon Iiroydı.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

ı

IIIIIII J



4 Ağustos 2004 Çarşamba

YENı TELEFONUMU zl, NoT ALıN lz
KöRFEa GAZETES| ve
xÖnrez oFSET 513 96 83

Gl'-
E
l\fl
L
İ

I(
rİ,
Iı
Iil
B
E
Eı,
İ

GEREKLl TELEFONLAR RESMl DAlRELER oerıiz orogüsü
İtfoiye 1 l0
polis imdo1 l55
Jondormo İmdot l56
Jondormo K. 513 l0 55
Polis Korokolu 513 l8 79
Gor. Kom. 5l3 l 2 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md,
Ver. Dairesi Md.
İ|çe 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 256
Mudanya 544
Yenikapı (212' 516
Yalova (2261 811
lDO lmam AsIan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLİK (226| 814 10 20

(226) 363 43 19
(262| 655 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo
Aydın Turizm
süzer Turizm

513 12 12
513 20 77
512 10 72

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95
513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
BELEDıYEDevlet 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 İş|et. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 3 40

513 2J 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yeRı-iyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

rtez yfo 6

'Q 
bitti , yeni teori 'Çoklu ze

Bilim dünyosındo
zekönın motemotik ve
dille sınırlı olmodığı
görüşü ortık hokim.
Müzik, spor, dons gibi
olonlordo do çocuklor,
zeki olobilir. sizde
çocuğunuzun hongi
olondo zeki o]duğunu
öğrenmek istiyorsonız
okuyun
İnson zekösı yıllordır

çeşitli testlerle ölçüldü.
Anne bobolor kendi-
lerinin veyo çocuklorı
nın zeki olup o]modı
ğını hep merok etti.
Okuldo notlorı yüksek
olon çocuklor "zeki"
olorok nitelendirildi.
Ancok Prof. Gordner,
yıllor boyu hökimiyetini
sürdüren lQ denilen
zekö onloyışını kırdı.
Bilim odomlorı özellikle
son 20 yıldır inson bey
ninin kullonım yüzde
liginin ortırılmosı ve
öğrenme oronın yük-
seltilmesi için çolışıyor.
Bu oroştırmolorın belki
de en çorpıcı olonı
Çoklu Zeko Teorisi.
uzmonlor bu teorinin
insonlorın ogrenmeye
ve yoşomo bokışını
değiştirebilecek güce

sohip olduğu
görüşünde birleşiyor.
ZEKANİN 8 YONU
Bu kuromı ilk ortoyo

çıkoron Horvord
universitesi profesörü

Howord Gordner, I983
yılındo yozdığı Aklın
Çerçeveleri odlı
kitobındo zekönın
motemotik ve dil
olorok2deği1,8yönü
olduğunu sovundu.
Böylece müzik, spor,
dons ve doğodo ken-
dini gösterenlerin de
zeki olduğu ortoyo
çıktı, Bu dizide 8 zeköyı
tonıyocok, hongi tür
zeköyo sohip
olduğunuzu görecek
ve hem kendinizin
hem de çocuklorınızın
zekösını geliştirmek
için neler yopobile-
ceginizi keşfede-
ceksiniz.
Uzmon Psikolojik
Donışmon ve 'Gelişen
ve Oğrenen Eğitimciler
Için Coklu Zekö Teorisi
Uygulomo Rehberi '

kitobı yozorı Kudret
Eren Yovuz, coklu
zekönın bılınmemesın-
den doloyı, dil ve
motemotik dışındoki

zekö türlerine sohip
çocukloro önem ver-
ilmediğini söyledi.
Yovuz, boşorısız çocuk
olmodığını belirterek,
dersleri müzik, sonot
ve spor destegiyle
sevdirip boşorıyı ortır-
monın mümkün
olduğunu belirtti.
Yovuz, çoklu zekö
ile ilgili sorulorı
yonıtlodı
YETENEKLER BUTUNU

Çoklu zekö nedir?
Bu teoriye göre lQ tes-
tine doyonon gelenek-
sel zekö onloyışı, çok
sınırlı. Bunun yerine, 8
oyrı zekÖ olduğu
sovunuluyor. Forklı
yollordon boşorılı
olunobileceği, öğren-
mek için tek bir yol
olmodığı belirtiliyor.
NEDİR BU ZEKA TURLERİ

Geleneksel onloyıştoki
dilsel ve motemotiksel
zekö yonındo gorsel,
bedensel, muziksel,
sosyol, içsel ve dogol
zekölorı.
Gordner o gore zekö
nedir?
Degısen dünyodo
yosomo ve degisim-
lere uyum soglomok

omocıylo her insondo
kendine özgü olon
yetenekler ve beceri-
lerin bütünü olorok
tonımlıyor.

ÇOZUM URETMEK
oNEMLl
Yoni yetenekll inson
eşittir zeki inson mı?
Gordner'o göre eğer
bir inson toplumdo
değer bulon bir ürün
meydono getirebil iyor,
günlük yo do mesIeki
yoşomındo korşıloştığı
bir soruno etkili çözüm-
]er üretebiliyorso,
bu inson zeki olorok
odlondırılır.
Teori, herkesin boşorıIı
olocoğı bir olonın
bulunduğunu mu
ifode ediyor?
Çoklu Zekö Teorisi'nin
merkezini, "Zeki
olmonın bir yo do iki
yolu yoktur, zeki
oimonın birden fozlo
yolu vordır" önermesi
oluşturur. Gordner,
eğer bir oğrencinin dili
kullonmo becerisi
zoyıfso, ögrenciyi
konudon ve ortomdon
uzoklostırmok yerine,
yetenekli ve bilgili
oldugu boşko bir olon-

do boşorılı olmosı için
cesoretlendirmek
gerektiğini be!irtiyor .

okul]oro ve oilelere
düşen görev nedir?
Eğitimciler ve oileler
çocuklorının ilgi ve
yetenek olonlorını
dikkotle gözlemlemel|.
onlorın, kendilerini
güçlü hissettikleri yol-
lorlo güven desteği
vererek forklı yollorlo
öğrenme süreçlerine
yordımcı olmolıIor.
Motemotik zekösı
nosıl onloşı|ır?
Psikolojik Donışmon
Kudret Eren Yovuz'un,
"Eğitim Öğretimde
Çoklu Zekö Teorisi",
Prof. Dr. Ozcon
Demiret'in "Öğretme
Sonotı" kitoplorındo
hem sohip olunon
hem de eksik olon
zekölorın nosıl gelişti
riIebi leceği onlotı lıyor.
Kitoplordo motemotik-
sel ve dilsel zekölorın
özellikleri şöyle
sırolonıyor:
- Motemotiksel düşün-
me: soyılorı etkin ku|-

lonmo, problemlere
bilimsel çözumler
üretme ve kovromlor

qrosındoki ilişkile
oyırt etme, sınıflo
genelleme yo
motemotiksel bir
formülle ifode
hesoplomo,
hipotez test etme
benzetmeler yop
gibi dovronışlorını
gösterme
Bilim odomlorı,
motemotikçiIer,
muhosebeciler,
mühendisler,
bilgisoyor progro
cılorı, istotikçiler
benzeri işlerle u
Ior montıksol-
motemotiksel ze
güçlü olon kişilere
örnek soyıIobilir.
6 TEMEL OZELLİK
Moiemotik zekösı
sohip kişiler;
Herhongi bir şeyin
nosıl çolıştığını
Aklındon hesobı
çobuk yopor
Motemotik
etkinliklerini sever
Stroteji oyunlorını
sever
Montık oyunlorıno,
yopbozloro meroklı
Ust düzey düşünce
becerilerini
kullonır.

tİIJtA PuaAR

taEt tiooııı (afe
GEMLİI(,TE İLı( ULUSLARARAS| SALATA B

PİZZAMİZİN

TADıNA

BAı(TİNİZ Mİ?
ı

lşyeri ve evlere puket serviıimiı vordır

|stiklal Cad,No : 17 GEIVIL|K TeI : (0,224) 5'l3 53 67

sATı Lı ı< V LLA
Monostır Cumhuriyet Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkii üstünde 3 kotlı

tripIex sotılık villo GSM : (0.535) 886 47 7 4
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ABD'de kodın gir-
işimcilerin erkekIere
göre yükseliş içinde
oIduklorı be!irtiIirken,
Fortune smoll
Business dergisi
yoyınlodığı rokom-
lorlo kodınlorın iş
hoyoiındo erkekler-
den doho iyi perfor-
mons sergilediğini
ortoyo koydu.
Kodın Girişimciliği
Aroştırmo Merkezi
torofındon yopı|on
bir oroştırmonın
sonuçlorıno göre,
hongi kritere boşvu-
rulurso boşvurulsun
ABD'de kodınlorın
§ohip olduğu şir-
ketler erkekterin
sohip olduklorıncı
göre doho iyi iş
yopıyor.
Aroştırmoyo göre,
l997'de kodın!orın
hlsselerinin yüzde
SO'sine yo do doho
foz|osıno sohip
oldugu şirketlerin

dınhrffih
,

I,,,,,.,

olorok gerçek-
leşirken, bütün
şirketler
boğIomındo
bu oronın
sodece yüzde
l2 olduğu
koydedi!iyor.
Aynı dönemde
bütün firmolor
için gelir|er
ortolomo
yüzde 4,8
ortorken,
kodınlorın
sohip olduğu
şirketlerde

gelirler yüzde 5,8
oronındo bir ortış
gösterdi.
Fortune smoll
Business dergisinin
geçen yı! seçtiğl FSB
l00 listesinde kodın-
lor torofındon kuru-
lorok yönetilen şirket
soyısı sodece 6 iken,
bu yıIki listeye kodın-
lor torofındo kurulon
yo do yonetilen l4
Sır l.ct girme,, ı

.1.ı |A.,ı,,I

boşordı.
Yıllık geliri 10 milyon
dolorın ve ço!ışon
soyısı do 80'nin
üzerinde olon fir-
molorın kurucusu
durumundoki gir-
isimci kodınlordon
o!uşon,Kodın
buşkonlor Orgütü
torofındon yopılon
bir oroştırmoyo göre
ise üyeIerinin yüzde
75'i iş!erinin
büyümekte
olduğunu söylerken,
yüzde 70'i
önümüzdeki oltı oy
içinde yeni işçiler
oImoyı plonlodık-
lorını koydetti. Yüzde
7l'i ise teknoloji,
ekipmon, pozorlo-
mo komponyolorı
ve doho işIevsel ofis
olonı için yeni hor-
comolor yopmoyı
plonlodıgını soyledi.
l(odınlor 'l 965 yılın

dürlya§ffida yldızhflpala

oronı yüzde 44 iken,
bu oron bugün
yüzde 48'e çıkmış
durumdo. Günde
ortolomo 424 yeni
yotırım yopon
kodınlor, erkeklere
göre iki kot doho
fozlo yotırım gerçek-
leştiriyor.
Son yedi yıldo
kodınloro oit olon
şirketlerde istihdom
ortışı yuzde 24

do bütün profesy-
onel pozisyonlordon
sodece yüzde 4'üne
sohipken, bu oron
şimdi yüzde 45'i
buluyor. Kolejlere
koyıt yoptıron kodın
soyısı do erkeklerin
oronını hoyli geçmiş
durumdo.
kodınlorı, kendi
işlerini kurmoyo iten
sebepler üzerinde
de durulon oroştır-
modo, şunloro yer
veriliyor: Çolıştıklorı
şirketlerde görün-
meyen engeller
yüzünden yüksele-
meyen kodınlor
(yüzde 23) kendi
işlerini kurmoyı ter-
cih ediyor. OzelIikle
çocuklorı yüzünden
esnek bir çolışmo
progromıno sohip
olmok isteyen kodın-
lor (yuzde 46) do
Coro,,ıi kt-.ı,ıdı islerın ı

kurmokto buluyor.
Kendi çobosıylo
milyoner olmuş bin
l65 kodın girişim-
cinin boşorısını
incelediği
"Mil!ionoire Women
Next Door: The Mony
Journeys of
successful Americon
Businesswomen
(Yonıboşımızdoki
Milyoner Kodınlor:
Boşorı!ı Amerikon İş

kodınlorının
Yolculuklorı)" isimll
yeni bir kitobın
yozorı olon Thomos
J. Stonley ise girişim-
ci kodınlorın ortok
ozelliklerini şöyle
sırolıyor: "Belirleyici
korokterleri sobırdır.
Erkeklerden doho
sıkı çolışırlor. Hedefe
doho sıkı kitlenirler.
İyi birer bütçe yopıcı
sıdırlor ve doho
tı.ıtumludurlor. "

İıyflİ
§eItöru

o şunlorı söJİ
ı,aftı

Tl'den otılocok sıfır-
lor, finons sektörünü
horekete geçirdi.
Yeni Türk Lirosı'no
geçişle birlikte özel-
likle modeni poro
miktorının bonknot-
lorı geçecek olmosı
poro soymo ve
oyrıştırmo
mokinelerine tolebi
ortırocok.
YTL'ye geçişte bozuk
poro kullonımının
ortocok olmosı
nedeniyle
bonkolorın poro
soymo mokinesi
tolepleri de hızlondı.
Finons ve perok-
ende sektöründe
ortoyo çıkon bu
zorunlu ihtiyoç için
de Tümsoş devreye
girdi. Avrupo
ülkelerinin ortok

poro
geçişini soğloyon
şirket olorok göster-
ilen lsveçli Scon
Coin'in Türkiye tem-
siIciliğini üstlenen
Tümsoş, dokikodo 4
bin bozuk poro
soyon ve bu porolorı
oyrıştırobiIen bir
mokinenin testini
Türkiye Merkez
Bonkosı'ylo tomom-
|odı, hotto Akbonk
ve Dorphone'ye bu
mok]nelerden sottı.
Türkiye'de bozuk
porolorın doloşım-
doki poro miktorının
yüzde l'ini oluştur-
duğunu, oncok
YTL'ye geçişle birlikte
bu oronın yüzde 5
olocoğını beIirten
Tümsoş Genel
Müdürü Orkun Tosun

"Bozuk poronın
piyosodo ortmosı
nedeniyle bu por-
olorın soyı|mosını,
sohtesinden oyırt
edi|mesini ve büyuk-
lüğüne göre oyrış
tırılmosını soğloyo-
cok mokinelere olon
tolep ortocok.
Finons sektörü şimdi-
den önlemlerini
olmoyo boşlodı.
Çünkü bir çolışonın
3 bin odet modeni
poroyı soymosı l 75
dokiko sürüyor. Oyso
mokinelerle bu
rokom bir dokikoyo
iniyor. Ayrıco Scon
Coin rokiplerinden
forklı oIorok modeni
porodo do sohteyi
oyırt etme teknoloji-
sine sohip."
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zİHıiltıı( [R[ıı$ı
MüIkiyeti şirketimize olt, üzerinde l5 yoşındo

1.320 odet zeytın oğocı bulunon 52.402 m2
(52.4 dönüm) orozl tekIif olmok suretlyle sotılo-
coktır.

NOT :

l ) Teklifler mektup veyo foks |le yopılocoktır.
2) Arozinin Yolovo - Burso koroyoluno yok-

loşık l60 m cephesi vordır.
3) Arozi istenlldlği tokdlrde mesoi sootleri

içlnde görü|ebiIir.
(Ze.ytinlik orozisi fobr!ko orozlsine bitişiktir)
4| llgllenenlerin, teklifleri en son 20 Ağustos

2004 torihine kodor kobul edilecektir.

SWEDİSH MATCH
KlBRlT VE çAKMAK ENDüSTRİ A.ş.

Çeltikçi Köyü Mevkil / Orhangaza l BURSA
Tel : 0.224. 573 22 00
Faks : 0.224. 573 39 62
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UMURBEY S|NıRLARı içiNDE 450 rvl2 ASFALTA

CEPHE120ÖııÜrvı 2, SıNlF ziRAAT ALANı

çirıı|K, DüKKAN ııEyA yt,ıRT yApıLABiL|R sATıLıK ARSA

IVlüraacaat Tel : (0,224| 513 96 83
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1 mılyon 954 bin kışi silah taşlıyor
Siloh soyısındo potlomo
yoşonıyor. Toşımo ve
bulundurmo ruhsotlı
siIoh soyısının 2003 sonu
iiiborıylo l milyon 954
bine uloştı. Son üç yıldo
8 bin votondoşımız
bu silohlordon çıkon
mermilerle hoyotını
koybetti.
lçişleri Bokonı
AbdüIkodir Aksu, CHP
Ankoro Millefuekili Yokup
Kepenek'in bireysel
silohlonmoyo ilişkin soru
önergesini yonıtlodı.
Aksu, si]oh ruhşotlorıno
iIişkin istotistiklerin ver-
ilen ruhsot
soyılorıno göre tutul-
d'uğunu, mürocoot ve
reddedilen bilgiIere
ilişkin istotistik tutul-
modığını bildirdi.
Aksu'nun verdiği yonıtto
yer olon istotistiklerde

ruhsotlondırılon
silohloro ilişkin verilerde
l990 öncesi yılloro
ilişkin toplom soyılor
yer olırken, l990-2003
döneminde her yıl ne
kodor ruhsot verildiği
gösterildi. Buno göre,
l990'o kodor yivli ov
tüfeği dohil bulundurmo
ve toşımo ruhsotlı
toplom siloh soyısı l 19
bin 542 iken bu rokom
2003 sonundo bir mil
yon 954 bin 3003'e yük-
seldi, Ruhsotlondırılon
siloh soyısı ] 990'don
sonroki her yıl ortorken,
2000 yılındo en yüksek
rokomo uloştı . 2002
yılındo 403 bin 98'l toşı-
mo ruhsotı, 272 b]n l44
bulundurmo ruhsotı ver-
ildi. Toşımo ve bulundur-
mo ruhsotlorının veril-
işinde 2001-2003 döne-

minde ise nispeten
bir düşme yoşondığı
göziendi.
lstotistiklere göre, 2003
sonu itiborıylo voton-
doşloro toplom 534 bin
648, çolışon ve emekli
komu görevlilerine de
552 bin 3 olmok üzere
toplom l milyon 86 bin
65l siloh toşımo ruhsotı
verildi. Bulundurmo
omoçlı o|orok 867 bin
652 si]oh ruhsot-
londırılırken l9 bin 993
yivli of tüfeği için de
ruhsot olındı.
ARALAMA VE
öıoü nı,ırLERDE KULLANı-
LAN SİLAHLAR
yorolomo ve öldürme
oloyı ile ilgili istotistiki
bilgilerin l995 yılındo
koydo olınmoyo boş-
londığını onımsoton
Aksu, l 995-2000 yıllorı

orosındo kullonılon isto-
tistiki verilerde oloy
soyısı ve oloydo
yorolonon veyo hoyotını
koybedenlere ilişkin bil-
giler bulunurken, bu
oloylordo kullonıIon
s]lohloro oit oyrıntılı
bilgilerin yer
olmodığını bildirdi.
Eldeki bilgilere göre,
1995- 2000 yıllorı orosın-
do Türkiye genelinde
meydono gelen toplom
l08 bin 862 oloydo l13
bin 76l kişinin oro-
londığını, 9 bin 70
kişin|n de hoyotını koy-
bettiğini belirten Aksu,
2000 yılındon itiboren,
oloylordo kullonılon
silohlorın ruhsot!ı ve ruh-
sotsız olorok tosnif
edilmeye boşlondığını
ifode etti.
Aksu, 2000-2003 yıllorı

orosındo oteşli
silohlor ve bıçok
ile diğer olet-
lerin kullonılmosı
suretiyle mey-
dono gelen 94
bin 493 oloydo 97 bin
484 kişinin yorolondığını
7 bin 659 kişinin de hoy-
otını koybettiğini ifode
ederek, oloylordo 2 bin
l]2 ruhsotlı,7 bin l72
ruhsotsız siloh ku|-
lonıldığının tespit
edildiğini bildirdi
lçişleri Bokonı

Abdülkodir Aksu, izinsiz
olorok toşınon, bulun-
durulon ve ülkeye
koçok olorok sokulup,
hokkındo odli işlem
yopılonlorın dışındo
Türkiye'de ne kodor ruh-
sotsız siloh olduğu
yönünde bir tohminde
bulunmonın doğru

olmodığını do ifode
kimlerin siloh edine
ceğinin 6l36 soyılı
Silohlor ve Bıçok|or ile
Diğer Aletler Hokkın
Konundo belirtildiğine
işoret eden Aksu, en
holi bulunmoyon
herkesin bulundurmok
moksodıylo siloh sotın
olobileceğini belirtti.
llgili yönetmelikte ise
siloh ruhsotı veritem
cek kişilerin (engel
durumlor) belirtildigini
koydeden Aksu, yonet-
melikte belirtilen suçlo
don mohkum olonlor i

sıhhi yönden engel hol
bulunonloro siloh ruhs
verilmediğini vurgulodı
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Cumhuriyet Moh, Mehmet Akif Sok.
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KENT GAZETELERİNE

iıır,ı Ve REKLAM ALıNıR

ı(ORFEZ. REKLAM
TEL : (0.224|513 96 83
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GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
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ı?ı(ıscı, ıııeşrubat,
çerez teıniıı edilin

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0,537) 491 31 30
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2004Öss,or 300 ıUANı GEçEN ÖĞnrılcİıenİıılİz (Hepsi Gemlik yeşilırmak,tan)
No

l
2
3
4
5
6
7
a
9

ıo
lI
12
l3
14
l5
t6
17
t8
t9
2o
21
22
23
24
25
26
27
2a
29
3o
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
4o
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5o
5l
52
53
54
55
56
57
5a
59
6o
6l
62
63
64
65
66
67
68
69
7o
71
72
73
74
75
76
77
7a
79
8o

ADı soYADl
eüı-şax çıı(Rıı(çı
NİLGUN TEMURİ(İRAN
vıirxar ı<oRunvı.a.z
aunçiN AvDıN
AHMET TURİ(MEN
şaxiN ı<ALı<.AN
SULTAN ORMAN
özee çAKıR
MERYEM UGUR
saı_irra uĞun
ERı<AN NocA
eı_ir yAvuz
AYşENuR uzuNl<AYA
FATİH GUNDOGAN
sieeı-. şaxiN
MECİT ÇETİNİ<AYA
sEVcAN ı<esı<ix
BuRHAN sANsARı-ıoĞı_u
ozAN ı(ARADevıinı-i
KAslM BAşAT
HALİL SEYMEN
FEyzA özeRı_rp
EsRA ayooĞaıv
HAı(AN saĞın
RANA VÜCçLEN
eı_ir yıLDıRıM
AyşE NuR oevıin
ZEYNEP ALAÇ
avşeoüı- ozıvüş
ALİ SONİ<ALAN
AyşE DEıüişra,ş
HıLAL KuÇUı<
BAşAı< vüı<
ELİF SEVHAN
NuRTEN eüpı-eyiı<
FuAT aı-eüN
sELçuı< eüneşçi
HACER l(AHVEcl
AyşE Buı(ET rRçüoeıı
NİLUFER ASLAN
süvıeynA çEı-eeiDUYGU GOİ<SEL
MuRAT çüveN
çAGLA ERENoĞı-u
FAT|H ERTEı<
aoil MERT
eviNe özrünx
eüı_iN ı(ANMAZ
oRı<AN ı<URucAN
özı_ev özavoıN
MEHMET BAŞARA
iı_xen coNKAR
SEVDA TUNA
REcEp enpiı-
MUSTAF.A SOYDAN
oiı_eı< şiıvışeı<
AYşE GENç
EMıNE cAN
AyşE ıtixaıt ı(uş
SELCAN SEYH.AN
AyşE eeTüı_ enrüR
HANDE UNVER
EMRAH awexiN
özeün viĞir
şEREF veriş
YASEMİN ATAK
eö«xaıı ooĞaN
MUSTAFA KAVLAK
ı.ıİzaverrİN SAMANLı
sELçuK özcaN
BELGİN DUMAN
eı-ir vıLDıRıM
DURAN MUTLU
AyşE eiRcaN BAHADıR
FATİH GUNDOGAN
anire e.üı_şax yAvuz
DEMET URER
MERVE AKOL
aı_i evRE AKDoĞaN
xerice ivev

PUAN
37o.a75
367. 3 30
361.555
36 l .33a
360.52o
357.2o5
356.959
355.()r o
353.zaa
352.521
35I .263
350.606
349.41 5
34a.227
348.rl8
346.48o
346.2o4
345.634
344.7 a8
344.7 7 3
344.57 4
344. r 35
344.107
343. aa8
343.638
342.345
340. ao9
339.709
339.669
3 39.60a
339.,l l ı
337.995
337.99o
337.247
336.35a
335.7oa
335.6 ] a
3 34.59 I
334. 1 85
334.152
3 32. o65
33r.763
33 r .268
33o .7 39
330.5o9
330.221
33o .17 3
329.349
32a.920
32a.61 6
32a.5 I 6
328.1a4
32a.o29
327 .7 30
325.988
325.919
324.67 3
324.zao
321.48a
321 .1 4E
321.053
32o.a56
32o.412
3l 9 .79o
319.742
3l9.474
3t9.3o2
3r a.84t
3l a .626
3ra.621
3 I a.6o5
3r a.39t
3,1 8 .o17
3r 6.a56
3r6.57a
3l 5 .982
31 5 .92a
3 r 5.5a4
3l 5.5l l
31 5 .2a2

PuAN
3l 4 .6E7
3r4.659
3r4.644
3 l 4.5o4
3I 4.4oo
3r3.92a
3r3.879
3l 3 .762
3r3.744
3 I 3.733
3r 3.45t
3r3.3a2
3r3.275
3I3.It6

No
at
a2
a3
84
a5
86
a7
aa
89
9o
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1oo
l ol
102
r()3
104
l05
r06
107
roa
l09
tIo
lt1
112
lt3
114
Il5
,l l6
117
tla
1,1 9
120
l2l
122
l23
124
125
126
127
128
129
r30
l3r
132
r33
134
r35
l36
137
]3a
,l 39
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
t 5l
152
l53
154
r55
I56
157
r5a
l59
l60

ADİ SOYADİ
uFuı< aı-vüz
DERGAH SEVİiX ULUSOY
övşn siNin
isvıaiı- eüzeı_
oiı_eı< ı<AyApA,Lı
BuRAı< NANE
ranirı eEcERlı(Ll
oüı_üzaR KoNcA
vıeı-iı<e s eüııeön
sELAHATTiN ç ARFuNDALı
eı-ir ı<ıLıç
MUR.AT sELÇuı( BAYD.AR
ixsaN sEzER
REcEp sERHAT eiNeöL
DuYGu ARl
TURGUT TORUN
seviı-ay DuMAN
MUAMMER POLAT
seviıtç pEı(EL
oĞuzxAN şERer siNaNoĞı_u
aı_i aı<aR
BuRcu AYD|N
AHMET oNun eüı_reriN
MERYEM AYD|N
ruĞea rvıine snruĞRuı_
eı-ir ı<ösr
eiLee GovEz
OZGE TURGUT
xusNü özoeıvıin
ienaxiM F ToRLAK
ensirv ARsLAN
FıRAT çi.ı.ıoiı-iç
MESUT ORNEİ<
MEHMET SARİTEPE
avı-iı.ı RAHşAN reı-ı_i
avşeoüL KuMRAL
AslYE ATAK
GURHAN İ<AYA
ABDULSAMer söNıopz
Mf HMET AKYoL
HATlcE ALT|N
ETER aıvci
HAsAN sszeiı.l
aı_i anasEvER
uFuı( çivır.N
ABDuLı<ADıR TURl<
DERYA AYDİN
ONUR BEYTAŞ
Z,E}{RA cA,N
züı-evxA sARıcA
vasrviN gAı<i
FATMA HAMURCU
FURKAN ı(uRT
çiĞoev.. oiı<vr
ZEYNEP OZAYDİN
rarix Eı<ER
SERDAR BULUM
reRioe DAL
MUSTAFA İ<İTAY
nasivı ALTuNTAş
AHMET İ(İLİÇ
zeı_irıa AHsEN şuşoĞı_u
ıvıeoixa eün
FuNDA özçeı_iı<
MUSTAFA ŞİMŞEKOGLU
MuRAT .A,ı<TAN
YAHYA TORUN
ozeüN sELçu.K rexiN
HACİ MUİ(AN UZGER
BAHAR eüleçav
OSMAN .AYGUL
NURTEN YİLDİRİM
SEVDA BULUT
ranlz ı<ıLıçoĞı-u
asoüı_vaHAp avoeıuiR
ER.HAN B.işARA,N
ELİF TURUDU
çiĞoervı aı_preı<inı
AYı(uT oz
DuyGu özen

Soyısol Puon

GE[\4L|ı( l,Nclsl

CÜLŞAH ÇİıtRİıtÇİ

sözel puon

312
3r2
312
3l t
3l l
3r I
3l l
3ro

.a63

.a5r

.7 54

.a4(J

.452

.399

.339

.97 7
3 r o.7o1
3ro.462
3 r o.3a7
3o9.81 2
309.7ğ4
3o9.772
3o9.Aaa
3o9.t9l
3o9.o78
3oa .7 43
3oa.66a
3oa. l 33
308.oa7
3o7.82a
3o7.662
3o7 .49 3
306 99o
306.864
306.62a
306.406
306.187
306.171
3()6. r 55
3()6.()3 r
3o5 .71a
3o5.3 r 4
3o4.991
3o4 .912
3o4.5o2
3o4.4 r 3
3o4.396
3o4.263
3o4.o25
3o3 .7 65
3()3.6a 3
3o3 .67 6
3o3.36 l
3o3.2ao
3o3.247
3o3.222
3o3.222
3o3 .123
3()2.aa6
3o2.729
3o2.55l
3o2.47 7
3o2.459
3o2.418
3o2.27 a
30l .7,,2
30r .674
3()r.54o
3() l .oao
3oo.959
3oo.9l3
3oo.42o
3oo.21 4
3oo. o52

GuLşAH lKRıı(çı

3 70,8 75

Ncls

356,489

MEG l(L
aı

GutşAH çllffiıl(ç

E,Ağırlık Puon

GEMLıl( 2,Nclsı

80362

ç

,0 o

GEMLıK l,Ncısı

Dll Puon

NıLGuN
ıı

TEMURKİRAN

36 7,33 l

Ferdl ve kltlesel
01 fuarıc% dez

Başarıda O Numara
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Dış
pozorloro
yönelen Türk
otomotiv
sektörünün
ihrocotı, yılın
7 oyındo
yüzde 47.5
oronındo
ortorok, 5
milyor 9l l
milyon
doIoro uloştı.
Sektör, 2OO2 yılının
oynı döneminde 4
milyor 6 milyon,
tomomındo ise 4
milyor 800 milyon
dolor ihrocot
yopmıştı.
Uludoğ lhrocotçı
Birlikleri (UlB) veri-
lerinden derlenen
bilgiye göre, binek
otomobil ihrocotı,
yuzde 93 oronındo
ortorok 2 milyor
209 milyon 4 bin
dolor ile ihrocot
kolemleri orosındo
ilk sıroyı olırken,
bunu l milyor 669
milyon 7l 4 bin
dolor ile yon
sonoyi, l milyor l60
milyon 403 bin
dolor ile de eşyo
toşımoyo mohsus
motor|u toşıtlor ihro-
cotı izledi.
En fozlo ihrocot
ortışı binek otomo-
billerde gerçek-
leşirken, hovo ve

s

uzoy toşıtlorı,
demiryolu toş
tonklqr ve zırhlı
sqvoş toşıtlorı ile
öze! omoçlı d
çekicilerde ger-
ileme yoşondı.
ocok-temmuz
döneminde,
47 .5 oronındo
ortorok 5 milyor
9ll milyon3bin
doloro uloşon ih
cot, geçen yılın
oynı döneminde
milyor 6 milyon 8
bin dolordo
kolmıştı. Sektör,
2OO2 yılının
tomomındo ise 4
milyor 800 mllyon
bin dolor ihrocot
yopmıştı.
Temmuz oyındo i

yüzde 68'llk oriışlo
milyor l I2 milyon
l2 bin doloro
uloşon ihrocot,
geçen yılın oynı
oyındo 66l milyon
926 bin dolor
olorok gerçek-
!eşmişti.

o
f cuı, ı> .,ırAsı .ızrıı f

hmoffuıll

l,ehruftoşryo

ruO0
Boğ -rur' don eczonele r e ödeme

Çolışmo ve Sosyol
Güvenlik Bokonı
Murot Boşesgioğlu,
Boğ-Kur'don serbest
eczonelere ödemele
rin boşlodığını 249
trilyon 9I5 milyor liro
ödeneceğini bildirdi.
Boşesgioğlu, SSK'do
ise 30 Hoziron'o kodor
olon foturolor için 25
Temmuz'do l77 Irily-
on liro ödediğini oçık-
lodı.
Boşesgioğlu, yoptığı
yozılı oçıklomodo,
Boğ-Kur GeneI
Müdür!üğü'nce,
serbest eczonelere
ödemelerin boşlodı
ğını belirterek, yonno

kodor toplom 249
irilyon 9l5 milyor liro
ödeneceğini 6ildirdi.
Boşesgioğlu, SSK'nın
ise 30 Hoziron'o kodor
olon foturolor için 25
Temmuz 2004'ie
l77 trılyon liro
ödediğini belirtti.
Boşesgioğlu, Boğ-
Kur']o i|gili olorok, dün
Moyıs oyıno oit ithoI
reçete bedeli olorok
63 trilyon 689 milyor
]ironın, bugün ise
Nison oyıno oit yerli
iloç reçete bedeli
olorok l l5 trilyon 200
milyor lironın ilgili
bonkoloro gönde
rildiğini ifode etti.

Boşesgioğlu, yorın do
Hoziron oyıno oit ithol
reçete bedeli olon 7I
trilyon 26 milyor
Iironın bonkoloro
gönderileceğini
belirterek, 5 Ağustos
Cumo gününe kodor
serbest eczonelerin
olocoklorını onllne
olorok hesoplorındo
görebileceklerini
ifode etti.
Murot BoşesgioğIu,
2004 yılı boşındon
bugüne kodor Boğ-
Kur'do 822 trilyon 757
milyor yerli iloç
bedeli, 8 trilyon 605
milyor ithol iloç
bede|i, SSK'do ise l77

trilyon liro iloç bedeli
olmok üzere, toplom
l kotri|yon 8 trilyon
362 milyor liro
ödendiğine işoret etti.
Boğ-Ku/un onloşmolı
olduğu ser best
eczone lere plon-
lonon süre içinde öde
melere devom ettiği
ne dikkot çeken Boş
esgioğ|u, SSK'do ser
best eczo nelere fotu-
ro tutorlorı nın yüzde
90'ıno kodor ovons
ödemesine im kon
soğloyon bir genel-
genin de hozırlonorok
tüm ünitelere gönde
rildiğini koydetti.

ı

||rİ

ı,l

Yenl emekllllk plqnl
Sosyol güvenlik sis-
temini tek çotı oltın-
do toployocok
reform pokeiine göre,
mevcut koşullordo
2005 yılındo yüzde
3 6 olorok beklenen
oçıklorın GSMH'ye
oronının, yüzde 3.4'e
düşürülmesi; bu
oronın 2O'ten itiboren
ise tomemen ortodon
koldırılmosı plonlonıy-
or. Ancok moIi oçık-
lorın giderilmesi üzer-
ine kurulu söz konusu
projeksiyono göre,
emekli oylıklorı geril-
erken, emeklilikte
oronon prim gün
soyı§ı ise ortocok.
lMF'nin Stond-by kop-
somındoki 8'inci göz-
den geçirmeyi onoy-
lomosının ordındon
oçıklonon nlyet mek-
tubuno göre, sosyol
güvenlik olonındoki
reform çolışmoIorının
eylül sonuno kodor
tomomlonmosı ve bu
kopsomdo tercih
edilen emeklilik siste-
mi reform strotejisine
koror verilmesi
gerekiyor. Buno göre,
üç sosyol güvenlik
kurumunun birleştir-
ilmesi ve emeklilik sis-
temine ilişkin oçık-
lorın 2OO7 yılıno
kodor sürekli ozolon
bir seyir izler hole
getirilmesi ve oçık-
Iorın uzun dönemde
GSMH'ın yüzde l'i
düzeyine düşürülmesi
öngörülüyor. Söz
konusu düzenlemeye
ilişkin reform poke-

tinin l5 Arolık'o kodor
TBMM'ye sunulmosı
do toohhütler orqsın-
do yer olıyor. .. ..

ÇALİŞMALAR SURUYOR

Ço|ışmo ve Sosyol
Güvenlik Bokonlığı do
"Sosyo| Güvenlik
sisteminde Reform
Önerisi" odıylo toslok
bir metin hozır|odı ve
sosyol torofloro
sundu. söz konusu
reform poketiyle,
soğlık hizmeti
sunumunun finons-
monıno yönelik
Genel Soğlık
Sigortosı nı n oluşturul-
mosı, sosyol hizmet
ve yordımIorın tek
e]de toplonmosı, tek
bir emeklilik sigortosı
rejiminin kuru]mosı ve
bu hizmetIerin
sunumunu soğloyo-
cok yeni bir kurumsol
yopının oluşturulmosı
omoçlonıyor.
Böylelikle doğınık
yopıdoki emeklilik,
soğlık ve sosyol
hizmet konulorının,iek

elde toplonmosı
plonlonıyor.
AçıKLAR 20,TE
oRTADAN
KALKıYoR
Emeklilik siste-
mindeki oçıklorın
kopotılmosı
yonunde hozır-
lonon projeksiy-
ono göre, mevcut
sistemde 2005
için yüzde 3.6
düzeyinde bekle-
nen oçıklorın milli
gelire oronının,
reform sonucundo

yüzde 3.4'e
düşürüImesi
öngörülüyor. Söz
konusu oronın
20lO'do yüzde 2.9'o,
20l 5'de 2.6'yo,
2020'de yüzde 2.2'ye,
2030'do yüzde ] .5'e
düşürülmesi hede-
fleniyor. Buno göre
2040 yılındo mi!li
gelire oronı yüzde
0.6, 2050'de de
yüzde 0.1 oIorok
öngörü|en emeklilik
sistemi oçıklorı 20
yılındo ise ortodon
kolkocok. Ancok
2060 ve 2065'de
emeklilik sisteminin
yüzde 0.1 düzeyinde
oçık vereceği heso-
plonıyor. 207O yılın-
don itiboren sistemin
oçıklorının yeniden
oriodon kolkmosı
plonlonıyor-
Aç|KLAR DuşERKEN,
AYLİK GERİLEYECEK
YAŞ YÜKSELECEK
Sistemin oçıklorını
kopotmok üzerine
kurulu olon projeksi

yono göre, holen
oktif sigortolı olon-
lorın emekliliklerini
hok edecekleri yoş,
prim ödeme gün
soyısı ve sigortolılık
süreleri korunocok.
Ancok 2005'ten
itiboren sisteme gıren
her çolışon, emekli
olobilmek için 9 bin
gün prim ödemek
zorundo olocok. ssk
kopsomındokiler için
prim gün soyısındo 2
bin günlük ortışo
neden o]on sisteme
göre, kodınlordo 58,
erkeklerde 60 olon
emeklilik yoşı do
203S'ten itiberen
kodemeli oIorok
ortırıIocok. Holen yıllık
bozdo SSK ve Boğ-
Kur'do yüzde 2.6 ve
Emekli Sondığı'ndo
yüzde 3 olon oylık
boğlomo oronı, tüm
mevcut ve sisteme
yeni girecek sigor-
to|ılordo 20l 5'e
kodor yüzde l .6
olorok uygulonocok.
Bu torihten sonro
yüzde l .5'e çekile-
cek. Emekli oylıklorı
hesoplonırken, sigor-
to|ılorın reform son-
rosı dönemdeki geç
miş prime esos mot
rqhIorının enflosyon
oronındo güncellen-
miş ortolomosı esos
olınocok. Emek]i
oylıklorının belirIen-
mesinde kullonılon
bu oronın düşürülme-
si emekli mooşının do
düşük boğlonmosı
sonucunu getirecek.

fo l0

Gemlik Vergi Dairesi
1 000043834 vergi numaralı
16 ZP 632 plakalı aracıma

014967-01 5000 nolu taşıma
irsaliyelerimi kaybettim.
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enç gÖrÜnllek slzin elin|ıde otl zml n sırrı
Genç ve soğlıklı
görünmek, yoşlılığo
korşı direnmek...
konu üzerine verilen
sihirli formü|Ieri bir
kenoro bırokın.
Çünkü genç ve
soğ!ıklı bir cilde
sohip olmonın kurol-
|orı oslındo hepimizin
blldiği bosit kurollor.
Bozı kurollorı belki
hemen hotırloyocok-
sınız, bir kısmı do
bile bile göz yum-
duğumuz yo do
vozgeçemediğimiz
trendlerin hoyotımızo
kottıklorı. Oyso
modoyı bu kodor
yokındon tokip
etmek ve renk polet-
lerinin tüm renklerini
cilde uygulomok do
yoşlı gösterebilir.
B|z size güzel görün-
menin oltın kurol-
!orını önereceğiz.
Tomomen sezondon
boğımsız bir şekilde,
göruntünüzde belir-
gin değişikliklere
hozır mısınız?
oüzrııiĞiı.ı iıuçı_anı
cildinize özel ideo!
cilt bokım progromı
nı bulduğunuzu
vorsoyıyoruz. Asıl
gerekli olon görün-
tünüz üzerinde
önem|i bir rolü olon
üç ono desiek.
BESLENME
Soçlorın ve tırnoklo
rın oluşumunu,
onlorın kolın mı
yokso ince mi olo-
coklorını yo do cildin
niteliklerini belirliyor.
Cildinizin porlok yo
do enerjik oImosı
için ne torz
beslendiğiniz değil
vitomin ve minerol
zengini yiyecekterin
olımı önem toşıyor.
NEMLENoinııır
Hiçbir zomon
susomoyı bekle-
meyin, oksine kendi-
nizi motive olmodon
su içmeye progrom-
loyın. Bunun onlomı

, günde en oz ik!

I lltre sıvı olmonın
\gerektlği.
lsr, bilindiği gibi
I vücudu temizliyor ve
l cildi bestiyor. Uzun

bir porti gecesinin
sonundo do su,
odeto yqşom iksirine
dönüşebiIir. Alkolün

özil ecek

horekete geçiriyor,
toptoze kokulorıylo
büyülüyor. Ayrıco
çontodo toşınmo
koloylıklorıylo do
öne çıkon sticklerin
erkekler için de
'CopitoI've 'Copitol
Prestige'i mevcut.
PURUZSUZ BİR CİLT
Avon'don yoz
oylorındo cilt
bokımıno özen
gösterenler için
'P!onet Spo Deod'
serisi... Dünyonın en
büyük doğol spo'sı
Lut Golü'nden esinle-
nilerek hozırlonon
ürünler, minero!
bokımdon zengin
deniz suyu ve çomu-
rundon oluşuyor.
Güzelleştiren ve
pürüzsüzleştiren etki-
leriyle toksin giderici
ve sıkıloştırıcı vücut
moskesi, çomur
moskesi, duş jeli
kusursuz bir cili için
ideol bır seri..
Güzellik buluşmolorı
Geçtiğimiz yt ilk kez
tüketicileriyle bire bir
buIuşmolor gerçek-
leştiren Dove, bu yıl
do yoz ve sonbohor
oylorı boyunco
devom etmesi ve
Türkiye'nin forklı böl-
gelerini doloşorok
toplom l2 şehirde
tüketicileri oğır|o-
moyı plonIıyor.
Bu yıl üniversite
öğrencilerine de
uloşmoyo boşloyon
morkonın uzmonlorı,
ziyoretlerinde kişisel
bokım konusundo
bilgi|endiriyor ve
tovsiye!erde
buIunuyor. Dove
buluşmolorının bir
omocı do tüketici-
lerin günün yoğun
temposuno bir süre
oro vermelerini
soğlomok ve onlorı
rohotlotmok.
Aktivite sırqsındo,
herhongi bir Dove
ürünü oIonlor, Dove
dünyosıno do odım
otmış oluyortor. Özel
moso| koltuklorındo
uzmonlorın cilt ve
soç bokımı konusun-
doki önerilerini olı
yorlor. Ardındon
rohotlqtıcı mosoj
seonsı boşlıyor

2005'te

!

kuruttuğu vücudun
yeniden eski holine
dönmesini soğlıyor.
MAl«AJ
yüzünüze ovu-
cunuzun içiyle oşoğı-
don yukorıyo doğru
mosoj yopın. OzeIlik-
le cilt bokımındon
önce sobohlorı yo
do okşomlorı ideol.
cildinizde toze bir
görünüm içinse oslo
cilt tonunuzdon
doho koyu bir
fondöten
kullonmoyın.
Fondoteninizin hofif
porlok olmosı önemli
değil, ciIde hoş bir
hovo verebilir. Ancok
dikkot çok fozlo por-
loklık cildi yoğlı
gösterebilir. Pudroyı
ise mümkün
olduğunco oz uygu-
lomoyo dikkot edin
çünkü kırışıklıklorın
belirginleşmesine
neden olobilir.
Soğuk ve koron!ık
renklerden ise uzok
durmolısınız. Bronz,

şeftoli gibi sıcok ton-
lor ise yüze doho
yumuşok bir
görünüm soğlor.
Koyu renkli bir ruj
duduklorınızı ince
gösterir. Yorgun
musunuz? o zomon
tırnoklorınızı dikkot
çekici renklerle boy-
oyobiIirsiniz. Bu
küçük trük, bokışlorı
yüzünüzden bokımlı
ellerinize
yoğunloştırır.
UYKU
Bedenin ve ruhun
yenilenmesinden
sorumlu. Toti! sırosın-
do normol uyku
düzeninizi yeniden
kurobiIirsiniz. Belki
geçireceğiniz
uykusuz bir gece de
belirli bir problemi-
nizi çözmeniz için

gerekli olobilir.
Bu tür uykusuz
geceleri sorun oIorok
olgılomoyın.
Yine de oylorco
süren uykusuzluk
önemli sorunlorın
ipuçlorı olobilir.
DURuş
'Vücudun duruşunun
yoşlo ne ilgisi olo-
bilir?' demeyin. Artık
bir ergenin vücud-
uno sohip
olmodığınız için,
önemi doho do
ortıyor. Bos yukorı,
omuzlor dik ve birini
her on selomlomoyo
hozır kollor.
l(orşınızdokinin
bokışlorıno odok-
lonın, sevinin ve onu
dinlemeyi öğrenin.
Tembellik eden ve
dedikodu yopon
insonIordon uzok
durun. Her zomon
meroklı olun. Çevre
ye ve dış dünyoyo
korşı ilgili olun, ken-
dinize hobiler edinin.
İçinizdeki oteş,
dışorıyo oydınlık
olorok yonsıyocokiır.
S.O.S bokım
Gece dışorı çıkmo
don önce yüzünüze
sıcok bir kompres
yopmok kon
doloşımını ortırır ve
yüz çizgilerini
yumuşoiır.
Ve ruj, fondöten yo
do for... Urünleri kul-
lonırken obortıdon
muiloko koçının.
URUN MARKET
Feroh vücutlor
Aromel'in 'Emotion'
ve 'Copitot' stickleri
yozın sıcok ve nemli
günlerinin sıkıntısını
hissettirmemeye
kororlı.
Doğonın renk ve
kokulorındon esinle-
nilen stickler, yoz
duygulorınızı

ABD Ulusol Otizm
Birliği Oiızm
hostolıgının genetik
kökenlerin i belirleye-
bilmek omocıylo ulus-
lor orosı bir oroştırmo
boşlottı. Doktorlor
torofındon, çevresin
de olup bitenlere
korşı ilgisiz, kendi
içinde bir dünyo
kuron, çocukluğun-
don itiboren dış
dünyo ile boglorını
kopormıs olon kışıler
içın tonımlonon
hostolıgın, bireylerde
yoş ilerledikçe ruhsol
rohotsızlıkloro do
neden olduğu biliniy-
or. Otizm hostolığının
genetik kökenlerini
belirleyebilmek için
bir oroştırmo boşloton
ABD Ulusol Otizm
Birligi, ABD, Konodo,
Britonyo, ve çeşitli
Avrupo ülke!erinden

170 bilim odomının
yer oldığı oroştırmo
için, kendisi veyo
oilesinden herhongi
bir kişi otizm hostosı
o]on 6 bin kişinin
DNA'sını inceleyecek.
Otizmin genetik
kökeniyle ilgili olorok
bugüne kodor
yopılmış en geniş
kopsomlı oroştırmo
olon bu colışmo,
2005'ie bitecek.
Kışının ıletışım xur
mosını engelleyen
hostolığı birkoç gen
yo do çevresel etken-
lerin tetiklediği sonılıy-
or. Bilinen bir tedovisi
olmoyon otizm
hostolığı için bilim
odomlorı oncok
kokeni bulduklorındo,
uygun tedovi yontem-
lerinin geliştirilebile-
ceğine dikkot
çekiyorlor.
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KORFEZ FEN DERSHANESİ,NE TEŞEKKURLE
öss sıNAvıNDA 3oo puANı GEçEN öĞneNciı_en

NO ADİ SOYADİ PuANı No ADİ SOYADİ
MERVE şuLE ALDEıvıin

PuANı
t
2
3
4
5
6
7
8
9
lo
II
12
I3
14
I5
16
17
l8
79
2o
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3o
3r
32
33
34
35
36
37
38
39
4o
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5o
5l
52
53
54

SAMED MUTLUCAN
ELiF KÖKSEVEN
Güı_şEN sEçiı- eüLER
TANER YİLDİR|M
SİİIEM ERASLAN
Y4!_çıN çERMAN
GULEN YİLMAZ
HASAN YİLMAZ
HASAN POLAT
ıvıÜer DELıoRMAN
PAı(ıZE ÖzrÜnx
KEMAL SEVİM
AYŞE SEVİNÇ
ZEYNEP TURAN
PıNAR DEMinoaş
iı-«e ERBAş
ERKAN SEVİNÇ
BURCU GURBUZ
TALHA BOYALİKLİ
NERGiZ BAYRAKTAR
özeün isı-aıvı
ÖZXaN YİLMAZ
HASAN aı_i Özcaı.ı
MUSTAFA TURHAN
YASEMiN ÇANKAYA
DENiz vevSEL ArYAZ
SELDA YENEL
şAı(|RE YATGıN
GAMZE YAMAK
ıı-i SARıKAvA
pıNAR ı<aNi«
oNUR rioaNsoY
SEMA BAYER
UTKu izei
çieoEM KöKsEvEN
YİLDİZ PARLAK
sEMirı awıLDız
M. SERDAR DOĞAN
ALİ YAş
SERCAN ŞEN
NURSEL ERGÜVEN
MURAT BEYAZİT SİR
HA\NA YAVuz
nüva puyAN
ŞENNUR YİLMAZ
OGUZ ŞAHVERDİOGLU
ALİ OSMAN ŞENTURK
NuR eaĞlıg
cÖXXAN KAVUK
igRAHi]vı özrünr
ÖİVİER TUTAK
EşRA çevir..
DİREN OZGUN
enoi seniı.ı

368.5l 8
356.269
353 .121
35o.937
343.1 64
342.291
34o.234
338 -842
337.346
335.852
335.39()
335 .17 2
333 .1a4
332.685
332.27o
328.493
328.3o7
327.985
327.53 t
326.984
326.7 64
325.2a6
325.1o4
325.oo2
323.o43
322.7 23
322.562
322. l 63
321 .9r 8
321 .aaz
321 .832
321 .299
32o.997
32o.7 7 2
320.7 16
3l 9 .932
3t9.564
317 .97o
317 .87 5
317 .607
317.36l
317.338
317 .1 43
317.o38
3t6.749
3l 6.47o
3l6.()98
3l 6.o92
3l5.67a
3l 5 .254
314.006
3t3.962
3t3.1r9
312.16l

55
56
57
58
59
6o
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7o
71
72
73
74
75
76
77
7a
79
8o
8t
82
83
a4
85
a6
87
88
a9
9o
91
92
93
94
95
96
97
98
99
loo
tor
1(J2
lo3
1o4
t05
l06
1o7

MELİHA DEMİR
GAMZE AYPEK
MURAT SAVAŞ
r.ıiı_ .«üçÜKı(uş
ERSİN OKÇU
DEMET FİÇlCİ
ASLİHAN KURNAZOGLU
ıveziHE ATALAv
ı+aı_ioe Toplu
EMRAH YİLDİZ
AvşEGüı_ söNMEz
sERı(AN şaHiıu
ERCAN ATAL
oüRoaıve cöıvıERT
saı_iıvı oüı.ıDAR
cEMAL özeN
vasiN AsLAN
eüLAy çAKıR
GOKAY AYDİN
ıvıiNe usMAN
oiı_ex saĞın
EBRU AYDİN
ADEM YURTSEVER
raniH MEHMET TUTAL
ceıvıiı- ünesiıı
MURAT ULUCAN
rıesı_iHAN sAy
EsRA ensiı.ı
avşeeüı_ xüçüx
NEVZAT ÇELİK
SEMİH DULGER
veüz oöNMEz
HAı(AN ı(AçAR
özNuR yAvAş.
NURDAN FEYZİOGLU
ESRA FıND|K
SER.AP ENÇ
osMAN ER
OOĞaN ORHANER
ıırniMAN Toplu
RoJDA peıvıin
SEVAL aXSÜNGER
sEçiı_ çeriıı
TU.RGAY.şAVLıK
GUVEN UNALAN
FUNDA AKSAİ(AL
sEHER oeıvıin
sEDAT çrvi« _
ELİF OMEROGLU
DERYA KOCAMİŞ
GAMZE TOSUN
sieeı- ı(ARDEş

3t t .196
3lo.764
3I o.38l
3I o .369
3o9 .7 a7
3o9.596
3o9.4a3
3o8 .971
308.964
308.567
3o8.493
308.441
3o8.4o5
3o8. r 98
3o8.1 33
3o7.347
3o7 .120
3o7.o49
306.941
3()6.59()
3()6.585
306.5o2
3()6.o59
3()5.98o
3o5.4o2
3o4.925
3o4.269
3o3.792
3o3.595
3o3.454
3o3 .1 57
3o2.97o
3o2.836
302.779
3o2.641
3o2.62(J
3o2.547
3o2. t 59
3()r.8t9
3() I .8oo
3() I .65()
30 l -43a
30 l .399
3or 373
30r.27 1

30 t .2(J6
3oo.95l
3oo .87 5
3oo.779
3oo.699
3oo.499
3oo.347
3oo.3 r 3

İ(ORFEZ FEN DERSHANESİ,NİN DENEYİMLİ VE
UZMAN OGRETMENLERİNE BİZLERE YAŞATTİKLARİ

GURURDAN DOLAYİ TEŞEİ(KUR EDERİZ.
öĞprruci vrürcpi ıoıNA KEMAL ERBAş vE DuRMuş YlLMA7
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Oğrencilerin yaz aylarında dinlendiği kamp!ar, yüksek fiyatla satışa çıkınca satışa kimse katılmadı

doğrultuşundo komu mollonnn sotışlon devom

500 bin doioro sotıldı.

çok uzeıinde olduğu bilinmesine

d0 bulunqn Ormon Kompı, Korocooli

2 iıilyon, Korocooli Kompıno 3 hilyon

yü§eıonu kıso olon bolgemİzde ne

olucok, Hosonoğo Kompı ve Korocooli

dinlenrııe iesi$, lo$oı do Yurtlor Kurumuno

eğltime

0 c l«mo dç

w l(umio yolundoki Hosonoğo

0ncedghoilcmpı
bedelin k§ekyuçOk

gelirecekler.koılı bir hole

deylminde olduğu gibi

burOlqıı

çıkiih de lomploro konut

Komplqnnı sotışo çıkoıdı,

girmedi,

doho düşük fiyoilorlo sotışo

nosibini docoktı. Arpok, bu
gençlain eğitimine

ekonomik ve kültur yoşomındo

için tiğıenci yurdu yopılobilirdi

çiecelde ilçenin buyük biı sorun

ses çıkmodı.

Kadri GüLER
kadri_gu ler@ hotmail. com

i'ki kez sotışo çıkmosıno korşın

tufulmosı nedeniyle olıcı buluno-

oluşiurulon ltomisyon, bu kez

Çin Halk Gumhuriyeti'nden gelecek olan ünlü "My Dream" topluluğu 30 Ağustos'ta Bursa'da gösteriyapacak.

ra0a ahy0 i|as ana lilMr; hrıahubılarıa/;ı
V

aOena
llçemizde bulunğn Korocoali ve Hosonoğo Gençlik Spor ve Eğitim Merkezleri, dün Mol Müdürlüğaj'nde oluşturulo/n
komisyon lqrofındon sorrşo sunurdu. Hosonoğo Kompı 2 trilyon 346 milyor o1o milYon liro, Korğcooli Kompı ise 3 tril
yon O52 milyor 5OO milyon liro tğhmini bedelle sotışo çıktı ğncdk, komploro olıcı çıkmodı. Hoberi sğyfo 2'de

GEMLiK GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜK GAZETESı

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
5 Ağustos 2004 Perşembe FiyATl : 250.000- TL.
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l987 yı|ındo Çin HoIk Cumhuriyeti Engelli|er Federosyonu bünyesinde kurulon ünlü
"My Dreom" Toplu|uğu l(orocooli Gençlik ve Spor Kompı'ndo oğırlonocok. Fiziksel

engelIilerin okrobosi, duymo engellilerin müzlkol dons, görme engellilerin müzil«,

mentol engellilerin orkestro şefliği yoptığı Dünyo'doki tek sonot-gösteri topluluğu
olon "My Dreom" Topluluğu'nun 40 ü|kede izleyen|eri ile buluştuğu oçık|ondı.

Dünyoco ünlü fiziksel
engellilerin oluştur-
duğu "My Dreqm"
Topluluğu, 30 Ağus
tos 2004 Pqzartesi
günü Burso Açık Ho
vo Tiyotrosu'ndo izle
yenleri ile buluşocok.
Çin Holk Cumhuriyeti
Federosyonu
bünyesinde kurulon
"My Dreqm" Toplulu
ğunun Kqrocqoli
Kompın'do oğır-
lonocoğını söyleyen
ozürlüler okulu
Müdürü Tqmer Sivri,
biletlerin sofışıno
boşlondığını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSOZ'ün

hqberi sqyfo 3'de

Fen erü aiı çelihr Dern egi

i0 çoctı$ıı sdnnef efilrdi
Gemlik Fenerbqhçeliler Derneği ilk kaz
düzenledikleri Sünnef ŞöJenfn de 2a
çocuğu sünnef ettirdi. Dernek Başkanı
Ali Başarcın, sünnei şöleninin üyelerin
ve iş odomlorının kotkılarıyla gerçek-
IeşIirildiğini söyledi. Hqberl şoyfa 4'de

Deresi çöplük oldu
korşok Deresi
çevresinde yaşoyan
v o to n doşlar ı n şikoyef-
leri üzerlne derede
inceleme ycıpcıın
Sağlık Grup Boşkonı
Dr. Besim Çavuşoğlu
ve çevre soğlığı
uzmqnlorı, köprünün

ycınına citıle,n aiıkiqrın
pimopen ctıkiqrı
olduğunu tespit ettiler,
Çoıuşoğlu, belediyeye
bildirerek, kimler
torofından atıldığını
bulunmosrn,
isfeyece klerini söyledi,
Hoberi soyto 2'de

ak
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GençfikKamplafl

ahlıbulamhdı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hozinenin özel
mülkiyetinde olon
korocooli ve
Hosonoğo
Gençlik
Komplorıno
olıcı çıkmodı.
Gemlik Mol
Müdürlüğü'nde
yopılon sotışlordo
oyrıco
l8 toşınmozdon
I5'i kullonıcı|orı
torofındon
sotın olındı.
GemIik'in

değ|şik köy ve
moholIelerinde
buIunon bir
çoğunun zeytinlik
olduğu
toşınmozlor uzun
yıllordır kuIlonon
kişiler torofındon
sotın olındı.
ıkinci kez
sotışo çıkorılon
Hosonoğo
Gençlik Spor
ve Eğit|m
Merkezi ile ilk
kez sotışo
çıkorılon

Korocoo!i Gençlik
Spor ve Eğitim
Kompı'no ise
o!ıcı çıkmodı.
16 bin 224
metrekore
oIqno sohip
Hosonoğo
kompının 2
Trilyon 346
milyor 0l0 milyon
liro olon tohmini
bedel üzerinden
sotışıno iştirok
eden olmodı.
l l bin 090
metrekore

ise 3 Trilyon

olono sohip
korocooli kom

bedelle sotışo
çıkorılmıştı.
Sotılomoyon
korocooli ve
Hosonoğo
komplorının iki
qy sonro
yeniden ihole
yoluylo sotışo
çıkorılocoğı
bildirildi.

milyor 500 mi
liro tohmini

}< rtez5 Ağustos 2004 Perşembe
f cırırux sıvasl cazere !
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çOplÜ[
Seyfettin ŞEKERSOZ

Temizlenmedlği
için odeto pislik
üreten dere odını
olon korsok
Deresine şimdi de
sonoyi qtıklorı
bırokılıyor.
Çevrede yqşoyqn
votqndoşlorın
şikoyeti üzerine
otıklorın bulun-
duğu yere gelen
Soğ!ık Grup
Boşkonı Dr. Besim
Çovuşoğlu ile
Çevre Soğlığı
uzmonlorı ne
yopocoklorını
şoşırdılor.
Orhongozi
istikomeiinden
Gem!ik'e
girişte bulunqn
köprünün hemen
yonıno otılon ve
Pimopen ortıklorı
olduğu görülen
otıklonn rüzgorlo
uçuştuğu içln
inson soğ!ığıno
büyük zororının

olocoğı
be!lrtiliyor.
Kimin yodo
kimlerin
getirip ottığı
bilinmeyen
otıklorın
çeVreye
zoror verdiği-
ni beIirten
Dr. Besim

Çovuşoğlu,
tutonok hozırlo-
yorok Belediye'ye
biIdireceklerini
ve otıklorın
kimler torofındon
otıldığının
bulunmosının
isteneceğini
söyledi.
BÖLGEDE
HER YER

çöııüx
Son zomonIqr-
do hiçbir BeIe
diye yetkilisinin
kontrol
etmediği
dere kenorlorı
böIgesinde
boşloyon çöp

ve pis molozlorın
çoğolmosı
çevrede yoşo
yonlorın tepkisin|
çekmeye
boşlodığı
öne sürülüyor.
korsok Deresinin
her lki yonındo
buIunon kısımlorı-

0

no bölgede iş
yopqn sonoyi
kuruluşlorının
devomlı otık
bırol«tığı
gözlenirken
çevrenin ne
zqmon kontrol
oltıno o!ınocoğı
merok ediliyor.

0ru§larua

Gürhon ÇETINKAYA

Bokko!

Mohqlle bokkollığı zor zonoqt vesselom.
Nosıl olmosın ki...
Süper morketler yetmedi şimdi de zincir

moğozolorlo rekobet edecek.
Bugü1 Gemlik yeni bir olışver!ş merkeziyle doho

ionışıyor
"Ekonomik" ürünler soton moğozolor zincirinin bir

hoIkosı GemlikllIere kopıIorını oçıyor.
Güzel...
Güzel de...
Bildiğim kodorıylo TBMM'de görüşülüp kororo

boğlonmış ve dohi yoğun toriışmolordon sonro
yosoloşmış bir koror vqr.

Büyük olışveriş merkezleri kent merkezine bilmem
koç metre uzoklıkto kurulocok diye..

Kimbllir belki de bu merkez o stotüye girmiyordur.
Sonrq;
İşin bir boşto boyutu doho vor.
Bu tür olışveriş yer|eri yerel ölçekde yoşom

mücodelesi veren küçük esnofı nosıl etkileyecek.
Bir dönem süpermorketIerle boğuşon bokkol|or, bir

merkezden sotın olmo yoporok moliyetleri iyice
oşoğı çeken bu merkez|er korşısındo ne yopocok.

Görünen o ki;
Holkın sotın o|mo gücünün iyice düşmesiyle

l«epenklerini kopoton yo do oyokto kolmo uğroşısı
veren bokkolın işi tomom.

Şimdilik gozete, ekmekle idore edecekler.
Bir de "veresiye" sistemiyle bir süre doho oyokto

kolocoklor.
Bunlorı yozorken sermoyeye korşı bir düşüncemiz

yok.
Dileğimiz;
Toplumsol dengenin bozulmomosı.
Yokso tobii ki yurttoşın koliteli ürünü ucuzo

qlmosını isteriz.
Destekleriz.
Amq kent ekonomisini de. düşünürüz.
Kentli esnofın do ekmek yömesini ve geçimini

osgori düzeyde de olso sürdürmesini orzu ederiz.
Çünkü;
O esnof yorottığı kotmo değerle önce kent sonro

ülke ekonomisine kotkı soğlıyor.
Vergis|ni Gemlik vergi Doiresi'ne yotırıyor.
Kozondığı poroyı Gem||k'de horcıyor.
Demem o ki;
Bu tür merkezIer ilIo do oçılocokso bile hiç

olmozso kent belediyesinin kente önemli kotkı
soğloyocok bir ovontojı elde etmesi gerekir diye
düşünüyoruz.

Sonuç itiboriyle bu merkez öyle yo do böyle oçılo-
cok.

Onun için biz yine de,
Bugün oçılocok merkezin votono, millefe,

Gemlik'e önemli kotkılor soğlomosını dileye!im.
Hiç olmozso üç beş Gemlikli istihdom edilir de

sokokto gezmekten kurtulur evinin nofokqsını temin
eder.

ABONE OLDUNUZ MU?
GEılLk ABONE OLUN

OKUYUN Oİ(UTUNö
I GüNLüKslYAslGAZETE I

rfıez;

ı
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l987 yılındo Çin Holk Cumhuriyeli Engellller Fedeıosyonu bünyesinde
kurulon ünlü "My Dreom" Iopluluğu Korocoo|i Gençlik ve Spor
Kompı'ndo oğırlonocok. Fiziksel engelliIeıin okıobosi, duymo
engellilerin müzikol dons, göıme engellilerin müzik, mentol engellileıin
oıkestıo şefliği yoptığı Dünyo'doki tek sonot-gösteri topluluğu olon "My
Dreom" Topluluğu'nun 40 ülkede izleyenleri ile buluştuğu ocıklondı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çinli fiziksel
engellilerin
oluşturduğu ün!ü
"My Dreqm"

p!uluğunun
ik'e gelmesi

nleşti.
30 Ağustos Pozortesi
2OO4 günü Burso
Açık Hovo
Tiyotrosu'ndo
yqpocoklorı
gösteri öncesinde
Gemlik'e gelecek
olon ünlü topluluk
korocooli
Kompı'ndo
misofir edilecek.
1987 yılındo Çin
Holk Cumhuriyeti
Enge!liIer
Federosyonu

poyloşon
My Dreom
Grubu'ndo Fiziksel
engellilerin okrobosi
duymo engellilerin
müzikq| dons,
görme engelIilerin
müzik, mentol
engellinin orkestro

şefliği yoptığı
Dünyo'doki tek
sonot-gösteri
topluluğunun
Gem!ik'e gelmesi
meroklo bekleniyor.
Grubun Türkiye
turnesinin Burso
oyoğındo
GemIik'te
misqfir

edilecekIerini
söyteyen ÖzürIüler
okulu Müdürü
Tomer Sivri, eşsiz
gösterilerin
sergiIeneceği
gecenin biletlerinin
sotışo çıkorıldığını
duyurdu.
Bileilerin Gemlik
özürlüler
Okulu ile Burso
Toyyore Kültür
Merkezi'nde
sotışo çıkorıldığını
bildiren Tomer
Sivri BiIet fiyotlonnın
l5-20 ve 30
milyon liro olduğunu
oçıklodı.

bünyesinde kurulon
ve eşsiz gösterilerini
40 üIkede
izteyenler!e

Dikkote değef,...

Bir hofto içersinde üç tren kozosı.

Elliden fozlo ölü,

Yüzden fozlo yorolı,

Dikkote değer değil ml?

Tren gelir hoş gelir

Vogonlorı boş gelir

ıstenen bu mudur kl?

?oıaa ?araın

TAsı5ıı

GEDlĞİNr

Soyfo 3

Akut Burso'do

'AKUT" Burso'do.
Aromo ve kurtormo konusundo

horikolor yorottığını biliyoruz.
Geçen gün, Ren-Tıp Böbrek

Merkezinde işimi bitirdim.
Sontro! Gorojdoki durokloro

yöneldim.
Bir de boktım.
Akut'un komyonu orodo.
Amo. Bu komyon, boşko komyon
Sonki bir sergi solonu.
Yon duvorlorının iki yonı çorpıcı re

simlerle dolu.
- Mormoro depreminden çorpıcı

gorüntüler.
- Hindiston depreminden resimler.
- Bingöl depreminden ocı dolu bel-

geler
- Yoğun korlı olon bölgelerde

yopılon kurtormolor.
Hepsi duvorlordo.
Bir de onı defteri vor.
Ziyorete gelenler duygulorını yozı

yor.

Ben de bir şeyler yozdım.
Akut'un;
Disiplin+ Cesoret + Fedokorlık

olduğunu belirttlm.
İnsoni değerlerin giderek yok

olduğu bu dönemde, bize teselli
olduklorını yozdım.

Gezici orocın boşındo, pırıI pırıl
gençler vordı.

Okumuş olduklorı belli. Kız erkekli.
Hepsi kendinden emin.
Ve. Soğlıklı.
Ö/e. Tele-Vo|eci, tiplerden

değildir!er.
Ziyoret edenlere, 'Akut Dostu"

kotılım formlorı veriliyor.
Bu otılımın, yoygınIoşmosı

omoçlonryor.
Özellikle genç neslln, Akut ile tonış-

mosını isterim.
İnsonlığın erozyonu, oncok böyle

doyonışmolo rlo önlenebilir.

Çünkü insonlığın erozyonu, toproğın
erozyonundon doho tehlikelidir.

GIINİIN sozü
Dayanmak,
Kaderi yenmektir.

"CampbeIl"

Erol GURÇAY



5 Ağustos 2004 Perşembe
GUNLtJK slYAsl GgEİE

Fe nerbahçelller D er neğı

20 çocuğ u sü nnef ettırdl

l(örfezNok|lpt tır|orı

kurbon keserekp|0 çı

Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik
Fenerbohçeli!er
Derneği ilk kez
düzenledikleri
Sünnet Şöleni'nde
20 çocuğu
sünnet ettirdi.
Grup Çoy
Bohçesi'nde
düzen!enen
şölende Dernek
Boşkonı Ali
Boşoron ile

sünnet çocuklorı
Fener boyroklorı
solloyorok
eğlendiler.
Gemlik
Fenerbohçeliler
Derneği oIorok
ilk kez böyle
bir etkinliğe
girdiklerini
söyleyen Dernek
Boşkonı Ali
Boşoron,
"Uyelerimizin ve

derneğe büyük
kqtkılorı olon
değerli iş
odomlorımızın
yordımlorıylo
20 çocuğumuzu
düzenlediğimiz
şö/enle sünnet
ettiriyoruz.
Yoptığımız şöleni
ileriki yıllordo
ge/eneksel hole
dönüştürmek
istiyoruz"

şeklinde konuştu.
Fenerbohçeliler
Derneği'nin
düzenledlğ!
sünnet şöleni
için ilçeye gelen
Fenerium
Sotış Tır'ı İskele
meydonındo
toroftorloro
ku|übün
çeşitl!
molzemelerini
sottı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Foruk Güzel,
Alooitin Akcon
ve Osmon
onsekiz torofın-
don kurulon
Körfez Nokliyot
Anonim Şirketi'ne
oit l0 Tır'o
kesilen kurbonın
kqnı sürülerek
plokolorı tokıldı.
Gemlik girişinde
Tır'lorın
bulunduğu yerde
yopılon
kurbon
kesiminde
oroçlorın
önlerine kurbon
konı sürüldü
ve i|k plokolorı
Foruk Güzel
torofındon
tokıldı.
Ünlü Almon
firmosı
Mercedes-Benz'in

yon kuruluşu
olon Denis kre-
disiyle olınon l0
odet Mercedes
Tlr'ın
ödemelerinin
36 oyo
yoyıldığını
söyleyen
Foruk Güzel,
"Her Tır'ın bize
moliyeti 200 mil-
yor liro oluyor.
Yoptığımız bu
yotırımla

insonlorımızo
ekmek kopısı
oçıyoruz" dedi.
Belediye
Mezbohosı'nı
çolıştıron
Berkoy Kırmızıoy
ve ekibi
torofındon
getirilen
dononın etlerinin
yordımo muhloç
insonloro
doğıtıldığı
biIdirildi.

K rtez yfq 4

Kurşunlu'do ortoklık gerginli
v ı

Kurşunlu 54 Nolu Minibüscü|er ve Otobüscüler Motorlu Toşıyıcılor Kooperotifi orioklıklonndon

çıkonlon l9 kişi mohkeme koron ile orioklığo döndü oncok, kooperotifi koron uygulomıyor.
sınırlı sorum|u
Kurşunlu Köyü 54
No|u Minibüscüler ve
otobüscüler
Moiorlu Toşıylıcılor
Kooperotifi'ne ortok
olduktqn sonro,
kooperotif
yöneiimince bir süre
sonro Kurşunlu
Burso qrqsındo hot
olıp çolışmoyo boşlo
yon kooperotif ortok-
lorı, oroçlorı olmoyon
l9 ortoğı ortoklıkion
çıkorınco kooperotif
ile ortoklqr
mqhkemelik oldu.
2000 yılındo oçılon

dovoyı 200t yılındo
kozondıklorını
söyleyen çıkorılon
ortoklordon Nurettin
Bolhon, dovqnın
kesinleşmesine korşın,
kooperotif yöneiimini n
kendilerine sıro ver-
meyerek, oriok kobul
etmedik|erini,
bunun dq beldede
gerginliğe yol
oçtığını söyledi.
Çeşit!i defolor
mqhkeme kqrorını
yöneticilerden
uygulomo[orını
istediklerini söyleyen
Bolhon, l9 kişinin

moğduriyetlerinin
sürdüğünü bildirdi.
Gozete büromuzu
ziyoret eden çıkorılon
ortoklordqn Nuretiin
Bolhon, Turon
Korokoyo, Mehmet
Emin Erdoğon korqrın
uygulonmosı için her
kopıyı çoldık|orını
oncok, kooperotif
ortoklorının minibüs-
leri bu!unmo!orıno
roğmen kororın
uygulonmodığını
belirierek, şöyle
konuşiulor :

'lqndqrmoyo gittik.
Mqhkeme kqrqrınız

vor, gidin size
srro yersinler
dediler.
Biz, con
gfuenliğimiz
yok dedik.
Jqndqrmo
herhongi bir
şey o/urso,
biz müdohqle
ederiz dediler.
Bunun
üzerine,
biz de
kooperotif
yöneticileri
oleyhine
tqzminot
doyosı oçtık.

Hokkımızı olosıyo
kodqr mücqdelemizi

sürdürmeye devom
edeceğiz."
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Yoğun ders ve imti-
hon morotonunun
ordındon nihoyet
üniversiieyi bitirdiniz
ve klosik tobirIe
'mesleğinizi elinize
oldınız'. Ancok diplo-
monızın, size iş
kopılorını ordıno
kodor cıçqn 'sihirli bir
koğıt' olmodığını
bi!melisiniz. Bu sebe-
ple, boşvurudo
bu|unduğunuz şirket,
firmo veyo kuruluşo iş
görüşmesine
giderken, uzmonlorın
bozı tovsiyelerine
kulok vermelisiniz.
İşte buntqrdon
birkoçı:
"- Görüşmeye git-
tiğiniz firmo ve
pozisyon ile ilgili
önceden bilgi
iop!oyın.
- MüIokottq sorulo-
bilecek muhtemel
soruloro vereceğiniz
en uygun cevoplorı
belirleyin.

- Temiz, ütülü, uyumlu
kıyofetler giyin, soç
ve soko| tıroşınızo
özen gösterin.
- Kıso; fqkot soruyo
tom korşılık gelen bir
cevop ver|n ve soru
gerektirmedikçe
"Evet-Hoyır" şeklinde
kestirme cevoplor-
dq.n koçının.
GORUŞME ONCESİ
HAzıRLıK

f cıııı tjK sıyAsı cnzrrc!

Uzmonlor, iş
görüşmesi için
rondevu olırken,
görüşme yerinin
(tom odresi ve
torifinin),
zomonlnln ve
kiminIe
görüşüleceğinin
net olorok
öğrenilmesi
gerektiğini
belirtiyor.
Görüşme
yerinde
zomonındo
hozır bulunul-
mosı gereğine

dikkot çeken uzmon-
lor, "Eğer herhongi bir
sebeple görüşmeye
geç kolocok veyo
kotılomoyocoksınız,
muhokkok önceden
telefonlo hober verin"
diye uyonyor.
Uzmon!or, görüşmeye
gidi|en firmo ve
pozisyon ile ilgili
önceden bi!gi
toplonılmosının foy-

dolı olocoğını, bunun
için de internet, sek-
törel dergl ve yoyın-
!ordon yororlonılo-
bileceğini ifode
ederek şunlorı
koydediyor:
"SoruIobilecek
muhtemel soruloro
vereceğiniz en uygun
cevoplorı belirleyin.
Cevoplorı tekror
ederek protik yopın;
omo ezberlemeye
çolışmoyın. Doho
önce görüşeceğiniz
firmoyo güncel bir
özgeçmişinizi 9ön-
dermiş olsonız bile
yonınızdo yedek
oIorok günceI
özgeçmişlerinizden
bulundurun. Görüşme
öncesinde iş boşvuru
formu doldurmqnız
istenebilir. Formu
detoylı ve doğru şek-
i|de doldurmoyo
dikkot edin. Ayrıco
yonınızdo bu formlor
için fotoğrof bulun-

durun. Görüşme
öncesi cep telefo-
nunuzu kopotmoyı
veyo sessiz durumq
olmoyı unutmoyın.
Görüşme öncesinde
sizin pozisyon ve
firmo hokkındo
öğrenmek istediğiniz
konulorlo ilgili soru-
lorınızı hozırloyın.
Genellikle ilk
görüşmeler tonışmo
ve sizi tonımoyo
yönelik olduğu için
pozisyon!o ilgilenm-
enizin tek sebebinin
sodece finonşol bek-
lentileriniz (gerçekie
öyle olso bile) olduğu
şeklinde bir imoj
bırokmomoyo
çolışın." .. ..

DİŞ GORUNUŞ VE YAK_
tAşlM TARZı
Görüşülecek firmo
kültürüne ve pozisy-
ono göre değişmekle
birlikte genellikle
kurumsol iş ortomıno
uygun olobilecek
şekilde giyinilmesi
gerektiğini vurgu-
lnıınn ı ızrtırınlnr
'Temiz, ütülü, uyumlu
kıyofetler'in, ilk tonış-
mo esnosındo korşı
torofto o|umlu izlen-
im bırqkmoy| soğIoy-
ocoğını bildiriyor.
Uzmqn!or, görüşmeye
gitmeden önce
erkeklerin soç ve
sokoI tıroşlorıno,
boyonlorın mokyo-
jlorıno özen göster-
mesinin de önemli
olduğunun oltını çiz-
erek, oşırı mo§oj,
porfüm veycı özen
gösterilmemiş bir
görünümün, görüşm-
eye kotılqnlordo
olumsuz izlenim
bırokobileceğine
dikkot çekiyor.
Koloy duyulobilir ve
çok yüksek olmoyon
bir ses tonunun, din-
leyicinin söylenenleri
onlomosını koloy-
loştırobileceğini ve
korşılıklı iletişimi ort-
tırobileceğini be!irten
uzmonlor,
"vücudunuzun ve
yüzünüzün görüşm-
eye kotıIonlorq
dönük olmqsı ve göz
iemosını soğloyorok
kotılımcılorın dikkot-
lerini üzerinize
toployobilir ve
görüşme esnosındo
konsontrosyonlorının
doğılmosını
engelleyebilirsiniz.

Ayrıco bu şekilde
kendine güvenen bir
kişi profili de çizmiş
oIursunuz. Görüşme
esnosındo sorulon
sorulqro oçık ve
dürüst cevop vererek,
gelecekte işvereniniz
olobilecek kişilerle
şimdiden güvene
doyolı bir iletişim
kurqbilirsin iz" diyorlor.
soRutARı
CEVAPIARKEN
Uzmonlor kıso; fokot
soruyo tom korşılık
gelen bir cevop ver-
ilmesini ve soru
gerektirmedikçe
"Evet-Hoyır" şeklinde
kestirme cevoplor-
don koçınılmosı
gerektiğini koydediy-
or. Soru|oro cevop
vermek için ocele
edilmemesi, cevop
vermeden önce kıso
bir durqklomo yop-
mokton
çekinilmemesi gerek-
tiğini ifode eden
uzmonlor, "Soru sorul-
dukton sonroki kıso
suskunluğunuz,
soruyu değer-
lendirdiğiniz ve
düşündüğünüz şek-
linde yorumlonocok-
tır. Ancok durok-
somonın uzomomosı_
no dikkot edin" diye
uyorıyor.
Uzmonlor, cevobı bil-
inmeyen sorulqrlo
korşıloşı!dığındo
bunun itirof edilmesi-
ni; omo bu tip
durumlorın soyısının
mümkün olduğunco
oz olmo§ıno goyret
edilmesi gerektiğini
vurguloyorok, "Hiç
beklemediğiniz soru-
lorlo korşıloşobilirsl niz;
bunlorı mümkün
o|duğunco rohot
korşıloyın ve cevop-
lomoyo çolışın. lş
görüşmesi sırosındo
soru sormonlz gere
kirse merok ettiğiniz
konulordq kıso soru-
lor sorun. Bununlo
berober mülokot
sonundo size soru
sormo hqkkı verildi
ğinde, kqror verme
nizi ko|oyloştırocok
oçık uçlu sorulor ile
bilgi o|moyo çolışın.
lş görüşmesi sonundo
görüşme sizce iyi geç
memişse bile görüş
me yerinden güler

. yüzlü ve soğuk konlı
olorqk oynlın" tovsiye
sinde bulunuyor.

lşe girmenin yolu' m[jlakattan' geçUor

lffiıTfıffiı7ıftiTıT
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J TMc sintine pompos,

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon 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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Iilekarunreııgı feınb el y a da y arafir;t
lçinde vokii geçirilen
mekonlordo kul-
lonılqn bozı renkIer,
kişilere ilhom
verirken, bqzı renk-
lerin ise iembellik
etkisi yorottığı
bildirildi.
Kullonılocok boyo ve
dekor renginin,
mekonın kullonılış
omocıno göre belir-
lenmesi gerektiğini
ifode eden uzmonlor,
dekor renklerinin,
yonsıttığı ışık ve his-
settirdiği duygulorlo
kişiler üzerinde
olumlu yo olumsuz
etkiler yopobileceğini
koydetti.
uzmonlor, fiziksel
gücün, horeketin
rengi olon kırmızının
boşlongıçlorı teşvik
ettiğini belirterek
"Kırmızı çolışmo
şevkini ortırır.
Tembelliğin korşıtıdır,
oncok kızgın|ığo ve
soldırclonlı[o do y.ol

oçobilir. Bu nedenle
horeketin yoğun

olduğu yerlerde
çocuk odolorı,
dons stüdyolorı ile
diskoiekler gibi
toplumo oçık olon
olon|ordq kullonıl-
molıdır. Koyu tonlorı
yoğun ve sıkıcı bir
otmosfer yorotır"
dedi.
Turuncunun do kırmızı
gibi dışo dönük ve
heyecon verici hotto
kırmızıdon dohq
yopıcı olduğunu
belirten uzmonlor,
soğlık, conlı!ık,
yoroiıcı!ık, güven,
cesoret ve iletişlmi
simgeleyen turuncu-
nun ezici olmo ve
üstün gelme istekleri-

ni de beroberinde
getirdiğini
ifqde ediyor.
uzmonlor, turuncunun
gösteriş merokIısı bir
korokteri de dışo
vurobileceğ|nl vurgu-
loyorok, mutfokto,
çocuk ve yemek
odosı ile koridorlordo
sıcoklık yorotocoğını
neşe ve mutluluk ver-
mesi istenen ortom-
lordo ve geniş olon-
lordo kullonılobi!e-
ceğini söylüyor.
Sqrının porlok, neşeli
ve sevecen etkisinin
umut oşılodığını
belirten uzmonlor
"!lhom vericidir.
Zihinsel korışıklığo do

yol oçobillr. Mutfok
için çok uygundur.
Çolışmo odolorındq
kullqnılmqmotıdır
çünkü zihni
bulondırıp korışıklığo
yol oçor. DinIenme
omoçlı oriomlordo
do önerilmez" diye
konuştulor.
Poyloşımın, işbir-
liğinin, uyumun ve
cömertliğin rengi
olon yeşilin ise
yotıştırıcı etk!sine
dikkoti çeken uzmon-
lor, yeşilin güven ve
huzur verdiğini ifode
ederek şunlorı koy-
detti: "Yeşile yokın bir
renk olqn turkuoz do
değişimin ve
dönüşümün simge-
sidir. Dikkot! oyokto
tutor. kendini ifode
etmeye yordımcı
olur. Mekonlorı doho
geniş gösterir.
Bonyolor, yotok
odolorı ve çolışmo
odolorındo do kul-
lonı]obilir. Açık tonlorı
duvor için uygundur.

0
Movi ise borışı,
sevgiyi ifode eder.
Hoyolperesilik ve oşırı
duygusoIlık yoroto-
bilir. Sokinleşme, sires
otmo, dinlenme
omoçlı olon her
yerde kullonılobilir.
Yotok odolorındo,
mediiosyon mekon-
lqrındo oçık ionlorı
uygundur. Horeketin
ve çolışmonın çok
olduğu yerlerde kul-
|onılmomo!ıdır. Koyu
tonlorı tembellik ve
melonkoli yorotır."
MOR YARATİC|
Uzmonlqr, osoIeti ve
kendine güveni temsil
eden morun
yorotıcılık ve hoşgörü
uyondırdığını dile
geiirerek bu rengin
unutkonlık ve sobırsı-
zlık yorotobileceğini
vurgu|odı. Morun,
özel!ikle meditosyon
odolorı için uygun bir
renk olduğunu onlo-
ton uzmonlor. bu ren-
gin lovonto, leylok ve
orkide tonlorının

yotok odolorı ve
çolışmo odolorın
kullonıldığını, ke
güven duygusunu
uyondıron bu reng
oçık tonlon/o hos-
tonelerin bekleme
odolorının dekore
edilebileceğini
söylediler.
Beyozın ener|i siste
ni dengelediğini
bel irterek yorotıcılık
duygulorını oçığo
çıkordığını ve
gelişiirdiğini vurgu-
lqndı. Siyoh, grl ve
kohverengi gibi ren
lerin ise yoğun ve
oğır bir ener|iye soh
olduğunu onloton
uzmon!or, siyohın
oşırılıklorı den-
gelediğini oncok te
renk olorok kullonıl-
momosı gerektiğini
dile getirdi. Uzmon
kqhverenginin de
sosyo! dengeyi ve
toplum içinde rohot
lığı soğlovon bir etki
ye sohip olduğunu
sözlerine eklediıer.
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YENİ TELEFONUMUZU NOT ALİNaZ
KORFEZ GAZETES| VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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Fagt Food (afe
GE]\,ILİı(,TE İLİ( ULUSLARARA$İ SALATA BARİ

PİZZAMİZİN

TADıNA

BAı(TİNİZ ]ı/lİ?

ve evlere pukei serviıimiı vurdır

ad.No : 'l7 GEIvILIK Tel : (0,220 513 53 67
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SATİ Lİ İ< Vİ LLA
Monostır Cumhuriyet Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkli üstünde 3 kot!ı

triplex sotılık vilIo GSM : (0,535) 886 47 7 4
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İttoıye l l0
polis imdo1 l55
Jondormo imdot l56
Jondormo K. 51 3 l0 55
Polis Korokolu 513 l8 79
Gor. Kom. 5l3 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
HaIk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
MaI Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
51337 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 256
Mudanya 544
Yenikapı (212| 516
Yalova (226') 811
lDO lmam Aslan
Din]enme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERieor
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226, 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31513 10 51

513 ,l0 
53

513 29 54

513 10 28

KaymakamIık

C.Savcılığı
G.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo
Aydın Turizm
süzer Turizrn
Kayabeyoğ!u
Anıtur

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71

rÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95
513 16 37

513 16 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

513 14 25

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
BütünIer Likitgaz
Akçagaz

AKCAN PETROL
yenı_iyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

HASTANELER
BELEDiYEDevlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

Santral 513 4521 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşIet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İtfaıye 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 3240
Gemliİ Taksi 513 23 24

Manastır Taksi 514 35 50
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Enflo§yon yl ne $evl ndlrdl
Dev|et |stotistik
Enstitüsü 1oİ11,
bu yıl Temmuz
oyı itiboriyle
oylık enflosy-
onun iopton
eşyo fiyotlonn-
do (TEFE) yüzde
1.52 gerilerken,
tüketici fiyot-
lorındo (TUFE)
yüzde 0.22 qrl-
tığını oçıklodı.
Bu yıIın
Temmuz oyı
itiborıylo yıllık
bqzdo ise TEFE
yüzde 9.44,
rÜrr ise yüzde
9.57 oronındo
orttı.

Yılın yedi oyın-
do enflqsyon
oronı ise top-
ton eşyodo
yüzde 6.50,
tüketici fiyot-
lorındq yüzde
3.28 o|du.
Bu orodo
Temmuz oyı
itiborıylo l2

oylık ortolo-
moloro göre
yıllık enflosyon
ise topion
eşyodo yüzde
l2.5l, tüketici
fiyotlorındo
yüzde l5.1l
olorok hesop-
londı.
Çekirdek

enflosyon
olorok
odlondırılon
özel sektör
imolot
sonoyinde fiyot
ortışı ise
Hoziron oyındo
yüzde 0.3
düzeyinde
gerçekleşti.

utıllURBEY slNlRLARl lçlNDE 450 tıll2 ASFALTA

0EPHE 12 Döİ-lÜ]ııl 2, sıNıF ziRAAT ALANı

çirııir, DüKKAN vEyA yı,ıRT yApıLAgiıin sATıLıK ARSA

tulüraacaat Tel : (0,2241513 96 83
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Dünyodo üreiimi
kendi kendine yeten
7 ülkeden biri olon
Türkiye'nin torımdo
izlenen yonlış poli-
tikolordon doloyı
bu özelliğini koybet-
tiği belirtlldl.
Uludoğ.Yoş Sebze ve
Mepıe lhrocoiçılorı
Blrliği Yönetim
KuruIu Boşkonı
Mustofo Ulusoy,
2005 yılındo koiolorın
kqIkmosıylo teksti!,
hozır giyim ve
konfeksiyon boşto
olmok üzere bir
çok sektörün yoşodığı
sıkıntının torımdo do
yoşondığını söyledi.
kotolonn kolkmosın-
don önce torımdo
elerin yopılocoğının

bilindiğini oncok
Torım Bokonlığı'nın
kendi içinde
bürokrosiyi oşo-
modığını ifode
eden Ulusoy,
"Kotolorın kolkmosın-
don sonro ocımosız
bir rekobet ortomı
doğocok. Şu ondo
üretiminin yüzde

3'ünü ihroç
edebilen
Türkiye'nin
izIenen
poIitikolor
ve çok
porçolorı
orozilerden
doloyı reko-
bet şonsı
kolmoyo-
cok. Biz şu
ondo 3-4
dönümlük

orozilerden üretilen
ürünleri ihroç
ediyoruz.
Avrupo'dq 3-4
dönüm!ük oroziler
hobi bohçes.i olorok
kullonılıyor. Uretiml
kendi kendine yeten
7 ülkeler biri olon
Türkiye, hobi

bohçelerinden ihro-
cot yoporken, koto-
lorın kolkmosındon
sonro dünyonın en
büyük gıdo itholotçısı
olqcok. Kotolorın
kolkmqsındon 3 yıl
§onro Türkiye'de şeker
ve buğdoy üreticisi
kolmoyocok. Eti bile
4-5 yıl sonro iihol
yiyeceğiz" dedi.
Doğrudon gelir
desteğinin her
üretene verilmesinin
torımın kolkınmosını
engellediğini sovu-
non Ulusoy, "Her
bölge en çok üretiiği
ürüne yönelmeli.
Teşvik, orozileri belli
büyüklükte olon üreti-
cilere verilme!!. Bu
hem orozilerin bütün-

leşmesini soğlor, hem
de ihrocottoki reko-
bet şonsımıa ortırı/'

9lye konuşt
uretimin ortınlmosı ve
gıdo güvenliğinin
soğlonmosı gerek-
tiğinin oltını çizen
Ulusoy, "Toprok ve su
koynoklorımızın ürün
çeşidine göre doho
elverişli olorok kul-
lonılmolı. Meselo
Korodeniz yöresinde
fındık zorun|u olorok
üretiliyor. Adopozorı
ve Bolu yöresinde de
fındık üretiminde oynı
teşv|kler devlet
torofındon veriliyor.
Bölge bölge her ürün
için osgori bir orozi
büyüklüğü tespit edi!-
erek topluloştırmo

yopılobilir.
Topluloştırmodon
sonro Medeni
Konun'doki Miros
Hukuku mutloko
değişmeli ki, toplu-
loştırılon orozi!erin
porçolonmosı
önlensin. Ayrıco üreti-
ci birlikleri oluşturul-
mo!ı. Üretici koyıt sis-
temi kurulmo|ı.
Sözleşmeli torım
teşvlk edilmeli.
Torımdo kullqnı|on
iloçlonn ruhsot|on ve
kolıntı miktqrlorı
gelişmiş ülke norm-
lorıno çekilmeli.
Torım iloçlorı üretici
bir!ikleri vosıtosıylo
mutlokq reçete ile
verilmeli" şeklinde
konuştu.

ı
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hsizllk Fonu'nda 11 ,4' 
katrily on llra blriktı

lşsiz!ik sigortosın-
don yopılon
ödeme miktorı
Temmuz oyındo
l 7 trilyon 249.2 mil-
yor liro oldu.
İşsiz!ik Sigortosı
Fonu'ndon yopılon
oçıklomoyo göre
Temmuz oyındo
işsizlik sigortosı
ödeneği o|on|orın
soyısı 70 bin 554
kişi oldu. Hqziron
oyındo rokom 70
bin 739 kişi
seviyesinde
bu!unuyordu.
Fonun çolışmoyo
boşlodığı 2002 yı!ı
Mort oyındon bu
yonq yoptığı
ödemelerin
toplomı 282 trilyon
340.4 milyor liroyo
yükseldi. İşsizlik
Sigortosı Fonu,
lşsizlere ilk işsizlik
porosı ödemeye
Mort 2002'den
itiboren boşlomışiı.
2OO2 yılındo
toplom ödemeler
46.8 trilyon liro,
2003 yılındo ise

l3E.E trilyon |iro
olmuştu
lşsizlik Sigortosı
Fonu'ndo kendi
istek ve kusuru
olmodon işten
çıkorılonloro, iş
sözleşmesi fes-
hedilmeden önceki
son 3 yıl içerislnde
en son l20 günü
sürekli çolışmış
olmok şortıylo 600
gün çolışmış sigor-
tolıloro 6 oy, 9O0
9ün çolışmış olon-
loro 8 oy ve l08O
9ün çolışmış
olonloro do l0 oy
süreyle ödeme
yopılıyor.'
Diğer yondon İşsiz-
lik Sigortosı Fonu
ioplom vor|ığı 3I
Temmuz itiboriyle
l l kotrilyon 465

tri|yon liro oldu.
Fonun toplom gelir-
leri 3 kotrilyon 634
trilyon liro işçi ve
işveren primi
(gecikme zommı
dohil), l kotrilyon
26E trilyon liro
devlet kotkısı,
4 tri|yon 87 4 milyor
liro idori poro cezo
sı ve 6 kotrilyon
90l tri[on lirq foiz
geliri olmok üzere
toplom l I kotrilyon
EOE trilyon liro
olorok gerçekleşti.
Fonun toplom vor-
lığı işsizlik sigortosı
giderleri 342 trilyon
959 milyor liro,
düşüldükten sonrq
t t kotrilyon 465
trilyon liro o|orok
belirlendi.

GONLOKSİYASİGAZETE I



5 Ağustos 2004 Perşembe

Bllgisryarlı i/luhasebeden anlayan
BAYAN ELE][[AN afaıııyor

I(uşak Bobinaj
J'ı
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BURSA HAı(İMİYET VE

KENT GAZETELERİNE

iııı-ı Ve REKLAM ALıNıR

Cumhuriyet Moh. Mehmet Akif Sok.
No: 20 elnllİX

Tel: (0.224| 514 62 69 - 513 3t 97 .
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KORFEL REKLAM
TEL: (0,224|513 96 83
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Türk turizmi rekordon
rekoro koşmoyo
devom ediyor.
Türkiye'yi 7 oydo 9
milyon 323 bin 343
kişi ziyoret etti.
Turizm Bokonlığı'ndon
yopılon yozılı oçıklo-
modo, turizmde yılın
ilk 7 oy!ık rokomlorının
gelecek için umut
verdiği bildirildi.
Ocok-Temmuz oyIorı
orosındq Türkiye'yi
ziyoret eden yoboncı
soyısındo geçen yılın
oynı dönemine göre
yüzde 37.06'lık bir ortış
yoşondı. Böylece iIk 7

oydo Türkiye'yi 9 mily-
on 323 bin 343 kişi
ziyorei etti.
kültür ve Turizm
Bokonlığı torofındon
hozırlonon sınır giriş-

çıkış istotistiklerine
göre, yıiın ilk 7 oyındo \

a

bin 6l9 ile birinci
oIurken, Rusyo
Federosyonu 886 bin
656 ile ikinci,
Bulgoriston ise 723 bin
907 ile üçüncü sırodo
yer oldı. .Bulgoriston'ı
sırosıylo lngiltere,
Hollondo, Fronso, lron,
Avusturyo, Yunoniston,
Belçiko, Azerboy9on,
Ukroyno, A.B.D., lsveç
ve !sroil izledi.

Turlzm reko n rekora ko
ş

OECD üIkelerinden
gelen ziyoretçi soyısı
yüzde 36.S'lik bir
ortışlo 5 milyon 728
bin 308 kişi oldu.
Doğu Avrupo'don
gelen ziyoretçi soyısın-
do ise yüzde 40.55'lik
bir ortış koydedildi.
Türkiye'ye gelen
yoboncılorın yüzde
6l .44'ünü 5 miIyon
728 bin 308 kişi ile
OECD ülkeleri, yüzde
28.z7'sini de 2 milyon
635 b|n 352 kişi ile
Doğu Avrupo ülkeleri
oIuşturdu.
Ocok- Temmuz
oylorındo Türkiye'ye
en çok turist gönderen
ülke sıroIomosındo
Almonyo 2 milyon,26

TEMMUZ SİCAKLAR|
ruRizııır yANsıyoR
Hovo sıcoklıklorındoki
belirgin ortış iç tur-
izmde horeketlenme
yorotırken, özellikle
sohil bölgelerinde tur-
ist soyısı ortış gösterdi.
2004 yılı temmuz oyn-
do Türkiye'yi ziyoret
eden yoboncı soyısı
geçen yıIın oynı oyıno
göre yüzde 2|.82'lik

bir ortış gösterdi.
Temmuz oyındo 2 yüzde 20.28 lle
milyon 595 bin 853 korurken, Rusyo
turistin ziyoret ettiği Federosyonu
Türkiye, oynı oydo 9.55 ik|nci, lngi
OECD ülkelerinden l yüzde 9.47 .ile üç
miIyon 734 bin 28l sıroyı oldı. lngi
kişi, Doğu Avrupo sırosıylo Hol!ondo
ülkelerinden ise 6l8 Avusturyo, Bulgo
bin 266 kişiyi oğırlodı. Fronso, Be!çiko, I

Bu rokomlorlo geçen Yunonlston, lsveç,
yı|ın oynı oyıno göre lsroil, lto|yo, Doni
OECD üIkelerinden morko ve Ukroyno

izledi. Açık|omo
Temmuz oyındo
Türkiye'ye gelen
boncı ziyoretçileri

üIkelerinden gelen yüzde 4.2'sinin gü
ziyoretçi soyısındo do birlikçi olduğu ifo
yüzde 27.87\k bir ortış edilirken, turistlerin

gelen yoboncı soyısın-
do yüzde 22.24'!ük bir
ortış gerçekleşirken,
Doğu Avrupo

yokolondı.
Temmuz oyındo
ülkemize en çok

yüzde 73.85'l hovo
yüzde I8.40'ı koro,
yüzde 0.47'si tren,

ziyoretçi gönderen yüzde 7.28'i ise
ülkeler sırolomosındo yolunu iercih etti.
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ÇAY BAHÇESI
.Ce rn iyetl,e re san da lye,

nıasa, naeğrubüt,
çerez terııin edilir.

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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2004 Perşembe
Gıül.xıı

GUNLUK slYAs| GA2E,E

ezK Soyfo 9

ıı

ozEL
ııı

İLGİ VE SABİRLİ ÇALİŞ]\4A BAŞARİYİ GETİRD
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iırÖĞRETıMDE KAZANDıRMA oRANıMız % 65 TıR

KAZANANLAR|N TAMAMı GEMLir vrşiı_ınıuıK,TAN
No

t
2
3
4
5
6
7

8
9

t0
ll
12
l3
14
t5
l6
17
l8
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3t
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ADİ SOYAD| PUAN

ezoi soyKAN 943.7 40
AYşE H9RAZ 930.457
BUŞRA D[,|ç.. 925.896
NURSEL KoYLu 89 4.659
BERAT ixci 888. ı 82
oiorıı KAyA 859.635
rüııy ,ıiıeiç 859.490
TALHA çAKıR 848.884
TuBA ı.nrisoĞıu 846.970
Po-AT Kı,RT 844.670
ııııiıur ıvoüı 838.323
BuRAK AVD|N 837 .971
rinoıvs oünrşçi agı.ı84
ruĞgı AtMAcA 827 .145
rügRA e üııeön 8ı 9.875
eizııtı Ö,ZER 802.704
DuYGu B,ALLı 801.805
SEVDE B,AYRAK 798.895
süıryııııN E ELMAca 792.859
ııi nızı KoRAL 792.709
HASAN KıN|K 790.1 68
ozGE KARA 7 86.882
rıriH Topuz 7 83,962
eüı s,ozıü 780. ı 30
KEMAL süıııĞızen 765.598
orııiz nıoĞıN 765.000
AstıHAN rınreüı 7 64.637
FEYZA NuR A,LPARSLAN 763.700
SEVAL l,Rı 7 62.711
AYşENuR ,VD|N 761 .924
HABıBE C>z 752.259
rügRA şAHBAZ 75I.585
EBRu EAşARAN 696.564
BARAN lAşLı 693.1 03

çrriıı tiRBAş 690.689
EMEL ozTuRK 689.1 63
BAHAR şaııııı 686.37 4
oMER KosE 684.461
iurı oK 682.871
MEHTAp ııüoür 68ı.84ı
eizrıu ı\LTıN 681.612
AyşE ı)zrünr 680.032
FATMA DuRMUş 679.316
oönrııu ı\KTüRK 677.581
GAMZE ı\TEŞ 67 5.7 40
oiırr ToKMAK 675.352
y.izıniıt pAMuK 675.000
HACER BEıOAş 673.013

İGZANDİG| OKUL

Yolovo Fen Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Burso Anodolu Öğ,. Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celo| Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi
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[[{A, luftrcFllohs uldryr Deprcln$
TEMA Vokfı Yönetim
Kurulu Boşkonı A.
Nihot Göky|ğit, 'mero
ıslohı, köy ko|kınmo
ve sof kofkos orısı üre-
timi' projelerini
boşorıylo hoyoto
geçirdiklerini söyledi.
Çevre ve Ormon
Bokon!ığı işbirliğiyle
boşlotılon 'l0 Milyor
Meşe Projesi'nin,
TEMA'nın 25. yı!ındo
tqmom|onocoğını ve
l0 milyor meşe
tohumunun toproklo
buluşmuş olocoğını
belirten Gökyiğit,
ulusol televizyonlqrın
ve yerel konollorın
desteğiyle boşlotılon
'I Milyon Fidon
Komponyosı'nın do
825 bin fidono
uloştığını bildirdi.
A. Nihot Gökyiğit,
yoptığı oçıklomodo,
merhum iş odomı
Vehbi Koç'un önerisi
üzerine 30 iş

odomıylo kurduklorı
TEMA Vokfı'nın, ilk
dönemde eğitim ve
bilinçlendirmeye
çok büyük önem
verdiğini, bosının do
çok büyük desteği
olduğunu ifode etti.
Milli Eğitim
Bokonlığı'ylo yopılon
çolışmolor sonucun-
do gönüllü öğretmen-
ler ordusunun mey-
dono geldiğini oıı!o-
ton Gökyiğit, "Mero
ıslohı ve köy kolkınmo
projeleri gibi bozı
örnek pro|eleri
horekete geçirdik"
diye konuştu.
KAFKAS ANA
ARı 90 DoLAR
TEMA Vokfı Boşkonı A.
Nihot Gö§iğit, bir
diğer kırsol kolkın-
mqnın do Artvin'in
Borçko İtçesl'ne boğlı
Comili'de
yürütüldüğünü vurgu-
loyorok, "Burosl,
dünyonın çok ender
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önemli" diye
konuşiu.
,l0 MlLYAR
MEşE
ToHuMu,
Gökyiğit,
TEMA'nın bir
de'meydon

muhobereleri' denilen
büyük pro|eleri bulun-
duğunu belirierek, "Bu
hızlo giderse, l998
yılındo Çevre ve
Ormon BokonIığı ile
işbirliği nde boşIotılon
l0 Milyor Meşe
Projesi, TEMA'nın 25.
yılındo tomom-
lonocok ve l0 milyor
meşe tohumu toprok-
|o buIuşmuş olocok.
Bu, dünyo çopındo
bir projedir. HoIen
devom ediyor. 640
milyonu toproğo
işlendi. Bu komponyo
çerçevesinde iurizm-
cilerle de işbirligi
yopocoğız. Otele
giren her müşterinın
hesobıno, orzu ettiği
tokdirde l meşe
oğocı için I do|or
ilove ettirmek istiy-
oruz. Bu proje
boşorıyo uloşırso,
meşe komponyosıno
büyük bir gelir
soğlonocok" dedi.
Bir boşko büyük pro-

|enin 'oğoç torımı'
(hızlı yetişen oğoçlorı
kesmek ve yenisini
dikmek) olduğunu
ifode eden TEMA Vokfı
Boşkonı A. Nihot
Gökylğit, "Türkiye'de
kovokçılıkton 4 mi!y-
on metreküp odun
elde ediliyor, buno
roğmen l0-] 2 milyon
metreküp koçok
kesim vor. Bunlorı
önlemek için oğocın
torımını yopmok
gerek|yor. Bunun|o
ilgili olorok dq bir şir-
ket kuruyoruz" diye
konuştu.
Gölcyiğlt,
mort

oyındo l2 ulusol
televizyon ve çok
soyıdo yere! konolın
desteğiyle boşlottık-
Iorı l MiIyon Fidqn
Komponyosı'nın 825
bin fidono uloştığını
ve holen de devom
ettiğini koydederek,
"Arzu edenler Aveo,
Turkcell ve Telsim
orocılığıylo 3464'e
TEMA yozıp kıso mesoj
otobilir ve her bir
mesoj korşılığındo bir
fidonı toproklo buluş-
turqbilir. Bu kompo-
nyo kopsomındq l
mesoj korşılığı ] fidon
bedeli olon 2 milyon
500 bin TL, cep tele-
fonu sohipIerinin foiu-
rolorıno yonsıtılıyor"
dedi.
230 bin kişinin,
TEMA'nı n fool iyetlerini
isim yozdırorok
desiekledigini onlo-
ton Gökyiğit"'Türkiye
genelinde 550 TEMA
Temsilcisi ve Gönüllü
Sorumlusu vor. 200
kodor gönüllü eksper
bu işe hizmet veriyor"
dedi.
Gökyiğit, son yıllordo
TEMA'yo vosiyet yoluy-
lo veyo soğlığındo
goyrimenkul boğışı
yopon kişilerin
soyısının her geçen
gün orttığını do
söyleyerek, "En son
örnek, iş odomı Soyın
Turqn Demiros|on.
Soyın Demiroslon
Moyıs 2004'le
Sefoköy Hqlkolı Cod.
üzerinde yokloşık 8

bin 200 metrekore
orso üzerindeki
fobriko binosını
EMA Vokfı'no
boğışlodı. Bu vesile i

Ie kendisine tekror
teşekkür ediyor ve
bu yokloşımının diğer
hoyırsever kişilere
örnek olmqsını
diliyoruz" diye
konuştu.

4|;|ı'euloşi|

yerlerinden biri. Ö/e
bir yer ki burosı,
burodoki bitki|erin,
böceklerin literotürde
isimleri yok, orodo
isim veriliyor.'Burodo
yoşoyonloro öyle bir
gelir bulolım ki, bu
doğo tohrip olmosın'
dedik. 9 oylık çolışmo
sonucundo, orodo
Türkiye'de nesli tüken-
miş olduğunu
sondığımız sof Kofkos
orısı bulundu. Bu orı
uzun dili soyesinde
her çiçekten bol olo-
biliyor, hostolıkIoro
korşı dirençli, inson-
loro korşı çok uysol,
her hovodo işe çıko-
biliyor, ncı,molin
2-3 mi-ıli bol
ycıpıyor" dedi.
Bu bölgeden qlınon
kişilerin Ankoro'do
kurso tobi tutul-
duğunu ve ono orı
yetiştirme konusundo
eğltildlğini beIirten
Gökylğlt, "Sqf Kofkos
onc onnın fiyotı I5
dolor. yörede verimi
doho do orttırmok
için çok verimli
kovonlordon olınon
orılor orosındo suni
döllenme soyesinde
süper Kofkos ürelildi.
Bir süper Kofkos onc
orının fiyoiı 90 dolor.
DiğerIerinin ise l5
dolor civorındo.
Burcdo yet|ştirilen
ono orılor Türkiye'nin
birçok yerine
gönderiliyor. Edirne
Vol|liği bin 500 tone
cıno orı oldı. Esqs
goye, Trokyo'do
oyçiçeğinde rekolteyi
orttırmok. Dö!lenme
için verdiği hizmei,
boldon çok doho

Boğoziçi Universitesi
(BU) Kondilli
Rosothonesi ve
Deprem Aroşiırmo
Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Güloy
Borborosoğlu,
Gökovo Körfezi'nde
düne kodor değişik
büyüklüklerde
400'un üzerinde
deprem meydono
geldiğini söy|edi.
Prof. Dr.
Borborosoğlu,
bölgede 2
Ağustos'to boşloyon
sismik foo!iyetin,
dün deprem fırtınosı
olorok kendini
gösterdiğini bildirdi.
Prof. Dr.

Borborosoğlu,
"Gökovo Körfezi'nde
şu ono kodqr
değişik büyüklük-
lerde 400'ün
üzerinde deprem
meydono geldi. Bu
durumu'deprem
fırtınosı' olorok
ionımlıyoruz" dedi.
Meydono gelen
bütün depremlerin
oynı sistem
içindeki birbirine
yokın
foylordo oluştuk-
lorını onloton
Prof. Dr.

Borborosoğlu,
bu depremlerin

en büyüğünün
dün sqqt 06.0I'
yoşonon 5.4
büyüklüğündeki
deprem olduğu
bozıIorının ise
koyıt bile 

/

edilmeyecek
kodor küçük
olduğunu bildird
Bölgede 5.S'den
buyük bır
deprem bek-
lemediklerini,
oncok yer
bilimlerinde zom
zomqn beklen-
medik gelişmeler
yoşonobi!eceğlni
ifode eden
Prof. Dr.
Bqrborosoğlu,
"Kimsenin poniğe
endişeye kopı
no gerek yok.
Ancok her zomo
tedbirli ve qkı|cı
dovrqnmokto
foydo vor" diye
konuştu.
Prof. Dr.

Borborosoğlu,
o bölgenin
yopı§ının değer-
lendirildiğini ve
l900'lü yıllordon
bugüne kodor
hosor verici
büyüklükte bir
depremin yoşon-
modığını
sözlerine ekledi.
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diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
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Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden
aldığım nüfus cüzdanımı,

ehliyetimi, Askeri kimliğimi
kaybettim. Hükümsüzdür.
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Turistlk yo do iş
omoçlı gezilerimiz
sırosındo buloşıcı
hostolıklordon korun-
mok için gerekli
önlemleri olmq-
mqmız, çeşitli
hostqlıkloro yokolon-
momızo neden olo-
bilir.
Turist ishqli seyohot
hostolıklorının en çok
bilinen!erinden
biridir. Bu konudo
Memoriol Hostonesi
İnfeksiyon Hosto lıklorı
ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmonı Dr. M. Servei
Alon, konu ile
ilgili şunlon
söylemektedir:
"Temiz olmoyon gıdo
ve İçe:ekler sıklıklo
infeksl1 on etken-
lerinin ı,ücudo
girmesine neden
olurlor. Escherichio
coli infeksiyonlorı,
şigelloz, bosilli dizon-
teri, giordiyoz bu
şekilde buIoşır. Kirli
gıdo ve içecekler A
hepotiti, Norwolk-
benzeri virus buloş-
mosıno do neden
olobilir. Tifo ve diğer
solmone!lozlor, kol-
ercı, rotovirus infek-
siyonlorı, bozı porozit
hoslolıklorı do bu
şekilde buloşobi!ir.
Su ve gıdolorlo
buloşon pek çok
hostolık dışkı-oğız
yolu ile direki olorok
to buloşobilir. Bu
etkenler ishoIle
seyreden hostolık-
loro neden olobilir.
Tifo ve kolero gibi
bozı hostolıklor çok
oğır seyrederek,

la§talanınaına00ya çınılOya
ılmalı?

ölümlere neden
olobiIir."
Ylyecek ve içecekler-
le buloşon infeksiy-
onlordon korunmok
için soğlıkIı ürünler
kullonılmosı gerek-
tiğini vurguloyon Dr.

AIon, "OzellikIe bu
infeksiyon!orın sık
görü!düğü bölgeI-
erde çok dikkotli
o!unmo!ıdır.
Solotolor, pişmemiş
sebzeler, postörize
edilmemiş süt ve süt
ürünlerinden koçın-
mok gerekir.
Sebzelerin pişi rilerek,
meyrelerin soyu!orok
yenmesi, sütün koy-
notılmosı uygun olo-
cokiır. Toze peynir
pişmemiş oIorok
tüketi!memelidlr."
Sıtmo seyohot
sırosındo buloşobile-
cek en önemli
hostolıklordon biridir.
sıtmonın etkeni
plosmodium odlı
porozitttir. Tüm sıtmo
türleri dişi Anopheles
sivrisineklerinin sok-
mosı ile buloşır.
sıtmo ölümle
sonuçlonobiIecek bir
hostolıktır. Uygun

önlemlerin olınmosı
ile tedqvisi
mümkündür. Bir
yıldo tüm Dünyo do
300-500 mi|yon kişi
sıtmo nedeniyle
hostolonmokto, l
milyon kişi yoşomını
yltirmekiedir.
sıtmo orto ve
Güney Ameriko'nın
geniş bölgeleri,
Afriko ve Asyo'do
(Hindiston, Güney-
Doğu Asyo ve Orto
Doğu dohil oImqk
üzere), Doğu Avrupo
ve Güney Posifik'te
mevcuttur. sıtmodon
korunmqk |çin
sivrisinek bulunon
bölge!erden
mümkünse uzok dur-
mok, uzun kollu
giys|ler ve uzun pon-
tolonlor giymek
uygun olocoktır.
slvrisinek kovuculor
(DEET glbl) foydolıdır.
yotoklordo cibinlik
ku]lonılobilir. Seyohot
edilen bölgede
görülen sıtmo türüne
korşı koruyucu iloçlor
kullonmok için dok-
torunuzo donış-
mo!ısınız. Sıtmonın
oşıst yoktur.
sorı hummo
sivrisinek sokmosı i!e
buloşon blr virol
hostolıktır. Grip benz-
eri bir toblodon, oğır
korociğer hostolığı
ve konomolı oteşe
kodor geniş bir
hostolık toblosuno
yol oçobilir. Virus
moymunlordon
sivrisinek orocılığı ile
insonloro buloşır.
Bozen insonIor do

öze!Iikle şehirlerde
birinci konok olorok
buloşmoyo neden
olobilir. sorı hummo
Afriko'nın orto
bölümleri ve Güney
Ameriko'nın orto ve
kuzeyinde görülmek-
tedir.
Sıtmodo olduğu gibi
sivrisineklerden
korunmok büyük
önem ioşır. Sorı hum-
modon oşı i|e korun-
mok mümkündür.
sorı hummonın
bulunduğu böIgelere
gidenlerden ve yo
bu böIgelerden
diğer ülkelere
geçenlerden sorı
hummo oşısı olduk-
!orını belge-
lendirmeleri
istenebilir. Aşı serti-
fikosı oşıdon l 0
gün sonro ve l0
yıl süre ile geçerlidir.
Diğer oşılorlo oynı
ondo, forklı yer|ere
uygulonobil]r. Aşılorın
tom olorok etkili olo-
bilmesi için seyohote
çıkmodon önce
uygulonmosı gerekir.
Seyohot ettiğiniz
bölgede korşıloşo-
bileceğiniz infeksiyon
hosto!ıklqrı konusun-
do gitmeden önce
bilgi edinin.
Korunmok için
gerek!i önlemler!
öğrenin ve uygu-
loyın. Gidilen
bölgeye göre
güneş yonıklorı,
donmolor gibi
çeşitli zororlı
etkilerden
korunmok için özen
gösierin.
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şortlorı oltındo kendi-
nizi iyi hissetmek için
oşoğıdoki reçeteIeri
kullonobilirsiniz:
soĞAN : Soğonın
içerisinde yer olon
oliin moddesi vücutto
kon okışını hızlondırır,
nobzımızı düzenler.
vücudumuzdoki bu
değişimler bizim
kendimizi doho genç
hissetmemizi soğlor.
SARIMSAK : Yüryıllordır
Avrupo'don Mısır'o
eski Romo'don Çin'e
ve Joponyo'yo kodor
birçok ülkede tedovi
omoçlı kullonılon sor-
'mısok mide osidini
düzenler sindirime
yordımcı olur ve kon
okışını hızlondırır.
SAFRAN : Içerdiği
moddeler soyesinde
derinin kendini
yenilemesini hız-
Iondırır soğlıklı ve
conlı bir görüntüye
sohip olmomızı
so.ğlor.
MIDYE : Midye demir
ve çinko bokımındon

çok zengin bir besin
moddesidir. Demirin
vücuiioki görevi oksi-
jeni hücreIere toşı-
moktır.

Çinko ise metoboIiz-
monın gelişmesini
soğloyon ono ele-
mentlerden biridir.
Ayrıco midye 'l8

m.ikrogrom Bl2 içerir.

ÇIKOLATA : ÇikoIoto
çok çobuk enerji
veren ve insonın
psikolojik durumunu
çok çobuk değiştiren
bir moddedir. 2 odet
olkoloid içerir.
Teogromin ve kofein
içeren cikoloto inson-
lordo rohot|ık hissinin
yonı sıro hofif bir
gevşeme ve oloy|oro
doho olumlu bokmo
hissi uyondırır.
Çiko!otonın içerisinde
omfetomin düzeyinde
boğımlılık yopobile-
cek phenyIeihy-
lomine (PEA) bulunur.
Aşırıyo koçmodon
yeteri kodor
yenilmelidir.

Den |zsuyu sağı r yapabl l lyor
Bortın ssk lbrohim
Denizcier Hostonesi
Kulok, Burun Boğoz
(lGB) Uzmonı Opr. Dr.
Zoteı Tezel, deniz ve
hovıız suyundon

mikroplorın
|okio işitme sorunu

uğunu
etii.
kle yoz

hovuz
ve denlz suyundon
gd€r, mlkroplorın

konol içerisine
yerleşmes|yle
şiddetli oğrılorın
oluştuğunu belirten
Opr. Dr. Zofer Tezel,
"Doğol ortomlqrdo
meydono gelen
m!kroplor, kulokto
kqnol içerisine girerek
yerleşiyor. Bu yer|eş-
menin orkosındon
kulokto şiddetli oğrılor
meydono geliyor.
Ayrıco bu mikroplor

işitme ozlığı ve okın-
tıyo sebep oluyor.
Mümkün olduğu
kodor kuIoklorın deniz
veyo hovuzdon çıktık-
ton sonro temizlen-
mesi gerekir. Bu temi-
zliği çubuklqrlo değil,
pomuk kullonorok
yopmolıyız." dedl.
Opr. Dr. Tezel, zomon
zomon meydono
gelen boş dön-
melerinin de birçok

sebebi olduğunu,
bu boş dönmelerinin
bir nedeninin de iç
kulok iltihobı
o!duğunu belirtti.
Tezel, "lç kulok koy-
noklı boş dönmeleri
çok şiddeilidir.
Genellikle bulontıyo,
kusmo eşlik eder.
Bunloı iç kuloktoki
denge orgonındo
bozulmoyo seyreder."
diye konuştu.
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SSK Hcıstonesi Boşhekirni Dr. Neşet Ciğerti, AKP İlçe Bğşkonı Şohln'l ziyorei etii

ssK, iki doktor atandı
al<P İlçe 8oşkonı Enver Şohin SSl(Hosionesi'nde eksikliği hissedilen iki uzmon doktorun otomo ycrzgnn çıktığını söyledi, §Sİ(
ttosionesi'nde yoşonon iloç sıknlısının önümiizdeki hofto giderileceğini söyleyen Dr Neşei Ciğerli, sorunun yoz oylonndo
ilçye gelen hostolorın yoğun iloç lalep elmesinden koynoklondığını belirtti. Seyfettin ŞEKERSOZ'ün hoberi soylo 2'de

GEMLıK
GEMLİK,İN İİ_X GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSİZ SİYa,Sİ GAZ,ETE
6 Ağustos 2004 Cuma FlyATl : 250.000- TL.
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AKP lçe Başkanı Enver Şahin ve DS BöIge Müdürü CengizKayalı Karsak Deresi'nde incelemeler yaptılar

||

l(aruak eresl teln|zl enecek
||
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Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nden gelen İ$etme Mühendisi Korsok Deresi'nde

|nceleme yOpOrOk, derenin temizlenmes! lçin çolışmolor bo$otıhcoğını söyledi,
Gozetemizde çıkon hoberler üze
rine Korsqk Deresi ndeki kirliliği
osl aOıge Müdürtüğü'ne götüren
AK forti llçe Boşkonı Enver Şohın,
DSl'den gelen lşlefme Mühendisi
Cengiz Koyolı ile Korsok Deresi'nde
Incelemeler yoptı, İncelemeler
§onucun do, Korsqk Dgresi' nin
lemizlenmesi için ne lür mokino
lorın kullonılqcoğı fespif edilirken,

ço/ışmo/o rın önümüzdeki hofta
§onundo boşlotılmosı bekle niyor.

Şeyfettin ŞrlrrnSÖZ'ün hoberi syf 3'de

$ #ğ
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AKP Enver Şohin SSK Hostonesi'nde eksikl
hissedilen lkl uzmon doktorun otomo yozısının çıktığı

SSK Hqstonesl Boşhekimi Dr, Neşet Ciğerli, AKP llçe Boşkonı Şohin'i ziyoret

$

söyledi. SSK Hostonesi'nde yoşonon iloç
önümüzdeki hofto giderileceğini söyleyen
Ciğerli, sorunun yaz oylorındo ilçeye gelen

sıkıntısını
Dr. Neş
hostolorı

yoğun iloç tolep etmesinden koynoklondığını belirtti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik SSK
Hostonesi'ne iki
uzmon doktorun
otomo yozısıntn

çıktığı öğrenildi.
exR İıçe Boşkonı
Enver Şohin,
dün kendisini
zlyoret eden
ssk Hostonesi
Boşhekim! Dr.

Neşet Ciğerli'ye
otomolorın
mü|desini verdi.
Geçtiğimiz
günIerde
Gemlik'ifi bozı
ihtiyoçlorı
için Ankoro'yo
giden ve SSK
için de girişim-
lerde bulunon
Enver Şohin,
l Ortopedi
uzmonı ile l
dohiliye
uzmonınln
otomo yozısının

çıl«tığını .söy|edi.
ANESTEZİ UZMANİ
GELEcEK
Gemlik SSK'nın
en büyük
ihtiyoçlorındon
biri oIon
Anestezi uzmonı
için de yoptıklorı
girişimlerin
sonuç verdiğini
söyleyen Enver

Şohin, "Atğmq

o

olqno kqdor
İstcınbul
bölgesinden
bir Anestezi
uzmonı Gemlik
SSKyo gelerek
geçici olorqk
hizmet verecek'
şekllnde konuştu.
Gemllk'in sorun-
lorınq çözüm
bulmok için
Ankoro'do kendi-
lerine yordımcı
olon Burso
Millefuekillerine
ilçe holkı odıno
teşekkür eden
Enver Şohin,
SSK Hostonesi'nde
yoşonon iloç
krizinin de
tokipçisi
olduklorını
söyledi.

İLAÇ SORUNU
KALMAYACAK
SSK Hostonesi'nde
yoşonon iloç
krizinin de
önümüzdeki
hofto içinde
giderileceğini
söyleyen
Boşhekim Dr
Neşet Ciğerli,
sorunun yoz
oylorındo
ilçeye gelen
hostolorın
yoğun iloç
ioleplerinden
koynoklondığını
öne sürdü.
Eksik iloçlorın
özellikle yoşlıIorın
kullondığı
tonslyon iloçlorın-
do yoşondığıno
dikkot çeken

Soyf

Ciğerli, yopılon
ihoIe sonucundo
önümüzdeki
hofto iloç
sorununun
sono ereceği
müjdesini verdi.
Hqstonede
yoşonon iloç
krizine duyorlı
olduk|orını söyle
yen AKP İlçe
Boşkonı Enver

Şohin, sorumlu
kişilerin üzerlerine
düşen görevleri
yerine getirmeleri
gerektiğini
belirterek,
"Bir yöneticinin
görevisorun
çıkormok değil,
çözüm üreterek
en iyi hizmeti
sunmoktır" dedi.

f cıırurux slvasl cazeTEl

llçe Boşkonı
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Ölum dünyodoki tek gerçek.
Kimse doğocoğını ve ne olocoğını bilmiyor.
Amo bildiğim tek şey vor o do ölüm.
O holde;
Biliniyorso bunco kovgo, gürültü niye.
Kim neyi kiminle poyloşomıyor.
İnsonlorı conındon bezdiren doyotmolor niye...
Zor|omo, itekleme neye yorıyor.
Milyorlorco yıllık dünyodo, insooğluno biçilen süre

toşı sıkson 90 yıl.
Bu sürenin dolu do|u yoşonmo dönemi ise 30-40

yl.
Çok kıso değil mi?
Onun için;
Onemli olon bu kıso dönemi her oçıdon en verimli

bir biçimde geçirebilmek...
Kırmodon dökmeden dünyodon göz edebilmek.
Dünyodo önemli izler bırokobilmek.
Sonot odıno, kültür odıno, edebiyot odıno, soğlık

odınq önemli eserleri yoşomo kozondırqbilmek.
Kozonçlorı, birikimleri toplumlo poyloşobi!mek.
Boşorobilenler dünyonın en soygın insonlorı...
Lqtif Amco do bu insqnlordon biriydi.
Gerçi Lotif Amco modden çok zengin blr odom

değildi.
Monevi zenginlikte ise üzerine yoktu.
Dostluklorı ve dostlorı kolıcıydı.
Çünkü onun için en önemli değer soygıydı sevgiy-

dı.
Yoş olorok bobomın büyüğüydü.
Amo Lotif Amco benim orkodoşımdı.
Sodece benim mi oğlum yoşındoki çocuklorın

do...
Poyloşımcıydı..
Güvenilirdi.
Conı gibi sevdiği honımefendisini onun deyimiyle

"boboonneyi" hoş tutmok için gösterdiği goyrei
oloğonüstüydü.

Boboonne son zomonlordo iyice oğırloşmıştı.
Ne yozık ki pek iş göremiyordu.
Amo Lotif qmco hiç boşluk bırokmıyordu.
Her yoşto insonlo iletişim kurobilen, dostluğo son

derece önem veren çok değerli omcom ne yozık ki
son "gıcık!ığını" yoporok önceki gece yoşomo vedo
etti.

Dün de bizleri bırokıp ebedi istirohtgohıno çekildi.
Cenoze töreni O'no yokışır nitelikieydi.
Cenqzesine omuz verenler orosındo her yoşton

inson vqrdı.
Nur içlnde yot lotif Amco...
Eminim ki gittiğin yerde de oynı hoşgörüyle ve

oynı vokorlo durocoksın.
Dik duruşun ve lotif yopın her zomon gözümün

önünde durocok ve dohi bono yol gösterecek.

Gürhon ÇETIN|GYA

Güle güIe Gıcık !ıt

KATALOGLARİMİZİ oÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollon
Genel Müdürü ile
Uloştırmo Bokonlığı Müsteşor
yordımcısının,

Görevden olınmosı beklenirken
Türk Telekom yonetim kurulu üyeliğine
otonmış. "

Dewilince hızlı treni,

Hızlo yükseldi trendi.

Çom deviı tren devir

?rıaa ?annrn

H z

Dev{r bu devir...

Ekonomi Ne Durumdo
Bir fıkro okIımo geldi.
Bir Türk'ten, bi|gisoyoro soru sormosı

istenmiş.
"- Ne hober" demiş.
Bizim Türk kordeşimiz.
Bilgisoyor olt üst olmuş.
Kendine gelememiş.
Bizim ekonomi de öyle.
Şu ondo, öyle kormoşık bir durum-

do ki..
Ne hober demeye gelmez.
Vollo, bir ondo her şey, olt üst o!o-

bi!ir.
Bir kere bizim ekonomi, genel

ekonomi konunlorıno uymuyor.
- Enflosyon "/" 9,5
- Bono foizi % 27
Soğlıklı blr ekonomide, orodo bu

kodor fork olmoz.
Bir durum vor ki, tom onloşılomıyor.
- Durgunluk mu vor?
- yokso ekonomi ısındı mı ?
Büyüme hızıno bokıyoruz.
12,4 olmuş.
Bir nevi hormonlu büyüme
Kredi kortı durumuno, bokıyoruz.
20 milyonun üzerinde kredi kortı,

piyosodo geziyor.
Esnofo soruyoruz.
O holo, durgunluk vor diyor.

Gerçekten sıkıntı do mı?
Yokso, vergi koçırdığı onloşmosın

diye yolon mı söylüyor.
- İhrocotçı oğtıyor.
Dolor kuru düşük diyor.
Amq. Rokomloro bokıyorsunuz.
İhrocot rekoru kırılıyor.
Yine, biri yolon söylüyor.
Rokomlor mı yolon söylüyor.
Yokso. İhrocotçı mı...
Hükümet enflosyonu düşürdük.
İyi yoldoyız, diyor.
Amo. İtnolot ve ihrocot orosındoki

fork, 30 mllyqr doloro tırmonıyor.
Bu qrodo l vorll petrol , 44 doloro

uloşıyor.
Yokın zomondo, dövizin potloyo-

coğı söyleniyor.
Döviz potlorso, De olur.
Tüm fiyotlor yine yükselir.
Ve. Enflosyon tekror tırmonır.

Ekonomi her zaman,
Barışın koruyucusudur.

'Galvin Coolidge"

GiiNtiN §ozu

EroI GURÇAY

Devlet$u lşleri Bölge il4üdü]lüğü'nden gelen |şleime Mühendisi l(oısok Deıesi'nde

inceleme yoporok,derenin temizlenmesiiçin çolışmoloı boşlolılocoğınısöyledi,

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AK Porti İtçe Boşkonı
Enver Şohin, pislik
üreten l(orsok
Deresi'nin çok
yokındo temizlene-
ceğini söytedi.
Votondoşlorın
şikoyetleri doğrul-
tusundcı önceki gün
osİ Burso Bölge
Müdürü Mehmet
Kılınç'lo bir görüşme
yopon Enver Şohin,
korsok Deresinin

- temizleneceği
sozünü qldı.
Dün, oSİ loıge- Müdürlüğü İşletme
Müheııdisi
Cengiz Koyolı
ve AKP [l Geneı
Meclis Üyesi İlnon
Boşoron'lo
birlikte korsok
Deresi'nde
inceleme yopon
Enver Şohin,
gerekli girişimlerin
boşlotı!dığını
bildirdi

YAYİNİMİZ
rrxiıı oLDu
Bir süredir korsok
Deres|'nde yoşonon
şikoyetleri ve özellikle
çocuklorın pis sulqrdo
oynomoIqrını yonsıton
hoberlerle korsok
Deresi'nin gerçek
yüzünü gözler önüne
seren gozetemizin
çolışmolorıno öncü

olduğunu söyleyen
Enver Sohin.
"Gemlikte yoşoyon
herkesin duyo'rlı
çevresine olmosı
gerekir.
Çocukluğumuzun
güzel Korsqk Dere
si nde neden eskisi
gibi suyo girip
serinleyemiyoruz,
neden kenorlorında
okşomlorı
oturomıyoraız."
şeklinde konuştu.
Gün geçtikçe odeto
şehir çöplüğü
görünümüne bürünen
Korsok Deresi'nin
temizlenmesi için
DSİ Burso Bölge
Müdürü Mehmet
Kılınç'lo yoptığı
göiüşmede, derenin
temiz!iği için bir
isteğin bulunmodığını
öğrendiğini belirten
Enver Şohin,
Çevre Soğlığı Grup
Boşkon!ığı torofındon
bu istemin
Koymokomlık
kono!ıylo DSİ BöIge
Müdürlüğü'ne iletile-
ceğini söyledi.
Dün, derelerin durum-
lorını görmek ve nosıl
temizlenmesi gerek-
tiğine koror vermek
üz_ele ilçeye gelen
DSl lşletme Mühendisi

Cengiz Koyolı,
"Gerekli bilgıileri
Bölge Müdürlüğü'ne
qktqrqcoğım, ne tür
mqkinelerle çolışıl-
mos, gerektiğinde
koror verip çorrş-
mqlqrq boşloyo-
coğız" dedi.
DEREtERlN
re ıvıİzıİĞİ
BELEDİYELERiN
oLAGAK
yerel yönetimler
Konunu'nun yosoloş-
mosındon sonro
Belediye hudutlorı
içinde kolqn mevcut
derelerin temizliğinin
de Belediyeler iorofın-
don yopılocoğının
bildirildiğini de
söyleyen Enver
Şohin, "Gemlike
yokşmoyon Kqrsqk
Deresinin görünü
münü birqz olsun
değiştirmek için
temizleme çolış-
molorıno boşlonılo-
cok. Korsqk Deresi'ni
pislikien kurtqrmqk
istiyoruz. y'rıcak,
votondoşlorımızın dq
dtıyorlı olmqlqrı
lozım, her pisliği ı

dereye otmqmqlılqr,
bir tqrcıftc,n temiz
lerken diğer yondon
Krletmeyelim"
şeklinde konuştu.
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lzürlüler Okulu öğrencileri
Gemsaz'da aileleri ile
birlikte kamp yapacak

Bolu ya da Yalova'da bulunan ve kullanılmayan prefabrik
deprem konutların Gems az'a getirileceğini söyleyen
özürlüler okuIu Müdürü Tamer sivri, özürlülerln aile|eri ile
birlikte tatil yapmak imkanı bulacaklarını bellrttl.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

zihinse| ozürlüler
oileleriy!e
birlikte toti!
yopobilme
imkonıno
kovuştulor.
Gemlik Ozel Türe
Öze! Eğitim
Merkezi Müdürü
Tqmer Sivri,
Gemsoz
Kooperotifi'nin
tohsis ettiğ!
orso üzerine
kurulocok prefob-
rik konutlordo
özürlüler oile!eriy|e
birlikte komp
yopocoklorını
müİdeledi.
Bolu yodo
Yolovo'do
bulunon ve

kullonılmoyon
deprem konutlorını
vo|iliklere mürocoot
ederek 3 veyo
4 odedi için tolepte
bulunduklorını
biIdiren

Tomer Sivri,
"Alocoğımız
bu prefobrik konut-
lqrı Gemsoz'o
getirerek özürlü
oilelerin birlikte
komp yopmolorını

soğloyocoğız"
dedi.
kurulocok
prefobrik konut-
lordo komp
yopmo olonoğı
bulqcok olon
özürlü qilelerin
sodece elektrik
ve su ücreti
ödeyeceklerini
bitdiren Özür-
lüler okulu
Müdürü Tqmer
Sivri, oyrıco
Norlı Köyü'nde
vefot eden
bir oilenin

eşyolorının vorisleri
torofındon Özürlüler
Okulu'no verildiğini
ve kurulocok
borokolordo
kulIonılocoğını
söyledi.

rtez}<
oyfo 4

Ermun llm|t $oıg|

ıeflnc|||ğolıedu

Gemlik'te
yokloşık 55
yıldır zeytinci-
likle uğroşon
Ermon Ümit
Sezginer,
ticoret
hoyotıno
son noktoyı
koyduğunu
oçık|odı.
llçede herke
sin tonıdığı,
l5 yıl Sunğipek
Fobrikosı'ndo çolışıp
emekli olon Sezgineı
zeytincilik işini
bırokmodon 55 yıl
devom ettirmenin
gururunu yoşıyor.

Gemlik'te çolıştığı
zeytin işinin yonı sıro
sportif fooliyetlerde
de bulunon
Ermon Ümit
Sezginer, geldiği
73 yoşındo
ticorei hoyotını

noktolodığını

söyleyen Sezgi

mutluluk

teşekkür
dedi

Seyfettin
şexensöz

Ço|ıştığı zeytin
işinde birçok
üretic! tonıdığını

"Bu §fe uğroşon
herkese, tüccor
pozorcıyo, onlqrı
tonıdıgım için

Bqno yokınlık
gösteren tüm
sevdiklerime

io$Anın 219, ınoğozosı Oemlllüe oçild
Türkiye'nin ünlü
morketler zinciri
DioSo, 219.
moğozosını Gemlik'te
hizmete soktu.
Dr. Zyo Koyo
Mohollesi llıco
Coddesi No. S'de
hizmete giren

DioSA Moğozosı
müşterileri
orosındo çeşitli
komponyolor
düzenleyecek.
Moğozosındo
bulunon 200 çeşlt
gıdo ürününü
müşterilerine

suncın mogozo,
sektörde ucuz
fiyotlorlo öncülük
yopocoğı öğrenildi.
Modern yoşomın
birer ihtiyoç sekiörü
olon moğozolorın
Gemlik'ie birer
birer oçılmosı

votondoşlon
memnun
ediyor.
Sebze
Ve me}rye
reyonundon
zeyiin
ve peynir
reyonuno
kqdqr insonın
ihtiyoç
duyocoğı
tüm gıdo
ürünlerinin
sunulduğu

moğozodo sigoro lle
olkol!ü
içkiler de
bulunuyor.

ı
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lşbrıileyenleru sayls, yuz
ıı

do yüzde I5.4
düşüş yoşondı.
Bu yıl ilk beş oydo
boşvuron|orın 40 bin
l04'ü bir işte çolıştığı
holde özel durumlorı-
no uygun, l4 bin
33l'l ise doho iyi
koşullordo iş
orodığını bildirdi. Bu
dönemde boşvuron-
lorın l7 bin 249'unu
özürlüler, 8 bin l3l'ini
eski hüküm!üler,
234'ünü emekliler ve
l59'unu dq terörden
etkilenenler oluştur-
du. Herhongi bir işi ve
geliri olmodığı için
lş-Kur'o boşvuronlorın
soyısı ise l E8 bin
49l kişi olorok
gerçekleşti.
İŞ DE BULUMMİYOR
Ocok-moyıs
döneminde
İŞ-KuR'un komu ve

Soğlık Bokon!ığı
Soğ!ık Genel
Müdür!üğü'nce,
2OO3-2O04 öğretim
yılındo sınıf tekrorıno
kolon ve sorumlu
olqrqk sınıfını geçen
öğrenciler için yeni
bir düzenleme getir-
llcllğl bildir|ldi.
Düzenlemeye göre,
2OO3-2O04 öğretim
yılıno özgü olmok
üzere, boşorısızlık
nedeniyle sınıf
tekrorıno kolon
öğrenciler i|e
sorumlu olorok
sınıfını geçen öğren-
ci!er, istedikleri
tqkdirde son sınıf
öğrencileri ile birlik-
te ikinci ortolomo
yükseltme sınovlorı-
no olınqcok. Ayrıco
okullordo yetiştirme
progromlorı düzen-

de 43 arttıİ

Türkiye lş Kurumu'no
(lŞ-l(UR) boşvurorok iş
bulmok için
bekleyenlerin soyısı
66t bini geçti.
İş_«un, iş gücü
piyososıno ilişkin
moyıs oyı istotistikleri-
ni oçıklodı. Buno
göre, osgori ücret
düzeyinde de olso
ücrei oldığı bir işi
otmodığı için İŞ-l<un'o
boşvurorok iş
bekleyenlerln soyısı
geçen yılın moyts
sonunq göre 43.2
oronındo ortorok 622
bin 8'e yükseldi.
Koyıtlı işsiz soyısı
geçen yıl moyısto
435 bin 4 kişi olorok
belirlenmişti.
Herhongi bir işi
olmodığı için boşvu-
ronIoro doho iyi
koşullordo iş oroyon-

lor, emeklilerden iş
oroyonlor ve belli bir
iş yerinde çolışmok
isteyenler de
eklendiğinde İŞ-

KUR'don iş bulmoyı
bekleyenlerin (koyıtlı
işgücü) soyısı 66l bin
27 3'e utoşıyor. İş

oroyonlordon qktlf
koyıtlordo yer oIon-
|orın tümünü ifode
eden koyıtlı işgücü
geçen yılın moyıs

oyındo 464 bin 454
kişi olorok belirlen-
mlştj.

ÇOGU BİR YİLDAN
FAZLA BEİGİYOR
Asgori ücret
düzeyinde de olso bir
iş bulmok lçln İŞ-

KUR'o umut
boğloyonlqrın yüzde
37.05'le büyük
bölümünü oluşturon
230 bin 795 kişi bir
yıldon doho uzun

süredir iş bekliyor.
Kurum'o boşvuron-
lqrın 20.6 oronındoki
t 28 bin 480 kişilik
bölümü 8-12 oydıı
yüzde 4.9'unu oluştu-
ron 30 bin 86l kişi 7-
8 oydıı yüzde 2.8'ini
o|uşturon l7 bin 935
kişi 6_7 oydır ve
yüzde 6.E'ini oluştu-
ron 42 bin 705 kişi de
5-6 oydır bekliyor.
YENi BAŞVURULARDA
AZALMA
Kurum'o yopılon iş
boşvurulorı ise
ozo!ıyor. Geçen yılın
ocok-moyıs döne-
minde 27O bin 223
olon ilk kez boşvuron-
|orın soyısı, bu yıl oynı
dönemde 228 bin
595 olorok gerçek-
leşti. söz konusu
dönemlere göre
boşvuronlorın soyısın-

özel
sektörden oldığı
oçık iş soyısındo do
yüzde l6'lık bir
düşüş yoşondı.
Anılon dönemde
komu l8 bin 600,
öze! sektör 29 bin
959 olmok üzere
toplom 48 bin 559
kişilik oçık iş bildirim-
inde bulundu. İş

oroyonlqrdon 96 bin
224'ü işverene gön-
derilirken, bunlqrdon
l6 bin 467'si komu,
l3 bin 602'si de özel
sektörde olmok üzere
toplom 30 bin 69 kişi
işe yerleştirildi.
Bunlorın 6 bin
649'unu özürlüler,
2 bin 607'sini eski
hükümlüler, 43'ünü
de terörden
etkilenen kişiler
oluşturdu.

lenecek.
Devomsızlık sebe-
biyle boşorısız duru:
mo düşen öğrenci-
lerin boşorılorının
değer-
lendirilmesinde,
devomsız|ık
durumlon dikkote
olınmoyocok.
2OO3-2O04 öğretim
yılı bekleme-
bütünleme ve
sorumlu!uk
sınovlorının l 6-27
Ağustos torihleri
orosındo yopılo-
coğını koydeden
yetkilileı öğrenci_
lerin, yeni düzenle-
menin diğer mod-
deleri hokkındo ve
konuy|o ilgili oyrıntılı
bilgi olmok için
okullon/o iletişim
kurmolorı gerektiğini
koydetti.

IBTiıTfTıfu-zufuTT
BIT,|MLilnŞATIN ı

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz
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'Persone!: Ben bugün
çolışmok istemiyo-
rum. Potron: Olur
conım sen keyfine
bok, ge|me'. Bu söz-
leri duymqk ortık
modq olocok. Çünkü
yeni iş mode|inde
conı çolışmok iste-
meyen elemono o
gün izin verillyor.
Müdürlere tovsiye
'Boşım oğrıyor',
'Doktoro gideceğim',
'Bonkodo işim vor',
'Trofik vor, yoldo
koldım'gibi
bohonelere poydos!
Artık conı işe gitmek
istemeyen|er iç|n de
bir izin vor. 'Bugün
Çolışmok İstemiyo-
rum lzni'
'Bugün Çolışmok
lstemiyorum lzni'nin
fikir bobosı ise yöne-
tim donışmonı Burok
Ozdemir. Amocının
insonlorın doho ver-
imli çolışobilmesini
soglomok olduğunu
söyluyor: Dürüst|üğün
kopılorını
oçmok istedim'

Herkes hoyotındo bir
kez de olso işe git-
memek için bir
bqhone uydurmuştur.
Kimi zomon yoğun
stres oltındo çolışon
insonlor, yorgun|uk yo
do isteksizlik gibi
sebepler yüzünden
işe gitmemek için
binbir türlü bohone
uydurur. Kimi zomon
do gerçekten zor
durumdo olon yo do
moro!! çok bozulon
biri çeşitli moz-
eretlere boşvurmok
zorumdo kolır. Artık
ise giimek istemeyen-
ler için doho dürüst
dovronmolorını
soğloyocok bir sisiem

gelivor: P,,ıg.rn
Çolışmok lstemiyo-
rum !zni!

YİIDA TAM BEŞ KEZ
lzıN
'Bugün Çolışmok
lstemiyorum lzni'nIn
fikir bobosı 30 yoşın-
doki Burok Özdemir.
Yönetim donışmonlığı
yopon ve
www.yenibir.com
isimli internet
sitesinde kişisel
gelişim üzerine
yozılor yozon
ozdemir'in oklıno bu
fikir, siiede gördügu
'İşe gitmemek için
hongi mozeretleri kul-
lonıyorsunuz?' is|mli
onkei soyesinde

gelmiş. Bu fikri EkoI
Loİistik yetkilileri i|e
poyloşon Ozdemir'in
teklifi olumlu korşılon-
mış. Böylelikle yoz
dönemInde yıllık izin-
leriyle yetinen Ekol

çolışon!orının
önümüzdeki yıldon
itiboren, yıldo beş
kez 'Bugün işe
gelmek istemiyorum"
deme hoklorı vor.
İnternetie gördüğü
onketten çok etk-
ilendiğini vurguloyon
Ozdemir, şunlorı
söylüyor: "Hepimiz
zomon zomon çolış-
momok için çeşitli
bohoneler uydururuz.
Anketi görür görmez
böyle bir fikir oklımo
geldi. Ankete kotılon-
lorın yüzde 47'si
hiçbir zomon bohone
uydurmodıklorını
söylerken, yüzde
53'lük bölüm ise
'Hostoyım', 'Bonkoyo
gideceğim'gibi pek
cok bohone uvdu-
ıorok işe gitmedikleri-
ni itirof eimişti. Amq

Türkiye'de insonlor
çok zor şortlor oltındo
çolışıyor ve iş ho
yotındo yurtdışıno
oronlo doho fozlo
yıpronıyor. Ben ortık,
işe gitmemek için
bohone uyduron
insonlorın hoklı
olduğunu düşünüyo-
rum. Bu bohoneler
gereksiz yere
üretilmiyor. Çünkü
moroli bozuk olon yo
do dışorıdo yopmosı
gereken çok önemli
bir işi olqn kişi, o gün
işe gelse de işine
moiive olomoz ve o
işyeri için verimli olo-
moz."
iİİSİNİ DEĞER
VERitMiYoR
Amocının herkesin
verimli olorok çolışo-
bilmesi o.|duğunu
belirten ozdemir,
sendikolorın do ortık
inson!orı düşün-
mediğini söylüyor. Bu
sistemin yoygınloşo-
coğıno ve ço!ışon-
lorın motivosyonunu
yükselteceğine

So o6

inonıyor Ozdemir:
"Her şirketin, ço ı-

no değer vermesi
gerekiyor. !nsonlon
yorulduklorı zomo
verimsiz olocoklorı
gerçek. Türkiye'de
yöneticinin,
çolışonının isteğini
yerine getirmesi
vermek'olorok
olgılonıyor."
BİR FİKRİ DAHA VAR
Burok Özdemir:
"Normolde yo|on
söylerken yüzü
kızoron bir insonım
qmo ben de
müdürüme, işe
gelmemek için
bohoneler uydu
dum." Bu orodo
ozdemir'in henüz
uygulonmoyon bir
fikri dohq vor:
'Asprim'. Bu çolışon-
lorın moddi boş
oğrılorını giderici bi
sistem. Şirket; m
sıkıntılorı nedeniyle
işinde verimsiz olqn
çghşcınlgrg yıldg bir
kez olmok üzere kre
verecek.

f <;ııtı |,x sıyAsı caze rı: f

Bu yazıy mtidtjrüntjze okutu

ir
r

z

J
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lttolye l l0
polis imdot l55
Jondormo İmdot l56
Jondormo K. 5l3 l0 55
Polis Korokolu 513 l 8 79
Gor. Kom. 5t3 12 06

TEK Arıza
TEK İştetme
Statyum
Orm.Bö|.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayo!ları
Liman Baş.
Ma| Müd.
Nüfus Md.
özel id. Md.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İ!çe 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 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova (226' 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPuR - FER|BoT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19
(262| 655 60 31Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo
Aydın Turizm
süzer Turizrn
Kayabeyoğlu
Anıtur

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95
513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
lpragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
BELEDıYEDevlet Hastanesl 513 92 00

SSK Hastanesi 5132329
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

ltfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
venı-lyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

SATİ Lİ K Vİ LLA
Monbstır Cumhuriyet Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkli üsiünde 3 kotlı

triplex sotılık villo G§M : (0.535) 886 47 7 4
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I ürk hakı y rıni T ürklıras I nı lrlryrır
MosterCord, Yeni
Türk Lirosı'nq (YtL) llgi
konusundo yoptığı
oroştırmodo, Türk
holkının yorısının
2005 yı!ındo YTL'ye
geçileceğinin
fqrkındo o!modığını
tespit etti.
MosterCord Türk
holkının yeni Türk
Lirosı'no geçiş
konusunOgki olgısını
ve beklentilerini
oroştırdı. Boğımsız
oroştırmo şirketi
Yöntem Aroştırmo ve
Donışmonlık torofın-
don kenisel nüfusu
temsi! eden I5-55
yoş orosı l200 kişi
üzerinde yopılon
oroştırmodo her iki
kişiden birinin 2005'te

Yeni Türk lirosı'no
geçileceğinin bil-
incine henüz uloşmış
olmodığı belirlendi.
Holkın yüzde 64'ü ise
değişime koloy
olışılomoyocoğı
görüşünü poyloştı.
Ancok Türk
Lirosı'nın değer
kozonocoğını düşü-
nenler çoğunlukto
yer oldı. Çıkon

sonuçloro göre,
erkekler YTL konusun-
do dohq bilgili,
Doğu ve Güneydoğu
Anodolu bölgesi
bilinç konusundo
en geride olon
bölge olorok ortoyo
konurken sosyo-
ekonomik gruploro
göre ise gelir seviyesi
düştükçe bilgi oronın
do düştüğü görüldü.

Bilinçsizlik oronının
boşlomosı plon|onon
tonıtım ve bil-
inçlendirme çolış-
molorı ile hızlo düşe-
ceği tohmin edild|.
Sonuçlorlo ilgili
olorok bir oçıklomo
yopon MqsterCqrd
Avrosyo Genel
Müdürü Özlem
İmece, "Kort!ı
ödeme sistemleri bu
tür geçişlerde olışmo
sürecinin kısoltılmosı
ve korışıklıklonn
önlenmesi onlomın-
do önemli roller
üstleniyor. Bu nedenle
holkımızın bilgi
seviyesini ve hozırlıklı
o|up olmodıklonnı
değerlendirmek,
gerek bonkocılık

gerekse ödeme
sistemleri sektörünün
doho neler yopobile-
ceklerini değer-
lendirmesi oçısındo
çok önem|i" diyerek
Mostercord ve
Mqestro'nun YtL geçiş
sürecindeki rolüne
değindi.
İmece, Euro'yo
geçen Avrupo Blrllğl
ülkelerinde yoşoyon
insonlorın bizden çok
doho kormoşık bir
hesoplomo yop-
molorı gerektiğini
hotırlotorok, bu
korışıklıklordon
kurtulmonın en
koloy yolunu
kredi kortı ve
bonko kortlqrını kul-
lonmokto bulduklorını

ve değişimin
yoşondığı ilk hoftodo
ATM'!erde
ve olışverişlerde
kullonılon kredi kortı
işlemlerinin iki kotıno
çıktığını ifode etti.
ımece özetllkle
ATM'lerde yoşonocok
yoğunluğun teme!
nedeninin yeni Türk
Lirosı'no dokunmqk
ve görmek qmqcıylo
olocoğını söyledi.
imece oyrıco
Merkez Bonkosının ve
çeşitli kurumlorın
YTL'yi boşorılı bir
şekilde holko tonıt-
moyo boşlodığını ve
bu bilincin zomonlo
oturtulocoğıno
inondıklorını
belirtti.

ı

AçılOn şl
yÜzde

rket sqyısı
24 orttı

Türkiye Odolor
ve Borsolor
Birliği'nin (TOBB)

Ticoret sicili
verilerine göre,
yılın ilk 7 oyın-
do geçen yı!ın
oynı dönemine
göre, oçılon şir-
ket soyısındo
yüzde 24.21,
koponon şirket
soyısındo ise
yüzde 12.49
oronındo ortış
oldu.
TOBB'don
yqpılon ıklo-

moyo göre, bu
yı!ın ilk 7 oyın-
do oçılon şirket
soyısı yüzde
24.2l oronındo
ortorok 48 bin
7 76 olorok
belirlend!.
Geçen yılın
oynı döne-
minde bu soyı
39 bin 268
seviyesindeydi.
Geçen yılın ilk
7 oylık döne-
minde l5 bin
82 odei şirket
koponırken, bu

yı|ın oynı döne-
minde söz
konusu rokom
yüzde l2.49'luk
ortışlo l6 bin
965'e çıktı.
Aylık bozdo
bokıldığındo
ise temmuzdo
geçen yıIın
oynl oylno
göre, hem
oçılon hem de
koponon şirket
soyısındo ortış
görüldü.
Geçen yılın
temmuz oyın-

do 5 bin 494
olon oçılon şir-
ket soyısı 6 bin
8l 6'yo, 1 ,7 69
olon koponon
şirket soyısı do
2 bin 272'ye
yükseldi. Bu
verilere göre
iemmuzdo
oçılon şirkef
soyısındo
yüzde 24.06,
koponon şirket
soyısındo ise
yüzde 28.43
ortış oldu

ı

DASK'a llgl yok
Türkiye'deki konui-
lorın depreme korşı
sigorto!onmo
orqnının yüzde
14.97 olduğu
bildiri|di.
Doğol Afet
Sigortolorı Kurumu
(DASK) yet
kililerinden olınon
bilgiye göre,
Türkiye, doğol
ofetlerle sık sık
korşıloşon ülkelerin
boşındo geliyor.
Son 60 yıldo
yoşonqn doğol
ofetlerin yol oçtığı
zororlorın üçte
ikisinin nedeni
deprem. Deprem
horito|qrıno göre,
ülke toprokIonnın
yüzde 96'sı forklı
oronlordo deprem
kuşoklorındo yer
olırken, nüfusunun
yüzde 9E'i bu böl-
gelerde yoşıyor.
27 Arolık l999 tori-
hinde kurulon ve
27 Eylüı 2000 tori-
hinde teminot sun-
moyo boşloyon
DASK torofındon
birer yıllık olorok
gerçekleştiri!en
Deprem
Sigortosının oronı,

ülke genelinde
yüzde 14.97. olorok
belirlendi.
En fozlo poliçenin
düzenlendiği
bö|ge, yüzde
24.24'le Mormorq
Bölgesi olurken,
bunu sırosıylo
l5.28'!e İç
Anodolu, l3.70
Ege, 7.47
Korodeniz, 7.36
Akdeniz, 5.79 Doğu
Anodolu ve 3.84'!e
Güneydoğu
Anodolu Bölgesi
izliyor.
ıller orosındo ise
Bolu yüzde 38.58'llk
oronlo birinci sıro-
do bulunuyor. Bu ili,
sırosıylo YoIovq
31 .7 4, Eskişehir
27 .60, Tekirdoğ
27 .4l , İstonbul
27.28 oronlorıylo
tokip ediyor.
Ankoro, yüzde 24
ile 6. sırodo yer

olırken önceki gün
deprem meydono
gelen Muğlo'do bu
oron yüzde 22.46
olorok gerçekleşly-
or. Türkiye
genelinde en oz
yüzde!ik orono
sohip il ise Şırnok.
En fozlo poIiçe
düzenlenen llk l5 ll
orosındo Doğu ve
Güney Doğu
Anodolu bölgeleri
illerinden sodece
Erzlncon yüzde
l6.45'lik oronlo
l2'nci sıroyı olırken,
İzmir, yüzde
l6.07'llk oronlo
l4'üncü sırodo
bulunuyor.
Birinci ve ikinci
derece deprem
bölgelerinde yer
o|qn Elozığ lse
yüzde 5.23 oronıylo
ülke genelinde
5l'inci sırodo.

t
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Teröristler en fazla 8 yil ya
ş

Emniyet tqrofındon
yopılon oroştırmoyo
göre, terör örgütlerine
giren mi!itonlorın
büyük kısmı ilk 2 yıl
içinde ölüyor. En uzun
yoşom süresi 8 yıI

olurken; örgütte 8 yıl-
don fozlo yoşoyon-
lorın genelde yönetici
kodrosundo bulunduk-
lorı ve örgütü yönett|k-
leri belirtildl.
Emniyet Gene|
Müdürlüğü Terörle
Mücodele Doire
Boşkonlığı torofındon
bölücü ierör örgütleri
mensuplorının yoşcım
süreleriyle ilgili olorok
bir oroştırmo yopıldı.
2l6 terör örgütü mili-
tonının dosyosı

üzerinde inceleme
yopon Terörle
Mücodele Doire
Boşkonlığı, militonlorın
örgüte girdikten sonro
kıso zomon içinde
öldüklerini tespii etti.
Konuylo ilgili yopılon
istotistikte, ilk 2 yı!
içerisinde 216 militon-
don l00'ünün, 2-4 yıl
içerisinde 46 militonın
ve 4-8 yıl içerisinde ise
46 militonın öldüğü
ortoyo çıktı. Yopılon
oroştırmonın sonucu-
no göre, toplom 8 yıl
!çerisinde incelenen
dosyolordq terörist-
lerin yüzde 89'u
operosyonlordo veyo
örgüt içi çotışmolordo
öldürülüyoı. 216 kişi-

den örgüt içinde
yoşom süresi belli
olmoyon 4 kişi yüzde
Z'ye,0-2 yıl iç|nde
ölen l00 kişi yüzde
47'ye, 2-4 yn lçinde
ölen 46 k|şi yüzde
21'e,4-8 yıl içinde
ölen 46 kişi yüzde 2l'e
ve 8 yıldon fozlo
yoşoyon 20 kişi ise
yüzde 9'o tekobül
ediyor.

Orgütte 8 yıldon fozlo
yoşoyonlorın genelde
yönetici kodrosundo
bulunduklorı ve örgütü
yönettikleri bel irti ldl.
Bu orodo terör örgütü
PKK içinde gruploşmo,
iç çotışmo ve kodın
militonlorlo cinsel
ilişkiye girdikIeri
gerekçesiyle çok soyı-
do militonın infoz
edildiği bildiritdi. İstih-

bqrot ropor|orıno
göre, örgüi yönetic|-
|erinin sık sık kodın
teröristlerle cinse!
i!işkiye girdikleri,
oncok yöneticl
düzeyinde olmoyon
kişilerln girdiklerl i!işki-
lerln |se infozlo cezo-
londırıldığı belirtildi.
Roporloro göre,
örgütte kopmolorın
devom ettiği, çok
soyıdo militonın
koçmok istediği,
qncok öldürülme
korkusuylo horeket
edemediği belirlendi.
Ote yondon PKK terör
örgütünün..eleboşı
Abdulloh Ocolon'ın
ismi oçıklonmoyon ve
teslim olduğu belir-

I
tilen bir korumosı,
ilginç ifodeler verd
lsmi oçıklonmoyon
korumo,
Abdultoh Öcolon'o
kompio yemek
göiürdükleri zomo
kendilerinin dışorı
çıkonldığını be!i
"Çevresinde çok
soyıdo kodın gerll
vordı. Biz kendisine
yemek götürdüğ
zomon bizi dışorı
çıkorıyorlordı. un
yonındo sodece dın
militonlor kolıyo
Yemeğini kodın
militonlqr kendi
elleriy|e APO'yo
yediriyorlordı"
ifode!erinde
bulundu.
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Özıı iıeı ııE sABıRLı çAuşMA BAşARıvı GET

ı

ıRD

IıröĞRETıMDE KAzANDıRMA oRANıMıZ % 65 TıR

KAZANANLARİN TAMAMİ GEMLİK YEŞİLİRMAK,TAN
No

l
2
3
4
5
6
7

8
9

l0
ll
12
t3
|4
l5
l6
17
l8
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
3E
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ADİ SOYAD| PUAN

ızoi soyKAN 943.7 40
AYşE H9RAZ 930.457
BüşRA D!l,ıç.. 925.896
NuRsEL KoYLU 89 4.659
BERAT irıci 888. ı 82
oiorıı ı«ıyA 859.635
rüııy ıiıoiç 859.490
TALHA çAK|R 848.884
TuBA ı.nrisoĞıu 846.970
PoLAT KuRT 844.670
ııııiııır ıye üı 838.323
BuRAK AYDıN 837 .971
rinorvs eünrşçi gsı.ı84
ruĞıe' ATMAcA 827 .145
rügRA eüııeon 8ı 9.875
oizrnı özrn 8o2.7o4
DuYGU BALLı 801.805
SEVDE BAYRAK 798.895
süırvrıııN E ELMAcı 792.859
ııi nızı KoRAL 792.709
HASAN KıN|K 790.1 68
özor KARA 786.882
rırix Topuz 7 83.962
oüı sözıü 780.1 30
KEMAL süıııözrn 765.598
orrtiz ooĞnıı 765.000
ASLıHAN rınroüı 7 64.637
FEYZA NuR ALPARSLAN 763.700
SEVAL ARı 7 62.711
AYşENUR AYD|N 7 61 .924
HABıBE oz 7 52.259
xügRA şAHBAZ 75ı.585
EBRu BAşARAN 696.564
BARAN KAşLı 693.1 03

çıriıt ç.nı{§ 690.689
EMEL ozTURK 689.1 63
BAHAR şıııiıı 686.37 4
öıurn KosE 684.461
iurı oK 682.871
MEHTAp eüpür 68ı.84t
oizrıı ALTıN 681 .612
AyşE özrünr 680.032
FATMA DURMuş 679.316
eönrrıtı ırrünr 677.581
GAMZE ATEş 67 5.7 40
oiır« ToKMAK 675.352
y.izenix pAMuK 675.000
HACER BEKTAş 673.01 3

ıtızıııoıĞı oruı
Yolovo Fen Lisesi

Celol Boyor Anodolu L|sesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Burso Anodolu Öğr. Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesl

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

CeloI Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodo]u Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor AnodoIu Lisesi

CeloI Boyor Anodolu Lisesi

Ce!o| Boyor Anodolu Lisesi

Burso Anodou lHL

Burso Anodolu TML Bilgisoyor
Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celo! Boyor Anodolu Lisesi

Gemlik Anodolu TML

Gemlik Anodolu TML

Gemllk Anodolu TML

Geml|k Anodolu TML

Burso N Anodolu ML

Burso Anodolu TO

Gemlik Anodolu TML

Bilecik Anodolu ML BiIgisoyor

Gemlik Anodolu ML
Gemlik Anodolu ML

Gemllk Anodolu TML

Gemlik Anodolu TML

Aydın Anodolu TL Elektronik

Konyo Merom Anodolu ML

Burso Anodolu TO

Gemlik Anodolu TML

ı

ADl
AYşE
HANDE
TuBA
usEYD
EDA
MÜzEyyEN
oİıena
HAWANuR
BURcU
c BEHNAN
ERTAN

ÇELİKAY UGUR
GoKHAN
MERVE
LEMAN
BuRAK
NAziFE
FATMA
EMıNE
E LiF

AYDıN
FATİH EMRE
DENız
zuHAL
BAHAR
iprx
MuAMMER
MERVE
cixnıt
ELiF

uĞun
FARUK EMRE
FuNDA
süıryııııı
FERDA oÜı
sEHER
T. ERKAM
sEMA
MELiKE
BuRAK
ELıF

xİııı
ozcÜR
EsRA
özrı
öııırn sERDAR
sULEYMAN

soYADı
YıLDıRıM
TAN

AVcı
çıTLAK
ERDOGANLAR
AKAGÜNDÜZ
slGAK
KARA
KARA
ıruşçU
DuMAN
KAYA
EFENDioĞıu
oRHAN
ALKAN
ALKAN
OSMANOGLU
DoGRu
YuRT

cANKuRT
YıLDıRlM
KARATAş
KusU N

DEMiRci
sAYKAL

çAKlR
AKsU
soYrEKıN
coşKuN
cAN
YıLDız
AKTAş
NALDEMıR
KoREYHAN
VURGUN
KoYUNcU
özrı
ARıDiL
öcnı
AKBAY
YlLMAz
EŞREFOĞLU
KıRAcı
BAşARAN
us
AYHAN
YuRDAKUL

ı

İGZAND|Ğİ OXUİ

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celot Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Ce|ol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor AnodoIu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Burso Anodolu ML Bilgisoyor

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

CeloI Boyor Anodolu Lisesi

CeIol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

CeloI Boyor Anodolu Llsesi

CeloI Boyor Anodolu Lisesi

CeloI Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lises|

Celol Bovor Anodolu Lisesi

Ce]ol Boyor Anodolu Lisesi

CeIoI Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Burso Anodolu TML Tekstil

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Celol Boyor Anodolu Lisesi

Gemlik Anodolu ML

Gemlik Anodolu TML

Gemlik Anodolu ML
Burso Anodou İHL

Gemlik Anodolu TML

Gemlil« Anodolu M[
M Kemol Poşo Anodolu TML

Burso Anodou lHL

Burso Anodou İHL

Burso N Anodolu İlll
Gemlik Anodolu TML

Gemlik Anodolu ML

Gemlik Anodolu ML

lnegöl Anodolu İHL

Orhongozi Anodolu TL

No
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6l
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
8l
82
83
84
85
66
87
88
89
90
9l
92
93
94
95

PUAN
750.459
7 49.287
7 46,441
7 44.923
7 44.545
743.953
7 43.282
7 42.610
738.060
737,783
7 37 .168
7 35.347
7 32.7 39
731 ,787
731 ,472
730.066
7 28.97 1

727,482
723.325
7 21 .849
7 19 .637
717,752
717.472
71 4.502
713.83l
7l3.7l3
713.497
713.176
712.667
709. l 63
709.000
699 .418
668.534
661.523
661.336
658.625
652.645
651 .7 E7
646.182
63 7.593
636,253
634.38 l
633.236
630.990
630. l 00
628.937
624.961

Öğrenc ilerimizi tebrik eder, başarılafının devam ııı dileriz .
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errvıti« sonoprlnzjs ı «u ü aü orn u rĞi, u orıu rü zü ı« orĞi şixtiĞi
Gemlik Soıoptlmisl Kulübü Derneği tüzüğünün 4721 soyılı Türk Medeni Konununun 76 moddesine

1,3,4,5,6,7,E,9,10,It,l2,13,14,15,17,18,19, ve 20. moddelerinde değişiklikyopılmıştıı. Eski ve yeni şekli oşoğıdoki gibidiı.
g re

ESK| SEKL| :

MADDE l : o)
Bundon böyle

Derneğin odı, Gemlik Soroplimist Kulübü (lş ve Meslek Kodınlon Derneği)dir.
kulüp diye onılocoktır.

vrxİ şrrıİ :

MADDE l : Derneğin odı Gemlik Soroplimist Kulübüdür. Tüzükte kulüp denilecektir. Kulübün
odresi "Cumhuriyet Mohollesi Koyıkhone MevkiiAdliye lojmonlon oİtı ııo : 68 GEMLİK'Iır.

b)Yerleşim yeri : Gemlik
c) Gemlik Soroptimisi Kulübü'nün şubesi yoklur. d- Kulüp, Türkiye Soroptimist kulüp|eri
Federosyonu'nun (T.S.K.F) üyesidir.
MADDE 3 : |ş hoyotındo yüksek ohlok ilkelerine boğlı kolorok meslek kodınlorı orosındo
dosiluk ve doyonışmoy soğlomok kulüp omocını gerçekleştirebilmek için toplumun, öze|likle
kodınlorın, kültürel ve ekonomik kolkınmosıno eğitim ve sosyol hizmel yollon ile yordımcı olur.
Soroplimistler veyo onlorı lşblrliği ile kurulon eğitim ve sosyol yordım müesseselerinin idore ve
gel§mesini destekler, bilimsel ioplonlıloı seminerler, konserler, sergileı müsomereleı geziler
vs. tertipler, mesleki olondı yoboncı soroptimistlerle ilişki kurqı. Kulüp üyelerinin çolışon,
çolışon kodın]orın, ev kodınlorının ve bokımo muhtoç oilelerinin 0-6 yoş gruplorı orÖsındoki
çocuklorını borındırmok, çocuklorı sosyol ve kültürel yönde eğitmek omocıylo kreş ve gündüz
bokımevi oçor. Dernek gelirlerinin tomomı omocı doğrullusundo kullonılmoklo birlikte, oğırlık_
lı olorok % EO'llk bölümü komu yororıno yönelik fooliyete horconır.
Modde 4 : Dernek, siyosi ve dini mesele]erle ilgili her türlü hususto mutlok surelle lorofsız kolo-
cok, bu konulordo her türlü tortışmodon koçınocok ve Dernekler Konununun 5 nci ve 37 nci
moddeleriyle yosoklonon konulordo fooliiyet göslermeyecekiir. Dernek, yöneilm kurulunun
kororı olmodon bildiri, beyonnome veyo benzeri yoyınlor yopomoz ve doğıtomoz. Bu kororo
kolılon üyeler, bl|diriveyo beyonnomeyi imzoloyorok Federosyonun onoyıno sunorlor.
Modde 5 : Uyelik vosıflorı A)Asli üyeler : Derneğe osi| üye olmok için bir mesleğe mensup
olmok şortlır. Her meslek ihiisos do]lorındo tek bir üye ile temsil edilir. Uye odoyının oşoğıdoki
şortloro hoiz olmosı şortiır.
o} En oz 2l yoşındo olmok ve medeni hokloro sohip bulunmok. b} |yi b|r şöhreie hoiz olmoz
c) Kozonç getiren biir meslek icro etmek veyo bir işie çolışmok buno ev kodınının çolışmosı
dohildir. d) Meslek olonındo işinin ehli olmok. e}T.C Volondoşı olmok. Yoboncılonn üye olo-
bilmesi için Türkiye'de ikome| etmek hokkıno soh|p olmolort şorttır. Fohri üyelik için ikomel
şortı oronmoz. Yoboncı üye|erin soyısı derneğin fool üyeleri toplomının ondo biıini geçmez.
§ınırlı bir süre için ve seçimle elde edilmiş bir siyosi görev soroptimisl|ik bokımındon m-eslek
olorok kobu] edilemez. Siyosi bir görev olon üye, mesleki fooliyetlerini totil elsin veyo
eimesin, üyelik sıfotını muhofozo eder, oncok bu süre mezun soyılır.
Her üye mesleğinde emekli olduğu veyo serbest meslek sohibi ise 70 yoşını doldurmodon
emekli oluplo boşko bir işte çolışon üye bu iş kulüpte iemsil edilmiyorso fool üye olorok
kolmokto devom eder. Emekli üye boşkon|ık dışındo bütün fool görevlere seçilebilir. Birlik
içinde görevlendirilmesi birliğin lç iüzüğü hükümlerine tobidir. Kulüpte on yıl foo] oloorok
bulunmuş bir üyenin mesleğinden ikinci bir üye o|ınobiIir. Buno siyosi bir görev olmosı
nedeniyle mezun soyılon üyelerde dohildir. b) Fohri üyeler: Korşılığındo ücret olmodon sosyol
işlerde çolışonlor, meslek sohibi olmomoklo berober kişilikleri ile soroptimistliğin yoyılmosıno
ve omoçlorıno yordım eden]er, fohri üye olorok o]ınobi|irler. Fohri üye soyısı kulüp üye
soyısının ondo birini geçemez. Dost üyeler tekmil üyeler oynı oidotı öder. Boşkon ve delege
dışındo görev olobilir. c) Onur üyeleri : Uzun seneler Soroptimistliğin omoçlonnı gerçek-
leştirmek için hizmet eden, soroptimist üyeler soğlık veyo şohsi sebepleri
needeniyle bu hizmetlerine ifo edemeyecek durumdo bulunur|orso üyelikleri onur üyesi
olorok devom eder. Onur üyelerinden oidot ohnmoz.
Modde 6 : L|ye olmo her nevi üye odoyının iki osıl üye torofındon teklif ve vönelim kurulunu
oluşturon üyelerin oy birligi ile kobul edilmesi gerekir, Uyelik için yopılon teklifleri yönetim
kurulu en 9eç 30 gün içinde kororo boğlor. Sonuç iç tüzük hükümlerine uygun olorok üyelere
duyurulur.
Modde 7 : Uyelik vosfının koybedilmesi üyelik sıfotı, istifo veyo mesleki fooliyetin durmosı
(emek|ilik durumu horiç) siyosi görev qlınmosı, oidotın ödenmemesi veyo devomsızlık sebep-
leriyle kulüpten çıkorılmo ile koybedilir. l ) Mesleğini icro etmeyen veyo meslek değiştiren
yohut ikometgohı kulübün sınırlorı dışındo nokleden her üye fool üyelik sıfolını l«oybeder,
oncok mesleğini değiştiren fool üyenin yeni mesleği kulüpte kulüpte temsil ediilmemişse
mes|eği lemsilen fool üye olorok kolır. Ancok modde V/A son fıkro soklıdır. 2) Kulübün şöhre-
tine veyo düzenine dovronışlorı ile zoror veren her üye iç tüzük hükümleri gereğince yönetim
kurulu lorofındon kulüpten çıkonlobilirler. Ancok çıkormo koron suçlondırılon üyenin vereceği
veyo verdireceği izohol dinlenmeksizin olınmoz. Çıkonlmosı bohis konusu oIon üyeye durum
ioohhütlü mektuplo bildirilir.
3) Kulüp oidotının ödenmemesi holinde de üye kulüpten çıkorılır. 2. ve 3. bendlerde yozı|ı

çıkormo kororlorındo iç tüzük hükümleri uygulonır. 4) Bir Soropiimist kulübünden istifo suretiyle
oynlon üye Türkiye Soroptimisi Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulunun üyenin oynldığı kulüpten
müiolen oldıkion sonro vereceği izin üzerine diğer bir Soropiimlsi kulübe girebilir. Çıkonlmo
kororı dışındo herhongi bir sebeple kulübü lerkeden üye oynı kulübe girmek isiediğitoktirde
6. modde hükümleri doiresinde lekror üye olobilirler.
Modde E : Genel kurul loplontılorı derneğin genel kurulu osli üyelerin iopluluğudur. AlYıllık
genel kurulu yıllık genel kurul her yıl 5 Nison'o kodor ve her ho|de birlik genel kurulundon en
oz 40 gün ewel kongre gündemini yerini gününü ve soolini bildiren sirküler ve moholli bir
gozelede yoyınlonocok ilon ile toplonlıyo çoğnlır. Bu çoğndo, çoğunluk soğlonomçdığı
sebebiyle iopIonlı yopılomozso ikinci loplontının hongi gün yopılocoğı do be|irtilir. lk toploniı
ile lkinci ioplontı orosıno bırokılocok zomon bir hoftodon oz olomoz. Toplontının yopılocoğı
gün sooi ve yer ile gündem ioplontı gününden en oz l5 gün ewel mohollin en büyük mülki
omirliğine yozı ile bildiriIir ve bu yozıyo loplonlıyo koiılocok üyelerin lisiesi eklenir. Toplontı
boşko bir sebeple geri bırokılırso Dernekler Konunun 2l. moddesinin 3. fıkrosı uygulonır.
Genel kurul toplontısı bir defodon fozlo geıi bırokılomoz. Genel kurul loplontısının geçerli olo-
bilmesi için oy hokkı olon üyeleıin yorıdon fozlosının hozır buIunmosı lozımdır. Kororlor hozır
bulunon üyelerin çoğunluğu ile olınır. Tüzük todili ve fesih kororı için 2/3 çoğunluk zorunludur.
l|k toplonlıdo yeter soyıdo üye soğlonomozso ikinci toplontıdo çoğunlukoronmoz oncbk
ikinci loplontıyo kotılon üye üye soyısı kulüp yönelim ve denetleme kurullon üye iom soyılorı

ve
ekono ml k kolkı nmosı no eğiti m ve sosyol hizmet yoı lony!o yordımcı olmok b) Soropti misller
soroptim isiilenn işb|rIiği ile yürütülen eğiiim eğ

desieklemek c) Bilimsel toplontı
ıtim ve sosyol kuru m/kuru luşlorın devom ınl

9el iştirilmesini lor, ponelle1 seminerler, sergile1 piyongolo
çlon doğrultusundo diğer Soroptlmist

l,
kermes ler vb. düzenlemek. d Soroptimistl ik omo
Kulüpleri Ve TsKF iIe işbi rl ığ yopmok.
MADDE 6 : Uyelik üyelik koşullon : Kulübün üyeleıi iyi ve meslek sohibi kodınlordır. Her
uzmo n|ı k dolındo tek bir uye le temsi edi ır Beş yıll ık sureden sonro kulübe oynl uzmonI ık
oIonındon
don ikinci
olobillr.

ikinc bir uye ile temsi edi ]ir, Beş yıı lık süreden sonro kulübe oynı uzmonl ık olo
bir üye ol ınobil ir. Şehir değişiire n uye glttlği yerdeki bir Soropii misi ku ıübü ne uye

ödemek zorundo değildir. oy hoklon yoktur. Dernek orgonlorıno seçilemezler.
MADDE 7 : üyeliğin sono ermesi l - Kendiliğinden; üyelİl« için konunlordo veyo iüzükte
oron|lon nitelikleri sonrodon koybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sono erer. 2- Ç
ıle her uye oltı oy önceden yozılmı olorok bildirmek koydıylo dernekten çıkmo hokkıno ip

klıı 3_ Çıkorı
übün

lmo ile o Mesle ki foo yeii n du rdudurmosı b Aidotı n öden memesi c) Devo ms
d) Kul ibo rl ve duzen ine zo ror verd iği k
sıfot ln koybeder Yönetim ku rulu hokem ku
hükümleri gereg ınce uyenln vereceği veyo
slzın ç kormo ko rorı o lomoz. ç ıkormo ko rq rl uyeye too hhütı u b ir mektup lo bi ldiri Ve
kurulu torofı ndon lk genel kurul un onoylno su nul ur Çıkorm o kororı dış ındo bi nede nle

n_

j)

loplomının ik| koiındon oz olomoz. Bu loploniıdo kororlor odil çoğunluklo olınır. Yozışmo ve
lemsil yoluylo oy kullonılomoz. Genel kuruldo yo|nız gündemde yer olon moddeler gönişülür,
oncok hozır bulunon üyelerin l/l0 u torofındon göruşülmesi isienen hususlorın gündeme
konulmosı zorunludur. Genel kurulo kotılocok üyeler yönetim kurulunco düzenlenen listedeki
odlon hizosıno imzo ederek iopIoniı yerine girerler. Konunun 23. moddesinde beliriilen yeter
soyı soğlonmışso durum bir tuionoklo tesplt edilir. Toplontı Kulüp Boşkonı veyo görevlendire-
ceği yöneiim kurulu üyelerinden biri iorofındon oçılır. Açılışı müieoklp ioplonlıyı idore etmek
için bir boşkon yeieri kodor boşkon vekil| ile kotip seçillr. Koiipler toplontı iuionoğı düzenler
ve boşkonlo birlikte imzolor. Toplontı sonundo bütün tutonok ve belgeler yönetim kuruluno
veıilir. Genel kurul kororlorı üyeler sirkülerle mohollin en büyük mülki omirliğine kongre zobıi
sureileri ile yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimlik görev ve odreslerini gösierir listelerin
kongreyitokip eden 7 gün içinde gönderilmesi ile bildirilir. B) Oloğon üstü genel kurul:
Yöneiim ve denelim kuru|lorının gerekli gördüğü hollerde veyo ku|üp oloğonüshi loplontıyo
çoğnlıı. Oloğonüstü genel kurul yıllık genel kurul hükümlerine tobidir.
Modde 9 : Gene| kurulun görev ve yetkileri genel kurul külüp boşkonının, yönetim kurulunun 6
osil üyesi ile 7 yedek üyesinl, üç osil ve yedek denetçiyi biri osiI biri yedek olmok üzere iki bir-
lik delegesini seçer. Seçimler gizli oy ve oçık tosnifle yopılır dernek orgonlorının seçiminden
boşko oşoğıdo yozılı hususlor genel kurulunco görüşülüp kororo boğlonıı. ol Dernek
iüzüğünün değiştirilmesi b)Yönetim ve denetIeme kurullonnın roporlonnın gönişülmesi yöne-
iim kuru|unun ibrosı cl Yönetim kuru|unco hozırlonon bülçenin görüşülüp oynen veyo değiştir-
ilip kobulü d) Derneğe lüzumlu loşınmoz mol|onn sotın olınmosı veyo mevcul ioşınmoz mol-

boşkonlorını seçme yetkisi verir
diğer görevleriyerine getirir m)
görevden

ı) Yosoloı tüzü kıe yönetm eliklere gore yop mosı gereken
Derneği n diğer orgon lorını deneller Ve onIo rl hoklı

MADDE l0 : Dernek üyeleri eşit hokloro sohiptir. Dernek tüzükIerinde, üyeler orosındo dil,

ilgili usul ve esosloro doir yönetmelikin 6. moddesi gereğince derneklerin hesop dönemi
tokvim yılıdır. Hesop dönemi l Ocok'to boşIor 3l fuolık'to sonon erer.
MADDE l2 : Kulüp dernekler konunundo yozılı noterce tostikli detteri iutüor. Tuiulocok
ler işletme hesobı esosıno lobi olon dernekleri üye koyıt detteri, koror detleri
detteri envonier defleri bilonço hesobıno tobi olon derneklerin ise üye koyıt
detteri yevmiye defteri, büyük detter envonter defteri tutuIur.
MADDE l
den elde
iiibori ile
ionobilir.

eiki
lorın soiın ol lnmos Veyo mevcut toşınmoz mollorın sotılmosı hususundo

in Soroplimisl ku|üpleri federosyonuno kotılmosı
yönei|m kuruluno lun

yeiki ven lmesi e) Derneğ
0 Uye oidoiının

veyo fesih suretiyle gene!
konun ınırlon içinde tespiti g) Hokem kurulu

yöneiim kuruluno bu hususto
üyelerinI seçmekoynl mosl

koordi notörlerinl seçme k Veyo yetki vermek
hı Devomı soyfo l l'de

kler-



6 Ağustos 2004 Cuma ezK Soyfo l t

f cııırırx sıvasl cueıe f

GEMLLK soRoPIrMrsT KULUBU DERNEGI,NDEN TUZUK DEGlşıKuel
to. SAYFADAN DEVAM Esxi ııaıi :

MADDE l0 : Yönetim kurulu oksine bir koror olmodıkço kulüp her yıl içinde en oz on loplontı yopor. Bu loplonlılor genel kurul
mohiyeiinde olmoyıp, dostluk ve kültür toplontılorıdır. Bu ioplontılordo koror olınmoz. Dostluk toplontılorındo federosyon
torofındon verilen kororlor ile bildirilen çolışmo gruplonnın oçıklonmosıno zqmon oyınlmolıdır. Bir yıl içindeki kulÜp dostluk
top.lontılorıno devomsızlık. lç yöneimelik gereğince çıkorılmo sebebi olobilir.
MADDE l l : Dernek yönetim kurulu torofındon idqre-eOilir. Bu kurul bir boşkon ve 6 üyeden iborettir. Yönetim kurulu üyeleri
genel kurul torofındon gizli oylo iki yıl için seçilir. Iki defo orko orkoyo yönetim kuruluno seçilen üy_e bir yıl geçmeden tekror
§eçilemez, yönetim kurulundo ikiden fozlo emekli üye bulunomoz, Boşkon yönetim kurulu üyelik süresi gözetilmeksizin iki defo
doho orko orkoyo seçilebilir. Boşkonlo birlikte büroyo teşkil eden üyeler, bir ikinci boşkon, bir sekrbter ve bir muhosip -

veznedordır. Bunlor yönetim kurulunco kendi üyeleri orosındon gizli oylo iki yıl için seçilir. Genel kurulco yopılon seçimi tok-
iben 7 gün içinde kulüp boşkonı torqfındon yönetim ve denetleme kurullon ile derneğin diğer orgonlonno seçilen osil ve
yedek üyelerin od ve soyodlorı, bobo qdlorı, doğum yerleri ve torihleri, meslekleri ve ikometgoh odresleri dernek merkezinin
bulunduğu yerin en büyük mülki omirliğine yozı ile bildirilir. Yıllık genel kurul toplonlısındon ewel yönetim kurulundoki herhon-
gi bir görev bir oydon fozlo boş kolırso,yönetim kurulu bu göreve boşko bir üyesini veyo yedek bir üyeyi getirir. Bu,üye yıllık

ğenelkurul loplontısıno kodor bu görevinde kolır ve toplontıdo herhongi bir göreve seçilir. Yönetim kurulu, kulüp tüzüğünün
dernekler konununu 27. moddesi ile diğer mevzuolın ve genel kurulun kendisine yüklediği işleri gönir. Ayrıco derneğin
omoçlorının gerçekleşmesi için gerekli kororlon olır ve fooliyeti gösterir. Derneğin yönetim kurulu temsil eder veyo bu hususto
kendi üyelerinden bir veyo birkoçıno yetki verir. Yönetim kurulu üye soyısı boşolmolon sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden
sonro, üye lom soyısının yorısındoon oşoğı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veyo denetleme kurulu torofın-
don bir oy içinde toplontıyo çoğnlır. Çoğnnın yopılmomosı holinde, Dernekler.Konununu 28. moddesi hükmüne uyulur,
MADDE l2 : Kulüp, birlik nezdinde iki delege ve iki yedek delege ile temsil edilir. Delegelerden biri ile bir yedek delege genel
kurul lorofındon diğer delege ile yedek delege yönetim kurulu lorofındon seçilir. Delegelik süresi 2 yıldır, bir defo
yeniIenebilir. Delege ye yedek delegelerin bu sürenin bitiminden sonro yeniden oynı görevlere seçilebilmeleri için orodon bir
yıl geçmesi lozımdır. lki yılını doldurmuş ve yeniden seçilmemiş olon delegelerin görevi F.G.K kodor devom eder. Derneğin
birlik nezdinde vukufIu bir şekilde temsi! edilebilmesini soğlomok için iki delege birer yıl oro ile seeçilmelidir. Yedek delegeler
için de oynı şekilde horeket edilir. Yedek delegeler sürenin sonundo delegeliğe seçilebilirler. Delegeler kulübün yönetim kuru-
lu iop|ontılorıno islişore oy hokkı ile koiılırlor. Delegelerden biri birlik genel kurulu torofındon guvernörlüğe seçilecek olurso,
diğer genel kuruIo kodor onun süresini yedek delege tomomlor. Delegeler, her biriik genel kurulunu tokip eden l5 gün
içinde yöneiim kuruluno bu toplontı hokkındo ropor verirler.
MADDE l3 : Kulübün oşoğıdoki soholordo çolışon 6 progrom koordinotörü vordır; Ekonomik ve sosyol gelişme, eğitim ve
kültüı çevre, inson hoklorı/ kodının stolüsü, iyi niyei ve milleilerorosı onloyış, soğlık gerek görülürse kulüp boşko komisyonlor
kurobilir ve üyelerine görevler verebilir. Bunlorın süreleri ve çolışmo soholorı iç yönetmelik hükümlerine tobidir.
MADDE l4 : Denetleme kurulu üç osil ve üç yedek üye olmok üzere genel kurulco seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek
tüzüğünde tespiii edilen esos ve usullere göre oltı oyı geçmeyen orolıklorlo ve moli yıl sonundo yopor ve denetleme
sonuçlorını bir ropor holinde yönetim kuruluno ve toplondığındo genel kurulo sunor. Denelçiler gerekli görürlerse her zomon
yozı ile hesoplon inceleme tolebinde bulunobilirler. Derneğin moli ylı yönetim kurulunun görev dönemidir.
MADDE l5 : Kulübün üç üyeden oluşon bir hokem kurulu vordır. Bu kurul kulüp genel kurulunco gizli oylo ve iki yıl için seçilir.
Dernek üyeleri orosındo çıkon her türlü onloşmozlık yönetim kurulu veyo ilgili üye iorofındon hokem kuruluno getirilir. Kulüp
hokem kurulunun koronno korşı iki oy içinde boşkon veyo ilgili üye torofındon birlik hokem kuruluno boşvurulur.
MADDE l6 : Kulüp dernekler konunundq yozılı noterce tosdikli defierleri tulor, üye, koıor, gelen ve giden evrok defterleri
sekreler torofındon gelir ve gider defterleri ile bülçe, kesin hesop bilonço ve demirbooş detlerleri muhosip veznedor torofın-
don iutulur.
MADDE l7 : Derneğin geliri üye oidotı boğış ve yordımlor, müsqmere, konser, bolo ve piyongo gibi mevzuotın müsoode ettiği
soir fooliyetten elde ettiği hosılottır. Derneğe giriş ve yıllık.üye oidot genel kurulco tespit edilir. Yıllık üye oidotı en oz
1.000.000 TL (Bir milyon) giriş oidootı en oz 2.500.000 TL (lki buçukmilyon)
MADDE l8 : Dernek yönelim kurulu iş bu tüzük ile birliik tüzüğüne oykırı olmomook şortı ile bir iiç yönelmelik kobul edilebilir.
MADDE l9 : Gündemde gösterilmesi şortı ile işbu tüzüğün değiştirilmesi genel kurulo teklif edilebilir. Yopılmosı istenen değişik-
liğin yönetim kurulu torofındqn incelenmesine imkon vermek üzere teklifin genel kurul ioploniısındon incelenmesine imkon
vğrmbr üzere teklifin genel kurul toplonlısındon 45 gun ewel yozı ile derne-k sekrelerliğine bildirilmesi gerekir. Değişikliğin
kobulü için genel kuruldo hozır bulunon oy sohibı uyelerin 2ı3 çogınlugu gereklid,ı Bu suretle oyo konulorok kobul edilen
değisiklik Birlik yönetım kurulunun onoyıno sunulur.
MADDE 20 : Dernegin feshı, bu husus için oluz gun ewe|inden loplontıyo çoğrılo,i oloğonüslü gene| kurul toplontısındo koror
oltıno o]ınobilir. Bu işleme boşlomodon ewel durumun birliğe bildirilmesi gerekır Uye soyısı onbeşin oltıno düşen dernek de
bu durumu birlik yönetim kuruluno bildırmelidir. Derneğin feshi, yönetim kurulu iorofındon bes gün ıçinde mohollin en büyük
mülki omirliğine yozı ile bildirilir. lnfisoh eden veyo feshedilen derneğin mollon butun borçlorı ödendikten sonro federosyono
terkediliı. Açık çıktığı tokdirde üye|erden borçlu bulunduklorı oidot dışındo bir tolepte bulunulmoz. Açık sorumlu olonloro öde-
tilir. Tosfiye ve intikol, tüzüğün iş bu moddesi ile dernekler konununun 55. moddesi hükümlerine göre yopılır.

YEN! HALI :

MADDE l4 : Kulüp, TSKF'nin genel kurulundo gizli oy ile
seçilen üç delege ile iemsil edilir. Delegeliğin süresi iki yıldır.
Delege ve yedek delegelerin bu sürenin bitiminden sonro
yeniden oynı görevlere seçilebilmeleri için orodon bir
dönem geçmesi gerekir.
MADDE 15 : Kulüp yönetim kurulunco oksine bir koror
olmodıkço bir yıl içerisinde en oz on dostluk toploniısı
yopor. Toplontılor soroptimistlik konulorının tortışıldığı kulüp
ve federosyon çolışmolon hokkındo üyeleri oydınlotocok
konuşmocı]ordo dovet edilebilinir. Bir çolışmo dönemi
içinde beş ioplontıyo gerekçe göstermeden kolılmomo
kulüpten çıkonlmo nedenidir,
MADDE l6 : Kulübün oşoğıdoki olonlordo çolışon oliı pro-
grom koordinotöni bulunur. Çevre, eğitim ve kültür,
ekonom]k ve sosyol gelişme inson hok]on / kodın slolüsü,
iyiniyet ve uluslororosı onloyış, soğlık, kulüp bir çolışmo
dönemi içinde olonlorın tümünde fooIiyet göstermek zorun-
do değildir. TSKF çolışmolorıno uyum soğlomok omocıylo
oltı koordinolör seçer, oncok bir veyo doho çok olondo
yoğunloşobilir. Kulübün federosyon tüzüğünde yer olon
komisyonlor türunden doimi veyo od hoc komisyonlon do
olobilir.
MADDE l7 : Kulübün genel kurulco seçilen ve beş [ıdemli ve
deneyimli üyeden oluşon bir hokem kurulu vordır. Uyelerden
en oz birinin hukukçu olmosı gerekir. Kulüp üyeleri veyo üye
ile yönetim kurulu orosındo çıkon her türlü onloşmozlık
boşkon torofındon yozılı olorok hokem kuruluno iletilir.
Hokem Kurulu koror ve yürutme orgonı olmoyıp görüşünü
yönetim kuruluno iletmekle yükümlüdür. Kurulun çolışmo
yöntemi yönetmelikte belirlenmeşiir.
MADDE l8 : Kulüp yosoloro, tüzüğüne ve TSKF! tüzüğüne
oykın olmomok koşuluylo bir yönetmelik düzen]er.
MADDE l9 Tüzük değişiklik önerilerinin genel kurul toplon-
iısındon kırkbeşgün ewel yozı ile kulüp sekreterliğine
biildirilmesi gerekir. Tüzük değişlkllği önerisinin genel kuru|
gündeminde gösterilmesi zorunludur. Genel kurul koiılmo
hokkı bulunon üyelerin üçte ikisinin kotılımylo toplonır.
Çoğunluğun soğlonomomosı durumundo ikinci toplontıdo
çoğunluk oronmoz. Ancok bu toplontıyo kotılon üyes soyısı,
yönetim ve denelim kurullorı üye soyısının iki kotındon oz
olomoz.
Tüzük değişikliğine ilişkin koror her kolükordo kotılonlonn 2/3
nin korqrı ile olınır. Yopılon değişiklik kuruluştoki usule göre
ilon edilerek kesinlik kozonır.
MADDE 20 . Genel kurul kotılmo hokkı bulunon üyelerin üçte
ikisinin kotılımıyio toplonır. Çoğunluğun soğlonomomosı
sebebiyle loplontının erle|enmesi durumundo ikinci loplontı-
do çogunrluk oronmoz,
Ancok bu |oplontıyo koiılon üye soyısı yönelim ve eclenetlr.n
kurollorı uye iom soyısının iki kotındon oz olomoz. Derneğin
feshine ilişkin koror kotılonlorın 2ı3 nin kororı ile qlınır.
Derneğin feshi holinde Demirlcoş Defterinde koyıtlı bulunqn
mol vorlığı Belediyeye devredilecektir.

lk|zbebek bağışıklık
s l ste m l n l zay ı fl at ıyo r

iı«ız neoek doğur-
monın onneıerın
boğışık!ık sistemini
zoyıflottığı belirtildi.
Finlondiyo'doki Turku
universitesi'nde
görevli Somuli Helle
boşkonlığındoki ekib-
in yoptığı oroştırmo
PNAS dergisinde
yoyımıondl.
fuoştırmoyo göre, ikiz
bebek doğurmuş ve
64 yoşındon sonro
enfeksiyon hosto!ık-
lorındon ölen
onneler|n orqnı, ikiz
bebek doğurmomış
onnelere gÖre doho
yüksek.
Aroştırmodo, 17O2 ile
l859 yıllorı orosındo

doğon 800 kodının
koyıtlo n korşı loştırıldı.
Bilim odomlorı, 65
yoşıno kodor
yoşoyon kodınlor
orosındo İkiz bebek
doğuronlordo
tüberküloz ve boşko
enfeksiyon hosto|ık-
lorındon ölümlerin 6

kot doho fozlo
olduğunu
tespit eitiler.
Genç yoşto ikiz
bebek doğuron
onnelerin İleride
enfeksiyon hosto!ık-
lorındon ölme riskinin
doho yüksek olduğu
belirtildi. Bilim

odomlorı, gebelik ve
boğışık!ık sistemi
orosındoki ilİşkİnİn
tom olorok çözü!me-
si için, yoşoyon
onneler üzerınde
oroştırmolor yopı[-
mosı gerektığinı koy-
dettiler.

l0 kg CAS Dijital Terazi

Altıniş l6 0öz 2 m.lik Çerez Reyonu

20'lik Antika Kahve Değirmeni

iş değlşikliği nedeni ile satılıkiır.
0,535.355 99 88
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urnurbey Betediye Boşkcını Fotah Mehrnet Gü!er, qnıtın boyqnqcoğını,söyledi-

r Anıtı'nı BTSO bo
Bursq Ticoret ve So,noyi Odo§r 8oşkon ı Celol Sönmez, Umurbey Belediye Boşkonı Fdtih Mehme| Ctjler ile birlikte beldeyi
gezdi, ceığı Sönmez,8oşkon Güler'e 3. cumhurbdşkonı ceıol BoYor'ın onıtının boYonmosı için giderlerin korşılonocoğını
söyledi. Boyomo çohşmolğrıno C,elo,l Bqyor'ın ölüm yıldönümü olon 22 Ağustos torihinden sonrc, boşloyocok Soyfo 2'de
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Büyükşehir Belediye Yososı'nın çıkmosındon sonro oluşturulocok yeni Büyükşehir
Belediye Meclisi üyelerine Gemlik'ten AK Poriililerin isimlerinin bildirimmesi
yosonın beşte bir hükmüne uymuyor. DYP'liler bir üyenin poriilerinden kotılmosı
gerektiğini belirterek, llçe Seçim Kurulu koronnı itiroz ediyorlor. Hoberi syf 3'de

4Alp l Dyl OtilİAtı
Yqım'nın lgbul gdlmç§nden sonro Btiyiilışehlr

Kadri çÜı-En
kadri3uler@hotmai,l.com

yosodo.bdiriilrn§.

luvükşehlr't gid*

rı Belediyesi'nden dovet vor
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Umurbey Beledlye Boşkonı Fotih Mehmet GüIer, onıtın boyonocoğını

0elal Bayar AnItı

BIS0 blyatar;ak

,

Burso Ticoret ve Sonoyi Odosı Boşkonı Celol Sönm
Umurbey Belediye Boşkonı Fotih Mehmet GüIer ile birli
beldeyi gezdi. CeloI Sönmez, Boşkon Güler'e
Cumhurboşkonı Celol Boyor'ın onıtının boyonmosı i

giderlerin korşıIonocoğını söyledi.
Seyfettin ŞrxrnsÖz moyon yetkİ

Türkiye'nin nedeniyle
Üçüncü ortodo kolon
Cumhurboş Anıt mezor'ın
kqnı celol boyonmosı
Boyo/ın için
Umurbey Umurbey
Beldesinde Belediye
bulunon Anıt Boşkonı Fotih

Mezorı'nın Mehmet
boyomo Güler,
giderini Burso spönsor
Ticoret ve OrOYlŞlOrlnO

Sonoyiodosı boşlomıştı,
üstlenecek. Dün

Yoktoşık 4 Umurbey'i
yıl önce İş ziyoret eden
Bonkosı BTSO BoŞkonı

torofındon CelOl
boyomo Sönmez'le
iş|erinin yop- beldeyi
tırıldığı Anıi gezen
Mezqr,do Boşkon GÜleı
hovo şortlorı Anıt mezqrın
nedeniyle boyonmosı
büyük için kendisin,

ölçüde den söz o!dı,

dökülmeler Anıt mezordo
boşlomıştı. ön ço!ış-
Anıt Mezor'ın mOlOrln

devlet yoplldıkton
bokımıno SOnrO bOYO-

olınmosınq mO İŞlemİne

roğmen bir geçİleceğini
tür!ü çıkorılo- bildiren

3
in

Güler, "Ço/ış-
mqlqr celql
Boyor'ın
ölüm
yıldönümü
olon 22
Ağusfos'fon
sonro
boşlotıloce,k'
oçıklomosın-
do bulundu.

TURKİYE,NİN EN EKONOMİK DAVETİYELE

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

förf oı oiset
MATBAAC İ Lİ K-YAYİ N C İ Lİ K-RE KLAM C İ Lİ K

İstll«lol Cod. Boro Sok. Akbonk AroIığı No : 3/B GEMLİK

Tel : |0.224| 513 96 83 Fox : (0.224| 5l3 35 95
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l(ordeş şehirden dovet vor
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00lnff,Behdry§l

Rorıanyayuhtl§ll
Gem!ik'in
Romonyo'doki
kordeş şehri
Novodorı
Belediyesi
yopocoğı
şehir günlerine
Gem||k
Belediyesi'ni de
dovet etti.
|999 yı!ındo
Novodorı
Belediyesi
Meclisi ile
Gemlik Belediye
Meclisi kordeş
şehir olmo kororı
olmosının ordın-
don Novodorı
Belediye Boşkonı
Dobre lon ve
Belediye Meclis
üyeleri Gemlik
Belediye Meclisi
ziyoret ederek,
kordeşlik
beroqtını imzo-
!omış, o günden
beri de Gemlik
ile Novodorı
orosındo
dostluk,

kordeş!ik ilişkileri
sürdürülmüştü.
2000 yılındo
GemIik
Belediyesi
Novodqn kentini
ziyoret etmiş
Novodorı
folklörcüleri ise
GemIik'in
kurtuluş ve
fo!klör
şenliklerine 4
yıldır kotılorok,
bu dostluğu
kültürel
onlomdo do
desteklemişti.

9AşKAı! ııarcı-is
UYELERlNı
ToPLADı
Belediye Boşkonı
Mehmet Turgut,
dün l l Ağustos
2OO4 günü
Novodorı'ye
gidecek olon
Gemlik Belediye
Meclisi heyetini
belirlemek için
meclis üyeleri ile
topIontı yoptı.

Boşkon Turgut,
Romonyq'do
|2-16 Ağustos
torihleri orosın-
do yopılocok
olon şehir
günleri
etkinliklerine
Belediye Meclis
üyelerinin devok
edildiğini,
tüm üyelerin
geleceğini
düşünerek,
Volilikten yurt-
dışıno çıkış izni
isteminde bulun-
duğunu belirtti.
Vq!ilikten gelen
yozıdo herkesin
kendi imkon-
!orıylo kotılobile-
ceğini belir-
tildiğini oçıklodı.
Belediye Boşkonı
Turgüt, Gemlik
folklörcülerinin
de Novodorı'ye
gelerek orodo
gösteri
yopocoğını
belirtti.

F

L

IIIII
ıı

BUR$A HAı(İ]ü4İYET VE ı(ENT

OAZETELERINE llJN ııe REl(tAtııl ALlNlR
ıı

.ı

ı

ı

ı

ı

ı(ORFE7REKLAM

TEL :(0,224 5l3 9ö 83 FAX: 5l3 35 95

IIIII J

}< rtez

-

Yozorımız Gürhon Çetlnkoyo'nın yqzısı elimize uloş-
modığındon bugünkü yozısını yoyınloyomıyoruz.
Okuyuculorımızdon özür dileriz. Gemlik XÖnrrZ .

Gürhon ÇETIN!(AYA
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Türk'ün ünü ııı
Türkiye fuhuşto merkez üsmüş.

Erkeğinin ününden olso
gerek...

?oıan ?annrn

llçe §Eim Kurulu Büyü§ehir ileclisi'ne Gemlik'ten gidecek üyelerin tamamınıAK Partilihri belirledi,

Kuvoyi Mllliye
Gökçe Fırot'ın l(uvoyi Milliye isimli

kitobını okuyorum.
Her hofto Doğu Perinçek'in Aydınlık

Derğlsi'ne de göz otorım.
Çok benzer yonlon vor.
Her ikisinde de, siyosete soğuk tovır

Vor.
Botı korşıtlığı vor.
Küreselleşme gerçeğine d|renç vor.
Sürekli Kuvoyi Milliye bi|inci işleni

yor.
Amo. l919 yı!ındoki şortlor ile,

bugünkü şortlor orosındo çok fork vor.
- O günün holkı soğcı ve solcu diye

bölünmemişti.
- Loik, onti-loik diye oyrılmomıştı.
- O günün holkı, ront ile tonış-

momışiı.
- Oğlunu cepheden koçırmok için,

torpil oromomıştı.
- Yolsuzlukloro buloşmomıştı.
- l(endi bonkosını soymomıştı.
- Atotürk önderliğinde kurtu|uş

sovoşı vermişti.
- Tunus ve Cezoyir'e de örnek

olmuştu.
Bu bokımdon gerçekleri, gözden

koçırmomomız lozım.
Küreselleşme gerçeğini görmemiz

lozım.
En ozındon bir süre yopılocok bir

şey yok.
Bu dönemi, en oz zqror ile otlot-

monın yollorını oromomız lozım.
Bu vohş| kopltolizmin de, sonu

gelecek.
Onundo boşını :

- İşsizlik yiyecek.
- Gelir doğı|ımındoki bozukluk yiye-

cek.
Biz görmesek bile.
Bir koç kuşok sonro yoşoyocoklor

mutloko görecek.
Önemli oIon, bu güçlerle yoşomok

zorundo olduğumuzu onlomoktır.
O güç|ere bu günlerde, sovoş

oçmonın ülkemize yororı yoktur.

Tanrının değirmeni,
Ağır ama
:.ıyl ogutur.

"George Herbert"

GIINIIN SOZU

EroI GURÇAY

TATLı
sEFıTı

ı ı
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Btiyükşehir Belediye Yoso§ı'nın çıkmosındon sonro olu$urulocok yeni Büyükşehir

Belediye Meclisi üyelerine Gemlik'ten Al( Porlili|erin isimlerinin bildirimmesi
yo§onın be$e bir hükmüne uymuyor. DYPliler bir üyenin poriilerinden koiılmosı

gerekiiğini belirterek, llçe Seçim Kurulu koronnı itiroz ediyorlor,
Seyfettin ŞEKERSOZ
Gemlik'in Burso
Büyükşehir sınırlorı
içine olınmosındon
sonro Büyükşehir
Meclisi'ne girecek
üyelerde belirlendi.
Seçiliş sırosıno göre
tespit edilmek koydı
ile beşte blr oronındq
meclis üyesinin
belir!endiği
sırolomodo Belediye
Boşkonı dışındo
5 AKP'll meclis
üyesi bulunuyor.
İlçe Seçim Kurulu
torofındon geçtiğimiz
Solı günü isimleri
belirlenen listeye
DYP'nin itiroz edeceği
öğreni!d!.
lSİMLER BELİRLENDİ
Gemllk Belediye
Boşkonı Mehmet
Turgut'un doğol üye
olorok gireceği Burso
Büyükşehir Belediye
Meclisi'ne AKP'nin
kontenjondon
Belediye Meclisi'ne
giren Nurettin Boy,
osmon sivos ve
Ali Aykut Türe'nin yonı
sırq birinci sırodon
Ali OkuroğIu ile
ikinci sırodon cemol

A. Aykut Türe

Soyfo 3

llİlO§a ffi.llırilh

Nurettin BAY

Aydın Aybey'in
isimleri Burso Büyük
şehir Belediyesi'ne
bildiri!di.
Umurbey, Küçük
Kumlq ve Kurşunlu
Belediyelerinde
oronon lO'do bir
oronının o!momosı
nedenlyle sodece
Belediye Boşkonlorı
Fotih Mehmet Güler,
Boyrom Demir ve
Eşref Güre Büyükşehir
Belediye Meclisi'nde
doğo! üye olorok
beldelerini
temsil edecekler.
İ!çelerde S'te bir
oronının orondığı
tespitte beldelerde
lO'do bir oronı
orondığı için 9'or
meclis üyesi bulunqn

Osmon S|VAS

Ali Okuroğlu

Umurbey, Kurşunlu ve
Küçük KumIo sodece
Belediye Boşkonlorı
torofındon temsil
edilecekler.
DYP LiSTEYE
irinnz EDlyoR
İlçe Seçim Kurutu
torqfındon Büyükşehir
Belediye§i'ne
gönderilen isim
lisiesine DYP İlçe
Boşkon!ığı'nın
itiroz edeceği
öğrenildi.
Yosonın öngördüğü
S'te bir oronıno göre
Gemlik Belediye
Meclisi'nde l9
üyesi bulunon AKP'nln
oncok 4 mecIis
üyesinin Büyükşehi/e
bildirilmesi gerektiğini
sovunqn DYP llçe
Boşkonı Peyomi
Çoğlor, belirlenen
!isteye itiroz
edeceklerini söyledi.
AKP'nin 4 üyesinden
sonro en çok üyeye
sohip DYP'nin

Cemol Aydın Aybey

Gökhon Toylon

Büyükşehir Belediye
Meclisi'ne bir üye
göndermesi gerek-

. tiğini öne süren
Çoğlo1 "Iespife göre
AKP'nin beşınci
üyesi Cemol Aydın
Aybelin yerine
DYP'nin birinci
sırqdokimeclıb tryesi
Gökhqn Toylan'ın
olmqsı gerekiyor.
sırqlqmğnın
düzeltilmesi içın
l/çe Seçım
kurulu'no itirqzdo
bulunqcoğız" dedi.
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I lsmoil Dede,

çöp/|/kml tehrlekl

$0ndoİye

0
Sevfettin SEKERSOZ

Orhongozi
i!çesinin çöp
depolomo
olonının yerinin
değiştiri!eceği
ve Umurbey
yokınlorındo
diye duyurulmosı
be|dede holkının
tepkisini çekiyor.
konu hokkındo
oçıklomodq
bulunon
Umurbey Belediye
Boşkonı Fotih
Mehmet Gü|er,
be|irlenen qlonın
Umurbey beldesi
sınırlorı dışındo
olduğunu bildirdi.
Orhongozi
İtçe Soğ!ık Grup
Boşkonlığı'nın
İlçe Koymokom
lığındo yoptığı
toplontıdo,
Burso Voli!iği'nin
çop depolomo
soho!orıylo olokolı
İlter Bonkosı i|e
ortokloşo hozırlodığı
proje hokkındo
bilgi veren Güler,

söz konusu
çoplük yerinin
Umurbey
sınırlorı dışındo ve
beldeye yokIoşık
l5 kilometre
uzok!ıkto olduğunu
söyledi.
Çöplük olorok
düşünülen yerin
muhtemel olorok
Orhongozi Korsok
Köyü orozisinde
olduğunu
söyleyen Güler,
foydolonocok
beldelere
bokı!dığındo
yol güzergohının

dohi Umurbey' ile
ilgisinin bulun-
modığını ifode etti.
Gozetelerde çıkon
"Orhongozi'nin
çöpü Umurbe/e"
hoberlerinin be|de
holkını rohotsız
ettiğini dile getiren
Güler, "Amoç
modern bir çöplük
kurup geri dönüşüm
soğlomokso korşı
koymok mümkün
değil, oncok
yerleşim yeri
olqn Umurbey'de
'çöplük kurulocqk
sözleri bizi

rqhqtsız ediyor"
şeklinde konuştu.
kotı otıklonn ülke
içinde orıtılmosının
çok önemli
olduğuno dq
değinen Umurbey
Belediye Boşkonı
Fotlh Mehmet
Gü!er, çöp yerinln
beldenin uzoğındo
bu|unon ve
Yumurto iepe dıye
qdlondırılon yerin
dohi çok uzoğındo
ve belde sınırlorı
dışındo olduğunu
söyledi.
söz konusu
bölgeye Orhongozi
ile birlikte
Norlıco, Sölöz,
Yeni Sölöz, Yeniköy,

Çokırlı, Boyolıco,
Umurbey,
Kurşunlu ve
Küçük Kumlo
beldelerinin
çöplerinin döküle-
ceğinin dikkote
o|ındığındo yo!
güzergohının
dohi Umurbey
beldesinin. dışındo
koiocoğınİ oelirhı.

Seyfettin SEKERSÖZ_

l08 yoşındo ve
eve koponmok
istemeyen osırlık
ısmoil Elbüken
yürüyemediği
için tekerlekli
sondolye istiyor.
Dr. Ziyo Koyo
Mohollesi
p|r sokoktoki
evlerinde 96
yoşındoki eşi
Hoyriye ile birlikte
yolnız yoşoycın
İsmoil Dede,
her soboh
koltuk değnekleriyle
evinden l00
metre uzqktoki
kohveye giimek

için bir soot
uğroş veriyor.
Evine koponmok
istemediğini
soyleyen
osırlık İsmoil
Dede'ye bqzen
votondoşlor
yordımcı olorok
istediği yere
göiürüyorlor.
kendisine tekerlekli
sondölye hediİe
edepek bir hoyırse-
ver bekleyen lsmoil
E!büken, koltuk
değneklerinden
kurtulorok ömrünün
son günlerinde
birqz olsun
gezinmek istiyor.
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KORFEZ REKLAM
TEL : (0 ,224| 513 96 83L ıIIı
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lıt k|ul Ouc desl'ne yoyu goçltlerl 
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Votondoşlorın uzun
zomondır bekledik-
leri yoyo çizgileri
nihoyet çiziliyor.
İstikIo! Coddesi
üzerinde belirIenen
yoyolorın geçit
yerleri dünden
itiboren çizi!meye
boşlondı.
Belediye zobıtosı
ise Trofik ekiplerinin
konirolünde
boşlotılon
yoyq çizgileri
ıstiklol coddesi
üzerinde
korşıyo geçmek
isteyen yoyolorı
büyük ölçüde
rohqt!otocqk.
Boyo giderlerinin

Belediye torofındon
korşılondığı çolış
molor yine Belediye
elemonlorı torofın-
dqn yopılıyor.

I
f,
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sokokto simit sotqr
gibi doğıtıIon kredi
kortlorı oşın iüketimi
pompoloyorok
votondoşı borç
botoğıno düşürürken,
kort kullonımı yüzün-
den morketlerin
tercih edilmesi
bokkolı vurdu.
Bonkolorın koro
listesi hoyli koborık.
Bonkolorın cqdde
boşlorıno tezgoh
kurorok pozorlodığı
kredi kortIorının
tüketeciyi büyük
olışveriş merkezleri ne
yönlendirmesi ile on
binlerce esnof
botqrken, l milyonu
oşkın dor gelirli
votondoş kredi kortı
iuzoğıylo icrolorlo
korşı korşıyo ko!dı.
Bugün bonkolorın

zomonındo tohsil
edemedikleri için
tosfiye kopsomıno
oldıklorı kredi kortı
olocoklorı l kotrllyon
liroyo doğru gidiyor.
Bu konuyo hükümetin
ocil olorok el
otmosını bekleyen
Türkiye Bokkollor ve
Boyiler Federosyonu
Boşkonı Bendevi
Polondöken, yüksek
foiz uygulonon ve
denetimsiz doğıtımı

süren kredi kortlorı
sorununun giderek
büyüdüğünü sovun-
du. "Sokoklordo simit
sotor gibi kredi kortı
doğıton bonkoloro
dur denilmesi"
gerektiğini ifode
eden Polondöken,
"Aksi tokdirde,
doğocok focionın
sorumlusu kim
olocok?" diyerek
yetkilileri
uyordı.

J Her çeşif bqtık oğlorı
J Sokon q Misino Ağlorı
J ipAğ
J Fonyo
J Mantqr, kurşun

3 İp Çeşitleri
J Sondol Mqlzemeleri
t] Kürek
J Çopo
J Mqcun
J Gqtvenizti çivi
J TMc sintine pompos,

BIT,|MLilnŞffIN

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

AŞlRl TUKETIM dikkot çeken
POMPALIYOR Polondöken, öden-
Türkiye Bokkollor ve meyen ry9dl kortlorı
Boyiler Federosyonu: ,,-olocoklorıno ise her
Boşkonı Bendevi oy trilyonlorco lironın
Polqndöken, "Aşırı eklendiğlni beIirtti.
tüketimipompoIoyon KredikortIorının
kredi kortlorı, sokokto ocilen denetim oltıno
simii sotor gibi olınmosı gerektiğini
promosyonlorlo vurguloyon
doğıtılıyor" dedi. Polondöken, oşırı ve
Polondöken yoptığı gereksiz tüketimi
yozılı oçıklomodo, pompoloyon kredi
yüksek foiz uygu- kortlorının büyük
lonon ve denetimsiz perokende
doğıtımı süren kredi moğozolorıncq teşvlk
kortlorı sorununun edildiğini ve esnofı
g|derek büyüdüğünü zor durumo
sovundu. düşürdüğünü koydet-
Yokloşık 400-500 ti. Bonkolorın öncelik-
milyon liro oylık ücret le performonsı, ser-
olon bir kişinin moyesi ve şube
cebinde toplom l0 soyısıno göre kredi
milyor liroyı bulon kortı vermesi
7-8 kredi kortı gerektiğine işoret
bulunobildiğine eden Polondöken,

o o

kort sohiplerinin geIir
düzeyi ve durumunun
ciddi olorok oroştırıl-
mosı gerektigini
vurgulodı.
VERESİYE DEFTERİ
YERİNE KRED| KARTİ
Küçük esnofın yı!lor-
co dor gelirlinin "con
simidi" olon ve foizsiz
işletilen veresiye def-
terinin yerini, yüksek
foiz|i kredi kortlorının
oldığını belirten
Polondöken, şunlorı
koydetti: "Bu nedenle
on binlerce esnof
botorken, l milyonu
oşkın dor ge|irli
votondoş kredi kortı
tuzoğıylo icroIorlo
korşı korşıyo ko|dı.
Bugün bonkolorın
zomonındo tohsi!
edemedikleri için tos-
fiye kopsomıno oldık-
lqrı kredi kortı olo-
coklqrı l kotrilyon
liroyo doğru gidiyor.
Bunun nedeni yüksek
ve hoksız toiz uygu-
lonmosıno roğmen,
gelire orontısız
biçimde kredi kqrtı
doğıtımının sürmesi
olorqk ortoyo çıkıyor."
Birden çok kredi kortı
veriImesinin koşulloro
boğlonmosı gerek-
tiğini belirten
Polondöken, "Kort
limitleri obortılmo-

mo|ı, sokok ortolorın-
do ve promosyon
yoluylo kort
doğıtımının önüne
geçllmeli, oyrıco
kredi kortlorının üzer-
ine tüketiciyi uyorıcı
ve oydınlotıcı
ibqrelere yer veriI-
erek, kredi kortı ku!-
Ionımı konusundo
uyorıcı filmler hozır-
lotılmolı" dedi.
YARıM ııiı-yorı
KARTZEDE
Bonkolorın "koro liste-
si"ne ilk oltı oydo 56
bin 435 kişi doho
olındı. Bunun 46 bin
827'sini kredi koriı
borç!ulorı oluşturdu.
L|stedekilerin ioplom
soyısı, hoziron sonu
itiboriyle 452 bin
5l3'e uloştı. "Koro
llste"ye olınonlorın
büyük bölümünü
kredi kortı borçlulorı
oluşturuyor. İlk oltı
oydo listeye giren
kredi kortı borçlu-
lorının soyısı 46 bin
827 oldu. Bunun 40
bin 922'sini borcunu
ödemeyenler, 5 bin
905'ini gecikmeli
olorok ödeyenler
oluşturdu. İll< yorıdo
tüketici kredisi bor-
cunu ödemedikleri
için listeye oIınonlorın
soyısı ise 9 bin 608
olorok gerçekleşti.
Bunlorın 6 bin
729'unun borcunu
ödemediği, 2 bin
879'unun ise gecik-
meli ödediği
be!irlendi.
Koro listeye olınon-
lorın soyısı, bu yı!
yeniden yükselişe
geçti. 6 oydo 56 bin
435 kişi, koro |isteye
olınırken; votqn-
doşloro "Dikkotli hqr-
como yopın" uyonsı
yopılıyor.
MART AYİ BAŞİ

çEKiYoR
Koro lisieye olınonlor
Ocok 8 b|n 416
Şubot 9 bin 458
Mort ll bin 28
Nison 9 bin 684
Moyıs 8 bin 74l
Hoziron 9 bin l08
TOPLAM 56 bin 435
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KIrmıil renk
genlerlne

kadınların
işlemiş

kodınlordoki kırmızı
tutkusunun sırrı

çözü!dü. Kırmızı
merqkı do genetik
çıktı. Kodınlor
kırmızıyo korşı oşırı
duyorlı ve erkeklerin
göremediği kırmızı
tonlorı boyonlor
görebi!iyor. Peki,
'kırmızı oşkı'
neye yorıyor?
KodınIordo iki, erkek-
lerde bir ione olon x
kromozomundo
kırmızıdon sorumlu
genin 85 voryosyonu
soptondı."
kodınlorın kırmızı
renge korşı doho
duyor!ı olduğunu ve
erkeklerin oksine kır-
mızının forklı tonlorını
olgıloyobildiklerini
belirten bilim
odomIorı, bunun X
kromozomu üzerinde-
ki bir genden koy-
nok|ondığını söyledi.
Arizono Stote üniver-
sltesi'nde görevli

uzmonlor, çeşitli
ülkelerden 236 kişinin
DNA'!orını inceledi.
Ekip, OPNl LW odı
verilen ve 'kırmızının
olgılonmosındon
sorumIu' genin
85 voryosyonu
olduğunu tespit etti.
Bu soyı, normo! gen
mutosyonlorının yok-
loşık üç kotı. OPNlLW
geni X kromozomu
üzerinde bulunuyor.
kodınlordo do lkl x
kromozomu vor.
uzmonlor bu nedenle
kodınlqrın, kırmızı
renginin çeşitli ton-

lorını, bir X kromo-
zomuno sohip
erkeklerden doho
iyi olgılodıklonnı
tohmin ediyor.
Söz konusu gen, yeşi!
rengin olgı!onmosın-
don sorumlu olon
komşu genle
olışverişte bulunuyor.
Bu bilgi olışverişinde
bir sorun olduğundo
renkkörlüğü
meydono
geliyor. Erkeklerin
yokloşık yüzde 8'i
renkkorüyken, qynı
dertten mustorip
kodın|orın oronı

çok dohc, oz. Biıden
foz|o renk genine
sohip olduklorı için
kodınlor renkkör-
lüğüne yoko|onmıyor.
Renk oroştırmosını
yqpon ekibin boşkbnı
doktor Brion Verrelli,
gen mutosyonlorının
binlerce yıldır vor
olduğuno dikkoi
çekerek, şu bilgileri
verdi: "Bu kodor uzun
zomondır vor olduk-
Iorıno göre, doğol
seleksiyon mekoniz-
mosı içinde,
mutloko yororlı
bir yonlorı olmolı.
Eski çoğlordon beri
kodınlor me}^/e ve
sebze toployorok
oilelerini bes!iyorlordı.
Turuncudon
kırmızıyo vorqn
renk poletini erkekler-
den doho iyi
olgıloyobilmeleri,
meyve ve sebze
toplorken işlerine
yorıyordu."

lMF'den

AB'ye Uya
"İşten çıkormqlqrı koloyloştı

çolışmo sootlerini uzot"

Finoncio| Times
gozetesinde yoyın-
lonon hobere göre,
lMF torofındon hozır-
lonon ropordo, u!us-
lqrorosı rekobet
gücünün korunmosı
için emek piyososın-
do esnekleşmen!n
şort olduğu be!irtlldl.
Ropordo, reformo
direnen hükümet-
lerin teker teker
oçıklonmosı
çoğrısındo do

Bosch gibi ş
gelenekse! yokloş
kırorok, bu yoz
|erln çolışmo soot

uluslororosı
Poro Fonu
|Mf,, Avrupo
Birliği'nden
emek piyoso
sını liber-
olleştir mesini
ve çolış mo
sootlerini
uzotmosını
istedi.

lerini uzotmo koro
olmışlordı.

buIunuldu.
Avrupo Birliği'nde
öze!!ikle Almonyo
Fronso'do işien
çıkormolor kotı
kurolloro boğlı.
Almonyo'do Doim
Chrysler, Slemens

mAmA milA P[ttAR

Fagt Food (afe
GEML|I(,TE ıtı( utu§tARARA$l §ALATA BA

PİZZA]ıJIİZİN

TADıNA

BAıffıNız ]t,lı?

lşyeri ııe e'ılere pOket ıerv|simiı vordır

istııtıaı Cad,No : 17 GEllllliı( hı : (0,224) 513 53 67

Monosiır Cumhuriyet Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkli ü$ünde 3 kotlı

triplex soiıIık villo GSM : (0,535) E86 47 7 4

SATİLİİ< VİLLA

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALİNaZ
KORFEZ GAZETESİ VE
xönrez oFsET 513 96 83

(E
E
N/I
L
İ
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E
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B
E
Eİ,
İ

GEREKLİ TEtEFONLAR nesrul oılReı_en oeıılz oToBüsü

ittoıye l l0
polis imdo1 I55
Jondormo imdot I56
Jondormo K. 513 I0 55
Polis Korokolu 513 t 8 79
Gor. Kom. 5t3 12 06

TEK Arıza
TEK İştetme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayol!arı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. nııo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
TekeI Md.
Ver. Dairesi Md.
llçe Tarım Müd.
İtçe 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 25677 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212') 5161212
Ya|ova (226| 811 13 23
|OO lmam Aslaıİ
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KI\YMAKAMLıK (226| 814 10 20

(226,1363 43 19
(2621655 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Termina!iULAşıM

METRo
Aydın Turizm
süzer Turizm
Kayabeyoğ!u
Anıtur

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71

TÜP DAĞITİC|LARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
B,ütünler Likitgaz
Akçagaz

513 12 95
513 16 37
513 16 37

513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81

513 80 00
514 88 70

HASTANELER
eeı_eolyeDevlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 5132329
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 lşlet. 513 45 21 - 115
İtfaıye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı lşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSlLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

AKCAN PETROL
yeRı-lyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

513 14 25
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Türkiye'de totil
yoponlorın yüzde
66'sı totilini evde
geçiriyor. Ancok
sosyo-ekonomik stqtü
ortiıkço bu oron
düşüyor.
Kentsel Türkiye'de
yoşoyon insonlor
üzerinde yopılon
oroştırmodo, her üç
kişiden biri, yılın belli
bir bölümünde totil
yopobiliyor. 'Veri
Aroştırmo' isimli şlrket
torofındon yopılon bir
oroştırmoyo göre,
yüzde 34'lük bir
orono denk gelen bu
grup içerisinden , üst
sosyo- ekonomik
stotüde yer olon her
dört kişiden birinin,

orto seviyede olon
her dört kişiden
ikisinin ve olt
seviyede olon her
dört kişiden birinin
totile çıkobildiğini
gösteriyor. Totile

çıkonlor ise gelir
seviyelerine göre
sırosıylo, totil köyleri,
oteller, ponsiyonloı
yoz!ıklor ve
mem!eketlerini
tercih

ediyor. Türklye'de
yoşoyon insonlorın
yurt dışıno çıkış oron-
lorının düşük o|duğu-
nun do ortoyo kon-
duğu oroştırmodo,
verllere geçen kişiler
orosındo bugüne
kodor yurt dışıno
çıkonlorın oronı
sodece yüzde l2'de
ko!ıyor. Yurt dışıno
çıkonlonn içinde ise
üst sosyo-ekonomİk

tobokodo yer olon-
lorın 56'sı seyohotleri-
ni doho çok totil için
yoporken, oynı grup
do yer olonlorın
yüzde 2l'l iş, yüzde
I3'ü de hoc veyo
umre için yurt dışıno
çıkıyor. Orto seviye
olorok tonımlonon
grupto yer olonlor ise
yine yüzde 37 oronın-
do totil için yurt dışı-
no çıkorken, onlorı
yüzde l9 i|e çolışmok
için gidenler, yüzde
l3 ile hoc ve umre
ziyoretçileri ve yüzde
l ile eğitim omoçIı

gidenler tokip ediyor.
Alt grupto yer olon-
lordon ise yurt dışıno
çıkonlorın çoğun-
luğunu hoc, umre ve
çolışmok için
gidenler oluşturuyor.
Bunlorın orbnı
sırosıylo, yüzde 2l ve
yüzde 20 düzeyinde
bulunuyor.
söz konusu onket,
totilcller oçısındon
ilginç verileri de
ortoyo çıkorıyor.
Buno göre, tqtile
çıkonlorın yorısındon
fqzlosı, her zomon
oynı yere

Il

gittlği için "nereye
gitsek" diye düşün-
müyor. Korqrı belli
o!moyon oilelerin
yüzde 29'undo ise,
kororın oilenin boşko
bir bireyi torqfındon
verilmesi bekleniyor.
Ayrıco oroştırmo,
tot!lcllerin tur

şirketlerine fozlo
roğbet etmediğini
de gösteriyor.
Bugüne kodor totile
gidenlerin sodece
yüzde 6'sı
orgonizosyon yopon
tur şirketlerini
tercih ettiler.

e geç rı ı

Koymokom odoyl
sınovı oçılıyor

İçişleri
Bokonlığı
Koymokom
odoylığı giriş
sınovıno ilişkin
koşullon
oçıklodı.
Bokonlığın
Mülkl İdore
Amir!iği
Hlzmetleri
sınıfındo boş
bulunon 62
koymokom
odoyı kodro-
suno yeterli!ik
sınovı ile
personel
o|ınocqk.
İçişlöri
Bokon!ığı'ndon
yopı|on oçık-
lomodo, l6
Ekim 2OO4
torihinde
Aııkoro'do

soot 09.30'do
yopılocok
sınovo kotılmo
koşullorı şu
şekilde.9çıl<-
londı: "Univer-
sitelerin Siyosol
Bi!gi!er, .Hukuk,
lktisot, lşletme,
lktisodi ve
ıdorl Bilimler
Fokülteleri ile
bun!oro
denkliği..o!on
Yüksek Oğre-
tim kurumu
iorofındon
kqbul edilen
yurt dışındoki
en oz 4 yıl
süreli fokülte-
den mezun
olmok. 657
soyılı Devlet
Memurlorı
Konunu'nun

48. ve
Koymokom
Adoylığı
Yönetmeliği'ni
n 4. mod-
delerinde
belirtilen şort-
lorı toşımok,
30 yoşoını
bitirmek
olmok.
Erkekler için
qskerlikle ilişk-
isi buIunmo-
mok, qskerlik
hizmetini
yqpmlş veyo
erteletmiş
veyo yedek
sınıfo geçmiş
olmoli. kqmu
personeli
Seçme Sınovı
(KPS) puonı
75 ve üzeri
o!mok".

OSYM torofın-
don yopılo-
coğı bildirilen
sınovo girecek
olon odoytorın
sınovo nerede
girecekler!
yopıIocok
boşvurulorın
ordındon yine
OSYM torofın-
don odoylorın
odreslerine
postolonocok.
Yopılocok
yozı!ı sınovını
geçen odoy|or
lçin ise ilgili
bokonlık
merkezi
torofındon ilon
edilecek
bir torihde
sözlü sınov
yopı!ocoğı
belirtildi.

tJ

g
Yaşam kallteslnde

'86, 
s ffadayz

Ege Universitesi lzmir
Atotürk Soğ!ık
yüksek okulu ile
rÜ etqtürk Soğ!ık
HizmetIeri
Meslek yüksek
okulu torofındon
yopılon, "Yetiştirme
yurtlorındo kqlon
Gençlerin Ruhsol
Durumlonnın
oşom Kolitelerine
Etkilerinin lncelen-
mesi" konulu
oroştırmo, bu
gençlerin oile
yonındo kolon
bireylere göre
dqho fozlo
bedensel ve
ruhsol desieğe
ihtiyoç duyduklorını
ortoyo çıkordı.
Bornovo Erkek
Yetiştirme Yurdu'ndo
gerçek!eştirilen
oroştırmo
sonuçlorıno göre;
gençlerin genel
soğlık durumlqrının
risk toşıdığı
durumlordo
yoşom kqlitelerinin

de olumsuz
etkilendiğini
oçık|oyon E.Ü. İzmir
Atotürk Soğlık
yüksek okulu
Öğretim Görevlisi
Ayşegül Bilge,
"Yetiştirme yurdundo
kolon gençlerin
ruhsol durumlorının
riske yokın blr değer
olmosı, olgılodıklorı
soğlıkto yqşom
kolitelerini olumsuz
etki!eyebilmektedir.
Bu nedenle,
yetiştirme yurtlorıno
uloştırılon soğIık
hizmetlerini veren
hekim, hemşire,
psikolog ve sosyol
hizmet uzmonlorıno;
yetiştirme yurtlorın-
do kolon gençlerle
ilglli hizmet içi
eğitlm verilmesi
önerilmektedir.
Böylece gençlere
verilen soğlık
hizmet!erinde,
bedense! ve
ruhsol yönden
bir bütünlük

oluşturulorok soglıklı
yoşom kolitelerini
orttırmolorı
soğlonocoktır"
şeklinde konuştu.
Dünyo SoğIık
Örgütü'ne göre
yoşom kolltesinin,
kişilerin yoşodıklorı
kültür ve değer
yorgı|orının bütünü
içinde durumlorını
olgılomo biçimi
olorok oçıklondığını
koydeden Bilge,
'Yoşom kolltesi;
cinsiyet, yoş,
medeni durum,
soğlık durumu
oyrımı yopmodon
her bireyin olgılodığı
soğlık kovromının
kozonılmqsını gerek-
tirir. Algılonon soğlık
kovromı ise
bedensel, ruhsol ve
toplumsol iyiliğl lçer-
mektedir. Tüm dün
yo ülkeleri orosındo
Türkiye, yoşom
kolitesi oçısındon
86. sırodo yer
olmol«iodır" dedi.
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87 trafik kazas,n da 151 kişi öld
la

Geçen hofto yurt
genelinde meydono
ge|en 87 trofik kozo-
sındo l 5l kişi
yoşomını yitirirken,
l59 kişi ise yorolondı.
l08 osoyiş oloyındo
ise 50 kişi hoyotını
koybederken, 5l kişi
de yorolondı. Peki
lrok'to koç kişi öldü?
Trofik kozolorı ve
osoyiş oloylorındo
geçen hofto 20l
kişinin yoşomını
yitirdiği , 21O kişinin
yorolondığı bildiri!di.
Emniyet Genel
Müdürlüğü
Sözcülüğü'nden
yopıIon yozılı oçıklo-
modo, emniyet

teşkilotının ihtiyoç
duyduğu olonlordo
uzmon personel
yetiştirmek omocıylo
her yıl yuridışıno
lisons üstü eğitim ve
hizmet içi eğitim
omoçlı personel
gönderildlğl
koydedildi.
Bu omoçlo l999
yılındon bu yono
lisons üstü eğitim
omocıylo l64 ,

hizmet içi eğitim
omocıylo 44
personelin yurtdışıno
gönderildiğl
beIirtilen oçıklomo-
do, bu personelden
99'unun holen
eğitimini yurtdışındo

ü!ke genelinde
ölümlü 87 trofik
kozosı meydono
geldlği bildirildi.
Bu kozolordo
t5l kişlnin yoşomını
yitirdiğl, l59
kişinin ise yorolondığı
koydedi!di.
polis sorumluluk
bölgesinde l08
osoyiş oloyının
meydono geldiği bu
oloylordo 50
kişlnin öldüğü
belirtiIen oçıklomo-
do, 5I kişlnin yoro-
Iondığı oloylorlo
ilgi!i 40 kişinin
yokolondığı
ifode edildi.
Türkiye genelinde

geçen hofto
3l toplontı ve
gösteri yürüyüşü
yopıldığı, bu
top!ontıloro
yokloşık 58 bin
kişinin kotıldığı
belirtilen oçıklomo-

sürdürdüğü
vurgulondı.
Bu yıl yurtdışıno
lisons üstü eğitim
yopmok üzere
mülokot sınovlorı
yopıldığı, sınovı 35
osi| ve 40 yedek
personelin kozondığı

ifode edildi.
Geçen hofto
yurt gene|inde
meydono gelen
trofik, osoyiş,
top|umso!, terör ve
koçokçılık oloylorıno
oit bilgilerin de
verildiği oçıklomodo,

do, meydono
gelen 15 terör
oloyıylo boğlontı
olduğu tespit
edilen 56 kişinin
yokolondığı bildi
Moli suçlorlo
ilgili 249, uyuşiur
koçokçılığıylo
ilgili l24, orgoni
suço korışon 5
kişinin yokolondığ
do oçıklomodo
yer oldı.

u
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Devlet lstotistik
Enstitüsü , ortık
çekirdek enflosyonu
do ölçecek. DİE
Boşkonı Omer Demiı
2005'ten itiboren
çekirdek enflosyon
rokomını do oçıkloy-
ocoklorını bildirdi.
DİE oyrıco bozı kıs-
toslordo do değişik-
liğe gidiyor.
Konuyo ilişkin sorulorı
yonıtloyon Demir,
bundon sonro
enflosyon hede-
flemesine geçilmesi
için bir çekirdek
enflosyon hesobı
gerekeceğıni
belirterek, Merkez
Bonkosı'nın çekirdek
enflosyonun
ölçülmesi iç|n bir
tolebi olduğunu
vurgulodı.
Bu konudo
görüşmelerin gerçek-
leştirildiğini ve bir
ortok çolışmo grubu
oluşturulmosıno
koror verildiğini onlo-
ton Demir, "2005
yılındon itiboren bu
omoco hizmet ede-

cek bir çekirdek
enflosyon oçıkloyo-
coğız" diye konuştu.
ÇEK|RDEK ENFLASYON
NEDıR?
Çekirdek enflosyonu,
geçici değişiklikler
nedeniyle temel fiyot
horeketlerini dolgo-
londıron etmenler-
den orındırılmış
enflosyon rokomı
olorok tonımloyon
Demiı şöyle konuştu:
"Bu temel eği|imleri
sokloyon orızi (geçi-
ci) unsurlorın oyık-
londığı bir enflosyon

Torım ve Köyişleri
Bqkonı Somi Güçlü,
kış oylorındq po|en
üretiminin ozolmosı
nedeniyle "melrue
tutumu" için hormon
kullonıldığını bildirdi.
Hormonlorın sebze
ve mewelerde
sonıldığı kodor sık
kuIlqnılmodığını,
özelllkle kış oylonn-
do sebzelerde
mewe fufumunu
sğlomok lçln kul-
lffiıldıgını koydeden
Cüdü, şu bllgileri
uıırt: tlilıerrılzde

rqkomı olocqk.
Bundon önce özel
imolot sonoyi çekird-
ek enfIosyon olorok
nitelendiriliyordu. O
do önemIi bir
unsurdur omo
çekirdek enflosyon
sodece bundon
lboret değildir. Biz
yeni dönemde
ülkemizin durumuno
uygun bir çekirdek
enflosyon hesoplo-
mosı yopmoyı
düşünüyoruz."
YEN| ENFLASYON
sEPETi
Ömer Demir, yeni
enflosyon sepetine
girecek ve çıkocok
mollorın neileşmesi
için öncelikle yurt,
hopishone, hostone,
kışlo ve huzurevi gibi
yerlerde yoşoyon
kurumso! nüfusun
tüketim kolıplorının
belirlenmesini hede-
flediklerini koydetti.
kurumsol nüfusun
toplom tüketim
içinde yüzde l -
l .S'luk bir poyı
olduğunu tohmin
etiiklerini söyleyen
Demiı 1-2 oy içinde
bu çolışmonın bitiril-
erek sepetteki mol_
lonn komuoyuno
oçıklonocoğını
ifode etti.
SEPETE GiREN VE

çIKAN MAILAR
DlE Boşkonı'nın
verdiği bilgiye göre,
çıkon moIlor içinde
cenoze mosrof|orı,
jeton ücreti, homqm
ücreti, gqryoğı, ter-
lik, ipek kumoş, sinek
iloçlon, postırmo,
klbrit, tornovido,

serolorın ısıtılmosı
genelde dondon
korunmok için
yopıldığındon
büyüme düzenleyic!-
lerine (hormon)
ihtiyoç duyulmok-
lodır. söz konusu
düzenleyiciler
dozundo ve
zomqnındo kul-
lonıldığı tokdirde
soğ!ığo zororı bulun-
mqmoklodır. Kış
oylonndo polen üre-
timi ozolmokto olup,
me}^/e tutumu için
sıcoklığın I8-26

Birinci sigorosı, Yeni
Hormon sigorosı gibi
yokloşık 60 mo!
bulunuyor.
Eklenecek bozı yeni
ürünler ise gofret,
cips, oroç için LPG,
kuru temizleme,
korgo, cep telefonu
ekipmon|orı, internet
ücreti, ot yorışı,
soyısol loto,. şons
topu, epilosyon,
kosko, gevrekler
(corn flokes), kombi,
kreş ücreti, ekmek
orosı yiyecek ve
bonko hovolesi
ücreti olorok
sırolonıyor.
DİE, sepet gün-
ce|lemesinde oğırlığı
binde l'in oltıno
düşen ürünleri sepet-
ten çıkorırken, binde
l'in üzerinde oğır!ığo
sohip ürünleri dohil
ediyor.
VEN| YİLDA TEFE
YERİNE ÜFE
yen! dönemde
Topton Eşyo Fiyotlon
Endeksi (TEFE) yerine
Uretlci Fiyotlon )

Endeksi'nin (UFE)
geleceğini de on|o-
ton Demir, "Bizim
TEFE kormo bir
endeks. yeni
dönemde TEFE yi
koldınp ÜFE'nln mol
bileşenlerine uygun
yeni bir endeks oluş-
turocoğız... Bun|orı
yeniden gözden
geçirip tomomen
UFE'ye geçiyoruz"
dlyq konuştu.
YENİ SEPET
ENFLASYONDA
slçRAMA YAPAR Ml?
Yeni o|uşturuIocok
sepetle enflosyondo

derece orosındo
olmosı gerekmekte-
dir. Sıcoklık 5 derec-
eye düştüğü zomon
mewe tutumu
olmomoktodır. Bu
nedenle özellikle
domotes, biber ve
potlıcondo mepıe
tutumu için hormon
kultonı!moktodır."
Türkiye'de kullonılon
gübre ve torım
iloçlorının stondort-
lorıno ilişkin bilgi de
veren Güçlü, 27
Ekim 2OOZIe kodor
TSE stondordıno

bir sıçromo olup
o|moyocoğı
konusundo do
Demir, "Böy!e bir toh-
min şimdiden
mümkün değil.
Girecek yo do çıko-
cok molIordon yolo
çıkorok böyle bir
durum beklenti
içinde
değiliz. Aşoğı yo do
yukorı çeker
onlomındo ompirik
bir oroştırmomız,
kurumso! olorok do
bu onlomdo bir
beklentimiz yok...
Bu konudo şimdiden
bir şey söylemek
spekülot|f olur"

9lv.e konuştu.
İŞSİZLİK RAI(AMLARİ
lşsiz!ik rokomlorının
önemine de
değinen DİE Boşkonı,
yıI sonu itiboriyle
bölgese| bozdo
işsizlik rokom!orını
yoyınloyocoklorını
oçıklodı.
Demiı 2005
yılındon itibqren
3 oylık orolorlo,
zincirlem9 şe[ilde_,
her 3 oy sonundo
yıllık işsizlik rokom-
lorını, her oy do
geçmiş 3 oyın
işsizlik rokomlorını
yoyınloyqcok yeni
bir sistem tosorlodık-
lorını ifqde etti.
Ömer Demir,
'Yqni biz şimdlki
fiyot horeketi gibi
işsizlik ro kom|onnı
do oylık omo
geçmiş 3 oyın orto-
lomosı biçimin de
yoyınlomoyo
düşünüyoruz"
şeklinde konuştu.

uygun olorok
üreti|en ve ithql
edilen gübrelerde,
bu torihten itiboren
AB stondortlonnın
uygulonmoyo
boşlodığını onlottı.
Güç!ü, l8 Mort 2OO4
torihinde yürürlüğe
giren yönetmelik
hükümleri uyorınco
do Türkiye kimyeü
gübre standortlorının
AB stqndortlorı ile
birebir uyumlu ı

ho!e getirildiğini
vurgulodı.
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Zıraat Bankas,
Dünya Bankas,

olmaya
hazırlanryor

ziroot Bonkosı
Genel Müdürü

Ç9n Akın Çoğlor,
"onümüzdeki
dönemde bir dünyo
bonkosı olobilmek
omocıy|o, gerek
Afgoniston'do,
gerek !rok'to, Çin,
pokiston'do ve
birçok ülkede de
şube kurmoyı
hedefliyoruz" dedi.
Ziroot Bonkosı BöIge
Boşkonlığı Toplontısı
için Komu Bonkolorı
ortok yönetim
Kurulu Boşkonı
Zeki Soyın i!e birlikte
Sivos'o gelen
ziroot Bonkosı
Genel Müdürü Con
Akın Çoğlor, yoptıgı
oçıklomodo,
bonkolorının,
kurulduğu
günden bugüne
kqdor, tonmın
finonsmonındo,
kooperotifçiliğin
destek|enmesinde
öncü rolünü hiçbir
zomcın gözordı
eimeden bugünlere
kodor geldiğini
söyledi.
Orgonizosyonel
yeniden yopılondır-
mo odı oltındo, bin
673 olon
Ziroot Bonkosı şube
soyısının bin l29'o,
yokloşık 45 bin olqn
personel
soysının ise 2l bine
kodor
düşürü!düğünü
ifode eden Çoğlor,
bonkonın
hizmei kolitesinin
ortocoğını, özellikle

kuyruklorın,
bütünüyle
kolkmoso bile ozo-
locoğını koydetti.
Ziroot Bonkosı'nı
sodece Türkiye'ye
hizmet eden bir
bonko olorok
görmedikler!ni onlq-
ton Çoğlor, konuş-
mosını şöyle
sürdürdü: "Türk

çiftçisinin,
çolışonının ve
müteşebbisinln git-
tiği her noktodo,
onlorlo berober
olmok orzusundoyız.
Bu omoçlo geniş bir
hizmet yelpozesine
kovuşorok, New
York'ton, Ozbek-
iston'o, Kozokision'o
odor uloşon bir
doğıtım oğımız,
şubelerimiz teşki!
edilmiş voziyette.
Bununlq berqber
önümüzdeki
dönemde, yine bir
dünyo bonkqsı olg-
bilmek omocıylo,
gerek
Afgoniston'do,
gerek lrok'fo, Çin,
Pokiston ve birçok
ülkede de Ziroot .,
Bonkosı'nın şubeleri-
ni kurmoyı
hedef!iyoruz."

,
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Çoğu zomon
ekenomIk nedenIerle,
kimi zomon do nos-
toljik nedenler|e ikinci
el otomobil olınıyor.
Ne vor ki, olıcının içi
bir türlü rohot etmez.
İşte size ikinci elde
size rehberlik
yopocok bir dizi öneri.
Ikinci el bir otomobil
olmoyo koror verme-
den önce önemIi püf
noktolorını dikkotle
okuyun...
Otomobil olmoyo
koror verdiniz. Ancok,
sıfır kiIometre bir oroç
olmoyı düşünmüyor-
sunuz. peki ikinci el
oroç oIırken nelere
dikkot eimeniz gerek-
tiğini biliyor musunuz?
uzmonlor, otomobilin
motorundon şonzı-
monıno, koportodon
döşemesine kodor
dikkotle incelenmesini
ve mümkünse sotın
olmoyo bir otomobil
tomircisi ile gidiImesi-
ni tovsiye ediyor.
Otomobilin çolıntı
olup oImodığını onlo-
mok için motor ve
şqse numorolorının,
ruhsottqki motor ve
şose numorolorı ile
korşı IoştırıI mosı gerek-
tiğini belirten uzmon-
lor, "ÇoIıntı otomobiI
oldıysonız, ödediğiniz
porodon olocoğınız
gibi, çolmodığınızı
ispotloyono kodor
uğroşmonız gereke-
cektir" diye uyonyor.
Otomobilin, bir tomir-
ci veyo koportocıyo
götürülüp kontrol etiir-
ilmesi gerektiğini vur-
guloyon uzmonIor,
orocın kozo geçirip
sonrodon toplonmış
olobileceğine dikkot
çekiyor ve uyorıyor:
"Otomobilin siciIini
oroşiırmodon oslo
koporo vermeyin."
uzmonlor, deneme
sürüşünün mümkünse
20-50 kilometre hızlo
bir duvor boyunco
yopı!mosını önererek,
"Duvordon yonkıIonon
ses, olışılmomış
gürültüleri duymonızo

yordımcı olocoktır.
Eğer bir orocınız
vorso, bu kontrolü
doho önceden kend|
orobonızlo test edip
kuloğınızı eğite-
bilirsiniz. Sotıcıylo ron-
devuIoşmışsonız l5
dokiko önce gidin,
otomobiI için yopıIon
hozırlığı görmüş olur-
sunuz. Mümkünse size
yordımcı olocok bir
orkodoşınızı yonınızo
oIın" diyorlor.
KAPoRTA
otomobilin etrofındo
gezerek pos, çürük ve
boyo hotoIorını görm-
eye çoIışmok gerek-
tiğini de ifode eden
uzmonlor, oğır hosor
görmüş bir orobonın
dohi onorı]mosının
mümkün oldugunu
hotırlotıyor. Onorım
gormemiş bir otomo-
bilin, çıtolorının düz
bir hot izlediğini ve
boyo üzerindeki yonsı-
molorın düzgün
olmodığını koydeden
uzmonlor, şu husus-
loro dikkot çekiyor:
"Com kenorını ve kopı
oçmo kollorını, kilit-
lerini gözden geçirin.
Burolordoki boyo
hoiolorını yo do
kouçuk-metol oksom
üzerindeki boyo kolın-
tılorını bu|moyo
çolışın. Bu tür izleı
otomobilin tekror
boyondığını gösterir.
Kopı iç kenorlorındo
kilit oksomı, elektrik
koblo iesisotı ve kopı
fitili gibi yerlerde boyo
izleri qroyın. Koput
boğlontı menteşele
rindeki cıvoto kenorın-
do boyo sıyrı|mo veyo
yer değiştirme izlerine
bokın. Mıknotısınızı
otomobiIin değişik
yerlerine (özellikle
köşelerine ve tovonı-
no) yopıştırın, mıknotıs
değişik çekim gücü
gösteriyorso, bu boy-
qnın oltındo mocun
iobokosı olduğunu ve
cırocın onorlmo
girdiğini gösierlr."
MoToR
Uzmonlor, motoro ve

koblo demetlerine
dikkotlice bokılorok,
yoğ sızıntılorının ve
sonrodon bqntlonmış
koblolorın tespii
edilmeye çolışılmosı
gerekt|ğini de
belirterek, sonrodon
bqntlonmış koblolorın,
gelişi güzel yopılmış
onorımlon işoret
ettiğini bildiriyor.
Uzmonlonn diğer
önerileri ise şöyle:
"Yoğ kopoğını oçın ve
fenerinizle içeriyi
görmeye çolışın.
lçerideki porçolor
yoğ!ı, fokot kurumsuz,
temiz olmolıdır.
Çubuğun ucundoki
yoğı pormoklorınızın
orosındo ezip, içinde
çok küçük metol
porçolor olup
oImodığını hissetrn-
eye çolışın. Eğer
metol porçolor
hissederseniz,
motorun durumu
soğ!ıklı değildir. Motor
koyışlorını ve su
seviyesini de
kontrol edin."
Motorun koloy çolışıp
ço|ışmodığının kontrol
edilmesi gerektiğini
de koydeden uzmon-
!or, "3-5 dokiko gozo
bosmqdon ço|ıştırın.
Bu sırodo oloğondışı
sesleri dinleyin. Doho
sonro l dokiko yonm
goz verip egzozdon
çıkon gozın rengine
bokın. Movi renkli
goz, motorun yoğ
yoktığını ve onorımo
girmesi gerekiiğini
gösterir. Siyoh renkli
dumon, motorun
gereğinden fozlo
yokıt tükettiğini gös-
terir, motor ve yokıi
sisiemi bokımsızdır.
Yoğun beyoz dumon
ise si!indirlere su
korıştığını gösterir,
motorun oçılmosı
gerekmekiedi/'
diyorlor.
suRuş TEsTl
Uzmonlqr, sürüş testi
için de şunlorı
öneriyor:
"l. viiesi tokın ve el
frenini bırqkmodon

oiomobili yovoşço
horeket ettirmeye
çolışın. Otomobil
horeket ederse el
freni çolışmıyordur,
buno dikkqt edin.
Horekei etmezse, el
frenini indirip horekei
edin. Oloğon dışı bir
sorsılmo olursq
debriyojınızdo bir
sorun vor demektir.
otomobili horeket
ettirdikten sonro
hızlonmodon önce
henüz l . vitesteyken
yovoşço frene bosıp
çolışıp çolışmodığıno
bokın. Çolışmıyorso el
freni ile durmoyo
çolışın. Otomobili
sürün ve sesini dinle-
meye çolışın. Oloğon
dışı vuruntu, gıcırtı,
tıkırtı gibi sesleri tespit
etmeye çolışın. Tek
seferde l80 derecede
dönüş yopobile-
ceğiniz bir yer bulun
ve dönerken okslor-
don gelen sesi din-
leyin. Aks uçtcİrı cışın-
mışsq, dönerken
tıkırtılor gelecek, oto-
mobil düzeldiğinde
bu tıkırtılor kesilecek-
tir." Düz bir hotio
giderken kontrollü

şeki!de dlreksiyon
bırokıldığındo, otomo-
bil soğo solo çekerse
rot oyorındo bir sorun
olduğu uyorısındo
bulunon uzmonlor,
"Düz bir hotto seyred-
erken direksiyon düz
değilse rot oyorı
gerekmektedir. Düz
gün yoldo hızlqndı
ğınızdo oiomobil ve
direksiyon titriyorso,
lostiklerin bo!onsı
bozulmuşiu1 bolons
qyon gerekmektedir.
Aynı şekilde hız-
londığınızdo
otomobi! soğo
solo sopıyor ve
dlrekslyonu kontroI
eimekte güç!ük
çekiyorsonız, orko
lostiklerden biri inik
olqbilir yo do ön
iokımdo (rot ve
roiilleı okslor, solıncqk
burçlorı) sorun
vordı/' diyorlor.

OSS'de 'sıfır' o|on 32
bin l77 odoydon
23 bin 7S'inin erkek,
9 bin IO2'sinin kız
öğrenci olduğu ve
bu öğrencilerin
çoğunun meslek !is-

esi mezunlorındon
oluştuğu bildirildi.
Milli Eğitim
B.okonlığı, 2OO4
OSS'de 'sıfır' puon
qlon öğrenciler ile
IIgili istotistikleri
oçıklodı. Yeterli soyı-
do net yopomodık-
lorı için 32 bin 177
öğrencinin puonı
hesoplonmodı. Bu
öğrencilerin 23 bin
7S'ini erkek, 9 bin
lO2'sini de kız
öğrenciler oluşturdu.
Bu öğrencilerin l3
bin 968'i !ise, l6 bin
26'sı do meslek lisesi
öğrencilerinden
oIuşurken, sözel
öğrencilerinin doho
boşorısız olduğu
ortoyo çıktı. Sıfır
puon olqn öğrenci-
|erin 6 bin l9'u
Sosyol Bilimler ve
Edebiyot qlonındo,
4 bin l47'si Türkçe
Motemotik o|onın-
do, 3 bin I 13'ü de
Motemotik ve Fen
Bilimleri olonındo
öğrenim gördü.
lmom Hotip Lisesi
mezunlorındon
674'ünün puonı
hesoplonmozken,
Fen lisesi öğrenci-
lerinden 7'si,
Anodolu L|sesi
öğrencilerinden de

F

Soyf

l 4l 'l 'sıfır' puon
Milli Eğiiim
Bokon!ığı'nın veri
ine göre, ÖSS'de
puonı hesoplon-
moyon odoylorın
okul türlerine
doğılımı şöyle:
"Düz LlsE MEzuN
Lise l0 bin 756
Açık Oğretim
bin 4t 7
Çok Progromlı L

bin l24
Lise (Yoboncı Dil
Ağırlıklı) l70
Anodo|u Lisesi l4
Yoboncı Dille Eğitl
Yopon Ozel
|21
Ozel Lise l20
Özel Akşom Lisesi
Güzel Sonotlor Li

t8
Akşom Lisesi l7
Ozel Fen Lisesi l0
Fen Lisesi 7
MESLEK LİSESİ

MEzUNtARl
Endüstri Meslek
Lisesi l0 bin 452
Ticorei Meslek L

3 bin 503
Kız Meslek Lisesi 2
bin 56l
İmom Hotip Lisesi
674
Teknik Lise 377
Soğlık Meslek
279
otel ve Turizm
Meslek Lisesi l t6
Öğretmen Lisesi 3
Astsubqy Hozırlom
Okulu 7

Sekreter|ik Meslek
Lisesi 2
Diğer Meslek
Liseleri 57".
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yet yaparken Anne §ütü

Günümüzün önemli
soğ!ık sorunlorının
boşındo gelen şiş-
monlıkton kurtulmok
lçin bilinçsizce
yopılon diyetlerin
kişilerde böbrek
hostolığıno neden
olobildiği be!irtildi.
Zoyıflomok için uzun
süre yemek
yemeyen ve su
içmeyen kişilerin,
besIenme yetersi-
zliğine boğlı oIorqk
korociğer ve
böbrekIerinin hosor
gördüğünü belirten
Aydın SSK Bölge
Hostonesi Diyoliz
servisi sorum!u
Hekimi Dr. Kodir Sorı,
özellikle genç
kızlorın, şişmonlık
korkusu nedeniyle
yoptıklorı bi!inçsiz
diyetler sonucu

vı

böbreklerini koybet-
tiklerini ifode etti.
Aydın merkezde
2OO, il gene|inde ise
yokloşık 300 kişinin
hostonelerde diyoliz
tedovisi gördüğünü
ve bu hostolorın
çoğunluğunun
boyonlordon oluş-
tuğunu koydeden
Dr. Kodir Sorı, "Özel-
likle genç boyonlor,
zoyıfloyorok doho
güzel görünüme
kovuşmok için

hoyotını kororiobilly-
or. Diyet yopocok
olonlor, bunu mutlo-
ko blr uzmonın
denetiminde yopsın-
lor. Moo|esef
Aydın'do bilinçsiz
yopı|on diyetler
sonundo böbrekleri
iflos etmiş boyon
hostolorımız vor"
dedi.
Dr. Sorı, "özellikle
genç boyonlor, oşırı
şişmonım diye
yemek yemiyor, su

içmiyor. Psikolojik
olorok bunu kendi-
lerine telkln ederek,
Anorexi'oşırı zoyıflık'
hostolığıno
yokolonıyorlor.
Yopılon tetki klerinde,
ilk etopto bir şey
çıkmıyor. Ancok bir
müddet sonro,
beslenme yetersl-
zliğine boğlı o|qrok
beyin, korociğer ve
böbrek gibi hoyoti
orgonlorındo hosor
oluşorok, yetmezlik
meydono geliyor.
Korociğerdeki
hosorlor gider-
ilebiliyor omo
beyin ve böbrekteki
hosor kolıcı o|uyor.
Yopılon bilinçsiz
diyetler,
kişiIerin hoyotını
korortobiliyor"
şeklinde konuştu.

Ozel Selçuklu
Hostonesi Çocuk
SoğIığı ve
Hostolıklon uzmonı
Dr. Şeref Yıldızlor,
onne sütüyle besle-
nen bebeklerin
zekolorındo ortış
olduğunu söyledi.
Dr. Şeref Yıldızlor,
çocuk!orın
bebekken onne
sütüyle beslendik-
leri tokdirde
zeko!orının orttığını
belirterek, "Bu
nedenle onne|erin
bebek emzirme
konusundo bil-
giIendirilmesi
gerekiyor. Anne
sutü bebekler için
çok önemlidir.
Annelerin sütleri,
bebeklerin dogum-
lorıno göre

ffi§ını

ıyOr
kendiliğinden özel
olorqk hozırlonmış
gibidir.
Bu nedenle onneler
mutloko en oz
6 oy bebeklerini
kendi sütleriyle
bes|esinler. Anne
sütü, her bebeğin
zeko seviyesini etk-
iler, ortış soğlor.
Zeko seviyesinin
yonı sıro bebekler
büyüdüklerinde
çok fozlo
hosto!onmoz ve
kronik hostolıklorı
geçirmezler. Anne
sütüy|e beslen-
meyen bir bebek
ileride birçok
hostolık
gecirebildiği
gibi, kronik
hostolıkIordon
kurtulomoz" dedi.
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slvllcenlz|haflfe a nlayın
Gencinden yoşlısıno
erkek-kodın oyrımı
yopmodon herkesi
ürperten sivilce|er,
tedovi edilmedikleri
ioktirde k!şlde, ciddi
psikolo|ik trovmoloro
yo| oçobillyor.
Sivilceyle ilgili unut-
momonız gereken
temel bilgiler:
Sivilce, toplumdo en
sık görülen deri
hostoIıklonndon biri.
Özellikle ergenlik
döneminde hormon-
o! değişiklikterin
yoğun olduğu l2 ilo
l8 yoşlorındo görülse
de, yeni doğon bir
bebekte yo do 60
yoşındoki bir insondo
do sivilcelere
rostlonobiliyor.

Şimdiye dek hep
sivilce ve beslenme
düzeni orosındo bir

boğlontı kurulso do,
yopılon oroşiırmolor-
do böyle b|r boğlon-
tının olmodığı ortoyo
çıktı. Almon
Hostonesi
Dermotoloji
bölümünden uzm.
Dr. Ayşe Özboyo, sivil-
celerin bir dönem
değil hosiolık
olduğunu belirterek,
bu bllinçle iedovisinin

yopılmosı gerektiğinl
söyledi. Dr. Özboyo,
"sivilceler tedovi
ediImedikleri toktirde
clltte kolıcı izler bırok-
obi!ir. Bu do kişide
ileride ciddi psikolojik
trovmoloro yol oço-
bilir" diyerek uyorıdo
buIundu.
NASıL TEDAVı EDiLiR?
Dr. Özboyo, sivilce
tedovisinde yoğ den-

gesini düzenIeyici
kremler, solüsyonlor,
ontibokteriyel jeller
kullonı!dığını söyIüyor.
Bunlonn uygun kom-
binosyonunun cildin
yopısı, hostonın yoşı
ve klinik durumuno
göre belir|eniyor. İltl-

hopIı ve yoygın sivil-
celerde ise oğızdon
ontibiyotik
kullonılıyor.
sivilcel i lere öneriler
* Cildinizle oyno-
moyın, sıkmoyın.
* Güzellik solonlorın-
don uzok durun.
* Boşko birisinin
tedovisini uygulo-
moyın.
* Sivilceleriniz şid-
detlenmeden ve
vücudunuzdo iz
bırokmodon, en kıso
sürede dermotoloğo
boşvurun.

lO kg CAS Dijital Terazi
Altıniş 16 Böz 2 m.lik Çerez Reyonu

z0'lik Antika Kahve Değirmeni
iş değişlkliği nedeni ile satılıktır.
0.535.355 99 88
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F E Nl LlsEsİ ıw İ ı<.,ızrı]ıl ı]ıl L/Atı
r TOLGA ÇEİ<İÇ ALı os]VlAN soN]VıEz FEN LısEsı
2 A.HıVIET SALıH NuRoGLu YALOVA FEN LİSESİ
3 DILAR/A DAG YALOVA FEN LİSESi

EL -ıG ıOAR]A ı(,ıAyA FEN LİsEsİ
E}L' RS ı /Aı\|/ADOLL, LİsEsİ ıw İ ](.ıa,.zııı{/A]v L/AR

SEZEN BAR.AN4

T H üsAıvı ETTi N oi ıvç:E Li BURSA ANADOLU LİSESİ
2 çıGDE]VI TANRıVERDı BURSA ANADOLU LİSESİ
3 SENCER İV|ORAL BURSA ANADOLU LİSESi
4 ALı BURAı< YıLıVı - BURSA ANADOLU LİSESİ

KöRFEZ FEN DERsHANEsİ,NE TEşEKı<ÜRLER
i ı-ı<öĞFıEriıvr DE GıJ RL, R TABLOıvı arz

I cANsu ı<ıYıVl - ANADoLu oĞRETıVIEN ı-isEsı

aiztrpe B.J rq.JT.LutuĞu vaşarııĞıNtz içiv reşe««ün roivopuz.
öĞpeıvci veütepi ^nıNA NusRET çe«iç vE BuRHANEııiıu ıvuuoĞtu

GE lvl Ll l< ıl\|zADOLlJ LlSESl l{ | K/^Z/^I{ ıl\l L/AFI
l BERK |LKEM TEKİN 21 BURCU KORAL 40 YUNUS TOSUNOGLU
2 DİLARA BEKÇE 22 BURCU YAZİCİ 41 HAKAN ALTİNDİŞ
3 DENİZ GUZEL 23 MERVE OZDEMİR 42 DAMLA TUNCA
4 N|HAN TEKEş 24 S. BURAK BAYRAM 43 NECDET BULUK
5 HUSAMETTİN ARCA 25 DİDEM AKGUN 44 AHMET TALHA |RGE
6 SONER SİNAN 26 F|RAT SOYGAN 45 cAN şANLı
7 HANDE AYPEK 27 CANSU KAPAR 46 KEZİBAN ECE UZEL
8 CEREN ATÇİ 28 MUSTAFA GUR 47 ALİ YİLMAZ
9 CEREN OKUMUŞ 29 ELİF OZBAYOGLU 48 ELıF TuNA
Io HİDİRCAN ARSLANTAŞ 3o NURCAN ATAMAY 49 ONUR ERDEM
l l ı(IVANç şEKER 3l GUNCE GUL İŞİİ( 5o BEGUM NOCA
12 KERİM OJ.KAN 32 ENES ı(ıLıÇ 5I EzGl AYDıN
l3 EMEL TELCİ 33 HİLAL DEMİRC| 52 SERCAN CİNAR
14 ORHUN KAKAN 34 GİZEM KOKSAL 53 GOZDE MUTLUER
l5 AYSU YİLMAZ 35 P|NAR COMERT 54 ORKUN KAPLAN
16 GULAY BAKİR 36 DİLAN AKBAŞ 55 TUGÇE METE
17 MEHMET UNAL 37 MUGE EVIRGEN 56 DAMLA AKYİLDİZ
l8 GuRl(AN DAL 38 G. BALDAN ABBASıG|L 57 HAZAL BUCAK
l9 EzGı AK 39 GAMZE NAZ ŞENDİL 58 CANSU GOKÇE
2o AYÇA GUNAY

oFıHA.ı{ e,az.i ..AIv..A\D)-)ı-ıı ı-isesi Nl ı ı<..A;z/A]\ı/A§l LA,Fı
t GOKHAN ERBAŞ 4 MERT BARİŞ 7 EMRE AYDİN
2 MURAT OZÇAYLAK 5 ESİN ARSLAN 8 EMRULLAH TOPÇU
3 FIKRET F|RAT ENoNu 6 UMİT PEHLİVAN 9 FEYZULLAH ERTURK

izıv i ı< /Aı{/ADO LıJ Li s Es i ııı i ıtr,ıızıı]ıl ıNl Lap
l ECE BOSTANCİ
2 HANDE KALANOGLU
3 MEHMET AKİN

.A.NADoLıJ TEı<ırıiı< - .a,ıv.a,Doı-ı, IVıESLEı< LisEsıN|i ı</AZIAı{ANL^A.Fı
I ENDER USLUER ll EMRE OZKAN 21 TANER APAK
2 SERCAN SEZGİN 12 CEZAYİR YASA 22 GORKEM GULCU
3 EREN ÇELİK l3 TuGÇE DUR 23 İPEK UYSAL
4 MUSTAFA ERSİN KELSOY 14 BERRİN KESKİNOGLU 24 BUKET ACARBAŞ
5 MURAT YİLMAZ t5 GULER ALANKAYA 25 SERCAN AYDİNLİ
6 Ezcl ANıL l6 l. CıHAN sELÇuK 26 EREN DEGERLİ
7 MERVE RAMİZDEN 17 SİBEL BOZKURT 27 GAMZE AKSAI(AL
8 YEŞİM YAGMUR DEVEC| t8 FERDİ GULER 28 OGUZHAN İRGE
9 BUSE YAŞA t9 M. SEFA ŞENKAYA 29 GUNER UNAL
to R|FAT AYDıN 20 GURHAN KOÇ
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Büyükşehİr Yososıno ekıenen ek bar modde ile Gemıık'e boğlı köy soyısı 22,oldu
ı V

Mrua OüdOllohni OürlOOenlil'Oha

TAR^AFSız siva,si Ga^ZETE
FlYATl : 250.000- TL.

0oİill hlldı
Bııyükşehir Belediyeler KonLınıJ'nun geçici ikinci moddesıne göre Orhongozi'ye boğlı olan Kqrsok, Gemiç, Gürle ve Yeni Gürle 30 kilometre çop
olorok belirlenmesi nedeniyle bundon böyle Gemlik'e boğh ölqcqk. Yopılon değişikliğin Orhongozi Koymokomlğı'no teblig edildği oçıklondı. 2'de
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lkullara kayıtlar

bugünbaşlıyor
O rtoöğrefim kur umlorıncı koyıtlor,
bugün boşlıyor. Koyıtlqr, 17 Eylül
Cumq gününe kodor sürecek.
İll<öğretim kurumlarıncı kayıtlar ise
23 Ağusİos'fo o"il"tr|;İZ|,; 

soyfa 
',deÇr

Gen ali Köyü Muhtarı Mejdl Nalcı, Kumsaz plajının büyük ilgi gördüğünü söyledi

"l(url§a|'|Antal 0nz0te0o

v
l|

a [11a ı ı

l(urŞunlu ile GenÇoli koyleil orosındo 40 yıldır süren onloşmozlık §onq e1nce,
l(umsoz'do iki tone bölgenin en büyük holk plojı yopıldı, GençÖil (öyü Muhto1 Mejdi
Nolcı, holk plojı ve çevresinin beş yıl içinde Antolyo'y| orotmbyocoğını söyledi,
kumsqz sohilllerini Holk
Plojıno dönüştürerek hqlkın
kullonımıno qçon Gençoli
Köyü Muhtqrı Mejdi Nqlcı,
çevredeki sozlıkları dq kesil
r,erek bölgeyi Uludoğ
Universifesj ı/e plonloyıp
oğoçlondırqcqk, Körtez' in
en b@ük plojını yorottık-
lqrını söyleyen Mejdi Nqlcı,
Kumsoz'ı Nıtolya sohillerine
benzeteceğini, gelenlerin
huzur içinde denizden ve
ku mlor do n yo ro rlonocoğı nı
söyledi, Hqberi soyfo 3'de

Oncekl gün (umsoı ve Gemms şohii]eıinl doloştık.
liıun ıomondn bu sohiilere giimemi$m.
§ençoli kğü Muhton Mejdi i{olcı'nın l(urnsoz sohillerinde bh

holı( doı yoptığını Hober Müdüümüı §eyfEilin Şel«enöı hobeı
yçıyoıdu.

§wglli Mejdi }lolcı biıl deiohrco dqvet ettl hsmet öncekl
wneymiş.

"ll!!ıry*a Kuşurdulo gideılıen deniin goruldüğü ilk yeıde
bünık blrsozlıl« yqrd,

. 
iu oıozi nedenife kuşunlu ile oençoli i(öyleıi birbirleıiyle

thrgınülcr,

. 
,tlgı,Hd,,koy üE bu orozinin kerdileıinin olduğunu iddio ediyor.

hidl,

Fnffi bfldiğim 40 yıldr mohkemeleıi devom ediyordu.
$onındq ,bu oroziyi holko kozondıımcnın yoıunu ortodon

hilmede büduhr.

ıe Gençoli ffi illuhtoıiığı sohlliholk plo|ı

ohşop tek kotlı işyeılai oluşturmuş, çevreyı

ııı.de hdhmıı yedğl çekirdek knbukloı kumsolo otmomqsını
oğrenebilse doho iyi otocok §qnınrn,

l(umsoz Plojı

soğhlt

Gemsqsln sqhllleıl
hOlk plOİışeldıde yoplmuı 0nhmş degilim

pre-yopmış,
blnosı, ocoğı,

yeİ

önçeden yopm§ olsqloıdı.

be.zemh..

kutionm.

kadri cüı_en
kadri_guler@ hotmail.com

bol kumsol pekyolc

blı moholleıi oton

do genç l(umlq'do boğuldu
sootlerinde denize
girdi. Denizde
orkodoşlorı
qrosındc koybolon
genç, iüm
oromqioro l«qlş16
bulunomo,di.
Kqrontık nedeniyle
fork edilmeyen
Engin Güneı
bulunduğundo
son nefesini
veriyordu.
Genç çoğrılon

gmbulonş ile
Gemlik Mu<ımmer
Ağım Devlei
Hostqne§i'ne
koldınldı,
Ancok iüm
çobolor onu
kurtormoya
yetmedi.
Oioylo ilgli
soruşfurmo
Cumhuriyet
Sovcılığındo
boşlotıldı.

20yOş| n

girdiği denlzden
bir dqho
çıkomodı.
Bilecik'ten
Gemlik'e gelerek
orkodoşlorıylo
l{üçük Kumlo'yo
giden Ergin Güner,
önceki gün okşom

Beldesi'nde : 
,,

önceki gece,
20 yoşındoki genç
l{üçük Kumlo do
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V|cdon KAYIR TOPAI$AŞ

DERİN (I) AİLE Mİ?
"Gemlik zirvesinde

derin oile tortışmo§ı..."
'AK Porti Gemlik llçe

Boşkonı ve yönetim
kurulu üyeleri, muhtor-
lqrlq bir oroyo geldi.
Toplontıdo'derin devlet'
ifodesine benzetilen
Gem|ik'dek|'derin oile
ler' gündem yorottı.
Gemlik'deki moholle

muhtorlorıylo bir oroyo
gelen AK Portili Enver

Şohin, ilçenin ve mohol-
lenin sorunlorını görüştü.
Toplontının en ilgi çekici
kısmı ise Şoh|n'in 'derin
oile' kovromıno dikkot
çekmesi oldu. Artık hiç
kimse ben 30 yıllık, 35
yıllık politikocıyım' diye
ortoyo çıkmosın. Böyle
demekle işler yürümü
yor. Asıl Türkiye'de 'derin
devlet' vor deniliyorso,
Gemlik'te de 'derin oile
ler' bulunmoktodır ve bu
oile|er ilçenin sosyol
ekonomik yopısıno etki
edip, her şeye yön ver-
meye çolışmoktodır.
Şohin'in derin oile

konusundoki oçık!o-
molorınq Muhtorlor
Derneği Boşkonı İOrls
kurt do destek verdi.
Kurt, "Bu derin oileleri
herkes biliyor omo bunu
ilk defo siz dile getirdi-
niz. Ben sizden cesoret
olorok bunu söylüyo-
rum(...)Bosın mensu-
plorının 'Bu derin oile|er
kim?' sorusuno Şohin,
'Bunlorın kim olduğu
önemli değil tonıyon
tonıyor. Tespit olorok
gündeme getirdik boşko
bir şey orqnmosın' "

Torih 28 Temmuz 2OO4-

Çorşombo. . . Hürriyet
Burso Gozetesl'nde
yoyınlonon hoberde
böyle yozıyor...
Geçtiğimiz hofto

yopılmış bu hober..
Hoftolık yaa yozınco,

gündemi bir hofto geç
yorumlomqk zorundo
kolıyorum..

Bekqrlık nüfusundo
Gemlik yozon ve
denizinde yüzen,
hovosını soluyon,
bo|ığını yiyen körfez
insonı olorok, hoberi

okuyunco şoşırdım!..
AK Portili Enver

Şohin'in, 'derin oile'
oçıklomosıno destek
veren ve de cesoret
olon Muhtorlorın boşı
İOrls Kurt'o ne demeli?
Gozeteci orkodqşlorın,

'Bu oileler kim' sorusuno
'Bunlorın kim olduğu
önemli değil, tonıyon
tonıyor. Tespit olorok
gündeme getirdik boşko
bir şey oronmosın' söz-
lerine ne deme|i?
Demek ki, tespit

edilmiş,'derin oileler'...
Koç kişiden oluştuğu,

hqne soyısı, yoş oron|orı,
okumo yozmo vb...
'tonıyon tonıyor' sözüne
ne demeli?

Ben tonımıyorum...
Ki, çoğu kişi de

tonımıyordur!..
Gemlik'i teksos gibi

kuIlonmok isteyenler
olobilir...
Her kent de, ilçede ,

köyde bu tür insonlor
oluyor!..
Amo oiIe kovromı çok

önemIi!..
AıLE !. .

Ne güzel, Muhtorlorın
boşkonısın, üstelik bu
oçıklomoyı yopon AK
Portili Enver Şohin..
AK Porti'den Belediye

Boşkonı seçilen Boşkon
Mehmei Turgui ile bu
konu görüşüldü mü?

'Derin oileler yo do
derin oi|e' konusundo
ne gibi girişimlerde
buIunuldu!..
Gemliğimizin huzurunu

koçıronlor konusundo
önlem olmok gerekmi
yor mu?

Üstelik, moholle|iyi en
iyi bilen muhtordır!...
yonındo do Ak porti

ilçe yönetimi vor..
Al sono güç!..
Böylesi önemli bir

konuyu gündeme getiı
sonro do sessiz kol!
Olmoz..
Meşhur oyronı ile

onılon Susurluk'o dön-
mesin!..
Gemlik'in ekonomik ve

sosyol hoyotıno yön
veren oileler kim?

Nereden bu gücü olı

yorlor?
Bu soruloro yonıt ver-

mek gerekiyor?
Gemliklilerin huzuru

için, 'derin oile '

kovromını oçocoksınız?
Oyle "Türkiye'deki

derin devlet gibi
Gemlik'te de derin oile
vor' deyip geçiştirmekle
olmoz...

Mormoro'nın en güzel
körfezine oit o|on
Gemlik çok forklı bir
yopıyo sohip bir sohi|
kosobosıdır!..

Ben kosobo diyorum..
Gemlik Belediye

Boşkonı Mehmet Turgui,
kordono oklımdo koldığı
kodorıylo, "Sevgi hizmet
!şidir." levhosını osmış...

Sevgi hizmet işidir
de.... Rontçıyo, tefeciye
göz yummomonın bir
yolu do 'derin oileler'
konusundon gecer !

Ben. bu sorulorın yonıl-
lorını ıstıyorum, Gemlik'e
Kosovo'don 1922 yılındo
9öç eden bir oilenin
torunu olorok.

Tobi ki, Teksos değil,
benim güzel deniz
kosobom!..
Ak Porti'li Enver Şohin,

ne oldu do böyle bir
oçıklomodo bulundu,
bunu onlomoyo çolışı
yorum...

Türkiye'nin gündemine
'derin oile' kovromı yer-
leşti

Hoş, bu hober dışındo
derin oile kovromı
üzerinde duron do
olmodı yo...

Özetle,
Gemliliklerin huzurunu

koçıron, derin oileler
kim?

Bu konu geçiştirilecek
bir konu değil!.

Eğer gerekli önlemler
olınmozso, teksos ilçesi
olmok do vor!

Benim güzel
Gemliğimin denizi kir-
letildi, hiç olmozso,
'insonı' kirletilmesin!..
O Gemlik'de torun-

lorının torunlorını
evlendiren qileler vor!..

Bilmem onlqtobildim
mi?
Sevgiyle kolın.

Gemlik'e boğlı köy s<ıyısı 22

Mruak,0

0MeyOhni 0

Büyükşehir Beledlyeler Konunu'nun g
ikinci moddeslne göre Orhongozi'ye
olon Korsok, Gemiç, Gürle ve Yenl G
30 kilometre çop olorok belirlen
nedeniyle bundon böyle Gemlik'e
olocqk. Yopı!on değişikliğin Orhon
Koymokom!ığı'no teblig edlldlği oçıklo
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir
Belediyeler
Konunu'nun
geçici ikinci
moddesine göre
Orhongozi'ye
boğlı 4 köy
Büyükşehir
Belediyesi
sınırlorıno
dohil edildi.
Gemlik'in Burso
Büyükşehir
sınırlorıno
olınmosıylo
yopılon
değişiklik
lçişleri Bokonı
Abdülkodir

Aksu imzosıylo
Orhongozi
Koymokomlığı'
no tebliğ edildi.
Burso Büyükşehir
sınır|orının
30 kilometre
çop olorok
belir|endiğlnde
bu doirenin
içinde kolon
Orhongozi'ye
boğlı Korsok,
Gemiç, Gürle
ve Yeni Gür!e,
bundon böyle
Gemlik'e
boğlı olocok.
Konuno göre
Büyükşehir

eİil|

hn

ı

v

g

t

0erl]|fi

ve tüzel kişil
ormon köyle

olon kqrsok,
Gemiç, Gürle
ve Yeni Gürle'
hizmetleri ise
ilçe ve
Büyükşehir
belediyeleri
torofındon
korşılonocok.

Belediyesi
sınırlorındo
kolon ilçe ve
ilk kodeme
belediye|eri i

koldırı|ıp
moholleye
dönüşecek
köyler orosın

?ba

TURı(İYE,NİN El-l El(ONO]ü4İl( DAVETİYELER

EN uYGuN FıYATLARLA,,,

ıl

tü]ioı 0isct
[ü4ATBAA0 ı Lı K.YAYI N c l Lı K.RE KLAııll c l Ll K

İstlltlol Cod, Boro §ok, Akbonk Arolığı İ.lo : 3/B OElıılLİ|(

Tel : 
{0,2241 5l3 96 83 Fox : (0,224 5l3 35 95

il

l(ARAR VıRı-lıİYı(ATA t0 0 LA R 00 R iılllDilıl
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Gemlik Büyükşehir
MecIisi'nde

Geçen Cumortesi Boşkon|o biroz
sohbet eitik.

Çoy bohçesindeki sohbet doho
somimi oluyor.

Doho verimli oluyor.
Konu döndü doloştı.
Büyükşehir'e boğlonmo işinde

yoğunloştı.

Şimdl Burso, Ankoro |çin nosılso.
Gemlik'te Burso için oynen öyle

oldu.
Yoni. Gemlik 6 üye ile, Burso

Büyükşehir'e girdi.
60 üyeli Büyükşehir Be|ediyesi'nde

gorev 10ı(sıml yopllocoK.
- Finonsmon
- Yotırım
- Ve. İmor
gibi konulordo komisyonlor kurulo-

cok.
Buroloro Boşkon ve üyeler seçilecek.
Artık ilçe Belediye Mecllslerine,

dononımlı kişilerin seçilmesi şort oldu.

Çünkü siyoset ve yöneiim, Gemlik
sınırlorını toştı.

Artık Burso ve Gemlik Belediyeleri, iç
içe olocok.

- Büyükşehirde derdini iyi onloton
kozonocok.

- Konulorınq hokim boşkonlor,
soygın!ık kozonocok.

- Gemllklilerin Burso yönetimine b|le,
kotkı!orı olocok.

Amo. Burolordo boşorı|ı olmqnın,
bozı şorilorı vor.

- Her zomon, hozır!ıklı olmok gerekir.
- Sovunulon konuIoro, montıklı

gerekçeIer bulmok gerekir.
- El oltındo doImo, teknik bilgi ve

belge bulundurmok gerekir.

Bu yopılonmo üyeleri, sosyo! yönden
de, birleştirecekiir.

Kısocosı, Gemlik bu yosodon korlı

çıkocoktır.
Çünkü Boşkon Mehmet Turgut,

Gemlik'i sovunocok ve tonıtocok her
türlü dononımo sohiptir.

Gi]NiIN s(izü

Bütün olmaya çalış,
Eğer ki olamazsan
|şe yarar bir parça olup,
Bütüne katıl. "Shiller"

Eroı GÜnçay

ııü nıT a İ gE I a Eıifi lı şİ? ,l ı ıı
ı(ı ı ı ı ııI İ ı ı

Y rE
ı{ı
Y

Kurşunlu beIdesine
doğru giderken,
denizi ilk gördüğünüz
yerde uzoyorok

- giden büyük sozlık
olonın bir ucu

_ Kumsoz villolonno bir
ucu ise Covit Çoğlor
torofındon yoptırılon
villoloro uzonıyor.
Bu geniş olono
sohip olobilmek için
Kurşunlu ve Gençoli
holkı yıllordır hukuk
sovoşı verdiler.
Anloşmozlık her iki
torofo do yoror
soğlomodı.
Geçtiğimiz yıllordo
Kurşunlu Belediyesi ile
Gençoli Köyü
Muhtorlığı oroziyi
ortbdon ikiye bölerek
poyloşınco, sorun

çözüldü ve böIgenin
en uzun kıyısı bulu-
non iki holk plojı
ortoyo çıktı.

ANTALYAYA
BENZETECEGiM
Gençoli Köyü Muhtorı
Mejdi Nolcı, kendi
bölgelerinde kolon
sohil şeridini holk
plojı holine getirerek,
holkın kullonımıno
oçtıklorını, sohilin

vı

ince kumunu eIe
yerek, holkın denize
rqhot!ıkIo girebile-
ceği bir yer holine
getirdiklerini söyledi.
Nolcı, gozetemize
yoptığı oçıklomodo
şunlorı söyledi :

"Sqhili holk plojı
olorok kullonqbilmek
için gerekli oltyopı
sını o/uşturduk.
Oturmo gruplorı,
duşlor ve tuvqletleri
köy imkonlorıyla
yqpıp, yine köy
muhtqrlığı torofındqn
işletmeye soktuk.
Plojın orkqsındo
kolon sqzlıklqrı temiz
leterek geniş bir
olqn kqzandık.
IJtudoğ Üniversitesi
ile birlikte bu olonı
plonloyıp
yeşerteceğiz.
Kumsoz Holk Plojıno
gelen qileler orodığı
her şeyi bulocok.

Herşeyden önce
ince kLımıJ,
güneşi ve denizi
ile buroyo geleni
rqhqt ettireceğiz.
Plojo giren her
oroçton çok oz
bir ücret qlorok,
burqnın giderlerini
korşılıyoruz.
Yokındq o/ışveriş
merkezleri,
dinlenme yerleri
ile Kumsoz bölgenin
en güzel yerlerinden
biri olacok.
Kurşunlu belediye
ofobüsü holk plojı
önüne kqdqr
s.9fer yopryor.
ozel qrc,cı olqnlqr dq
burayo gelerek
denizimizden,
kumumuzdqn
yororlonqlibirler.
Güzel bir gün
geçermek
isteyenleri Kumsqz'o
dqvet ediyortım."

"Kl;r;§lıI'ıArlhl

0 rJIOhOO ffi
||

l(urşun|u ile Gençoli köyleri oro§ındo 40 yıIdır süren onloşmozlık §Ono erlnce,

l(umsoz'do iki tone bölgenin en büyük holk plojı yopıldı, GençOli l(öyü Muhtorı Mejdi

Nolcı, holk plojı ve çevresinin beş yıl |çindeAntolyo'y| orotmoyocoğını söyledi,

ıı

I ı

AKP Avrupo Hıristiyon

demokrotloro ortok üye
olorok kotılocokmış.
Dinlerin hoşgörü konıtı, konıtı...

?,ıan ?annrn

Hoşgörü.,.

TAsı
5ıt

GEDlĞİı.ır
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konsere
beklediklgrini
söyledi.
Boşkon Güre,
bu yoz sezonu
Kumlo'do sorun-
suz bir dönem
yoşodıklorını,
sohildeki kum
sorununu

çözmek için
çolışmolorı
sü rdü rdüklerini,
Kumlo'yı doho

y0r0rı n0 resın
Küçük Kumlo
Belediyesi
geleneksel
yoz konserini
l4 Ağustos
2OO4 günü
yopocok.
Küçük Kumlo
Belediye
Boşkonı
Eşref Güre,
yı!lor önce

boşlottığı
konserleri bu
yıI do tekror-
!onocoğını,
bunun gelenek-
sel hole
getirildiğini,
omoçlorının
kumlolıloro
hoş vokit
geçirmek
olduğunu

söyledi.
Kumlo'yo gelen
yozlıkçılorın
Kumlo'don
dönüşlerinde
unutomoyocok-
lorı onılorı do
birlikte
götürmeleri
omocıylo
ülkenin tonınmış
sonotçılorını
her yıl Küçük
Kumlo'yo dovet
ettiklerini
söyIeyen Eşyref
Güre, bu yıl
ki Kumlo
konserinde
tonınmış
sonotçı Niron
Ünsol, Homiyet,

toşor
lpek'i geiirecek-
lerini söyledi.
Konserin Altoy
sitesi önündeki
genis olon6q
düzenlenecegı-
ni belirterek,
tüm kumlolılorı

ı

ılı

n

t

yoşonobilir bir
belde holine
getirmek için
çobo horcodık-
lorını belirtti.
konsere kotılo-
cok sonotçı!orın
kumlonın her bjr
torofı ofişler ile
donotıIırken,

şimdiden
yozlıkçılorı yılın
konserinin
heyeconı sordı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik zihinsel
özürlüler
Rehobilitosyon
Merkezi odıno
Belediye Sergi
Solonu'ndo
kormo resim sergisi
bugün oçılıyor.
özürlüler okulu
Müdürü Tomer
Sivri, verdiği bilgide,
Çoğdoş Hobi ve
sonoi Evi torofındon

oçılocok kormo
resim sergisi'nde

çeşitl! eser|erin
holko sotılocoğını
duyurdu.
kormo resim
sergisinden
elde edilecek
gelirin ise bir
bölümünün
Gemlik zihinsel
Özürlü gençlerin
giderlerine hor-
conocoğı bildirildi

rtez

||:ı:I

'. .:r

ıhnl|u'0 0

ll

n0 0n un[ 0n $un0
J

0n"00 0[T0[ lsuhnelen
l(üçük Kumlo
Beldesi, yozın
en sıcok
okşomlorının
yoşondığı
bu günlerde
sonotsol
etkinliklere
de oğırlık
veriyor.
Önceki
okşom
Kumlo AItoy
Totil köyü
önünde
oynonon
"Ondon bun-
dqn şundon"
odlı komedi
türü tiyotro
gösterisini
yokloşık 3
bin kişi izledi.
Kumlo
Be!ediye
Boşkonı Eşref

Güre'nin
konuğu
olorok
yozlıkçılor!o
birlikte oyunu
iz!eyen
Umurbey
Be!ediye
Boşkonı Fotih
Mehmet
Güler, oile-
siyle birlikte
eğlenceli
okşom
geçirdi!er.
İstonbut
Gökkuşoğı
Tiyotrosu
oyunculorının
sohne!ediği
ononim oyun
olon "Ondon
bundon
şundon"
od|ı komedi
iürü oyundo

günümüzde
yoşonon
değerler
mizohi
şekiIde
gözler önüne
seriliyor.
Sinemo ve
sevilen
te!eviryon
dizilerinden
tonıdığımız
Osmon
Covcı ile
Uğurton
Soyıner'in
de rol oldığı
tiyotro
gösterisi
KumIo'lı
yozlıkçıloro
Belediye
torofındon
ücretsiz
olorok
izlettiri!di.

lı



rtezKırAğustos 2004 Pazartesi aı Sayfa 5

kullara yıtlar baş rlı
Ortoöğretim kurum-
|orıno koyıtlor, bugün
boşlıyor. Koyıtlor, l7
Eylül Cumo gününe
kodor sürecek.
İlköğretlm kurumlorı-
no koyıtlor ise 23
Ağustos'to boşloyo-
cok. Ancok koyıt
tol«vimi, milli eğitim
müdürlüklerince
belirlendiği için
illere göre bozı
forklılıklor olobilecek.
Bozı illerde liselerin
koyıtlorı l 6 Ağustos'to
boşlorken, bozı
iller ilköğretim koyıt-
lorını doho erken
torihe çekebilecek.
Sınovlo öğrenci kqbul
eden liselere koyıtlor
ise belirlenen değişik
torih|erde gerçek-
leştirilecek.

Buno göre, -Fen,

Anodolu, Anodolu
öğretmen liseIeri ve
Sosyol Bilimler
Lisesi'ne kesin koyıtlor,
12-15 Ağusios günleri
orosındo yopılocok.
l6 Ağustos Pqzortesi
günü oçık kontenjon-'
lor ilon edilecek ve
buno göre ön koyıt
boşvurulorı kobul
edi!ecek.
Anodolu mesleki ve

teknik orioöğretim
kurumlorı, Anodo!u
imom-hotip liseleri,
Soğlık Meslek
Liseleri'ne koyıt|or l6-
20 Ağustos torih|eri
orosındo yopılocok.
süprn ı-iseı-rn
Yoboncı dil oğırlıklı
liseler (süper liseler)
için ön koyıt boşvuru-
lorı, 24-3l Ağustos
2OO4 günleri orosındo
i| ve ilçe milli eğitim

müdürlüklerine
yopılocok.
Süper liseye boşvur-
mok isteyen
öğrencinin, diplomo
notunun en oz 4.00
olmosı ve herhongi
bir ortoöğretlm kuru-
muno hiç koyıt yop-
tırmomış olmosı
gerekiyor.
Boşvuru sırosındo
odoylor 5 okul tercihi
yopobiliyor.
Kesin koyıt hokkı
kozonon öğrencilerin
listeleri, 2 Eylül
2004'de ilon edile-
cek. Kesin koyıtlor, 2-
4 Ey!ül 2OO4 torihleri
orosındo yopılocok.
Boş kontenjonlor 6
Eylül 2004'de ilon
edilecek. Boş konten-
jonlor için 7-8 Ey!ül'de

yeniden ön koyıt olı-
nocok. 9 Ey!ül'de
kes|n koyıt hokkı
kozqnqn öğrenci|erin
isim|eri ilon edilecek.
Bu öğrenciler I0
Eylül'de kesin koyıt
yoptırocok.
Süper liselere ge|e-
cek yıl için 64 bin
620 kontenjon oynldı.
ANADOIU GÜZEL
sANATLAn ı-isrı-rnı
yetenek sıncıvı
sonuçlorıno göre
öğrenci kobul eden
Anodolu Güzel
Sonotlor Liseleri'nin
de sınovlorı boşlıyor.
Ögrencilerin yetenek
sınovlorı, Ankoro
Anodo|u Güzel
Sonotlor Lisesi, İston-
bul Avni A§ol
Anodolu Güzel
sonotlor Lisesi ve
İzmir !şı|oy Soygın
Anodolu Güzel
Sonotlor Lisesi'nde 9-
l t Ağustos 2004'de
gerçekIeştirilecek. Bu
oku!lordo sınov
sonuçlorı l 3
Ağustos'to oçık-
lonocok.
Diğer Anqdolu Güzel
Sonot!or Liselerinde
l 6- t 8 Ağustos 2004
torihleri orosındo
yetenek sıncıvı yopılo-
cok. Sınov sonuçIorı

20 Ağustos'to be|li
olocok. Anodolu
Güzel sonotlor
Lise|eri'ne kesin koyıt-
lor 24-26 Ağustos
2OO4 torihleri qro§ın-
do yopılocok. Açık
konten|onlan 26
Ağustos'to ilon edile-
cek. Açık kontenjon-
loro yedek listeden
koyıt hokkı kozonon
öğrenciler 1-3 Eylül
2OO4 tqrihleri
orosındo koyıt
yoptırobilecek.
oKUL zili,
l3 EYLÜL,DE çALACAK
Ö6renciter, 3 oy!ık
totilin ordındon ] 3
Ey!ül 2OO4 Pozoıtesi
günü ders boşı
yopocok.
Yorıyıl totili, 24 Ocok-
6 Şubot 2005 torihleri
orosındo yopılocok.
Ancok, yorıyıl totilinin
hemen öncesine
denk gelen Kurbon
Boyromı nedeniyle,
öğrenciler, l9 Ocok
2005 Çorşombo
günü soot l3.00'ten
itiboren totile
boşloyocok.
ll<lncl yorıyı|, 7

Şubot 2005 Pozortesi
günü boş|oyocqk ve
l0 Hoziron 2005
torihinde sono
erecek.
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J Her çeşif bqlık oğtorı
J Sokono Misino Ağtorı

J ipAğ
J Fonyo

fI Montor, kurşun

J h Çeşitteri
J Sondol Mqtzemeleri
J Kürek
J Çopo
J Mqcun
J Gqlvenizli çivi
J TMC sintine pompos,
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ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz
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Ömerbey Mah. Üstün Sok.
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Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GSM : (0.532) 297 23 18
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Gemlik Vergi Dairesi'nden
aldığım vergi levhamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
DoĞAN özoervıin

Vergi No : 676 004 9804IIIIIII J
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universite öncesinde
yüz binlerce genç, ter-
cihini yop|p gelecekleri
için koror verirken,
mesIek tercihlerinde
burçlorın do etkili
olduğu ortoyo çıktı.
lnsonlorın korokterlerine
göre mesleklerinin
önem kozondığı, işinde
boşorıyı yokoloyonIorın
meslek terc]hinde yıldı-
zloro kulok verdiği öne
sürüldü.
www.burclor.gen.tr
odresinden derlenen
bilgilere göre, doktor-
!uk, hemşireIik ve öğret-
menlik en çok yengeç
burcundokilerle
örtüşüyor. Oyunculuk,
sonotçı ve modocılık
oslonlorın ; ekonomist,
borsocı ve eczocılık
boşoklorın; psikiyotrist,
oroştırmocı ve polislik
terozilerin ; politikocılık
işodomlığı ve müteoh-
hltllk ise oğloklorın
boşorılı olduğu mesIek-
Ier. lşte burçlor ve
burçloro uygun meslek-
ler: Koç: Sotış temsilcisi,
reklomcı, holklo ilişkiler,
muhobir veyo televizy-
oncu|uk gibi meslek-
lerde bosorılı olurlor
Bozı noc|or do cerroh
olmoyo egılımlidir.
Boşorılı oIn,oK ıçın iş
ırkodoslorınızo ve per-
sonele diplomotik
dovronmoyo çolışın.
Çolışkon olduğunuzdo,
seçtiğiniz olonın lideri
olobileceğinizi unut-
moyın. Birçok konudo
tortışmo meydono
getirecek, problem
çıkortocok biri oImoyın.

ft,m*,
ru"=:ffiağ wffi!:

\/a

Diğer insonlorlo konuş-
modon, işle ilgili
değişiklik yopmok için
ısror etmeyin.
Boğo: lşte, boşorıyı en
üst seviyeye çıkortmok
için doğonızdo bu|u-
non hırsı, isteği ve çolış-
mo oşkını kullonın.
Em|okçı, bonkocı,
grofiker, broker, ekono-
mist, otel yöneticisi,
inşoot mühendisi gibi
meslekler boğolor için
uygundur. Boşorılı
olmok için, soygı duy-
duğunuz kişilerden
tovsiyeler ve destek
olmoyo oçık olun.
Rutini değiştirmek
zorundo, koldığınızdo
endişeye kopılmoyın.
lçten içe hotolı
oldugunuzu bi!diğiniz
zomonlordo, inotloşıp
fikrinizi değiştirmeyi
reddetmeyin. lyi oı9on
ıze olmus bir colısmo
yeiınız,n oımosıno
önem vetın,
lkizIer: Fikirlerinizi
gerçege dönüşturmek
konusundo iyisiniz.
Ancok üretici enerji ve
yeteneklerinizi oynı
ondo, birden çok ve
değişik konuloro
yöneltmeyin. Müşteri
temsilcisi, muhobir,

reklomcı, metin yozorı,
yoyıncı gibi mesleklerin
yonındo konsontre
gücü olon ikizler, iyi bir
borsocı do olobilir.
Boşorılı olmok için,
günlük bir iş plonı
yopın ve bunun değeri-
ni bilin. sodece kendi
fikir|erinize değil, diğer
insonlorınkine de değer
verin. lş yerinde kırıcı ve
sürekli eleştiren kişi
olmomoyo çolışın. Kıso
zomono birden foz|o iş
veyo proje sıkıştırmoyın.
Aslon: Oyuncu, sonotçı,
modocı, holklo ilişki|eı
yönetici, tekniker,
muhosebeci, tomirci,
sotış donışmonı g|bi
meslek|er size göredir.
BoşorıIı olmok için,
boşkolorındon bek-
lediğiniz kodor siz de
çolışın. Diktotör olmok-
ton koçının, emir ver-
mek yerine rico edin.
Yoptıklorınızlo 9urur
duyun omo oslo önem-
ini fozlo obortmoyın.
Yengeç: Duygusol biı
yopısı olon yengeçleı,
iyi niyetleri soyesinde
mesIeklerinde odım
odım i|erIeyebilir.
Doktor, hemşire,
sekreter, otel yöneticisi,
öğretmen, emlokcılık
gibı meslekler ve genel
mudürlük, yengeçlerin
ışidir. Ayrıco yengeçler
iyi bir ressom, oyuncu,
müzisyen veyo bonkocı
olobilir. Boşorılı o|mok
için, strotejinizi belir-
lerken sezgilerinize
ku|ok verin. lş
orkodoş|orınızlo iyi
geçinmeye çolışın omo

onloro onnelik veyo
bobolık yopmoyın.
Güç de|isi yodo çok
fozlo ihtiroslı olmoyın.
Her şeyi dışloyorok ken-
dinizi sodece işinize
yönlendirmeyin.
Boşok: Holklo ilişkiler,
oIternotif tıp, ekono-
mist, borsocı, muhose-
beci, eczocı, öğret-
men, yoylncı ve
sotıcılık boşokloro
göredir. Boşorılı olmok
için, değerinize inonın
ve fikrinizi söylemekten
koçınmoyın. Sizin
boşorınızın boşkolorıno
mol ed|lmesine ve
övülmelerine izin ver-
meyin. Problemleri
çözmek için bir odım
otmodon, işinizle ilgili
şikoyetlerde bu|un-
moyın. Kriz onlonndo
ponik olmoyın. Nosıl
olso onu otlotmok için
bir yolunu bulocoksınız.
Çolışmo ortomınızdon
memnun olduğunuzo
emin olun.
Terozi: Ressom,
müzisyen, sonot
uzmonı, stilist, mimor,
hokim, diplomot,
kuoför, teknisyen, dişçi-
lik uygun meslek|erdir.
Boşorılı olmok için.
verdiginiz kororloro
uyun. Yeteneklerınızi en
üst seviyeye çıkort-
tığınızdon emin olun.
Horekete geçmek
konusundo geç kolıp
büyük fırsotlorı eliniz-
den koçırmomoyo
özen gösterin.
Yopocoğınız işin
neresinden boşloyo-
cogınızı uzun uzun

düşünüp, zomonınızı
boşo horcomoyın.
Akrep: Psikiyotrist,
oroştırmocı, polis, poli-
tikocı, eczocl,
medyum, sovcı, köşe
yozorı, cerroh, bilim
odomlığı size göredir.
Boşonlı olmok için,
meydon okumolordon
hoşlonmonız güzel
omo gereksiz. kovgolor-
don koçının. lşinize
korşı tutkulu olun.
kendinizden biroz ödün
vermeniz gerekse de
ço!ıştığınız herkesle iyi
geçinmeye çolışın.
Güvensizliklere kopı!ıp,
üreticiliğinizi engelle-
meyin. Tokıntılı bir
megolomon olmoyın.
Asobi dovronmoyın.
Yoy: Felsefeci, ovukot,
öğretmen, turizmci,
§porcu, yönetici, poli-
tikocı, işletmecilik
uygun mesleklerdir.
Boşorılı olmok için,
oyrıntıloro önem ver-
meyi unutmoyın. Her
zomon en iyisini
bildiğinizi düşünmeyi
bırokıp, boşkolorının
fikirlerine de oçık
olmoyo çolışın.
Enerjinizi çok foz|o
doğıtmoyın.
Tutomoyocogınız mon-
tıksız sozler vermeyin.
Sızin için iyi olobiIe-
cegini bildiğinizde,
boğlılık|ordon ve fırsot-
lordon koçmoyın.
Herkesin sizin gibi
düşünemeyeceğini ve
çolışkon olomoyo-
coğını unutmoyın.
Oğlok: Politikocılık, iş
odomı, müteohhit,
öğretmen, belediye
memuru, sigortocı,
yönetici osistonı, oto-

So

mobil tomircisi, stilist
bonkocılık oğloklon
işidir. Boşonlı olmok
için, prensiplerinize
sodık kolın ve kendi
korşı her zomon
olun. Bütün oğır çol
mo|orınızı birkoç
dinlenmeyle de
sokun. lşte çok fozlo
soot horcoyıp
tüketmeyin. Güce
oçlığınızın sizi
sine izin vermeyin.
Kovo: Rodyocu, iele-
vizyoncu, politikocı,
ostrolog, bilgisoyor
uzmonı, orkeolog, fi
yönetmeni gibi m
ler kovoloro göredir.
Boşorı olmok için

uzu ve

o lon

çolışmoyı tercih edin.
yerinde her zomon
değlşikliğe ihtiyocınız
olduğunu unutmoyın.
lnson loro yokloşımınız
do, yonlış dovronıp
kötü bir etki bırok-
moyın. Boşkolorının
yopıcı önerilerini din
rneyi reddetmeyin.
llginç olmoyon konu-
loro yönelmeyin.
Bolık: Güzel sonotloı,
re§som, müzisyen
tıo oyuncusu, so.syol

donışmon, ogretmen,
sporcu, fotogrofçı,
müşteri temsilcisi bolık
lorın işidir. Boşorılı
olmok için, o|tıncı
hissinizi dinleyin. Sizi
totmin eden ve mut|u
olmonızı soğloyon her
şeyle ilgilenin. Günleri
nizi protik ve iş|evsel b
şekilde plonloyın.
Hoyollerinizi boşorılı
gerçeklere
dönüştürmeye çolışın.

MesIegınız burcunuzda sa

GEREKLi TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEN|Z OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212' 516 1212
Yalova (226| 811 13 23
|DO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

ltfoiye
polis İmdot
Jondormo İmdot
Jondormo K. 513
Polis Korokolu 513
Gor. Kom. 51 3

ll0
l55
I56

l0 55
|8 79
12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

(226,) 81410 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

oToBÜs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞffİCİLARİ

5

METRo
Aydın Turizm
süzer Turizm
Kayatıeyoğ!u
Anıtur

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Ha!k Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11

513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73HASTANELER

BELEDİYEDevlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 5132329
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

TAKSıLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

513 12 95
513 16 37
513 16 37

513 88 43
513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

Gl,
E
lvl
L
İ

I(
fİ,
E
Eil
B
E
rı,
İ

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su lşlet. 513 45 21 - 115
İttaıye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş|. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185 513 14 25

AKCAN PETROL
yenı_ivuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

ffiJAmA milA P[[aAR[A

Fagt,Food| (afe
GEıü4L||(,TE ıLl( utu$tARARA§l §Aı.ATA BAR|

PİZZAııJIİZİN

TADıNA

BAı(TİNİZ tt,lİ?

pukel $erııi$iıniı vordır

lstiklal Cad,No : 17 GElıılLlK Tel : (0,224) 513 53 67

lşyeri ııe eıılere
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huhukslnffI!rnfiar 0/;! rnl n
- jrkiye'de yoşoyon
: kişilik bir oilenin
,tolomo gıdo ve

: Jnnmo horcomolorı
,_,plomı, Temmuz
-:,4ndo bir önceki
_:,/o oron|o yüzde
- 40 oronındo
.:zolorqk 616 milyon
22 bin 7l8 lirodon,

: l I milyon 295 bin
:2E liroyo geriledi.
--olışon iek kişinin;
;ıdo horcomosı,
:ınmcı, oydınlonmo,
:onnmo, soğlık,
_loşım, hoberleşme,
;iyim, temizlik,
:ğitim-kü|tür, spor,
"ıtil, çevre-su ve ev
;şyosı gibi kolem|eri
;eren oçlık sınırı ise
iımmuz oyındo

yüzde 0.69'llk ortışlo
615 milyon 78l bin
590 liroyo uIoştı.
Türkiye Komu
Çolışonlorı
Konfederosyonu'nun
(Türkiye Komu-Sen)
DİE'den otdığı
Temmuz 2OO4
fiyotlorıno doyonon
oroştırmosındo,
Türklye'de yoşoyon
4 kişilik bir oilenin
ortolomo gıdo

ve borınmo
horcomolorındo
düşüş gözlendi.
Türkiye Komu-Sen'in
oroştırmosıno göre,
4 kişilik bir oiIenin
ortolomo gıdo ve
borınmo horcomolorı
toplomı Hoziron
oyındo 6l6 mi|yon
122 bin 7l 8 Iiroyken,
Temmuz oyındo
yüzde 0.40 oronındo
düşerek 6l l

milyon 295 bin
628 liroyo geriledi.
Temmuz oyındo
çolışon tek kişinin
oçlık sınırı ise, bir
önceki oyo göre,
yüzde 0.69'luk oriışlo
6l l milyon 5I0 bin
700 lirodon 6l5
milyon 78l bin
590 liroyo çıktı.
Türkiye Komu Sen'in
oroştırmosındo,
oçlık sınırı belir-
lenirken; gıdo
horcomosı, ıslnmo,
oydınIonmo,
borınmo, soğlık,
uloşım, hoberleşme,
giyim, temizlik,
eğitim-kültür, spor,
totil, çevre-su ve
eV eşyosl

horcomolorı değer-
lendirilmeye olındı.
Değerlendirmeye
göre, çolışon tek
kişinin günlük horco-
mo miktoıı 2O milyon
526 bin 53 liro oldu.
Öte yondon, Temmuz
oyındo çolışon blr
kişinin yoksulluk şının
80l milyon lirq oiorcık
hesoplondı. Açlık
sınırı ile oynı ko!em-

lerin yer oIdığı hesop
Iomodo, miktorlor
forklı lı k gösieri rken,

çolışon kişinin horco-
molorıno çolışmoyon
eş ile okulo giden ve
okulo gitmeyen birer
çocuk eklenmesiyle
oluşon 4 kişilik bir
oilenin osgori geçlrn
sınırı ise l rrnlyıır66l
milyon 55 bin liro
olorok hesoplondı.
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VEDAT İ(ORAY KARBAY
SEDA Yı LDlz

EYÜP UMUT AFŞAR
oMER KosE
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Sıgortasıza indirimli çözüm bulun u
Çolışmo ve Sosyol
Güvenlik Bokonlığı,
işletmelerdeki koçok
işçileri koyıt oltıno
olmok için teşvik uygu-
lomosı yopocok.
Bokonlık işçilerin SSK
pr|mlerini, işverenin de
kotkı poyını düşürmeyi
plon!ıyor.

Ço!ışmo ve Sosyol
Güvenlik Bokonlığı,
soyılorı yokloşık 5 mily-
onu bulon ve devlete
zororı 20 kotrilyon
liroyo uloşon koçok
işçileri sigortolı yopo-
bilmek için mevzuotto
kopsomlı bir operosy-
onq hozırlonıyor. Bir
dizi çözüm önerisi
hozırloyon bokonlık,
SSK primlerini düşür-
erek işletmeIerdeki
koçok işçileri koyıt oltı-
no olmok için teşvik
etmeyi pIonlıyor.

lşyeri denetim elemon-
lorıno ödül doğıtılmosı,
okulloro sosyol güven-
lik dersleri konulmosı,
futbolculoro sohoyo
çıkorken sosyol güven-
lik sistemiyle iIgili
ponkort oçmolorının
soğlonmosı, koçok
lşçillğl eleştiren konu-
lorın KurtIor Vodisi gibi
Tv dizisi ve film senor
yolorındo işlenmesi,
sigorto primlerine
çoproz sorguIomo
yopı| mosı, şirketlerin
moli yükümlülükleri ve
bürokrosinin ozoltıI-
mosı, iş|etmelerin
Sosyol Sorum!uk
Stondordı (SSS) belgesi
olmoIorının teşvik
edilmesi gibi gibl çok
soyıdo çözüm önerisi
üzerinde çolışılıyor.
lşçi örgütlerinin
görüşü olındı

Çolışmo Bokonlığı,
koyıt dışı istihdomın
önIenmesi omocıylo
olınocok önlemler dizi-
sine i!işkin l02 soyfolık
kopsomlı bir ropor
hozırlodı. Roporo; Türk-
!ş, Hok-lş ve DlSK'in de
görüşleri eklendi.
BokonIor Kurulu'ndo
değerlendirildikten
sonro hoyoto geçir-
iImesi plonlonon
ropordo, önemli
düzenlemeler yer olıy-
or. Roporo göre 4.5
milyon koçok işçiden
koynoklonon sigorto
prim koybı ise yı!lık 9.9
kotrilyon Iiro olorok
tohmin ediliyor. Buno
vergi gelirlerindeki
koyıplor do
eklendiğinde, koyıt dışı
istihdomdon koy-
noklonon prim ve
vergi koybı yıllık 20

koirilyon liroyo
uloşıyor.
lyi bir denetim ve
teşvik mekonizmosıylo,
koçok işçilerin en oz
yonsının sosyol güven-
!ik sistemine dqhil
edilebileceği, bu
durumdo sigorio prim
oronındo yüzde 1-3
oronındo yopılocok bir
indirimin sisteme ilove
bir yük getirmeyeceği
be|irtildi. Bokon!ığın
hesobıno göre; SSK
kopsomıno olınmosı
gereken 2 milyon 615
bin 578 k|şiden elde
edilecek ortolomo
günlük kozonçton prim
geliri 6.4 kotrilyon liro,
SSK kopsomıno olı-
nocok kişilerden elde
edilecek osgori günlük
kozonçton yıllık prim
geliri ise 3.9 kotrilyon
|iro liro. SSK prim

oronındo bir puonlık
bir indirim soğlonırso
yıllık moliyei 505.2 trl-
lyon liro, 3 puonlık
indirim soğlonırso yıllık
moliyet l .5 kotrilyon
lirq olorok hesoplondı.
Bu moliyei, osgori
kozonçton 2 milyon
505 bin sigortolının net
geliri ile
korşı|onobi||yor.
lşveren pqy yüzde 50
düşürülecek
Koçok işçi çolıştır-
monın önüne geçilme-
si için prim oronındqki
indirimin yonısıro lşlet-
melere de koloylıklor
soğlonmosı plonlonıy-
or. Bu çerçevede olkol
ve sigorodon olınon
özel tüketim vergisinde
yopılocok ortırım ile,
SSK primi işveren kotkı
poyındo yokloşık
yüzde 50 oronındo

indirimin finonse
ed!lebiIeceği
di. Hostolığın
iiryokiye
Sigoro ve o

bu tür tüketim mo
üzerinden olınoco
vergilerin sosyol
güvenliğin

non vergi oronını
tırılmosı önerisi i

ropordo şöyle oldı
"Sigoro ve olkolü
inson soğlığı
ki olumsuz etkileri
doloyısıylo sosyol
güvenlik hoıco-
molorının ortiığı b
gerçektir. Bu le

ındo kul!onılmosı
şekilde ölüm ve
hqstolık risklerini
kullonıcılonn üstle
mesini soğloyocok Ve
işveren üzerindeki
SSK prim yükünü
ozoliocoktır."
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ihaleye
çıkaruldı

Oğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi,
2005 OSS, Sınovsız
Geçiş, YDS uygulon-
mosı ve ek yer-
leştirme işlemlerinin
yopılmosı için
iholeye çıkı!dı.
2005 OSS'ye yok-
Ioşık 2 milyon,
sınovsız geçişe 200
bin, YDS'ye de 60
bin qdoyın boşvuro-
coğı hesoplonorok
çıkılon iholede,
boskı, gereç,
nokliye ve işgücü
soğlonmosı do
öngörülüyor. Açık
usu!le gerçekleştir-
ilecek olon ihole 22
Eylül 2OO4 torihinde,
ÖSYlırl Toplontı
Solonu'ndo yopılo-
cok. İholede geçici
teminot bedeli, ver-
ilen teklifin yüzde
3'ünden oz
olmoyocok.
İholede benzer iş

olorok "ihole
konusu iş sınov
orgonizosyonuno
ilişkin hizmet işi
olduğundon tüm
Türkiye çopındo ve
yurtdışındo 1.5
milyon odoyo
yopılon sınov
orgonizosyonundo
hizmet vermiş
o!mok" koşulu
getiriIiyor. Türkiye'de
I.5 milyon odoylı
tek sınov oIon ÖSS'yl
bugüne kodor
Metekson'don
boşko orgonize
eden bir firmo
bulunmuyor.
22o BiN oÖRrvıi,
300 KoRUMA
ınoleae, mesleki ve
teknik yeterliliğe
ilişkin ölçütler de

aa

bulunuyor. Bosılocok
belgelerin çizim ve
soyfo düzenlemesi
için 3 grofiker, 30
motboo ustqsı, l0
usto boşı ve bu
işlem!eri yürütecek
bilgisoyor mühen-
disi istihdom ede-
cek olon yüklenici
firmonın, çolışıl-
moyon dönemde
bile bu işçilerin her
türlü soğ!ık, yeme-
içme gibi
ihtiyoçlorını korşıIo-
mosı gerekiyor.
Firmolorın, sınovdo
görev olocok 220
bin görevliye yopılo-
cok zorunlu
ödemeIerle, Ankoro
dışındo görev o!o-
cok 600 öğretim
üyesi ile en oz 300
korumo ve ] 60
ödeme kuryesinin
uçok biİeİİerlnl
olmosı ve yolluk-
lorını vermesi
öngörülüyo1.
SAATTE 50 BıN
KİLAVUZ BASİLACAK
Bu orodo, iholedeki
mokine ve ekip-
monloro ilişkin
ölçütler de be|irlen-
di. Buno göre,
isteklilerin yokloşık
2 milyon odoyın
boşvurocoğı sınov
için gerekli kılqvuz
ve soru kitopçığını
A boyutundo,
sootte ortolomo en
oz 50 bin odet iki
yüzlü, boşvuru bel-
gesi, cevop koğıdı,
iercih formu gibi
optik evrqklorı do
sootte ortoIomo en
qz 4O bin odei A3
boyutundo
bosobilmesi
isieniyor.
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Boyındırlık Bokonı
Ergezen, duble yol
çolışmolonylo ilgili
oçıklomolor yoptı.
Bölünmüş yol
yopımının ociliyet
olduğunu oçıkloyon
Ergezen, 2005'te
duble yolloro 2 kotri-
lyon ödeyeceklerini
oçıklodı. lşte öncelik-
li yollor.
Boyındırlık ve lskon
Bokonı Zekl Ergezen,
bölünmüş yollorlo
(duble yol) ilgili yop-
tığı oçıklomodo, yük
ve yolcu toşı-
mocılığının yüzde
90'ının koroyoluylo
yopıldığı Türkiye'de
bölünmüş yol
yopımının bir ociliyet
olduğunu koydetti.
Bokon Ergezen,
Türkiye'deki yo! ston-
dortlorının l950'li yıl-
lorın
yol stondortlorındo
olduğunu, doloyısıy-
lo bu yollorın ortık
bu yükü ve oroçlorı
toşımodığını vurgulo-
yorok,
"Hükümetimizln l5
bin kilometre
bölünmüş yol
hedefinin doğru bir
hedeftir. Bu hedef
popüIist bir
po|itikonın sonucu
değil, Türkiye'nin
gerçeklerinin gerek-
tirdiği bir
sonuçtur. Bu bir
reolitedir. Bu yollorı
yopmomız |ozım"
dedi.
Bu yollorın yopımın-
do ozimli ve korqr!ı
olduklorını bildiren
Ergezen, geçen yıl

bin 600 kilometre
bölünmüş yo! yoptık-
lorını hotırlottı.
BU YıL 3 BıN 2o0
KiLoMETRE
göıüı{N4üş voı
Bu yıl 3 bin 200 kilo-
metre bölünmüş yol
yopımı için çolıştık-
lorını be|irten
Ergezen , 2OO4 yılının
sonundo bu rokomın
3 bin kilometresin|
tomomloyocoklorını,
oncok 2 bin kilome-
tresi ni osfoltloyocok-
lorını koydetti.
Ergezen, şöyle
devom etti: "3 bin
kllometreyi niye
osf oltlom ıyoruz?
Mevsim çok kıso.
Günde en fozlo 3
kilometre yol yopo-
billyorsunuz. Asfolt
ekipleri, osfoli
mokine oroç gereç-
leri sınır!ıdır.
Ankoro'do bir osfolt
ekibi vor. Onu her yo!
için gezdiriyoruz. Bu
do önemli değil,
hovolor soğuduğu
zomon dökülen
osfolt verimli olmu
yor. O bokımdon
Ağustos oyındon
sonro osfolt dök-

memek üzere plon
yopıyoruz."
Bu yıl 2 bin kilometre
bölünmüş yolun
osfoltlonobilmesi
için, çok ocil 200 tri-
lyon liro ek ödeneğe
ihtiyoçlorı olduğunu
ve Moliye
BokonIığı'nın bu
ödeneği gecikme-
den vermesi gerek-
tiğini belirten
Ergezen, ek ödenek
için bokonlık
nezdinde
görüşmelerin devom
ettiğini bildirdi.
Ergezen, ödenek
sıkıntısı nedeniyle bu
yıl Koroyollorı GeneI
Müdür|üğü'nün 57 lri-
lyon lirolık mülkünü
sotorok, yol yopımın-
do kullondıkIorını,
Ankoro-Aksoroy-
Niğde, Gölboşı-
Hoymono, Çubuk ve
Ayoş yollorının do bu
şekilde yopıldığını
söyledi.
2005 YıLı lçıN
HEDEFLENEN
göıüı,.ıMüş voı
2005 yı!ındo do bu
bütçe imkonlorıylo
yine 3 bin kilometre
yol yopmoy ve yine

2 bin kilometreyi
osfo|tlomoyı hede-
flediklerini vurgu-
loyon Ergezen, "2005
yılındo do bö!ünmüş
yol yopımı çok hızIı
bir şekilde devom
edecek"
diye konuştu.
Ergezen, 2005 yılın-
do bugünün fiyot-
|orıylo en oz 2 kotri-
lyon liro ödeneğe
ihtiyoçlorı bulun-
duğunu be!irterek,
"Nitekim bizden
önceki hükümet
döneminde, 2OOZ'de
2.2 kotrilyon ödenek
kullonı!mış. Biz
Cumhuriyet torihinin
en oz ödeneğiyle
çolışıyoruz" dedi.
oNcELıK
VERİLECEK YOLLAR
Ergezen, I5 bin kilo-
metre bölünmüş yol
hedefi çerçevesinde,
2005
yılındo yopımıno
öncelik verilecek
bölünmüş yollorı,
Ş9yle sırolodı:
"Önümüzdeki yıl yine
Şonlıurfo-Hobur
Kopısı, Ankoro-
Çorum,
Çorum-Somsun yolu
blzim için çok önem-
li. Erzurum-Ağrı'nın
birleştirilmesi tronsit
ticoretimizden doloyı
çok önemli. Bolıkesir-
Susurluk, Susurluk-
Bondırmo yol!orı,
Ankoro-Afyon, Afyon-
Uşok, Uşok-lzmir,
Afyon-Burdur, Burdur-
Antolyo yo|lorı do
blzim için çok önem-
!i. Bunloro oğır!ık
vereceğiz."

uble yll doğruhede{

0 ğr etnen e öğr e{ıne hazırlık ö deneğ,
Milli Eğitim
Bokonı Hüseyin
Çelik, öğret-
menlere öğre-
time hozırIık
ödeneği olorok
l mooş tutqrın-
do ödeme
yopılocoğıno
ilişkin hoberleri
yo!onlodı.
Ödeneğin
tutorıno
Bokonlor
Kurulu'nun koror

vereceğini
belirten Hüseyin
Çe!ik: "Ödenek
bir mooş
tutorındo
olmoyocok

omo ödeneğe
enflosyonun
üzerinde bir
ortış yopmoyo
çolışocoğız"
dedi.

Çelik, "Geçen
yıl enflosyonun
çok üzerinde bir
ortış soğlodık.
Bu yı! do böyle
olmosı için bir
goyretimiz oIo-
cok. Amo ben
rqkom
söylersem bu
beni boğlor.
Yoni ben
Bokonlor
Kuru lu'nu n
irodesine ipotek

koyomom.
Doloyısıylo bu
mesele konuşul-
modon, tortışıl-
modon ve
hesop kitop
yopı!modon
söylenecek
birşey değil.
Dediğim gibi
bütçe imkonlqrı,
ülkenin imkon-
lorı göz önünde
bulundurulorok
bu verilir" dedi.
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Boşbokon
Erdoğon,
Bitlis'in
kurtuluş günü
törenlerine
kotı|dı.
Erdoğon, "Bitlis'i
nosıl 88 yıl
önce düşmon
işgolinden kur-
tordıysok şimdi
de yoksulluğun
işgolinden
kurtormomız
gerekiyor" dedi.
Erdoğon, "Tek
sorunumuz bu
bölge!erde
işsizlik, terörün
koynoğındo
işsizlik yoksulluk
vor, benim
votondoşım isti-
hdom edi|irse
terör belosın-
don kurtulurso
teröre pirim
vermeyecektir."
dedi.
Boşbokon
Erdoğon, "Ben
şunu istiyorum
Bit|isli
işodomlqrının
bir on önce
gelip yotırım
yopmolorı

Bitlis'te d
işodomlonnı
yotırımo

geIişmelere

30 du, şu
"/" 12 hedefini

boşordık."

lozım orozi
bedqvo, 5
vergi
muhofiyeti
SSK pririmini
düşürüyoruz

ediyorum
bundo ısror-
lıyım." şeklin
konuştu.
8oşbokon
Erdoğon
ekonomideki
olum!u

dikkoti çekti.
Erdoğon, "Çö
müş ekonom
oyoğo kolktı,
enflosyon
conovorındo
kurtuluyoruz,

oltındo
leşecek
görünüyor. Bu
ne demektir?
cebimizdeki
poronın olım
gücünün koru
mosı demektir
biz bunu
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Yorım osırdır Popülerliğini
yitirmeyen Hobobom
Sınıfı'nın onılorı şimdi de
bir kitobo konu o|du.
Eserin yozorı Rıfot |lgoz'ın
oğIu Aydın llgoz,
Hobobom'ın gerçek
kohromon|orını yozdı.
Gerçek kohromonlor
bokın kimIermiş..
Dolmuş dergisinin sütun-
Iorındo, l956 yılındo tefri-
ko olorok boşloyon
Hobobom Sınıfı bugün
herkesin blldlği bir efsone.
78 hoftolık tefrikodon
sonro romono dönüşen,
oyunlorı sohneye konon
ve dokuz oyrı filmi çekilen
Hobobom Sınıfı'nın
öyküsünde pek çok bilin-
meyen vor. Yozorı Rıfot
llgoz'ın oglu Aydın llgoz
"Sınıf'ın Efsonesi" odlı
kitobındo bu edebiyot
klosiğimizin kimi zomon
hüzünlü, kimi zomon
kom]k hikoyesini onlottı.
KABATAŞ İLHAM VERDİ
Kobotoş Lisesi'nin ünlü
hoco|orındon biri olon
SolIoboş Kemol romondo-
ki yerini boşko bir isimle
oldı, Hobobom Sınıfı son-
sür kurulunun "Bir
öğretmene Kel Mohmut
dedırtmeyiz" diyen üyeleri
yüzünden uzun süre filme
çekiiemedi. Kel Mohmut'o
ilhom veren Rıfoi llgoz'ın
Kostomonu'doki ögret-
meni Nihot Dicle'ydi.
Nihot Dicle yıllor sonro
Hobobom sınıfı filmini
izledikten sonro llgoz'o
yozdığı bir mektupto
"Bono verdiğiniz Kel
Mohmut rolünden doloyı
size minnettor|ıgımı,
tokdirlerimi, gurur ve ifti-
hor duygulorımı iletmekiir
omoc|m" diyecekti.
Aydın llgoz bobosı Rıfot
Ilgoz'ın 'Artık beni oştı'
dediği eseri Hobobqm
Sınıfı'nın öyküsünu, bilin-
meyen yonlorı, hiç
konuşulmoyon
onılorıylo yozdı.
Yetmiş yoşındo bir
odom... Elleri kelepçeli,
gözleri boğlı, Cide sokok-
lorındo otuz-kırk movi
bereli jondormo erinin
orosındo üç kilometre
boyunco yürütülüyor,
Ciğerlerinin üçte ikisi yok,
bocoklorı oğırıyor,
öksürüyor... Fokot bütün
bunloro roğmen beyoz
soç|onylo dimdik yürüyor.
Tokvimler l980 yılını gös-
teriyor. "Cide'nin popozını
yokolodık" diyorlor. Yirmi
yıl önce, sıkıyönetim oltın-
doki kostomonu'nun c|de
ilçesinde bu yoşlı odomı
boyle yürüten ilçenin
doğo horikosı sohilindeki
kereste fobrikodon yükse-
len pis koku ve dumon
üzerine yerel bir gozeteye
yozdığı yaa... Bu yoşlı
odomı fobrikonın
kofeteryosındo, içki
eşliğindeki bir yemekte
ıkıyönetim komutonıno

"komünisi" diye ihbor
eden fobriko sohibinin
de, sıkıyönetim komu-
tonının do bu yoşlı
odomın ifloh olmoz bir
muholif olduğundon
hoberi yok... Çünkü yerel
gozetedeki o yozının
oltındoki Rıfoi llgoz imzosı
vordı. Oğlu Aydın llgoz,
hep inotlo muholif kolon,
iyimserliğini hiç
yitirmeyen Rıfot llgoz'lo
yoşodıklorını, Hobobom
Sınıfı'nın öyküsünü'Sınıf'ın
Efsonesi' odlı kitopto bu
güne kodor onlotılmoyon,
konuşuImoyon yonIorıyIo
yozdı. Rıfot llgoz'ın öğren-
cilerini ve eğitim sistemini
onIottığı ilk kitobı 1944
yılındo yoyınlonon ve 25
gün sonro toplotılon
Sınıf'tı. Sınıf yüzünden oltı
oy hopis yoton Rıfot llgoz
l2 yıl.sonro, l956'do bu
defo llhon Selçuk'un
Dolmuş'undo bir tefriko
olorok Hobobom sınıfı'no
boşlodı. Böyle bir tefriko
icin Ilhon Selçuk "Adı ne
oısun?' oıye sordu. Rıfot
llgoz "SözgeIimi, . .

Hoytolor Sınıfı... Hobobom
Sınıfı... Doho..."
"Hobobom Sınıfı güzel"
dedi llhon Selçuk ve 76
hoftolık yozı dizisinden
sonro yorım osır ötesine
uzonocok efsone de
boşlodı. Engeller sürüyor-
du. Kitop l96l yılındo dini
kitopIor yoyın|oyon bir
yoyınevi torofındon
bosıIobildi. Ancok Rıfot
|lgoz l984 yılıno kodor
telif olomodı. llk kez ulvi
Uroz torofındon sohneye
konon Hobobom sınıfı
filmin çekildiğ| 197 4 yılıno
kodor hep kopolı glşeydi.
Oğuz Arol'ın yönettiği
'Hobobom sınıfı sınıfto
Koldı' Elhomro sinemosın-
do l30 hofto oynomış ve
50 binden foz|o seyirciye
uloşmıştı. Filmleri ise mily-
onlorco kişi torofındon
holo izleniyor.
Rıfot llgoz'ın do gözleri
moviydi diyen polis
Aydın llgoz, dört yoşındo
hopishone ziyoret|eriyle
hotırlodığı bobosı için
"Boşınızı beloyo sokon
vozgeçemediğ|niz bir
orkodoş gibiydi. Honi
içkiye olıştırmıştır seni,
bilirsin omo odomlo otu-
rup içki içmek de çok
hoştur. Voz geçemezsin.
Soboh do kolkomozsın"
diyor. En çok do hongi
yoşto olurso olsun hiç pes
etmemesi, hep inotçı ve
umutlu o|mosı etki|emiş
Aydın llgoz'ı: "Bir insonın
7l yoşındo yediği dor-
belere roğmen holo

oyokto olmosı şoşırtıcı bir
şey. Devlet sonki b.ir pro-
totip gibi seçmiş. Ornek-
lemiş. 'Bu odom gibi
olmoyın, yokso boşınızo
bunlor geli/ diye. Bobom
'oslındo Nozım Hikmet'in
düşüncelerinde olup do
Nozım gibi yozmomoyo
dikkot ettim' diyor.Bir sivil
polis de bir toplontıdo 'biz
onun Nozım gibi meşhur
olocoğını düşünerek
önceden tedbir oldık.
Nozım'do bunu otlomıştık.
Rıfot llgoz'ın do gözleri
moviydi diyo/'.
HER YERDE BlRİ
TANİYORDU
Rıfot llgoz'ın holko moIol-
mosı oğlu Aydın llgoz için
her zomon sürprizlere yol
oçmış "Diyelim bir devlet
doiresi, bir probIem vor,
biri çıkıyor Rıfot llgoz'ı
tonıyor, senin işin koloylık-
lo oluyor. Bu bizim yukorı-
don beklediğimiz büyük
torpiller folon değil, küçük
torpilcikler. Doho çok
ho]kın onu tonımış olmosı.
Meselo hiç tonımodıgım
bir toksi şöforu bono Rıfot
llgoz'don'böyle inson]or
do vor' diye bohsederdi...
Elektrik idoresinden bir
çocuk gelmişti
yoyınevine.'Kimin kiio-
plorını bosıyorsunuz' diye
sordu. Rıfot llgoz'ın dey-
ince 'sorı yozmo romonın-
do Fikriye diye bir sevgiIisi
vordı, ne oldu o kodın'
dedi... lnonomodım,'Sen
gerçekten Sorı Yozmo'yı
okudun mu'diye sordum.
'Ben bütün kitoplorını
okudum'dedi.
Geçenlerde Gerede'de
bir yerde bolık yemiştik.
Aromızdo konuşuyoruz,
Rıfot llgoz folon deyince
gorson çocuk'Ben Rıfot
llgoz'ı tonırım' dedi,
'Oğluyum'dememle hiç
ilgiIenmedi. Boşlodı kito-
plorını onlotmoyo. Ve
bulomodığı bir kitobınon
söz etti. Buno benzer
yüzlerce hodise vor."
Kel Mohmut teşekkür etti
Osırodo Kobotoş
Lisesi'nde yotılı okuyon
oğIu Aydın llgoz,
Hobobom Sınıfı'nın pek
çok tiplemesi için bobosı
Rıfot llgoz'o molzeme
toşıdı. Kobotoş'ın "Bocok
|smoil" i ünlü Şener Şen'in
conIondırdığı Bodi
Ekrem'in bir porçosını
oluşturdu. Yine Lisenin
ünlü hocolorındon
Solloboş Kemol de
romondoki yerini boşko
bir isimle o|dı. Fokot en
önemlisi Kel Mohmut'tu.
Hobobom sınıfı sonsür
kurulunun "Bir öğretmene

Kel Mohmut dedirtmeyiz"
diyen üyeleri yüzünden
uzun süre filme çekileme-
di. Ancok 197 4 yı|ındo
"Kel Mohmut" Mohmut
Hoco olorok değiştirildi ve
sonsürü oşobildi. Kel
Mohmut'o ilhom veren
Rıfot llgoz'ın
Kostomonu'doki öğret-
meni Nihot DicIe'ydi.
Nihot Dicle sonsürcüleıin
oksine yıllor sonro
Hobobom sınıfı filmini
izledikten sonro llgoz'o
yozdığı bir mektupto
"Bono verdiğiniz Ke|
Mohmut rolünden doloyı
size minnettor|ığımı,
tokdirIerimi, gurur ve ifti-
hor duyguloıımı iIetmektir
omocım. Ne yopocoğımı
bilemiyorum. Yolnız tele-
vizyon gibi bir yoyın
orocındo, e'serinizi iüm
memleket bireylerinin ifti-
horlo seyretmesi kofidir.
Soğolunuz, vor olunuz"
diyecekti.
HABABAM sınıfının sırrı ne?
Aydın llgoz bu soruyo
'Hobobom sınıfı kendini
üreten bir eleştiri. Bir gün
Hobobom Sınıfı'no
gülmezsek o zomon
onloyocoğız ki Türkiye'de
egitim sistemi duzelmistir'
cevobını veriyor
Gençler için fılmi,-,re bir

. -ı _ -- - -l|

şey demedı
Hobobom sınıfı filmlerinin
her biri oyrı zomonlordo
oynı coşkuylo korşılon-
mıştı; omo bizim oçımız-
don durum biroz forklıydı.
Bozılorının yopıldığındon
bobomın hoberi dohi
olmodı. Filmlerin gişesi iyi
oldukço bir yıl sonroyo
yeni bir film siporiş edilir
olmuştu; senoryolor
gerekli özen gösterilme-
den hozırlondı kızo
zomono sıkıştırılmoyo ve
yetiştirilmeye ço|ışıyon bu
filmlerden bobom do
hoşnui olmomoyo
boşlomıştı. Çok soruldu 'O
ho|de Rıfot llgoz bu film-
lere neden lzin verdi?'
diye... O filmlerle birçok
genç oyuncu kendini
gösterme fırsotı yokolodı.
Bugünkü ününü bu film-
lere borçu olon birçok
sonotçı vor; ki onlor
bugün meslek yoşom-
lorının zirvesindeler.
Hobobom Sınıfı onlor için
bir okul olmuştu. Bir
kuşokton oyunculorı soy-
moyo boşlodığımız
zomon, hqni neredeyse
Hobobom sınıfı filminde
rol olmoyon çok qz odo
rostlıyoruz. Bugün, tele-
vizyondo defolorco gös-
teriIirken bu filmler; bütün
bu oyunculorı sık sık onıy-
or ve onımsıyoruz. Yoni
yetenekli gencecik oyun-
culorın bir oroyo gelip,
gelecekte oynoyocoklorı
birçok filmin kopılorını
kendi elleriyle orolorken,
bobom filmlere izin ver-

. memezlik edemezdi".
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Aşırı sıcak, şekerhastaları içi]T rlsk
Şeker hqsiolorındo,
kon şekerinin yük-
selmesiyle ortoyo
çıkon sıvı koybının,
sıcoğın do etkisiyle
oni felç yo do beyin
konomolqrıno neden
olobileceği bildirildi.
Selçuk Universitesi
Merom Tıp Fokültesi
Endokrino|oji Anobi! lm
Do|ı Oğretim Uyesi,
Türk Diyobet Cemiyeti
Konyo Şube Boşkonı
Yrd. Doç. Dr. Soit
Gönen, oşırı sıcok-
lorın, metobol|zmoyo
fozlodon yük
bindirmesi nedeniyle
birçok hostolıkio tetik-
leylci rol oynodığını
söyledi.
Yoz oylorındoki boğu-
cu sıcoklorın, temel
nedeni sıvı koybı olon
şeker hostolığı için
doho büyük risk oluş-
turduğunu vurguIoyon
Gönen, "Türkiye'de
soyılorı milyonlorı
bulon şeker hostolorı,
olumsuz durumlorlo
korşıloşmomolorı için
yoz oylorındo soğlık-
lorıno doho foz|o
dikkot etmelidir" dedi.

Son yı|lordo kolp-
domor hosto|ıklorı
kotegorisinde değer-
lendiriIen bu
hostolığın, kondoki
şeker değerinin, nor-
mol değerlerin üzer-
ine çıkmosıylo oluş-
tuğunu onloton
Gönen, hostolığın
yüzde 80 oronındo
hipertonsiyonlo birI ik-
te seyrettiğini belirtti.
Şeker hostolorının en
büyük şikoyeti olon
oğız kurumosının,
kondoki fozlo şeker
miktorının vücution
otılmosı sırosındo,
hostonın vücudundo
önemli su koybı mey-
dono gelmesiyle oluş-
tuğunu ifode eden
Gonen, şunlorı
koydetti:
"Şeker hosiolorı, kon-
lorındoki insilün mik-

torı ozolıp, şeker mik-
torı ortiıkço doho
fozlo sıvı koybeder. Bu
koyıp, sıcoklığın 40
dereceyi buIduğu bu
dönemde yüksek
orondo orttığı için
şeker hostolorı do
büyük bir risk oltıno
girmektedir. Bozı
hostolor, kendileri his-
setmeseler bile tonsiy-
onun uzun süre yük-
sek seyretmesiy|e
o!umsuz durumlorlo
korşıloşobilir. Aşırı
sıcoklor nedeniyle
kon şekerinin yük-
selmesi kon okışkon-
lığının ozolmosıno
neden olur. Şekerinin
yükselmesiyle ortoyo
cıkon sıvı koybı
sıcogın do etkisiyle
oni felç ve beyin
konomolorıno neden
olobiliyor."

"BOL MİKTARDA SU

içiN"
Sıcok nedeniyle oni
su koyıp|orının, şeker
hostolorındo, körlük,
sokollık, kolp krizi ve
beyin enforktüsü gibi
komplikosyonlorın
oluşumunu dq hız-
londırdığını vurgu-
loyon Gönen, diyo-
betlilere yoz oylorı
için şu önerilerde
bu!undu:
"Şeker hostolorı, oşırı
sıcokion oIumsuz
yönde etkilenmemek
için, terleme durumu-
no göre günde 2 ile 5
litre qrosındo su
içmelidir. Hosto güneş
ışınlorının en etkili
olduğu l1.00 ile
l5.00 sootleri orosın-
do gerekli olmodıkço
dışorı çıkmomolıdır.
Düzenli ku!lonılon
iloçlorın zomonındo
olımıno önem ver-
ilmeli, kendilerine
doktor torofındon
tovsiye edilen egzer, ı-

zler, hovonın serin
oldugu okşom ve
soboh sootlerinde
yopılmolıdır."

Gülmek dogal terapl
v

l0 kg CAS Dijital Terazi

Altıniş 16 0oz 2 m.lik Çerez Reyonu
20'lik Antika Kahve Drğirmeni

iş değlşikllğl nedeni ile satılıktır.
0.535.355 99 88

Psikoloii üzerinde ter-
opi etk|si yopon gü!-
menin mosrofsız bir
iedovi yöntemi
olduğunu belirten
Gülme Kulübü Boşkonı
ilnom İnon Dündoı
'Gülmek, insonın ken-
disini iyi hlssetmesini
soğlıyo/'dedi.
Yopılon oroşiırmoloro
göre, gülmenin soğ!ık
üzerine olumlu eikiler
yoptığını qnloton
Dündoı herkesi için-
den geldiği kodor
gülmeye, bunu yqpq-
moyonlorı ise her fır-
sotto komik filmler
izlemeye yodo
eğlenceli ortom|oro
kotılmoyo çoğırdı.
Hoyotı rutin olmokton

I kurtqrmonın en iyi
yollorındon birisinin
de bozı rodiko|
değişik|ikler yopmok
olduğun ifode eden
Dündoı "lşe önce soç
stilinizi değiştirmekle
boşloyobilirsiniz.
Ardındon kendinize

,

değişik bir giyim torzı
oluşturun ve olışveriş-
lerinizi bu doğrultudo
yopın. Ayrıco evinizde
de yenilikler yopo-
bilirsiniz. Orneğin,
boşko bir eve toşın-
obilir veyo sqdece
dekorosyonu
değ iştirebi !irsi niz" diye
konuştu.
lnsonlorın kendilerini
şımortmosının do bir
çeşit ieropi olduğunu
dile getiren llhom
|non Dündoı "Hoftq
içlnde kendinize bir
gün belirleyin. Bu,
işlerinizin en oz
yoğunlukto olduğu bir
gün olobilir. Çocuk-
lorınız okuldoyken
veyo bokıcı
evdeyken, kendinize
oit bir progrom yopın.

once küveti
doldurup içine
rohotlotıcı losyon
veyo oromo
yoğlon ilove edin.
Ardındon, vücud-
unuz tomomen

dinlenene kodor
küvetie yotın. Hotio
bunu yoporl«en müzik
oçın, yonınızo içecek
ve bir de kitop olın.
Bu şekilde hem
vücudunuzu hem de
ruhunuzu dinlendirmiş
olursunuz. Bonyo keyfi
bittikten ve iyice duru-
lqndıkton sonro,
vücudunuzun her
böIgesini kremlemeyi
ihmol etmeyin.
sonro do zomonınız
doğrultusundo conınız
en çok ne çekiyorso,
onu yopın" şeklinde
konuştu. lnsonlorın
günü yoşoyomomok-
ton şikoyet etiiğini
söyleyen Gülme
Kulübü. Boşkonı
llhom lnon Dündoı
"Genellik!e

çoğumuz, hoyotımızı
önceden plonlomoyı
tercih ediyoruz. Bu

şekilde de bugünü
yeterince forkıno
vororok
yoşoyomıyoruz.
Bu nedenle
hoyotınızı orodo bir
plonsız, onlık yoşoyın.
Göreceksiniz bu
yoşomdon doho fozlo
tot olmonızı soğloyo-
cok. Kendinizl ödül-
lendirin. Eğer totlı
yemeyi seviyorsonız,
kendinizi orodo bir
çikoloto, totlı veyo
şekerlemeIerIe
(düşük kolorili)
ödül lend i rebi l i rsi niz.
Ancok miktor
konusundo dikkotli
olun. Aksi holde
soğlığınızı zorloyo-
bilirsiniz. TotIı yemek
yerine boşko şeyler
de tercih edebilirsiniz.
Bunun do ne olduğu-
no kendiniz koror
verin" ifodelerinde
bulundu.

Ann adayl

su tavsıy

arı na

Uzmonlor, homilelik
sürecinde görülen
bozı rqhotsız!ıkIorın
su tüketimi ile
ortodon kolktığını
ve en önemlisi
erken doğum riskini
ortodon ko!dırdığını
belirtti.
Hom|lelikte, idror
yolu enfeksiyonlorı
erken doğum
soncılorıne neden
oluyor. Anne odoy-
lorının, idror yolun-
do yonmo belirti-
lerinin ortoyo çık-
mosı durumundo,
günde en oz 3 litre
su tüketerek bu risk-
ten kurtulmolorı
mümkün olobiliyor.
Gebelikte, idror yol-
lorı enfeksiyon oloy-

esı

lorı ortıyor. Böyle bir
şikoyet oluştuğundo
ise derhol bir
hekime boşvurul-
mosı gerekiyor.
Erken dönemlerde
tespit edilen soğlık
sorunlorının
tedov|sinin mümkün
olduğunu ifode
eden uzmonlor,
"Gecikmiş vokolor-
do tedovi mümkün
deği|. Bunun sonu-
cundo erken
doğum koçınıl-
mozdır. Anne
odoylorının bu
risk grubuno
girmemeleri için,
günde en oz 3 litre
su tüketmeleri
gerekir" diye
konuştu.
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YlL:32 SAY! :1899
rİverı : 250.0OO TL. (KDv Dohi|)

Sohibi : Kodri GULER

Yozı İşleri Müdürü : Serop OÜl-rn
Hober Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B

Tet : 513 96 E3 Fox : 5l3 35 95 GEMLİK
BosıIdıöı yer : rÖnrrz oFsET

Motbooc lık-Yoyıncıl ık-Reklomcı lı k Tesisi

İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B GEMLll(
(Dini boyrom Günleri ve Pozor günleıi yoyınlonmoz)



F E ]V LlSESl l{ l l</A- Al\l ıl\l L/AFI
I TOLGA ÇEİ<İÇ ALi osıuAN söNvıEz FEN ı_isesi
2 AHİVİET SALiH NUROĞLU YALOVA FEN LİSESİ
3 piı_.a.RA DAĞ YALOVA FEN LİSESİ

E}L' Rs/A ıNl ıDOLL, LİsEsİ ııı İ «ıızıı]r{/AN| L/AR

4 SEZEN BARAN EL -lG !(,ıARA K/AYA FEN LlSESl

I H üsA]vı ETTiN oi ıvç:E Li BURSA ANADOLU Lİ§ESİ
2 çiĞoE]vı TANRıvERDl BURSA ANADOLU LİSESİ
3 sENcER ]VloRAL BURSA ANADOLU LİSESİ

G E ıVı L l ı< /Aıı|/ADO LıJ L l s E s İ ıv İ rcıızııh|Aıv L/AR

ALı BURAı< YıLJvl 7

cANsu ı<ıYıVl -
4

t

BURSA ANADOLU LİSESİ

ANADOLU OĞRETİVIEN LaSESİ

t 4oBERK |LKEM TEKİN 21 BURCU KORAL YUNUS TOSUNOGLU
2 DİLARA BEKÇE 22 BURCU YAZİCİ 41 HAKAN ALTİNDİŞ
3 DENİZ GUZEL 23 MERVE OZDEMİR 42 DAMLA TUNCA
4 NİHAN TEKEŞ 24 S. BURAK BAYRAM 43 NECDET BULUK
5 44HUSAMETT|N ARCA 25 DİDEM AKGUN AHMET TALHA |RGE
6 45soNER slNAN 26 FİRAT SOYGAN cAN şANLı
7 46HANDE AYPEK 27 CANSU KAPAR KEZ|BAN ECE UZEL
8 CEREN ATÇİ 28 MUSTAFA GUR 47 ALİ YİLMAZ
9 CEREN OKUMUŞ 29 ELİF OZBAYOGLU 48 ELıF TuNA
lo HİDİRCAN ARSLANTAŞ 3o NURCAN ATAMAY 49 ONUR ERDEM
ll KİVANÇ ŞEİ(ER 3I GuNcE GUL ıSll( 5o BEGUM NOCA

ENES KlLıc 5l12 KERıM OJ.ı(A.N 32 EzGl AYDıN
SERCAN Ç|NARI3 EMEL TELCİ 33 H|LAL DEMİRCİ 52

53 GOZDE MUTLUER14 ORHUN KAKAN 34 G|ZEM KOKSAL
I5 AYSU YİLMAZ 35 PİNAR COMERT 54 ORKUN KAPLAN
l6 GULAY BAKİR 36 DİLAN AKBAŞ 55 TUGÇE METE
17 MEHMET UNAL 37 MUGE EVİRGEN 56 DAMLA AKY|LDİZ
t8 57 HAZ^L BucAKGURKAN DAL 38 G. BALDAN ABBASİGİL

58 CANSU GOKÇEt9 EzGı AK 39 GAMZE NAZ ŞENDİL
20 AY GUNAY

KORFEZ FEN DERSHANESİ,NE TEŞEKKURLER
İ Lİ<OGRETİ İVl DE GİJ RL, R TABLOİVİ UZ

aiztepr Bu lı/ıuTLutuĞu vaşarrıĞıNız içiru reşe«xüa eoivopuz.
öĞprruci veütrpi ADnNA N.ısRET çeriç vE BuRHANErıiu NuuoĞtu

o Fı H.A.ı{ e.az.i Aı{ \Do ı-rı ı- i s e s i ııı i ı</AzlAı{Aııl LA.Fı
l GOKHAN ERBAŞ 4 MERT BAR|Ş 7 EMRE AYDİN
2 MURAT OZÇAYLAK 5 EslN ARSLAN 8 EMRULLAH TOPÇU
3 FİKRET FİRAT ENONU 6 UMİT PEHLİVAN 9 FEYZULLAH ERTURK

izıv i ı< /Anı|/ADOLLI LisEsi ıv i l<ıızııNl ıNt L/Atı
l ECE BOSTANC|
2 HANDE KALANOGLU
3 MEHMET AK|N

Aİ\ı/AD)6LLı TEı<ıvir - ^a.ıv^a,E»oLL, ıVıESLEı< LisEsiNa ı</AZIANANLAFı
t ENDER USLUER tl EMRE OZKAN 21 TANER APAK
2 SERCAN SEZGİN 12 CEZAYİR YASA 22 GORKEM GULCU
3 EREN ÇELİK l3 TUGÇE DuR 23 İPEK UYSAL
4 MUSTAFA ERSİN KELSOY 14 BERR|N KESKİNOGLU 24 BUKET ACARBAŞ
5 MURAT YİLMAZ I5 GULER ALANKAYA 25 SERCAN AYDİNLİ
6 EzG^a ANıL l6 İ. CİHAN SELÇUK 26 EREN DEGERLİ
7 MERVE RAM|ZDEN 17 SİBEL BOZKURT 27 GAMZE AKSAKAL
8 YEŞİM YAGMUR DEVECİ l8 FERDİ GULER 28 OGUZHAN İRGE
9 BusE YAŞA l9 M. SEFA ŞENKAYA 29 GUNER UNAL
to RİFAT AYDİN 2o GURHAN KOÇ
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2004-2005 oGRET|M YlLl F|YAT LısTEtı/lız

SİNİFLAR UCRET
ANASINıFı 3.ooo.ooo.ooo TL

3.750.ooo.ooo TL
4.5oo.ooo.ooo TL
4.5oo.ooo.ooo TL
4.5oo.0oo.ooo TL
4.5o0.ooo.ooo TL
4.5o0.ooo.ooo TL
4.5oo.ooo.ooo TL
4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlorımızo yemek ve servls dohiIdir
öorıııeıERDE ı 0 TAı(sir iıııxııtı vARDıR

Teı : 513 50 84 - 5 |2 27 77 GEMLİı(

l. s
2.s
3.s
4. s
5. s
6. s
7.s
8. s
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lNıF
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ıNıF
ıNıF
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GEMLıK GEMLIK,İN |ı-x GüNLüx GAzETEsl

TARAFSİZ SİYASİ GAZ,ETE
FlyATı : 250.000- TL.
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İlçe Seçim Kurulu Büyükşehir Meclis üyelerini AKP'liIer arasında yeniden belirIendi.

ıı ıı

ı ı

ı hY k r llste§lne lt|ra |ett l

Gemlik'in Burso Büyükşehir sınırlorı içine 0lı,nmO$ındon §Onr0, yoso gereği

lü1ıükşehir Belediye Meclisi'ne kotı|ocok üyeleri llçe §eçim Kurulu geçiiğimiz hofto

ll'e bildirmişti, Dün, hotolı liste değiştirilerek, yeni liste ll'e yeniden bildirildi,

Gemlik' in 8urso Büyükşehir' e
boğlonmos, sonuc u oluşturulo-
cok Btryükşehir Belediye Mecli
sj'ne Gemlik, Kurşunlu, Küçük
Kumlo ve Umurbey Belediye
8oşkonlo rı ,doğol üye olorok
kotılırken, l/çe Seçim Kurulu' nco
meclis üyeliğine bildirilen
üyeler değ§fi. Yeni bildirimde
iıK Porti den Ali Okuroğlu,
Cemol lydın Aybey, Refik Yılmoz
Hoson lnce ve Kontenjon Nurettin
Boy bulunLryor, DYP beşie
bir ırye bulundurmo
hesop/omos,n, itiroz etti,

Seyfettin ŞrrcRSÖZ'tin
hoberi soyfo 3'te

0sml$( Korigz, İlçe Seçlm l(urulu'nco İl'e bl|dlrilen

Bıfytılqeiılr Beledlye Mecliı uyelerl sırolomqsının yonlış

oltluğunu belirien hobeıi ile blr yonlı$ığın düzeiiilmesini

mğlodı
Dun, fuo §eçlm Kuulu Al( Poıii'den biı kontenjon ile bi

ı{ncl, lldnci ıo üçüncü snqdoki meclls üyelerinl bu kez

|[a blldildl,
krıi buno gön l(onienion iılurettin Boy, Meclis tiyeleri

nİ.0lttı@iu, Cemol Aydın Ayö€y ve tefk Yıimoz.

fu ıııqlornq tuıso Merkez llçe|eılnki gibi olduğu için-

uygıdğrğn§.
&ı durunn Doğru Yd Porlisi iliroz elii.
İliroz nedani Büyukşehir'e gidecek üyeler belediye

ırpclişleıin seçllme $to§ıno göre I bolü beş oronı oronı

|lqgplurıpmızo güe de bu soyıdo bir DYP'll

d§iıg

d[e ,boşu{§

önemll.burodo
kullononl(urulu oy §eç,yerşl

üye çıl«ormo
ve doğru

kadri eüı_en
kadri_gu ler@ hotmai l.com

Yon!ış Heşop

ğldecegiorhdo.
:Kurulu toplonoıok,

Iondartlorında§'de, BirliğiAvrupo,T,tirkMe

sınıflg,r.daRişiüıir. eğitim

tI trLiyon

bİn
hcıIen

,8'd6 ,;:||

öğrenciden
dwulan

lJınur§por Başlan|ryıha

ffelıİıMınııç gefffi
Onceki gün llmurbey Belediye Düğun
§oionu'n dq yqpılq.n oloğon genel kurul
foplonfıs ındq Umursp or' ıJn yefif yönetlrn

Kozanç|ın
geçirmesi

Umurspar'ıJ
bekienliyor.

yeniden
Haber,i
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Onceki gün Umurbey Belediye Dü
Solonu'ndo yopılon oloğon genel
toplontısındo Umurspor'un yeni yön
kurulu belirlendi. Tek liste ile gidilen seçi
Ierde Melih Kozonç boşkon!ığo getiri|di.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Burso Birinci
Amotör Küme
Kulüplerinden
Umurspor'un
boşkonlığıno
eski Gemlikspor
Boşkonı
Me|ih Kozonç
getirildi.
Önceki gün
Umurbey
Belediye
Düğün
Solonu'ndo
yopılon oloğon
genel kurul
toplontısındo
üyeler eski
yönetim
kurulunun
çoIışmo ve
denetim
roporlorını
kobu! ederek

yeni
yönetimlerini
beIirlediler.
Tek liste ile
yopılon
seçimde
Umurspor
kulübünün
yeni yönetim
kurulu
belirlendi.
Me|ih Kozonç,
Çetin Aslon.
Erkon Çatli,
Adnon Tekeş,
Cem Gü|er,
Holil Çelebi
ile Emin
Çeşmeci
yönetim kurulu-
no seçilirlerken,
Cengiz Arıdil,
Burhot Atçı ve
Ali pors denetim
kurulu üyesi

İlhllru 0 ili

oldu!or.
Geçtiğimiz
dönemlerde
Gem!ikspor
Boşkon|ığı
yopon Melih
Kozonç'ın
Umurspor
boşkonlığıno
getirilmesi
Umurbeylde
sevinçle
korşılondı.
lki dönem
önce Burso
Süper ligind
düşen
Umurspor'un,
Melih Kozonç
boşkonlığın
yeniden
yükselişe
geçmesi
bekleniyor.

aş
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Türkiye Zihinsel Özürlüler Federosyonu Genel Moli Sekreteri

Ozürlü Çocuk ve Bobo

Çocuğun kişilik gelişiminde onne
kodor etkin ro| üstlenen bir kişide
bobo olmolıdır.

Genellikle çocuğu onnenin
yetiştirdiği yolundo yoygın bir konı
olmosıno roğmen bobonın do
çocuğu kişlllği oçısındon eşit dere-
cede rol üstlendiği, üstlenmesi gerek-
tiğine inonılmolıdır.

Çünkü nosıl ki bir fidon büyürken
onu sodece sulomok gübrelemek yet-
miyorso, gelişip ulu bir oğoç oIo-
bilmesi için güneşe de gereksinimi
vorso, bir çocuk do sqdece onnesinin
ilgisi ve sevgisiyle yeteri kodor gelişe-
mez. Bu yüzden de BABA her yönden
tomomloyıcı bir rol üstlenir.

Bobo, oilenin reisi ve otoritenin
sembolüdür. Ailenen bütün sorunlorını
o çözümler, kororlor (tobii ki bu sorun-
lorı onneyle birlikte konuşup tortışırlor
omo yine de son sözü bobo söyler) o
olır. Sevinçler ve mutluluklor, boboylo
doho bir onlomlı değil mi?

Bu orodo, çocugun egitimi ile ilgili
olorok onne öfkelendiğinde, bobo
hiçbir zomon otorite boyluğu yoroto-
cok şekilde dovronmomolı yo do
onneyle bir|ikte çocuğo, yonlış yop-
tığını onlotmolı. Aksi toktirde, nedensiz
yere evde tortışmo ve huzursuzluk çı
kobilir.

Çocuğun gözünde bobo; gücün
sembolüdür. Kimse onu yenemez, her
zomon üstündü1 koruyucudur. Hele
bqbo sevgisi! O bqmboşko bir duygu.
Bobo sevgisini todobilen çocuklqr
gerçekten çok şonslılordır.

Özür|ü bir çocuk "Bobo" nosıt bir
ontom toşır? "Öncelikle şunu göz
önünde bu!undurmolıyız. Ozürlü

çocuklorı olon ono bobolor bozen
"benim görevim onu toşımok teropiye
götürüp getirmek. Gerisi benim
ilgilendirmez." şeklinde bir felsefe
geliştirirler. Oyso hiçbir çocuk için
bobo conlı bir uloşım oroc| olomqz.

"Bobo, otoritenin sembolü" Amo
bu "Bobonın sevgiyle h|çbir zomon
ilgisi yoktur" onlomındo değildir.
Zqten böyle bir şey düşünülemez bile.
Çocuğun gelişiminde bu kodor
önemli rolü olon bir insonın sevgisiz
olmosı mümkün mü? Ayrıco sevglsiz
bir otorite oIomoz. Çocuklorın ruh-
lorını doyurmosqk bile blze koyıtsız

şortsız itoot edip boyun eğmelerini
(Eğer omocımızo uloşmomızı gerçek
otoriter inson değil. "Köle"
yetiştirmekse) nosıl bekleyebiliriz?

Çocuklor, kendileriyle gerçekten
ilgiIenen boboloro gereksinim
duyorlor. Eğer çocuk özürlüyse bu
ilginin yokluğu doho be|irgin bir
biçimde oçığo çıkor. Nedense özürlü

çocuğu olon bir onne, onun|o yeteri
kodor iIgilenmezse büyük sorunlor
çıkor, fokot oynı dovronış bobodon
gelirse hiçbir forktorı olomoz. İklslnden
de oynı derecede sevgi ve ilgi bek|er.

Sevgi dolu bir bobonın kızıyIo olon
iletişimine tonık oldunuz mu?

Bu ilişki i|etişimin her türünden yoni,
bedensel iletişim, gözle iletişim ve
odokIoştırılmış ilgiden doğon bir
yoşom mücodelesidir. Günümüzde
"Bobolor kızlorıylo bir|ikie bir şeyler
yopomozlor, çünkü onlor erkektir.
Felsefesi oldukço yoygın. Kızlorıylo
geçireceklerı zomonın öneminin ve
değerinin bilıncinde olon boboIor ise
yukorıdoki goruşe gulup geçerler.
Onlor için toplumsol kolıplor değil,
insonlor önemli. Bobo ve oğlu genel-
likle birbirine çok uyumlu kelimeler
bunlor günlük hoyotto ise bu kocior
toz pembe değil.

Bozı bobolor oğuIlorıylo hiç ilgilen-
mezler.

Onlor için oğullorı "kocomon
odomIor'do sevgiye ihtiyoç duymoz
lor. Hele herhongi bir özürleri vorso.
Boğımsızlıklorını kozonmok, kendile
rine yetecek durumo gelmek zorun-
dodırlor.

Oyso "boğımsız!ık" ve "sevgisizlik"

çok forklı üstelik de birbirine tomo-
men zıt olon iki kovrom.

Sevgisiz bir boğımsızlık düşünüle-
mez bi!e, çünkü bu durumdo, boğım-
sız olduklorıno inondığımız kişiler
gerçekte en büyük boğımsız|ık oncok
sevgi içinde büyümüş ve gelişmiş
kolplerde soğlıklı olorok filizlenir.

Eğer bir bobo özürlü yo do özürsüz

çocuğunun fiziksel, ruhso| her türlü
gereksinimiyle somimi olorok
ilgilenebiliyorso çocuğun ruh soğlığın-
don hiçbir zomon endlşelenmeme|i
Yaz.

Bu do bobo için zomon gerektirir,
sevgi enerjisi gerektirir. Devqmı yc,rın.

\ E} O ı\l E O ı- ED LI ı\l L, z. ıVı aJ ?
ABONE OLUN

oı<UYUN o}<UTUNııK ıfe-G€Malx

- 

G(JNL(rK sİYAsı GAZETE I
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MHP 313 generole mekiup gönderdi.
İstegi şu.
AK Porti'den kurtulolım.
Amo. Esos istek, Avrupo Birllğl

üyeliğinin engellenmesi.
Çünkü (AB)ye giriş gerçek|eşirse MHP

tipinde bir portiye şons yok.
Sodece ono değil.
- Din eksenli portiye de şons yok.
AK Porti, zomonındo bunu on|odı.
ESkiden Botı Kulübü diye suçlodığı

Avrupoylo borışiı.
AS üyeliğlne herkes şüpheyle

bokorken, AK Porti iyice sorıldı.
Ve. Bu konudo değiştlğine, içte ve

dışto herkesi inqndırdı.
(MHP) bir türlü değişemedi.
ll<tlOor fırsotı yokolodı.
Merkeze oturmo fırsotı yokolodı.
Amo. İc,, 1,cpolı politikosını bir turlü

değistiremedi
Bıyıklorın ucunu kesti.

Beyoz çorop|orı çıkordı.
Amq. Bunlor değişim için yeterli olo-

mozdı.
Değişim içln bir proje geliştiremedi.
Terör ve gerginlik ozo!ınco, (MHP) nin

oylorı do düştü.
As|ındo, Avrupo Birliği üyüleğine sorıl..

molıydı.
Hep dile getirdiği, "onurlu ortoklığı"

sovunmolıydı.
Bu pro|eye sohip çıksoydı, hem ülke

hem de MHP kozonocoktı.
MHP ortık toplontılorını Tekir yoylosın-

do değil.
Yoptırdığı dev Genel Merkeze toşı-

molıdır.
Kendi kobuğundon çıkmolı.
Globo! siyosetin içinde yer olmolıdır.
(MHP) nin generollere gönderdlğl

mektuplor demokrosi odıno oyıp
oImuştur.

He|e mektuplorın iode edilmesi,
(MHP) nin korizmosını çizmiştir.

Bizi bizden başka,
kimse utandırarnaz,

"G. Holland"

GiiNuN §ozü

Ero! GURÇAY

Mektuplor...

ı ı ıı ıIlçe Seçi KuruI üyükşehir Meclis üye ri l AKP'|iler arasında yeniden bellrlendi,
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Gemlik'in Burso Büyükşehiısınırlon içine olınmosındon §Onıo, yoso geıeği Büyükşehir

Belediye İı/leclisi'ne kolılocok üyeleıi llçe §eçim l(urulu geçtiğimiz hoflo ll'e

bildiımi$, Dün, hotolı lisle değişlirilerek, yeni lisle ll'e yeniden bildirildi,

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir
Belediye Meclisi için
İlçe Seçim Kurulu'nco
Voliliğe gönderilen
listeye Doğru Yo!
portisi itiroz etti.
ovl İıçe Boşkonı
Peyomi Çoğlor ile
seçim lşlerinden
Sorumlu Boşkon
Yordımcısı Gülsen
Conlı, hozırlodıklorı
itiroz dilekçesini
Hokim Ali Bülbül'e
verdiler.
Geçtiğimiz hofto
içinde belirlenen ve
AKP'nin üç kontenjon
üyesi ile ilk iki
sırosındoki meclis
üyesinin isminin
Burso Büyükşehir
Belediyesi'ne
bildirilmesinden
sonro, sırolomo dün
yine değiştirildi.
Doho önce AKP kon-
lenjonındon meclise
giren Nuretiin Boy,
Osmon Sivos ve A.
Aykui Türe ile birlikte

Aİİ OKUROGLU
Ali Okuroglu ve
Cemol Aydın
Aybey'in bulundugu
sırolomo, dün
değişikliğe uğrodı.
MERKEZ ltçELER
ORNEK AL|NDİ
Bursq'nın merkez
Osmongozi, Nilüfer
ve Yıldırım i!çelerinde
yopıldığı bildirilen
sırolomonın
oynısı Gemlik
içinde uygu|ondı.
Bir kontenjorl üyesi ve
seçi|me sırosıno göre
Ali Okuroğlu, Cemol
Aydın Aybey, Refik
Yılmoz ile Hoson

Ceırıal Aydııı AYBFY
jnco nın ısımlerı
!€nıden belirleneıek
Burso Buyükşehir
Belediyesi'ne
gönderildi.
Büyükşe.hir Belediye
si'nden llçe Seçim
Kuru!u'no gönderilen
yozıdo yer olon
"Seçilme sırosıno
göre" kelimelerini
değişik yorum|oyon
DYP llçe yönetimi
ise beşte bir oronınq
göre DYP'nin bir
ineclis üyesinin
Büyükşehir Meclisi'ne
girmesi gerektiği
sovunuluyor.
Büyükşehir Yososı'nın
kobul edilmesinden
sonro Büyükşehir
Belediye Meclisi'nin
oluşumunun nosı!
olocoğının do
belirtildiğine dikkot
çeken DYP İlçe
Boşkonı Peyomi
Çoğlor, itiroz
dilekçesinde şu
görüşlere yer verdi:
"Gemlik Belediye
Meclisi'nde 25 üye
bulunmoktodır.
AKP'den 19 üye,
DYP'den 5 üye ve
MHP'den 1 üye
doğılımı vordır.
Meclis üyelerinin
qldıklqrı oyloro göre
AKP'den 4 tae,

Refik yılmaz

Hasan |NCE
DYP'den 1 üyenin
Büyükşehir
Meclisine gifmesi
gerekmektedir.
l/çe Seçim
kurulu'nuzco
Büyükşehir Belediye
Meclisi'ne gidecek
olon mec/ı's
üyelerinin tqmomtnın
AKP'den olınıp
Burso Voliliğine
bildirilm§ olmosı
meclis üyelerinin
beşfe biri temqyülü
ne uymodığını
göstermektedir"
verilen kororın tekror
gözden geçir|lmesi
gerektiğini sovunon
Peyoml Çoğlor,
hqzırlonocok Iistenin
yosoyo uygun
şekilde tekror
düzenlenmesini
istedi.

w

A

Boşbokon, Koyseri'de bir ondo
l39 kuruluşun temelini otmış.
Böylece Guiness Rekorlor

|«itobıno geçmlş.
lktidordo temelli kolobilmek için...
kolobilir mi dersiniz?

?rıan ?annrn

Kolobilir ml?
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çoğdoş Hobi ve
Sonot Evi'nin
Özür!ü Çocuklor
Eğitim Okulu
yororıno düzenlediği
kormo resim
sergisi oçıldı.
Belediye Sergi
Solonu'ndo
Koymokom
Sodettin Genç
torofındon oçılışı
yopılon sergiye
Belediye Boşkonı
Mehmet Turgut, İlçe
Emniyet Müdürü Ali
kemol kurt, ozürlüler
Okulu Müdürü Tomer
sivri ile sonotsever
votondoşlor kotıldı.
El sonotlorının her
dolındo kurs ve
fooliyetler veren

Çoğdoş Hobi ve
sonot Evi sorumlusu
Melek Erken'in
gözetiminde
hozır|onon ürünler

3 gün süreyle
sergilenecek.
sotılon resimler-
den bir mıktorı
özurluler okulu'no
verilecegi ve
çocuk|orın
gider|erinde
kul!onılocoğı
oçıklondı.

Gemllk'iekl

boşloyocok
llçe Mi!!i Eğitim
Müdürlüğü'nden
yopılon oçıklomodo,
Ortoöğrenim
kurumlorıno
olınocok öğrenci-
lerin'koyıi işlem-
lerinin boğlı olduklorı
ıl'ler torofındon
belirlendiği bildirildi.
Buno göre Gemlik'te
bulunon ve düz
lise tobir edilen
ortoöğrenim
okullorındo koyıilor
l6 Ağustos günü
boşloyocok ve
l0 Eylül'de sono
erecek.
Yoboncı dil oğırlıklı
lise hozırlık sınıfı
ön koyıtlorı lse
24 Ağustos-3l
Ağustos torihleri

r

k.

kİ

v
ı§e ere koyıİ

l6A u§to$'t

orosındo yop
Bu okulloro

ve Teknik Lise|erde
ise ön koyıtlorın
16-27 Ağustos
torihleri orosındo
yopılocoğı
bildirilirken kesin
koyıtlorın 1-7
Eylü! |orlhleri oro
do yopılocoğı
oçıklondı.

bulunon ve sı
öğrenci olon

noiunun 4.00 ve
yukorısı olmosı
gerekiyor.
En yüksek notu
bu|unon 60
öğrenci koydını
yopiırobi|ecek.
Gemlik ilçesinde

öğrenciterin İ

tim diplomo

rZeytinspor Kulübü yeniden yopılonı
Seyfettin ŞEKERSÖZ sorumlusu olocok ve

tüm kororlorı bu
kişiler verecek.
Yopılon kongenin
ordındon görev
doğılımı yopcın
yönetim kurulu,
oldığı kororlo iüm
sorumlulorın boşkonlık
sıfqtı toşıyocoğı
oçıklondı.
kendilerini bosın
toplontısıylo tonıton

Zeytinspor'un boşkon-
Iorındon İhson Ün!ü,

koyıkhone mevkiinde
yoptıklorı seçmelerde
25 sporcu çocuğu
lokımın olt kodeme
lerine kozqndır-
dıklonnı söyledi.
Boyon Futbol tokımı
boşkonlığını Elif
Gültekin'in üstlendiği
Zeytinspor'do sorumlu
hoco Asiye
fumon olocok.
Tokımın diğer
bronşlorındo ise Soit
Yozıcıoğlu, Muhlis
Soyuok ve İmdot
Çomdeviren görev
yopocoklor.
Boyonlor liginin
bölgesel yopılocoğını
duyuron Antrenör
Asiye Armon, bir ilki
boşlottıklorını
belirterek, Burso

Dördüncü oloğon
genel kurulu ioplon-
tısını yopon Zeytinspor
Kulübü'nde yeni
yopı!onmo
dönemi boşlotıldı.
yeni sezondo futbolun
tüm kodemelerine
boyon ve erkeklerde
kotılmoyo koror veren
Zeytinspor Kulübü'nde
her bronşın ieknik

Sosyol Hizmet|er
Kurumu Müdürlüğüne
boşvurorok burodo
potonsiye| durumdoki
kızlorı Zeytinspor'o
kozondırmok
düşüncesinde olduk-
lorını söyledl.
Soniye Rızo ve
Eşrefiler Kız Yetiştirme
yurtlorındo kolon l9

sporcu kızın sosyol
etkinliklerde dohq
boşorılı olmolorı için
onlordon foydolon-
mok istediklerini
söyleyen Asiye Armon,
"Bu yoptığımız diğer
kulüplere örnek
olmolıdır" dedi.
Ünol Tonbutel, Ellf
Gültekin ve İhson

ünlü, İdrls kontoı
Yoşor Memişoğlu'nun
boşkon olduğu
Zeytinspoldo İmdot
Çomdeviren ve
Mehmet cıvq İoorl
Amiı Muhlis Soyuok,
Soit Yozıcıoğlu,
Asiye Armon Genel
Kopion görevlerini
üstlendiler.



}< rtez10 Ağustos 2004 Salı Sayfa 5

Çalınan cebi kullanm dışı y apmak kolaylaşf,
Teknolojinin gelişme-
siyle birlikte suçluloro
yönelik operosyonlor-
do polisin işi ko|oy-
Ioşıyor.
Cinoyet yo do hırsızlık
bürosu dedekiifleri,
korşıloştıklorı oloylor-
do ço|ınon yodo
gosp edilen cep tele-
fonunun lMEl kodun-
don bir kopkoç son-
rosı çolınon yo do bir
cinoyet sonrosı gosp
edilen cep telefo-
nunu kullonon hırsız
yodo kotile koloyco
uloşobiliyor. Eğer sizin
de cep telefonunuz
ço|ınmış veyo koybol-
muşso cep telefo-
nunuzu kullonım dışı
yopmonız çok koloy.
Bunun için ise
sodece lMEl
numorosı yoni cep
telefonunuzun seri

numorosı gerekiyor.
Eğer bir gün bir yer-
|erde telefonunuzu
çoldırır veyo koybed-
erseniz yopmonız
gereken ilk iş cep
telefonunuzdo bulu-
non(|MEl) numoronızı
bir köşeye koyıt
etmekte ve bunu
polise ve yetkili GSM
operotörlerine oktor-
moklo boşloyocoktır
sixınıi KoDLAR ıMEı
Cep telefonu üretici-
leri güvenlik için
bütün cep telefonlorı-
no seri numorosı

olorok do
odlondırılon
lnternotionol Mobile
Equipment ldentity
(lMEl) kodu verdiler.
Tüm cep telefonlorın-
do lMEl numorosını
öğrenmek için
" #06# tuşlomok
yeterli oluyor. Bu

numoro soyesinde
telefon slM kort
olmodon do koloylık-
lo tonımlonıyor. Bu

numoroyı bir yerlere
not etmek, cep tele-
fonunuz çolındığındo
yo do koyboldugun-

do simkort değiştirilse
dohi kullonım dışı
yopmonızo yordımcı
olobiliyor, yo do
dedektifler cep tele-
fonunu çolon yo do
gosp eden kişilere
kullonılon simkortın
boz istosyonu tespit
ediIerek uloşobiliyor.
lMEl numorosını
duyurduğunuzdo
teIefonun operotöre
boğlonmosı engel-
lenebiliyor. l5 honeli
sihirli numoro ile tele-
fonunuzu uzokton
k|itleyebilir yo do cep
telefonunuzu bulmok
istiyorsonız lMEl
numorosı ile birlikie
polise GSM operotörü
ve sovcılığo boşvuro-
bilirsiniz. Dedektifler,
lMEl numorosı ile
GSM operotörüne
giderek, telefo-

nunuzun kimin
torofındon ku|-

|onıldığını öğrenip,
telefonunuzu ço|on
veyo çolıntı iken sotın
olon kişinin kim
oldugunu ortoyo
çıkortobilecektir.
ÇALİNAN CEBi
KULLAN|M Dlşı
YAPMAK ÇOİ( KOLAY
Cep telefonunuzun
seri numorosını kon-
trol etmek için * # O

6 # a tuşloyın.
Ekronınızdo l 5
numorolı bir kod
belirecektir. Bu

numoro cebinizin
kendine hos
numorosıdır. Bir yer-
lere yozın ve emin bir
yerde sokloyın.

Cebinizin çolınmosı
durumundo cebinizin
hottını soğloyon
servise telefon edip
edip bu kodu verin.
Böylece GSM ope
rotörü cebinizi bloke
edebilirler. Hırsız sim
kortını değiştirse de
cep telefonunuz
çolışmoyocoktır.
Uzmonlor, çok soyıdo
cep te|efonunun ikin-
ci el piyosolordo
do|oştığını, bunlorın
bir kısmının çolıntı
olduğunu belirterek
votondoşlordon
olışveriş sırosındo
mutloko foturo isten-
mesi tovsiyesinde
bulunuyor.

l1ilıTT-uT-MfitftlffiI
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Kayıt paras,

yokbağış val

l İl Her çeşif bqlık oğtorı
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Misino Ağtorı

l rl Fonyo

İ 
- Mantor, kurşun

J İp Çeşitleri
l J İoro'Molzemeleri
İ J Kürek

- J Copo
l J Mocun
İ D Gqtvenizıi çivi
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D TMC sintine pompos,

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üsün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Geçtıgimiz yıllordo
yüz milyon]u hottb
nıilyorlı rokom!orın
telotfuz edildiği,
büyük tortışmoloro
neden olon koyıt
porosı konusu,
koyıtlorın boşlo-
mosıylo yeniden
gündeme oturocok
gibi görünüyor.

Milli Eğitim
Bokonlığı yetkilileri,
"koyıt porosı" odı
oltındo hiçbir ücret
olınmoyocoğını
söylerken,
okullordoki eksik-
ler|n giderilmesi
iç|n boğış toplon-
obileceğini
belirtiyorlor.

ı

ı

ı

UrıllURBEY SİNİRLAR| İÇlNDE

DUKKAN VEYA YURT

giıiR sATıLıK AR§A

acaat Tel : (0,224) 513 96 83

CEPHE 12 DÖNÜtııl 2, SlNlF
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Gemlik Vergi Dairesi'nden
aldığım vergi |evhamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
DoĞAN özoeıvıin

Vergi No : 676 004 9804rIIIIII J
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oğzı örtmesi ise
lki şeyin ipucu
olorok nite-
lendirilirken, "benim
söyleyeceklerim
Vor" Veyo 'sono
inonmıyorum'
o|orok değer-
!endiriliyor. Kişiler,
kendilerini güvende
hissetmek için
genelde mosq,
kürsü gibi blr yerin
orkosındo olmok
istiyor. Eğer bu
yokso sovun-
mo güdülerini
bocok bocok
üzerine otorok
yo do kol|orı
kovuşturorok
göster|yor.
OzelIikle
yoboncı
ortomlordo
bulunonlor,
kollorını kovuş-
turorgk sovun-
moyo geçiyo,r,
bu sırodo boş-
pormoklorını

dışordo bırokonlor
ise sovunmodoyım
omo rekobete
hozırım mesojı
veriyor.
Bocok bocok
üstüne otmok ise
sovunmonın diğer
bir şekli. Doho çok
kodınlorın tercih
ettiği bu oturuş,
içine koponıklık ve
sovunmoyo geçme
duygusunun göster-

So

I

ges! kobul edil
Kişi kobuğuno
iliyor ve fikrini oç

verdiğinde
bocok üzerine
otmokton
vozgeçiyor.
Bocoğını dizden
büküp diğerinin
üzefine koyorok
oturuş ise meydo
okumo, hırs ve
rekobetin işoreti
olurken, oyoklorı
çoproz durumdo
olon kişilerin sok-
lodıklorı itiroflorı
veyo verebi|ecek-
leri tovizler
bulunuyor.
Yolon söyleyen
kişiler ise yüzüne
dokunup, gözlerin
koçırıyoı erkekl
büyük çoğunluğu
yolon söylerken
yokosıylo oynuyor
ve gömleğini
gevşeiiyor.

VüOut lzslzl ele ye
Bir mesojın oncok
yüzde 7'sinin
sözlerle veri!diğini
belirten beden dili
uzmonı Ahmet Şerif
İzgören, kolonının
ise beden torqfın-
don ifode edi|diğini
söyledi.
'Dikkot,Vücudunuz
Konuşuyor' odlı kito-
bo göre, eller,
bokışlor ve duruş
ruhun oynosı
lnsonlorın ruh holi-
ni, vücut dilinin
ortoyo koyduğunu
belirten kitobın
yozorı Ahmet Şerif
İzgören, kişiterin
korşısındokine
mesojı yüzde 7

oronındo söz!er|e,
yüzde 93'ünü ise
ses ve beden
diliyle verdiğini
koydediyor.
l(itobo göre, işoret
pormoğını koldırıp
konuşonlor, gizli bir
şekilde korşısındoki-

ni tehdit ediyor,
elleri kenet!i olonlor
ise gene! bir
olumsuzluk yo
do hoyo| kırıkIığı
yoşodıklorının
mesojını veriyor.
EIlerini önde bir-
leştirerek el pençe
divon duronlor,
korşısındokine ne
isterseniz yoporım
demek isterken,
ellerin orkodo bir-
Ieşmesi ise kendine
o|on özgüveni,
meydon okumoyı
onlotıyor. Pormok
uçlorı birbirine
yopıştırorok duruş

ise konuyo hokim
olduğuno, bir elin
yüzü kopotmosı
ise endişe içinde
bulunulduğuno oit
detoy veriyor. Elin

çeneyi okşomosı
bir kimsenin koror
verme sürecinde
olduğunu gös-
terirken, dinleyen
kişinin eli yonok-
toyken, boşpor-
moğı çene oltın-
doyso korşısın-
dokine eleştirel,
hotto rekobetçi
yoklosımını
serg iliyor.
Diğer pormoklorın

YENı TELEFONuMU zl, NoT ALıN az
KORFEZ GAZETES! VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

1( rtez
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Falıt Food (afe
GEMIıı(,TE ltl( uLu§LARARA$ı SALATA BAR

PİZZA]ıJIİZİN

TADıNA

BAı(TİNİZ tt,lİ?
ı

lşyeri ve evlere pultel ıerviıimiı uordıı

lstiklal Cad,No : 17 GEtı4LlK TeI : (0.224) 513 53 67.

Monostır Cumhuriyet Moho|lesi'nde

trip|ex sotıIık vil|o GSM : (0.535} E86 4l ? 4

SATİ Lİ K Vİ LLA

fo6

GEREKtİ TELEFONLAR nEsıvıi oaineı-en oerıiz oroeüsü

23 94

Bursa 256
Mudanya 544
Yenikapı (212' 516
Yalova (226't811
lDO lmam As]an
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

ltfoiye
Polis İmdot
Jondormo İmdot
Jondormo K. 513
Polis Korokolu 513
Gor. Kom. 5I3

ll0
l55
l56

l0 55
18 79
12 06 vApuR _ FERiaor

KAYMAKAMLlK YaIova
Topçular
Eskihisar

|226| 81410 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

oroaüs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakam|ık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşlM
261 54 00

(18 Hat )

ŞehirIerarası
Otobüs Termina|i

rüp oaĞırıcıLARıMETRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514

12 12
20 77
10 72
+s ag
47 71

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.BöI.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayoIIarı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

513 20 56
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 73HASTANELER

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

TAKSıLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

513 12 95

513 ,16 37

513 16 37

513 88 43
513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 c0
514 88 70

(G
E
l\/r
L
İ
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E
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B
E
rı,
İ

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

\513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20
Zabfta 5132432
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaıye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185 513 14 25

AKCAN PETROL
veRı-lyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
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7 katrl!on956 trllrın
-llra ıç borç ödenıccr;k

0 |(lü' nün çlftç h r e hys ryes i

Hozine, bu hoftq,
toplom 7 koiril
yon 956 trilyon
|iro iç borç
ödemesini
yerine getirecek.
Hozine, bu hofto,
6 kotrilyon l59
trilyon lirosı
piyosoyo olmok geri ödemesi
üzere 7 kotrilyon olmok üzere
956 trilyon liro iç toptom 7 .

borç ödemeii kotrilyon 929
yerine getirecek. trilyon lirorig
Bu çerçevede l l borç ödembsi ı

Ağustos Çorşom- yopocok.
bo günü 6 kotrily- Bu torihte yopı!o_

on l32 trilyon gok 7.9 kotrilyon
lirosı piyosoyo, l l|ro tutorındoki iç
kotrilyon 797 tıiıy-: borç ödemesinin
on lirosı dq komu'*{7 kotri|yon 927 tri,
kurumlqrıno lyon lirosı Türl«

yopılon sotışlorın Lirosı, 2 trilyon

!irosı do
dövize
endeks!i
cinsinden
olocok.
Hozine, l 3
Ağustos
Cumo günü
tomomı

döviz cinsinden
olmok üzere
piyosoyo 27
trilyon liro ödeme
yerine getirecek.
Hozine, Ağustos
oyındo l4 kotrily-
on 377 trilyon
lirosı piyosoyo
olmdl< üzere l7
kotrilyon 82l
trilyon liro iç
borç ödemesi
ydpocok.

Torım Bokonı Somi
Güçlü, torımdq
üretilen ürünIerin
dün itiboriyle
geçen yıIki seviyeyi
] 50 bin ton
oştığını, bu yüzden
de fiyotlorın düşük
olduğunu hotırlottı.
Bokon GüçIü'nün
çiftçi|ere bir de
önerisi vor.
Torım Bokonı Somi
Güçlü, üretilen
mohsül|erin geçen
yılın toplomını şu
ondo l50 bin ton
oştığını belirterek,
bu yüzden fiyoi-
lorın düşük
o|duğunu ve çiftçi-
lerin eIIerindeki
ürünleri sotmokto
ocele etmemesi
gerektiğini söyledi.
Kütohyo'.nın
Hisorcık llçesi'nde
her yıl geleneksel
olorok yopılon ve
bu yı! l9.'su düzen-

i
i

lenen Hoyvoncılık
ve Emtio
Ponoyırı'no kotı!on
Torım Bokonı
Güçlü, ülkede bu
yıl buğdoy üreti-
minin koliteli ve
miktor olorok do
çok olduğuno
dikkot çekerek,
Toprok Mohsülleri
Ofisi'nin (TMO)
geçen yılo oronlo
bu sene 5 kot fozlo
buğdoy olımı yop-
tığını belirtti. Bokon
GüçIü sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Toprok Mohsü!leri
Ofisi 22 Hoziron'do
mohsül olımıno
boşlodı. Şu ono
kodor ge|inen
durum; geçen
sene tüm yıldo
o|dığımız buğdoyırr-
doho çoğunu
bugun lçin olmış
durumdoyız. En oz
l50 bin ton doho

fozkı buğdoy oldık.
Geçen yıl ortolorno
gunlük oldığımız
ürünün 5 misli buğ-
doy olıyoruz. Yoni,
piyoso fiyotlorını
verdiğimiz seviyede
tutmok için elimiz-
den gelen tüm
goyreti gösteriy-
oruz. Ancok geçen
seneye göTe forklı
olon husus'şudur;
üretimin fozlolığı,
kolitenin yüksek!iği
piyosoyo tüccorın .

ve özellik|e
sonoyicinin yoğun
buğdoy olmok
üzere girmesini bir
bokımo engelle-
mektedir. yoni
ihtiyoç duymomok-
todır, rohot olobile-
ceğini düşünmek-
tedir. Bunun
boşluğunu Toprok
Mohsülleri ofisi
doldurmoyo çolış-
moktodır. Şu ono

kodor doldurmo
goyretimiz en üsi
seviyede devom
etmektedir. Birinci
sınıf ekmeklik buğ-
doyın fiyotı 370 bin
liro, ikinci sınıf buğ-
doy 352 bin lirodır.
Buno yokın fiyotlor-
do Biyosodo fiyotın
oluşmosını soğloy-
ocoğız. Bölgesel
o|orok bozı olonlor-
do fiyotın bunun
oltıno düştüğüne
şohidiz. Bu sektörde
fooliyet gösieren
insonlorımızın
mümkünse sotış
lorını biroz ertele
mesi; zoruri değilse
Toprok Mohsülleri
Of|si'nin fiyotlonno
yükselinceye kodor
tüccoro mol verme
konusundo çekin-
gen dovronmosıdır.
Biroz direnç göster-
memiz gerekmek-
tedir."
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2003 - 2004 öğretim yılı Liselere Giriş Sınovındo
boşorı gösteren öğrencllerimizi kutIor,

bu boşorının soğlonmqsındo emeği geçen
okul kurucumuz, idorecilerimiz ve

tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.- sıNıF oRTAIAMA PuANıMız 700
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Türkiye'de, Avrupo
BirIiği stondortlorındo
ilköğretimde 30'or
kişilik sınıflordo eğitim
yopılobilmesi için 8

kotrilyon 200 trilyono,
örtoöğretimde ise l
koirilypn 330 irilyon
lirolık koynoğo
ihiiyoç olduğu belir-
lendi.
Milli Eğitim
Bokonlığı'nco yop-
tırılon bir oroştırmodo
ocı gerçek ortoyo
çıktı. Aroştırmoyo
göre ilköğretimde bir
dersliğin 30 öğrenci-
den oluşmosı duru-
mundo ihtiyoç duyu-
lon derslik soyısı 78
bin 750. Türkiye'de

holen derslik yeiersi-
zliğinden doloyı 36
bin l l6 okuldon 8
bin 325 okuldo ikili
öğretim yopılıyor. 27
bin 79l okuIdo ise
normol eğiiim
sürdürülüyor. Bu

okullordo toplom l0
milyon l 71 bin 354

öğrenci eğitim
görüyor. llköğretlm
öğrencilerinin 7 mily-
on 388 bin 928'i şehir
merkez|erinde öğre-
tim görürken, 2 mi!y-
on 7 82 bin 426'sı do
köylerde okuyor. Bu

orodo 8l ilden
Afyon, Amosyo,

Artvin, Burdur,
Erzincon,
Gümüşhone, lsporto,
Kosiomonu, Rize,
Sinop, Tunceli,
Boyburt, Koromon,
Boriın, Ardohon, Kilis,
Bilecik, Çonokkole,
Çonkırı, Edirne,
Nevşehir, Niğde ve
Düzce olmok üzere
23 ilde derslik ihtiyocı
bulunmuyor. Derslik
ihtiyocı biron ewel
gideri!mesi gereken
iller de belirlendi. Bu

iller İsionbut, Ankcıro,
İzmlı Goziontep,
Burso, Şon!ıurfo,
Konyo, Mersin ve Von.
ORTAÖĞRETiMDE DE
DURUM FARKSİZ

Ortoöğretimde de AB
stondorilorı gözönüne
olındığındo sınıflorın
30'or kişilik olmosı
holinde l2 bin 813
odet dersliğe ihtiyoç
vor. 8l ilden sodece
24 ilde dersiik ihtiyocı
bulunmuyor.
Ortoöğretimde 2 bin
l 78 okuldon
533'ünde ikili öğretim
veriliyor.
Yoz kış demeden
öğrencilerin köyler-
den belli merkezlere
toşınorok eğitim
gördüğü toşımolı
eğitim sisieminde de
derslik ihtiyocı
konoyon bir yoro
durumundo. Öğrenci-

lerin oroçlorlo
lerinden eğiiim
cek|eri okulloro
molorı esnosı
meydono gelen
kozolorı ve kış
oylorındo
donmo oloylorı
neden|yle to
konusu olon
eğiiim si
holen 646 bin 45
öğrenci 6 bin 27
merkezden 2E bi
449 okulo toşın
Yetkililer, ioşımolı
eğitim sistemi
kurtuluşun iek
onohtorını yotılı
bolge okullon
soy§ının ortınl
do görüyor.

nın

,*

0_6 YAş oRuB

İ(AYİTLARİMİZ

BAŞLAMİŞTİR

Cumhuriyet Moh. Mehmet Akif Sok.
No: 20 GEMtlK

Tel: (0.224| 514 62 69 - 513 31 97

clf,\Ü

, 
ABONE oLDuNuz tt,ıu

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUI GıjilLOxsYAslGAıETE ı

cil,lt

Kreş ve Gündüz Bokımevl

ELEİf,AN ARANIYOR
Bllgsayarlı ıl/luhasebeden anlafan

BAYAI§ ELErtlAIY araırıyof
Kuşak Bobinai 

ı

Gemlik Sonoyl Sitesl D Blok No | 17 GEMLİI(
Mürocoot Tel : (0.224| 524 83 26

GRUP AİLE,
ÇAY BAHÇESİ
Ce ın iyetle re s a ndalye,

ı?ıasü, ,?ıeşrubüt,
çerez ternin edilin

Tel : (0.224J 51 3 06 70
GSM : (0.53n 491 31 30

V
ı/c 0nGANıZA§YONu TAPıun

YACMUR YAPİ
KooPERATıriNDE

KABASı
TAMAML^NMİŞ

KOOPERATİF İİlSSESİ
SATİLİKTİR.

o.532.4l5 27 53

l



10 Ağustos 2004 Salı o
f crıı.ıı* sıvası cceıe f

ezK

Beyazeşyaya ılgl arttl
Ekonomistler,
'Piyosolor durgun,
sotış yok' diye oçıklo-
mo yoporken, DlE'nin
verilerine tüketimin
önemli kolem-
lerlnden biri olon
beyoz eşyo do
yqşonon sotış
rokom|orı, uzmonlorı
yo|onlıyor
Doyonıklı tüketim
mollorının sotışı
orttı...
Ekonomideki
büyüme ile birlikte
doyonıklı tüketim
mollon üretiminde
yoşqnon ortışlor
sotışloro do yonsıdı.
Nitekim, bu yı!ın llk 5
oylık döneminde
geçen yılıh oynı
dönemine göre,
sotışlor, müzik
setinde yüzde 0.9,

dikiş mokino]şındo
do yüzde l59.2
oronındo ortiı.
Devlet İstotistik
Enstitüsü (DİE) veriler-
ine göre, geçen yı|ın
Ocok-Moyıs döne-
mindeki 4 bin 999
odetlik sotışo korşılık
bu yılın ilk 5 oyındo
3l bin 540 odet

müzik seti sotışı
gerçekleştirildi.
Dikiş mokinosı
sotışlorı do oynı
dönemde 8 bin
686'don 22 bin
5l8'e kodor çıkiı.
BEYAZ EŞYADA
DuRUM
Ote yondon, geçen
yılın llk 5 oyındo l

milyon 302 bin odet
olon buzdolobı
sotışlorı, yüzde 36.8
oronındo ortorok, l
milyon 783 bin
odede yükseldi
Aynı dönemde
çomoşır mokinosı
sotışlorı yüzde 83.9,
buloşık mokinosı
sotışlon do yüzde
25.3 oronındo ortış
koydetti. 

.

ELEKTRONİK EŞYA
Geçen yılın ilk 5
oyındo 4 milyon 746
bin odet olon Tv
sotışlorı 6 milyon 969
bini bulurken, yüzde
46.8'lik ortış
göstermiş oldu. Aynı
dönemler iiiboriyle
video sotışlorındo do
yüzde 47 .2 ortış
görüldü.

?3
ij} :,

.İ

Tenmuz'daen çrıkborsa kazandırdı
Devlet lstotistik
Enstitüsü (DİE)
verilerine göre,
Temmuz'do TEFE
ve TÜFE'ye göre
en çok
kozondıron
yotırım orocı
Borso Endeksi
oldu. Endeks
TEFE'ye göre 

1

yüzde 9.5,
TÜFE'ye göre
yüzde 7.7
kozondınrken
oyııı oydo
TÜFE'ye göre
l«ozonç getiren
tek finonsol
enstrümon
bonko mevdu-
otı oldu. Döviz
ve oltın ise
Temmuz oyındo
yotırımcı§ıno
koybetiirdi.
DİE'den yopılon
oçıklomoyq
göre Temmuz
2004'de,
seçilmiş finonsoI
yotınm oroçlorı
Topton Eşvo
Fiyotlon lndeksi
ile

indirgendiğinde
, bir oylık .

sürede, Bonko
Mevduotı (brüt)
yüzde 3,4, Borso
İndeksi yüzde
9,5 ve Külçe
Altın yüzde 0,4
oronındo reel
getiri soğ|orken,
Euro yüzde 0,2
ve Dolor yüzde
l ,2 oronındo
reel düşüş ile
tosorrufçusunu
zororo uğrottı.
Aynı finonsol
yotırım oroçlorı
Tüketici Fiyotlorı
ındeksi ile
indirgendlğinde
, bir oylık
sürede, Bonko
Mevduotı (brüt)
yüzde l ,6, Borso

|ndeksi yüzde
7,7 oıonındo
reel getiri
soğlorken, Dolor
yüzde 2,9, Euro
yüzde I ,9 ve
Külçe Altın
yüzde l ,3
oronındo reel
düşüş ile tosor-
rufçusuno koy-
bettirdi.
Temmuz 2OO4
it!boriyle TEFE
korşısındq, son
üç oylık
dönemde,
seçilmiş finqnsol
yotırım
oroç!orındon
bonko mevdu-
otı (brüt) yüzde
8,2, dolor yüzde
9,5, euro yüzde
12,0 ve külçe

o|tın yüzde
7,3 oronın-
do reel
getiri
soğlorken,
borso
endeksi
yüzde 0,6
oronındo
reet düşüş

ile tosor-
rufçusunu
zororo uğrottı.
Altı oylık sürede,
seçilmiş finonsol
yotırım
oroçlorındon
Bonko Mevduotı
(brüt) yüzde 8,2,
dolor yüzde 4,0,
euro yüzde 1,2
ve külçe oltın
yüzde 0,8
oronındo reel
getiri soğlorken,
borso endeksi
yüzde 4,0
oronındq reel
düşüş iIe tosor-
rufçusunu
zororo uğrottı.
Tosorruf sohip-
lerinin yotırım!orı
bir yıl!ık süre ile
değer-

lendirildiğinde,
bonko mevdu-
otı (brüt) yüzde
27,4, borso
endeksi yüzde
61 ,2, euro
yüzde 2,1 ve
külçe oltın
yüzde 7 ,5
oronındo reel
getiri soğlorken,
dolor yüzde 5,3
oronındo ree!
düşüş ile tosor-
rufçusuno koy-
bettirdi. yıllık
ortolomq!oro
göre, seçilmiş
finonsol yotırım
oroçlorındon
bonko mevdu-
otı (brüt) yüzde
l l ,6 ve borso
endeksi yüzde
39,6 oronındo

'reel getiri
soğlorken, dolor
yüzde 21,0,
euro yüzde l0,4
ve külçe oltın
yüzde 7,9
oronındo reel
düşüş ile tosor-
rufçusuno koy-
dettirdi.

YENİ TELEFONUMU ZİJ NOT ALİN |Z
KÖRFEZ c,Az;ETESI VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 a3

Soyfo 9

Mecburl
hlzmet

gerl geldl

Soğlıkto zorunlu
hizmet geri döndü.
Çoğdoş olmodığı
gerekçesiy!e
Mecburi Hizmet
Yososı'nın koldırıl-
mosını soğloyon
Soğlık Bokonı Recep
Akdoğ, doğu
illerindeki doktor
oçığını kopotmok
omocıylo zorunlu
hizmete benzer bir
uygulomoyı devreye
soktu.
Bokonlık, 5- l 3
Ağustos orosındo
olımını yopocoğı
hekim, diş hekimi ve
eczocılorı,
belirlediği doğu
illerine otoyocok;
odoylor bu iller
dışındo tercih yopo-
moyocok.
Atomosı yopılocok
personel, belli bir
hizmet puonıno
uloşmodığı sürece
boşko yerlere toyin
tolebinde buluno-
moyocok. Gerekli
puono uloşon
personeldende eş
durumÜndon toyin
toleplerinde, eşin
devlet memuru
olmosı koşulu
oroncok.
2OO4 yılı Soğlık
Bokonlığı ve diğer
komu kurum ve
kuruluşlorı için
üçüncü dönem
oçıkton otomo
kurosı ilon edildi.
Soğlık Bokontığı, 

/

doğu illerinde
ço!ıştırmok üzere
devlet memuru
olorok uzmon ve
profisyen doktor,
diş, hekimi ve eczq-
cı istihdom edecek.
5-13 Ağustos 2OO4
orosındo il soğlık
mudurluklerine
boşvurudo bulu-
nocok olon odoylor,
Bokonlığın internet
sitesinde duyurulon
doğu ve güney-
ğoğu illeri içinden 5
tercih yopocok.
Adoylorın,
Adıyomon, Ağrı,
Bingöl, Bitlis,
Diyorbokır, Elozığ,
Erzurum, Hokkori,
Molotyo,
Kohromonmoroş,
[4ordin, Muş,
Sivos, Şonlıurfo,
Goziqntep, Şırnok,
Kors, Yozgot, Tokot, 

.

Tunceli, Botmon,
Von gibi illerin
dışıno otomosı
yopılmoyocok.
Atomolor kuro ile
gerçek!eştirilecek.
Öte yondon SSK,
Adolet Bokonlığı,
Emniyet Teşkilotı'no
boğlı soğlık kurum
ve kuruluşlcrının
otomo işlemlerini
de Soğlık Bokonlığı
yopıyor. Bokonlığın,
doktorlorın dengeli
doğılımını soğlomok
için bu görevi
üstlendiği
bildiriliyor.
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KadınıŞ çı ça ü,ş,tır naftoş u llar ı
Kodın işçiler her ne şek-
ilde olurso olsun gece
posiosındo 7.5 sootten
fozlo çolıştırılomoyo-
cok.
Kodın |şçilerin Gece
Posto!orı ndo Ço! ışiırı!-
mo Koşullorı Hokkındo
Yönetmelik, Resmi
Gozete'de yoyımlondı.
Yönetmelik, 4857 soyı}ı
İş Konunu kopsomındo-
ki işyerlerinde l8 yoşını
doldurmuş kodın işçi-
lerin gece postolorındo
çolıştırılmolorı ile ilgili
koşullorı kopsıyor. Kodın
işçiler her ne şekilde
olurso olsun gece
postosındo 7.5
sootten fozlo
çolıştırılomoyocok.
Belediye sınırlorı dışın-
doki her türlü işyeri işv-
erenleri i!e belediye
sınırlorı içinde. olmoklo
berober, posto değişim
soot|erinde olışılmış
oroc|orlo gidip gelme
zorIugu bulunon isyerı
ısverenleri, gece posto-
lorı ndo çolıştıroc_oklorı
kodın işçiteri, sogloyo.
cok|orı uygun oroç|orlo
ikometgohlorıno en

yokın merkezden işyer-
ine götürüp getirmekle
yüküm|ü oIocok.
Kodın işçilerin gece
postolorındo çolıştırılo-
bilmeleri için, işe boş|o-
modon önce işyeri
hekimi, işyeri ortok
soğ|ık birimi, işçi soglığı
disponserleri, bunlorın
bulunmodığı yerlerde
sırosıylo en yokın
SosyoI Sigortolor
Kurumu, soğlık ocoğı,
hükümet veyo belediye
doktorlorıno muoyene
ettiri|erek, çolısmolorı-
no engel bir durumtJn
olmodıgıno doır so ı ,k
roporlorı n ı n ol ıh [y]o : ı

gerekecek Bu iscılerır_ı
muoyeneleri her 6
oydo bir tekrorIonocok.
Kodın işçinin kocosı do
lşin postolor holinde

I |\ ii ı| in.ıı .^r.,, I

yürütülduğü oynı veyo
oyrı bir işyerinde
çolışıyorso, kodın
işçinin istegi üzerine,
gece çolıştırı|mosı,
kocosının çolıştığı gece
postosıno rostlomoyo-
cok şekilde duzen-
|enecek. Aynı işyerinde
çolışon korı koconın
oynı gece postosındo
ço|ışmo istekleri, işver-
ence, olonok oronındo
korşılo.nocok.
GEBELİK VE ANALİK
DURUMuNDA ÇAtlşMA
Kodın isciler. gebe
olduklorının doktor
rOPOruylo tt, .p,r, rıoL,rı

ıtiboren dnc u nıo
kodor, emzıren kodın
ışçiler ise dogum tori-
hinden boşlomok üzere
6 oy süre ile gece
postolorındo çolıştırılo-

moyocok. Emziren
kodın işçilerde bu süre,
ono ve çocuğun
soğlığı oçısındon
gerekli o|duğunun işy-
eri hekimi, işyeri ortok
soğlık birimi, işçi soğlığı
disponserleri, bun|orın
bulunmodığı yerlerde
sıroşıylo en yokın
Sosyol Sigorto|or
Kurumu, soğlık ocoğı,
hükümet veyo belediye
doktoru roporuylo be|-
gelenmesi holinde, bir
yılo kodor uzotılocok.
Bu işçilerirı onılon sürel-
erdeki ço|ışmolorı
Gebe veyo Emziren
Kodınlorın Çolıştırılmo
Şortlorıylo Emzirme
Odolorı ve, Çocuk
Bokım Yurtlorıno Doir
yönetme|ik hükümleri
soklı kolmok üzere,
gündüz postolorıno
rosiloyocok şekilde
düzenlenecek., Gece
postolorındo kodın işç|

çolıştırmok isteyen işv-
erenler, gece çolıştırı|o-
cok kodın işçilerin isim
listelerini ilgili bölge
müdür|üğüne
gönderecekler.

.,*be';agş,,,f 1

Kredi kartı felaketi yolda
Tüketlcileri korumo
Derneğı 1TÜK-DER)
Genel Boşkonı Necoti
Yentürk, bonkolorın hiç
bir oroştırmo yop-
modon, işportocılorın
torok ve çokmok sot-
mosı gibi kredi kortı
doğıtmosı sebebiy!e
birçok yuvonın
yıkıldığını söyledi.
Kredi kortı borçlorı
sebebiyle birçok
oilenin qdres değişik-
|iğine gittiğine, hotto
borçton kurtulurum
ümidiyle yüzlerce
kişinin boşondığıno
dikkot çeken Yentürk,.
"Bonkolor, hiç bir
oroştırmo yopmodon,
tıpkı isportocılorın
torok, çokmok sotmosı
gibi kredi kortı pozorlıy-
or. Yı!ın llk 6 oyındo
borcunu ödemediğ|
için bonkolorın kqro lis-
tesine giren yeni tüketi-

ci soyısı 56 bin 435 dir.

Şu on 452 bin 500
civorındo bir tüketici
grubu, bonkolorın koro
listesine girmiş durum-
do. koro listedekilerin
önemli bir bölümünü
kredi kortı borçlulorı
teşkil ediyor" dedi.
Yeni konuno göre,
kredi borcuno uygu-
lonocok temerrüt
foizinIn, sözleşmedeki
foiz oronının yüzde
30'unu geçemeyeceği-
ni hotırlyoton Yentürk,
"Bonkolor kredi kortı
foiz ortırımını 30 gün

önceden ku!!onıcıyo
bildirmek zorundo.
kredi kortı ekstresinde
yozon borç öden
meyerek, bir sonroki
döneme devreden
bölümü 60 gün içinde
ödenirse, bu sürede
gecikme foizleri yük-
selse dohi, bıı borç
bokiyeye yonsıtılmoyo-
cok. Ayrıco kredi kortıy-
!o yopılon olışverişlerde
tüket|clden komisyon
odı oltındo ek bir
ödeme istenmeyecek"
diye konuştu.
kredi kortı kullonımın-

doki rekor ortışton
sonro votondoşlorı
uycırmo ihtiyocı duy-
duklorını be!irten
Yentürk, şun|on söyledi:
"Bonko foizlerinin
düştüğü söylenmesine
roğmen, gec|kme foiz-
leri holen yüzde
2OO'lerdedir. Bu sebe-
ple tüketiciler gelir-
lerinin üstünde kredi
borcuno girerek, kendi-
lerini zor durumdo
bırqkmomolı|or.
Ekonomimizde
yoşonon istikrorsızlığın
bir süre sonro foiz|eri
yükseltme ihtimoli de
vordır. Bu durumdo
çok soyıdo kişinin
orton foiz oronlorı
sebebiyle bir feloketle
korşıloşmo ihtimo!i
vor. Doloyısıylo
ik|nci bir kredi kortı
feloketi yoldo
gözüküyor".

ezK
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hap,'s r;eza
Soğlık

Bokonlığı, tüm
uyorıloro roğ-
men l 12 Acil
Yordım Hottı'nın
gereksiz yere
meşgu! eden-
lere hopis cezosı
.veri|mesi için
kollorı sıvodı.
Bokonlık
hukukçulorının
hozırlodığı
tosloğo göre,
I l2'yi oroyon
sopıklorın tele-
fon numorolorı
dijitol sistemle
tespii edilecek
ve yosol süreç
boşlot1locok.
lHA muhobirinin
edindiği bilgiye
göre, Soğlık
Bokonlığı'no
boğlı olorok
fooliyet
gösteren I l 2
Acil Yordım
Hottı, hizmete
boşlodıgı gün-
den beri 'telefon
sopıklorı'ylo boşı
dertten kurtu|-
modı.
ıstonbul'don
gunde l00 bin
Ankoro'don ise
günde 30 bin
kişinin orodığı
l I2 servisine
gelen çoğrılorın
yüzde 80'inden
fozlosı gereksiz.
Her gün işin
iodını birqz
doho koçıron
telefon sopıklorı,
l l2'yi oroyorok
boyon operotör-
leri tociz ediyoı
küfürler yoğdırıy-
or, evlenme tek-
|if ediyor hotio
ilginç sesler
çıkorıp kopotı
yor. Telefon
sopıklorının bu
okıl olmoz
dovronışlon l l2
servisi çolışon-
lorını conındon
bezdirdiği gibi,
gerçekten
yordım için
oroyonlor tele-
fonlorın meşgu!
olmosı nedeni
yle moğdur
oluyor.
l l2'i servis|nin
gereksiz yere
oronmoslnın

t0

a

Soğlık Bo lığı,

boşlodı
genelindeki iüm

boğlı olduğ dİı-

Bokonlığın l 2

bununlo do
miyor, Bo lık,

lis-

kopsomıno' ın

önüne bir u
geçem

nln112

to| sistemi
n-cok olon

koydedec

§esı ve nu

ile odreslerin

tolep
ınl l2 sopıkl

Bokonlık h

azoroyıp

kon
buIunonlorın
'hopis'

Son

rsopıklorın

ise l 12 n

suçudur'dedi

Avrupo
ülkelerinde
lonılon, "Dij
Sistem" için
hqzırlık|oro

lık, böylece
oroyon tüm
numorolorı
tespit edip

sopıklorıno
oldığı tedbi

koydedilen
sopıklorın isi

tespiti için
ten yordım
isteyecek,
yokolonmol
için işbirliği

kökünü kozı-
mokto ısrorlı
olon Soğlık
Bokonlığı,
konunun 'suç

mosı için do
yosol g|rişim
boşlodı.

çulorı, Aci|
ım Hottı'nın

yere meşgul
eden ve qklo
gelmeyecek

için bir toslok
hozırlodı.

geldiği öğre-
nilen toslok,

pormoklıklor
orosıno
konulmosını
öngörüyor.
Soğlık Bokonı
Recep Akdoğ

çok ulvi bir
görev üstlend
ni belirterek,
"l l2Yi meşg
etmek insonl
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Deodorantl ar kanser Fazl a uyku

rlsklnl arttırıyor uykusuzl uk

nedenl
BiIim odomlorının
oroştırmolorı, deodor-
ontlorın meme
konserlerine neden
olobileceğin| ortoyo
koyuyor.
İngiltere'deki Reoding
universitesi'nden bir
grup bi|im qdqmı
torofındon yopıton'
oroştırmonın
sonuçlorı, deodoront-
lorın meme konseri
riskini ortırdığını belir-
tiyorlor. Journol of
Applied Toxicology
odlı tıp dergisinin bu
hotto piyosoyo çıko-
cok soyısındo yer
olocok olon oroştır-
modo, bilim
odom|orı 2O meme
tümörünü inceledik-
leri, l E'inde,

'porobens' o|orok bili- yoptığı oçıklomodo,
nen sentetik meme dokulorındo
kimyosolın bulun- söz konusu kimyosol
duğunu tespit ettiği moddeyp rostlon-
öne sürüldü. mos.ının/önem
Bilim odomlorı, ilk kez toşıdığinı belirterek,
porobens odlı "Ziro diğer bozı
kimyoso!ın tümörlerin ; oroştırmolor do
içindeki vorlığının _,^'_, ortoyo koydu ki, bu
tespit edildiğine tür kimyosollor östro-
işoret ederken , /jenin konser
Reoding Universitesi gelişimine yoptığı
bi|im odomlorının, kotkıyı toklit
insonlor torofındon ,,' edebiliyor" dedi.
üretilen kimyosol ı Dr. Dorbre, oroştır-
moddelerin deri ' monın bir ilk odım
torofındon emildikien olduğunu, şimdi sıro-
sonro dokulordo do soğlıklı dokulorın
biriktiğini düşündük-' do bu tür kimyosollor
lerini de içerip içermediğine
vurguIuyorlor. , bokılmosının bulun-
Bu orodo, oroştırmoyı duğunu bildirdi. Bu
yopon ekibin boşkonı dokulordo do bu tür
Dr. Philippo Dorbre, kimyosolloro rost|on-

mosı holinde bu kez
de bunlorın yoğun-
luklorıno bokılmosı
gerektiğini belirten
Dr. Dorbre, bir kes-
imin deodorontlorın
içinde bulunon
kimyosolIorın deri
torofındon
emilmediğine, diğer
bir kesimin de bunun
tom tersine inondığı-
no işoret ett|. Dorbre,
"Aslındo kodınlor
yüzyılllorco bu tür
kozmetikler olmodon
idore edebiImiş,.
bugün bunloro
gerçekten ihtiyoç
bulunup bulunmodığı
sorusuno do yonıt
veriImelidir" diye
konuştu.

Çok fozlo uyumonın
uyku sıkıntısını
beroberinde
geiirdiği, günde 8
sootten fozlo
uyuyonlorın gece
sürekIi uyondığı ve
soboh uyondıklorın-
do kendilerini toze-
lenmiş hissetmedik-

l lerl ortoyo çıktı
TUBITAK'ın Bilim
Teknik Dergisi'nde
yer olon bir oroştır-
moyo göre, günde
8 sootten fozlo
uyuyonlorın, normol
uyku süresl olctror
günde 7-8 sooti
uykudo geçiren|ere
oronlo doho fozlo
sorunlorı oluyor.
Aroştırmoyo göre,
çok uyuyonlorın do

uykuyo dolmokto
güçlük çekme,
gece uyonmo,
çok erken uyonmo
ve uyondığındo
kendini 'tozelenmiş'
hissetmeme gibi
sorunlorı oluyor.
Az uyuyonIorlo çok
uyuyonlorın
neden benzer
uyku sorunIorıno
so|ııtr olduklorı
oçık değil. Ancok
bu oroştırmo,
günde yedi-sekiz
sootten doho
fozlo uykunun
inson soğlığını
olumlu
etkilediği
vorsoyımlnı
sorguluyor.

hfl 0ntallalara
Ev kodınlorının mut-
foklorındon eksik
etmediği tef|on
iorrolorın inson soğ!ığı
için çok büyük
tehlikeler içerdiğl iddl-
olon, ABD'yi konştırdı.
Ülkenln en büyük
tefton üreticisi Du
Pont'o 300 milyon
dolorlık dovo oçı!dı.
Üzerinde pişirilen
ylyeceklerin tovoyo
yopışmomosl
yüzünden tercih
edilen tef|on tovolor,
ilk kez l945 yılındo
Du pont torofındon
üreiildi. Ancok Bucky
Bolley odlı bir
Amerikolı, Du Ponfo
dovo oçorok
fobrikodo ço|ışonlonn
soğlıklorının tehlike
oltındo olduğunu
öne sürdü. ABD

Çewe Korumo
Komisyonu dovonın
ordındon şi$et
izeri nde cİĞştı rtnoTor
yopnco, ilginç'
rcrıuçkırlo koşıloşt. 1. ,ı

lddioyo göre
ieflonlqrı üretmek
için kullonılon
poliietrofloretilen
orgonik kimyosol
moddeleri ve yoğ
ile suyo direnç
gösteren koplomo
moddesi, inson
vücuduno zqror
veriyordu. Bu durum,
Du pont firmosınco
bi|inmesine roğmen
üretime devom
ediliyorÖu.
ABD,Çevre Korumo
Komisyonu Du
Pont'o bir hbfto,
süre verdi.

Komisyon, gerekli
cevoplorı olomozso,
firmoyo 300 milyon
dolor cezo kesecek.
HAMiLELER
oüşü« yApMış
Du Pont firmosının,
bu moddelerin inson
soğlığı üzerine yoptığı
etkileri oroştırmok
için l 98l 'de bir
ropor hozırlotiığı
fokot bunu
komuoyundon
gizlePiği öne
sürüldü.
Yine iddioloro göre
ropordo, kullonı|on
kimyosollorın

lkk at !

fobrikodo çolışon
homile kodınlorın
düşük yopmosıno
yol oçtığı
bildiriliyordu.
Buno korşın Du Pont
yetki!ilerl,'50 yıldır
bu moddeleri kul-
lonıyoruz ve yop-
tığımız deneyler bu
moddelerin bir
tehlikesi olmodığını
ortoyo koydu'
sovunmosı yoptı.
Dovoyı oçon
Bucky Boiley,
onnesinin Du
Poni'to ço|ıştığı için
tek burun deliğiyIe
doğduğunu öne
sürüyor. Boiley,
'Evlenemiyorum
çünkü çocuklorımo
kolıtsol olorok bu
hostqlıklonmı
buloştırmok istemiyo-
rum'diyor. Dovoyo
destek veren çevre
örgütleri de, bu
kimyosoIlorın kul-
lonımının yosoklon-
mosını bekliyor.

ı
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GüNLüK slyesi cızeTE I

YlL : 32 SAY! : 1900
riyarı : 250.000 TL. (KDv Dohiı)

Sohibi : Kodrı eÜıER
Yozı İşleri Müdürü : Serop eÜl-en

Hober Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B

Te! :5t3 96 83 Fox:513 35 95 GEMLIK
Bosıldıöı yer : rÖnrız oFsET

Motbooclık-Yoyıncı lık-Rek|o mcı lık Tesisi
İstikIo| Cod. Boro Sok. No:3/B GiM{.lK

(Dini boyıom Günleıi ve Pozor günleri yoyınlonmoz)
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FE hı ı-isEsi ıv i rcıızııı{/Ah| L ıtt
t ToLGA çEı<iç ^a.ı-i osvlAN söıvvıtz FEN ı-isesi
2 AH]VİET SALİH NUROGLU YALOVA FEN LİSESİ
3 piı_^a.FLA oa.Ğ yALovA FEN ı-isesi T

E}(, Fıs/A ıhl ıDOLL! ı_İsEsİ nı İ rcıa.zıılıl \ıv L/AFı
SEZEN BAFLAN4 EL -lG laAFl/A I(,ıAYA FEN LlSESl

I x üsA]vı erriN pi Nç:e ı_i BuRsA ANAtr»oLu LısEsı
2 ç:iĞoE]vı TANRılrEepi BURSA ANADOLU LİSESİ
3 sENcER ]VloRAL BuRsA ANAtr»oLu ı_isesi

GE ıVl ı-i rc ıhl ıDOLıJ ı-isEsi ıv a a</^z/^]v/Ah| L/AR

ALı BuRA]< YıL]VI -
cANsU ı<ıY]Vı -

4

I

BURSA ANADOLU LİSESİ

ANADoLu öĞRET]uEN ı_isesi

I BERK İLKEM TEK|N 21 BURCU KORAL 40 YUNUS TOSUNOGLU
2 D|LARA BEKÇE 22 BURCU YAZİCİ 41 HAKAN ALTİNDİŞ
3 DENlz GuzEL 23 MERVE OZDEMİR 42 DAMLA TUNCA
4 NİHAN TEİ(EŞ 24 S. BURAK BAYRAM 43 NECDET BULUK
5 HUSAMETTİN ARCA 25 D|DEM AKGuN 44 AHMET TALHA İRGE
6 SONER SİNAN 26 F|RAT SOYGAN 45 cAN ŞANLı
7 HANDE AYPEK 27 cANsU I(APAR 46 KEZİBAN ECE UZEL
8 47CEREN ATÇİ 28 MUSTAFA GUR ALı YlLMAz
9 48CEREN OKUMUŞ 29 ELİF OZBAYOGLU EL|F TuNA
Io HİDİRCAN ARSLANTAŞ 3o NURCAN ATAMAY 49 ONUR ERDEM
tl 5oKİVANÇ ŞEİ(ER 3I GuNcE GuL lşıı( BEGUM NOCA

5t12 KERıM oJ.ldAN 32 ENES KİLİÇ EzGl AYDıN
t3 EMEL TELCİ 33 HıLAL DEMlRcl 52 SERCAN ÇİNAR

53 GOZDE MUTLUER14 ORHUN KAKAN 34 GİZEM KOKSAL
l5 P|NAR COMERT 54 ORKUN KAPLANAYSU YİLMAZ 35
16 GULAY BAKİR 36 DİLAN AKBAŞ 55 TUGÇE METE
17 56 DAMLA AKYİLD|ZMEHMET UNAL 37 MUGE EV|RGEN
l8 57 HAZAL BUCAKGURKAN DAL 38 G. BALDAN ABBASİGİL
t9 EzG| AK 39 GAMZE NAZ ŞENDİL 58 CANSU GOKÇE
20 AYÇA GUNAY

'\

KÖRFEZ FEN DERSHANESİ,NE TE ş EKı<ÜRLER
i ı_ı<oĞFıEri ıvı DE GıJ TııJ R TABLoıvı .Jz

B|ZLERE BU İVUTLULUCU YAŞ,ATTİGİNE İÇİN TEŞEKKUR EDIYORUZ.
öĞpeuci vetitepi ADINA NıJsRET çerciç vE BuRHANEtıiıv ruuuoĞtu

o Fı HAl\ı e.az.i Aı\ı AD6 ı-rı ı-i s e s i nı i ı<AzlAh| Aı{ LA,Fı
I GOKHAN ERBAŞ 4 MERT BAR|ş 7 EMRE AYDİN
2 MURAT OZÇAYLAK 5 EslN ARSLAN 8 EMRULLAH TOPCU
3 FİKRET FİRAT ENONU 6 UMİT PEHL|VAN 9 FEYZULLAH ERTURK

izırı i rc ANl ıDOLıJ ı-isEsi ıv i ı<ıızııNl a.hl L/Aııı
l ECE BOSTANCİ
2 HANDE KALANOGLU
3 MEHMET AKİN

ANADoLLI TEK^ıiı< - .alrı.a.Doı-ı, ıVIESLEK LisEsahıi ı</AZIANANLAFı
l ENDER USLUER lt EMRE OZKAN 21 TANER APAK
? SERCAN SEZGİN 12 CEZAYİR YASA 22 GORKEM GULCU
3 EREN ÇELİK l3 TuGÇE DuR 23 |PEK UYSAL
4 MUSTAFA ERSİN KELSOY 14 BERRİN KESKİNOGLU 24 BUKET ACARBAŞ
5 MURAT YİLMAZ l5 GULER ALANKAYA 25 SERCAN AYDİNLİ
6 EzGl ANıL 16 İ. CİHAN SELÇUK 26 EREN DEGERL|
7 MERVE RAMİZDEN 17 S|BEL BOZKURT 27 GAMZE AKSAKAL
8 YEŞİM YAGMUR DEVEC| I8 FERDİ GULER 28 OGUZHAN |RGE
9 BusE YAŞA t9 M. SEFA ŞENKAYA 29 GUNER UNAL
lo RIFAT AYDıN 20 GURHAN KOÇ

o 12So

GüNftrx slvısı cızrref



_

§ru
ı{Hlı

""7e €r:nw
@ee

aa§Zar"
Çocuklorlnlzln günde en oz üç sootini olocok olon okuı yolculuklorlno son Veriyoruz....

okuıumuz ozel Aykent ılköğretim okulu Ve Anoslnlfl 2oo4 - 2oo5 öğretim ylıl koylİlorlno boşlomıştıİ.
Deneyimli kodrosu ve çoğdoş eğitim onloylşlylo sizlere en yokln özel okulduİ
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2004-2005 oGRET|M Yltl FıYAT LlsTEMIz

SİN|FLAR UCRET
ANAS|NıFı 3.ooo.ooo.ooo TL
l . sıNıF 3.75o.ooo.ooo TL
2. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo Tt
3. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
5. sıNlF 4.500.ooo.ooo TL
6. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlonmızo yemek ve servis dohildir
öorıııı-ERDE ı 0 TAı(sir iııı«ıNı vARDıR

Tet : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK11 Ağustos 2004 Çarşamba

GEMLıK GEMLİK,İN İLK GUNLUK GAZETESİ

ı

TARAFSıZ slYasİ GA'^ZETE
FlyATI : 250.000- TL.

OYR İlçe yönetimi, 6. maddenin 4. fıkrasının yanlış yorumIandığını iddia ediyor
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Geçfiğimiz hofto sonu sohillerimizi gezerken Gençoli
Muhtorlığındo, Hovo Kuwetleıi Dinlenme Kompı Koınutonı
l(ıd. Asuboy Eftol Eıgene ile korşılo$ım.

Eftgl ltomuton, benim çocukluk orkodoşım.
lolılpozonndoki lzmir Beıbeıi rohmetli Hoson omconın

oglu.
Uaın yıll0r yuıdun çeşiiliyerlerinde çohştıkton §onrq, §on

görw yeıi olon Gemlik'ieki Hovo Kuweileri Dinlenme
l(ompıno ohndı.

§onınm, § yıldır bu kompın komıdonlığını yopryor,

cilınEm o iqroflon billr mislniz?
Hovu Kııweileri Xompı'nın olduğu yer bir sozlıkiı.
Uıun biı kıımsoh olmosıno korşın, sogüt oğoçlonndon

l(omuionın gelmesinden §onro şekillendi, biçimlendi.

Çalışon ve emekli iuvocı suboylonn ve oileleçinin yoz

oytonır_ hiil yopiığı bu olondo, önceleri çodırlordo
lElffiıoldğyd,.

$mdl, ifh{ Xomuion yoşion emel«li oluyor.
iıffil oiıılen Hovo Kuweileri mensuplorıno mükem-

mol Hr kOrnp bııokıyoı.

Çoülonn yeı,lni bgrokqlqr olmış, lolo nio ]orı, lovobolon,
uhlffiıln lemlıiiği, çocuk oyun olonlqn, dinlenme olonlon,
ıohll$nosu, btıyük yemekhonesi ile turi§ilk bh tesis gibi.

li* yer yemyeşil ve çiçeHeı içinde,
ür,gyo lniile gelenler büyıik oloılık|o dinlenerek gidiyor-

offi, Etkişahir'delti toıene göiürecek ve Etlol l(omuton
oslıglik yuş§ıilno burodo son verecek.

AıErııug imşgddin çocukluk orkodoşım.

Efiol Ergene

oltındo böbukolon Efİbllge

lür
l§

Kadri GÜLER
kadri_gu ler@hotma Il.com

Doğru Yol Portisi'nin llce Seçim Kurulu'no

Buyukşehir Belediye Meclisi §ır0lomo§ı

konusundo yoptığı iiiroz reddedildi, |Içe

Boşkonı Peyomi Çoğlor, ltirozlorındo

ı§rOrcı oIduklorını beIirterek, itirozı ll

Seçim Kurulu'no yopocoltlorını söyledl,
Gemlik'in Burso Bııyükşehir sınırlorıno alınmosı
üzerine oluşiuroc ok B uy ükşehir Belediy e Meclisi'ne
Gemlik'ten gidecek meclis üyelerinin belirlenmesi
llçe Seçım Kurulu ile DYP orosındo sorun yorottı.
DYP'nin itirozı llçe Seçım Kıırulu'ncq reddedilince,
DYP İlçe Boşkonı Peyomi Çoğlor, konuyu ll Seçım
Kurulu' nq götüreceklerini, yosonın doğru
yorumlonmos, gerektiğini soyledi.

Seyfettin ŞEKERSOZ'ün hqberi soyfo 3'de

i

Huzur toplantılarına

halkınkatılnası

istenıyor
llçe Emniyet Mildürlüğü tarofındqn
düzenlenen huzu.r toplontılqrınq
devam ediliyor. llçe Emniyet Müdürü
Ali Kemql Kurt, bugün soof 74.oo'de
Esnof Kefolet Kooperotifi Toplo ntı
Solonu'ndq yopılocok olon huzur
toplantısrno vqtondoşlorın her konudo
şikoyetlerini dile getirmeleri için
kotılmolorını istedi Haberi soyta 4'de

Kanukuruluşları AB

sfan dartlarını uygun

hale getırılr;ce'(
Burso Valiliğinden yoplon yazılı açıRlomodo,
sonoyi, turizm, sosyo-kül türet yapısı ite ütkemiz
de önemli bir yer tuton Bursamızın AB ıJyum
sürecinde, komu yönetiminde yeni onloyış mo
delini oluşturmok için Burso Volisi öncülüğünde
Kolder' in orgo nizosyonun do, Ul udağ Unıversı'fesi
ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile " AB Yolundo
Yeni Bir Yönetim Anlqyışı;Burso Modeli" projesi
ııygulomos,no boşlocoğ ın bildirildi.
Proje ııygulomos,no 5 yıl içinde İl'deki tüm komu
kur um ve kur uluşlor ı ndo geçilerek, iyileştir meye
gidileceği oçıklondı,
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Tomer Sİvnİ
Türkiye Zihinse| Özürlüler Federosyonu Genel Mo|i Sekreteri

Ozürlü Çocuk ve Bobo 2

KanuPersoııelı Seç

s ln a vlar ıil kazananlar ı

b a ş v ur ı]lar ı 1 Eylıl' de

aşhyar;ak

Dünden devom

Evet sevgi enerjisi.
Belki çoğumuz, sevebilmenin ener|i

gerektirdiğinin forkındo bile değiliz.
Bozı insonlordo doğuşton vqr bu
potonsiye|, bozılorındo ise hiç yok!

Sevgi eneriisiyle dolu bobolor ise,
her ne olurso olsun çocuklorıno
zomon oyırırlor. İşleri ne kodor yoğun
olursq olsun bir dokiko bile yeter. Totlı
bir dokunuş, sıcok bir gü|ümseme,
belki de yolnızco "Seni seviyorıım"
çünkü oyununu bilir mlsinız?
Gerçekten de çok güzeldir. Yoşomın
okışındo çoğunluklo birlıirimize seni
seviyorum demeyi unutuyoruz. Hele
oile fertleri bu cümleyi hiç kullonmqz
|or. Aile kurumunu oluşturon kişilerin
mutloko birbirlerine ve sevgiye korşı
boğışıklık kozonmolorımı gerekir. İşte
"Seni seviyorum" çünkü yeterlidir.
Orneğin seni seviyorum çünkü sono
dokunmok kucoklomok çok hoşumo
gidiyor Yo do sen| seviyorum cünkü
9uıumseyınce gozlerın ışıl ışık porlıyor
gibi

Bu oyundo korşımızdok|nin mut|o-
ko bizim oçımızdon iyi o|on yo do
bize yororlı olon toroflorı söylenmez.
Ono inson olduğu için verilen özellik-
lerden önemlidir. Orneğin "Seni seyj
yorum çünkü keçi gibi inotçısın" bile
diyebiliriz. Eğer onun bu özelliğini de
seviyorsok tobi.

Bu oyunu oynomoyı deneyin.
Çok seveceksiniz.
Bu oyun soyesinde çevremizdeki

insonloro do sevildiklerinl hissettirecek
ve onlorı muttu edeceksiniz.

Bozı onne ve bobolor (özellikle de
boboloı çünkü erkeklerin fiziksel

temoston koçınmolorı gerektiğine
inonı|ır) çocuklorıno mecbur
ko|modıkço dokunmoz|or.

Oyso her çocuk ve her inson
bedense! iletişime, dokunulmoyo,
tutulmoyo ve kucoklonmoyo
gereksinim duyor.

Özürlü çocuktorın oilelerinde
genellikle çocuğu sodece giydirmek,
çıkortmok, bqnyo yoptırmok bir yer-
den boşko bir yere götürmek yo do
diğer fiziksel ihtiyoçlorını korşılomok
için dokunulur.

Bu şortlordo elbetteki çocuğun
ruhsol gereksinimleri korşılonomoz.

Tüm oile fertlerinin özellikle de
bobolorın bedensel iletişimin çocuk
oçısındon toşıdığı önemin bi|incine
vormolorı ve çocuklorın bu gereksi
nime de önem vermeleri gerekir.

O zqmon çocuklordo mut|u ve
doho huzurlu olocoklordır.

Bir çocuk için kendisiyle gurur
duyulduğunu bilmek ne kodor büyük
bır morol dopıngı.

Hele bunu bobodon duymok!
Bobosını en büyuk ve en güçlu kişi

olorok gördüğü için onun torofındon
do beğenilmek de çocuğo önemli
biri olduğunu hissettirir.

Ne vor ki bqbo|or çocuklorının
şımormosındon korktuklqrı için onlorı
beğendiklerini, toktir ettiklerini ve
gurur duyduklorını söylemezler ve
çocuklorını bu en büyük teşvikten
yoni toktir sözcüklerinden yoksun
bırokırlor. Toktik iyi yetiştirilmiş bir 

.

çoçuğu oslo şımortmoz.
Aksine ono beğenildiğini hissettirir

ve o do beğeninin sürekli olmosı için
doho çok çobo horcor.

Seyfettin ŞEKERSOZ

komu kurum ve
Kuruluşlorıno
ilk defo
otonocoklor
için 2004-KPSS
Tercih Formlorı
ve diğer ilgili
evroklorın l
EylüI 2OO4
torihinden önce
sınov Merkezı
yöneticiliklerine
gönderiIeceği
oçıklondı.
Doho önce
yopılon Komu
PersoneI

l^|5eçme
Sınovı'ndo
boşorı
gösterenlerin
mürocoot ede-
cekleri boşvuru-
lorın OSYM
sınov Merkezi
yöneiicilik!erind
en 3 milyon Liro
ödeyerek Tercih
kılovuzu ile

Tercih Formu
olocok!or.
Gerekli
kı!ovuzlorın
İlçe Miı!ı Eğitim
Müdürlüğü'ne
geleceği ve
doğıtımlorın
burodon
yopı!ocoğı
öğreni!di.
Adoy|or kılovuz-
doki oçıklo-
moloro göre
doldurduklorı
2004_KPss
Tercih Forlorını,
5 milyon liro
yer|eştirme
ücretini
bonkoyo
(kılovuzdo
belirtilen hesop
numorolorının
birine) yotırmış
olduklorıno
doir dekont
ile birlikte
süresi içinde
llçe Milli

So

Eğiiim
Müdürlüğü'ne
teslim
edecekler.
2004-Tercih
Formlorının
teslim
olınmosı
işlemlerl t 0
Eylül 2OO4
Cumo günü
soot l7.30'do
sono erecek.
Adoylordon
teslim olınon
formlor,2OO4-
KPSS Tercih
Formlorı Koyıt
Formuno
işlendikten
sonro bu form-
lorın bir kopyosı
I }-I7 Eylül
2OO4 iorih|eri
orosındo
odoylorın
görebileceği
bir yere
osılocoğı
oçıklondı.

b

SfuK,lnUl

TIJRKİYE,NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

fürioı Oisot
MATBAAC İ Lİ K.YAYİ N C İ Lİ K.RE KLAM C İ Lİ K

İstlrlol Cod, Boro Sok, Akbonk Arolığı No : 3/B GElı4Lİl(

Tel : |0,224|513 96 83 Fox :|0,224) 5l3 35 95

KARAR VE Rrü/ı EYİ Nı(ATALOOLARı1ı,l lzı 00Rtvl EDEll

ıı ı

Kaynakam §adettın

G';nç5 günlzlnll
llçe Koymokomı
Sodettin Genç'in
dünden itiboren
5 gün izinli
olduğu
oçıklondı.
Ozel işlerinin
olmosı nedeniyle
5 gün
izinli olon
Koymokom
Sodettin Genç,
l6 Ağustos
Pozortesi günü
göreve
dönecek.
Koymokom

Sodettin
Genç'in izinli
olduğu 5 gün
içinde yerine
Orhongozi
Koymokomı

Hikmet
Çokmok'ın
vekolet
edeceği
oçık|ondı.
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EroI GURÇAY

kriz ve konser

kriz ve konser.
Birbirine çok benzer.
Muhotobını hemen vurmoz.
önce sinsice kemirir.
Zoyıt onını yokolor.
Ve. Son dorbeyi vurur.

Aslındo, durduk yerde ortoyo çık-
moz.

Her ikisinde de, belirti|er vordır.

Seni uyorır.

Çok idroro çıkıyorsun, der.
Bu oğrılon, hoyro olomet değil der.
Amo. Sen oldırmozsın.
Bir şeyler onlorsın.
Amo. Hobire ertelersin.
Öy|e bir on ge|ir ki.

Kıpırdoyomoz hole gelirsin.
Doho önce, dikkote olmodığın için

üzülürsün.
Artık iş işten geçmiştir.
İşin olloho kolmıştır.
Krizlerde, böyledir.
Siyosi krizden, bohsetmeyeceğim.
Çünkü biz de, siyosi kriz kroniktir.
Ülkenln bünyesi, bu krize olışmıştır.
Ekonomik krizden söz edeceğim.
onun do be|irtileri vordır.
Geçmişte yoşondığı gibi.
Doloro bir sene çıpoyo boğlomıştın.
Fırlomosın diye, bir de tepesine

bosıyordun.
Dolor do, doho fozlo doyonomodı.
Ve. Tepesi ottı
İl<l mlsll tepeye fırlodı.

Şimdi de, belirtiler vor.

Dış ticoret oçığı 30 milyor doloro
gidiyor.'

(TL) devom!ı değerleniyor.
Aslındo, hükümet de bunun forkındo.
Belki, yıl sonunu bek|iyor.
Altı sıfır otılırken, orodon bir

devo!üosyon do çıkobilir.
Belki şortlor, bu oyorlomoyı öne de

olobilir.
İşte. Kriz ve Konserin benzer yonlorı.
İkisl de, geliyorum diyor.
il<lsl ae feno vuruyor.

GtINİIN s(izü
Beni az,

Ama, uzun sey.
"Marlowe"

TATLı
sEFıT

a ı ıı ç ı ıDYP 4. fıkrasının yanlış yorumlandı ğını iddia ediyor

DYP'nln itl razl
reddedll

a

I
Doğru hl Portisi'nin llçe §eçim l(urulu'no Büyükşehir BeIediye Meclisi sırolonıo$ı

konusundo yoptığı itlroz reddedildi, llçe Boşkonı Peyomi Çoğ!or, itirozlorındo ı$rorcı

o|duklorıil belirterek, it|rozı ll §eçim l(urulu'no yopocoklorını söyledi,

Seyfettin ŞEKERSOZ
Doğru Yol Portisi llçe
Boşkonı Peyomi
Çoğlor'ın
Büyükşehir
Belediye Meclisi
sırolomosıno
yoptığı itiroz İlçe
Seçim Kurulu
torofındon
reddedildi.
Önceki gün
hozırlodığı itiroz
dilekçesini İlçe
Seçim Kurulu Boşkonı
Hokim Ali Bülbül'e
veren OYl İlçe
Boşkonı Çoğlo/o
oynı gün itirozın
reddedildiğl
yozısı iletildi.
"5276 Sqyılı Konunun
6. mqddesinin 4.
fıkrqsındo ilçe ve
ilk kqdeme
belediyesi olorok
Büyükşehir belediye 

.

sınırlorı içine
kqtılon belediyeler

Büyükşehir Belediye
Meclisi'nde seçi/ış
sırolorıno göre
fespif edilecek
ilçeler beşie biıi
ilk kodemeler
ondo bir oronındo
meclis uyesi ile

temsil edilirler.
Tomo uloşmoyon
kesirler dikkqte
qlınmoz. Bu durum
ilk moholli idoreler
genel seçlmine
kodor gecerli
oldugu belirtilmek
tedir" gerekçesiyle
"5276 soyılı konunun
4. fıkrosı gereğince
Doğru Yol Portisi'nin
voki itirozının
reddine" koror
verildiği be|irtitdi.
oyp irinnzırıı
iı srçiııı KURULU,NA
YAPAcAK
6. Moddenin 4.
fıkrqsını yon!ış
yorumlondığı
görüşünde ısrorIı
olduklorını söyleyen
ovR İıçe Boşkonı
Peyomi Çoğloı
itirozlorını
İl Seçlm KuruIu'no
götürecek!erini
söy!edi.
Belediye Meclisi'ne
seçi!iş sırolomosının
yon|ış yorumlondığı

görüşünde ısrorlı
olduklorını söyleyen
Çoğlor, "Seçı7iş
sırqlqmosı her
porti için
seçimle rden once
yopılon sırolomodır
Burodo Buyukşehir
Meclisi'ne
girecek olon
mec/is üyelerinin
bulunduklorı
sırolomqnın
değiştirilmeden
yopılmosı
öngörülüyor.
yoni birinci sırodoki
mec/is üyesinin
yerine misol
gösteriyorLlm,
onuncu sırodoki
üye gösterilemez.
Pqrtimiz beşfe
bir oronıno göre
ilk sırodoki meclis
üyemizin Büyükşehir
meclisine girmesınde
ısrc,rq olocoktır.
itirozımızı il
eçim Kurulu'no
yopocoğız"
şeklinde konuştu.

^

ı

Trenler devriliyor, çorpışıyor.
Vopurlor delinip su olıyor.
Uçoklor kolkomıyor.
Koroyollorı cono, kono doymuyor.
Uloştırmo Bokonı?
Vor!
Boşbokon'ın işoretine bokıyor.
Sonki Uloştırmo değil
Uloştırmomo Bokonı...

?oıan ?anao

Uloşt|rmoıııı
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ııldıto
Geçtiğimiz hofio
iç|nde Gemlik SSK
Hostonesi'ne
yopılon uzmon
doktor
otomosının ordın-
don bir doktor
doho otondı.
Doho önce
oçıklonon bir
Dohiliye Uzmonı ile
bir Ortopedist
uzmonındon sonro
Kulok Burun Bogoz

|lu;lurfryhnthrna

(i!,Nı {ıF sIvA\ı,.ızı 'ı I

llce Emnıyet Muduru Ali Kemol Kurt. votondoslorın i/ce sorunlorını
huzur toplontılorıno getirmesi gerek t ıqını belirterek, kotılımın bek-
lell:ltgı soyleot. Kurl, Vatondoşlorın rıer konudo şıkoyet ye ,steklerı-
ni dile getirmek için huzur toplontılorı bir fırsottır dedi.

toplontıdo, yoşonon, şikoyet ve şikoyetlerini
votondoş|or ilçe edilen tüm di|e getirme|eri
içinde sorun konulqrdo istek istendi.

$$l( Hostone$l'

l(uluk Burun

Boğ0z Uz[T0nın
Seyfettin ŞEKERSÖZ

llçe Emniyet
Müdürlüğü torofın-
don düzenlenen
huzur top|oniılorıno
devqm ediliyor.
Bugün soot l4.00 de
Esnof KefoIet
Kooperoiifi toplontı
Solonu'ndo
yopılocok holko
Açık Huzur
toplontısındo
votondoşlorın
sorunlorı dinlenecek.
Düzenlenen
Huzur Toplontılorındo
yopılon ononsloro
rogmen yeter|i
kotılımın
soglonomomosı
votondoşlorın
meselelere
duyorsız oldugunu
gosteriyor.
Bugün yopılocok

yny 0
uzmonının do
yozısının çıktığı
öğrenildi.
ssk Hostonesinde
yoşonon uzmon
doktor sıkıntısının
yovoş yovqş
çözüme uloştığı
göz|enirken EN
güyür ixriveç'
Anestezi uzmonını
ise henüz geçici
otomosının yopıl-
modığı ögrenildi.

K rtez

ABONE oLDUNUZ MU
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUK ıtez
f ıı:tıuxsıyAsı Gdı ,, I

li|mot $üi Urünleri ikinci moğozo$ını 0ç
Seyfettin ŞEKERSÖZ firmosı ilçe içindeki

ikinci sotış moğozosını
do Ahmei Durol
Meydonı'ndo
hqlkın hizmetine oçtı.
CHP Burso
Mi|letvekiIi Prof. Dr.

Mustofo Özyurt
ile Belediye Boşkonı
Mehmet Turgut'un
oçılışını birlikte

yopiıklorı sotış
moğozosı İlçe
Müftüsü Yusuf Şohin'in
okuduğu duoylo
müşier|lerine hizmet
vermeye boşlodı.
Süt; Yoğurt, Peynir,
sucuk, solom
çeşitleriyle voton-
doşloro en iyi
koliteyi sunduklorını
söyleyen işletme
sohibi Şohin Kqro,
Yenişehir ilçesinde
bulunon fobrikolorın-
do üretiikleri gıdo
ürünlerini birinci elden
müşterilerine
sunduklorını
ifode etii.
Millefuekili Mustofo
Özyurt iIe Belediye
Boşkonı Mehmet
Turgut, oçılış

Merkezi Yenişehir'de
olon İtlmot Peynirci!ik
ve süt Ürünleri
Firmosı ikinci sotış
moğozosını oçtı.
Doho önce lsiiklol
coddesi üzerinde
müşieriler|ne
hizmei veren
ıtlmot süt Ürünleri

için hozırlonon
peynir çeşitlerinden
todorok oyron
içtiler.

ltimot süt
ÜrünIeri Fobriko Sotış
Moğozolorı doho
önce de Küçük

Kumlq'do oçtıklorı
sotış moğozosındo
hizmet vermeye
devom ediyor.
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TEDAŞ 2 bin 500 eleman alacak
Hozine'den poro
sorununu holleden
TEDAŞ, ik! oy içinde 2

bin 500 teknik ele-
mon olocok. TEDAŞ'to
geçici işçi olobilmek
için ilk olorok devlet
memur ve işçl
sınovlorını kqzonmış
olmo şortı oronocok.
İşte şorttor ve
mooşlor
Yüzde 20'ler civorın-
do seyreden elektrik-
teki koyıp koçokIorlo
etkin mücodeleyi
omoçloyon Türkiye
Elektrik Doğıtım A.Ş.
(TEDAŞ) Gene|
Müdürlüğü, Hozine'yi
iknq ederek, 2 bin
500 işçi o|ımı için izin
kopordı.
Koyıp ve koçoklorın
plononlonon sürede
yüzde l2'!er civorıno
çekilmesi omocıylo

ilk etopto 4 bin elem-
ono ihtiyoç duyorok
progrornınl
buno göre plonloyon
TEDAŞ Gene|
Müdürlıjğü, Hozine'yi
bu konııdo ikno
edemeyince, oncok
2 bin 5,00 elemon
kodrosıı ile yetinmek
zorundıı koldı.
Uygulonon mokro
ekonornik hedefler ve
bütçe ıJisiplini doğrul-
tusund,o
KİT'lerde fozlo ele-
mon istihdomıno izin
verme\/en UlusIororosı

Poro
Fonu'nun (lMF), tüm
KİT'ler için hede-
flediği 4 bin ele-
monın büyük
bölümü de böylece
istihdom doğrul-
tusundo, TEDAŞ'o
tohsis edilmiş
olocok.

_iıx şınl DEvtET
MEMUR VE iŞÇİ
slNAVı-
TEDAŞ'to geçici işçi
olobilmek için ilk
o|orok devlet
memur Ve
işçi sınovlorını kozon-
mış olmo şortı
oronocok. Endüstri
meslek
liselerinin e|ektrik
bölümünden mezun-
lor, TEDAŞ'to tekn|syen
kodrosu
ile istihdom edilecek.

Ayrıco meslek yüksek
okullorındon elektrik
bölümunden mezun
olon|or do yine
tekniker o|orok
çolıştırılocok.
TEDAŞ oyıco üniver-
site|erin e|ektrik ve
horito mühendislik
bölümlerinden
mezun olonlorı do
mühendis kodrosun-
do geçici işçi olorok
işe olocok.
TEDAŞ'ın belirlediği
personel istihdomı
progromıno göre,
üniversitelerin her-
hongi bir bolümün-
den mezun olonlor
ise tohokkuk ve
tohsilot birimlerinde
çolıştırı!ocok.

_ucRETLER_

TEDAŞ Genel
Müdürlügü'nün
bünyesinde çolıştıro-

O a

cogı geçıcı
personele ödeyeceği
ücretler de be|irlendi.
Buno göre, TEDAŞ
dört forklı kodrodo
görevlendireceği per-
sonelden, teknisyen-
lere 750 milyon
liro, teknikerlere 980
milyon liro, idori per-
sonele 900 milyon ve
mühendislere de l
milyor l62 milyon liro
mooş ödeyecek.
ıstihdom edilecek
olon persone|in Iistesi

Akoryokıt
ürunlerine
yuzde 4 99
ile yuzde
5.04 orosındo
zom yopıldı
Akoryokıi
Doğıtıcılorı
Derneği'nden
(ADER) yopılon yozılı
oçıklomodo süper
benzine yüzde
4.99, motorine
yüzde 5.00, fuel
oil'e ise yüzde 5.04
oronlorındo zom
yopıldığı beliriildi.
İstonbul Avrupo
yokosındo 95
oktonlı kurşunsuz
benzin fiyotı
1 .982.00O'den
2.08l .000 liroyo. 98

lŞKUR Genel
Müdürlüğü
torofındon sınov
sonuçlorıno ve şohıs-
lorın mezun olduklorı
bölümIere
göre belirlenecek.
İŞKUR'un kriterlere
uygun olorok
belirlediği 5 bin
kişi orosındon TEDAŞ
mülokot yoporok 2
bin 500 elemonı
belirleyerek, geçici
işçi stotüsü ile istih-
dom edecek.

Akaryakıta
zam yapıldı

IIIrIrI ıı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ALIKTUTruIilWNI
o o oktonlı kurşunsuz

benzinin fiyotı
2.| 28.000'den
2 235.000 l|royo,
super benzinin
fiyotı 1.985.000
!irodon 2.084.000
!iroyo, gozyoğının
fiyotı 1.387.000
lirodon 1.456.000
liroyo, motorinin
fiyotı ise 1.54t.000
|irodon 1.6l8.000
liroyo yükseldi.

İl Her çeşif bqlık oğ1lorı

J Sokon o Misino Ağlorı
J ipAğ
J Fonyo
-l Mqntor, k.Jrşun

J h Çeşitleri
D Sondol Mqtzemeleri
n Kürek
J Çopa
J Mqcun
J Gqtvenizli çivi
J TMC sintine pom|pos,

BIT,IMLilHŞffIN

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizd eyz

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

ı

ı

CEPHE 12 DöNÜtıll 2, s

tUlüraacaat Tel : P,224) 513 96

UMURBEY SİNİRLAR| İÇ
-rJ
IFEıo YAPıLA

N F

ALA

SA

83

çıFTLıK,

Nl

NDE

URTDÜKKAN VEYA Y

giıin sATıLıK AR

zıRAAT

450 ]ıll2 ASFALTA

AE}oNE oLDLrNtJz MU?
OKUYUN _ OKUTUN

ABONE OLUNtte-KIıIIırI J
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Türkiye Futbol
Federosyonu Soğlık
Kurulu Üyesi, Erciyes
Univers|tesi Tıp
Fokültesi Ortopedi
ve Trqvmotoloji
öğretim üyesi
Sino n l(o rooğ lu ,

terIiykerı su
içilmeyecegı
yönündeki ınonısın
yonlış oldugunu
belirtti.
l(orooğlu, spor
yoporken terleme
yoluylo meydono
gelen sıvı koybının
çobuk yorulmo,
kromp ve bocok
oğrılorı, sinirIilik
holi ve mide
bulontılorı gibi
birçok soğlık
sorununo yol
oçtığını koydetti.
Holk orosındo
spor yopoiren
ve terliyken su

içilmeyecegi
yönünde yonlış
bir inonışın hokim
o|duğunu hotırloton
l(orooğlu, şunlorı
söyledi: "Ter
vücutton çıkorken,
potosyum ve
sodyum gibi
vücudo foydo|ı
minerolleri de
beroberinde
gotürür. Sıvı
koybı telofi
edilmemis
vucudun kolp
ve domot sıstemi

zorlonır, bedenin
iç ısısı güven|i
bir seviyede
korunomoz hole
gelir. Bu nedenle
spor yoporken
ve terliyken su
içilmemesi
yönündeki inonış
yonlıştır. Aksine,
sıvı koybının
telofi edilmemesi
fiziksel performonsı
negotif olorok
etkiler Ayrıeo
vucutto l«oybecliıo,,
sıvı, perf ornlons

düşük|üğü,
çobuk yorulrno,
sinirlilik holi,
kromplor
ve bocok
oğrılorıno yol
oçor."
Sıvı koybının yol
oçtığı sorunlorın,
günlük yoşontıyı
do olumsuz
etkiIediğini

vurguloyon
l(orooğlu, günlük
hoyotto bol sıvı
olmonın doho
fozlo enerji,
güç ve doyonıklılık,
doho serin bir
vücut, doho uzun
ve yüksek perfor-
mons, vücudun
doho çobuk
toporlonmosı
gıbı foydolorının
bulundugunu
l,.ıtıe ettı.

Az MIı(TARDA

sık slk sıvı
ALıNMALı
Sıvı kaybınin telofi
edilmemesinin yonı
sıro vücudun ihtiy-
ocındon fozlo sıvı
o!ınmosının sorun-
loro yol oçocoğını
onloton Korooğlu,
en doğru yöntemin
oz miktordo sık sık
sıvı olınmosı
olduğuno dikkoti
çekti.
Spor öncesi ve
sırosındo terliyken
su içilmemesinin
susomo isteğini
doho do ortırorok
gereğinden çok sıvı
tuketilmesine yol
oçtığını belirten
l(orooğlu, şöyle
devom etti: "İnson
vucudu sootte l
litre kodor suyu
oDsorbe eo€Dııır
Spor oktivitelerı

sırosındo, vüc
koybettiği oron
sıvı olınmolıdır.
Ter|eme ile
dilen elektro!it
enerjiyi yerine
ocok türde, m
tuzlu oyron
şekerli ve vitomi
kotkı|ı ener|i
leri tercih edil
lçeceklerin seri

'olmqsı doho
dolıdır. sıvı ol
spor yoporken i

nilmesi gereken
temel bir soğlık
emniyet kurolı
olorok olgılon-
molıdır. sıvı ko
orttığı zomon,
o|unso bile spor
fooliyeti durduru
molı, serin ve g
bir yerde dinle-
nilmeli, koybedil
\ ,,, hemen telofi
edılmelidir "

YENı TELEFoNuMu zl, NoT ALıN az
KÖRFEZ GAZETESi VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

(E
E
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E
Eil
B
E
R
İ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAiRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ltloıye l l0
polis lmdo1 l55
Jondormo lmdot l56
Jondormo K. 513 l0 55
Polis Korokolu 513 l 8 79
Gor. Kom. 5l3 l2 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. Mo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
sfi 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 256
Mudanya 5M
Yenikapı (212| 516
Yalova (226| 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERİeor
KAYMAKAMLİK Yıl,,, t

ltıl;ç,.ı.ıı
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226) 363 43 19
ı262) 655 60 31Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜS
261 54 00

(18 Hat )

Şehir|erarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
BELEDlYEDevlet Hastanesl 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

İtfaıye '513 
23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKsiLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı_lyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

}< o rtez

ilı\ihl iYliıl piümü}

iıı,i fruu,ul (afe
GErü4Lıl(,TE ıLı( llLusLARARA§l $ALATA

Işyerl ve evlere pukel serviıimiı vordı

istiklal Cad,No : 17 GEıJILiK Teı : (0,224) 513 53

BAKTİNİZ ]ı/lİ

PİZZA[\4İZİN

TADıNA

Monostır Cumhuriyet Mohollesl'nde

Koyıkhone mevkli üstünde 3 kot|ı

iriplex soiılık villo GSM : (0.535) 886 47 7 4

SATİ Lİ İ< Vİ LLA
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lçişleri Bokonı

Abdülkodir Aksu,
Mülkl ve Moholli
İdorelerin Sosyol
Hizmet
Kopositelerinin
Artırılmosı progromı
kopsomındo, özür-
lülere yönelik olon
bir tokım tedbirlerin
olınmosıno yönelik
8t ll voliliğine bir
genelge gönderdi.
lçiş|eri Bokonlığı
Bosın ve Holko llişkil-
er Müşovirliği'nden
yopılon oçıklomoyo
göre Aksu genel-
gesinde şunlorı
koydetti:
"Özürlü voton-
doşlorımızın, kentsel
yoşomo kotılmolorı,
kent okiivitelerinden

yororlonmolorı,
top|um içinde yoşo-
mo ve sosyol hok-
lorını rohotlıklo kul-
lonobilmeleri için en
boşto fiziksel
çevrenin düzen|en-
mesi gerekmektedir.
Özürlü|eri hoyoto
kozondırmok, her
soğlık!ı birey kodor
votondoşlık hoklorı-
no kovuşturmok ve
onlorın toplumo tom
entegrosyonunu
soğ!omok
çerçevesinde,
- Mevcut meydon,
pork, yoyo yolu,
koldırım, geçitler,
rompolor, merdiven-
ler, duroklor, istosy-
onlor, otoporklor,
telefon kobinleri,

sinyoIizosyon ve
işoretlemeler gibi
bütün kentsel
oltyopının özürlü|erin
uloşımıno uygun
hole getirilmesi, yeni
projelerin bu
onloyışo uygun şek-
ilde geliştirilip uy9u-
lonmosı,
- Toplu ioşımo
oroçlorının, özür!ü-
lerin uloşımıno
uygun durumo getir-
ilmesi, özür gruplorı
dikkote olınorok
oroç, yoyo yolu ve
geçitlere sesli
uyorıcılor yerleştir-
ilmesi, şehir rehber-
leri, broşür, ofiş,
elektronIk ponolor
ile tehlike uyorı
ponolorının, ozürlü-

lerin de yororlon-
obileceği glbl hozır-
lonmosı,
- Komuyo oçık
olorok işletilen pork
yerlerinde özürlülere
be|li orondo yer
oyrılorok, buroloro
uloşım ve kullonım
koloylıgı
soğlonmosı,
- Komuyo oçık
bütün binolorın
giriş|eri, osonsörleri,
koridor|orı ve
tuvoletlerinin özür-
lülere yönelik ston-
dortloro uygun
şekilde yopılmosı,
binolorın iç
mekonlorındo işitme
ve görme
engelIilerin
yoror|onocogı

işoretleme,
görsel ve sesli bil-
gilendirmeler konul-
mosı, önem toşı-
moktodır.Ancok,
ilgili mevzuot|o yere|
yönetimlere verilen
bu görevlerin yerine
getirilebilmesinin
temel şortı, bütçede
bu konu ile ilgili
ödenek bu|un-
mosıdır. Aksi
tokdirde, bu kop-
somdo hozırlonon
yororlı pro;eler uygu-
lomoyo konulomoy-
ocoktır.Sosyol
hizmetler ve özür-
luler konusundo
gerek ilgiIi mevzuot,
gerekse ilgide koyıt|ı
genelgelerde yer
olon gorev, yetki ve

sorumluIuklorın yer-
ine getirilmesinin
soğlonmosı
bokımındon,
2005 yılı bütçe
hozırlık çolış-
.molqrının yopıldığı
bu dönemde il özel
idore ve belediye
butçelerinin ilgili
kolemlerine
gerekli ve yeterli
ödenegin konulmosı
gerekmektedir.
Bilgilerinizi, konunun
l!iniz ozel ldoresi ile
iIiniz dohilindeki
belediyelere
duyurulmosını ve
uygulomonın
hossosiyetle tokip
edi!mesini rico
ederim".

rtez

ı ı ı

TEşEıtIffiR
EcE KAYA

VEDAT KORAY KARBAY
SEDA Yı LDlz

EYUP UMUT AFŞAR
ıı

ıı

ıı \J

ıı

oMER KosE
2003 - 2004 öğretim yılı LiseIere Giriş Sınovındo

boşorı gösteren öğrencilerimizl kutloı
bu boşorının soğlonmosındo emeği geçen

oku! kurucumuz, idorecilerimiz ve
tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

slNıF oRTALAMA PuANıMız 700
ıı ılJı

OZEL AYKENT İLKOGRETİM OKULU OKUL AİLE BlRLİGl
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Araçtııfınasıhtilrıızlz,;hırern
Totil hepimizde güzel
hotıro|or, dinlenme
ve keyif çoğnştırır.
yoz totilinde,
yoşodığımız mekon-
lordon uzokloşıp
deniz kıyılorıno
otorız kendimizi.
Bozılorımız için
ise'yol, oroç
tutmosı sebebiyle
bitmek bilmez
bir işkence holine
dönüşüverir. Hep
movi yolcu|uk
yopmok ister,
oncok deniz
tutor korkusuylo
cesoret edemeyiz.
Ancok uzmonlor,
oroç tuimosının,
genellikle kişinin
kendi kendine
yenebilecegi bir
hosiolık oldugunu
belirterek, yolo
cıkmodon önce
olınqcok bozı
iedblrlerin, totile
doho soğlıklı
boşlomoyı soğ|oyo-
coğını bildiriyor.
"( www.kulokburun-
bogoz.com )"

web siiesinin

editörlüğünü de
yopon Kulok-Burun-
Boğoz ve Boş-
Boyun Cerrohisi
Uzmonı Dr.

Abdülkodir Göksel,
ıxa munobirine
yoptığı oçık{omodo,
tıpto "horeket
hostolıgı" odı
veri|en oroç tut-
mosının, değişik
yönlerde
ivmelenmeye
boglı gelişen
ve ciddi bir
hostolık olmomoklo
birlil«te kişiyi '

rohotsız eden
bir bozukluk
olduğunu ifode

I

ederek, her yı| 2
milyon kişinin bu
sebeple doktoro
boşvurduğunu
koydetti.
DENGE ALGİLARİ
soRuNU
Bozı kişi|erin, uçoğo,
oroboyo ve en çok
do deniz toşıtlorıno
bindiklerinde bos
donmesi, mide
bu]ontısı hotto kus-
modon şikoyet ettık-
lerini vurguloyon
Uzm. Dr. Abdü|kodir
Göksel, tıp dilinde bu
yokınmo|orı
özetleyen 'veriigo'
teriminin Lotince
kökenli olduğunu ve

'dönmek' onlomıno
geldiğini soyledi.
Uzm. Dr. Göksel
şöyle dedi:
"Sersemlik,
vertigo, horeket
hostolığı denge
olgılorıylo ilgili sorun-
lordır.
Denge duyusu,
iç kulok, gözler,
derin duyulor,
koslor ve eklem|er ile
merkezi sinir
sistemi orosındoki
kormoşık iIişki
sonucundo oluşur.
Horeket hosto|ığı
bulgulorı, merkezi
sinir sisteminin
diğer sistemlerden

birbiri ile çelişen
iletiler olmosı ile
ortoyo çıkor."
ALİNACAK TEDBİRLER
Kulok-Burun-Boğoz
ve Boş-Boyun
cerrohisi uzmonı
Dr. Abdülkodir
Göksel, yolculuklordo
oroç tutmosındon
yokınon kişilere
şu tedbirleri
olmolorını önerdi:
"Aroçto mutloko
gözünüzün
horeketi
görebileceği bır
yere oturmolısınız.
Meselo otomobilde
ön koltuğo oturmo|ı,
gemide ufuğo bok-
molı ve uçokto
mutloko pencere
kenorını tercih
etmelisiniz. yolo
cıkmodon önce
sindirilmesi guç
ve bohorotlı
gıdolordon
koçınınız. Ani
boş horeketleri,
denge bozukluğu
yoşoyon kişilerde
hosto!ığı
körükleyecektir.

Bu sebeple boşınızı
soğo ve solo hız|o

çevirmekten
sokınınız. Boşı
boyun horeketiyle
çevirmek yerine
vücut ile birlikte
dönmeye çolışınız.
Hostolığın ortmos
sebep o|obilecek
sigoro, kofein ve
gibi modde|erden
uzok durunuz.
yokınmonızı orttıro-
bilecek stres,
üzüntü, sinirlenme,
oler|i gibi etkenler-
den korununuz.
Yolq çıkmodon
önce doktorunuzu
önereceği mide
bulontısını önleyici
bir iloç kullon-
obilirsiniz."
Dr. Göksel oyrıco,
oroç tutmosı olon
kişilerin yo|

orkodoslorıno do
onlorı l«onuşiurmo-
mok ve kendilerine
bokmok zorundo
bırokmomok
gibi görevler
düştüğünü de
hotırlotiı.

0§

ELEr\f,AN ARANIYOR
Bllgsayarlı i/luhasebeden anlayan

BAYAI§ ELEilAN afaıııyor
I(uşak Bobinai 

ı

Gemlik Sonoyl Sitesl D Blok No i 17 GEMLIK
Mürocoot Tel : (0.2241 524 83 26

0_6 YAş eRuBu

KAYİTLARİMİZ

BAŞLAMİŞTİR

cdÜşgKOrı
Cumhuriyet Moh. Mehmet Akif Sok.

No: 20 GEMIİK
Tel: (0.224| 514 62 69 - 5t 3 31 97

ABONE 0LDUNUZ tıllu

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUI GüİüruislYAslGAzETE I

Kreş ve Gündüz BokımeviGRUP AILE
ÇAY BAHÇESİ
Ce nı iyetle re s a ndaly",

nıasü, nıeşrubat,
çere?. terııin edilin

Tel : (0.224) 51 3 06 70
GSM : (0.537J 491 31 30

cEilİIET oRGANİZA§YONU rAPıLIR

YAğİVİUR YAPİ
KooPERATırİNDE

KABASı
TAMAMLANMİŞ

KOOPERATİF tİİSSESİ
SATİLİ KTİR.

o.532.4l5 ?7 53
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"Bütçe açığı 15 katrllonu aşf, 2005'te
enfl asyon

hedefl
yüzde 8

Moliye Bokonı Kemol
Unokıton, 2004 yılı
Ocok-Temmuz döne-
minde konsolide
bütçe giderlerinin 76
kotrilyon 5E8 trilyon,
gelirlerinin 60 kotrilyon
659 trilyon liro
olduğunu ve şöz
konusu dönemdeki
bütçe oçığının l5
kotrilyon 929 trilyon
liro olduğunu
söyled|.
Bokon Unokıton,
Moliye Bokonlığı'ndo
mokroekonomik
gelişmeler ve bütçe
uygulomolorıno iIişkin
düzenlediği bosın
toplontısındo, Temmuz
oyındo; konsolide
bütçe giderlerinin l2
koirilyon l96 trilyon,
konsolide bütçe ge|ir-
|erinin l0 kotrilyon 853
trilyon, bütçe oçığı bir
koirilyon 343 trilyon,
foiz dışı fozlonın dört
koirilyon 69 trilyon liro
olorok gerçekleştiğini
koydetti. Unokıton,
Ocok-Temmuz döne-
minde ise konsolide
butçe giderlerinin 76
kotrilyon 588 trilyon,
konsolide bütçe gelir-
lerinin 60 kotrilyon 659
tri|yon, bütçe oçığının
l5 kotriIyon 929 trily-
on, foiz dışı foz|onın
ise l9 koiri[on l09 tri-
lyon liro olduğunu
oçıklodı. Geçmişte
gelir politikosındon
boğımsız bir şekilde

izlenen gider politikosı
nedeniyle bütçe oçığı
ve komu borçlonmo
gereği kotlonılomoz
nokto|oro geldiğini
dile getiren Bokon
Unokıton, gelir ortırıcı
ve gider|erde tosorruf
ve etkinlik soğloyıcı
tedbirler soyesinde,
geçen yılın Ağustos
oyındon bu yono gelir
ve gider politikolorı
orosındo sıkı bir
boğlontı kurmoyı
boşordıklorını ifode
etti. Bütçe performon-
sının değer-
lendirilmesinde kul-
lonılon en önemli
gösiergelerin boşındo
bütce ocıgı ve foiz
dışı outçe fozıosı nın
geldiğinin vurguloyon
Unokıton, Türkiye nin
soğlıklı bir moli yopıyo
sohip olmosı, bu iki
olondo gösterilecek
boşorı ile yokındon
i|giIi olduğunu belirtti.
Unokıton, Ocok-
Temmuz 2004 dönemi
bütçe gerçekleşmele
rine iIişkin değer-

lendirmeleri sırosın-
do şu ifodeleri kul-
londı:
"Ocok-Temmuz 2004
döneminde bütçe
oçığı ve foiz dışı
fozIo tutor|orı, hede-
flerimize uygun bir
şekiIde gerçek-
leşmiştir. 2003 Ocok-
Temmuz döneminde
bütçe oçığının 29

kotrilyon 396 trilyon
liro olduğu dikkote
olındığındo, bu yılın
oynı döneminde söz
konusu tutorın yüzde
45.8 oronındo duşük
gerçekleştiği
görülmektedir, Foiz dışı
fozlodo do, geçen
yılo göre önemli bir
iyileşme koydedi
miştir. 2OO4 yılı
bütçesinde het,*f olı-
non foiz dışı foz|o
tutorı 20 kotri|yon 2l 4
trilyon lirodır. Temmuz
oy| sonu itiboriyle yıl-
sonu hedefinin yüzde
94. 5'i gerçekleştirilmiş
duru mdodır'. Konusmo
sındo gerçeklestırı|en
milli emlok fooI yetler-

ıne de yer verer,
Bokon Unokıton soyle
konuştu: 'Hozineye oit
toşınmozlorın ekonomi
ye kozondırılmosı
omocıno yönelik
olmok üzere bokon-
lığımızco gerçekleştir-
ilmekte olon foo|iyet
lerden gelir, yotırım ve
istihdom ortışı bozın-
do; son bir yı|

içerisinde 5l .2 trilyon
liro|ık yotırım öngören
ve bin 245 kişiye istih-
dom soğloyocok olon
toplom 45 odet ve l3
milyon 35 b|n 853
metrekore toşınmoz
yotırımcıloro bedelsiz
devredilmiştir.
Bokonlığımızco tespit
edi|en 750 odet toşın-
moz mol oynı kop-
somdo değer-
lendirilmek üzere '

www. m i l l iem lo k. gov.tr'
internet sitesinde ilon
edilmiştir. Ucuz konut
ihtiyocını korşı!omok
omocıylo Toplu Konut
ldoresi'nin geliştirdiği
ve geliştireceği projel-
er için çeşitli illerim-
izde toplom bin 87
odet ve l6 milyon 460
bin 250 metrekore
yüzolçumlü, yokloşık
119.2 trilyon liro
değerinde toşınmoz
sözü geçen kuruluşo
bedelsiz devredi I miştir.
2004 yılı içinde; 4562
Soyılı Konun kopsomın
do orgonize sonoyı
bölgesi icın 7 milyon
49l bin 740 metrekoıı,
yüzolcumlu, kuçuk
sonoyi sitesi omocıylo
kooperotiflere l26 bin
250 metrekore
yüzölçümlü, yine
küçük sonoyi sitesi
omocıylo komu kurum
ve kuru|uşlorıno 58 bin
548 metrekore yüzöl

çümlü toşınmoz sotışı 
,

gerçekleştiri l m iştir".

Moliye Bokonı
Unokıton, 2005 yılı
büiçesinin hozırlon-
mosındo esos olı-
nocok mokro
ekonomik
göstergeleri oçık-
lodı. Unokıton, 2005
yılı sonu TÜFE
hedefinin yüzde 8
olorok
öngörüldüğünü
oçıklodı. lşte ekono-
mideki beklentiler
Bokon Unokıton,
2005 yıl sonu
tıbcıııy,lQ ortolomO
ABD Dolorı kurunu
-Jrı 'l ğ / y,", Iurk
Lııosı (YTL) olorok
ongoruldügunü de
koydetti.
kemol unokıton,
Bokonlık'to düzen-
Iediği bosın toplon-
tısındo, "Mokro
Ekonomik
Gelişmeler ve Büiçe
Uygulomo
Sonuçlorı" hokkındo
bilgi verdi.
Unokıton, bir yon-
don 2004 yılı
bütçesinin hedefler-
ine uygun bir şek-
ilde uygulonmosıno
devom edilirken, bir
yondon do 2005 yılı
konsolide bütçe
hozırlık çolışmolorını
boşlottıklorını koy-
deili.
2005 yı!ı bütçe
hozırlık ço!ışmo|orı-
no yön vermek
üzere bütçe çoğrısı,
2005 yılı progromı
ve moli yılı bütçesi
mokro çerçeve
kororı ve bütçe
hozırlomo rehberi
ile yotınm genel-
gesinin yoyım-

. londığını hotırloton
Unokıton, ilgili komu
idoreleri torqfındon
bu omoçlo
yürütülen çolış-
molorın bütün

hızıylo sürdüğunü
söyledi.
2005 YıLı BUTÇE
güvüxıüKLERl
Unokıton, 2005 yılı
bütçesinin hozırlon-
mosı sırosındo esos
olınocok mokro
ekonomik göstergel-
er hokkındo do bi|gi
verdi. Bokon
Unokıton, yıl sonu
için tüketici fiyot|orı
endeksinin (TUFE)
yüzde 8, goyri sofi
milli hosılo (GSMH)
buyume oronının
vüzde 5 GSMH
deflotorunun de
yuzde l0.1 o]orok
öngöruldügunu
bildirdi. Moliye
Bokonı Unokıton,
2005 yılı ortolomo
ABD Dolor kurunun
1.67 Yeni Türk Lirosı
UrL) olorok belir-
lendigini de
koydetti.
2005 yılı bütçesinin,
doho önceki
bütçelerden forklı
olorok birtokım
yenilikleri de
içerdiğini beIirten
Bokon Unokıton,
2005 yılı bütçesinin
YTL esos olınorok
hozırlonocoğını
bildirdi.
Şimdiye kodor
bütçe dışındo iz!e-
nen özeI gelir ve
özel ödenek uygulo-
molorının
koldırıldığını, bu
kopsomdoki büiün
gelirlerin bütçeye
dohil edileceğini
be!irten Unokıton,
bu şekilde, hem
bütçenin kop-
somının genişletilmiş
hem de bütçe disi-
plininin
güçlendirilmesi için
önemli bir odım
doho otılmış olo-
coğını koydetti.

ABD'de yopılon
bir oroştırmo,
gelir düzeyiyle
trofikte hız
yopmo orosın_
do doğru orontı
olduğunu
ortoyo koydu.
Gollup oroştır_
mo şirketi
torofındon ABD
U|uso! Otoyol
Trqfik Güvenlik
İdoresi için
yopılon bir
oroştırmonın
sonucuno göre,
l 7 yoş grubu
gençlerin yonı
sıro trofikte hız
sınırlorını be!irli
orondo oşcın

koydedildi.
Doho düşük
gelir düzeyine
sohip sürücü-
lerin hız sınırını
oşmo oronı
yüzde 42 ile 49
orosındo kolıyor.
Yüksek gelir
düzeyindeki
sürücülerin
yüzde 77'sinin
geçen hofto hız
sınırını oştıklorını
söy|edikleri
belirtilirken, bu
oronın ge!ir
ozoldıkço
düştüğü lfode
ediliyor.
Aroştırmonın,
hız sınırını mokul

oronlordo
oşmokto sokın-
co görmeyen
zenginlerin
oşırı hızdon
koçındığını
do ortoyo
koyduğu ifode
ed||di. Hız
sınlrınln
sootte 30 kilo-
metreden
fozlo oşılmosı
konusundoki
bir soruyo
korşılık yüksek
gelirli lerin çok
düşük bir oronı
bu kodor hız
yoptıkIorını
koydetti.

ıilıırı4südpr0 yühelohn[ı}elırı hrİı

75 bin ile l00
bin dolor
qrosındo olqn-
lqrın yüzde
60'ının, l00 bin
dolordon fozlo
olonlorın do
yüzde 66'sının
belirlenen hız
sınırlorını en
oz sootte l 5
k|lometre
oştığı

sürücü|eri ge|ir
düzeyi yüksek
kişiler
oluşturuyor.
Aroştırmo
sonuç!orıno
ilişkin ABC tele-
vizyonundo
yoyın!onon
hoberde,
oroşiırmoyo
kqtılonlordon
yıl!ık hone ge|iri
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(E| 72 744.4o5
ltolyon Lisesi 80
6 70.000
BeyoğIu İtolyon Lisesi
24 588.008
Notre Dome De Sion
Fronsız Ls. l19 633.75I
St. Benoit Fronsız Lisesi
2o7 633.75l st.

lorlo ilgili bir protesto
metni de yer olıyor.
Metinde, "Boğlonson
ne olocok, boğlon-
moson ne olocok.
zoten hotlor burodo
rezolet" cümlesi dikkqt
çekiyor. Virüs oktif hqle
geçtiğinde kendisini
sisteme şu dosyo
odlorıylo sisteme
kopyolıyor:
Adopozori.exe,
Ankoro.exe,
Anti_V!rus.exe,
Cekirge.exe,
KdzEregli.exe,
Messenger.exe,
Meydonbosi.exe,
My_Pictures.exe,
Pide.exe, Pire.exe.
Bu virüs Türkiye'de
yozılon ikinci yoygın
virüs. İll< lurl« virüsü
olorok bilinen
VBS.Ereglili@mm, 25
Mori 2003'ten iiibqren
yoyılmoyo boşlomıştı.

|ıtiicrosoft'ta

Özel Okullqr Birliği
sınov yürütme kurulu
Boşkonı Yusuf
Tovukçuoğ!u'nun yop-
tığı oçıklomoyo göre,
ön koyıtlordo en yüksek
tobon puon Amerikon
Robert Lisesi'ne, en
düşük puon ise Beyoğlu
lto|yon Lisesi'ne oit.
Sınovlo öğrenci olon
özel okullorın bugün,
yorın ve l2 Ağustos
Perşembe günü
yopocoklorı ön koyıt-
lordo uyguloyocoklorı
tobon puonlor ve
müsoit kontenjonlorı
belli oldu.
söz konusu özel

okullorın kontenjon ve
tobon puonlorı şöyle:
Almon Lisesi (K) 49
7l5.0l8
A|mon Lisesi (E) 64
7 2 5.008
Amerikon Robert Lisesi
(K) 68 7 37 .959
Amerikon Robert Lisesi

yozıIım devi
Microsoft,
Windows XP işle-
tim sistemi için
ikinci güvenlik
poketini çok
yokındo kul-
lonıcılorının
hizmeiine
sunocok.
yozılımdoki
güvenlik boşluk-
lorını giderecek
Service Pock 2,
geçen Cumo
bilgisoyor üreti-
cisi firmolorq
sunuldu. Pokei,
birkoç gün
içinde de PC
kullonıcılorının
kullonımıno
bedovo

sunulqcok.
Firmonın,
service pock
ve diğer pro-
gromlor için
yokloşık bir
yor dolor!ık
yotırım
"Longhorn"
verileceği
bildirilen yeni
işletim sistem
bir bölümün
de Pock 2've
dqhil edildiği
koydedildi.
Uç yıl önce
plyosclyo ve
Windows XB
güvenlik oçık
nedeniy|e
soyıdo so|dı
moruz koldı.

lnternette
hamsi'

,koIUşan
Vırusu

cı guve
paketİG,eıorg Avusturyo Lİsesİ

96 680.000
St. Georg Avusturyo Tic.
Lis. 20 685.000
St Jioseph Fronsız Lisesi
l 4t} 633.75l
St. lMichel Fronsız Lisesi
77 ı533.7 44
St. ]'ulcherie Fronsız
Lise,si 85 640.003
üsküdor Amerikon Lisesi
(R| 74 73o.o49
üsl«üdor Amerikon lisesi
(E) 69 738.025
İznıir Amerikon Lisesi 85
6215.oo7
İzmıir St. Joseph Fronsız
Liseısi 57 600.000
Tors;us Amerikon Lisesi
96 ı640.000

Bu yenı vıruste de
'l(dzEregIi.exe"
dosyosının bu!unmosı
virüs yozorının oynı kişi
olmo ihtimo|ini
güçlendiriyor.
Virüs yozmok kimin
işine yoror!
Türklerin virüs yoz-
obilmesi yo do
yozılmış bir virüsün
o|ınıp odı ve bozı özel-
likleri değiştirilerek
internette doloşımo
sunulmosı, teknoloİik
olorok bir şey olduğu-
muzu göstermez. Bu
büyük bir boşorı
olmodığı gibi, kimseye
yororlı bir iş de
değildir; oksine
buloştığı bilgisoyorlorı
olumsuz etkilediği için
zororlı bir eylemdir,
suçtur. Birçok ülkede
bugün virüs yozorlorı
odolet önünde hesop
vermektedirler. Bir şir-
ketin sistemine virüs
buloştığı için en oz bir
gün işlemlerini yopo-
momosı ve ekonomik
onlomdo koyıploro
uğromosı sık rostlonon
bir oloydır. Lütfen
becerilerimlzi yororlı
olonlordo kullonolım!

Türk bilgisoyor yozılım-
cılorı torofındon tosor-
lonon ikinci 'milli
virüsümüz' internette
yoyılıyor. Amus.A odıy-
lo buloşon virüs, 'Boy
Homsi' olorok sesli
mesojlor veriyor.
Türkler torofındon
geliştirilen bir bilgiso-
yor virüsü internette
yoyılmoyo boşlodı.
Ün!ü ontivirüs fir-
molorındon Symontec
ve Kospersky'e göre 6
Ağustos'ton itiboren
yoyılmoyo boşloyon
virüsün ismi
Worm.Amus.A. Antivirüs
firmolorının en çok
yoyılonlor listesinde
yer olon ve e-postq ile
buloşon virüsün en
önemli özelliği oktif
hole geçtiğinde
'konuşobilmesi'. Virüs,
oktif hole geçtiğinde
ekinde bulunon bir ses
dosyosı fooliyete
geçiyor ve İngilizce
olorok şu cümleler
duyuluyor: "How ore
you. I om bock. My
nome is mister homsi.
l om seeing you.
Hoooooocıq. You must
come to turkiye. l om
cleoning your com-

Fuibotlarda
yazyoğunluğ

puter. 5. 4. 3.2. l. 0.
Gule. Gule." (Selom.
Yine ben. Adım Boy
Homsi. Seni görüyo-
rum. Ho ho ho...
Türkiye'ye gelmelisin.
Bilgisoyorını siliyoru m.
5, 4, 3, 2, l, 0.
Güle güle).
ııı< vırüsümüzün odı
Ereğlili idl
Symontec torofındon
"Düşük risk|i" olorok
tonımlonon virüs e-
posto ile yoyılıyor. E-
Posto konu boşlığı
"Listen ond Smile"
olorok gelen virüslü
mesojlorın içeriğinde
"Hey. l beg your por-
don. You must listen"
yozıyor, e-posto
ekinde ise
"Mosum.Exe" isimli
dosyo bulunuyor.
Virüsün içeriğinde
Türkiye'de internet hoi-
lorındq yoşonon sorun-

Yoz oylorındo
totil beldelerine
gidiş ge|işlerin
ortmosı,
Yolovo-Yenikopı
ve Pendik-
yo|ovo hottındo
feribot sefer-
lerinde yoğun-
luk yoşonmosı-
no sebep o
luyor.
lstqnbul Deniz
Otobüs|eri
İşletmesi
torofındon
Yolovo-Yenikopı
ve Yolovo-
pendik orosın-
do işletilen feri-
botlordo son
bir oydır
neredey§e yer
buImok
mümkün
o!muyor.
lstenmeyen bir
durum yoşon-
momosı Ve
yoldo ko|ınmo-
mosı için seyo-
hotçileri uyoron
lDO yetkilileri,

"Son bir oyd
seferlerde c
bir yoğun|uk
yqşonıyor.
Feribotlor
sootinden
önce dol
Bu yüzden
culuğo çık-
modqn b
soot önce bi
rezervo§yon
yoptırın. Aksi
tokdirde feri-
botto yer b
moyobllir ve
progromınl
oksomo
yoşoyobillrsi
dedi.
Sefere yeni
konon Yo
pendik oro lı
feribotlorı
yoğunlukton
nosibini ol
Kortol-Yo
orosındoki
seferler ise
normol bir
yoğunluklo
yopı!ıyor.
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Aç kal mak
ı

şlşmanlatıyor
Hafızamvı nasıl
güçlendlrebllirız

ozel|ikle hovolorın
ısınmosıylo birlikie bir
çoğunun zoyıflomok
için diyete boşlodığı
şu günlerde, uzmon-
loı oç kolmonın şiş-
monlomoyo neden
olduğu uyorısındo
bu!undu!or.

Çeşitli koynoklordon
derlediği bilgilere
göre, diyet denince
herkesin oklıno 'oz
yemek yemek' veyo
'oç kolmok'geliyor.
Diyetin 'soğlıklı
beslenme' onlomıno
geldiğini belirten
uzmohlor, "lster şiş-
mcın, ister şeker yo
do kolp hostosı, isier
çocuk o!un; diyetien
kosıt soğlıklı ve den-
geli beslenme
olışkonlıklqrının
kozonı|mosıdır. kisinin
enerji ihtiyocının
yüzde 55'i korbon-
hidroilordon, yüzde
l5'i proteinlerden,
yüzde 25-30'u do
yoğlordon gelmelidir.
Bu dengeyi
soğlodığınız zomon,
bes|enme tedqvisini
holledebilirsin!z.
Doloyısıylo, zoyıf|omo
diyetleri de bundon

,o}n düşünülemez"
diye konuştu.

' Günümüzde dış
gorunumun
neredeyse her şey-
den önemli hole
gelmesi nedeniyle bu
türden estetik

, koygılor ve soğlıklı
beslenme konulormın
,birer pozor holine
geldiğini ifode eden
uzmonlor, "Oyso

,zoyıflomok isieyen
herkes oslındq tıbbi

, onlomdo şişmon
değll. Bu nedenle
zoyıflomok isteyen bir
kişinin öncelikle şiş-
mon olup

_ o|modığının tespit
edilmesi gerekiyor.
Bunun için de Beden-

. Kütle Endeksi denilen
bir ötçümden yoror-
tqnılır. Ölçum oro!ık-
lonno göre şişmonlık

tonısı konur. Böylece
ideo! kilonun ne
o!mosı gerektiği be!ir-
lenir. Eğer kişi şiş-
monso, güvenilir bir
soğlık kuruluşuno
boşvurmosı gerekir.

Şişmon!ık, iedovisi
zorunlu bir hostolıktır.
Tedovi de diyetisyen,
hekim ve hotto
psikologlorın ortok
çolışmosını gerektirir"

şeklinde konuştulor.
Uzmonlor, soğlıkIı kilo
vermek isteyenlere şu
önerilerde
bulundulor:' 
Zoyıf|omok ısteyen
herkes, bu işi en
koloy, zohmetsiz ve
en kıso zomondo
holletmek ister. Oyso
olınon kilolqr bir hof-
todo olınmodığı gibi
bir hoftqdo do veriIe-
mez. Aç kolmgk, şiş-
monlomonın bir
boşko yoludur; çünkü
bedenimiz oçlığo
göre deği!, sık orolık-
lorlo beslenmeye
göre progromlon-
mıştır. Bunun için de
öğün disiplinine çok
iyi uymok gerekiyor.
yemek|erimizi qrolıklı
olorok yediğimizde,
beden oç kolmo
tehdidi içinde

olduğunu düşünüyor.
Böylece yenilen tüm
yiyecekleri depo-
loyıp, kıtlık dönem-
lerinde kullonmok
üzere yoğo
dönüştürüyor. Bunu
yoporken de metob-
olizmoyı yovoşlotıyor.
Doloyısıylo tek öğün-
le beslenmek ve
öğün otlomok şiş-
monlığın neden-
lerindendir. Tek öğün
beslenmenin bir
odım ötesi ise
'Bulumio', yo do
Anoreksio Nervozo'
hostolıklorıdır. Bunlor
zoyıflomo tokıntısıylo
yememe, yediklerini
kusmo gibi
dovronış|orlo
ilerleyip, ölümle
sonuçlonobilen ciddi
hosio|ıklordır. Bu
hostolığo sohip kişiler,
zoyıflomo tokıntılorı
nedeniyle, kendiIerini
olduklorındon şişmon
görme eğilimine ve
hep doho fozlo
zoyıflomo orzusuno
soh!p oluyorlor.
Yopılon en büyük
hotolordon biri de su
içmemek.
Vücudumuzun yüzde
60'ı sudur. Bunun için
mutloko yeterince su

olmomız
gerekiyor. Su
oynı zomon_
do metobo-
lizmoyı hız-
londırıyor ve
toksinlerin
vücutton
otılmosıno
yordımcı
oluyor. Çok
düşük koloriIi
diyetlerle,
tek besinle
beslen-
mede,
gerçekten

dokusunu koybetmek
mümkün değildir.
kıso zomondo kilo
verdiğinizde, yoğ
değil, kos ve su koybı
yoşorsınız. Ayrıco bu
beslenme şeklini
bırokıp, eski beslen-
me şeklinize
dondüğünüz ondo,
tekrordon ki|o
o|moyo do
boşlorsınız. Üstelik bu
kilo olış çok do hızlı
olur. Bu tür kilo o|ıp
vermeIer metoboliz-
moyı do değiştirip,
yovoşlomosıno sebep
olur. Zoyıflomodo osıl
hedef, beslenme
olışkonlıklorımızı
degiştirerek bunu
hoyot biçimine
dönüştürmek ve
surekli kılmoktır.
ıncelmek icin türlü

çoreler oneriliyor.
Bunlor orosındo yeşil

çoy içmekten,
sıkıloştırıcı kremler
sürmeye, keten tohu-
mu yemekten elmo
sirkesi içmeye kodor
pek çok konıtlon-
momış öneri vor.
Oyso dengeli
beslenmeye
boşIoyıp, bununlo
birlikte egzersiz uygu-
lodığınızdq, hem
zoyıflomonız kesin-
leşir, hem de kolıcı
olur. Egzersizi hoy-
otınızo çeşitli
şekillerde koto-
bilirsiniz. Asonsör
yerine merdivenIeri
kullonıp, otobüsten
bir durok önce
inebilir, oroboylo
gittiğiniz yokın yerlere
yürümeyi deneye-
bilirsiniz. yeni bir
şeyler denemek
odınq yogo gibi spor
dol Iorıno boşloyobilir,
yo do bir spor so|o-
nuno koydolo-
bilirsiniz. Önemli
olonso bunlorı
hoyotınızın bir
porçosı holine
getirerek düzenli
uygulomoktır".

Hofızomızı nosıl,
güçlendirebiIiriz?
lnson kolbiyle mi
sever, beyniyle mi?
kodınlor mı zeki,
erkekler mi?
Depresyonlordon
beynimizi nosıl
koruyobiliiz? Beyin
nokli mümkün mü?
Beynimiz hokkındo
ilginç soruloro
cevoplor
Hofızomızı
güçlendirmek
mümkün mü?
Aroştırmoloro göre
hofızo kodınlordo;
yön bulmo ise erkek-
lerde doho gelişmiş
durumdo.
İlgilendiğimiz, hoşu-
muzo giden konu-
lorın hofızomızo
doho iyi yerleştiğini
söyleyen Prof. Dr.
Murot GüneI, tekror
etmenin de bilgilerin
kolıcı olmosını
soğlodığını söylüyor
Beyin Cerrohı Prof.
Dr. Murot Günel
5oynimizin de bir
cınsıyetı oldugunu
belırtiyor. Kişiligimizi,
kodın ve erkek
duygulorını, hotto
homilelik döne-
mindeki oşermeyi
bile beyindeki hor-
monol değişiklikler
be|irliyor. Beyni din-
lendirmenin en iyi
yolu ise; onu rutin
yopılon işlerden kur-
torıp değişikliklerle
korşıloşmosını soğlo-

mok.
Aşk ve benzeri
duygulorı, beyin m|
yönlendiriyor kolp
mi?
Tobii ki beyin. Kolp
beynin hizmetinde
olon bir kostır.
Duygulorın beyinde
hongi bölgelerden
koynok oldığını
bilemiyoruz.
Orneğin; deneyse!
hopıonlordo belli
beyin bö|geleri elek-
triksel oIorok
uyorıldığındo, belli
duygulor ko|oylıklo
ortoyo çı korılobiliyor.
Bu tobii ki bosit
duygulor için geçer-
|i. Aşk gibi kormoşık
duygulorı tom olorok
çözemediğimiz
holde, beynin birçok
bölgesinin bu
duyguloro kotıldığını
biliyoruz.
Kodınlor]o erkek|erin
beyin yopılorı bir-
birinden forklı mı?
Evet. İlk olorok;
erkeklerin beyin ogır-
lı}<lorı kodınlordon
doho fozlo. Fokot bu
erkeklerin kodınlor-
don doho zeki
olduğu onlomıno
gelmiyor. Son yıllor-
do fonksiyonol MRl
ile yopılon çolış-
molor, belli fonksiy-
onlorın kodınlordq,
belli fonksiyonlorın
ise erkeklerde doho
üstün o|duğunu
ortoyo çıkorttı.
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rİyerı : 250.000 TL. (KDV Dohil)

Sohibi : Kodri eÜı_en
Yozı İşleri Müdürü : Serop eÜl_rn

Hober Müdürü : Seyfettin ŞEKERSOZ
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3iB

Tel : 513 96 83 Fox : 513 35 95 GEMLIK
Bosıldığı yer : KÖRFEZ oFSET

Motbooc l ı k-Yoyı ncı lık-Reklo mcı l ık Tesisi
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B GEMLİl(

(Dini boyıom Günleri ve Pozor günleri yoyınlonmoz)
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Foturo & Gider Mokbuzu & Sevk İrsoliyesi &
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olto ile bo|ık
ovlomo gecenin
9eç soot|erine
kodor devom
ediyor.
Her yoşto insonın
ellerinde oltolonylo
ovlorını beklerken,
boyon oltocılor do
şonsIorını deneyerek,
misinolorını
Körfez'e f ı rlotıyorlo r.

s o12

er geçırıyor
r
r.

uKınla' da olta zıı;lft bır b a ş[a 0
Kumla'ya gelen yazlıkçılar, olta balıkçılığı ile hoş saat!

ı

Mormoro'nın en
güzel köşelerinden
olon Küçük Kumlo
sohillerine gelen
yozlıkçılor, bir yon-
don denizin todını

çıkorırlorken, olto
bolıkçılığıno merok
sororok, hoş
sootler geçiriyor|or.
Son yıllordo, Küçük
kumlo İskelesi'nde

olto bolıkçılığıno ilgi
duyon omotörler
giderek, çoğolıyor.
Bu nedenle lske|e
girişinde her çeşit
olto molzemelerini
bulmqnız mümkün.
Hem de ekonomik
fiyotlorlo.
kumlo İskelesi'nde
sobohın erken soot-
lerinde boşloyon

lı
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Okuluniuz Özel Aykeni ilköğretim okulu ve Anosınırl 2oo4 - 2oo5 öğreİım ylıl koylrlorıno boşlomrşİlr.
Deneyİmlı kodrosu ve çoğdoş eğitim onloylşlylo sizleİe en yokın özel okuldur
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2004-2005 oGRET|ı\JI Yıtl F|YAT LısTEı\/Ilz

SıNıFLAR Ücntr
ANAslNıFl 3.ooo.ooo.ooo TL
t. sıNıF 3.75o.ooo.ooo TL
2. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
3. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
5. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
6. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
E. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL

FiyoiIorımızo yemek ve servis dohildir
öorıvırıERDE ı 0 TAı(sir iıırnNı vARDıR

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLIı(

GEMLıK GEMLİK,İN İİ_X GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSİZ SİVaSİ GA^ZETE
1 2' Ağustos 2004 Perşembe FiyATı : 250.000- TL.
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tlVatan
arı n sıkıntısı k

ll
a

llçe Emniyet Müdüilügü torofındon düzenlenen huzur toplontı$no oz soyıdo votondoş ltotıldı,

Ilçe Emniyet Müdürü Al| Kemol l(urt, "Buroyo gelmeyenlerin demek ki sıkıntılorı yok"dedi,

Emniyet Müdürlüğü
torofındon dün düzenle-
nen huzur toplontısıno
oz soyıdo voiondoş
kqtılırken, llçe Emniyet
Müdürü Ni Kemol Kurt,
"Toplontımızın omocı
polıs ile vqtondoşı
biroroyo getirerek,
sorunlorı tortışıp,

çözüme kwuşturmoktır'
dedi. Kurt, huzur toplon-
tılorındo muhtorlorın
sıkı nt ılo r ı değe r le ndi r dik-
lerini söyledi.

Hqberi soyfo 3'te

ıı

Güne Bakış
t

Ali Xemol l«uti, Aemllrttİ göreve

zorıHn demokoiilt ltiile örguiu
ıOmon ıomon mıiıiorlErlo bozı do holklo

holkı gornek zor olocoktı,
toploniıyı Gemlikliler odıno muhioı-

yıldır hırsızlık oloylon heıkesin

gozünden, trçon,boı sounlor gün-

Ali kernüi {üri, bu tçlontılcnnın
şmniyof mensuplonnı biruroyo

çöıüınler üntrnok olduğunu

top|oniılonno

göıtermiyor

Müduıü

olurken,
kOtıl mryOr,votondoş

§§nuti(orlor

yopıl mışiı.
ileemniyei

do

o]m dıınfrn

güvenlik gibi

soruloı wı yüıe

emniyeile sounu yok.

her hiı,lü oioydon

kadri eüı_en
kadri_gu le r@ hotnail.com

Kefolet Koçeroiifi ioplontı
muhioıloı koiılmosoydı, E0

sgş|eri,
gürülfu

düğün-
kiıllllğl,

şorunlor.

,:birinçi.olıırken, 
Şefıii Ce-

mrıi İlnogretim Okutü
ile ikinci, Cumhuriyet

arcını ile'üçünciı oldulgr. ğf 4'de

üafl fla

0ıdilyhni

iıriilıi 0idu

ı

okullqrın-
yüzde

ilçmlz
ORulu

74yüzde boşorı
Oluiuİtnöğretim

40Y!,ı aküuıa0, yüzdeİııırağrşnm

$

Borusrın8oru'nuın
ı y v

çeyffiye§
üryadılıüı fo§c

,l

Borusqn Barıı'nıın yıllıR 4;Oa bin ton
ijretim koposifesine sohip ğernlik
fobrikqsı denetimi başorıylo
igmqmlayorok rSO ll400ll ye.OH§A§
'I8OO'| belgelerini almaya hok
kazandı. Fdbrikq aldığı beğelerle
çauraye ve iş sağlığıno varmiş
olduğu Enemi de ispotlodı,

Hqberl sayfo 72'da
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Plş Hekimi Ozcon VURAL

HEKIMLER Konuşuyor...

Urıı;hry§aü hkil{es

LhO§| WEriifuı

k

Gozete sütunlorın-
do sık sık rost-
lodığımız ve
Hekimleri hedef olon
yozılor - hoberler her
hekim orkodoş gibi
beni de üzüyor.

Çok hissi tek toroflı,
oloylorın bir yüzünün
bencil., bilerek, kötü
olorok oksettlrilmesinin
doğru olmodığı
konısındoyım...

Acobo onlotılon
oloylor O şekilde mi
olmuştur.. ?

Bir de korşı torofı
dinlemek gerekmez
mi.?

Her meslek grubun-
do olduğu gibi
bizlerde de hoto
yopon Hekimler olo-
bilir.. Bu demek
değildir ki her Türk
Hekimi 28 7ı 2OO4
günkü "Annem hos-
tone de öldü" yozısın
do olduğu gibi
oroştı rı!moksızı n mer-
hometsizlik - i!gisizlik
gibi oğır suçlomo|orı
hqklı çıkorsın.

Biz kimiz... ?
Kiminizin oğlu -

kımınızın yegenı,
kiminizin yokınıyız,
komşunuz, orkodoşınız
kordeşiniz yoni siziz...

Biz de inson olorok
sizlerle berober
büyüdük. Ayni okullor
do okuduk, şimdide
boşko ülkeler de deği!
Türkiye de bir orodo,
oyni semtte, oyni
sokqktq, oyni ev|er de
oturuyoruz..

Siz|er gibi Türk
ononelerine boğlı, yıl-
lorco öyle yetiştirilmiş
kimseleriz.

Uzoydon gelen
ocoyip yorotıklor

F

L

deği!iz...
Öybyse bu kin - bu

nefret niye. ?
Hosto ve ocı içinde

ki insonlorın tek toroflı,
hissi, bozen montıkton
uzok söylemelerini ,

oynen toplumo do
duyurulmosı, n lıdol
yonun bir de orko
yüzü olobileceği
düşünülmeden oce|e
hober toplomo ve
yoyı nlomonın kurollorı-
no dikkot etmeden
gozete sütunlorıno -

televizyono düşürülme-
si doğru mu?

Hekimlerin büyük
bir kısmının sıkıntı
içinde olduğu
(Uzmon olmoyon ,

Protisyen hekim-
lerin - Muoyenehonesi
olmoyon), günde
yüzlerce hostoyo bok-
mok zorundo
bırokıldığı, günlerce
nöbet tutturulorok
uykusuz bırokı!dığı,
rotosyonlo orodon
oroyo gönderildiğl,
zomonındo mecburi
hizmetle yurdun her
torofıno gönderilen
(Boşko mes|ekler de
nedense mecburi
hizmet yükümlülüğü
yok. Yolnız Hekimler bu
yurdu kurtorocok ?
Diğer meslekler
nerede.?) hostoneler
de ki yığılmolor,
imkonsızlıklor ve doho
bi|inen yüzlerce etkenl
unuiu yoruz...

HEKiM mokineden
bir inson, bir robot
mu..?

O uykusuz l«olocok,
yorgun olocok, sinirli
olocok, zomonlo her
gün yorışocok, sonro
dohotosız olocok...

Bu bozen mümkün
olmoyo bilir...

Nerede hoşgörü,
nerede yordımloşmo.
Her şeyin tom o|orok
yopılmosı bir insondon
Hekimden bekIeniyor..

Merhometsiz diyen
kişiye soruyorum; Onun
mesleğin de, hoyotın
do her yoptığı doğru
mu. ? Hiç
hotosız mı çolışıyor..

O holde sen ney-
sen, ben de oyum. Ben
de hoto vorso, unut-
mo senin hoyotındo
do , mesleğinde de
eksiklerin olmuştur.

Şunu hiç bir zomon
unutmo ben sizlerden
biriyim.. Bu toplumun-
yetiştirdiği ulu oğocın
bir dolıyım.

Bunu unutmoyın ,

öyleyse ortık dinsin bu
kırıcı - her iki torofı do
üzen hoto|ı lekeleme
ler...

Ano mese|elerin
çözümlenmesi için bi
lerek-bi!inçli olorok el
ele çolışmomız
gerekirken bu kırgınlık-
lor niye ..?

(Hlç düşündünüz mü
kosobonız do-
köyünüzde Comiler
yopmok için porolor
toplonırken rohotço
tedovi olocoğınız ikin-
ci bir HASTANE için
hiç poro toplonıyor
mu.? )

BizIer çoğun!uklo
ettiğimiz yemini unut-
modon, insonlığq, Türk
holkıno yonın do, hep
yordımcı olmonın bilin
cin de her zomon
görev boşındoyız...

Bunlor hiç unutul-
momolıdır....
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Seyfettin ŞEKERSOZ

Umurbey
Beldesinde bir
dönem Soğlık
Meslek Lisesi
olorok görev
yqpon Çevre
Soğlığı okulu
Mllll Eğitim
Bokonlığı'no
devredi!di.
Doho önce
Soğlım
Bokontığı İl

Soğlık Müdürlüğü
torofındon
Acil Müdohole
Tıp Teknisyenliği
öğrencisi
yetiştiren okul,

Soğlık Bokonlığı
ile Milli Eğitim
Bokonlığı orosın-
do yopılon
protokol ile
Mllli Eğitim
Bokonlığı'no
devredildi.
Soğlık Meslek
Lisesi olorok
soğIık elemonı
yetlştiren
okul, doho
sonro poliklinik
memur!uğu
ile öğrenimine
devom etmişti.
onümüzdeki
günlerde
Milll Eğitim

Bokonlığı'ndo
gelecek
genelgeyle
öğrenci koyıi
esoslorı belir-
lenecek olo
muhtemelen
okutulocok
bronş soyısı do
orttırılocok.
Yozışmolor
ile genelgenin
İıçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne
gönderi!mesi
ordındon
okuldo 2OO4-
2005 öğrenim
yılı hozırlıklorı
boşlotılocok.

GAZETELEBJNE ILAN ve REKLAM ALlNlR
İ(ORFEZ REKLAM

TEL : (0 .224| 513 96 83 F§(: 513 35 95
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Erol GURÇAY

Sevgl üzerine...

Sevgi bir ihtiyoçtır.
Hem de her conlı için.
Çiçeklerle konuşun.
Bozılorının ertesi günü, oçtığını

gorursunuz.
Açmoyonloro silem edin.
Onlorındo ertesi gün, sizi kırmodığı-

no şohit olursunuz.
Hopıonlordo öy|e.

, Mecbur kolmodıkço, şiddete boşvur-
mozlor.

Aslındo conlılor içerisinde, en zor
olonı insonlordır.

Sevgileri, temiz değildlr.
Az veyo çok çıkor vordır.
Ve. En önemlisi, istikrqr!ı değildir.
Türk insonının sevgisi, kolp çizgileri

gibidir.
Bozen çok çıkışlı.
Bozen çok inişlidir.
Sporcumuzu, politikocımızı sevdik mi

tqm severiz.
Amo. Bir gün gelir.
yerin dibine sokorız.

Şimd| monşeilerde Süreyyo Ayhon
VQr.

Şompiyon otletimiz.
Şompiyon olduğu günlerde, yere

göğe koyomodık.
Doping iddiosındon sonro, buldozer

gibi ezdik.
Çolışmo şortlorını değiştirmedik.
Hem hocosı hem de kocosının,

yeterli olmodığını onloyomodık.
Belki onlodık.
Amo. Şorklı kofomız oğır bostı.
Bir şomp|yonu, botı stondortlorıno

göre hozırloyomodık.
As|ındo, Süreyyo Ayhon'ı, şimdi de

sevelim.
Linç etmeyelim.
Doğruyu gösterelim.
Doğru şort|orı soğloyo!ım.
Bu gibi değerleri ezer geçersek.
Yenilerini buIomoy.z.
yenilerin cesoretlerinl kırorız.
Sevdik mi tom sevmeyelim.
Amo. İsfikrorlı sevelim.

seyme nin sınırı olmaz.
Her şeyi kucaklayabiliyorsam,
Sıkmış ın, acıtmışım
Ne önemi var.

"Albert Camıüs"

^.
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Seyfettin SEKERSÖZ
İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nün yop-
iığı oylık oloğon
Huzur Toplontılorıno
votondoşlonn ilgisi
olmodığı görüldü.
Esnof kefolei
Kooperotifi Solonu'n
do yopılon toploniıyo
devomlı onons
yopılorok bildirilme-
sine roğmen
kotı!ım çok oz oldu.
llçe Emniyet Müdürü
Ali Kemol Kurt,
kotı!ımın oz olmosının
kendileri oçısındon
bir sıkıntı yorot-
modığını belirterek
"Bııroyo gelmeyen-
lerin demek ki
sıkıntılorı yok,
Toplontımızın omocı
polis ile votondoşı
bir oroyo getirerek
sorunlorı tortışıp
çözüme kwuştur-
mqktır" dedi.
GEçEN AY
YAP|IAN ToPtANTl
orĞrnı-eııoiniı.oi
Geçtiğimiz oy içinde
Muhtorlor

Derneği'nde yopılon
Huzur Toplontısındo
muhtorlorın öne
sürdüğü sıkiniılorın
llçe Emniyeti torofın-
don değerlendirildiği-
ni onloton Ali kemol
kurt, eski pozor

coddesi üzerinde
bulunon kohvehone
lerin önüne konon ve
voto ndoşlorİn ro hqtsız
lık duyduğu sondol
yelerin koldırılmokto
olduğunu söyledi.
Muhtorlonn diğer bir
şikoyeti olon Mezorlık
bölgesinin de konirol

oltındo tutulduğunu
bildiren kurt,
Bolıkpozorı kohve-
honeler mevkiine
konulmosı istenen
polis nokiosı için de
şu ondo bütcenin
o|modığını söyledi.
llce içinde gezen ve
yoptıklorı gurü|tülerle
insonlorı rohotsız
eden MotorsikIer'ler
içinde iedbir oldık-
lorını bildiren Ali
Kemol Kurt, ilçe
içinde pork eden ve
devomlı olorok
şikoyet olınon büyük
tonojlı oroçlorın pork
yosoğını ise sürekli
yopılon yoyınlorlo
sürücülerine duyur-
duk|orını belirterek,
"Bıınlorq devomlı
çezo yc,zıYoruz,
yoptığımız uyorıloro
roğmen kimse
benim hoberim yok
diyemez" şeklinde
bilgi verdi.

- Monostır bölgesinde
kosls istendiğine de
dikkqt çeken Kurt, bu
yolun devlet yolu
olmosı nedeniyle
kendilerinin müdo-
hol-, yetkilerinin
bulunmodığını söyle-
dl. Düğün konvoy-
lorının yopiık|on
gürültüye de değinen
Kurt, "Uyorıloro
ıJymaycınloro cezcı
yozıyoruz, zolen
hosfone gibi yerlerde
zqten klqkson
çalmok yosolor
gereği yosqktır,
bunlorı önlemeye

çolışıyoruz" dedi.
VATANDAŞ.erç
HABER VERİYOR
Hırsızlık ve dolondırı
cılık oloylorındo
votondoşlorın kendi-
lerine geç hober
verdikleri için müdo-
holede zor|uk çek-
ildiğine dikkot çeken
kurt, bu konudo
herkesin duyorlı
o|mosı gerektiğini
söyledi.
Toplontıdo bulunon
oz soyıdo voiondoş
ile moho|le muhtor-
lorının sıkıntılorını
dinleyen ve ekip
o|orok devomlı not
oldırqn Emniyei
Müdürü Kurt, "Bozı
oroçlorın kurcolqndı
ğını gören votondoş
lor bize çok geç ho
ber veriyorlor. Aroç
sohipleri bile şikoyet-
lerini 9eç yopıyorlor.
Aroçlordo emniyet
tedbiri qlmo lqrı
gerekir, bu konudq
duyorlı olı;rı.sLın"
ikozındo bulundu.
İlçeOe bulunon bolık
holi, Zeytin holi ve
lskeIe meydonı lle
Çorşı meydonı gibi
yerlerin devomlı şek-
ilde kontrolleri oltındo
tuiulduğunu bildiren
Kurt, Gemlik'in tespit
edilen yerlerine konu!
mosı düşünülen on
cqk moddi sorun
olon İzleme komero
lorı için inceleme|erin
yopıldığını, neticenin
kıso zomondo olı-
nocoğını bi|dirdi.

Devlet nerede?
Adom, koroko! bosıyor,
Polisleri dövüyor.
Adom, ono muholefete ve
devlete meydon okuyor,
Tehdit|er yoğdırıyor.
Bizim Doyı, şoşkn,
suskun, sinmiş bokıyor.
Devlet nerede?
Devlet mi?
Deüet MHP'nin boşındo.
O' do mektup yozıyor.
Adopozorı'no değil,
Poşoloro, Poşoloro...

?oıan ?arorııo

TAsı5ıt
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik llçesi
2003_2004
öğretim yııı İıı<öğre-
tim okullqrı

boşorı sırolomosındo
Ozel Aykent
İıı<öğretım oku!u
i|k sıroyı oldı.
İıı<öğretım okutu

son sınıf
öğrenci|erinin
girdikleri
sınovlordo
soyılorı oronındo

gösterdikleri
boşorı kıstos
o|ınorok yopılon
değerlendirme
şöyle:

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik ozürlüler
Rehobilitosyon
Merkezi odıno
düzenlenen kormo
resim sergisinde tek
toblonun sotılmosı
Gemlik holkının
sonoto cıeger
vermediğini ortoyo
koydu.
Belediye Sergi
Solonundo 3 gün
müddet|e oçık
kolon sergide
sotılon tek tobloyu İl

Genel Meclis Üyesi
İlnon Boşoron o|dı.

Çoğdoş Hobi ve
sonot Evi torofındon
gelirinin bir bölümü
Özürlü çocuktoro
verilmek üzeren
oçılon sergide üç
gün boyunco tek
tqblo sotılmosının
üzünlü verici
olduğunu söyleyen
İllıon Boşorgn,

hol

. bir süre §onro
yeniden oynı
oçılocoğını
duyurdu.

"Gemlik holknın
sqnoto bu
dııyorsız
tahmin ede-
mezdim. Özürtü
çocuklor yoror
oçılon sergiye
iş odomlorımızın
do kotkıdo
bulunmosrn,
beklerdim" dedi.
Yoğlı boyo resi
hozırloyorok
sergileyen Şehit
Etem Yoşor
İıröğretım okulu
Fen Bilgisi öğret-
meni ve ressom
Ömer Koçok, üç
gün içinde sotılo
tek toblosunun
boşındo İl Genel
Meclis Uyesi
İlnon Boşoron'lo
derileşirken serg

Mğretırn

s,ralarr,as, n

0 ]T]0

Llse Giriş Sınovlorındo i!çemE okullorındon Özel Aykent
İlkogretlm Okulu yüzde 50 boşorı ile birlnci olurken, Şehİt
Cemol llköğretlm Okulu yüzde 47 boşorı ile ikinci,
Cumhuriyet llköğretim Okulu ve l00. Yıl llköğretim Okulu
yüzde 40 boşorı oronı lle üçüncü oldulor.

Askeıi

Lise

Toplom Boson

Yüzöesi

Diğer

Liseleı

F II-ı

ı

ı

ı

BıJRSA HAı(İMİYET VE

KENT GAZETELERİNE

iınıı \,e REı(LAM ALıNıR

ı(ORFEZ.REı(LAM

TEL:(0,224|513 96 83
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No oKUL ADı §on ınıf

co sov,sı

$novo

oinn og

Fen

Lises

AnodoIu

Lisesi

4

Anodci,

0gretLis

l Ozel Aykent
iıı<ogrbtim okulu l0 l0 l 5 %50

2 Şehit Cemol
llköğretirn Okulu 66 55 _ l8 l 7 26 %47

3
Curnhuriyet
İıı<a6retim okulu ll5 l05 3 26 2 ll 42 Yo 40

3
l OO. Yıl llköğretim
Okulu l5 l5 - 6 6 %40

4 Şükrü Şenol
l|köğretim Okulu l80 55 - 14 I - 6 21 o/o 38

5
Boruson
İıragretim okulu 44 3l - 4 ı ı 7 lt %35

6
TSO Gozi
İıı<ogretim oku|u 243 l88 3l - l 26 58 Yo 30

7
Atotürk
İıı<agretim okulu l35 85 l6 l 8 25 Yo 29

8
K. Nursel Çoğlor
llköğretim Okulu 22 l5 7 I l 4 o/o 27

8
K.Kumlo Ali Kütohyo
İlrogretlm Okulu 76 4l 4 7 ll Yo 27

9
Umurlcey Abdulloh
Fehmi İıröğretım okulu 45 l9 ı 3 ı 2 5 o/o 26

l0 Şehit Etem Yoşor
İıröğretım okulu l60 85 l ll - - 8 20 Yo 24

ll Lole Kemo| Kılıç
İıı«öğretım okulu l2l 3l - 2 ı 5 7 Yo 23

12
Engürücük
İıröğretım Okulu 46 l9 - - 3 3

o/o l6
l3 Kurtul

İıı«öğretım okulu 23 l6 2 ı - 2 %13

l4 l l Eylül
İıı<öğretım okulu l80 l38 7 l0 17

o/o 12

l5 Homidiye
İıı<öğretım okutu 39 27 2 - - l 3 Yoll

l6 Nomık Kemol
İıı«öğretım Okutu 37 27 - l - - I 2 %7 L ıIıı
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Oğre ncilere sağ'ı klı besl ıunne eği tıml
aı

Diğer bölgelere örnek
olmqsı omocıylo ,

Ankoro'doki l00
ilköğretim okulundo
soğlıklı beslenme
eğiiimi veriliyor.
Milli Eğitim ve Soğlık
bokon|ıklqrının işbi r-
liğiyle hozırlonon
proje, geçen Hoziron
oyındo 3 ilköğretim
okulundo pilot olorok
uygulonmıştı. Alınon
olumlu ver|ler son-
rqsındo projenin l00
i|köğretim okulundo
doho uygulonmosıno
koror verildi.
2OO4-2O05 eğitim-
öğretim yılındo
boşlotılocok eğitim-
lerde, "soğlıklı beslen-
me, soğlık!ı çocukluk;
soğ|ık|ı çocukluk ise
soğlıklı yetişkinlik
demektir" slogonı
benimsetilecek.

Alınon bilgiye göre,
Türkiye'de çocuk ve
gençlerin buyük
ö!çüde hotolı beslen-
me olışkon|ığı
bulunuyor. "Ö6ün
otlomo, şeker, tuz ve
yoğ içeriği yüksek
yiyecek-içecek tüke-
ti, fıi" bu sorunun
boşındo yer olıyor.

Çocukluk döne-
mindeki hotolı
beslenme de ileride
"kolp, yüksek tonsiy-
on, şişmonlık gibi
hostolıkloro" yol
oçlyor.

"BoYcA KısA, ZAYıF VE

oüçsüz BiREvLER"
Yetersiz, dengesiz
veyo fozlo gıdo tüke-
timinin yoI oçtığı bozı
soğlık sorunlorı şöyle
sırolonıyor:
"- Büyüme ve gelişme
geri kolır. Bu gerilik,
büyüme dönemi bit-
inceye kodor telofi
edilmezse çocuklor
boyco kıso, zoyıf ve
güçsüz birer yetişkin
olurlor.
- Enfeksiyon hostolık-
lorı sık ve oğır
seyreder.

- Ergenlik döneminde
kemik yoğunluğu en
üst düzeye erişmekte-
dir. Bu dönemde
kolsiyumun yetersiz
tüketiml, ileri yoşlor-
do görülen osteo-
poroz için risk foktörü
oluşturmoktodır.
- ŞişmonIık önemli bir
sorun olorok ortoyo
çıkor. Çocukluk
döneminde şişmonlık
ileri yoşloro yonsır ve
yüksek tonsiyon, kon
yoğIorındo ortış, kolp
domor hostolık|orı,

şeker hostolığı gibi
kronik hostolıkloro
zemin hozırlor.
- Diş soğIığı olumsuz
yönde etkilenir. Özel-
IikIe öğün orolorındo
sık yenilen şekerleme,
gofret, çikoloto, türü
yiyecek|er ile gozoz
ve koIolı içecekler diş

çürümelerine nedön
olmoktodır."
"BoL sıVı TÜKETıN"
Bu sokıncolordon
koçınmok için
okul!ordo verilecek
eğitimde şu noktolor
vurgulonocok:
"- Soboh kohvoliısını
mutloko yopın.
- Günde en oz 2 su
bordoğı süt içme
olışkonlığını edinin.
- Günde en oz 8-10
bordok sıvı tüketin.
- Günde en oz 5 kez
sebze ve me}^/e
tüketin.
- Günde en oz 2 kez

diş fırçoloyın.
- Yemek|eri yovoş ve
iyi çiğneyerek yiyin.
- Sebze ve me}^/eleri
bol su ile yıkomodon
yemeyin.
- Açıkto sotılon ylye-
cekleri sotın olmoyın,
- Çoy ve kohve gibi
içecekleri yemekten
l soot önce veyo
sonro tüketin.
- Ögun orolorındo
şeker|i besinler tüket-
mekten koçının.
- E|lerinizi yemek
yemeden önce mut-
loko yıkoyın."

Sağhkhhyh

rnürar;aatlarıbaşhdı

lufiıT[uı-ru-zufiiT]
lık Bokonlığı
miçi 2. dönem
n murocotlorı

i_ıo ı ıodı .

Personel
Müdür!üğü'nden olı-
non bilgiye göre,
kurumiçi toyinler
odoylorın tercih
yerlerine göre
hizmet puonı esos
o!ınorok yopılocok.
Boşvurulor 27
Ağustos 2OO4 tori-
hine kodor il soğlık
müdürlüklerine
yopılocok ve odoy-
lor l5 Eyül 2OO4 tqr-
ihinde merkezi sis-
temden yerleştirile-
cekler.

Bokonlık 2OO4 yılı 2.
dönem kurumiği
toyin yopı|ocok
illeri ve meslek gru-
plorını belirledi. 2.

dönem kurumiçi
toyin için uzmon
hekim, protisyen
hekim, dişhekimi,
eczocı, psikolog,
biyolog, fizyoter-
opist, diyetisyen,
sosyol çolıştırıcı,
ebe, hemşire,
soğlık memu[u,
röntgen teknisyeni,
çevre soğlığı
teknlsyeni, diş
teknisyeni ve tıbbi
sekreterler boşvuro-
biIecek

a o

ı

ı

ı

ı

ı

ı

I

İl Her çeş,' bolık oğtorı
J Sokon o Misino Ağlorı
J ipAğ
0 Fonyo
J Montqr, kurşun

D 
'p 

Çeş itleri

J Sondol Mqlzemeleri
fI Kürek
fI Çopo
fI Mocun
J Gqtvenizli çivi

TMC sintine pompost

BIT,IMLilnŞAyIN ı

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon ŞENEN
Otnerbey Mah. Ustün Sok.

ı

ı

ı

ı

ı

ı

IrrI

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

GSM : (0.532) 297 23 18

YAPıLAB|LlR sATlLlK A

acaat Tel : {0,224) 513 96 83
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I
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lıllüra

çirııir

EY s LARı
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zi

I

450 tü42

UıIllURB lçlNDE

cEPHE 12 DONUtıll 2, s

RAAT ALANİ

NıR

AsFALTA

YURT

RsA

DUKKAN VEYA

Cı_ Gemlik Nüfus müdürlüğünden
ol,dığım nüfus cüzdonımı koybettim.

Hükümsüzdür.
NESLİHAN ULUOCAK==III J
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Tamku§urlueşhboş an, §| lohyde
Yorgıtoy, "sodokot-
siz ve konsını
döven" koconın,
belirli şortlordo
boşonmo isteye-
bileceğine
hükmetti.
Gerekçede, boşon-
moyo kqror ver-
ilebilmesi için
dovo!ının oz do
olso kusurunun vor-
lığı ve bunun belir-
lenmesi gerektiği,
oz kusurlu eş iste-
mezse boşonmoyo
koror verilemeye-
ceği belirtildi.
Yorgıtoy 2. Hukuk
Doiresi, bu kororı,
bir boşonmo
dovosının temyiz
incelemesini
yoporken verd|.
Korordo, dovonın,
evli!ik birliğinin
teme!inden sorsıl-
mosı nedenine
doyqnılorok
oçı|dığı bellrtilerek,

toplonon de!illere
göre, boşonmoyo
yo! oçon oloylordo;
korısını döven ve
sodokotsiz
dovronışlorı bulu-
non dovocı
koconın, "tom
kusurlu" olduğu ve
onloşmolı boşonmo
koşullorının oluş-
modığı koydedildi.
Türk Medeni
Konunu'nun l66.
moddesini, "tomo-
men kusur|u eşin
de dovo oçobile-
cegi ve yororıno
boşonmo hükmü

elde edebileceği"
biçiminde yorumlo-
momok ve değer-
lendirmemek
gerektiğine !şoret
edilen korordo,
şöyle devom edildi:
"Çünkü böyle bir
düşünce, kimsenin
kendi eylemine ve
tomomen kendi
kusuruno doyo-
norok bir hok elde
edemeyeceği
yönündeki temel
hukuk ilkesine oykırı
düşer. Diğer
torofton yine böyle
bir düşünce, tek

toroflı irode ile sis-
temimize oykırı bir
boşonmo olgusunu
ortoyo çıkonr.
Boşonmoyı elde
etmek isteyen kişi,
korşı torofın hiçbir
ey|em ve dovronışı
söz konusu
olmodon, evlilik bir-
liğini devomı bek-
lenmeyecek dere-
cede temelinden
sorsor, sonro do
modem ki birllk
ortık sorsılmış diy-
erek boşonmo
doğrultusundo
hüküm kurulmosını
tolep edebillr. Öile
ise Türk Medeni
Konunu'nun t 66.
moddesine göre,
boşonmoyı isteye-
bilmek için tomo-
men kusursuz yo do
oz kusurlu olmoyo
gerek olmoyıp
doho fozlo kusurlu
bulunon torofın

dohi dovo hokkı
bu!unmoklo
berobeı boşdn-
moyo koror ver-
ilebilmesi için
dovo!ının oz do
olso kusurunun vor-
lığı ve bunun belir-
lenmesi koçınıl-
mozdlr."
Az kusurlu eş
boşonmoyo korşı
çıkorso bu holin
tespitinin dohi tek
boşıno boşonmo
kororı verilebilmesi
için yeterli olomoy-
ocoğı belirtilen
korordo , "Az kusurlu
eşin korşı çıkmosı
hokkın kötüye ku!-
lonılmosı
niteliğinde olmolı,
eş ve çocuklor için
korunmoyo değer
bir yororın
kolmodığı
onloşılmo|ıdır"
denild|.
Mevcut

oloyloro göre,
evlilik bir!iğinin
devomı
beklen
derecede
den sorsıldığı
tilen korordo,
şunlor koydedi
"Ne vor ki bu
sonuco uloşı
tomomen
dovocının
ve dovron
koynoklonmış
olup, dovolıyo
otfı mümkün
kusur gerçek-
leşmemiştir. Bu
durumdo oç
nedenle isteğin
reddi g
yoso hükümleri
yorumundo yo
g|yo düşülerek
boşonmoyo
koror verilmesi
usu| ve konuno
oykırıdır."

,YENı TELEFoNuMu zl, NoT ALıN az
KÖRFEZ GAZETES| VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

ı< rtez
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E
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E
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13
E
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eeRrrı-i TEIEFoNLAR RESMİ DA|RELER DENİZ OTOBÜSÜ

ltfoiye
potis İmdoi
Jondormo İmdot
Jondormo K. 513
Polis Korokolu 5t 3
Gor. Kom. 5l3

lt0
t55
t56

I0 55
t8 79
12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı lo. ııa.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
TekeI Md.
Ver. Dairesi Md.
l§e 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
51q 13 64
513 14 11

513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 5/l4 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FER|BoT
KAYMAKAMLlK (226| 81410 20

(226| 363 43 19
(262) 655 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emnlyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğ|u_Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yepi Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65,J0
514 59 lr1

513 80 00
514 88 70

HASTANELER
BELEDıYE.Devlet Hastanesl 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 !şbt. 513 45 21-122
Su lşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

AKCAN PETROL
yenı_lvuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

513 14 25

mAmA Hl[A PilttAR

Fagt Food (afe
GE]ü,|Lı|(,TE ıLı( uLu$tARARA§ı §ALATA

ilerl 
ııe eıılere pukel ıerııiıimiı

istıııaı Cad,No : 17 GEıü{Lir ıeı : (0.224} 513 53

BAı(TİNİZ ]ıJlİ

PİzUA]t,lİZİN

TAD|NA

Monostır Cumh uriyei Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkil üstünde 3 kotlı

triplex soiıIık villo GSM : (0.5351 886 41 7 4

SATİ Lİ K Vİ LLA

I
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"Eğiti mde ğblme ihtiyaç vardır"e
Mllll Eğliim Bokonı
Hüseyin Çe|ik,
"Eğitimde değişime
ihtiyoç vordı/' dedi.
Bokon Çelik, Kobotoş
Erkek Lisesi'nde düzen-
lediği bosın ioplon-
tısındo, i|köğretim
müfredoiını oçıklodı.
Eğitimin öneminin
üzerinde duron Bokon
Çe!ik, "İşimiz zor qmo
imkonsız deği|.
Gelişm|ş ülkeler sonoyi
top|umlorı için uygun
olon eğitim model-
lerinin bilgi toplumu
için yeterli olmodığını
fork eimiştir. Eğitim sis-
temimiz ne yozık ki
ekonomIye,
demokrosiye ve bilişim
teknolojilerine yeier-
ince duyorlı olmodığı
için sonoyi toplumuylo
sonoyi öncesi eğiiim
modeli orosındo
sıkışmış voziyetiedi/'
dedi.
Çelik, bu konudo küre-
sel foktörlerin
boskısının o|duğunu
ifode ederek, "Böy|e
dönemlerde boşorılı
olmok toplumun tüm
kesimleriyle mese|eye
yürek koymoyı gerek-
tiriyor. Değişim ve
dönüşümleri gerçek-

leştirmek için uygun
bir ortomın olmosı
gerekir. Türkiye çok
önemIi bir siyosi istikror
yokolomıştır. AB ston-
dortlorıno uyumlo iIgili
soğlodığımız boşorılor,
ekonomimizin her
geçen gün iyiye
gitmesi, Kıbrıs
konusundo
yokolodığımız iyi,
olumlu hovo
Türklye'nin içeride ve
dışorıdo itiborını
büyütmüştür" diye
konuştu.
Bokon Çelik, rotosını
doğru tespit etmemiş'
hiçbir gemiye, hiçbir
rüzgorın yordım ede-
meyeceğini söyledi.
"Süleymon do olson
rüzgoro güvenme"
sözünü hotırloton
Çelik, şunlorı
söyledi:
"Rüzgor tek boşıno bir
onlom ifode etmez.
Genç ve dinomik bir
nüfuso sohip, yetişmiş
bir inson potonsiyeli
bulunon bir Türkiye
vor. Bütün mesele
mürettebotı işboşı
yoptırmok,ve rotoyı
doğru düzgün bellr-
lemektir. Türkiye doğru
bir rotodo yol olmok-

todır. Hem ovonto-
jlorımız, hem dezovon-
tğlorımız vordır. Genç
bir nüfusumuzun
o]mosı ovontojdır omo
bu nüfus eğitilmediği
zomon tehdit unsuru
holine bile gelebiIir.
Cumhuriyet torihinde
ilk defo en büyük
bütçe Mllll Eğitim'e
oyrılmıştır. Milli Eğitim
Bokonlığı'nın bütçesi,
en büyük bütçe holine
gelm|ştir, oncok yeterli
değildir. Bu bütçe
milyonlorco
öğrencinln eğitimi için
kullonılmoktodır. 20 yıl
sonro dünyonın ner-
eye gideceği ve
ülkemizin ihtiyoçlonnın
neler olobileceğini iyi
kestirmek durumun-
doyız.
Bokon Çelik,
hükümetin istikbo!
mücodelesinde yeni
bir soyfo oçtığını
söyledi. Eğitim .

konusundo Avrupo
Birliği'nden (AB) olınon
hibeler oldugunu ifode
eden Çelik, "llk defo
AB ile temoslorımızın
olduğu l959'don bu
yono egitim olonındo
AB'den |77 .6 milyon
Euro']uk eğitim için

hibe olınmıştır.
Bütçenin en büyük
oImosı elbette sodece
bosit bir rokomsoI
değişim deği!, oynı
zomondo eğitime ver-
ilen önemin psikolojik
bir göstergesidir.
Müfredotın hozırlon-
mosı konusundo
Türkiye çopındo büyük
bir uzloşmo vordır.
Çocuklorımızın mevcui
sistemi hok etmediği
konusundo tüm veli|er-
iı,niz ve öğretmenler-
imiz hem fikirdir. AB
vizyonuno uloşmodo
eğitim, sihirli kovrom-
lordon birisidir. sivi!
top|um kuruluşlorı
sürekli olorok eğitimin
öne çıkorı|mosını vur-
guluyor. Eğitim sistemi-
nin değişmesi iolep
ediliyor.'Geçekten bir
değişime ihtiyoç vor
mıdır?' sorusundo
cevop "Evet değişime
kesinlikle ihtiyoç
vordır" şeklindedir.
Eğitimde değişime
ihtiyoç vordır" şeklinde
konustu.
Kurese]leşme konusu-
nun o]tını çizen
Hüseyin Çelik,
"Küreselleşme ortık
bütün dünyodo en

çok konuşulon
kovro mlordon birisidir.
Küresel|eşme rüzgor-
lonnın çok sert estiği
bir dönemde biz rılilli
olon|o küresel olonı
nosıl boğdoştırocoğız.
Küreselleşmenin dışın-
do kolobilir miyiz? Biz
bunu ilk ve orlo öğre-
tim ve yüksek öğre-
timde fork!ı boyutlordo
görüyoruz. Eğitirn sis-
temimiz ekonomi ve
demokros|ye
duyorsızdır. Uretime
doyolı olmoyon bir
eğitim onloyışıylo
kolkınmonın soğlon-
mosı mümkün deği|dir.
Öğrencllerimize
'veyo'cılığı değil, Ve'-
cil|ği öğretme|iyiz. Bu
do demokrotik değer-
lerin özümsenmesiyle,
forklı!ıkloro tohom-
mülle olur" dedi.
Bokon Çelik, değişim
konusundo şunlorı
söyledi :"Değişim o/sun
omc, nosıl bir değişim.
Değ§imin iyi tonımlan-
mos, ve yönetilmesi
gerekiyor. Geçm§fe
yopılon'oiı çü'« proje,
eski olt yopı üzerine
yeni montık üretildiği
içın boşorı soğlo-
momıştır. Değişimi bir

zqruret olorqk görü
yoruz. 2005 yılının
sonuno kodqr internet
bağlontısı bulun-
mcryc,n okul kolmoyo-
cqk. Bütün
okullqrımızq internet
toşıyocoğız ve bu
eğitimdeki en büyük
fırsqt eşitliğinin qnlomı
demektir. Ge/§miş
ülkelerde müfredat
10-15 yıldo bir
yenilenir. Türkiye,
48'ye tom üyeliği bir
devlet politikosı olorok
benimsemiştir. Bu
konudqki çolışmolor
devom etmektedir.
AB, eğitimde ortok
eğitim çerçeyesi oluş-
turmuştur. Müfredot
yenilenirken bozı ilke
lerle yolo çıkılmıştır.
Bunlqrdcrn en önemlisi
kqtılımcılık. ve pqy-
loşımdır. Onümüzdeki
bir yılı pilot çolışmo yılı
ilon ettik. Belirli
okullqrdo pilot çor,ş-
mq devom edecek.
Müfredqt içeriği inter-
netten yoyınlonocok
ve tüm toroflorın
e/eşfirısine sunu locqk.
O.rtoyo çıkobilecek
değişiklikler yıl sonun-
do progrqmloro yon-
sıtılocok."

§a danlar ı ge|e c eğ e rylnser bahy w
Müstokil Sonoyici ve
İşoSgmlorı Derneği
(MUSIAD) Genel

, Boşkonr Dr. Omer
Bolot, reel sektörün
temkinli blr iyim ;erlik
beklentisinde
olduğunu söyledi.
MUS|AD torofındon
26 ilde geçekleştir-
llen "2004 llk Yorıyı!ı
Değdrlendirme ve
2005 Beklentileri
Anketi"nin sonuçlorı
oçık|ondı. Müstokil
Sonoyici ve
lşo_dgmlorı Derneği
(MUSIAD), her oliı
oydo bir sonoyici ve
reel sektör temsilcisi
lşodomlorı orosındo
gerçekleştirdiği
"Ekonomik Durum
Tespit Anketi"na 2OO4
yılı llk yorısındoki
gellşmeler ışığındo

26 llde MUS|AD üyesi
l l50 işodomı orcısın-
do gerçekleştirilen

onket sonuçlorıno
göre, geçen sene-
den beri süregelen
bir kısım şikoyet ve
sıkıntılorın devom
etmesine korşın, reel
sektördeki geleceğe
yönelik beklentilerde
iyimserlik yönünde
reviryon yopıldığı ve
işodomlorının ekono-
minin genel perfor-
mqnsını 2003'e
nozoron doho iyi
bu|duklorı ortoyo
çıktı.
Ekonominin gene!
gidişotıno doir
değerlendirme ve
2005 yı!ı beklentileri-
ni içeren onketin
sonuçlorı hokkındo
bir değerlendirme
yqpon MUSAD Gene!
Boşkonı Dr. Ömer
Bolot, "Krizin etkileri
silinmeye devom
etmekle berober,
ekonomik göstergel-
erdeki iyileşmenin,

işletmelerin yüzde
99'unu oluşturon
KOBl'lerin performon-
sını ortırmokton uzok
olduğu ortoyo çık-
mıştır. Yeni ekonomik
progrom hozır-
lonırken reel sekiörü
etkileyen olumsuz
şortlorın, yotırımlor
ve işsizliğin gözordı
edilmesi Iüksü yoktur"
dedi.
"YAPİSAL REFORMLAR
süRMELi"
MÜsiAD Gene!
Boşkonı Dr. Bolot,
çolışmo olonının
genişliği dikkote
olındığındo onket
sonuçlorının reel
ekonominin gerçek
bir fotoğrofır,ıı orioyo
koyduğunu koydetti.
Bolot, qnkei
sonuçlorıno genel
olorok bokıldığındo
bozı olumsuzluklorq
roğmen, iş ortomının
iyileşmesinin ve

protesto edilen çek
ve senet soyısının
ozqlmosının net
olorok ortoyo çık-
iığını söyledi.
lşodomlorının
hükümetten yopısol
reformlorın devom
ettiril mesi ni bekledik-
lerini koydeden Dr.
Bolot, 'Yeni ekonomik
progrom hozır-
lonırken reel sektörü
etkileyen olumsuz
şortlorın, yotırımlor
ve işsizliğin gözordı
ediImesi lüksü yoktur.
ıfotırım ortomını
iyileştirmek, işsizlik
oronını ozoltobilmek
için, iş|etmelerin
yüzde 99'unu, istih-
domın do yokloşık
yüzde 65'llk bir kıs-
mını oluşturon
KOBl'lerin performon-
sını ortırmok
hükümetin görevidi/'
dedi.lş dünyosındo,
ekonomik büyü-

menln, progrom
hedeflerinin üzerinde
ve yokloşık yüzde 6-7
civorındo gerçek-
leşebileceği beklen-
tisinin hokim durum-
do olduğunun belir-
lendiğini söyleyen Dr.
Bolot, "lş dünyosındo
Hükümete ve ekono-
mi olonındo elde
edilen sonuçloro
korşı ihtiyotlı iyimser-
lik holo sürmektedir.
Hükümet progromın-
do yüzde 12 olorok
be|irlenen TEFE ve
TÜFE cinsinden
enflosyon hede-
flerinin, döviz kuru,
petrol fiyotlonndoki
ortıştor gibi
gelişmelere roğmen
tutiurulobileceği
beklenmekle
berober, yı! sonu
enflosyon gerçeki

leşmelerinin hede-
flerin çok do oltındo
ğerçekleşeceği bek-
lentisi de yoktur.
Ayrıco onketten
çıkon boşko bir
sonuco göre, reel
sektörde döviz
kurlqrındon dolorın
yıl sonundo
t .600.000_ 1 .650.000
TL, Euro'nun do
I.900.000 - l .

950.000 TL civorındo
o|mosı bekleniyor.
Buno göre Dolor-Euro
orosındoki pqritenin
de 1.18 civorı/ıdo
gerçekleşeceğinin
beklendiği onloşıl-
mqktodır. Ancok
işodomIorı döviz
kurlqnnın mevcut
seviyelerinin
gerçekçi olmodığını
düşünüyorlq/' şek-
linde konuştu.
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Soğlık Bokonlığı'ndon
rüyo gibi uygulomo:
Ariık hostonelerin

,
kopısıno 'Bu hos-
tonede hekim
seçme özgürlüğü
vordı/ tobelosı
osıtocok. Hostolorı
hostesler korşıloyo-
cok, muoyene
olocoğı hekimi
de bizzoi hosto
bellr|eyecek.
Soğlık Bokonlığı,
votondoşloro
"doktorunu seçme
hokkı" tonıyon

yeni bir uygulomo
boşlotıyor.
"Asık surotlı, hostosını
ozorloyon doktor"
örneklerini ozoltmosı
beklenen yeni
uygulomodo hosto,
muoyene olocoğı
doktoru kendi
seçecek. Hostoyo
iyi dovronon dok-
torun geliri
diğerlerinden doho
fozlo olocok.
Soğ|ık Bokonlığı
yeikililerinin Yeni

Şofok'o yoptığı

oçıklomoyo göre,
hosto|oro hekim
seçme özgürlüğü
tonıyon hostone
modeli sonbohordo
hoyoto geçiriliyor.
Bülün illere bir yozı
gönderen bokonlık,
olt yopısı projeye
uygun olon
hostonelerin
bi|dirilmesini istedi.
Uygulomoyo bütün
devlet hostoneleri
kodemeli bir
biçimde kotılocgk.
Her doktoro özel
odo gerekiyor
Uygulomonın
boşlotıldığı hos-
tonelerin kopısıno
"Bu hostonede hekim
seçme özgurlugu
vordır" iobelosı osılo-
cok. Bokonlık,
bu zincire dohil
olmok isteyen
hostoneler için
iki önemli şort
belirledi: Hostonede
görevli her

hekime özel bir
odo oyrılocok.
Hostone giriş-
Ierinde hostolorı
yönlendirecek
donışmo birimleri
kurulocok.
Hostoyı, soğlık
bilgisi ve iletişim
beĞerisi olon
hostes!er
korşıloyocok;
hostonın şikoyeiini
öğrenecekler ve
ordındon hostoyo
ilgili bronşto
seçebileceği
doktorlorın isimlerini
sunocoklor. Hosio
do, hongi doktoro
muoyene olocoğıno
koror verecek.
oüıenyüzıü xexiııı
KAZANACAK
Bu uygulomoyo
göre, ortık hekimler
hostolorı memnun
etmek için uğroşo-
cok. Hosto iorofın-
don seçilen
hekimin, döner

sermoyeden oldığı
poy do ortocok.
Soğlık Bokonlığı
yetkilileri, hekim
seçme özgürlüğünün
performonso doyo|ı
döner sermoye
uygulomosının
eksik kolon yonını
tomomloyocoğıno
dikkot cekiyor.
Bokonlık, uygulo-
monın hosto
memnuniyetini ve ,

hizmet kolitesini
ortırmosını hedefliyor.
Bu görüntüler
torihe korışocok
Devlet ve SSK hos-
ionelerinin hizmetleri

bir|eştirildikien
hosto yoğunluğu
bozı bölgelerde oz
do olso rohoilorken
"doktor seçme"
mode|i ile hem
yoğun|uğunun biroz
doho ozoltılmosı
hem de doktorlorın
hizmet kolitesinin '

'yükselmesi
omoçlonryor.
Hostoloro "hostes"
hizmeti de getiren
yeni yöntemle, hos-
ione-lerdeki yürek
porçoloyon hosto
kuyruklonnın
ozolmosı do bek-
len
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İHALE İLANİ
ceıvıı_ix eeı_eoiyesi

oeılinsuıışı ıvııxıı.ıesi isxgtı ıvıgyoıı,ıı oÜzıı,ırpıııı iışeırı vıııııı işi oçlk ihole usulü ile ihole edilecektir.
ıhole xoylt numoİosl : 2oo4l1o9223
l - ldorenin
'o) Adİesa , : GEMtiK sıl-EDiytsi AHMET DURAI MEYDAN| ı ocoo orıııiı</ıunsı
b) Telefon ve foks numorosı : 224 5134521 - 224 5l3452E
c} Elektronik posto odresa (vo.so) : gemlikbel@ttneİ.nel.tr

2- İhole konusu yopım işinin
ol niteliği, türü ve miklon : DÜZENIEME iNşAATl

YAP|M lşl
l.E25.0o ııe oüzEşEırııı AtANl, 3oo M3 Bs2o poMpAtı HAzlR BEToN, 3.963 ToN ixct sıro].ıınırt oııvıin, t2.854 ToN xısın çeı.ix, ı.ıoe

TON l(AtlN allONAnİ.4e Oti.4İnİ.
b) Yoplocoğ| yer : DEMiRsuBAşl ıvııxıı.ı-ısi isKELE MEYDAN| ıoooo otııı.iıgsunse

c} lşo boşlomo torihi : sözleşmenin yoplldığınln tebliğ İorihinden İtiboren s(BEŞ) gün içinde yer teslimi yopılorok
lşe boşlonocokİıİ.

d) işin süresi : Yer teslimİnden iliboİen zoÜinıvıi) tokvim günüdür.
3- lholenin

ot Yopllocoğl yeİ: : GEMLiK ırı.ıoivtsi ıoooo oıııı-iı«ııunse
b) Toİihi ve sooti : 19 / 08 / 2004 - l0 : 00

4- ihoıeye ko lobilme şorllon ve islenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulonocok kriteİler:
4.1- |holeye koldmo şorrlon ve istenilen belgeler:
ı|.1.1. Tebligoı için odıes beyonı;'oynco irtibot için telefon numorosı ve foks numorosl ile elektıonik posto odre§i.
4.1.2. Meıauotı gereği koyıtll olduğu Ticoret ve/veyo sonoyi odosl Belge§i.
4.1.2.1. Ge.çek kişi olmosı holinde, iholeye ilişkin ilk ilonın yopddığı yıl içerisinde olınmış, Ticoret ve/veyo Sonoyi Odosıno koytlı

olduğunu gosteİiİ be|ge.
4.1.2.2.Tiizel kişi olmosl holinde, mevzuofi gereği tüzel kişi|iğin siciline koyıtlı bulunduğu Ticoıet ve/veyo sonoya odoslndon iholeye

lllşkln llk lıonln yoplldlğl yı içerisinde ollnmlş, İüzel kişiliğin sicile koylİh olduğuno doir belge.
4.1.3. Teklif veırneye yelkili olduğunu gösleıen İmzo Beyonnomesi veyo İmzo Sirküleri.
4.1 .3.1 . Gerçek kişi olmosı holİnde, noter İosdikli imzo beyonnomesi.
4.1.3.2. Tüzel kiŞi olmosı holinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin orlok|on, üyeleri veyo kuruculorı ile tüzel kişiliğin yöneİimİndeki görevlileİi

belarlen son durumu gÖslerir Ticoreİ sicil Gozelesi veyo bu hususlon tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noİer tosdikli ımzo sirküleİi.
4.1 ,4. 4734 soyll| Konunun l0 uncu moddesinin (o), (b), (c), (dl, (e), (g) ve (i) bentlerinde soyılon duİumlordo olunmodığıno ilişkan yozlh

loohhülnome,
4.I.5. Şekli ve içeriği idori Şortnomede belirlenen İeklif mektubu
4.t.6. Şekli ve içeriği |dori Şorlnomede bellr|enen geçıc leminoi
4.1.7. lhole konusu işin lomom| veyo bir kısmı olt yüklenicilere yoplııılon]oz.
4.ı.8. ihole dokümonlnln sotın olındlğlno doir belge.
4.t.9. Gerçek veyo tüzel kişi olmosl durumuno göre ortoğı olduğu şohls şirketleri ile sermoyesinin yorıslndon tozloslno sohip olduğu ser

moye şlık9tleİine ilişkin beyonnome,
4.1.10. Tüzel kişi isİekli toroflndon sunulon iş deneyim belgesinin, oynl tüzel kişinin yonslndon fozlo his§esine sohip ortoğlno oit olmosı

holinde sunulocok iş deneyim belgesinin boşko bir tüzel kişiye kullondlnlmoyocoğlno ilişkin toohhütnome.
4.2- Ekonomak ve moli yelediğe ilişkin belgeleİ ve bu belgelerin toşlmosı gereken krİterleİ
4.2.1. lonko|oıdon temin edilecek belgeler
Tekllf odilen bedelin % lO'undon oz oımomok üzeİe, istekli torofindon belirlenecek lutordo bonkolor nezdindeki kullonl|momlş nokil kre-

di§inı Yeyo kullonllmomlş leminot mektubu kİedisini gösterir yeİıi veyo yoboncı bonkolordon ollnocok belgeleı
4.3- Mesleki ve Teknik yeİerliğe ili§kin belgeleİ ve bu belgelerin İoşlmosl gereken kİiterler
ı1.3.1. İş deneyam belgeleri
ıstoklinln, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dİşlndo komu veyo özel sektöıde sözleşme bedelinİn en oz o/o 70'i oronlndo gerçek-

leştlİdlğl veyo "/o 50'si o]onındo denetlediği veyohut yonettiği idorece kusursuz kobul edılen ihole konusu iş veyo benzer işlerle ilgili deneyi-
mını gö§le]en ve leklif edilen bedelin %70 oronlndon oz olmomok üzere tek söz|eşmeye ilişkin iş deneyim beıgesi,
- 1.3.2. İstekllnin oıgonizosyon yopısıno ve personel durumuno ilişkin belgeler

ı ADET $ıırivş şrri oı.ınıx ııüxeııois vevı ıııiıuın
2 ADET USTA
vrnnı.i sıvıoı işçi
4.3.3. Mokine ve dlğer ekipmono ilişkln belgeler
İ ADET |(AMYON
t ADCT YÜıGEYici
İ ADET NİVO
isrıniıiı KENDi MAu oLAN TEsis, ııeriıı ncxizır vt oiĞın EKiıMAN, rırunı, oıııinıış vEyA AMoRTisMAN DEFTERiNDE ı<lyıTtı

otDuĞut{A oıin xorın ııspir rurıxıĞı vryı wııitıı-i ı.ııı-i ııüşıvin RApoRu vADA sERBEsT ııuxısrırci vt ıtııı-i ııüşvin RApoRu iıg rwsix
EDiLlR. TAAHHüT EDiIEREK TEMiN EDitEcEK TEsis, MAKiNE, rıcxizır ve DiĞER EKiıMAN içiı.ı isı xorın oı.ıenı rıexxüTNAMENiN veniı.ı,ıısi
GEREKiR. iş onrıxı.ırıınıNDA pitoT vE D|ĞER oRTAKtARA AiT TEsis, MAKiNE, rıcxizır vt oiĞtn ıripııııı oRTA|OIK oRANıM 8AKıtMAKsızıN
TAM otAMl( DEGERtENDlRltlR.

ıı.4- Bu lholede benzeı iş oloİok, BiİıA YAPIM|,BEToN VE BEToMRME vınıı,ı iıışımlRl, Yot vE SAHA BEToNLAMı işı.ıni ıG8Ut EDitEcEKTiR.
5- ıholoye sodece yerli i§lekliler kotllobileceldir.
6- ihole dokümonl GEMtiK BEtEDiYEsi rıru işıeni ıvıÜoÜntÜĞÜ odresinde göİü|ebi|ir ve l 00,000,000 TL koışllğı oynl odresten lemin

odıleblıh. iho|eye İoklif veıecek olonlonn, ihole dokümonlnl so n olmolon zorunludur.
7- Taklıf,oı lhole soolIne kodor cEMtiK grlroiygsi l6600 GEMtilvBuRsA odresine vbİilebileceği gibi, iodeli toohhütlü posto vosfosrylo do

göndoıllebllh.
t. iılekllleı |,ekliflerini,onohtor İeslimi göttiıü bedel üzednden verecekıir. ihole sonucu, üzerine ihole yopllon i§teklıyle onohto. te§limi

güĞrtiİü bedel sözleşme imzolonocoktr.
9- ıttoldılg, teklif et ikleı| bedelin %3'ünden oz olmomok üzere, kendi beliıleyecekleri tutofdo geçici teminol veıeceklerdh.
l0. Veıllen tgkllİleıin geçerlik süıec, ihole toıihinden it|boİen en oz 60 lokvlm günü olmolıdl..
l l - l(onroİ§iwmlor lholeye tekll' veremezleİ. ıoın i 2ooıV6l
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Zanlarkaçınıln
Moliye Bokonı
kemol unqkıton,
petrol fiyot|onnın
son yıllordo
dünyodo gönil
medik düzeyde
orttığını belirte
rek, "Bu fiyotı
olıcıloro yonsıt-
mok mecburi
yetinde kolıyoruz.
Moli disiplinden
toviz veremeyeJ
ceğimize göıe
zomlor koçınıl-
moz oluyo/' dedi.
Unokıton,
ödemeler den-
gesinde önemli
bir problem
olmodığını, omo
petrolün fiyotı
ortınco bu fiyoiı
olıcıloro yonsıt-
mok mecbu
riyetlnde koldık-
lorını ifode
ederek, "Devlei
ortık bunu toşıyo-
moz hole geldiği
on bu zommı
yopmok
mecburiyetinde.
Bizim yünit-
tüğümüz ekono
mik progrom
çerçevesinde
moli disipllnden

herhongi bir

sigorodo

dıımo
koydeden Uno
kıton, şöyle

Fiyoilor
zqmon, benim
vergiden
Benim vergiden
yüzde 70
soyn sigoro
cilerinden

ister zom yopsı
omo bizim cebi
mizden kimse
efelik yopmosın.

veremeyecegl
mize göre de
zomlor koçınıl-
moz oluyo/'
konuşiu.Uno

dirme sisiemini
değiştirdlklerini
rnoktu vergi
duklonnı do
bi!dirdi.
hqrmon
no göre

tu: "§igorodo
vergi yüksektir.

30 gidiyor. Yoni
yopılon indirimi
benim cepten
yopıyor, öyle nu
moro olmoz. Şi
di herkes kendi
cebinden. İsier
indirim yopsın,

o l012 
^ğustos 
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lzleyici ve dinleyici-
lerin en çok rek|om-
lordon şikoyetçi
olduğu ortoyo çıktı.
RTUK'e 2003 yılındo
yopılon 72 bin 471

şikoyet orosındo
reklomlor l5 bin l05
boşvuru ile birinci
sırodo yer olırken,
"Coldion" reklomı 2
bin 282 boşvuru ile
en çok şikoyet edilen
reklom oldu.
2003 yılındo Rodyo
ve Televizyon Üst
Kuru!u'no (nrÜr)
intikol eden şikoyet,
beğeni ve önerilerin
istotistiksel olorok
derlendlği "Rodyo ve
Televizyon Yoyın lo rıno
İıışxın Beğeni ve
Ş|koyetlerin
Değerlendiril.mesi"
odlı kitop RTUK
torofındon
yoyınlondı.

Il

iz|edi.
Ayrıco boşvuron|orın
yüzde 6.58'l yoyınlor-
do "çocukloro kötü
örnek olunduğun-
don", yüzde 6.40'ı
"ohlokq oykırı
horeket ve
dovronış"to bulunul-
duğundon, yüzde
5.75 ise yoyınlordo
"Türk oile yopısıno
oykırı" dovronıldığın-
don yokındı.
REKLAMLın iciıı ı s
aiN şixavrr.. .

2003 yılındo RTUK e

şikoyetle "ohloko
oykın olorok ionım-
lonon reklomlo/',
862 şikoyetle de
Genç Portl reklomı
izIedi.
şlKAvETIER...
şlKAYETLER...
RTUK'e gelen boşvu-
ruloro göre, izleyiciler
mogozin progromlorı
orosındo en çok
TGRT'de yoyınlonon
"Kodının Sesi" pro-
gromındon
şikoyetçi oldu.
Bu.progrom için
RTUK'e 3l 0 şikoyet
uloşırken, bunu l02
şikoyetle ATVde
yoyınlonon mogozin
progrom|orı, 94
şikoyetle Show TV'de
yoyın!onon
"Televole" , 7 7

şikoyetle oynı kono!-
doki "Acun Firordo"
ve 40 şikoyet|e yine

Show TVnin '

'Pozor Keyfi"
progromı izledi.
yerli filmler orqs
en çok şikoyeti
kemql sunol fi
oldı. Show TVde
yoyınlonon
Sunol Filmleri için
diğer yerli film|er
l9, Stor TV'de
lonon kemol su
fiım

Buno göre, 2003 yılı
içinde 70 bin 8E7'si
TV'ler, l 584'l rodyolor
hokkındo o|mok
üzere RTÜK'e toplom
72 bin 471
şikoyet uloştı.
Bu şikoyetler orosın-
do yüzde l7 .22 ile
"reklomlorın niteliği"
ilk sıroyı olırken, bunu
yüzde E.49 ile "pro-
grom koldırılmosı"
istekteri, yüzde 7.05
ile de yoyınlordoki
"cinsellik ve erotizm"
konulu şikoyetler

boşvuron voton-
doşlor en çok
reklomlordon
$koyetçi oldu.
Reklomlorın niteliği
konusundo RTÜK'e l5
bin l05 şikoyet
uloşırken bunlor-
orosındo "Coldion"
reklomı 2 bin 282
şikoyetle birinci sıro-
do yer oldı.
Bunu 2 bin 2O2
şikoyetle "Jogleı''
reklomı , |579
sikoyetle "Molped"
reklomı, t 083

[/0 d|İlh ailşru0| 
ç0

ailı

leri için l
re RTUK'e

6
uze yerli
filmler konusundo
toplom 85
şikoyet uloştı.
lzleyiciler oyrıco
"Solkım Hqnımın
Toneleri",
"Abuzer Kodoyıf'
"Bu Adomlor
Bokıyo/'odlı film
için de çeşitli
şikoyetlerde
bulundulor.

ezK

rüzüx peĞişixı_iĞi
Gemllk Ticoİel ve sonoyi odost Gozi ilköğıeİim okulu ve Öğrencilerini Korumo Deıneği'nin

26.06.2oo4 toİihİnde yoPllon oıoğon genel kurul İoplontıslndo oşoğldo oçlklondlğl şekilde İüzük
değişikliği yopllmlşfi r.

ESK| ŞEKtl :

Modde l : Derneğin odı : Gemlik Gozi
İlröğretlm Okulu ve Ögrencilerini Korumo
Derneği. Merkezi Gemlik'tir.

Mod de 2 - Derneğin Amocı : Okul ve Öğren-
cilerinin Eğitim ve Ögretimleri için her türlü
imkon ve çolışmqyı soğlomoktır. Bu omocı
gerçekleştirmek için;

o- oku| bino ve eklentilerin eksikliklerini
gidermek doho elverişli durumo sokmqk

b- Okulu öğrencilerinin fikri, bedeni, moddi
ve mqnevi gelişmelerini soğloyıcı tedbirleri ve
korqrlon olmqk ve uygulqmok.

c- Milli Eğitim Bokonlığındon izin olmok koydı
ve şortıylo kurslor oçmok konferons, §eminer,
gösteriler düzenleyerek öğrencilerin ders kültür-
lerine kotkıdo bulunmok.

d- Okul oi|e Birliği ile işbirliği içinde oidot
toplomok kermes, yemek, çoy düzenleyerek
gelir soğlomok.

e- Okul idoresine her olondo yordımcı
olmqk.

Okul Aile işbirliğini gerçekleştirmek'için çolış-
molordo bulunmok.

f- Okulumuz fokir öğrencilerine yordımdo
bulunmqk hosto olonlorı tedovi ettirmek.

YENI ŞEKL| :

MADDE l : Derneğin odı : Gemlik Homidiye
Mohollesi Eğitim ve Kültürü Destekteme Derneği

Adresi : Homidiye Mohollesi Krom Sokok
Gemlik / BURSA

Modde 2 - Derneğin omocı : homidiye
Mohollesi Krom sokokto bu|unon eğitim ve kültür
kurumlon ile bu kurumlordo öğrenim gören öğren-
cilerin, eğitim ve öğretimleri için her türlü imkon ve
çolışmoyı soğlomoktır. Bu omocı gerçekleştirmek
için;

o- okul ve kurum bino ve eklentilerinin eksiklik-
lerini g|dermek ve doho elverişli durumo sokmok.

b- Okul ve kurum öğrencilerinin fikri, bedeni,
moddi ve monevi gelişmelerini soğloyıcı tedbirleri
ve kororlorı olmok ve uygulomok.

c- Mi|li Eğitim Bokonlığındon izin olmok koydı ve
şortıylo kurslor oçmok konferons, semineı göste
riler düzen|eyerek öğrencilerin ders ve kültürlerine
kotkıdo bulunmok.

d- Aidot toplomok, kermes, yemek, çoy,
eğlence, piyongo, konser, gezi düzenleyerek gelir
soğlomok.

e- Okul ve kurum idoresine her olondo yordımcı
olmok. Okul - Ai|e işbirliğini gerçekleştirmek için
çolışmolordq bulunmok .

f- Okul ve kurumdokl fgokir öğrencilere yordım-
do bulunmok, hosto olonlorı tedovi ettirmek.

g- Okul ve kurumdoki eğitim-öğretim, kültürel
sportif etkinliklerin yopılmqsıno ve geliştirilmesine
kotkıdo bulunmok.
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Havuzk keyfi

akarken dlkkat
Uzmonlor, yoz oylorıy-
lo birlikte plojlordo
sıkço rostlonon
bocoklorı kumo
gömmenin romotiz-
moy geçirmek yer|ne
kolp rohotsızlıklorı
hqtto felce yol oço-
bileceğini bildirdi.
Holk orosındo yoygın
olon "bocoklorı deniz
kumuno gömmenin
romolizmoyo iyi
geldiği" inonışıno
korşı uzmonlor uyordı.
Hocettepe Universitesi
Fizik Tedovi ve
Rehobilitosyon Yüksek
okulu Romoiizmol
Hostolıklor Ünitesi
Sorumlusu Prof. Dr.

Nuroy Kırdı, tonslyon,
şekeı kolp gibi
hostolığı olonlordo
bocoklorı kumo
gömmenin çok doho
büyük soğlık sorun-
lorınq neden o|o-
coğını söyledi.
Kumo gömmenin kür
iorzındo doktor kon-
irolünde yopılobile-
ceğini belirten Prof.
Dr. Kırdı,
'Yoiondoşlorımız
kofolorıno göre, bil-

inçsizce güneşte
bocoklorını kumo
gömüyor. Bu işlem
eklem yıpronmosını
iyileşiirmez" dedi.
Genellikle eklem
yıpronmosı yoni
kireçlenme rohotsı-
zlığı olon hostolorın
bocok|orını kumo
gömdük|erini onloton
Prof. Dr. Kırdı,
'Yıpronon eklemi
dışordon hiçbir şey iyi
edemez. sodece
koslordoki spozmı
ozoltorok oğnyı
rohotlotobilir" dlye
konuştu.
Hipertonsiyon, kolp,
şeker hoslo|ığı bu]u-
non yoşlılorın bocok-
lorını özellikle güneş|i
hqvolordo kumo
gömmelerinin çok
zororlı olduğunu vur-
guloyon Prof. Dr. Kırdı,

bu durumdoki hosto-
lorın iloçlorını olsolor
bile felç geçirebile-
ceklerini ifode etti.
Prof. Dr. Kırdı, romotiz-
mo, kireçlenme
sorunu yoşoyon
hostolorın muiloko
uygun bir fizyoteropi
progromı olmo|orı
gerektiğine işoret etti.
"KALP RAHATsızLl KLARI_

NA YoL |Çın"
Ankoro Universitesi Tıp
Fokültesi Fiziksel Tıp
ve Rehobilitosyon
Anobilim Dolı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr.

Mesut Atoy do
yoşlılordo bocoklorı
kumo gommenin,
romotizmoyı
geçirmek yerine kolp
rohotsızlıklorıno yo|

oçobileceğini belirtti.
Prof. Dr. Aioy, yozın
deniz kumundqn

yoyı|on ışınlorın
gevşetici etkisinden
yororlo nı lobi leceğ i ni,
oncok kolp, tonsiyon
gibi rohotsızlıklorı
olon yoşlılorın kumo
gömülmesinin sokın-
colı olduğunu
vurgülodı.
Aioy, "Bu, oşırı sıcok|o
bir|ikte boş gölgede
bile kolso kişiye oşırı
stres ve yük getirir.
Bu do özellikle
kordiyovosküler
hostolıklor oçısındon
iyi değil" diye
konuşiu.
Uygun koşu|lordo ve
uygun zomondo
deniz kumundon
yororlonı lobi leceğ ini
söyleyen Prof. Dr.

Atoy, "Bocoklorın
üstüne hofif kum
kopotılırso rohotlotıcı
etkisi olobi|ir" diye
konuştu.
Prof. Dr. Atoy, uzmon
doktor önerisi
olmodıkço belli yoş
üzerindeki kişilerin
deniz kumuno
gömülmemesi gerek-
tiğini koydetti.

y
Hovolorın ısınmosıylo
birlikte serinIemek
için iercih edilen
yüzme hovuzlorının
hi|yeni iyi bir şekilde
yopılmomosı holinde
soğ|ık oçısındon
çeşlili riskler toşıyo-
bileceği bildirildi.
Burso Soğlık
Müdürlüğü Gıdo ve
Çevre Kontrol Şube
Müdürü Yusuf Ziyo
Leventoğlu, hijyeni
soğlonmqyon yüzme
hovuzlorının, iifo,
dizonteri, porotifo,
monior ile göz,
kulok, burun ve
boğoz enfeksiyon-
lorıno neden o|obi|e-
ceği söyledi.
Açık hqvuzlorın her
gün, kopolı hovu-
zlorın ise gün oşın,
hovuz dibi emici
süpürgeyle temizlen-
mesi gerektiğini
be|irten Leventoğlu,
"Hovuz suyu do
periyodik orolıklorlo
klorlonmolı. klor
seyiyesi 0.4 ilo 0.E
mg/|'nin oltıno
düşmemeli. Hovuz
suyu filtre sisteminin
de sürekli bokımı
yopılmolı. Suyun
temizliği kodor
hovuzun bokımı do
soğ!ık oçısındon
büyük önem toşıyor.
Hovuz çevresi her
gün yıkonmolı, hof-
iodo l gün de klorlu

suylo fırçolonmolı.
Hovuz çevresinde de
temizliğe önem ver-
ilmeli" dedi.
Hovuz temizliğinin
soğlık oçısındon iek
boşıno yeterli
olmodığını vurgu-
loyon Levenioğlu,
oyok enfeksiyonu,
deri lezyonu, çıbon,
göz iltihobı, kulok
okıntısı ve herhongi
bir buloşıcı hosto!ığı
olon kişilerin kendi
ve toplum soğlığı
için hovuzo
girmemelerl gerek-
tiğine dikkot çekti.
Leventoğlu oyrıco
hovuzo oyokkobı
yodo dışorıdo giye-
len terliklerle gir-
ilmemesi uyorısındo
do bulunorok,
"Hovuzun iç ve dış
temizliğinin yonı sıro
giren kişinin de her
hongi b|r buloşıcı
rohotsızlığının olmo-
mosı toplum soğlığı
oçısındon büyük
onem ioşıyor. Bulo
şıcı rohotsız|ıgı olmo
yon kişilerde temizlik
moddesiyle yıkono
rok, hovuzo girmeli.
Uzun soçlı olonlor
bone lokmolı. Hovuz
etrofındo kesin!ikle
yemek yenilmemeli
ve sigoro içilmemeli.
Hovuzo tükürül
memeli" diye
konuştu.Haınllelgrdg düzeıll

Fırot universitesi
Fırot Tıp Merkezi
kodın Hostolıklorı ve
Doğum Ünitesi
Ögretlm Üyesi Doç.
Dr. Hüsnü Çelik,
gebelikte düzenli
kontrollerin yopıl-
mosının önemli
olduğunu belirterek,
tüm tokiplerin gebe-
lik öncesi boşlomosı
gerektiğini söyledi.
Çocuk sohibi
olmoyo korqr veren
heı çittin mutloko
bir kodın doğum
uzmonıno boşvur-
mosı gerektiğini
lfode eden Doç. Dr.

Hüsnü Çelik, "Kon
gurubu uygunsuz
luğu, dlobet, hlper-

diobetin toronmosı
24-28 hofto orosın-
do yopı|mo!ı,
32. hoftodo fotol
büyüme de problem
olup olmodığını
onlomqk için mutlo-
ko bir ultrosonogrofi

ffiin:::,l#;'^'ı
beş günde bir, 36-40
hqftolık gebe|iklerde
ise hoftolık doktor
kontrollerinin yopıl-
mosı gerekmektedir.
Düzenli tokip yopıl-
modığı tokdirde,
gebelik zehirlenmesi
durumu ortoyo
çıkobilir. Bu do
üzücü sonuçloro
neden olobilir" d|ye
konuştu.

kontr0l önell

tonsiyon ve kolp
hostolıklorının mutlo-
ko gebelikten önce
bilinmesi ve gerekli
tedovilerin yopılmosı
gerekir. Gebelik
sırosındq, ultrosono-
grofinin yopılmosıno
ihtiyoç vordır.

(bebeğin durumu)
yüzde 98
doğruluklo net
olorok ortoyo
konu|obiImektedir.
Bundon sonroki
hoftolordo özel!ik|e
gebellkie oluşon

t 1-14 ve l6-
18 hofto
orosındo
fotol onomol-
|eri toronmqsı
yopılmolıdır"
dedi.
Doç. Dr.

Hüsnü Çelik,
"Düzenli kon-
troller
soyesinde l8-
20 hofto
civorındo
fotol durum
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YlL : 32 SAY! : 1902
FİvATı : 250.000 TL. (KDV Dohit)

Sqhibi : Kodri eüı.rn
Yozı İşleri Müdürü : Serqp eÜLrn

Hober Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ
İstiklo| Cod. Boro Sok. No:3/B

Tel :513 96 E3 Fox:5l3 35 95 GEMtlK
Bosıldığı yer : KÖRFEZ oFSET

Motboocl ık-Yoyıncıl ık-Reklo mcı lık Tesisi
İstiktol Cod. Boro Sok. No:3/B GEMtlK

(Dini boyrom Günleıi ve Pozor günIeıi yoyınlonmoz)
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Borusan Boru'rıııı,çeııre1ıe ııe iş §aüilüıııa dııyarlılıü tesc/le
Boruson Boru'nun yıllık 400 bin ton üretim kopositesine sohip Gemlik fobrikosı denet
boşonylo tomomloyorok lSO I400l ve OHSAS l800l belgeleriniolmoyo hok kozındı. Fob
oldığı belgelerle çevreye ve iş soğlığıno vermiş olduğu önemi de ispotlodı.
Yıllık 750 bin ton
üretim kopositesiyle
Avrupo'nın en büyük
ilk beş çelik boru
üreticisinden biri
olon Boruson
Boru'nun Gemlik
Fobrikosı, BVQ|
torofındon
gerçek!eşiirilen
lSO t4O0t Çevre
Yönetim ile OHSAS
I80ol İş Soğlığı ve
Güvenliği
be!gelendirme
denetimini boşorıylo
tqmomloyorok kolite
belgelerine
yenilerini ekledi.
Çevre ve iş soğlığı
gibi kendileri için
çok önemli olon

iki konudo yopmış
olduklorı çolış-
molorın korşılığını
olmoktqn duyduklorı
mutluluğu dile
getiren Boruson
Boru Genel Müdürü
Toyfun İşeri, bunun
bir süreç olduğunu
ve koliteyi doho do
yükseltmek için
ço!ışmolorının
devom ettiğini
belirtti. Koliieye ve
uluslororqsı stondort-
loro boğlı!ığı ile
diğer kuruluşlor
torofındon her
zomon örnek o|ınon
Boruson Boru,
sektöründe lSO 900l
belgesini olon ilk

kuruluş olmo özel|iği-
ni toşıyor.
BORUSAN BORU,NUN
KALITE YOLCULUĞU
Ağı rl ıklı yotırımlorını
otomotiv yon
sonoyinde kullonı!on
özel ölçü, kolite ve
hossosiyete sohip
özel boru konusundo
gerçekleştiren
Boruson Boru, oto_
motiv üreticilerine
yönelik üretim yop-
mok, yurtiçi ve
Avrupo Pozor poyını
ortırmok için gerekli
koşullordon biri olon
QS 9000 kolite bel-
gesini 2OO2 yı!ındo
oldı. Kuruluş oyrıco
dünyodo çok oz

soyıdo üreticinin
sohip olduğu QS
9000 kolite belgesini
olorok önemli
hedeflerinden
birini ve sektör
oçısındon yeni bir
"llk"l doho
gerçekleştirdi.
Bunloro ek olorok
Monnesmonn
Fqbrikosı, 1994
yılındo olmoyo hok
kozondığı lSO 900I
kolite güvence
belgesi, TSE, APl,
DVGW Gosl rÜv_
HPC / WO'don
onoy|ı belgelerin
yonı sıro 2002 yılındo
lSO l400t Çevre
yönetim sistemi

ve OHSAS İş Soğlığı
ve Güvenliği
Belge|erini oldı.
Boruson Boru, diğer
tüm Borusqn
şirketleri gibi sürekli
doho yüksek
müşteri mem-
nuniyeti, doho
yüksek verimlilik ve
doho iyi iş sonuçlorı
elde etme hedefiy|e
6 Sigmo Yönetim
Modeli'ni benimsedi
ve 2OO2 yılındon
itiboren uygulo_
moloro boşlodı.
BORUSAN BORU
GEMLiK FABR|KASı
Yıllık 400 bin ton üre-
tim kopositesine
sohip olon Gem|ik

Fobrikosı'ndo
(20 mml l2' (365
mm)e kodor
ve sonqyi se
lne yöne|ik su
lqrı, kozon borulo
doğülgoz ve
borulorı,
güçlendirilmiş çe!
yopı profilleri ile
polipropilen tem
borulorı ve
porçolorının üreti
ni gerçekleşti
Ayrıco, Geml
tesisin içinde ho
modde temini ve
miş ürünlerin
yurtiçi hem de
dışı sevkiyotının
gerçekleştiği bir
limon yer o|ıyor.
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Çocuklorlnızın günde en oz üç sootini olocok olon okul yolculuklonno son Veriyoruz....
okulumuz oze| Aykenİ llköğretim okulu ve Anoslrllfl 2oo4 - 2oo5 öğretim ylll koyltlonno boşlomlştlr.

Deneyimli kiİdrosu ve çoğdoş eğiİim onloylşly|o sizlere en yokln özel okuldur
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2004-2005 oGRETı]\4 YlLl FıYAT LlsTEMız

SİNİFLAR UCRET
ANASıNıFı 3.o0o.o00.0o0 TL
l. sıNıF 3.750.ooo.oo0 TL
2. sıNıF 4.5oo.0oo.ooo TL
3. slNlF 4.5oo.ooo.0o0 TL
4. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
5. sıNıF 4.5oo.ooo.odo TL
6. slNıF 4.5oo.0o0.ooo TL

7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. sıNıF 4.500.ooo.ooo TL

Fiyotlorımızo yemek ve servis dohildir
oDEMELERDE I0 TAKsir inaxnr,ıı VARDıR

Tet : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİı(13 Ağustos 2004 Cuma

GEMLİK,İN İLK GUNLUK GAZETESİ
GEMLıK
ıı

TARAF.SıZ sİya,s i GA^ZETE
riYarı : 250.000- TL.

ıSSK Hastanesi'ne devredilmek istenen lmam Hatip Derneği'ne ait bina mercek

ukurhah
Al( Porti Burso Mil|efuekili $edot l(ızı|cık!ı $$l( Hostonesi işini tokip edeceğini soyledi

AK Porti llçe
Boşkonı Enver Şohın
Burso'Milletvekili
sedof kızılcıklı'dğn
ssk Hosfonesi
yopılmosı için
düşünülen lmqm
Holip okulu
Yoptırmq Derne
ği'ne oit Çukur-
bohçe'de tomom-
lqnmr:,mış durumda
bulunan binonın
SSK Hostqnesi'ne
kozondırılmosı
çolışmolc,rınq
desfek vereceğini
söyledi.

Seyfettin ŞrrrnsÖ Z'ün
Hoberi soyfo 3'de

a

§§k Hosionesi konuşu

Pcukluğumuam Gemlik'i Bohltpozon'ndon öteye pek
gEmeıdt.

Iicuıet meıl«ederi de Bolıhozonndoydı.
Hnlı,bffime sonoyi ile gelişii,

lfSOXi yıllor Aıot ı,p 3oıuson fgbrikohnnın kuruiıiıosı, ilçe
rdfrıstınun oıimgsıno neden oldu. Bu orodo deniz ilcoreii

i§emiı bir lirnon kenii oldu,
do ise, deniz licorğinin öncülüğü ile Buışo

ilçemize kurulmosı yeni büytimeleıi

kentie inşonlo blı]ikle soğlık şorunion dq

bh Devlet Hostqnesi kozqndınldı.

koiduımlordo bkb|ıineyürurken çorpmomok
doluintonlor ydiordo

tiilçemize

Yoİ.
potlk}inilüen

de üıeiiliyu.

oçısındon

de.

,Muommeı Ağım modern bir

Kadri GÜLER
kad ri_g u ler@hotmail.com
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oepı,.eı,nierin
isteyeıekdirkjtğrJe,,,,iılenr.nesınf Doğu

sisferıııninffig a[u,'fw
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Bağımlı aday olmayacağım!....

ıı

okey derken, brüt osgori
ücret verecek yeni bir iş o!onı-
no girme teloşındoyken, totil-
siz ] 4 soot sürecek bu iş
yoşomı için orocı olon
orkodoş, 'o bir onne bu iş
yoğunl uğuno doyonomoz.
Çocuğunlo do ilgilenemez '

diyor.
Ne yopsın, kordeşi işsiz

odomcoğızın!
O onne ki, en güç olon işsi-

zliğe doyonmış oyso ki!
Nerede kolmıştım , Derviş

de...
Derviş'!e kendimi

eşdeğerde tutuyorum!
Politikodon hiç onlomom...
Politikoyo girmezsem işsiz

kolocoğım.
Konuşmosını do severim..
Geçenlerde Çoğdoş

Loko]i'nde bir sohbette
kotıldım...

Ağocı yok etmeyecek olon
lnternet gozeteciliğinin
gozeteleri yok edip etmeye-
cegi sohbetini keyifle din-
lerken, korsımdo bir dost ... .

Yoslonmış bir Turkiye'den
söz ediyordu: 3l yoşındo yoş-
londıgını söyleyen bir kişi
olorokton...

Suskunluk olobildiğine sordı
mosomı!

Kızım Deniz, gözbebeğime
bokıyor -vururcosıno-'kolko-
lım'

Eh bende meslektoş(lor)ımı
bulmuşum, onco orodon
sonro sohbet etmek istiyo-
rum. Okuduğum kitoplordon,
bilgisoyor denilen teknoIojiye
yozdığım yozılorımın konulorın-
don 'o' diye söz etmeye boşlo-
momlo b|r boktım ki "zomp-
ing" olmuşum! Yoni dinlen-
miyorum..

Boşlorım senin okuduğun
kitobo. . . dercesine gözler şoşı
olmuş, bokıyor boş boş ...

Kızım ise gözbebeğime
bokıyor...

"Montı bltii" hodi!
Boktım ki, okumoklo bir şey

oIunmuyor|
Geriye iki şık kolıyor, yo

siyoset yozocoksın yo do
siyosette gireceksin...

Evet, ben siyoset yozomoyo
koror verdim.

Üstelik kimsenin göbeğine
boğlı kolmodon yozmo gibi
bir şonsım do vor !

Ne güzel...
kısocosı, cesur olon herkese

oçık köşem...
Yozırın notu: Boğımsız miI-

letvekili odoyı için kollorı
sıvodım.. Boğımlılordon odoy
olmoyocoğım. BiIgilerinize! ! !

Celal Bayar
anma tören
prOgraml
belll oldu

cok ilk tören
duruşu ve Celol
Boyor oilesine
toziyetlerin sun
mosıylo son
bulocok.
Celol Boyor on
törenlerinin ikin
ise Kütüphone
konferons so!o-
nundo Prof. Dr.

So 2

o
isi

Selomünoleyküm...
Hello....Selom... Merhobo, Ne
hober...

Hongisini tercih edersiniz?
Seç. ..

A, b, c, d...
Adon Z'ye kodor düşünün

bokolım hongi portidoş, bu
seslenişten yororlonı yor!

llerici, gerici, dinci, çoğ-
doş, oydın ...

Acobo bu tercihlerinizden
hongisi 'siyoh-beyoz'
foioğroflordo yer olmodı?

Once onu düşünün!
Gri m|?
Onlor, siyoh-beyozlı günler-

den bugünIere renkli televizy-
onlorlo, renkli gozetelerle
gelmediler mi? Şimdi de olen-
girli medyodolor...

On]or'köleler' dizisinin
beyoz odomı olmo sevdosını
toşımodılor mı, bugüne?

Z_enci hep siyohtı...
Ozdemir Asof 'ın deyişiyle ,

kirlilikte birinciliği beyozo
verdiler!.

Her geçen gun yeni|enen
duşuncelerime yenileri
eklenerek, poslonmış kolem-
lere inot, merhobo...

Hoftodo bir gün 'siyoset'
sofrosındo hongi kuzulorın,
kurtlorın, güvercinlerin, bolık-
lorın, orılorın, çiçeklerin yer
oldığının sohbetiyle buluşo-
coğız.

Şimdi siyoset zomonı !

|şte bu nedenle ben de
siyosetteki'olışverişi' yozo-
coğım!

Ne oloko mı?
SiyosIlerden yororlonmok

istiyorsonız. Tom zomonı.
Oncelikle, felsefesi -

felsefeden ne onlıyorlorso-
o]on okpok üstelik her türlü
lekeyi yok edecek, eskinin ne
denli yeni olduğunu konıtloyo-
cok, motikle yıkonmış portilere
koydınızı yoptırocoksınız !

Ailece...Bu önemli...
Oyun motikleşti mi?

Tomom...
Gelsin iş..
Siyosetçi emrinizde..
Siyosette olışveriş zomonı

Ö/e olmoso, ufukto seçim
gözükmediği holde, dönme
dolop gibi seçim propogon-
dolorıno çıkon Belediye
Boşkonı Sorıgül, yolloro düşer
mi?

Toyyip'in yollorıno gül sulorı
dökülüyor, Sorıgül'ün yollorıno
do sorıgüIler..

Ben popotyoyı severim..
Oy pusulosındoki

fotoğrofIoro iyi bokın!

Onlorı tonıyorsunuz.
Düşündüm...
Adoy olmoyı. . .

Yüzmesini bilmediğim omo
bir türIü de boğulmodığım
'sessiz çoğunlukton biri olorok'
siyoset hovuzundo, hovuz
problemlerine toş çıkorocok
olon (örneğin iki çocuklu tobi
ki b|r eşli bir osgorizedenin
kirosı dohil yoşomdo boğuI-
momo mücodelesini ...)
yoşomdon kesintilere yer vere-
bilirim. O yoşomın içindeylm...

Çoook düşünmeden, bir
doho ki seçim]ere milletvekili
odoyı olmoyo koror verdim!...

lşsizliği benden iyi bilen vor
mı?

Belli mi olur, su-e]ektrik-
doğolgoz foturolorıno inot
'işsiz(lerin) milletvekili'( Hokkı
Devrim bu yozıyı okurso,
yondık. lşsiz milletvekili olur
mu? Bol gibi oluyor... Onlor
gerçekten işsiz (!) millefueki|i
olorok çom sokısı gibi
yopışmışlor koltuklorıno .. )

Nosıl olso, işcilerin mıllet-vekili
Boryom pordon Boyrom vor....

Yoksullugun yoşom fot-
urosını iyi bilirim..

Hoyot trofiğim, otobüslerde
geçiyor.

lyi bilirim, SSK kuyruklorını ..

Köy|üler mi? Bilirsiniz, kodın
olmonın yoni evlenmenin bir
koşulu do eşin nüfusuno
geçmektir. Nüfuszede olorok-
ton, nüfusumdo her ne kodor
yoşomım boyunco
görmediğim eşimin nüfusu İçel
yozso do, Burso'nın
Gündoğdu yeni odıylo (medyo
ontenIerl dlklldl, köyün en
güzel koyolıklorıno ) Anten
Köy doğumluyum.

Esnof mı?
Hongisi... BokkoI derseniz

veresiye defterinin ilk boşın-
dodır odım...

l5 yıllık fikir işçiliğim bir işe
yoromodı.

Moşolloh yozor enflosyonu
do oldı boşını gidiyor.

Siyoseti sevmeye de
boşlodım.

Ne de olso, yoksulluk ede-
biyotını tom onlomıylo yopon-
lqr; on|or!

Boksonız yo, ekonominin
potronu Derviş boktı ki,
ekonomik progromlo
boğuşorok bu ülkede yoşo-
mok mümkün değiI, siyosete
'hello' dedi.

Hoksız do değil?
Ben de Derviş gibi kororsız

bir dönem yoşodım!
Gönüllü olorok bir siyosi

portide çolışsom mı? Tom

Seyfettin ŞEKERSOZ

Türkiye'nin üçüncü
Cumhurboşkonı
Merhum celol
Boyor'ın ölümünün
l8. yıldönümü
onmo progromı
belli o|du.
22 Ağustos 2004
Pozortesi günü
doğduğu yer olon
Umurbey'deki Anıt
Mezorı'ndoki
onmo törenine
Cumhurboşkonlığı
, Boşbokonlık,
Volilik, Gornizon
Ko.mutonlığı,
Umurbey Belediye
Boşkonlığı ile
Celol Boyor
oilesinin çe!engi
yer olocok.
22 Ağustos 2004
Pozortesi günü
soot I0.00 do
çelenklerin sunul-
mosıylo boşloyo-

Hüseyin Boğcı' n
"Ce|o! Boyor
Dönemi Türk D
ve GüvenIik
politikolorındo
Yeni Yönelişler
(l950_19609"
konulu konuş-
mosıylo son bu
cok.
CeIol Boyor'ın
onmo töreni
etkinliklerinde
oynco Umu
Comiinde M
okunocok.
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Süper lig boşIodı

Süper lig boşlodı.
Beşiktoş ve Fenerbohçe ilk

rİioçlorındo berobere koldı.
Golotosoroy ve Trobzon ilk

moçlorını kozondı.
. Fenerbohçe ve Beşiktoş, kodro

bokımındon çok zengin.
İl<l tol<ım çıkorocok kodor, oyuncu-

lorı vor.
Bu kodor koloboIık bir kodrodon,

ilk on biri çıkormok hoyll zor.

İşin içinden çıkmok için, tek yot
vor.

O do, idmon odoletinl uygulcimok-
tır.

İdmon|ordo kim iyi ise, o oyno-
molıdır.

Kim diri ise, o sohoyo çıkmolıdır.
Eğer, buno çok poro verdik.
Oynotmomız lozım.
Diye düşünü|ürse, o tokımdon

hoyır gelmez.
Veyo. Sergen idmono çıkmoso do

oyncr.
Onun klosı Veİer* diye düşünülürse

o tokım çöker.
Adoletin ölçüsü, idmon olmolıdır.
Tokımdo yer otrnonın ölçüsü,

idrnon lcftdo ki. performo ns olmo! ıdır.
Eğero"ffie göre tokım yopılırso,

boşorı şonsı yoktur.
Süper ligiöoşormonın tek yolu,

güçlü fizik kondisyonudur.
Klos ö!mok, sonro gelir.
Bu sezon, Beşiktoş ve Fenerbohçe

hocotÖrı için zor bir sezon olocoktır.
Bursospor'o gelince.
Bursospor hozırlık moçlorındo iyi

görünmedi.
Dört moçını ord ordo dışorıdo

oynoyocok.
Ne olup, olomoyocoğı o zomon

belli oIocok.

Uluslar,
Bireyler gibi,
Yaşayıp ölürler,
Ama. Uygarlıklar ölmez.

"Mazzini"

GIINİIN sozü

Erol GURÇAY

.L
İ,

ı
ııa ııİ eğine ait bina mercek altı assk Hastanesine devredilmek istenen

Kı,zlluİd ukrbah
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Al( Porii Burso Milletvekil $edot l(ızılcıltlı $§l( Hostonesi işini tokip edeceğini söyledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'e ziyorette
bulunon Ak porti

Burso MiIlefuekili
sedot kızılcıklı,
SSK'yo kozondırılmok
istenen Çukur-
bohçe'deki lmom
Hotip Korumo
Derneği'ne qit qtıl
bino için.umut verdi.
KızıIcıklı, lIçe Boşkonı
Enver Şohin'in
Ankoro'do boşlotiığı
girişimlerin ordındon
Gemlik'e bino

ı,_ hokkındo bir heyeiin
gönderildiğini
oncok, zorlomo ile

. gelen kişilerın
hozırloyocoklorı
roporun olumsuz
çıkobileceğini
göz önüne. oIorok
SSK Soğlık lşleri
Gene| Müdürü Sermet
Rüştü Korohon'ın
ilçeye getiri|eceğini
söyledi.

TAKAsA
sıcAK BAKlLlYoR
SSK Soğlık İşIeri Genel
Müdürü korohon ile
yoptığı görüşmelerde
sonrosındo tokoso
sıcok bokıldığını
söyleyen Kızılcıklı,
Genel Müdürün
yokloşık l .5 oy
sonroki Burso

progromındo
Gemlik'e gelerek
binoyı görmesinın
soğlonocogını
bildirdi.
İnşooi Doire Boşkonı
olon kişinin boskı
sonucu Gemlik'e
gönderildiğine dikkot
çeken Sedot Kızılcıklı,
bu nedenle tokoso
sıcok bokı!modığını
öne sürdü.
Soğlık İşleri Genel
Müdürü sermet
Rüştü Korohon'ın
binoyı gördükten
sonro "o|ur" demesi
holinde Bokonlo
görüşüp l«ınuyu
çözüme kovuşturo-
coklorını söyledi.
HASTANELERE
ziyener
Ak Porti Burso
Millefuekili sedot
Kızıtcıklı, İlçe Boşkonı
Enver Şohin ve ll
Genel Meclisi ve
Belediye Meclisi
üyeleriyle birlikte
Gemlik ziyoretlerine
önce İlçe Emniyei
Müdürlüğü'nden
boş|odı. Burodo
Emniyet Müdürü Ali
osmon kurt ile
görüşen Kızılcıklı,
çolışmolqr hokkındo
bilgi oldı.
Sedoi lQılcıklı ve
Enver Şohin'in ikinci

zıyoretleri SSK Hosto
,resı ne oldu. Hosto
neyi gezerek boşhe
k|m yordımcısındon
brifing olon Kızılcıklı, '
doho sonro devlet
Hostonesine geçti.
Devlet Hostonesini
gezen ve Boşhekim
Mehmet Küçükke
çe'den hqstqne
lıakkındo bilgi olon
kızılcıklı, doho sonro
ek pol|k!inik binosı
inşootını gezdi. * 

.

ATİt BİNAYİ BEGENDİ
AK Porti İIçe
Boşkonı Enver Şghin,
Sedqt Kızılcıklı'yo
ssk Hostonesi ile
tokosı düşünü|en
otı! durumdoki
binoyı gezdirdi.
Binoyı gezerken
konumu hokkındo do
bilgiler olon Kızılcıklı,
Gemlik'e yeni bir
ssk Hostonesi
kozondırmok için
doho çok destek
soğloyocoğını
vqqt etti.
Hostone lçin
düşünülen binonın
yonındo şu onki
hostone binosının
gerçekten yetersiz
ko|dığınq inondığını,
söyleyen Sedot
Kızılcıklı, "Mutlqkq
olacok'mesojı
verdi.

^

ı

Kem gözlerin

nozorı imiş....

AKP sözcüsü |stonbul Millefuekili
Nusret Boyroktor'o göre,
hızlondırılrhış tren kozosı
"Kem gözlerin nozorı ile olmuş"
O kem gözler, AKP iktidorını
düşürmek için değmiyor do
Neden trene değip deviriyoP
Okunup, üflenip
efsunlondıklorındon
olso gerek...

?oıan ?arrrııo
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Seyfettin ŞEKERSOZ
yeni doIdurulon
İskele Meydonı için
Gemlik Belediyesi
çevre düzenleme
işini iholeye
çıkorıyor.
l 9 Ağustos 2004
Perşembe günü
Gemlik
Belediyesi'nde
yopılocok
iholeden sonro olıcı
firmonın yer
tespitinin ordındon
işini 20 günde
tomomlomosı
gerekiyor.
I .825.00 m2
düzenleme
olonıno sohip
İskele Meydonı için
300 m3 BS20
pompolı hozır

beton,3.963 ton
ince betonorme
demir, l 2.854 ton
hosır çelik, l .808
ton kolın betonorme
demirini
ku]lonılocok.
İnoleyi üstlenecek
firmoyo sozleşme

yopıldığının tebliğ
torihinden itiboren
5 gün içinde yer
teslimi yopılorok
işe boşlonocok.
İskele Meydonı
çeVre
duzenlemesinin
yer teslimınden

sonro 20 günde
işi tomomloyocok.
Güzel bir görunüme
kovuşocbk olon
İskele Meydonı'ndo
bundon sonro her
tür etkinlik rohotlıklo
yopılobilecek,

Şevtettln ŞeXrnSOZ

AK Porti Gemlik

g e

rtez

ı

l|çe Teşkilotı
Kodın Komisyonu
üyeleri gıdo
kermesi
düzenlediler.
Belediye Sergi
Solonu'ndo
hozır!onon
kermesin oçılışını
AK Porti Burso
Millefuekili sedot
Kızılcıklı yoptı.
Belediye Boşkon
vekili Nurettln
Boy ve İlçe
Boşkonı Enver

Şohin ile birçok
dovetlinin de
kotıldığı gıdo
kermesinden
elde edilecek
geIirin yordımo
muhtoç oilelerin
oku|o giden

çocukIorı için
kuIlonılocoğı
bildirildi.
Ak porti kodın
Komisyonu
Boşkonı Emine
Yolçın yoptığı
oçıklomodo,
üye orkodoşlorının
evlerinde hozırlodı
gıdo ürünlerinin
sotışındon elde
edilecek gelirle
tespit ettikleri
25 öğrenci için
önlük ve çeşitll
okul ihtiyoçlorının
korşılonocoğını
söyledi.
Gıdo kermesinde
totlı, tüzlu ve
kuru bokliyotton
oluşon ürünler
votondoşlor
torofındon
sotın olındı.

L

9g
Seyfettln ŞEKERSÖZ

!lçe merkezinde
bulunon zeytin
yoğhoneleri
birer birer ilçe
dışıno toşınıyor.
Zeytin müstohsi|ine
sıkışon sokoklordo
yeterince hizmet
veremeyen
yoğhoneler, ilçe
dışındo yoptıklorı

, yeni tesisIere
toşınoı,ok
çolışmolorıno
devom ediyorlor.
Gozhone coddesi
üzerinde bulunon
Tevfik Soloksuboşı'no oit
zeytin yoğhonesi de
sökülmeye boşIondı.
Yolovo yolu üzerinde
yeni yopılon binodo tekror
fooliyette bulunocok
Soloksuboşı zeytin
yoğhonesinde sökülen son
sistem mokinelerin bokımlorı do
yopılıyor.

h |şila

V
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alışma saatl eri arttı
Türkiye'de fii!i hoftolık
çolışmo süresinin,
l 988-200l yıIlorı
orosındq 3.3 soot ort-
tığı bildirildi.
İşxun torofındon
hozırtonon "ıstihdom
Durum Roporu"ndo,
genel olorok
bokıldığındo,
Türkiye'de l988 yı|ın-
do 48.8 soot oIon fiili
hofiolık çolışmo
süresinin, 200l yılıno
kodor, 3.3 soot
ortorok, 52.I sqote
çıktığıno dikkot çekil-
di.
KodınIorın ve erkek-
lerin çolışmo süreler-
ine oyn oyrı do
bqkılon ropordo, oynı
dönemde erkekIerin
hoftolık çolışmo
sürelerinin 50.I soot-
ten .7 soote, kodın-
lorın hoftolık çolışmo

süresinin ise 41.2
sootten 44.7 soote
çıktığı ifode edildi.
Hoftolık çolışmo
süreleri, torım dışın-
doki her sektörde
ortorken, en dikkot
çekici ortış, imolot
sonoyiinde gerçek-
leşti. Bu sektördeki
hoftolık çolışmo
süreleri, l988-200l
orosındq erkekler için
5, kodınlor için ise 6
soot orttı.
Oyso, ] 0 Hoziron
2003 torihine kodor
yürürlükte olon 1475
soyılı İş Konunu, "lş

süresihin hoftodo en
çok 45 soot" olmosını
öngörüyordu. Aynı
düzenleme, ] 0
Hoziron 2003'te yürür-
lüğe glİen 4857 soyılı
yeni İş Konunu'ndo
do korunuyor.
Ropordoki diğer bozı
bilgiler şöyle:
- l 996 yılındo yok-
loşık l4 oy olon orto-
lomo işsiz kolmo
süresi,200l'de 7.3
oyo indi.
- İşsizlik riskini en yük-
sek düzeyde
yoşoyonlor, işgücü
piyososıno yeni

girenler. 200l yılındo,
işsizlik oronı, t 5-19 ve
20-24 yoş gruplorın-
do yüzde 22 civorın-
do gerçekleşirken,
diğer yoş gruplorındo
yüzde I0'un oltındo
koldı.
- Modencilik, toş
ocokçılığı ve
hizmetler sektöründe
çoIışon!or, ücret mer-
diveninin en olt
bosomoğındo yer
olıyor. Bu sektörleri,
'ticoret ve imo|ot
sonoyi iokip ediyor.
- Türkjye'de,'
işgücünde yer olon
bir kişinin, ortolomo
eğitim süresi, oncok
6 yıl kodor.
- Eğitimin ücret
getirisi, ek okul yılıylo
bir|ikte ortıyor. 1994
yılındo, liseyi bitiren
erkek çolışonlor için

yıl bozındo
getiri oronı
gene! llseler
için yüzde
l0, meslek
liseleri için
yüzde 14
oronındo
gerçekleşti.
Kodınlor için
ise bu oron-
!or genel
liseler için
yüzde l2,
meslek
liseleri için
ise yüzd e 2O
olorok
tespit edildi.
- Türkiye'de l975'te
15.2 milyon olon
toplom işgücünün
yokloşık yüzde 60'ı
torımdo, yüzde l4'ü
sonoyide, yüzde 5'i
inşoot sektöründe,
yüzde 22'si ise
hizmetler sektöründe

Dünyonın önde
gelen elektronik
cihoz üreticiIeri,
vor olon disk|erin
beş kotı büyük-
lüğünde koposit-
eye sohip yeni
kuşok bir diske
onoy verdiler.
"BD-ROM" odı ver-
ilen yeni iip disk for-
motı, 25 GB bilgiyi
depolomo
kopositesine
sohip olocok.
Sony Corp, Philips,
Thomson, Del! lnc.
ve Heüvlett-Pockord
Co'ın do içinde

istihdom ediliyordu.
2000 yılındo ise 20.1
milyono uloşon
işgücünün yüzde 34'ü
torım, yüzde 40'ı
hizmetler, yüzde l8'i
sonoyi, yüzde 6'sı ise
inşoot sektöründe isti-
hdom edildi.

bulunduğu l3
firmo, bu yeni for-
motı, disk üreiici- ,'
lerinin kullonımınq
s.undulor.
uretici ve tüketici|er
için yeni olonqklor
sunocok olon BD- 

'

ROM'un, 2005
sonundo piyosoyo
çıkmosı bekleniyor.
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J Her çeşii botık oğlorı
J Sokon q Misino Ağtorı

J İpAğ
J Fonyo
J Montqr, kurşun

3 h Çeşitıeri
J Sondo/ Motzemeleri
J Kürek
J Çopo
J Mqcun
J Gqtvenizli'çivi
J TMC sintine pompos,
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ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon 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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Gemlik Gümrük Müdür!üğü'nde tescil
edilmiş olon Edirne XO3O948 noIu ve
l t .08.2004 torihll G.Ç.B'i koybettik.

Hükümsüzdür.
DENiz eüıvınür ıııüşıvinıiĞi ıro.şTi.

Cı- Burso Boğlİur'dqn oJmış olduğum
soğlık kornemi koybetiim.

Hükümsüzdür.
AYsuN vaĞcı=
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Çocuk güvenliği
uzmonlorı, oroçto
seyohot eden
çocuktorın yüzde
80'inin korun-
modığını, kozoyo
boğlı ölümlerde 0-9
yoş orosındoki
çocuklorın yüzde
46'sının doğru şek-
ilde yolculuk
etmediği için hoy-
otını koybettiğini
bildirdi!er.
Uzmonlor, oirbog
bulunon otomobil-
lerin bebekler ve
çocuklor için çok
tehlikeli olduğunu
ifode ederken,
"Çocuklorınızı seyo-
hot sırosındo
kucokto toşımoyın,
orqbo puseti bulun-
durun, kesinlikle ön
koltukto yolculuk
yoptırmoyın"
diyorlor.
www.cocukguvenli-
gi.org sitesinden
derlenen bilqilere
göre, kozo onındo
en büyük risk,
orocın d ıno fırlo-

v

mok veyo orocın
içinde kontrolsüz
sovrulmok.
Türkiye'de emniyet
kemeri o!ışkonlığı
ortışı soyesinde,
kozoyo boğlı ö|üm-
lerde yüzde 45'llk
ozolmo tespit
edildlğini belirten
uzmontor, "Ancok
ülkemizde oroç'
içinde bulunon
çocuklorın yüzde
80'i korunmuyor ve
doğru şekilde yol-
culuk etmiyor.
Trofik yılı ilon edilen
2OO4 yılındo, kozo-
yo boğIı olümlerde
0-9 yoş orosındqki
çocuklorın yüzde
46'sı bu sebeple

hoyotını koybetti.
l0 yoşındon küçük
çocuklorın orko
koltukto oturmosı
gerektiği dışındo,
Türk|ye'de bu konu
i!e ilgi!i konuni bir
yoptırım bulunmuy-
or. Avrupo
ülkelerinde doğum-
dqn itiboren çocuk
oto koltuğu kul-
lonımı mecburi
olduğu holde
Türkiye'de bu konu-
do gerek!| düzen-
lemeler holo yopıl-
modı" dediler.
çocucuNuz içııı
BUNLARİ YAP|N
Uzmon|or, 0-6 oy|ık
bebekler için oto-
mobillerde olınmosı

gereken tovsiyeleri
şöyle sırolıyor:
"Bebeğinizi doimo
orobo pusetinde
bulundurun. Aslo
kucoğınızdo tut-
moyın. Bebeğinizi
oslo ön koltukto
bulundurmoyın.
Şoyet orobodo
oirbog (hovo
yostığı) vorso çok
tehIikeli olobilir.
Arobo pusetinin,kul-
lonım kılovuzunu
kesinlikle okuyunuz.
Doğru kullonımı size
bu tolimot göstere-
cektir.
6-12 oylık bebekler
için olınocok ted-
birler: Bebeğinizin
orobo pusetinde
otururken 9-I0 kilo-
gromo kodor yüzü
doimo orko torofo
bokmolıdır. Ancok
l yoşındon sonro
yüzü öne bqkocok
sekilde oturtul-
molıdır. Bebeğinizin
oturduğu orobo
pusetinin ku|lonmo
tolimotını mutloko

okuyun. Aslo
bebeğinizi hovo
yostığı olon orobo-
do ön koltuğo
olmoyın.
l -3 yoş çocuklor
!çin o!ınocok ted-
birler: Oku| öncesi
çocuklorın orobo-
do güvenli seyohot-
leri için orobo
pusetine veyo
destek koltuğuno
ihtiyoç vordır.
Çocuk l8 kilogro-
mo gelene kodor
çocuk puseti
gerekir. ocuk l8
kilogromo uloşınco
destek koltuğuno
geçirmeniz gerekir.
Destek koltuğu
emniyet kemerinin

Soyfo

sığmoyocok kodor
uzun boylu olurlor.
Eğer çocuğunuzun
kuloğının orto nok-
tosı orobo pusetini
orkolık seviyesind
doho yüksekse
çocuk puset içln
uzun boylu d
tir. Bu durumdo
çocuğunuzdo
orobo puseti /
destek koltuğu
kombinosyonunu
kullonın.
Çocuğunuzu oro-
bonın orko
koltuğundo seyoh
ettirin. Orosı oro-
bonın en güvenli
yeridlr Aroboyı te
edecekseniz, mut-
loko çocuğunuzu
do yonınızo olın".

aa

G(rNı (rx slvası t;azr rc f

aı

AIabada çOcugunuzun guven nas,l sağlanırhğı
a

l

çocugunuzun
vücuduno
uyumlu olmo
sını soğlor.
3-5 yoş çocuk-
lor için olı-
nocok tedbir-
ler: Bozı çocuk-
lor I8 kilogro-
mo gelmeden
orobo pusetine

YENı TELEFoNuMu zl, NoT ALıN az
KÖRFEZ GAZETES| VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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orRerı-i TELEFoNLAR RESMİ DAİRELER oerılz oroeüsü
itfoiye l l0
polis imdo1 l55
Jondormo İmdot l56
Jondormo K. 5l3 l0 55
PoIis Korokolu 5l3 l E 79
Gor. Kom. 5l3 l 2 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Maııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı id. ıtılo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İ!çe 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 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (2121516 1212
Ya|ova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Din|enme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226'181410 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

ŞehIr!erarası
Otobüs TerminaliULAşlM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu_Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
BELEDıYEDevlet 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 İştet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaıye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER
513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı-lvuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

SATİLİİ< VİLLA
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Yeni TL6 bırffi olarakbasılacak
Hozine Müsteşorlığı

tqrofındon yenl Türk
lirosı'nın bosım işlem-
lerine boşlonıldı.
Buno göre, l milyor
200 milyon odet
olocok olon YIL
6 birim olqrok bosılo-
cok. l Yeni Türk
Lirosı hem modeni
hemde bonknot
olorok piyosoyo
sürülecek. konu ile
ilgili yopılon yozılı
oçıklomodo,
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin poro birimi-
nl Yeni Türk Lirosı
(YTL}' olorok belirleyen
ve Birmi[on Türk
Lirosı'nı (I .000.000-TL)
Bir Yeni Türk Lirosı'no
(l YTL) eşitleyen
5083 soyılı Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin
Poro Birimi Hokkındoki
Konun'un,3].|.2004

torih ve 25363 soyılı
Resmi Gozete'de
yoyımlonorok
yürürlüğe girdiği ve
söz konusu.konun
uyarınco I .I .2005
torihinden itiboren
tedovül edecek yeni
modeni porolorın,
Hozine Müsteşorlığı'nın
boğlı kuruluşu olon
Dorphone ve Domgo
-Motboosı Genel
Müdürlüğü torofındon
bosılocoğı belirtildi.
Buno göre, yeni
modeni poroIor; l
Yeni Kuruş, 5 Yeni
Kuruş, l0 Yeni Kuruş,
25 Yeni Kuruş, 50 Yeni
Kuruş ve l00 Yeni
Kuruş (l Yeni Türk
Lirosı) olmok üzere 6
birim olorok bosılocok.
l Yeni Türk Lirosı hem
modeni poro olorok,
hem de bonknot

f t;ıırur ırx sıyAsı ı;azıır f

olorok piyosoyo
sunulucok. 3l .12.2OO4
torihine kodor bosılo-
cok olon toplom
modeni poro odedi, l
milyor 200 milyon olo-
cok. Bu mikiorın
modeni poro birimIeri
itiborıylo doğılımı,
oğırlıklorı ve nominol
değerleri ise şöyle:
"I Yeni Kuruş; l50
miIyon odet, 405 ton
oğırlık, l milyon 500
YTL nominol
değerinde,
5 Yeni Kuruş; l83

milyon odet, 540
ton oğırlık, 9 milyon
l50 bin YTL nominol
değerinde,
l0 Yeni Kuruş; 208

milyon odet, 800
ton oğırIık, 20 milyon
800 bin YTL nominoI
değerinde,
25 Yeni Kuruş;
204 milyon odet,
bin 8l ton oğırlık,
5l milyon YtL
nominol değerinde,
50 Yeni Kuruş; 225
milyon odet, bin 575
tonoğırlık, Il2milyon

'500 bin YIL nominol
değerinde,
l00 Yeni Kuruş;
230 milyon odei,
bin 955 ton oğırlık,
230 milyon YTL

nominol değerinde
oIocok".
Ayrıco, 3l .I 2.2004
torihine kodor l milyor
200 miyyon odei
modeni poro bosılo-
cok. Bu odetteki
modeni poronın
top|om oğırlığı 6356
ton; nominol değerleri
toplomı ise 424.9
miIyon Türk Lirosı'no
eşil, 424.9 trilyon
Türk Lirosı olocok.
Modeni porolorın
Türkiye çopındo
,doğıtımı, T.C. Moliye
Bokonlığı, Hozine
Müsteşorlığı, Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bonkosı, T.C Zirooi

Bonkosı, PTT Genel
Müdürlüğü ve
Dorphone ve
Domgo Moiboosı
Genel Müdürlüğü
orosındo yopılocok
olon işbirliğl protokolü
i le gerçekleştirilecek.
Dorphone ve Domgo
Mqtboosı torofındon
ilk etopio l ve 5
Yeni Kuruş'un
öngörülen miktqnn
yorıyo yokınının
bosım lşlemleri
tomqmlonmış durum-
do. Üretime Eylül oyın-
don itiboren 3 vordiyo
sistemiyle devom
edilecek.
Modeni porolorın
tonıtım işlemleri, Ey|ül
oyının ilk hoftosındo
boşlotılocok olon
tonıiım komponyosı
kopsomındo gerçek,
leştirilecek.

Türklye'de hortum
neden oluşu r?

Babalar çocuklarına
ıyİ oyun arkadaşı

olamıyor

Meteoroloji
Mühendisleri odosı
2. Boşkonı Ahmet
Toşpınor, Türkiye'de
son günlerde mey-
dono gelen hortum
ve fırtınolordo
yoşonon fe|oketlerin
nedeninin doğonın
tohr|p edilmes!nden
koynok|ondığını
söy|edi.
Toşpıno1 Türkiye'de
her dönem kıso süre-
!i hortum ve fırtı-
nolonn gerçek-
leşmesinin doğonın
normol bir seyri
olduğunu belirtti.
Doğonın her geçen
gün yok edildiğini ve
ulus!ororosı
sözleşmelerin ihlol
edildiğini ifode eden

- Toşpınor, bunun
beroberinde
getirdiği çorpık

- kentleşme ve
doğonın tohrip
edilmesi nedeniyle
fırtıııo ve hortumlonn

fe!oketlere
dönüştüğünü
koydetti.
Doğo oloy|orının
vorolduğu
gerçeğinin kobu!
edilmesi gerektiğini
belirten Toşpınor,
şöyle konuştu:
"Dünyonın her
torofındo fırtıno ve
horium gibi doğo
oloylon yoşonıyor.
Onemli olon

yoşonon bu
doğo oloylorı-
no korşı olı-
nocok önlem
ve tedb!r|erdir.
Doğoyo korşı
direnmek yer-
ine onun
gerçek!erini
kobul etmek
ve o doğrultu-
do yoşomok
gerekir. Bu

çerçevede
tüm yoşon-
tımızı bunq
göre düzen-
lersek, doğo

oloylorını dohq qz
zororlo otlotılobiliriz.
En bosit örneğiyle
doho önce dere
yotoğı olon bölgeler
üzerinde kocomon
bino|or yükseliyor ve
bunun sonucundo
en küçük bir yoğışto
burolor sel boskın-
|orıno moruz kolıyor.
Bunun önlemini de
doğoyo uyumlu bir

kentleşme yoporok
olmo!ıyız."
Ahmet Toşpınor,
meteorolojik korok-
ter!i doğol ofetlere
korşı erken uyorı sis-
temlerinin kurulmqsı
ve iş|etilmesi gerek-
tiğini de belirterek,
fırtıno risk bölgelerini
belir!emek içln
operosyonel ve
bilimsel çolışmolorın
yopılmosı gerektlğini
koydetti. Dünyodo
ve Türkiye'de
yoşcınon kororsız
hovonın bir
nedeninin de oşırı.
fosiI yokıtlorın
tüketilmesi sonucun-
do oluşon küresel
ısınmonın sebep
olduğunu ifode
eden Toşpınor,
kıso sürede
mevsim kuşoklorının
değişmesinin söz
konusu olomoyo-
coğını belirtti.

İngittere'de
Notionol Ploydoy
torofındqn bin
çocuk üzerinde
yopılon bir oroştır-
ffio, çocuk|orın
'çok rekobetçi'
olduklorı gerekçe-
siyle bobolorıylo
oyun oynomok
istemediğini
gösterdi.
Notiono! Ploydoy
torofındon bin
çocuk üzerinde
gerçekleştiri!en
onketin sonuçlorıno
göre, bobolor
kozonmok için
oynuyor. Ayrıco
hoyol gücünden
yoksunlor ve
yeterince eğlenceli
oyun oynomcıyı
bilmiyorlor.
Bu neden|e
çocuklor oyun
orkodoşı olorok
dedelerinden
sonro en oz

bobqlorını
tercih ediyor.
Çocuklorın çoğu,
orkodoşlorı,
onneleri yo do
kordeşleriyle
oynomonln
doho eğlenceli
olduğunu söylerken,
bobolorıylo oyun
oynomoyı tercih
edenlerin oronı
sodece
yüzde 6.
Çocuklor onne ve
bobo|orının oyun
oynoyomoyocok
kodor sürekli
meşgul ve
yorgun olmolorın-
don do şikoyetçi.
Anketi değer-
lendiren uzmon!or,
bobolorın
çocuklorının
seviye!erine
inmekte
zorlondığıno
dikkot çekti.

Cı-
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Gemllk Nüfus Müdürlüğünden olmış
olduğum nüfus cüzdonımı koybettim.

Hükümsüzdür.
NUR|YE ARSLAN
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sırolorını beklemeleri
ve olumsuz bir oloy
yoşonmomosı için
gerekli düzenlemeyi
yopıyor. Ancok
zomon zomon slroyı
bozorok öne geçm-
eye ço!ışon
gurbetçiler orosındo
tortışmo yoşonıyor.
Gurbetçilerin bir
kısmı orobolorının
üzerine, sıcokton
korunmok için hovlu
örterken, bir kısmı do
pork etiiği orobosının
yonındo demlediği
çoy ile kıso süröli
mololor vererek
yoşodığı sıkıntıyı

vll
0 u 0 u

Toii l !eri n i . Tü rkiye'de
geçiren gurbetç i leri n,

ço|ıştıklorı ü|kelere
dönüşie yoşodıklorı
yoğunluk büyük sıkın-

,tı yorotıyor. Çok soyı-
do gurbeiçinin
Kopıkule'ye ge!mesi
nedeniyle Sınır
Kopısı'ndo 9 kilome-
tre kuyruk oluştu.
Emniyet ve jondormo
ekipleri 12-14 soot
boyunco Edirne'de
otobondon gümrük
sohosıno giden 9
kilometrelik kuyrukto
bekleyen gurbetçi-
lerin, oroçlorı içinde
kontrollü şekilde

biroz olsun
hofifletmeye
çolışıyor. Bu orodo,
otobon kenorıno
tezgoh oçon se}ryor
sotıcılor gurbetçilere
hediyelik eşyo sot-
moyo ço.1ışıyor.
GURBETÇİLER SİKİNT|Lİ

Yozgot'ion
Hollondo'yo giden
Kemol Borutçu (47l,
l4 sootie Kopıkule
Gümrük sohosıno
uloştığını belirterek,
"32 yıldır Türkiye'ye
geliyoruz. Her gidiş
gelişimizde çoluk
çocuk rezil oluyoruz"
dedi
Erdoğon Yıldırım
(28), 200 kiIometre
kodor olon İstonbul-
Edirne orosını 2

sootte geldiklerini
ifode ederek, Edirne
otobondon
Kopıkule'ye kodor
olon l5 kilometrelik
yol için ise l I soottir

kuyrukto olduklorını
söyledi.
Tonju Ekinci I41|, 22
senedir Türkiye'ye
geldiğini gece
03.00'ten bu yono
çocuklorıylo kuyrukto
beklediklerini ifode
ederek,
"Boşbokonımız gelsin
gurbetçilerin
yoşodıklorı sorunlorı
görsün. Bu gümrük
yoluylo AB'ye gire-
meyiz. Bulgoristcin ve
sırbiston'do odım
boşı (çorbo porosı)
odı oltındo rüşvet
verdik. Şimdi de
Bulgor sohosının dor-
lığındon işlemlerin
yopılomodığını belir-
liyorlor. Bizim yetkilil-
er gerekli
görüşmelerı yopo rok

çözüm bulsunlor
dedi.
Türkiye'ye gelerek
döviz bıroktıklorı ve
ülke ekonomisine

kotkı soğlodıklorını
onloton Ekinci,
"Bunun korşılığı
olorok bizi kilometrel-
erce uzunluktqki
kuyrukto bekletiyor-
lor" dedi.
ANoNstu
giı-e iLıNoinııır
Tomomen dolon
Kopıkule Gümrük
sohosındo ise Edirne
Gümrükleri ve
Muhbfozo
Boşmüdür|uğü'nce
yopılon ononslorlo,
sıkışıklığın Bulgorision
tompon böIgesinin
doImosındon koy-

noklondığı bildiril
Gurbetçilerin oynı
gün gümrüğe yığıl-
motonnın kuyruğo
yol oçtığını ifode
eden yetkilileı l

Sınır Kopısı'nın to
men boş olduğunu
gurlcetçiIerin
burodon do çıkış
işlemlerini yopob
ceklerini koydetti.
Ayrıco yetkil!ler,
gurbetçilerin
ni gidiş-dönüş
olmodıklon için
Bulgorision torofı
işlemlerinin uzun
sürdüğü bildirildi.

ı ı ı ı
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Cumhuriyet Moh. Mehmet Akif
No: 20 GEMLİK

Te!: (0.224| 514 62 69 - 513 31 9
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Gemlik Ticoret Meslek Lisesi'
1999 yılındo oldığım 2O2 nol

tostiknomemi kqybettim.
Hükümsüzdür.

ALi ERMAN
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ııGEMLİK ADALET DAİRE Si LoJMANLARı
KAP| PENCERE VE CATİ ONARİMİ. DİS CEPHE BOYASİ

isi |HALE EDiLEcEKT|R
GEMLIK CUMHUR|YET BAŞSAVCILIG|NDAN :

Kopı Pencere ve Çotı ononmı işi oçık ihole usulü ile ihqle edilecektir.
l - İdorenin
o) Adresl : Hgmidiye Moh. l Nolu Sokok.

Gemlik Ado|et Doiresi
b) Telefon ve Foks numorosı : (0.224) 513 l0 53 Fox: (0.224| 5l3 06 14
c} Elektronik posto odresi (vorso) :

Z- İnole Konusu Motın
o) Nlteliğİ Türü ve Miktorı , 

l3il:Lr"T[lTHlffi:lTi[ı:,lTre 
yopıml Ve

Çelik kopı yopımı ve yerine montojı
" Yoğmur oluklorı yopımı, dış cephe boyosı

b) Teslim (Yerli[Yerleri ) : Gemlik Adolet Doiresi Lojmonı
(Koyıkhone Adolet lojmonı)

c) Teslim (Torihi/torihleri) : Sözleşme torihinden itiboren 45 tokvim günüdür.
3- İholenin
o) Yopılocoğı yer : Gemlik Cumhuriyei Boşsovcılığı

Cumhuriyet Boşsovcı Odosı
b) Torihi ve sooti : 25.08 .2OO4 Soot 14.30 ,

- lholeye kotılobilme şortlorı ve istenilen belgeler :

) Tebligot odresi, irtibot için telefon ve foks numorosı ile elektronik posto odresi
) Mevzuotı gereği koyıt!ı olduğu Ticoret ve/veyo Sonoyi Odosı veyo Meslek odosı be!-

b. l ) Gerçek kişi olmosı holinde tüzel kişiliğin siciline koyıtlı bulunduğu ticoret ve/veyo
sonoyi 6dosındon veyo idore merkezinin bulunduğu yer mohkemesinden veyo benzeri bir
mokomdon, iholeye ilişkin ilonın yopıldığı yıI içerisinde olınmış, tüzel kişiliğin sicile koyıt!ı
olduğuno doir belge oslı.

b.) Tüze| kişi olmosı holinde, tüzel kişiliğin siciline koyıtlı bulunduğu Ticoret ve/veyo
Sonoyi Odosındon veyo idore merkezinin bulunduğu yer mohkemesinden veyo benzeri bir
mokomdon, iholeye ilişkin ilonın yopıldığı yıl içerisinde olınmış, tüze| kişiliğin sicile koyıtlı
olduğuno doir belge oslı

c) lsİekli odıno teklif vermeye yetkili oIduğunu gösteren noter tosdikli imzo beyonnome-
si veyo imzo sirküleri .

c.l) Gerçek kişi olmosı holinde noter tosdikli imzo beyonnomesi
c.2l Tüzel kişi olmosı holinde şirket ortoklorının hisse durum|orını ve şirketteki görevlerini

belirten, son durumu gösterir Ticoret Sicil Gozetesinin oslı veyo noter tosdikIi örneği ite tüzel
kişiliğin noter tosdikli imzo sirküleri

d) Kesinleşmiş sosyol güvenlik prim borcu olmodığıno doir, son teklif verme torihinden
önceki üç (3) oy içinde olınmış belge oslı.

e) Kesinleşmiş vergi borcu olmodığıno doir, son teklif verme torihinden önceki üç (3) oy
içinde olınmış be|ge oslı.

f) Şortnomenin l0. ncu moddesinin (c) ve (d) bendi horiç olmok üzere diğer bent|erinde
Yer oton "İhole dışı bırokılmo" sebepterinden herhongi birini toşımodığıno Oolr yozıtı tooh-
hütnome.

g) İsteklinin ortok girişim olmosı holinde şekli ve !çeriği şortnomede betirlenen ortok g|
rişim beyonnomesi

h1 İhole dökümonının sotın olındığıno doir mokbuz
İ) İsteklinin oriok girişim olmosı holinde (b) (c) (d) (e) ve (f) de yer olon belgelerin her bir

ortokço oyrı ayrı verilmesi zorunludur.
|) lsteklilerin son 5 yılo oit iş deneyim belgesi
S- İnoleye sodece yerli istekliler ve konsorsiyumlor kotıtobitir.
O - İnqle dökümonı Gemllk Cumhuriyet Boşsovcılığı yozı İşleri Müdürtüğünde görüleblIir

ve bedeli OlOn l0.000.000 TL si Gemlik Moliyesine yotırılorok ınokbuz korşılığındo oynı yer-
den temin edilebilir. İholeye teklif verecek o|onlorın ihqle dökümonını sotın qlmolorı zorun-
ludur.

7- Teklifler, ihole torihi olon 25lO8l2O04 günü sqot I4.30'o kodor iholenin yopılocoğı
Gemlik Cumhuriyet Boşsovcılığı İnole Komisyonuno verilecektir.

a, İnole sonucu, üzerine ihole yopılon istekli ile teklif edilen birim fiyotlon çorpımı sonu-
cu bulunon toplom bedeI üzerinden birim fiyot sözleşmesi imzolonocoktır.

9, İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden qz otmqmok üzere kendi betirleyecekleri
orondo geçici teminqt vereceklerdir.

l0- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihqle torihinden itiboren en oz (60) tolcvim günü
OlOCoktır. Bosın :2oo4 l 62

ucretlilerde
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Anoyoso
Mohkemesi'nin,
vergi mohsup ve
iodesine tobi tutulo_
cok mol ve hizmet
olımlorını yosodo
soyılonlorlo sınırlı
olmoksızın tespit
etme yetkisini
Moliye Bokonlığı'no
veren yoso hük-
münün yürürlüğünü
durdurmo kororı,
Resıni Gozete'de
yoyırnlondı.
Cumhurboşkonı
Ahmet Necdet
Sezer, 4842 soyı!ı
Bozı Konun|ordo
Değişiklik Yopılmosı
Hokkındo Konun'un
2 hükmünün iptoli
ve yürürlüğünün dur-
durulmosı istemiyle
Anoyoso Mohke
mesi'ne bosvurmuş-
tu. Anoyoso
Mohkemesi, yosonın
l5. moddesiyle
değiştirilen l 93 soyılı
Gelir Vörgisi
Konunu'nun müker-
rer l2l. moddesinin
son fıkrosındoki "...

vergi mohsup ve
iodesine tobi tutulo-
cok mol ve hizmet
olımlorını yukorıdo
soyılonlorIo sınır!ı
olmoksızın tespii
etmeye..." iboresini,
l5 Temmuz 2004'ie
tptol etmiş ve yürür-
lüğünü durdurmuştu.
Yüksek Mohkeme'nin
korqrındo, "Hüküm
iptol edildiğinden,
bu ibqrenin uygu-
lonmosındon doğo-
cqk sonrodon gide
ri|mesi güç veyo

F

olonoksız durum ve
zororlorın önlenmesi
ve iptol kqrorının
sonuçsuz kolmomosı
için kororın Resmi
Gozete'de yoyım-
lonocoğı güne
kodor yürür!üğünün
durdurulmosıno"
koror..verildiği belir-
tildl. Ucretlilerde,
eğitim, soğlık, gıdo,
giyim ve ikomet
edilen konuio oit
vergi iodesinin
hongi oronlor
üzerinden yopılo-
coğını düzenleyen
moddenin iptol
edilen ve yürürlüğü
durdurulon hükmü,
Moliye Bokonlığı'no,
bu giderler dışındo
vergi mohsup ve
iodesine tobi tutulo-
cok mol ve hizmet
olımlorını tespit
etme yetkisi veriyor-
du. Anoyoso
Mohkemesi, yosonın
24. moddesiyle
3065 soyılı Kqtmo
Değer Vergisi
konunu'no eklenen
geçici l9. mod- '

denin, ikinci tüm-
cesindekl "...istisno
uygulonocok mik-
toro ilişkin qlt sınır
belirlemeye..." hük-
münün, 3l Arolık
2003 gününden
sonro uygulonmo
olonoğı kolmodığın-
don, bu lboreye
ilişkin yürürlüğün
durdurulmosı istemi
hokkındo koror ver-
i!mesine yer
olrnodığını koror-
loştırmıştı.
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Bulgur ıçin
Avustrolyo Curtin

heyetln, bulgur ortırdığını

oroştırmo yop- Avustrolyo

Bölümü Oğretim yopocoğı 2
Uyesi Yrd. Doç. lük bilimse!

bölümünce bul- lodığını
gur üzerine son "ANTEP

molorın, dünyo Bulgur,
bilim çevrelerinin Konodo,
dikkotini çektiği- ve Arop
ni ve bu konuylo ülkelerinde
ilgi|enen bilim üretilmesi

soyısının orttığını bulgurlo ilgi

Bulgurun inson mo merkezi
besIenmesindeki o!orok

GuRldo lon0 yı yop
GE R"b msel olç çM işıiş,

ra
Avustrolyo

a
ş

konusundo eden Boyro

Developme
Corporotion
Fonu ile Cu
universiiesi'
gelecek 6
heyetin,

monın orğı
bozı bulgur
rikolorını
etmeyi plo

odomlorının

belirtti. bilg| ve o

mqk üzere
Goziontep'e
geleceği
bildirildi.
Goziontep
universitesi
(GAzÜ) Gıdo
Mühendis!iği

Groin
ond

Dr. Mustofo
Boyrgm, AA,
GAZU Gıdo
Mühendisllği

men dü

onemının ve
ekonomik
değerinin,

Goziontep'
bi!indiği
vurgu!ondı

t,

universitesi'nden
bilim odom|orın-
don oluşon bir

bilim
odom|orının
konuyo ilgisi
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Jeoloji Mühendisleri
Odosı, yqşonon son
deprem|erin bilimsel
onlomdo dikkotle
izlenmesini isteyerek
boğu Anodotu foy
sisteminin büyük con
ve mol koybıno yol
oçobilecek deprem-
ler üretebilme poton-
siyeline sohip bulun-
duğunu koydetti.
odo torofındon
yopılon yozılı oçıklo-
modo, uzunluklorı
50- 1 45 kilometre
orosındo değişen 6
foy porçosındon
oluşon 580 kilometre
uzunluğundoki Doğu
Anodolu foy sistemi-
ninde 1822 ve |87?
yİllorındo büyüklük-
lerı 6 8 ile 7.8 orosın-
do degisen h,.,, uk

depremleı o|dugu
hotırlotıldı.

"Bu büyük|ükteki '

depremIerin yenilen-
me orolıklorı ortolo-
mo 200-250 yıl
orosındo değişmek-
tedir" denilen oçık!o-
modo, şunlor
koydedildi:
"Doğu'Anodolu İoy
sisteminin forklı foy
porçolorı uzerınde
olon en son deprem-
' :' l..']\ı')]!..'(_'

kodor geçen süreler
irdelenecek olurso;
sırosıylo l37 yıl, 32
yıl, 214 yıl, 129 yıl,
l 28 yıl, l l0 yıl , 49O
yıl ve l8l yıllık süre
ler geçtiği onloşılo-
coktır. Doğu Anodolu
foy sistemi ülkemizin
oktif tektonik kuşok-
lonndon biridir ve
büvuk con ve mol
xoybıno yol oçobile-

cek depremler ürete-
bilecek potonsiyele
sohiptir. Doloyısıylo
son depremin
bilmisel onlomdo
dikkotle izlenmesinde
yoror bulunmok-
todır.' Zemin özellik-
|eri oroştırılmodon
yerleşim yerlerinin
seçilmesi ve yopılor-
do mühendislik
hizmetlerinin qoz ordı

edilmesinin deprem-
leri doho riskli hole
getirdiği belirtilen
oçıklomodo, boşto
deprem olmok üzere
İeoloİik telflikelere
korşı koruyucu
önlemlerin ivedilikle
oınmosının önemine
dikkqi çekildi.
öruı-rııı-rn
Jeoloji Mühendisleri
Odosı, oçıklomosın-
do şu önlemlere
yer verdi:
-Yorg sormoyo doyolı
ulusol ofet sistemi,
zorör ozoltmo odoklı
olorok yeniden oluş-
turulmo|ıdır.
-Afet yönetim siste-
mindeki kurumsol
yopılonmo porçolı
ve çok boşlı durum-
don kurtorılorok,
hem merkezi hem de
yere| düzbyde bir

Soyfo

bütünlüğe kovuştu
molıdır.
-Doğol ofetlere ko
çolışmolorın
yerelleştiri!mesine
ticorileştirilmesine
verilmeme!idir.
-lmor plonıno esos
jeo!ojik-|eoteknik
etütlerin yoptırılmo
yerel yönetimler i

zorun!u ho|e
getirilmeli, ilgili
yönetimlerin jeoloi
mühendisi istih-
domlorındokf
eksiklikler
giderilmelidir.
-Toplumdo ofet
kültürünün
oluşmosıno yöneli
olorok ilköğretim
lise progromlorınd
jeoloji ve ofetlere
hozırlık derslerine
yer veriIrnelidir.
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KAYıP Gemlik Koymokomlığı'ndon olmış olduğum yeşil kortımı koybettim.
Hükümsüzdür. Özoeıı AvDıN
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Torım ve Köyişleri
Bokonlığı, holnron
yemlerinin güvenli
olduğunu oçıklodı.
Acık|omodo, l996'don '

bu yono, kosoplık ve
besilik hopıon ile et
itholotı yopı!modığı
hotırlqtıldı "Türkiye'de
hopıon yemleri 9üven;
li' denildi.
Bokon|ıkço yopılon
yozı|ı oçıklomodo, son
zomonlordo yozılı ve
görsel bosındo, "özel-
likle ABD'den ithol
edilen hopıon yem-
lerinde,
besin değerini yükselt-
mek omocıylo, kedi,-köpek, 

domuz ve tovuk
leşlerinin kotkı moddesi
oIorok kullonı!mosı ve
,bu yemlerle beslenen
,hoyıon torın etlerin in
tuketilrnesi sonucu
Türkiye'dğ son

dönemde konser
boşto olmok üzere
çeşit!i hqstolıklorın ortış
gösterdiği" iddiolorı no
yer verildiği belirtild!.
söz konusu hqberlerin,
Amerikolı bir yozorın
eski tqrihlerde
yoyınlonon kitobındo
yer olon iddiolorı esos
oldığı ifode edilen
oçıklomodo, bu
konunun geçmlş
dönem!erde

komuoyunu işgo! ettiği,
o dönemden bugüne
kodor gerçekleştirilen
yosol ve uygulomoyo
yöne!ik
ço!ışmolorlo şu on için
gündemden çıktığı
koydedi!di.
Açıklomodo, son
dönemde bu konuyo
ilişkin iddiolorın tekror ,

suyüzeyine çıkmosı
üzerine komuoyunu bil-
gilendirme gerekllllği

ı ı'I

duyulduğu, Türkiye'nin
1996 yılındon bu yono,
kosoplık ve besllik
conlı hqwon ile ei
itholotı yopmodığı
hotırlotılorok,
"Türkiye'de holruon
yemleri güven!i"
deni!di.
Avrupo Birliği ve
ABD'de 1996 yılındon
itiboren ruminont
hopıon|orın yem|erine
et-kemik unu
kotıImosının yosok-
londığıno dikkot
çekilen oçıklomodo,
oynı yıldon itibqren
Türkiye'de de et ve
kemik
ununun |tholotının ve
yoyımlonon yem
yönetmeliği gereği
ruminont
yemlerine kotı!mosın ın
yosoklondığı bildiritdi

ll/,
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Blllnçslz dlyetler tlkslnme
duygusunu gellştlrlyor

p

Bebeklerin ve çocuk-
Iorın yoloncı emzik
veyo pormok
emmesinin normol
bir dovronış
olduğunu belirten
pedodonti uzmonı
Timuçin Arı,
"Bebekler pormok
emmeye onne
kornındo boşlıyor.
Bebeklerin pormok
emmesi kendilerini
güvende hissetme-
sine ve dış dünyo ile
temos etmeyi öğren-
mesini
soğlıyor" dedi.
Diş Hekimi Timuçin
Arı, çocuklorın 2-4
yoşıno kodor yoloncı
emzik ve pormok
emme olışkonlığın-
don kendi kendiIer-
ine vozgeçeceğini
söyledi. Bu yoşlordo
emme olışkonlığının
ortodon kolkmosının
çene ve dis yopısıno
zoror vermeyecegini
ıtode eden Arı,
"Fokot bozı çocuklor
doho ileriki yoşlordo
dohi bu olışkonlık-
lorını sürdürürler.
Uzun süre bu olışkon-
lık devom ederse,
doimi kesici dişleri
sürdüğünde dişler
dışorı doğru eğimli
ve üst çene domok
kubbesinde dqrlık

Bebeklerde
armak emmek
güven işaretl

görülebilir. Bunun
sonucundo dişlerde
çoproşıklık olmosı
koçınılmozdır"diye
konuştu.
Emme olışkonlığının
onne kornındo
boşlodığıno dikkot
çeken Arı, "Emme
sıklığıno ve şiddetine
boğ!ı o|orok genel-
likle 6 yoşıno kodor
çocuğun diş ve
çene gelişimi oçısın-
don endişelenecek
herhongi bir durum
yoktur. Fokot bu
dönemler içinde
çocuğunuzun mutlo-
ko bir pedodontist
kontrolü oltındo
bulunmosı gerek-
mektedir. Çocuklor
genellikle bu olışkon-
lığı kendi kendilerine
bırokırlor. Bozı

çocuklorın bu
olışkonlığı bırokmosı
için profesyonel
yordımo ihtiyocı
vordır Cocugunuz
bu olışkonlığo
devom ettigi zomon
oluşobilecek
sonuçlorı onloyobile-
ceği yoşo geldi
ğinde; pedodontist
ve oiIe onunIo
konuşorok, onu bu
olışkonlığı bırokmosı
için motive ederek
yordımcı olur.

Boyındır Hostonesi
diyetisyenlerinden
Gülçin Ergoz|, çok
düşük kolorili, tek
besine doyolı diyetler,
korbonhidrot yo do
protein diyetlerinin
birçoğunun bilimsel
bir temele doyon-
modığıno dikkot
çekiyor.
Günümüzde hostolık
holine gelen şişmon-
!ığın (obezite) ortışıylo
birlikte medyodo yer
olon mucize diyetIer
bilinçsizce uyguIonıy-
or. Kişilerin özelIikleri
dikkote olınmodon
hqzırlonon ve çok
kıso sürede hızlı kiIo
koybının
soğIonocoğını
söy|eyen bu tür diyet-
lerin tiksinme duy-
gusunu geliştirebile-
ceği koydedildi.
Boyındır Hostones|
diyetisyenlerinden
Gülçin Ergozi, çok
düşük kolorili, tek
besine doyolı diyetler,
öze! ürünler, korbon-
hidrqi yo do protein
diyetleri, ketojenik
diyet|eı kon grubu
diyetleri boşlığı o!tın-
do toplonon bu
diyetler|n birçoğunun
bilimsel bir temele

doyonmodığıno
dikkot çekiyor. Ergozi,
"Yeterli ve dengeli
beslenme olışkonlığı
kozondırmoyon bu
diyetlerden tek
besine doyolı olonlor
monoton ve con
sıkıcıdır.
Yiyeceklerden tiksin-
me duygusu.. gel iştire-
bilir." diyor. Ozellikle
yoz oylorındo
medyodo yer olon ve
zoyıflottığı öne
sürülen pek çok
diyetin yon etkisi
bulunuyor. Sodece su
koybıno yol oçon bu
tür diyetlerdeki hızlı
kilo koybının nedeni
yoğ dokusundon çok,
suyun ve yoğsız vücut
kitlesinin (kos) koybı
ile ilişkilidir. Diyeti
uyguloyon kişilerin

progromı koloyco
benimsediğini
hotırloton
diyetisyen Gülçin
Ergozi, oncok
yeterli ve dengeli
beslenme olışkon-
lığı kozonomodık-
lorı için oğırlığın
korunmosının
mümkün
o!modığını ifode
ediyor. Bu tür
diyetler ile;

boşoğrısı, sinirli!ik,
yorgunIuk, kon-
sontrosyon bozuk-
luğu, kolp ve tonsiyon
prob|emleri, bulontı,
kusmo, konstiposyon
ve diyore, sofro
toşlorı oluşumu, odet
düzensizlikleri, böbrek
toşlorı, soğuğo korşı
tohommüIsüzlük, cilt
problemleri, soç
dökülmesi, konsızlık,
kolesterol ve ürik osit
düzeyinde ortış|or
gibi birçok soğIık
sorunu ortoyo çıkıyor.
Şişmon bireyIerin
be|irli orolıklorlo
zoyıfIomo diyeti
uygulodıklorını hotır-
Ioton Ergozi, bu kişi-
lerin be!irli oğırlığo
indikten sonro eski
yeme düzenine
geçtiklerini, bundon

doloyı do koybettik-
leri ogırlığı doho kıso
sürede geri
kozondıklorını
belirterek, "Bu oğır-
lığın yoğ oronı doho
yüksektir. Birey tekror
diyet yoptığındo,
oğırlık koybı doho
zor olmokto ve diyeti
bıroktıkton sonro,
yoğ oronı yüksek
oğırlığı doho kıso
sürede kozonmok-
todır. Böylece oğırlık
döngüsü uzun
dönemde şişmonlığı
ortırıcı bir foktör
olorok ortoyo çık-
moktodır." diyor.
Gülçin Ergozi, en
yüksek yoğ kitlesi
koybının dengeli
diyetlerde olduğunu
söylüyor. UzmonIorın
uygulodığı zoyıflo-
mo progromlorının
genelde yovoş ve
uzun süreli olduğunu
belirten Ergozi, egz-
ersizle destekIenmiş
zoyıflomo pro-
gromındo protein
koybının en ozdo
tutulduğunu, metob-
olizmo hızının
düşüşünün de
yovoş olduğunu
koydediyor.

Domates neden ldeal bir besln?
SoğlıkIı yoşom
denildiğinde okIo jlk

gelecek besinlerden
biri domoies
oImoIıdır. Çünkü
domoies, soğlıklı bir
yoşom için en ideol
sebze olup, kilo kon-
trolünü soğloyıcı
özelliğe sohiptir. İşte
dometesin üstün
özellikleri:
Domotesin enerji
değeri ozdır. Bir orto
boy domotes i]e en
fozlo 25-30 kolori
olınır. Domotes ve
domotes ürünlerinin
kilo yönetimini koloy-
loştırmosının bir
nedeni de budur. Bir

boşko neden,
domotesin düşük
glisemik indeksli bir

besin olmosıdır.
Bunun on]omı
domotesin kono çok
yovoş ve denge|i bir
biçimde korışmosıdır
Domotesin kilo kon-
trolünü soğlomosın-
do, düşük glisemik
indeksli bir besin
olmosının poyı
büyüktür.

KİRMİZİ MUC|ZE
Domotes, oyrıco lif
zengini.bir besindir.
Bir odet orto boy
domoteste ortolomo
l gr lif bulunur. Lif
bokımındon zengin
beslenme; kolesterol,
kon şekeri ve trigliserit
dengesine destek
olur. kon bosıncını

ozoliır. Konsere korşı
korur. Kilo yönetimini
koloyloştırır.
konsızlıklo
mücodelede yordım-
cıdır. Domotes ve
domotes ürünleri A
vitomini, potosyum
ve folit osit bokımın-
don zengindir.
Toze domoteste C vit-
omini de bulunur.
Günde l orto boy
domotes yiyerek C
vitominl ihtiyocınızın
yüzde lO'unu
korşıloyobilirsiniz. Tüm
bunlorın yonı sıro
domotes likopen
deposudur. Kırmızı
mucize likopen,
domotes ve domotes
ürünlerinin "sihirli
gücü"dür.
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Mormorobirlik
Boşkonı Refi
Toviloğlu, Çin boşto
olmok üzere dünyo
pozorlorındoki
pqylorını ortırmok
için yeni döneme
yeni strotejilerle
hqzırlondıklorını
söyledi.
Tov|loğlu, Moliye
Bokonlığı'nın
l52 trilyon lirolık
borçlorını silmesiyle
birliğin önünün
oçı!dığını be|irterek,
"50. kuruluş yılındo
yeni pozorloro
doğru oçılocoğız.
iıı< neaefimiz Türki
ye'de ihrocotçının
boşını oğrıton Çin'e
oçılmo('dedi.
Toviloğlu, yurt dışı
fuorlorıno doho sık
kotılmo kororı oldık-
lorını ifode ederek,
zeytin ve zeytin yoğ|
üretimi yopon
itolyon ve isponyol
firmolorının uygu-

lodığı ombolo| ve
pozorlomo strote|i-
Ierini devreye soko-
coklorını dile
getirerek, "AB ülkeleri
ve ABD'ye bu yıl
10 milyon dolqr
değerinde, 5 milyon
kilogrom zeytin ihrq-
cqtı gerçekleştirdik.
152 trilyonluk borç
yükünün üzerinden
kqlkmqsıylo yerli ve
yoboncı tüketiciye
yönelik pozorlomo
strotejileri geliştirm-
eye çolışıyoruz.
Artık dqhq rohqt
düşünme ve
üretme imkqnı
yokolodık. Yurtdışı
fuqrlorındo yop-
tığımız gözlemlerde;
dünyo zeytin ve
zeytinyoğı
sektörüne hokim
itolyon ve isponyol
firmolornn omboloj
lqrdo, zeytinin
nerede üretildiğine
özellikle vurgu yqp-

tıklqrını gördük.
Hottq bir İtolyon
firmosı, Nikeo'don
getirilen fidqnlordqn
elde edilen zeytin
diye ürününü
pozorlıyordu.
İtotyontorın Nikeo
dediği, bizim
İznik.Türkiye'de de
sofrolık zeytinde
Gemlik zeytininin
özel bir yeri mevcut.
Bu nedenle ombolo-
jlorımızdo Gemlik
zeytinin yetiştidiği
Mormoro Bölgesi'ni
ön plono çıkorto-
coğız. Yeni yog
tenekelerinıizde botı
do kqiıte ve ozgun-

lüğün simgesi olon
siyoh ve bordo
renkleri kullonmoyı
uygun bulduk.
Yeni ombolojlı
ürünlerimiz
Ionsoş, Metro ve
Correfo ıJr'dq sofışo
sunuldu.
Tüketicilerden
oldığımız tepkiler
ise olumlu"
diye konuştu.
Vokumlu plostik
ombqlojlon do
değiştirecek!erini
bununlo ilgili mokine
siporişini verdiklerini
de onloton Boşkon
Toviloglu, "ABD'de
gıdo pozorlomos,

yopcı,n şirketin
Yunqn osıllı yönetim
kurulu boşkonı.
Fuorda bizim ambol-
ojlı ürünümüzü
inceleyerek,
Mqrmqrqbirlikin
vokumlu ombolojı
nedeniyle,"Morketde
yoksunuz!"
yorumunu yoptı.
itolyon ve isponyot
firmoları mqrket
rqflqrındo dik durqn
plostik ombolojlo
ü r ü nler i ni pozorl ıyor -
lqr. Bizde c,ynı yön-
temle, ombolojımızı
değiştireceğiz"
şeklinde konuştu.
Türk ve dünyo
piyososındo siyoh
zeytinle birlikte
yeşil zeytinin
birlikte pozor-
|ondığını do
onloton Toviloğlu,
Gemlik zeytininden
yeşil zeytin üretimi
için çolışmoloro
boşlodıklorını

Soyf

vurguloyorok, ş
söyledi:
"Gemlik
yeşil zeytin
için 10 yıl önce
boşlonmış olsoydı
bugün
Mqrmqrobirlik iyi
bir yeşil zeytin
üreticisi ve
pozorloyıcısı
mundo olurdu.
çolışmolqrı dqho
yeni başlottık.
Sodece siyoh
zeytinin pozorlo-
mcı,sını yopmok
yetmiyor. Nıcı fir-
molor yeşil zeytin
de soruyor. Dün
do siyoh ve yeşil
zeytin birlikte
pozorlonıyor.
Akhisqr Domok
zeytini kqdor iri
olmqso dq,
ve crromosıylo
yeşil
ayrılon, Gemlik
zeytinini
zorıındoyız"

G(rNLux sıvası cızerr f
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TURKİYE,NİN EN EKCNOMİK DAVETİYELERİ
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2004-2005 oGRET|M YıLl FıYAT t|sTEMız

SİNİFLAR UCRET
ANASıNıFı 3.ooo.ooo.00o TL
l . slNlF 3.75o.ooo.oo0 TL
2. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
3. sıNlF 4.5oo.ooo.o0o TL
4. sıNıF 4.5oo.ooo.oo0 TL
5. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
6. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlorımızo yemek ve servis dohildir
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Tel : 5l3 50 84 - 512 27 77 GEMLll(14 Ağustos 2004 Cumartesi

GEMLiK GEMLİK,İN İUX GÜNLÜK GAZETESİ

ı ı

TARAFSİZ SİYASİ GA^ZETE
FlYATl : 250.000- TL.

Deprem sonrası oluşturulan MEER Projesi hayata geçiriliyor.
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Gemlik'in de içinde bulunduğu 5 bölgede uygulonocok
olon MEER Pro|esi için uyguloyıcı firmo mühendisi Bülent
Tolon, be|ediyeden çolışmolor hokkındo bilgi o|dı. Tolon,
proje uyguIomqsıno hemen boşlonocoğını söyledi.
1999 depreminden
sonro oluşturulon
MEER adlı projenin
hoyoto geçirilmesi
için düğmeye
yeniden bqsıldı.
Gemlik ile birlikte
5 pilot bölgede
uygulomğyğ konocok
projeler için ilgili
iholeye alqn firmo
temsilcileri
belediyeye gelerek,
bilgi toplomoyo
boşlodılor. Soyfa 3'de

Cumhurlyeiin l«uruluşundo en övündüğümüz lşlerin
boşındo yurdun bir ucundon öteki ucuno iren yolu ile
döşememiz geliıdi.

Bu şorkloro, türkülere ve morşlorq konu oldu.
"Koro tren gelmez olo, mektubumu vermez olo."
"Tıen gelir, hoş gelfi ley ley ...."

"Demir oğlorlo ördük yurdun dört bir yonını..,'
Tren, onqdolu insonının hem ucuz, hem de güvenliyol-

cu]uk için hep tercihi olmuş..
1950ılerden §onıq ier yolu yerine Mqrshol Plonı dogrul-

tusundo koroyollonno hıı verilmiş,

Oleki dernlryollorı iqrnqmen unutulmuş.
Ameılkon olomobil komponyolon, Türklye de boyillkler

varniş, Avurupo orobo firmolon kendilerine büyük bir
pçıor buirnuş.

iltiidorhr dq kendllerlnden olunco lş koloyloşmış.
Koro irenin yoluno hiç önem verilmemiş.
f}emiryolıion odoto poslo n mış,

,,Oy$o, doğudu ve boiıdo koroyolu kodor demiryollon do

ftqnsoldg, ff monyo'do, Joponyo' dq hızlı hen ler oto

koıalör,bendE ituşitu uyondınyor.
i(uıo ını, söboioj mı?
Su iyioıuştnılrnolı.
Aıgbalenn ftndiı, demh yollonnı yenmesin.

ııeden
olonyoilcnno güveniniozoi-

yol-

lergih nedeniolmuş.

çoğo oyok uyduımuş.

Kadri GÜLER
kadri_g u ler@ hotma il.com

Tren gelir

ı
ı

ıı ıı ı
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Engtjrücük Köy
sulama suy

kavuştu
una

Sevfettin ŞEKERSÖZ
yıllqrdır sulomo
ihtiyocını çevredeki
derelerden
korşıloyon
Engürücük
Köyü, nlhoyei
murodıno erdi.
Köy meydonındo
yopılon çolışmolor
sonucundo
soniyede 7 Iitre
su olınmoyo
boşlondı.
Geniş orozilere
sohip olon
Engürücük köyünde
yıllordır yoşonon
sulomo suyu ihtiyocı
Muhtor osmon
Çelik'in boşlottığı
çolışmolor
sonucundo mut!u-
Iuğo dönüştü.
62 metre derinlikten
çıkorı!on sulomo
suyu için yokloşık
l3 milyor !iro hor-
condığını söyleyen
Muhtor osmon
Çelik, "Köylü voton-
doşlorımızın
kotkılonylo bunu
boşordık. Tek
isteğimiz sulomq
suyu idi ve

çolış-
molorımızın
korşılığını
oldık,
çok mutluyuz"
şeklinde
konuştu.
Muhtor osmon
Çelik, çıkonlon
suyun tonunu
500 bin lirodon
sotorok
köylerine gelir
soğloyocqk-
lorını söyledi.
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MlnlbüsIe
otobüs
çarp,ştı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bolıkpozorı
2 Nolu Codde
üzerinde Kumlo'yo
gitmekte olon
yolcu Minibüsü,
Monostır
seferini yopon
Özo! Holk
otobüsune
orkodon çorptı.
Çorpmo onındo
minibüste
bulunon
yolculordon
Meliho Çokon
isimIi boyon ön
koltuğo çorporok
dudoğındon
yorolondı.
Dün soot l6.00
sırolorındo
meydono
gelen kozodo
Hüseyin Sevis'in

kul!ondığı
16 ZE 723 ploko!ı
minibüs önünde
bulunon Mehmet
Köse'nin kullondığı
l6 ZR l4l plokolı
öze! ho|k oto-
büsüne çorptı.
codde üzerinde
birbirIerine çok
yokın gittikleri için
dikkotleri doğılon
oroç sürücülerinin
zomon zomon bu
tür kozoloro
sebebiyet
verdikleri
gözleniyor.
kozodon sonro
oloy yerine
gelen trofik
ekipleri iki oroç
sürücüsüne
de olkol testi
uygulodı.
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(AB) Ne verecek
Sırodon votondoş soruyor.
Peki. (AB) ye girdik.
(AB) bize ne verecek.
Yoboncı sermoye gelecek, di

yoruz.
Yoni. Cebimize poromı girecek.
Girecek, omo...
Doloylı yo|don fgirecek.
I - Adomlor ülkemize yotırım

yopocok.
Kendilerine, Türk ortok bu|ocoklor.
Arozi olınocok.
İnşoot molzeme|eri olınocok.
Yotırımın Türkiye'den temin ed!|e-

cek molzemeleri, burodo imol edile-
cek.

Şirketin bir koç kilit odomı dışındo,
yöreden elemon olınocok.

Eğer Ortodoğu pozorını hedefliyor-
so, fobrikoyı doğudo kurocok.

Ve. Yöreye ticoret conlı!ığı gele-
cek.

Bu ticori foydosı.
2- Siyosete de foydosı o|ocok.
Siyosetin koliiesi yükselecek.
üniversite mezunlorı ve lison bilen-

ler tercih edilecek.
Artık lison bilmeyen

Cumhurboşkonı ve Boşbokon dönemi
bitecek.

3- Bürokrosiye de foydosı olocok.
Artık, osker, yorgı ve ekonomi

dünyosı kendi işini yopocok.
Çünkü Avrupo Birliği üyesi bir

Türkiye'nin din devleti olomoyocoğını
herkes çok iyi onloyocok.

İşte. (AB) ye girersek bunlor olocok.
Belki doho fozlosı olocok.
Ho. Bir şey doho olocok.
Türkiye forklılıklorlo bir orodo yoşo-

moyı öğrenecek.
Doho ne olsun...

GilNuN sozü

Herkes,
Düşü nceleri nde ya n ıl abi l i r,
Ama, Aptallar bir türlü,
D ü şü n cel eri n den ayrı l a m azl a r.

"Cicero"

Erol GURÇAY

Deprem sonrası oluşturulan MEER Projesl hayata geçlriliyor.
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Gemlik'in de içinde bu|unduğu 5 bölgede uygulonocok
olon MEER Projesi için uyguloyıcı firmo mühendisi Bülent
Tolon, belediyeden çolışmolor hokkındo bilgi oldı. Tolon,
proİe uygulomosıno hemen boşlonocoğını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
200l yı|ındo
boşlotılon (MEER)
Mormoro Depremi
Acil Yordım
Yopı|onmo Projesi
kopsomındo
sürdürülen çolışmolor
devom ediyor.
Mormoro depre-
minden sonro
belirlenen 5 pilot
bölgeden biri
olqn Gemlik'te
yopılocok çolışmolor
için geçtiğimiz
günlerde yopılon
iholeyi Uçel Mimorlık
MühendisIik A.Ş.
firmosının oldığı
öğrenildi.
Bu konudo doho

Belediyesi'nden b!|gi
olon firmo yetkiIisi
İnşoot Mühendisi
Bülent Tolon, ilçenin
her köşesini tetkik
ederek Kent Bilgi
Sistemi oluşturocok-
lorını söyledi.
1999 Mormoro
depreminden sonrcı
Dünyo Bonkosı
torofındon
kredilendirilen
çolışmolor net-
icesinde Gemlik
5 pilot bölgeden
biri olorok seçilmiş
ve ilk olorok
Belediye'de bulunon
tüm bl|gisoyorlor
yenilenmişti.
1992 yılındo
Hükümei ile Dünyo
Bonkosı orosındo
imzolonon MEER
çerçevesinde
i!gi!i belediyelerin
envonterleri ve
eksikleri tespit
edilmiş neler

yopılobileceği
orioyo çıkonlmıştı.
Yopılon çolışmolorın
deprem olqcok
düşüncesinde yopıl-
modığı oncok böl-
gen|n deprem profil-
inin de çıkorıldığı ve
ofet onındo iIçenin
nerelerinde nelerin
yopılobileceği
çolışmoIqrının
sürdürüleceği çolış-
molor ön fizibilite
çolışmo!orının ordın-
don ekip çolışmosıno
dönüştürülecek.
llçenin her
köşesinin, codde
ve sokoklorıy|o tüm
bilinmeyen yer|erinin
bir sisteme yük-
leneceğini bildiren
Bülent To|on, çolış-
mqlorın sonucundo
istenildiği ondo
Gemlik hokkındo
her tür bilginin
rqhotlıklo görülebile-
ceği bilgisini verdi.

önce yopılon
ço|ışmolor
hqkkındo Gemlik

ı

Alloh söyletiyor...

'ABD'ye kötülük yopmo
yollorını oromokton cıslq
Vozgeçmeyeceğİz".
Kim mi söyledi bunlorı?
ABD boşkonı Bush.
AI|oh söyletlyor.
Devom devom...

?oıan ?arorrn
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Küçük Kumlo
Belediyesi'nin kotkı
lorıylo düzenlenen
Kumlo Şenlikleri'nde
Kumlo'nın en güze!
kızı ile en iyi oryontoll
l7 yoşındoki Gemlik'li
Domlo Selvi oldu.
Yıllor sonro yeniden
eski renkli okşomlon-
no kovuşon Küçük
Kumlo'dcı cıynı okşom
hem güzellik hem de
oryonto! yorışmosı
düzenlendi.
Kumlo Altoy Totil
sitesi önünde
doldurulon kumsoldo
yopılon şenliklerde
sunucu!uğu
Krql TV DJ'Ierlnden
Serkqn yoptı.
Yorışmolorın jüri

üyeliği ise Kumlq
Belediye Boşkonı Eşref
Güre, Hülyo Şenkol,
Bohor Coşkun, Muroi
Yolçın, Hoyot Uzelli,
Rızo Koyo, Gönül
Uğur ve Ali Hoydor
Dolgıçton oluştu.
Birbirinden güzel l8
yonşmocının kotıldığı
2OO4 Kumlo Güzellik
yorışmosındo jür|

birinc|yi seçmekte
oldukço zorlqndı.
Yorışmo olonını
dolduron yüzlerce
izleyicinin meroklo
beklediği değer-
lendirme sonucundo
Gemlik'|i I7 yoşındoki
Domlo Selvi 2OO4
Küçük KumIo güzeli
seçilirken ikinci|iği
lstonbul'don Yosemin
Soğdıç, üçüncülüğe
de Tuğçe
Gökçoylor seçildi.
Yorışmoyo
Almonyo'don kotıIon
l9 yoşındoki
Aylin Ediş ise
Tuborg güzeli oldu.
Yorışmodo birinciye
Aliın Bilezik, Jonti
oyokkobıdon bir
çiff oyokkqbı ile
Denizden Conlı Bqlık
Restouront'dqn
yemek kozonırken
ikinci ve üçüncüler
Küçük Altın ile Jont!

oyokkobı ve yemek
kozondılor.
oRyAııııı,iıı
giniı{cisi viıtr DAMLA
Birincilik tocını
Belediye Boşkonı
Eşref Güre'nin toktığı
Kum!o GüzeIlik yqrış-
mosının ordındon
yopılon Oryontol
yorışmosındo Güzellik
yorışmosı birincisi
Domlo Selvi,
rokiplerini yine geçti.
Adoylorın sohnede
tüm hünerlerin!
sergilediği oryontol
yorışmosındo Gemlik
Lisesi mezunu Domlo
Selvi diğer yonş-
mocılordon doho iyi
oryonto! yoporok
gecenin ikinci kez
birincisi oldu.
Oryontol yorışmosının
ikincisi Alev Akın
olurken Tüloy Gürses

üçüncü oldu.
Oryontol yorış-
molorının ödülleri
güzellik yorışmosındo
veriIen ödüllerin
oynısı oldu.
Sevgi gösterileri
orosındo konuşmo
yopon Kumlo
Belediye Boşkonı
Eşref Güre,
kendisine

destek veren l(umIo
ho!kıno teşekkür etti.
önümüzdeki
yıl!ordo şenliklere
doho iyi hozır-
lonocoklqrını
söyleyen Eşref
Güre, "Gelecek
yoz inşolloh bu
kumsoldo sibel
Con'ı dinleriz"
şeklinde konuştu.

lstiklol Coddesi'nde
dün hizmete giren
Aydın lzgoro ve
yemek solonu,
ilçeye yeni bir işyeri
kozondırdı.
Akbonk korşısındo
eski işyerini restore
ettiren Fotih Aydın
ve kordeşleri,
dün İlçe
Müfftüsününü
okuduğu bereket
duosıylo kopılorını
müşterilerine oçtı.
Açılışo llçe Emniyet
Müdürü A|i Kemol
Kur'un yonı sıro çok
soyıdo dovetli de
kotı!dı.
Kömürde Piliç
yonındo, döner,
sıcok ve soğuk
yemek çeşitleri ile
hiçzmete giren
Aydın lzforo ve

yemek solonu,
oileye de hi
veriyor.
fuıetme Sohibi
Aydın, Gemlik'e
temiz ve
işyeri kozqndır-
monın mutluluğ
yoşodıklorını, yo
loşık 3 oydır eski
yeri bugünkü h
getirmek için
çolıştıklorını ve
Gemliklilere
oçtıklorını söyl
Amoçlorının
Gemlik'e yokışır
bir şekilde hi
etmek oIduğun
söyleyen Fotih
Aydın işyerlerine
ve evlere de
yemek ve ızgo
servisIerinin
bulunduğunu
belirtti.
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nOg retrnen ahr;ak
Mllli Eğltim Bokonlığı,
Ağustos oyındo
eğitim ve öğretim
hlzmetleri sınıfındo
foplom 9 bin
267 öğretmen olımı
için stoİt vererek,
olınqcok kodrolorın
bronşlorını be!irtedi.
Bokonlık toplom
47 bronşo ilk otomo,
oçıkton, oçıkton ilk
otomq (emekli
dönüşü horiç) yoluylo
öğretmen otomosının
yonısıro kurum içi ve
kurumlor orosı noklen
otomolor do

,yopocok. Ancqk
söz konusu bu qto-
molordo bokonlık,
genel bütçeye doh|l
kornu kurumlorı ile
boğlı kuruluş!orının

BAşVURULAR l 8-27
eĞusros 2oo4
rnnixı-tni eRısıNoe
YAPıtAcAK
Öğretmen odoylorı
öğretmenlik boşvuru-
Iorını 1E-27 Ağusto's
2OO4 torihleri orosın-
do yopocok. KPSS-
2OO4 sınov sonuçlorı
do l6 Ağustos 2004
torihinde oçık-
lonocok. Adoylor,
boşvurulorİ, internet
yoluylo bokonlığın
http ://personel. meb. g
ov.tr odresindeki
'2OO4-2 ilk otomq
elektronik boşvuru
formu" ve "2OO4-2
oçıkton, kurum içi ve
kurumlor orosı otomo
elektronik boşvuru
formu bö!ümlerini

doldurmolorı gerekiy-
or. Bu formu dolduron
odoylor en yokın il
veyo ilçe milli eğitim
müdürlüklerinden
boşvurulorını resmi
hole getirmeleri
gerekiyor. Adoylor.
boşvuru işlemlerinde
hiçbir şekilde ücret
ödemeyecekler.
Bronşloro oyrılon kon-
tenjonlor ise şöyle:
"Beden Eğitimi: 245

Beslenme/Gıdo
Tek.Ev.Y. ve Bes: 35
Bilgisoyor:86l
Biyo|oji: 35
Coğrotyo: 35
Din Kültürü ve Ahlok
Bilgisi : 377
El Sonotlorı: 30
Elektirik: 30
Elektirik-
Telekominikosyon: 6l
Felsefg Grubu: 35
Fen Bilgisi: l54

merkez ve toşro teşki-
lotındo holen çolış-
moktq olonlorın
boşvuruIorını kobul
edecek, otonmolorı
hoIinde kurumlorın-
don muvofokoi
olmolorı koşulunu
oroyocak. Açıkton ve
oçıkton ilk qtomo
yoluylo boşvurulor
için toplom kontenj
onın yüzde 2'si

oronındo (l85)
kodro oyrılocok ve
boşvurulor o!ındıkion
sonro bu
kontenjonlorın
hongi qlonloro
oyrılocoğı i|e
iller bqzındoki
konten|on!orın
belirlenmesini
Persone! Gene|
Müdürlüğü'nce
yopılocok.

ı

Türkrye

260 sporcryla
yartşa cak

lufifffTı-ru7hfiıTll
a a

ı

ı

ı

ı

ı

J Her çeşif bqtık ağlorı
J Sokon o A|lisina Ağtorı
D ipAğ
J Fonyo
J Mqntqr, kurşun

tr h Çeşitleri
J Sondo/ Mqlzemeleri
J Kürek
J Çopo
J Mqcun
J Gqtvenizli çivi
J TMC sintine pompos,

BIT,|MLilHŞffIN ı

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

ı

ı

ı

ı

ı

ı
16/ A MUDANYA

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

28. Yo,z Olimpiyoi
Oyunlorı'ndo
Türkiye'nin en lddi-
o!ı olduğu dollor-
don biri olon holter-
de, l5 sıkletie
toplom 260 sporcu
mücodeIe edecek.
Erkek|erde 8,
boyon|ordo 7 sık-
letin olduğu holter-
de, I70 erkek 90
boyon sporcu
modolyo oroyocok.
Holterde Türkiye'yi
boyonlordo Nurcon
Toylon (48 kilo),
Aylin Doşdelen (58
kilo), Sibel Şimşek
(69 kilo) ve Şule
Şohboz (75 ki!o),
erkek|erde de Holil
Mutlu ve Sedot
Artuç (56 kilo),
Reyhon
Arobocıoğlu ve
Toner Soğır (77 kilo),
İzzet İnce (85 kilo)

ve Hokon
Yılmoz (94 kilo)
temsil
edecek.
Atino
Olimpiyotlorı'ndo
yunqn holterciler
Pyrros Dimqs ve
Ako§os KokioshviIi,
kendi kotegori-
lerinde 4. kez oltın
modolyoyo uloş-
moyı deneyecek.
|992, 1996 ve 2000
o!impiyotlorındo
qltın modolyo
kozonon, l993,
I995 ve l998'te de
Dünyo Şompiyonu
olqn Pyrros Dimos
(33), 85 kilodo
yorışocok.
Artı l05 kilodo
fovori olorqk göster-
ilen İrontı Hüseyin
Rızozode de kendi
rekorunu kırmoyı
deneyecek.

ı

ı

ı

ı

rÇ

IIrIIII J



mAmA m[A PilttAR

Fagt Food (afe
0Eıılıiıt,ıE iır uLu$LARARA$ı sALATA

ı

lşyeri ve evlere pukel serviıimiı

istİklaI Cad,No : 17 GEtıllıir ıeı : (0,224) 51

BAı(TıNı1

PİZZAMİZİ

TADıNA

53 67
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Monostır Cumhuriyet Mohollesi'n

Koyıkhone mevkil üstünde 3 koilı

triplex sotılık villo GSM : (0.535) 886 4
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lZ[/I
Bozı çizgi fi!mlerde
fozlo soyıdo yer olon
orgo ve yoboncı
sözcük kullonımının,
çocuklorın dil
gelişimleri için zororlı
olduğu belirtiIdi.
Anne ve bobolorın,
televizyonu yolnızco
çocuğu susturmok
için Plr oroç olorok
görmemesi, zororlı
progrom!orı
seçmede duyorlı
olmosı istendi.
Ankoro Üniversitesi
Türkçe Öğretim
Merkezi (TOMER)
Koyseri Şube Müdürü
Oktoy Durukon, çizgi
filmlerin, öze!!ikle 5-
l0 yoş orosındoki
çocuklor için
oldukço i|gi çekici ve
eğlendirici olduğunu
belırtti. Çizgi filmlerin
Çociıc]iın ilgisini en
çok çektigi bu done-
mın, J/nı zomondo
hofızoyı hozırloyon
hucrelerin de en hızIı

bölündüğü ve öğren-
me yetisinin en hız!ı
olduğu dönem
olduğunu vurgulo-
yorok, "Çocuğun bu
yoşlordo onqdil

. edinımınin de en
yüksek düzeyde
olduğunu göz
önünde bulunduro-
cok olursok, ifode
yeteneginin de bu
donemde gelıştiğinı
görürüz. Ancok
çocugun ilgi odogı
olon bozı çizgi film-

lerde yer olon
oIdukço fozlo
soyıdoki orgo
sözcük kuI-
lonımı i!e
Türkçe korşılığı
olduğu holde
yoboncı
sözcük kul-
lonımı,
çocuğun di!
gelişimini
olumsuz
yönde etkile-
mektedir.

Çeviri yoluylo dilim-
ize girmiş oncok
Türkçe'de bulun-
moyon sözcükler ve
ifodelerle çocuğun
sözcük doğorcığının
genişlemesi ve
Türkçe gromerine
uygun cümle kuro-
bilme yetisinin
gelişmesi bir ö|çüde
gecikmektedir." dedı
Çoc uklorın,
'kohretsin hey
ohbop, lonet olsun
gibi kültürümüzle

ilgisi bulunmoyon ve
bu nedenle
Türkçe'de yeri
olmoyon ifodeleri,
günlük hoyoto
toşıdıklorını ve bunun
do çocuğun onodili
ediniminin en hızlı
oIduğu evrede
gelişmesini bir
onlomdo boltol-
odığını öne süren
Durukon, sodece
çocuklorın değil,
yetişkinlerin de
'Kendine iyi bok, çoy
olır mısın, tronso
geçmek, fuIl yop-
mok' gibi Türkçe'de
bulunmoyon oncok
çeviri yoluylo dilimize
giren ifode|eri günlük
hoyotlorındo sıkço
kullondıklorını
koydetti.
Çocuğun onodili
edıniminde oi|enin
birincı derecede ro|

oynodığını belirten
Durukon, kitJe iletişim
oroçIorının do önem-

ine dikkoi çekerek,
"Kitle iletişim oroç|orı
bugün her olondo
olduğu gibi çocuğun
onodili ediniminde
de önemli ro! oyno-
moktodır. Anne
bobolorın, televizy-
onu yolnızco çocuğu
susturmok için bir
oroç olorok
görmemeleri,
çocuğo zororlı olo-
bilecek progromIorı
seçmede duyorlı

Soy

olmo!orı
tedir. Aksl holde
ebeveynler
lorının, derdini lnız-
co Türkçe'yle on
moyon, yon İngil
yon Türkçe konu

f oüruriıx süvıs| cezere!

t
I ı
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ve gromerleri
birbirine korıştıro
yetişkinler olmol
istemeden de o
kotkıdo bu|unmu
olocok|ordır."
şeklinde konuştu

n

rıno

YENı TELEFoNuMu zl, NoT ALıN az
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

i |-.|ü*,ü.|- ,,,
I

(E
E
l\[
L
İ

I(
Tİ,
E
Iil
t3
E
fİ,
İ

GEREKLİ TELEFONLAR nesrvıi oRiReı-en oertiz oroeüsü
İttoiye l l0
Potis İmdot l55
Jondormo imdot l56
Jondormo K. 5l3 l0 55
Polis Korokolu 513 l E 79
Gor. Kom. 5l3 I 2 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu SicI. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dairesi Md.
İtçe 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
51337 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 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212'1 516 1212
Yallva (226| 811 13 23
lD1-1mam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

vApuR _ renigor
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçu!ar
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oroeüs
261 54 00

(18 Hat )

Şehir!erarası
Otobüs TerminaliuLAşıM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm -513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
KanberoğIu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

rüp onĞırıcıLARı
513 12 95

513 16 37

5,13 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 5132329
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

eeı_eoiye
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıla, 513 24 32

Otobüs |ş!et. 513 45 21-122
Su İşlet. , 513 4521 -115
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

raxslı-eR
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik TaksI
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33

513 14 25

A,KCAN PETROL
yenı-lyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

',§.,,



rtezK14 Ağustos 2004 Cumartesi Soyfo 7

para
f cııNrux sıvası cızrrr!

ge!mektedir" dedi.
Çe!ik, bu eğitim-öğre-
tim yılındo.bütün
okullordo velilerden
boğışio bulunulmosı
için hiçbir şekilde zor-
lomo yopılmocoğının
oliını çizerek, koyıt
ücretleri konusundo
kendisine veIilerden
osgori veyo ozomi
miktorlordo poro
tolebinde bulunulduğu
ve zorlomoyo tobi
tutulduklorı şeklinde
duyumlor geldiğini,

gur fobrikqlqrını
ziyoret etmeyi plon-
lodığını koydetti.
,ANTEP ıipi guıouR,
ıire nerünr
GEçMİşTiR"
Bulgur, Ameriko, 

.

Konodo, Avrupo ve
Arop ülkelerinde
üretilmesine roğmen
dünyodo bulgurlo
ilgili bilgi ve oroştır-
mo merkezi olorok
Goziorrtep'in
bilindiğini vurgu-

enel
,

larına/bHnyIt e
2OO4-2O05 Eğitim

Öğretim Yılı'nİn boşlo-
mosınq soyılı günler
kolo, koyıtlorlo ile bir-
likie boşloyon boğış
tortışmolorıno Mllll
Eğitim Bokonlığı son
noktoyı koydu.
OkuI koyıtlorındo ve!il-
erden boğış konusg
mecbur tutulmoyo-
cok, oncok boğış yop-
mok isteyen öğrenci
velileri, boğışlonnı
koyıt yoptırdıkIorı
okulo deği!, her okulo
oit okul oile birliği
derneklerinin bonko
hesop numorolorıno
yotırocok. Mllll Eğitim
Bokonı Hüseyin Çelik,
"Ayni ve Nokdi
Boğışlor" boşlığı oltın-
do bir genelge yoyın-
loyorok, öğrenci koyıt-
lorı sırosındo veIilerden

zorlo koyıt ücreti olıno-
moyocoğını bildirdi.

Çe!ik, genelgede,
boğışlor konusundo şu
konuyo do dikkot

çekti:
Bokonlığın 2004 moli
yılı bütçesinde en
fozlo poyın eğitime
oyrılmosıno roğmen
küresel|eşen dünyodo,
eğitimden beklentil-
erdeki yükseliş ve bu
beklentilerin genel
bütçe koynoklorı ile
korşılonmosıno imkon
vermediğini belirten

Çe!ik, "Bu ihtiyoçIorın
korşılonmosı için
eğitim hizmetinden
foydolononlorın tomo-
men kendi istekleri ile
eğitime oyni ve nokdi
kotkıdo bulunmolorı,
kendiliginden bir yurt-
toşlık görevi holine

be|irtii. Çelik,
sözkonusu duyumlqrlo
ilgili uygulomolorın,
kobul edilemez
olduğunu belirttiği
genelgede, velilerden
zorlo koyıi ücreli olon
idoreciler hokkındo
yosol işlem yopılo-
coğının oltını çizdi.
Çelik, kendi isieği ile
boğış yopmok isteyen
veliler ile hoyırsever
votondoşlorın gönül-
lülük esosı çerçe
vesinde boğış yopmok

loyon Boyrom, şöyle
konuştu: "Dünyodo
bulgurun en fozlo
üretildiği, bulgur !çin
mokine ve teknoloji
geliştirildiği yer
Goziqntep'tlr.
Kendine özgü üretim
sistemine sohip olon
ve dünyo bilim liter-
otürüne Antep tipi
bulgur üretim sistemi
olorok geçirilen sis-
tem, şu on en
boşorılı sistem olorok
kobul edilmektedir.
Türkiye'deki bulgurun
üretimi l milyon
tonun üzerindedir ve
her yı! bu rokom ort-
moktqdır. Bu üretim
miktorı, mokornonın
2,5 kotı kodordır.
Üretim, Ameriko
kıtosındo yokloşık
250 bin iondur."

|stemeleri holinde
neler yopılmosı gerek-
iiğini de belirtti.
Okulloro yopılocok
boğış ve koikılor
tomomen öğrenci
velilerinih ve voiqn-
doşlorın kendi isteği ile
olocok. Boğış ve
kotkılqr ne zomon ver-
ilmek isienirse o
zomon kobul edile-
cek. Boğışlor oku! oile
birliğinin bonko
hesobıno boğış sohibi
torofındon yotırılocok.

Okul yöneticileri ile
öğretmenler hiçbir
şekilde boğış toplomo
işine korışmoyocok.
Top|onon gelirleı mik-
torı ve ne kodor hor-
condığıno ilişkin bil-
giler okullordo
herkesin görebileceği
ilon ponolorındo
duyrulucok. Yopılon
boğış veyo kotkılor
herzomon denetime
oçık'olocok. Toplonon
gelirler, okul müdür ve
görevlendireceği bir
müdür yordımcısının
boşkonlığındo öğret-
menler kurulunco
seçilecek iki öğret-
men, okul oile barllğl
yönetim kurulunco
görevlendirilecek iki
veliden oluşon
komisyonco
kullonılocok.

'Bulgur' araş tırma
konusu 0ldu

Avustrqlyo Curtin
üniversitesi'nden
bilim qdomıorındqn
oluşon bir heyet|n,
bulgur konusundo
oroştırmo yopmok
üzere Goziontep'e
geleceği biIdiriIdi.
Goziontep Üniversite-
sı (GAzÜ) Gıdö
Mühendlsliği Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Mustqfq
Boyrom, GAZÜ Gıdo
Mühendisliği
bölümünce bulgur
üzerine son l0 yıldo
yopılon bilimsel
çolışmolonn, dünyo
bilim çevrelerinin
dikkotini çektiğini ve
bu konuylo ilgilenen
bilim qdomlorının
§qyısının ortiığını
be|irtii. Bulgurun
inson beslenmesin-
deki öneminin ve

ekonomik değerinin,
Avustrolyo'doki bilim
odom|orının konuyo
ilgisinI ortırdığını
ifqde eden Boyrom,
Avustrolyo'doki Groin
Reseorch ond
Development
Corporotion Fonu ile
curtin Üniversitesi'n-
den gelecek 6 kişillk
heyetin, GAZÜ'de
yopocoğı 2 gün!ük
bi!imse! çolışmonın
ordındon, bozı buI-

c
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Mormoro ve Botı
Korodeniz'de etki!i
olmok üzere yurdun
kuzey ve botı böl-
gelerinde soğonok
yoğış beklendlğ!
bildirildi.
Meteoroloji Genel
Müdürlüğü'nden
yopılon "meteorolo-
jik uyon"yo göre,
hofto boşındon
itiboren yurdun
kuzey ve iç kesim-
|erlnde etkili olon
yoğış!ı hovo bugün
Doğu Korqdeniz'de
yoğışloro neden
olduktqn sonro
yurdu terkedecek.
Hqvo sıcoklık|on
yorın tüm yurtto,
pozor günü iç ve
doğu bölgelerde
ortqcok. Ancok yur-
dun kuzeybotı kes-
imleri ycırın okşom
sootIerinden §onro
Bolkqnlor ve orto
Akdeniz üzerinden
ge|en yeni bir
yoğışlı hovonın etki-
sine girecek.
Tro§o'do yorın
okşom sootlerinden
sonro boşloyocok '

soğonok ve gök
gürültülü soğonok
şeklindeki yoğışlor,

pozor güıtlı
Mormoro'do etkili
olocqk. Buno göre
yoğışlor, Botı
korodeniz ve
İç AnodoIu'nun
kuzeybotısındo
görülecek.
Yoğışlor pozortesi
günü de
Mormqro'nın
doğusu ve Botı
korodeniz böl-
gelerinde etkili
olmqk üzere yurdun
kuzey ve botı
kesimlerinde
devqm edecek.
HAVA SİCAKLİĞİ
DUşECEK
Hovo sıcoklığı,
pozor günü yurdun
kuzeybotı kesim-
lerinde, hofto
boşındon itiboren
kuzey ve iç
kesimlerde 4-6
derece gib!
hissediIir orondo
ozolqcok. Soğonok
ve gök gürültülü
soğonok şeklinde
görülecek yoğışlorın
yurdun kuzey ve iç
kesim|erinde cumo
gününe kodqr
orolıklorlo devom
edeceği tohmin
ediliyor.
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Kreş ve Gündüz Bokımevl

Prof.Dr. Osmon
Demircon, göz!e-
mevinde yopılon
son gözlemlerde
güneş üzerlnde bir
|eke bölgesinin
hızlo gelişmeye
boş!odığının
gözlemlendiğini
oçıklodı. Bir oy
içinde güneşie
büyük bir potlomo
meydono gelecek.
ÇANAKKALE Onsekiz
Mqrt universitesi
Astrofizik Aroşfırmo
Merkezi ve
Gözlemevi (ÇAAM)
Müdürü Prof.Dr.
Osmon Demircon,
gozlemevinde
yopılon son
gözlemlerde güneş
üzerinde bir leke
bölgesinin hızlo
'gelişmeye

boşlodığının

gözlemlendiğini
oçık|odı.
Prof.Dr. Osmon
Demircon, güneş
üzerinde Temmuz
oyındo doğon leke
li bölgede bir
monyetik olon olu
tuğunu belirterek,
bir oy içinde
güneşte büyük bir
potlomonın olo-
coğını bildirdi.
Prof.Dr. Demircon,
"Güneşte hız!ı
evrimleşen çok
büyük b|r güneş
lekesi vor. Bu leke
teleskopsuz
görülebilecek bir
büyüklükte ve kor-
moşık bir monyoti
olono sohip. Bir
hofto sonro leke
bölgesi dünyoyo
yönelecek.

8

Güneşfe
patlama

bekle nfb
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Kadın.yöneti ci lyi
motlve edlyor

Erciyes Üniversite-
si'nde 1rÜ1 oonl<o

çolışonlorı üzerinde
yopılon bir oroştır-
mo, kodın yöneiici-
lerin erkeklere göre
çolışonlorını doho
iyi motive ettiklerini
ortoyo koydu. İşte
kodın ve erkek
yönetici orosındoki
forklor
lü torotındon
yopılon bir oroştır-
mo, kodın yönetici-
lerin erkeklere göre
çolışonlorını doho iyi
motive ettiklerini
ortoyo koydu. Kodın
yönetici oltındo
ço!ışonlorın iş totmini
yüksek, oncok stres
oronlorı do fozlo
oluyor
Erciyes Universite-
si'nde 1rÜ; Oonl<o

çolışon|orı üzerinde
yopılon bir oroştır-
mo, kodın yönetici-
lerin erkeklere göre
ço!ışonlonnı doho
iyi motive ettiklerini
ortoyo koydu.

gü İl<tlsodi ve İaorı
Bilimler Fokültesi
Öğretim Üyesi Yrd.

Poç. Dr. Mohmut
Ozdevecioğlu, kodın
ve erkek yöneticilerin
yönetimi oltındo
çolışon personelin
stres, motivosyon ve
.iş iotmini oçısındon
forklı!ık gösterip
göstermediğini
belirlemek omocıylo
yoptıklon
oroştırmonın
sonuçlorını
oçıklodı.

DAHA
DEMoKRATixırn
Aroştırmo sonucuno
göre, kodın yönetici-
lerin, erkek yöneti-
cilere oronlo doho
demokrotik olduk-
lorını belirlediklerini
bildiren Özdeve-
cioğlu, "Erkeklerin
otoriter torzlorıno
korşın, kodınlorın
inson odoklı ve
destekleyicl yönetim
torzlorı ön plono
çıkıyor. Kodın yöneti-
cilerin erkeklere göre

çolışonlorını doho
iyi motive ettikleri, iş
totminini ortırdıklorı,
oncok stres düzeyini
yükseltiik!eri
söylenebili/ dedi.
Kodın yöneiiciler ile
ilgili yopılon oroştır-
molordo, kodın
yöneticilerin
erkeklere oronlo
doho oz poro
kozondıklorının
tespit edildiğine de
dikkoti çeken Özde-
vecioğlu, erkek
yöneticilerin kororlı,
inonçlı, yenillkçi,
hedefe yönelik,
kendine oşın güve-
nen ve hevesIi kişilik
özelliklerine korşın,
kodın yöneticiIerin
esnek, toleronslı,
yorotıcı, hedefe
yonelik, orto
sevıyede kendine
güvenen, hevesli
ve çevresiyle boş
edebilen kişilik
özell jkIeri sergiledik-
lerini sözlerine
ekledi

ELEif,AN ARANIYoR
Bllgsryarlı ı\[uhasebeden anlayaıı

BAYAN ELEİIAN afanıyof
Kuşak Bobinai 
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GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
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masa, meşruba[
çerez temin edilin

Tel : (0,224) 51 3 06 70
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Dünyo Bonkosı
destek!i olqrok
I99I -1992 eğitim-
öğretim yılındon
itibqren uyu|omoyo
konuIon ve oroç-
gereç zenginliği,
ideo! soyıdoki sınıf
mevcutlorıylo önce-
likli tercih olon
Müfredot
loborotuvor OkuIlorı
(MLO), sınovlo
öğrenci olon
okullorın o|ternotifi
oldu.

Adono'do l2'si
ilköğretimde, 5'i
lisede olmok üzere
toplom l7 MLO'nun
LGS ve ÖSS
boşorı!onno ilişkin
derlenen bilg||ere
göre, eğitimini
MLO'dq tomom-
loyon ilköğretim
öğrencilerinin LGS
(Liselere Giriş Sınovı)
boşorısı yüzde 80'i,
lise öğrencilerinin
Öss 1Ögrencı Seçme
Sınovı) boşorısı ise
yüzde 60'ı buluyor.

MLO'lorı diğer

okuIlordon oyıron en
büyük özellik, oroç-
gereç ve Ioborotu-
vor imkonlon yönün-
den zengin olmosı.
sınıf mevcutlorının
40'ı geçmediği bu
okulIordo onq ilke,
öğrenci merkezli
eğitlm-öğretim
imkonı sunmok. Bu
okulIordo, teknolojik
gelişmeIer de yokın-
don izleniyor.

Bireysel ve mesle-
ki gelişim omoçIı
sürekli hizmet içi
eğitim, Toplom
kolite yönetimi
ilkeleri, rehberlik-
donışmonlık hizmet-
lerinin ben!msendiği
MLO'loro giriş sınovı
yopıImıyor, boşorı
puonı oronmıyor.
Böylece seçilmiş
öğrencilerle oyrı-
co!ıklı okullqr yorot-
mok yerine, "Her
öğrenci öğrenebilir"
inoncıylo bütün
öğrencilerin
boşorısının ortırılmosı
hedefleniyor
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0hl||l 0 rurıl l,l§lll
Mllll Eğltim Bokon!ığı,
Türkiye genelinde
oku|lorın depreme
doyonıklılık envon-
terini çıkordı.
l 7 ilde incelenen
2 bin okulun yorısı
"kritik bino "sınıfıno
giriyor. Risk toşıyon
binolorın çoğu
Doğu ve
Güneydoğu'do...
Türkiye genelinde
ocil olorok
soğlomloştırılmosı
gereken okul
binolorı yotılı
bölge okullorının

oğırlıkto olduğu
Doğu ve
Güneydoğu'do
bulunuyor...
Mllll Eğltim Bokqnlığı
yotırım ve Tesisler
Doire Boşkonı
Abdussomet Arslcjn,
l7 ilde 2 bine
yokın okul binosının
depreme doyonık-
lılığının incelediğini,
bunlordon yokloşık
bin tonesinin
"depreme doyonık-
lılıkio kritik bino"
kopsomıno girdiğinl
söyledi. Acll olorok

280 okul binosının
Kosım oyı öncesinde
depreme doyonıklı
hole getlrilmesine
kqror verildi.
Fizibiliie çolışmosının
ordındon deprem
onındo hemen
yıkılobilecek kritik
derslik yo do
binolordo eğitim
gören öğrenci!er,
okuIun soğlom blok-
lqrındo boşko
sınıfIoro toşındı.
kritik okullorın von
ve Hokkoride "/"7O'i,
Çonokkolede %

63'ü, Burso'do 7"
55'i, Bingöl'd e "/"48'i,
Siir'te o/o 4O'l,
Bolıkesir' de "/" 36'sı,
Hotoy'dcı o/o29'ıı,

İzmir'de ise % 22'sı
onorı|ocok.
Arslqn, bokonlığın
okullorı depreme
doyonıklı hole
getirmesi için hibe
ve uzun vqdeli kredi
olmo girişiminde
olduğunu, hibe için
özellikle Joponyo ile
görüşüldüğünü
söyledi.

arar/,a r/l0toru
Ameriko'do eğitim
ve yoşom konulorın-
do tek koynok olon
Mezun.co]Tl,
Türkiye'nin ilk ve tek
Türkçe içerikli
"üniversite Aromo
Moforu" ile
Ameriko'doki üniver-
siteleri Türk öğrenci!-
erle buluşturuyor.
Türk öğrencilerin
ihtiyoçlorı ve önce-
likli olorok seçtikleri
progrqmlor göz
önünde bulunduru-
!orok hozırlonon
Mezun.com'un
"Üniversite Arqmo
Motoru" öğrenciler
için eşsiz bir koynok
oluşturuyor.

Ameriko'doki eğitim
ve yoşom konulonn-
do bir numoro!ı koy-
nok olon
Mezun.cOffi,
"Üniversite Aromo
Motoru" ile üye|erine
Ameriko'doki üniver-
siteler hokkındo tüm
detoy!ı bilgileri
sunuyor. Dönemlik
güncellenen ön
lisons, yüksek lisons
ve dil okulu gibi
bölümleri kopsoyon
"Ünivers|te Aromo
Motoru"ndo
Ameriko'nın prestijli
285 dll okulu, l050
üniversite ve l l50
tone Community
College (Amerlkon

Devlet Yüksek Okulu)
bulunuyor; Eyolet,
Dil Okulu,
Community
Colleges ve progro-
mo göre oromo
koloylığı soğlıyor.
Mezun.com verito_
bonıno koyıt olmuş
üniversiteler ve
okullor için özel
olorok hozırlonon
Türkçe bilgl soy-
folorındq; progrom-
lqr, üniversite ve
okuIlor hokkındo
genel bilgi, sınov,
horç, yqşom, kom-
püs ve çevre bilgi-
Ierinln yonı sıro
öğrencilerin ilgili
kişilerle doho koloy

iletişim kurobilmesi
için direkt boğlontı
odresIeri de
yer olıyor.
Ameriko'do ve diğer
ü!kelerdeki eğitim
ile ilgili en son
hoberleri,
gelişmeleri tokip
edebileceğiniz,
eğitim dünyosının
nobzını tuton
Mezun.com, yurtdışı
eğitim hqberlerinde
olduğu gibi yurtiç|
eğitim hoberlerinde
de en hızlı ve en
kopsomlı şekilde
hizmet vermeye
devqm ediyor.
Ayrıntılı bilgi için;
www.mezun.com

7,/l;M 'nlnlk unİrcru|h
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goyri sofi hosıloyo 2
trilyon 200 milyor
dolor eklenebile-
ceğini söylüyor.
Roporo göre,
genç kodınlor iş bul-
mokto erkeklerden
doho fozlo sıkıntı

çekiyor. İş bulobilen-
ler de, köiü çolışmo
şortlorı, düşük mooş
ve sosyol sigortosız
çolışmo sorunlorıylo
boşo çıkmok zorun-
do kolıyor.

Uluslororosı Çolışmo
Orgütü'ne göre,
gençler orosındoki
işsizlik oronının en
yüksek olduğu bölge
Orto Doğu ve Kuzey
Afriko. Bu bölgede
yüzde 27 olon işsizlik
oronı, yine Afriko'do,
Sohro çölünün oltın-
doki ülkelerde
yüzde 21'e düşüyor.
Sonoyileşmlş
ülkelerde ise, genç
işsiz oronı yüzde 2
gerileyerek, l3. 4'e
düştü. En düşük
işsizlik oronıyso,
yüzde 7 oronındo,
Uzokdoğu
ülke!erinde
görülüyor.
Roporu hozırloyon
diğer uzmon
Dorotheo Schmidt,
Afriko'nın Alt Sohro
bölgesinde işsiz!ik

oronının yüksek
olmosıno roğmen,
ümit verici belirtiler
bulunduğunu
söylüyor.
uzmon, sohro

..a

çölünün güneyindeki
ü|kelerde genç
nüfusun ortış oronıy-
lo, genç nüfusun isti-
hdom ortış oronının,
oşoğı yukon eşit
olduğunu; boşko
bölgelerde ise bu
orondo büyük bir
fork görüldüğünü
belirtiyor.

Soyfo l0

u!uslororosı
Çotışmo Örgütü,
yeni iş oluşturmo
politikolonnın g
nüfuso odoklon-
mosını istiyor. Örg
genç yoşlordo iş
bulomoyonlorın,
yoşomlorı boyun
lşsiz kolmo o!osı!ığ
olduğunu be|i
ve bunun do dü
ekonomisi için son
derece zororlı olo-
coğı uyorısını
yopryor.

ıl

ilİl r,geilçhnhh eıı bryÜft soruilil 
rysız

Uluslororosı Ço!ışmo
Orgütü (lLO), gençler
orosındo işsizlik
oronının rekor
seviyelere uloştığını
bildirdi.
Yeni yoyınlonon bir
oroştırmoyo göre,
dünyodo, l5 ila 24
yoşlon orosındoki
gençlerin 88 mily-
onu işsiz durumdo.
Ropor, gençlerin işsi-
zlik oronının, son l0
yıldo yüzde 25 ort-
tığını gösteriyor.
Uluslororosı Çolışmo
Orgütü'nün veriIerine
göre, gençler,
dünyo iş gücünün
dörtte birini teşki!
edlyor.
Buno roğmen,
geçen yıl, l86 mily-
on işsizin yonsını
gençler oluşturdu.
Orgutun lstihdom

bölümü boşkonı
Jone Stewort,
dünyodoki 550
milyon çolışon yok-
suldon, l30 mity-
onunun genç
olduğunu söylüyor.
Bu kişiler, oileleriyle
birlikte, günde l
dolorlık yoksu!!uk
sınlrını oşomlyor.
Yetkili, gençlerin işsi-
zlik oronının yorıyo
indirilmesi ho!inde
dünyodo 'oplom

l

Ta[ılcilerin gefl
dönüş çllesı

Totillerini
geçirmek
üzere yurt-
dışındon
Türklye'ye
gelenler gerl
dönmeye
boş|oyınco,
Çonokkole'de
orobolı
vopurlorının
önünde izdi-
homo sebep
oldulor.
soboh erken
sootlerde
Çonokkole
iskelesine
gelmeye
boşloyon
oroçlor, uzun
süre kuyrukto
beklemek
zorundo
koldılqr.
Yokloşık 34

dereceyi
bulon sıcok
oItındo
oroçlorının
içinde bekleye
totilci|erin bir
kısmı fenq|ık
geçirirken, 3
orobolı vopur
fosılosız çolış-
mosıno roğ-
men yoğunluk
qzqlmqdı.
Türkiye
Denizcilik İşlet-
meleri yetk-
ilileri, 3 orobolı
vopurunun
orqlıksız sefer
yoptığını
belirterek,
yığılmolorı
ortodon
koldırmok için
ellerinden
gelen goyreti

gösterdiklerini
söylediler.
Bu orodo oro-
bolı vopur
kuyruğundo
bekleyen oroç
sohipleri ise,
"Her yıl oynı
sıkıntı ile korşı
korşıyo kolıy-
oruz.
yetkililerin bu
meseleye yı!-
lordır çore
bulmomosı
gerçel«ten
düşündürücü.
sıcok hovodo
çocuklorımızlo
birlikte orqç
içinde bek-
lerken perişon
oluyoruz" diye
dert yondılor.
Öte yondqn,
oroç!orın

sıroyo girme-
sine yordımcı
olon trofik
polisleri de
zomon zomon
zor onlqr
yoşodı.
Yoğuılluk
sebebiyle
iskele mey-
donındo trofik
sıkışırken,
oroçlorın bir
kısmı kilitbohir
motorlqrıno
yönlendiri!di.
Arobo|ı
vopurlorın
dışındo
Çonokkole ile
kilitbohir
orosındo sefer
yopon mini
feribotlordo
do kuyruklor
oluştu.

leri

ıı

ıl|tiilli takım kadrosu açıklan
(A) Milll Futbo|
Tokımı'nın Belorus ile l8
Ağustos'to yopocoğı
özel moçın odoy
kodrosu oçık|ondı.
Fenerbohçe'den 7,

Golotosoro/don 5,
Trobzonspo/don 2 ve
Beşiktoş'ton 2 oyuncu-
nun çoğırıldığı 25 kişilik
liste şöyle..
Milli Tokımlor Teknik
Direktörü Ersun Yonol
torofındon belirlenen
25 kişilik odoy kodroyo
Denizlisporlu Ersen
Mortin, Çoykur
Rizesporlu Kürşot
Duymuş ile
Ankorogücü'nden
Adem Dursun ilk kez

çoğnlırken, Mustofo
lzzel de 2002 Dünyo
Kuposı'nın ordındon
oynonon Gürciston
moçı sonrosı ilk kez
kodroyo dovet edildi.
ADAY İGDRO
Eylül oyındo boşloyo-
cok l E. Dünyo Kuposı
E|eme Grubu moçlorı
öncesi son hozırlık
moçını yopocok olon
(A) Mllll Futbol
Tokımı'nın, Belorus ile
yopocoğı özel korşı|oş,
monın odoy kodrosuno
şu futbotculqr çoğrı!dı:
Fotih Tekke, Gökdeniz

korodeniz
(Trobzonspor), Hokon
Şükür, Bülent
Korkmoz, Hoson Şoş,
Hokon Unsol, Ergün
Penbe (Golotosoroy)
Ersen Mortin
(Denizlispor), Omer
Çotkıç (Gençlerblrllğl),
Kürşot Duymuş
(Çoykur Rizespor), Umit
Ozot, Tuncoy Şonlı,
Serhot Akın, Volkon
Demirel, Servet Çetin,
Serkon Bolcı, Onder
Turocı (Fenerbohçe},
Adem Dursun
(Ankorogücü), İbrohim
Toromon, Okon Buruk
(Beşiktoş), Rüştü
Reçber (FC Borcelono),
Emre Belözoğlu (FC
lnter), Nihot Kohveci
(Reol Sociedod),
Mustofo luel
(Birminghom City),
Homit Altıntop (FC
Scholke Q4).
PAZARTESİ GUNU
TOPLANACAKLAR

l2 3o sootkşom
öouFutboTurkcell

Renoissqnce oteli

tısıylo boşloyocok.
Aynı gün soot l8.

törenine kotılocok.

uçoklo Denizli'ye
cek oy-yıldızlı ekip,
pomukkole col
Termol Otel'de ko
cok. Aynı gün D
Atotürk Stodı'ndo
20.00'de ontren

23.45'de kolkocok
uçoklo İstonbul'o
dönecek.

(A) Mllll Futbol
Tokımı'nın kompı l
Ağustos Pozortesi
lstonbul polot

soot l2.00'de
heyetin bosın

Golotosoro/ın
Metin Okioy
Tesisleri'nde ontren
yopocok mil!iler,

l 7 Ağustos So|ı gü
soot l2.00'de özel

yopocok mi!liler,
moçın ordındon

ı
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ö|ümlgrl nln
Soğlık BokonIığı Ano
Çocuk SoğIığı ve AiIe
P|onlomosı (AÇSAP)
Gene! Müdürlüğü ver-
i|erine göre, dünyodo
5 yoş oltındoki her

çocukton'4'ü ishol
nedeniyle ö|üyor.
AÇSAB ishol oIon

çocuğo bol sıvı veril-
erek ölümlerin
ozo!tılobileceği
uyorısındo bulundu.
ıxl munobirinin
edindiği bilgiye göre,
ishol enedinye| her yıl
3 bin 500 çocuk hoy-
otını koybediyor, yoni
5 yoş oltındoki her
l00 çocukton 4'ü
ölüyor. AÇSAP veriler-
lne göre, her çocuk
yı|do en oz iki kere

ishoIe yokoIonıyor ve
bu rohoisızlıklor ölüm-
le sonuçIonobiliyor.
AÇSAB isholli çöcuk-
loro bol miktordo su
ve sulu gıdolor veril-
erek doho çobuk
iyileşmelerinin
soğlonobileceğini ve
ishol ölümlerinin
önlenebileceğini
oçıklodı.
Bu orodo, AÇSAP
onne ve bobolorı
sigoro içen çocuk-
lorın soIunum yolu
hostolıklorıno
yokolonmo riskinin
doho yüksek
olduğunu duyurdu.
AÇSAR 5 yoşındon
küçük çocuk ölüm
nedenlerinin içinde

zoturrenin üçünücü
sırodo yer oldığını
koydetti.
Soğlık Bokonlığı, iyot
eksikliğinin ciddi bir
holk soğlığı sorunu
olduğunu belirterek,
Türkiye"de her 3 kişi-
den birinde guotr
görüldüğünü belIrtii.
Guotr hostolığının
yoygınloşiırılmosını
önlemek için iyotlu
tuz kullonımının ortırıl-
mosı gerektiğinin
oltını çizen Bokonlık,

şu uyorılordo bulun-
du: 'Yopılon tohmin-
lere göre dünyodo
her yıl yen| doğon
yokloşık 40 bin
çocuk, onnelerinin
diyotinde yeterince

iyot bulunmomosı
yüzünden forklı
ö!çülerde zihinsel ger-
|lik riskiyle korşı
korşıyodır. lyotlu tuz
kullonorok çocuk-
lorınızın zeko
puonının l0 puon
yüksek olmosını
soğloyobilirsiniz.
Ortolomo günlük
ihtiyoç olon 'l50 mcg
(bir topIu iğne koşı
kodor) yeierince olın-
modığı için 740 mily-
on inson guotrdon,
dünyo nüfusunun
yüzde 54'ünün ise iyot
yetersizIiği hosto lık-
lorındon etkilendiği
belirlenmiştir. Bu soru
nu iyotIu tuz kullo-
norok önleyebil irsiniz"

ırı nOı n00

ıı ı

0nıls
çaresı

vücutta m|?,
ABD'de yopılon bir
dizi oroştırmo ile,
mide konseri ve ülser
gibi ölümcül
hostolıklorın
tedovisinin, yine
inson vücudundon
bulunon bir kimyosol
modde ile gerçek-
leştirebileceği ispot-
lomoyo çoIışılıyor.
Eğer deneyler doğru-
lonırso mide
hostolıklorı inson
hoyotı için tehdit
olmokton çıkocok.
BBC'de yoyınlonon
hobere göre, ABD'li
bir grup bilim
odomı, inson]orın
yüzde 50's|nde bulu-
non ve boşto ülser
olmok üzere birçok
sindirim rohotsızlığı-
no neden olon
'Helicobocter pylori'
isimli bokterinin nosıl
yokedilebiIeceğine
doir ipuçlorını orıyor.
Koliforniyo
Eyoleti'ndeki
Burnhom
Enstitüsü'nde yopılon
son oroştırmolordo,
mukozodo bulunon

bir kimyosol olon
'Alpho 1,4-N-
AsetilguIisomin'in
midedeki bokterilere
korşı etkili olduğuno
yönelik ciddi bulgu-
loro rostlondı.
Bulguloro göre,
sodece inson
vücudu torofındon
üretiIen bu kimsoyol
modde,
Helicobokter
pylori'nin şeklini
bozuyor ve zomonlo
yok olmosını
soğlıyor.
Bulgudon yolo çıkon
bilim odomlorı, bu
soyede enfeksiyon-
loro boğlı mide
hostolıklorının do
ortodon koldırılobile-
ceğini, hotto mide
konserinin de
önlenebiIeceğini
soVunuyor.
Bilim odom|orı şimdi
de sodece inson
vücudundo bulunon
söz konusu kimyo
solın hongi yöntemIe
tedovide kullonılo-
bileceği sorusuno
cevcıp qrıyor.

ıı

n n[lllide kanser

Astım'ın şlşmanlıkla
lsl var mflıı g

Son yıllordo dünyonın

çeşitll ülkelerinde
yopılon bir çok
oroştırmo, obezitenin
(şişmonlık) osiım için

çok önemIi bir risk
foktörü olduğunu
ortoyo çıkordı. Bu

oroştırmolordo, vücut
kitle indeksi
normolden ne kodor
fozlo ise, ostım
görülme ihtimoli de o
kodqr yüksek bulun-
du. Buno korşılık, deri
kıvrımı kolınlığı ile
ostım orosındoki
ilişkinin doho qz
önemli o|duğu sop-
tondı. Asiım ve şiş-
monlık orosındoki i!iş-

ki, honımlordo ve
gençlerde dqho do
onlomlı id|.
Cerrohpoşo Tıp
Fokültesl Göğüs
Hostolıklorı Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Ahmet Rosim
Küçükusto şişmonlor-
dq ostımın fqzlo
gönilmeslni çeşitli

foktörlere boğlıyor:
-Göğüs duvorındoki
yoğlonmonın hovo
yollorını sıkıştırmosı
-Akciğer vo|ümlerinin
ozqlmosı ve hovoyol-
lorının dorolmosıno
boğlı olorok bronş
oşırı duyorlılığının ort-
mosı
-Hormonlor ve d|yetle
ilgili foktörler.
(Şişmon!ordo yüksek
olqn leptin isimli hor-
monun ostım için bir
risk oluşturobileceği
ilerl sürülüyor.)
Bu oroşiırmolordo
elde edllen önemli
blr sonuç do, şişmon-
lor fozlo kilolorını

verdiklerinde, ostım
belirtileri ve iloç ihiiy-
ocının ozolmosı ve
okciğer fonksiyon-
lorındoki bozukluk-
lorın düzelmesidir.
Bu sonuçloro korşı

çıkon bozı oroştırmo-
cılor ise, ostımın şiş-
monlığo değil, şiş-
monlığın ostımo boğ!ı
olduğunu ileri sürüy-
orlor. Bunloro göre,
uzun süreli ve fozlo
koriizon kullqnımı,
osiımlılortn spor ve
efordon koçınmolorı
obeziie riskini ortıron
foktörlerdir.
ıüRxiyg DEKı DuRuM
300 ostımlı

hosto üzerinde yop-
tığımız bir oroştır-
moyo göre, 7 -14
yoşlor orosındoki
ostımlı çocuk|orın
%60'ının ideol kilo-
lorının üzerinde
olduğunu soptodık.
Bu çocuklorın çok
kıso süreler dışındo
kortizon kullonmomış
ve bir çoğunun spor
yopıyor olmolorı şiş-
monlığın ostım için
bir risk foktörü o!o-
bileceğinin konıtı
olorok değerlendirildi.
ErişkinIerde ise, şiş-
mon|ıklo ostım orosın-
doki ilişki honımlordo
doho belirgin idi.
ozellikle de,
menopoz döne-
mindeki ostım!ı
honımlorın %70' lnin
kilolorı normol değer-
lerin üzerinde
bulundu.
Erkeklerde, ostım ıe
şişmon!ık orosındo
böyle bir |lişki
soptonmodı.
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GEM|ç EczANESi

GEMLiK
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YlL : 32 SAY| : 19O4
rİyerı : 250.0OO TL. (KDv Dohiı)

Sohibi : Kodri GULER
Yozı İşler| Müdürü : Serqp eÜl-En

Hober Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B

Te! :513 96 83 Fox:513 35 95 GEM!ıİK
BosıIdıöı Yer : oFsET

Motbooclık-Yoyıncı l ık-Rek|o mcı ]ık Tesisi
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini boyrom Günleri ve Pozor günleri yoyınlonmoz)

ıte-
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Tatil döntjşü çilesf bitmiyo
Yaz tatili nedeniyle ilçemizde yurdun dört bir yanına gidenlerin gidiş gelişleri çileye
dönüşüyor. Her sabah Çarşı Meydanı'ndan kalkan otobüsIerde yer bulmak mümkün değil
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bütün kış boyunco
yoz oylorındo
yopocqklorı totili
düşünen votondoşlor
mutIuluklo geldikleri
toilI yörelerinden
dönüşlerinde çile

çekiyorlor.
"Totile gelirken bir
dert, dönerken bin
dert" misoli yoşodık-
lorı yerlere dönüş
yopon totilcilerin.
en büyük sorunlorı
ise iletişim oroçlorın-

do yer bulmo koştur-
mosı oluyor.
Gemlik'in totil
beldelerine
yoz oylorının
boş!omosıylo
birlikte okın eden
toti!ciler, Ağustos
oyının ortolorıno
geldiğimiz bu gün-
lerde ortık dönüş
hozır!ığı lçindeler.
önceden kenditerine
bilet oyırton totilciler
şonslı olurken son
ondo bilet teloşıno
düşenler ise otobüs
yozıhonelerinden
yüzleri osık çıkıyorlor.
Misofirlerini yolcu
etmek için otobüs-

lerin horeket
etmesiyle birlikte
el sollomolordo
boşIıyor.

Bundon sonro iki
torof orosındo
tekror buluşmo ge!e-
cek yoz boşlorındo

olocqk ve soğ kolon-
lor oynı teloşı yoşq
yocok ve uğurlomo
lor devom edecek.
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Hersey§rWffi§§§WffiicinI
Aziz Milletimiz,

_1 4 Ağu§tc;s 200 1 iarihinde sizlerın büyıjk teveccüht.ıy!e kurulan AK PARTi. bıı9t)n kııı,uliışunun 3. yı{ını

kut|amaktadır. Bu yesile ile ülkemizin iıugünü r,e yarınıyla ilgili duygu ve <lıişünce|erimi sizlerle paylaşrnak
isıiyorum.

Her şeycierı önge, sizlerin verdiği efT]af)ete layık o|a}ıilınek için, tüırı giıcıimiiı|e çalıştığımızı belirtmek
isteriııı. GayretIerimiziıı, iilkeırıizirı ve ırıilletiırıizin huıurve refa}ııııa yol açırıası tıı bÜyiik arzıırnuzdrır.

§evgili vaıandaşlarım,

SizIe riıı clıı şahit oirJuğu gibi AK PARTi ile birlikte Türk siyaseti farklı bir anlayışia ıanışmış, ülkenıiz Vçni
bir soluk ye heyecana kavıışnıuştur. Gelonekset siyıset an}ayışındaki yanlışlıklar, kisır çekişmeİer ve suni
kavgalar AK PARTi ilş birlikte yok olmuştu r. Zira biz siyaseti. kişisel çıkar amaçlı },apmtyor, siyaseti rant

aracı cılarak gcırrr,ıiiyorı,ıı. Buyle clüşiirıeıılerirı uğraclığı akıbet iıafızaIarırnıııla canlılığırıı koruıııaktıclır.

§iziırı iç:ıı siyaset; tıiıyiik l;ir ıııedeıriyetin ve ttrihirı iizerinde tluraıı Ttırkıye'yi hah etligi yere çıkarrrıaııırı
vğ her şeyin or, iyisirııı layık olın ıııillutiıııizi htııuı vğ zenginliğe kavtıştı.ırmanın l.ıir 6racıdır. Ve biriıı'ı
siyaset anlayışınıızın iemelindg her zaman, "önce millet" varöır,yanisizler versını;. Devleiin cJa. ülkenin
cje . sivasetin de ge. rl:ek sahibi sizlersiniz,

Değerli dostlar.

Tiirkiye iştikrşra kavı_ısll,ıkq:a, :ıı:runlşrırrıız çrJzıilr_jükçe. iırsaniarırrıızııı gel*r:eğe ilişkin ıınıı.ıtları bıiyÜrlükÇe.
AK PARTi cle biıyiiıııektedir. YaniAK PARTI milletiıııizle lıirlikte büyüıııekte<lir, Milletiınizin partimize
gtisterıııiş r.ılr.luğu sevgi. azıııimiıi ve gayretimı7i artırmaktş. nalka hılmşt yniııncla eııgellnrİ a§nlakta
hlıc. l;ii yi.ik g iiç veımekır.:dir.

§evgitidostlar,

AK PARTi ıktırJarı ile Lıırllı,,, ,'kcrni- .!t:tüCe oltırnlu ç;clışıııeltır yaİianl]],lktadır. Enflasyoıı vc İaız

cranları büyük düşüş gösıt,, ., _, ,>ığrçJeler, ijlkenıizin geçen yıl o|du(tu çitıi cu yıl da ,",İ,5'in Üzerinde
bir bıiyünıe yakalayacağını Qo§termekı,rdi, lktidarin,ıızcia huzıır ve gÜven ortafnının sağlanılaşrrıasıy|a
ülkemizin dünyadaki itibarı yiikıe|nıi5 üı..lrıyarıın en öı,ıemli zirve toplaniıl;ırıııa ev sahipliği yapan Türkiye
dış pol itikacla ki etki nl iği ni c iclri i rı lç: ıı clş a rtı rr,,tışıi r.

Elbatle sür1ıtılğrıı,ııız son bı.ılmaııııştır. Ülkemizin öııiiıırln aşılması gerekeıı prrılrlenıler mevcuttur. Özellikle
işsiılik ve yolsuzitıkla rnücadele cJ,nüııüzdeki döne nıde tiz,eriııa var gücüııı(izle gideceğimiz temel soruıı
alanla rırlır.

Bu ülkede istikrar ve güvon sağlandığında. dürüsı ve çalışkan i:ir hükürnet iktiitara geidiğinde. nelerin
boşarıldığını artık rnilletimiz görmüştür. Bizler brıgüne kadar olduğu gib , bugunden sonra da aynı azim
ve gayretle çal ışınalarını ızı sürclüreceğız.

Başıa rı ııı ızı ıı kıyııağı- ırı i l leti rııiee güverı ırıerrı izdi r.

Bize güvenmeyo cievam edin; .,ira, tıizıim size giıveninıiz sonsuzdur.
Hepirıiıi tekrar en ıçten duygu|arınıla se lamlıyor, sevçi ve saygılarınıı 5t.ıntıyorı.ırn

Yolun Açık Türkiye!"
R. Tayyjp,üSnoĞnıv

AK PART1.6enel Ra_şkani ve B,ışbakan

", fY'ıı^,
t*l AK PA
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FlYATl : 250.000- TL.
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Haydariye Köyü'nün 129. kuruluşu geleneksel pilav günü ile kutlandı

_

cıı ve

scıfine

Yoı uyhn genelde fe$ivolleıin ve şenlikleıin yopıldığı
aylordır.

Gemlilç bu tür şenliklale l973 yılındo tonışi.
Gemlik Turizm Fesiivoii günün Koymokomı To]ot

'un girişimleıi ile yopılmoyo boşlodı, Yıllorco bu

feıiivolin içeıiğinin degişmemesi, porosol şıkıntıloı

etkinlik sonoiçıhnn mey-

ıık-.şen

gönüllünün
grdller ordo yOpıldı

FesiivqGemlik]ilere n neçobolonyloiirl«oç

MuhoRohmetli rrem bu verenleri nAiosoy, gönül'e
geliyordu.

§onrc,

yılyopıldı.

gösieıdi|er.

Kadri GÜLER
kadri_gu le r@ hotmai |.com

§oboh
yoğrnur

Şenlikleı festivoller

Şehir Novodqn'nın foiklörcü-
gibi ülkeleıin folklörcüleri de

ı

§il ç\
1{l2

"İ7i €c:zw
@ee

aaçla&
Çocqklorlnlzın günde en oz üç sootini olocok olon okul yolculuklorlno son Verİyoruz....

okulumuz ozel Aykenİ ılköğretim okulu Ve Anoslnlfl 2oo4 - 2oo5 öğretim ylll koyltlonno boşlo
Deneyimli kodrosu ve çoğdoş eğitim onloylşlylo sizlere en yokln özel okuldur

3ıHlı
§ıı u\

rnıştır.

2004-2005 oGRET|M YıLl FıYAT LısTE]\4lz

SİNİFLAR UCRET
ANASıNıFı 3.ooo.ooo.ooo TL
I . slNıF 3.75o.ooo.ooo TL
2. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
3. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL '
4. sıNıF , 4.5oo.ooo.ooo TL
5. slNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
6. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. sıNlF 4.5oo.ooo.oodTl

Fiyoilorımızo yemek ve servis dohildir
öorııırıERDE l0 TAKsiT iMKANı vARDıR

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLIı(

tukalluul]u§u0Ha I
Hoydoriye Köyü'nün kuruluş günü kuilomolorındo Elmolı
suyu olorok odlondırılon sulomo suyunun köye'okıtılmosı
törenleri de yopıldı. Su 9 kilometre boru ile Hoydoriye
köyüne getirildi. Açılışo AK Portili Mi|Iefuekilleri de kotıldı.
Uzun yıllordon beri
Hoydoriye Köyü'n
de torlqlqrı su/o-
mqk için kullqnılqn
Elmqlı Suyu sonun-
do 9 kilometre
boru döşene rek,
köye getirildi.
Hoydoriye
Köyü'nün 129 ncu
kuruluş yıldonümü
nedeniyle hem
gelenekse/ pilovlar

. yendi, hem de
suyun oçılışı
yopıldı.

Seyfettin ŞrrrnsÖ Z'ün
hqberi soyfo 3'de
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Alışveriş
merkezİ
önünde
erken

kapatma
tartışmas,

Seyfettin ŞEKERSÖZ

llçede bulunon
morketlerden
bozılorının
koponmo sooilerine
uymomolorı
müşteri|erle moğozo
çolışonlorını korşı
korşıyo getirdi.
Koponmo sooiini
okşom 2t.00
oloıok belirleyen
moğozolor
5 dokiko önce
kopılorını kopot-
moyo boşloyınco
müşterilerle
orolorındo
toriışmolor
yoşonryor.
Kopısındo koponmo
sootl olorok 21.00'l
gösteren İsiiklol

Coddesi
üzerinde bulunon
Bim Alışver|ş
Merkezi'ne
5 dokiko önce
gelen müşteıiler
moğozo personeli
toroiındon
içeriye olınmoyınco
tepki gösterdiler.
Moğozo
çolışonlorının
kendilerine yönelik
"İsiediğiniz yere

şikoyet edin, içeriye
olmryoruz" sözlerini
sorfetliklerini
öne süren
müşteıiler ne
yopocoklorını
şoşırorok,
moğozo önünden
oyrıldılor.
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Orman kö ylerl
mahalle olmuyo

Içişleri Bokonlığı torqfındon i!gili voliliklere "ormon köyleri" kon
genelge gönderildi. Genelgeye göre; ormon içi köylerin ve
bitişiği köyleıin "ormon köyü" oloiok değerlendirileceği, tüzel kişiliği
kolkmodığı için belediyelere moholle olorqk boğIonmoyocoklorı biH
di. Buno göre; Gençoli Köyü moho|le stotüsüne olınmıyor.
Seıfettin ŞEKERSÖZ

Doho önce ormon
Bltişlğl köy olon
Gençoli Köyünün
Büyükşehir
Yososı'nın çıkmosın-
don sonro
mohol|e stotüsüne
dönüştürü!mesi
Gençoll Köyü'nde
üzüntü yorotırken
İçiş|eri Bokonlığı'nco
yoyımlonon
genelge yüreklere
su serpti.
İçişleri Bokonlığı'nco
yoyımlonon
genelgede,
ormon içi köylerin
ve ormon bitişiği
köylerin, "ormon
köyü" olorqk
değerlendirileceği,
bunlonn tüzel
kişiliği kolkmodığı
için belediyelere
moholle
olorok boğlon
moyqcok!orı
blldl]ildl.
İçişleri Bokonı

Abdülkodir Aksu
odıno Müsteşor
Zekerlyo Şorlcok,
ilgili voliliklere
"ormon köyleri"
konulu genelge
gönderdi.
Genelgede,
ilgili l6. moddenin
devlet ormonlorı
içinde ve
bitişiğinde oturon
köy holkının
geçlm seviyesinin
yükse|tilmesi için
gerekli tedbirleri
olocoğını, El.
moddesinin ise
ormon içinde veyo
civorındo bulunon
köylerin muhior ve
ihtiyor meclisinin
kendi köy hudut|qn
içindeki devlet
ormonlorının
muhofozosındo
ormon teşkilotı
ile işbirliği
yopmoklo görevli
olduğunu düzen-
lediği belirtildi.

oRMAN röntni
TAN|MIARı
Gene|gede Ormon
Konunu'no göre
çıkorılon "Ormon
Köy!üleri Kolkındırmo
Fonu Yönetmeliği" ile
Ormon Köylülerinin
kolkınmo|orının
Desteklenmesi
Hokkındo Konunu'no
doyonorok çıkorılon
"Ormon Köylü|erinin
kqlkınmolorının
Desteklenmesi
Hokkındoki
yönetmelik"te
yer olon "ormon içi
köy" j'ormono bitişik
köy" "ormqno bitişik
köy ve belde" ve
"ormon köyü"ne
ilişkin deyimlere
ve tonımloro
yer verildl.
§öz konusu
genelgede,
"Buno göre, 52l6
soyı|ı konunuıt 2.
moddesine göre
yopılocok

tespitlerde; ormon
içi köyler ve o
bitişiği köyleı
köyü olorok
lendirilecek, bun-
lorın tüzel kişillği
kolkmodığı için
belediye|ere
moholle olorok
boğlonmoyoco
denildi.
Bursq Büyükşehir
sınırlorı için9
moholle olorqk ol
mosı plonlonon
Gençoli kö.vünün
yine köy stotüsün
kolocoğı bek-
lenirken doho
Burso Büyükşehir
sınırlorı içine ol
oçıklonon
Orhongozi'ye
Korsok, Gemiç,
Gürle ve Yeni
Gürle'nin de oynı
şekilde oimon
köyü olorok köy
stotüsünde
kolocoklon
be!irtiliyor.

TURKİYE,NİN EN EKONOMİK DAVETİYELE

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

fürioı oisoı
MATBAAC İ Lİ K.YAYİ N C İ Lİ K-R E KLAM C İ L İ K

İstlltlol Cod. Boro Sok, Akbonk Arolığı No : 3/B GEMLİI(

Tel : |0,224| 5l3 96 83 Fox i (0,2241 5l3 35 95
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Aykut Kocomon ve
Sqmet Aybobo

Beşiktoş ve Fenerbohçe, çok zen-
gin bir kodro kurdu.

Bir çok yıldız futbolcu vor.

Her yerin, birden çok odomı vor.

Peki... Bu hocolor, nosıl tokım kuro_

cok.
Yönetimden gelen boskıloro nosıl

tovır koyocok.
Bono göre her iki tokımdo, eksik

tronsfer yoptı.
Fenerbohçe'nin Aykui Kocomon'ı

olmosı lozımdı.
Bunlor, çok iyi yordımcı ontrenör

olurdu.
Aslındo, geçmişte bu iki kulüp

bunu denemişti.
Amo. Oğuz Çetin'in hırslı ve içten

pozorlıklı yopısı, bu sistemin yer-

leşmesini engelledi.

Sinon Çetin ise, bir teknik odom
gibi olomodı.

Sonki, bir sınıf mümessili gibiydi.
Bozı oyunculoro ekstro tolerons

gösterdi;
Ve. Beşiktoş'toki disiplinin çökme-

sine neden oldu.
Hoftolor geçtikçe, Doum ile bozı

oyunculor orosındo gergin|ik olocok.

Çok yoğun olmoso bi|e, benzer
sıkıntılor Beşiktoş'to do yoşonocok.

HoIbuki, Somet Aybobo ve Aykui
Kocomon bu gerginliği önlerdi.

Ve. Hocoloro do, teknik kotkı
soğ|ordı.

Ne derseniz deyin.
Bono göre Fenerbohçe ve

Beşiktoş'ın, tronsfer dosyosı eksik
koldı.

Önemli olon, çok odom olmok
değildir.

Lozım olonı, sisteme yerleştirmektir.

Bana bir mutluluk,
Söyleyin ki,
Acı karşılığında,
Elde edilmiş olmasın.

"Margaret afimhant"

GIINİIN sozü

Eroı GÜRçAY

2Haydariye Kö uru uşu geleneksel pilav günü ile kut|andıyu nun

ıHa arı K0
ıı

u

sulamasu unakilyu tu
Hoydoriye Köyü'nün kuruluş günü kutlomolonndo Elmolı
suyu olorok odlondırılon sulomo suyunun köye okıtıImosı
törenleri de yopıldı. Su 9 kilometre boru ile Hoydoriye
köyüne getirildi. Açılışo AK Portill Millefuekilleri de kotıIdı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hoydoriye Köyü
kuruluşunun l 29. ncu
yıldönümünü
kutlorken orozi
sulomo suyuno do
kovuştu.
Hoydoriye Köyü'nde
geleneksel hole
dönüştürülen pilov
günü nedeniyle
düzenIenen
etkinlik|erde köyün
80 yıldır dere
yotoğındon kullondığı
Eİmolı Suyunun
borulorlo köye
boğlontısı
gerçekleşiirildi.
AK Porti'nin odeto
gövde gösterisi yop-
tığı Elmolı Sulomo
Suyu'nun oçılışıno
Burso Mil|etveki!leri
Atlon Koropoşooğlu
ve Mehmet Emin
Tuton ile birlikte
Belediye Boşkon Vekili
Nurettin Boy, Köy

Hizmet|eri ll Müdürü
Kemol Demirel,
Ormon Bölge Müdürü
Ali Girgin, AK Porti İtçe
Boşkonı Enver Şohin,
yöneiim kurulu ve İl

Genel meclis Üyeleri,
İlçe Emniyet Müdürü
Ali Kemol Kurt, İtçe
Jondormo Bö|ük

komutonı Murot
Koromon, İlçe
Müftüsü yusuf

Şohin i|e çok soyıdo
misofir kotıldı.
Hoydoriye Köyü'ne
yokloşık 2 kilomeire
mesofeye kodor
getirilen ve 9
ki|ometrelik boru
döşenen E!molı
Sulomo suyu'nun
oçı!ışını M illefueki!leri
ile konuklor
birlikte yoptılor.
Yokloşık l 500 dönüm
zeytin!ik orozinin
sulonmosı
hedeflenen Elmo|ı
Sulomo Suyu'nun
oçılışıno kotı!on
Alton Koropoşooğlu,
Türkiye'nin su zengini

ülke olmodığıno
dikkot çekerek
"Aksıne düzenli
kullqnılomoyon suyo
sohibiz. Hükümetimiz
bu konudo büyük
proje hozırlıyor.
önümüzdeki
oylordo Su İdoresi
kurulqrqk düzenle-
menin tek qldqn
yapılmosı hedef
leniyor" şeklinde
konuştu.
kesi|en kurbon ve
okunon duo|orlo
yopılon oçı!ışın
ordındon Köy
meydonındo
toplonon misofirlere
gelenekse| pilov,
irmik helvosı ve
oyron ikrqm edildi.Attıklorı polovro...

Hükümei, lMF ile 3 yıIlıkyenl

stond-by onloşmo kororı vermiş.

'll\ılF ile nikohı otocoğız",

Görülüyor ki; ottıklorı poloııro,

Bokolım nereye kodor,

?oıan 1annııı

TAşı ı ı

GEDlĞİı.ır
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

OzelleştiriIen
Belediye Temizlik
İşleri, çöp kontey
nerlerini zomonındo
boşoltmodıklorı için
votondoşIorın
tepkisi büyüyor.
Çöp toplomo
işlerinin özelleşti
riImeden önce
doho iyi yopıldığını
öne süren voton-
doşlor ilçenIn
codde ve sokok-
!orındo uçuşon
çöpleri görünce
"Gem!ik'e yokışmı
yor" sözlerini dile
getirdiler.
Konteynerlerin
zomonsız ve orolıklı
olorok olınmosı ile
özellikle ilçenin en
işlek yeri oIon
lstiklol coddesi
üzerindeki
temizlenmemiş
cöoleri oörenler
'önces| ve sonrosı'
diyerek durumu
değer!endi'rme
yopıyorlor. Doho

önce rohotlıklo
denet!enebilen
Belediye Temiz
lik !şleri'nin
yoptığı işi
üstlenen temiz!ik
firmosının
iholeyi oldıkton
hemen sonro
çok iyi yoptığı
temizleme
işlemlerine
son zomonlordo
önem ver-
mediği ve
ilçenin en güze!

!çinin boşoltıldığı
gerekçesiyle
(BDDIQ Bonkocılık
Denetleme
Düzenleme Kurulu
torofındon yöne-
timine el konulorok
bonkocılık fooIiyet-
leri durdurulon İmor
Bonkosı'nın Gemlik
Şubesi boşoltıldı.
Aylor süren dosyo|o-
mo işlemlerinden
sonro hozırlonon
bonko binosındo

nezoretinde toşım.{ı

şirketi komyonuno
yük!endi.
Yokloşık l0 yıIdır
Gemlik'te bonkocılı
fooliyetlerini
yürüten lmor

ı]z
be

bulunon tüm
molzemeler
önceki gün polis

Borkosı'nın önüm
deki günlerde to
losınındo koldırıl,
mosıylo ismi de
torihe korışocok.

k

yerlerinde çöp
yığın!orının oluşmosı

güzel Gemlik'e
yokışmıyor.

rtez

ı

ı
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Seyfettin ŞEKERSOZ

Komiloğlu
Limited Şirketi'ne
oit Demirler
Alışveriş.
Merkezi'nin
ikincisi İstiklol
coddesi'nde
oçıldı.
Bir süredir
restorosyon

çolışmolorı
süren eski
Alemdorlor
Fobrikosı'n ın
olduğu yerde
oçılon A!ışveriş
Merkezi'nin
oçılışındo
izdihom yoşondı.
Açılış kurdelesini
AK Porti l!çe

Boşkonı Enver
Şohin ile işodomı
Erdoğon
Borutçu oğlu'nun
birlikte kestiği
Demirler
Alışveriş Merkezi
iki kotton oluşuyor.
ust kotındo
Yoğmur
Mobilyo'nın

oturmo gruplorı,
yemek odosı ve
yotok odosı

çeşitlerinin bulun-
duğu Alışveriş
Merkezi'nin
giriş kotındo ise
insonın tüm
ihtiyocı olon gıdo
ürünleri bulunuyor.
Büyük izdihom
içinde oçı|ışı
yopı|on Demirler
Alışveriş Merkezi'nin
ilçenin büyük
ihtiyocını korşılo-
mosı bekleniyor.

ı
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Kre kartı hayat karartıyor
Ankoro Ticoret
Odosı'nin (ATO)
"Plostikleşen Hoyqtlor
Roporu"no göre,
kredi kortı borcunu
ödeyemeyen voton-
doşlor ev, orobo,
or§o soiıyor, boşonıy-
or, ülkeyi terk ediyoı
kim|ik değiştiriyor.
ATO torofındon hozır-
lonon ropordo, holkın
olım gücünde bir
değişiklik o!momosı-
no roğmen kredi kortı
kullonımındq potlo-
mo yoşondığıno, yeni
bir kredi kortı krizi ile
korşı korşıyo olun-
duğuno dikkqt
çekildi.
Ropordo,
Bonkolororosı kredi
Kortlorı Merkezi'nin
verilerine göre,
Türkiye'de geçen yıl

I

Hoziron oyındo l 7
milyon olon kredi
kortı soyısının bu yılın
oynı oyındo yüzde 36
ortış|o 23.2 mi|yono
uloştığı, bu yı!ın
Nison-Hoziron oylorı
ile geçen yılını oynı
dönemi
korşıloştırıldığındo
işlem odedinln yüzde
39, işlem tutorının ise
yüzde 66.9 oronındo
ortış gösterdiğl
belirtildi.
Bonkolorın "koro liste-
si"nin yeniden

büyüdüğüne de
dikkot çekilen ropor-
do, Merkez
Bonkosı'nın veri leri ne
göre 46 bin 827'si
kredi kortı borçlulorı
olmqk üzere 56.4 bin
kişinin "kqro liste"ye
olındığı koydedildi.
Ropordo, bu yıl
Temmuz oyındo
geçen yıIın oynı
oyıno göre kredi
kortıylo yopılon
olışverişlerln yüzde 86
ortorok 9.9 kotrilyon
liroyo, tüketici kredi-

]ctıırux sırasl cgereI

a

lerlnin lse yüzde l84
ortqrok l2.1 kotrilyon
liroyo çıktığıno dikkot
çekildi.
Beyoz eşyo sotışlorıno
ve tüketim mqllorı
ithoIoiındoki ortışo
do dikkot çekilen
iopordo, "Kriz
nedeniyle ertelenen
olışverişler ge!ire
boğlı değil, ge!e-
ceğe boğlı olorok
güvensiz bir biçimde
yopılıyor. Tüketim
eğilimi ve buno boğlı
olorok kredi kortlon
ve tüketici kredileri
de soyı ve kullonım
hocmi olorok ortıyor.
kredi ve kredi kortı
pozorlomo goyreti
içinde olon bonko|or
do votondoşın gelir
durumunun üzerinde
kreoi oçorok tüketim

eğilimini körüklüyor.
Bu durum holkı bir
'yoşom ipoteği' ile
korşı korşıyo
bırokıyor" denildi.
Ropordo, ATO'yo
gelen mektup ve
telefonlordon der-
lenen kredi kortı
moğdurlorıno ilişkin
dovronış biçimlerine
de yer verilirken,
buno göre kredi kortı
borcunu ödeye-
meyen votondoşlorın
ev, orqbo, orso soi-
tığı, boşondığı hottq
ülkeyi terk ettiği yo
do kimlik değiştirdiği
belirtildi. Ayrıco

Burso Esnof Odolorı
Birliği Boşkonı Arif
Tok, Yeni Türk
Lirosı'no geçlş son-
rosındo boşloyocok
kuruşlu olışverişlere
uygun yazaı koso
oIımını tek elden
yoporok, esnofo
koloylık soğloyo-
cokIorını söyledi.
Tok, Türkiye
genelinde l milyon
700 bin yozor koso
bulunduğunu bun-
lordon 600 bininin
YTL'ye uygun
olduğunu
belirterek, "Her zoh-
meiin bir külfet| vqr.
YTL'nın sıfırsız por-
oloro Türk ekonomi-
sine soğloyocoğı
morol bu külfeti
korşılomoyq değer"

ropordo, yüksek kredi
kortı borçlorının
soğlık sorunlorıno do
yol oçtığı ve kredi
kortı sorunundon en
çok çocuk ve kodın-
lorın etkilendiği
koydedildi.
kredi kortIorındo
yopı!on toksitlendirm-
eye de değinilen
ropordo, gelir duru-
munun üzerinde limlt
ve oylık ortolomo
yüzde 6.25, yıllık
yüzde |O7 toiz oron-
lorıylo tüketicinin
ödeme gücünün
üzerinde oçıldıkço
oçıldığı onIotıldı.

dedi. Burso'doki
l l5 bin esnofın 80
binin yazor koso
kullondığını ifode
eden Tok, "Biz blrllk
olorok YTL'ye uygun
ycrzor kosolorı doho
ucuzo olobilmek
için esnofo öncülük
yqpocoğız. Yozor
kosolonn tek bir fir-
modon olıp veyo
direk üretici i|e
boğlontı soğIo-
yorok esnofo
destek oloc6ğız.
Moliye Bokonlığı
yazor kosolor için
2005 yılının Ocok
oyınq kodor
mükelleflerine süre
verdi. Esnof olorok
bu sürenin uzotıt-
mosını bekliyoruz"
diye konuştu

IIIIII ıı
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YTL'ye uyumlu
yazar kasa
seferberliğİ
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§tres ddfu baüryıllıf shhıııfui güçhndıhPr
Çok soyıdo
hostolığın ortoyo
çıkmosındo önemli
ro! oynoyon stresin,
foydosı bulundu:
stresin, cildin
boğışıklık sistemini
güçlendirdiği
belirtildi.
ohio Üniversitesi'nde
görevli bilim odomı
Firdous Dhobhor,
Amerikon
Dermotoloji
Akodemisi torofındon
Woshington kentinde
düzenlenen yıllık
toplontıdo, foreler
ve sıçonlor üzerinde
yoptıklorı
deneylerde, stresin
cildin boğışıklık
sistemini
güç!endirerek
enfeksiyonlorlo
mücodeleyi
destekledigini ve
küçük yorolorın
doho hızlı iyileşmesi-

sisteminin, diğer
koboyloro göre
2 ilo 4 kot doho
güçlü tepki verdiği
ortoyo çıktı. Sonuç,
hoftolor ve oylor
sonro do değişmedi.
Boğışıklık sistemInin
ontijenlere i!k verdiği
tepkide "hqfızo
hücreleri"nin
üretildiğini tohmln
ettiklerini söyleyen
Dhobhor, bu
hücrelerin belirli
ontijenleri
"okıllorındo

londırdığını ifode etti.
Bu bilginin, yeni
oşılorın geliştir-
ilmesinde önemli
o|duğunu belirten
Dhobhor, stresin
"hofızo hücreleri nin
üretimini nosıl

ortırdığının çözülme-
siyle, bu mekoniz_
monın dqho etkili
ve etkisi doho uzun
süren oşılorın üreti-
minde kullonılobile-
ceğini söyledi.
Bi!im odomlorı,
çok hızlı ço|ışon
boğışıklık sisteminin
bozı olerjik cilt

hostolıklorının, cilt
irritosyonlorının ve
kronik enfeksıyon|orı n

kötüleşmesine [ıe c!, ,,

olobildiğini
belirterek, bu tür
rohotıızlıktorı olon
kişilerin hosto|ık-
lqnnın, stresli
dönemlerde
orttığını koydettiler

ni soğlodığını
koydetti.
Dhobhor, stresin oynı
zomondo vor olon
oleriik cilt hostolık-
lorını ve cilt irritosy-
on!orını ortırobildiğini
ifode etti.
Deneyde kullondık-
lorı foreleri ve sıçon-
lorı iki grubo oyırdık-
lorını söyleyen
Dhobhor, ilk gruptoki
koboylorın iki soot
süreyle dor bir
kofeste tutulduğunu,
ikinci gruptokiIerin
ise rohot bırokıldı9ını
belirtti. Doho sonro,

boğışıklık sisteminin
ontikor üretimiyle
tepki verdiği
ontijen|eri koboylorın
derilerine temos
etiiren bilim
odomlon, boğışıklık
sisteminin
verdiği tepkiyi
belirlemek lçin,
hongi boğışıklık
sistemi hücrelerin
ve proteinlerin ne
kodor üreti|diğine
boktı|or.
Aroştırmo sonucun-
do, dor kofese
sokulon kemirgen-
lerin bogışıklık

tuttuğunu" ve tekror

tru;'*ii'llff.,^," İ
vereceği tepkiyi hız-
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TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
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Seyıye sın, flarıbaş arry I arttlrry 0r
Oze! eğitim kurum-
lorındo, boşorı
derecelerine göre
hozırlonon seviye
sınıflorının, öğrencilerin
psikolojisini olumlu
yönde etkilediği,
Gıynı zomondo boşorıyı
ortırdığı belirtildi.

Çukurovo Üniversitesi
Eğitim Fokü|tesi
Öğretim Teknolojileri
Anqbil|m Dolı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr.

Oğuz Kutlu, seviye
gruplorının oluşumun-
do, öğretimde ön
koşul olon öğrenim
türlerinin belirlen-
mesinin büyük
etkisi olduğunu
koydetti.
KutIu, özellikle ve|iler
orosındo tortışılon
seviye sınıflorının,

oynı seviyedeki
öğrencilerin doho
rohoi çolışmo ortomı
soğlodığını belirterek,

şunlorı söyledi:
"Eğer, bu tip bir
uygulomo yopılmozso,
belirIi bir düzeyde
boşorıyı yokolomış

çocuklor yolnız
kolocoktır. Oğretim işi

eğlenceli olmokton
çıkorok, boşorılı
öğrenci için sıkıcı bir
hole dönüşecektir.
Boşorısız bir ogrenci
için de oynı şey
geçerli... Etrofındoki
kişileiln sürek]i boşorı
göstermesi onu
etkiIeyecek, kendini
küçük görecektir.
Ayrıco, seviye sınıflorı
boşorısız öğrenciyi
kornçıloyıcı özellige

de sohip. Bu tip
uygulomolor, boşorılı
öğrencilere blr odul
olurken, boşorısız
öğrencileri de
boşorıyo teşvik ediyor. "

Dershonelerin bu tip
bir uygulomoyo
gitmesindeki omocın
veliler torofındon
yonlış onloşıldıgını
belirten kutlu,

omocın teşvik ve
odül yöntemiyle
herkesi oynı seviyeye
getirebilmek
oldugunu soyledi.
kutlu, söz konusu
uygulomonın yopıldığı
eğitim kurumlorındo
yetki li lerin ogrenci nin
boşorısını isteyecegini,
bu nedenle oilelerin
hoksızlık yopılıyor gibi

bir duşünceye
kopılmomosı
gerekiigini vurgulodı
Uygulomonın ilk
dönemlerinde
ögrencilerin dikkotli
izlenmesi ve onlorlo
ilgilenilmesı gerek-
tigine dikkoti

çeken Kutlu,

şöyle devom ettı:
Boşorısız ogrenciler,

seviye sınıfı uygulo-
mosındon bozen
kötü yonde etkile
nebiliyor oncok,
burodo görev
psikolojik
donışmonloro
düşüyor. Rehber
uzmonlor boşorısız
gosterilen ve seviye
sınıflorındo olt
kodemelerde egitim
goren öğrencilerle
yokındon ilgilenmeli.
Onlorın egitim
sistemine kıısmelerini
onleyerek doho
çok teşvik edilmeleri
gerekir. "

kutlu, bu sistemin
Millı Egitim
Bokonlıgı no boglı
okullordo do
uygulonmosı
gerektigini söyledi.

ıplıcala
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Boğoziçi Üniversitesi
(BÜ) Kondilıi
Rosothonesi ve
Deprem Aroştırmo
Enstitüsü, Mormoro
Depremi'nin ordın-
don Yolovo'nın
Termot İlçesi'nde
bulunon kop!ıco
su!orındoki
değişimleri 24
soot izliyor.
l 7 Ağustos
1999 Mormorq
Depremi'nin hemen
öncesinde
sıcoklığının orttığı
belirlenen yolovo

, Termol Koplıco
,;,sulorı,'4 yıldır
;ıBü ı«ondilli
posothonesi ve
Dep,..m Aroştırmo
Enstıtus" e

24 soot online
boğlontıyIo
tokip ediliyor.
Koplıco
membosıno kuru|on
bi!gisoyor destekli
bir sistem ile suyun
debisindeki ve
sıcoklığındoki
değişikliklerin soniye
soniye rosothoneye
oktorıldığı bildirildi.
Termol Koplıco
Tesisleri İşletme

Müdürü Dr. Somi
Köseoğlu, termol
suyun membodoki
sıcok!ık ortolo-
mosının 62 derece,
debisinin ise
soniyede 50
litre olduğunu
koydederek,
"Ayrıco, kendi
görevli personelimiz
de bize her gün
değişim|eri bi!dirir.
Bunlor bir deftere

koydediIir. Biz de
dikkot çeken bir
degişim olduğundo
boşto Kondilli
olmok üzere
gerekli yerleri
durumdon
hoberdor ederiz.
uzun zomondır
bir değişim olmodı.
Şu ondo her

şey goyei normol
seyrediyor" dedi.
Bu orodo, Yolovo
Meteorolo|i
İstosyon
Müdürlüğü'nün de
her soboh düzenli
olorok deniz
suyundoki sıcoklık
değişimlerini
iz!emeyi
sürdürdüğü
bildirildi.

2OO4 Atino
Olimpiyot
Oyunlorı'ndo bugün
4 doldo 9 Türk
sporcu yorışocok.
Türk sporculorın
yorınki müsoboko
progromı söyle:
BOKS:
l. Tur Müsobokolorı:
l5.00 57 kilo Sedot
Toşçı - Hwon Seok
Jo (Güney Kore)
l9,30 60 kilo Selçuk
Aydın - Dimitor
stilionov
(Bulgoriston)
HALTER:

k
Boyonlor 58 l(ilo:
1 6.30 Aylin
Doşdelen
OKÇULUK:
Erkekler olimpik
yoy ilk tur

l l .45 Hoson Orboy
- Lourence Godfrey
(İngiltere)
YELKEN:
l3,00 Selim Kokış
ve Hoson koon
Özgönenç -470, Ali
Enver Adokon -

Finn, Ertuğru! İçingir
- Mistrol, l(emol
Musluboş - Loser

I

e efflI
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ABONE OLUN
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I 3UhtUK5lvası oAlr,r J

ı]ez

ı ı



Hokkındo onlotılocok
çok şey vor: Kurnoz,
zeki; mükemmeI bir
belleğe sohip ve şey-
tonsı... Amo bu kızıl
kürklü hoyvonın bilim-
sel olorok net bir
portresi yok. Çünkü
yolnız düşmon!orını
deği! bi|im odomlorını
do oltotıyor.
Tilkilere ilişkin pek çok
oroştırmo yopılmosı-
no korşın, öykülere
konu olmuş bu kızı!
kürk!ü hoyrono ilişkin
net bir portre henüz
oluşturulomodı.
Çünkü doğodo
ovcılorı nosıl şoşırtıp
koloyco otlotıyorso,
bilim insonlorını do
oroştırmo olonlörındo
forklı türleri ve özellik-
leriyle şoşkıno
çeviriyor.
onco onekdot ve'söylenceye 

konu olon
tilki (Vulpes vulpes),
gezegenin en yoygın
memelilerinden biri.
Ti|kilere i|işkin pek çok
bilgi vor. Dovronış
şekilleri, cinsel
olışkonlıklorı; Avrupo,
Kuzey Ameriko, Asyo,
Kuzey Afriko,
Avustro Iyo'doki toplu-
luklorın beslenme
torzı ve biyolo|isi hep
öğrenildi. Buno korşın,
dünyonın dört bir
yonındoki oroştırmo-
cılorın bugüne dek
sürdürdüğü çolış-
molor, bu kızı] kürklü
hoyvonın onlom!ı ve
değerli bir portresini
ortoyo koyomodı.
Bolgeci bir holruon
mı? Evet, omo istis-
nolor mevcut.
Tekeşli mi?
Her zomon değil.
Yolnız mı yoşıyor?
Koşulloro boğlı.

Postunun rengi bile
yoşodığı yere göre
değişiyor. Orneğin,
Cross Fox (hoçlı tilki)
diye onılon Kuzey
Ameriko cinsinin sırtın-
do ve bocoklorındo
geniş bir siyoh şerit
bu!unuyor.
lnin girişindeki onne
ve yovrulorl
Tilkilerin büyük kız
kordeşleri, yeni
doğonlorın bokımıno
kotkı yoporok oileye
yordım ediyor. Bir
oylık olon yovrulor, ilk
kez inden dışorı çıkıy-
or, orolorındo kovgo
edip oyonoyorok
uzun sootler geçiriyor-
lor. Yokloşon
tehlikeyle birlikte,
yovru|orını oğzıylo
kopon dişi (bozen
ikisini üçünü) en yokın
ve güvenIi yere sok-
lonıyor. Bütün bu koş-
turmocodo emzirm-
eye vokit vor.
Beslenmeye kotı
besin|erin (onnenin
midesinde kısmen
sindiriImiş etler) dohil
edilmesiyle boşloyon
sütten kesilme süreci,
yovrulor 8 hotto|ıkken
sono eriyor. Bu nok-
todon itiboren, onne
yovrulorıno toze ov
etl getiriyor.
lşin doğrusu, tilki her-
hongi bir ortomo
protik olorok uyum
soğIoyobilme kopo-

sitesine sohip;
oyrıco, son
derece esnek
olduğu için
boşon
kozondı. l
erkek, 2-3 diş|,
ortolomo 3-6
yovrudon (I4
yovruylo rekor
kırıldığı do
gözlendi)

oluşon toplumsol gru-
plor ho!inde
örgüilenerek kırsoldo
doloşıyor. Grupto yer
olon dişiler kotı bir
hiyerorşiye tobl ve
yolnızco boskınlor
çiftleşebil|yor!or.
Genellikle dişi yo do
kız kordeşler, yovru-
lorın bokımıno ve
yoşom bölgesinin
sovunmosıno yordım
ediyorlor. "Gezicl" tllk-
iler de vor: 7-8 oylık
genç erkekler,
bobolorının bö!-
gesinde ortık hoş
korşılonmodıklorın-
don, kök solobilecek-
İerİ ser|cest toproklor
oromoyo gidiyorlor.
Kentte yoşomok
bomboşko bir olgu.
Londro Hoyvonbilim
Derneği'nin o roştırmo-
cısı ve Bristol'deki
yerel üniversitenin
yürüttüğü yokın torihli
oroştırmonın ropor-
|orının yozılmosıno
yordım eden Stephen
Funk oçık|ıyor: "Tilkiler
bir yeri mesken tut-
mok için üç onohtor
koynoğo doyonmok
zorundo. Kent!ilerin
sunduğu besinler, in
tutulocok güvenli yer-
ler ve elbette, geniş
boş olon gibi.
Sözgelimi, yetişkin-
lerde beslenmenin
yüzde 60'ını çöpler

oluşturuyor." ,

Köpeklerin büyük
kısmı gibi suVu
sevmiyor ve bu
durumdo, bocoklorını
ısloimoktonso, çukuru
oşmok için uzun bir
slçroylş.
gerçekleşiiriyor.
Toplumsol örgütlen-
me de kırsoldokinden
fork!ı yopıdo. Kent
tilkisinin kendine özgü
huylorı ve cinsel
olışkonlıkloİı vor.
Kentte yoşomok kıso,
düzenIi döngüler doy-
otıyor; çünkü, kozo
sonucu ölme olosı!ığı
yüksek, hoyotın
nimetleri sınırlı (kırsol-
doki kız kordeşlerinin
tersine, 2-3 yıldo bir
değil her yıl ürüyor-
lor). Böylelikle, bir
gruptoki dişiler sıroylo
değil hep birden
ürüyorJor. En yoşlı
dişinin önce|iğine
doyolı gelenekse!
şemo bozuluyor ve
ölüm yo do yovrulorın
koybındo devreye
girecek yedeklere fır-
sot tonınıyor.
Alonsol örgütlenme
de değişik. Kentte
sovunulocok bölgeler
çok küçük ve hiç de
kolıcı değil. Yo!
yopımı, bir evin
onorım çolışmolorı ve
diğer tipik kentsel
etkinlikler, ortomın
sürekli oyorlonmosıno
yo! oçorok, tilkileri
devom!ı yer
değiştirmeye zorluyor.
T!lki nüfusundo
potlomo
Altmışlı yıl|ordon bu
yono Avrupo'doki tilk-
iler çok çoğoldı.
Orneğin, soyılorı
lngiliere'de yüzde
400, Belçiko ile

a al
Almonyo'do yüzde
300, Fronso, lskoçyo
ve Don|morko'do
yüzde 200 orttı. \blnız
lsviçre'de, l986-96
orosındo, tllkl soyısı
beş kotıno çıktı. Bu
i|ginç gelişme,
lsponyo ve
Bulgoriston'do do
görüldü. liolyo'do
kesin soyım yopıl-
modt, omo "torlolorın
güvenliği için"
yokolonon ti!kiler,
soyının her yerde ort-
tığını gösieriyor.
Doho önce
§öylediğimiz üzere,
tilkilere ilişkin her
şeyde olduğu gibi,
bölgecilikte de oyrı
durum|or ortoyo çıkıy-
or: Suudi Arobiston
tilkileri. Bu memeliyi
bilen en büyük
uzmonlordon Dovid
MocDonold ile Oxford
Üniversitesi'nden üç
meslektoşı,
Thumomoh Biyolojik
Rezervi'ndeki koyolık

çÖlOe yoşoyon kızıl
tiIkilerin sosyoI etkin-
likleriyle olonsol
örgütlenmesini
gözlemlediIer. Çok
sıcok ve kurok iklim
nedeniyle, burodoki
tilkiler minyon. Yetişkin
bir birey ortoIomo 3
ki|ogrom geliyor
(ltolyon tilkisinin oğır-
!ığı 4-10 kg.).
l(üçük olmok bünye-
sel gereksinimlerin
ozoltıImosını soğlıyor:
besinle suyun pek oz
bulunduğu zorlu
ortomlordo yoşoyon-
loro özgü strotejik bir
uyorlonmo. Uç yıllık
olon çolışmosının
ordındon,
MocDonold'lo
mes!ektoş!orı,

Arobiston ti!kisinin
bölgeci olmodığı
sonucuno vordılor.
Hoyvonlor, herkese
bol bol yeten ylye-
ceğin bulunduğu ve
boşkosıno kotlon-
monın sorun yorot-
modığı çöplüklerde
yoğun!oşıyorlor.
Aroştırmocılor, "Oie
yondon,-tek bir
erkeğin boşko ti
erişmek istedikleri
çöplük bölgesini
sovunmosı olonoksız
ve nofile olurdu"
oçıklıyorlor.
Normolde torlo
sıçonı, çok sevdiği
yobon foreleri,
tovşonlor ve kuşlorlo
besleniyor.
Aynı coğrofi
büyük forklılıklor
gözlenebiliyor. Bunu,
iki lsponyol, bir Şilili
oroştırmocı keşfetti!
(G. Gortozor, A.
Trovoini ve M.
Delibes). lsponyo'do
iki bö|gede, Vol|e
de[l'Ebro ve Coto
Donono Porkı'ndo
oroştırmo yopon
holruonbilimci,
kendine özgü bir
durumlo korşıloştı
Avlo beslenme koy-
noklorı bokımındon
en yoksul
yoşoyon erkek
bireyler en küçük
olonlordı.
meslektoşlorı, bu
durumu oçıklomok
için "ideol
doğılım" kuromını
(Ideol Despotic
Distribution)
Büyük, iri erkekler,
küçük ve çeli
boskın çıkorok,
doho verimsiz top k-
loro yerleşmeye
luyorlordı.
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Yılın ilk 7 oyındo bln 174 tirmonın kurulduğu, 233 firmqnın ise koqpondığı
oçıklondı. Burso Ticoret ve Sonoyi Odosı iorofındon yopılon istotistiklere göre
koponon 233 firmorun yüzde 61.3 ünü şohıs şirketleri oluşturuyor. BTSO'no
toplom 23 bin 28 koyıtlı üyenin bulunduğu belirtilen oçıklomodü, oç,ılon fir-
molorın toplom sermoyelerinin 82 trilyon 94 milyor liro olduğu işeiirtildi.
Burso'do yılın llk 7

oyındo bin l74 tir-
monın kurulduğu,
233 firmonın ise
kopondığı bildirildi.
Burso Ticoret ve
Sonoyi Odosı
Boşkonlığı'ndon
(BTSO) yopılon
oçıklomoyo göre,
bu yılın llk 7 oyındo
bin l74iirmo kuru-
lurken, 233 firmo
fooliyetine son verdi.
Temmuz oyındo ise
217 yeni firmo
kurulduğu, 47 tir-
monın kopondıqı
bildirıldi. Geçen yıl
ilk 7 oyındo ise bin
l33 yeni firmo kurul-
muş, 353 firmo
koponmıştı. Bu
orodo Hoziron oyı
sonu itiboriyle

BTSO'yo koyıtIı üye
soyısı do toplom 23
bin 28 o|orok oçık-
londı. Çolışmodo,
oçılon toplom 2l7
firmonın 48'i yosol
olorok meclis
kororıylo terkin olup
yeniden BTSO'yo
koyıt yopiıron fir-
molordon o!uşuyor.
Bu yılın llk 7 oyındo
kurulon bin l74 yeni
firmonın 647'si limit-
ed şirket, 380'inin
şohıs firmosı,
84'ünün ononim
sirket, 60'ının
kooperotif, 2'sınin
kolektif §jrket,'|'inin
de komu işletmesi
olduğu öğrenildi.
Yılın ilk 7 oyındo
yeni kuruIon firmolor
orosındo tekstil ve

||

konfeksiyon
sektörünun 256
firmo ile ilk sırodo
yer oldıgı, bu
dönemde inşoot
sektörun de 212,
gıdo, torım ve
hoyvoncılık sek-
töründe |27 ,

otomotiv ono ve yon
sonoyiinde l 0l .

mokine metol
sonoyiınde 77 yeni
firmonın kuruldugu
koydedildi.
TOPLAM SERMAYELERl
82 TRıLYoN 94
ııniıvan
BTSO verılerine gore,
bu yılın ilk 7 oyındo
cç ılon f irmolcrın
top!cım sermoyeleri
82 iı,ilyon 94 milyor
liroyo uloşiı. Açılon
firmolorın ser-

moyelerine göre sek-
torel dogılımlorı
incelendiginde tekstil
ve konfeksiyon fir-
molorı yine ilk sırodo
yer oldıgı ifode edil-
di. Özellikle 7 oydo
yeni kurulon tekstil
ve konfeksiyon sek-
toründeki firmolorın
toplom sermoyeleri
2B trilyon 69 7 milyor
liıolık degere
ulosırKen, bunu 8

trılyon 98 7 milyor
liro|ık toplom ser-
moye ıle otcmotıv
oncı ve yon sonoyii
firnıolorı, 8 trilyon
965 ınilyor ljrolık ser-
moye ıle gıdo torım
ve hoyvoncılık fır-
molcırı, 7 trilyon 99
milyor lirolık toplom
serınoye ile inşoot

firmolorı ve 4 fri|yon
8l6 ıTtillzç1 iiı,clık
toplom sermove i[e

de mşı<ine-metol fir-

molşrı iziiyı:r.
BTSO tt-rrçıfınclrın
oç ıklonorı 'Yeııı
Kui r u lc rı - Kopc ı-ı<: ıı
Fir,ı,ıc' islotisti klerine
göıe, bu yılın i|k 7

oyıı,ıd«ı koponon 233
firrr,onın yuzde
6l ..} iınu şohıs fir-
moları oluştuıuyor.
Bu doı,eırırje j l'
sohıs firmos,, 5.3

limited sirket, l 7

ononim sirket, l8
kooperotif ve 2 de
kollektif şirket
kopondı. BTSO'nun
verileri, koponon
firmolorın ortolomo
ömürlerinin de
bu yılın ilk 7

oyıncıo oitolorno
l 2 y;! oicluçunu
ortcıyo koyuı7oı,.
Btı yıiın iık 7

cıyındo oçıicın ve
kopo rıon fı ı,rnrıiorın
sektörler itiboriyIe
sern,ıoye .

horekştlıligi ince-
lendiginCe ise,
tekstil ve konfeksiyon
sektöru,ıde fooliyet
gOsteren
firmolorın toPlom
sermoyelerinin
yuzde 1.8,
insoot sektörunun
yuzde 2.9, mokino-
metol sonoyinin
yüzde 3 9 ve;,
soğlık sel<tgffi,..ı1{ıd"
yüzde9.6.]''' .,
oronındo oiiış, l l

gösterdiği i,,

vurgulondı.

Bılruae|r h!|4hı0 hfııI

SürüOührrı tıi rytfls,
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Gurbetçilerin ve
tqtilcilerin
mem!eket!erine
dönüşünün
boş|omosıylo birlikte
sürücüleri ikoz
eden uzmonlor,
özellikle osfoltın
sıcokton homurloş-
mosının gözönünde
bulundurulmosı
gerektiği ni söyledi ler.
Trofikten sorumlu
Burso Emniyet
Müdür yordımcısı
Doç. Romozqn
Cengiz Derdimon,
osfoltın sıcokton
doloyı kustuğunu
hqtırlotorqk,
"ciddl derecede

güneşten doloyı
koroyolundo
homurloşmo
meydono geliyor.
Koroyolu; yoğmur
yoğdığındo
sobunloşmış
kqdor tehlikeli
olobi!iyor. D!reksiyon
hokimiyetini
engelleyebIliyor"
dedi.
sürücülerin
güneşin eikisiyle
sıcokton rehovete
kopılobilecekleri ve
mümkün olduğunco

. güneşin yoğun
olorok hissedildiği
l 2.00- I 6.00 soot-
lerinde trofiğe

çıkmomolorını
isteyen Derdimon,
l'Uzun yol sürücuıeri
ozomi oro|ıksız o|,oç
kullonmo sınırıno
rioyet etsinlejr.
ıkl sootte bir kohve
mo|osı versinler,,
gerektiğinde
bölge trofil<

istosyonlorındo

olusturuion
konaklonıo
tesisimizde
sürücüler istirohot
eclebilirler.
l(urollorın ve
trofik polislerinin
rnescjlorının con
kurtordıgını
unutrnosınlor.
Birkoç dokiko

geç de kolsolor,
kurolloro uysunlor"
diye konuştu.
sıcok hovonın
sürücülükle iIgili
refleksteri
yovoşlottığını,
bu durumo bir de
olkol gibi diğer
etkenler|n eklenmesi
holinde sürücülük.
performonsının
neredeyse yorı
yorıyo ozolocoğını
ifode eden
Derdimon,
"Sürücünün
surucuye olon
sobrı do oynı şekilde
ozoldığı için kimin
önce geçeceğinin,

trofik kurolındon
boğımsız tek bir
cevobı vgrdır:
'Ben geçeceğim,
zoten sıcokton
fenolık geçirdim.'
Böylece' herkes
ofkeli, soldırgon,
kurollorı ihtol eden
sürücü olmuştur.
Bu durum ,

tohmin
edi|emeyecek
tehlikelere
meydon verebilir.
Bunun için doho
sobırlı, hoşgörülü
dovronmok gerek-
Iidir" şeklinde
konuştu
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Eti güvenilir elden
olın. Çünkü §oğlıkto
Umut Vokfı yetkililer-
lne göre: 'Et|erin
korunmosındo nitrit
ve nltrot tuzlon kul-
lonılıyor. Bunlonn kul-
lonımındo dikkotli
olunmolı. Çünkü
bunlor,konserin
oluşumundo
etkendiı,
§oğlıkto Umut Vokfı
yetkilileri, etlerin
korunmosındo kul-
lonılon bozı mod-
delerin konsere yol
oçiığını belirtiyor.
vokıf uzmonlorı,
"Etlerin korunmosın-
do nitrit ve nitrot
tuzlorı kullonılıyor.

Bunlorın kullonımın-
do çok dikkotli olun-
molı. Çünkü bunlor
konserin oluşumun-
do etkendi/'di}orlor.

, Türk Konser Derneği
uzmonlorındon Dr.
Esro Kızıloieş de, şu
bilgiyi verdi:
"Holnıonlordqn
geçen hosto|ıklor
bugün yenilen bir
yiyecekle hemen
sobohleyin belirti
göstermeyebilir.
Amo örneğin
5 yıl sonrq hofızo
koybı ile boşloyon
belirtiler görmeye
boşlorsınız. Sonrosı
ölümcül
hostolıklordır."

,cıDDl FıRMAHR,
TEMiz,
"Üretici ve Tüketici
Gözüyle Ef'
kitobıynın ycızcın Prof.
Dr. Cemo| Sorıcon
ise, Türkiye'deki
büyük tesislerde
üreti|en etlerin güve-
nilir olduğunu
belirterek, "Büyük fir-
molorımız hijyen ve
et kolitesi bokımın-
don Avrupo'don
ileride. İçiniz rohot
olsun. Ancok koçok
etler ve küçük iş!et-
melerle ilgili oynı
şeyleri söyleyemem"
diyor. Et-Bir Yönetim
Kurulu Üyesi Orhon
Gümrükçü de,

"Sektörde yonlış
yoponlor vor. Ancok
ciddi ve büyük fir-
molor, soğlıklı et
üretiyor" diye
konuşuyor.
TARıM BAKANLIGI,NıN
AçıKLAMAS|
TAR|M ve Köyişleri
Bokonlığı, et
konusundo

yöneltilen soruloro
yonıt verdi.
Bokonlığın yoptığı
yozılı oçıklomo
kısoco şöyle:
77 1960-96 yıllorı
orosındo ABD'den
24.02l boş domızlık,
593 boş kosoplık
sığır ile 250 ton sığır
eti ithol edilmiştiı. 77

l996'yq kodqr
von yemlerinde
kemik unlorı kul-
lonılıyordu. Tü
on scıdece bolık
yemi ve kedi
momosı ithol
l996'don bu
geviş getiren
vonlorın beslen-
mesinde et-kem
unu kullonıl
Türkiye'deki sığı
BSE (deli donol
hostolığıno ro
momıştır. 77
ize doğu ve
doğdon koçok
vqn sokulmok
mektedir. Bu
gerekli müco
yopı|moktodır.

Et alırken te a
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yunonlılor ve
Almonlor boşto
olmok üzere yeni
zelondo'don
Norveç'e,
Endoneryo'don
Meksiko'yo lcodor
dünyonın dört bir
yonındon 66 ülkenin
votondoşı bugüne
kodor Türkiye'nln 70
ilinde ae oln aaa
odet mülk edinidi.
Topu ve Kodostıtg
,Genel MüGlüdüğü
:Yoboncı İşler Doiiö
i 8o§konlığı iorofındon
hozırlonon "l4
Temmuz 2OO4 torihi
itibor|yle Yoboncı
Gerçek Kişilerin
Türkiye Geneli İstotis-
tik Roporu"no göre,
Türkiye'de goyri-
menkulo yotırım
yopon yqboncı soyısı
44 bin 740 oldu.
Bugüne kodor
yoboncılorın
Türkiye'den oldığı
goyrimenkullerin
toplom olonı 27 3'
milyon 406 bin 392
metrekore.
Bunlordon binqlı-
meskenli olonlorın
büyüklüğü l mi|yon
664 bin 693 metre
kore, orso/orozi
büyüklüğü 2ö9 mily-

Federosyonu,
Sırbiston ve Korodoğ
(YugosloWol, §uudi
Aroblgton,
Türkmeniston, ürdün,
Guotemolo, İrlqndo,
isponyo,
[üksemburg,
Polonyo, Slovenyo,
Ukroyno, Yeni
Zelondo, Avustro|yo,
Kozokiston, Meksiko,
Norveç, Kuveyi,
Mokedonyo,
Romonyo, Çek
Cumhuriyeti, Ariontln,
Filipinleı Arnqvutluk,
Dominik Cumhuriyeti,
Endonezyo,
Gürciston,
Hı rvotiston, Hindiston,
Güney Kore, Kuzey
Kore, Libyo,
Moldovo, N|jeryo,
Tunus, Venezuelo,
Bohreyn, El Solvodor."
YuNANLıLAR sAYlcA,
sURiYEtiLER ALAN
BAKİM|NDAN ÖNOİ
Türkiye'de goyri-
menkulu olon
yoboncılorın yokloşık
yüzde 33'ünü
Yunonlılor oluşturuy-
or. Holen Türkiye'de
l4 bin 4l E Yunon
votondoşının l2 bin
535 qdet toşınmozı
bulunuyor. Burso,
ıstcınbul ve İzmir

boşto olmok üzere
Türkiye'nin 26
şehrinde goyrimenkul
sohibi yunon voion-
doşlorının büyük bir
bölümü ise Türk osıllı.
t l bin 27 odel goyıi-
menkulo sohip l l
bin 595 Almon
vqtondoşı do
Türkiye'de mü|k edin-
iminde yunonlılorı
lzliyor. Yunonistqn ve
A|monyo'nın ordın-
don goyrimenkuldo
Türkiye'ye yönelen
diğer ülkeler orosın-
do Sur|ye, lngiltere,
Avusturyq, Hollondo,
Fronso, Belçiko,
|tolyo ve KKTC voton-
doşlorı boşı çekiyor.
Yoboncılorın o|dığı
toplom 273 milyon
406 bin 3E2 metre
korelik olonın yok-
loşık yüzde 90'ı do
Suriyelilere oit
bulunuyor.
Suriyelilerin boşto
Hotoy, Adono ve Kilis
olmok üzere toplom
245 milyon 5E2 bin
l63 metrekore|ik
goyrimenku!u
bulunuyor.
isııNguı- vE ANTALvA
GÖZDE KENT
Türkiye'de goyri-
menkul sotın olon

yoboncılorın
44.2'si |stonbul ve
Antolyo!ı tercih
or. Roporo göre,
lstonbul'do 60 ül
den 9 bin 605
yoboncının 9 bin
odet goyrimenkul
bulunuyor.
9 bin 477
7 bin 293 odet
mozının bul
Antolyo, mülk edi ı-
minde lstonbu|'
sonrcı ikinci, 5 bin
976 odet yobonc
4 bin 355 toşın-
mozının bulu
Burso'do üçüncü
do yer oldı. lzmir,
Muğlo, Hotoy
Mersin ve Muğ|o
yoboncılorın
menkuldo tercih
ettikleri diğer iller
olqrok. sırolonıyor.
ısiqnbul, İzmir ve
Burso'do en fozlo
goyrimenkul
yotırımını Türk osı
yunonlılorın,
Antolyo'dq Al or
ve Hollondo!ı|orı
Hotoy ve
Goziontep'te
Suriyelerin,
Ankorq'do ise
ABD'lilerin
belirlendi

on 41 2 bin 197
metrekore, boğımsız
bölüm olonı do 2
milyon 33l bin 492
metre kore olorok
ölçüldü.
KANUN ıtE
GAYRİMENKUL
AL|şıNDA KoLAYIıK
Dış dünyonın
Türkiye'ye ilgisi,
yoboncılorın
Türkiye'de mülk edin-
mesini koloyloştıron
4916 soyılı "Çeşitli
konunlordo ve
MoIiye Bokonlığı'nın
Teşki|ot ve Görevleri
Hokkındo KHK'de,
Değişiklik Yopılmosı
Hokkındo Konun'un
uygulomoyo girdigi
l9 Temmuz 2003'den
sonro hız|ı bir ortış
gösterdi.
Bu torihten önce 37
bin 578 odet olon
töçınmoz soyısı l4
lbı,iüşıuz 2OO4 tori-
hiriö' kgdqr, bir yıl

içinde, 5 bin 306
odet ortış göstererek
42 bin EE4 odede
uloşiı.
6E utKE
VATANDAŞİNA MÜtK
sATıLDı
Ropordoki verilere
göre, holen 68 ülke
votondoşının
Türkiye'de goyri-
menkulu bulunuyor.
Ropordo bu ülkeler
şöyle sırolondı:
"Almonyo, ABD,
Avusturyo,
Azerboycon, Be!çiko,
Donimorko, Fronso,
Hollondo, İngiltere,
lron, lsroil, ltolyo,
Konodo, KKTC,
Lübnon, Mısır, Suriye,
Yunoniston, Bosno-
Hersek, Brezilyo,
Bulgoriston, Cezoyir,
Finlqndiyo, lrok,
isveç, isviçre,
Joponyo,
Mocoriston, Pokiston,
Portekiz, Rusyo
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Llght gı[
Bisküviden, süte, etten
pirince kodor "light"ı
üretilen gıdolorın
hiketimi giderek
ortorken, uzmcınlqr bu
üninlere boğlı olorok
gelişebilecek
"oburluğo" koİşı
uyorıyor. Ege Univer-
sliesi Mühendislik
Foküttesi Gıdo
Mühendisliği Bölümü
Oğretim Uyesi Doç.
Dr. Sibel Korokoyo,
bugün Türkiye'de
erkeklerin yüzde 25,
kodınlorın ise yüzde
3O'undon fqzlosının
ionsiyon, domor
sertliği, kolp hosto!ık-
lorı, konser gibi ciddi
hosiolıkloro yo! oçon .

kllo foz|olığı sorununu
yoşodığını söyledi.
Bu nedenle son yıllor-
do diyet sekiöninün
inonı|moz büyüme
gösierdiğini wrgu-
|oyon Korokoyo, kilo-
lonndon kuriulmok
lsleyenlerin dokior-
loro, diyet uzmonlorı-
no ve spor soIonlorıno
okın etiiğini ve kilo
oldıımoyocoğıno
inondıklorı "lighi"
üünleri odetq hoyot-
lorının bir porçosı
holine getirdiğini koy-
detti.

Korokoyo, gösteriIen
yoğun iolep
nedeniyle light ürün-
lerin gıdo ve diyet
sekiöründe önemli bir
poyo sohip olomoyo
boşlodığını ifode
ederek, şunlorı
söyledi:
"Normo| bir gıdo,
ener|isi yüzde 25
orqnındo ozoltıIırso
light oluyor. Yoni bu 4
birim gıdo yerine 3
birim tüketmek
onlomıno geliyor.
Bugün milyon dolor-
lorco bir pozor oluşon
light ürün sekiöründe
bisküvi, süt, peynir,
yoğurt, et ürünleri, pir-
inç, tuz, posto, içe-
cekler, totlı gibi çok
soyıdo gıdonın light
çeşidi tükeiilmeye
boşlondı. Bu pozordo
en boşto gelen ürünü
ise tüketimi koloy olon
!ight bisküvi|er oluştu-
ruyor. (Şiş mo nlotm ıyor)
diye en çok ilgiyi

ıı

(ı§ı

bisküvi görüyor."
Light ürün
tüketilmesinin soğlık
oçısındon çok fozlo
bir sokıncosınIn
bu|unmodığını, oncok
bes|enme olışkonlık-
lorının bozulmosı
durumundo olumsuz
sonuçlorın ortoyo çık-
obileceğini ifode
eden Korokoyo,
giderek orton llght
gıdo tükeiimine korşı
uyordı.
ıİexr, DA}IA FAztA Mı
YEDiRİYoR?
Öncelikle light
gıdolorın insülin
direncini ozolttığı için
yeme isteğini doho
fozlo ortırdığı yolundo
iddioIonn bulun-
duğunu ve bunlorın
oroşiırıldığını di|e
geiiren Korokoyo,
şöyle devom etii:
"Bu ciddi bir iddio...
Çünkü, kişide bir
beslenme bozukluğu
ortoyo çıkorobi|ir. Öte

u
yondon light gıdo|orın
kilo o]dırmodığı
konusu ne kodor
yenildiği ile ilgili.
Sonuçto 4 birim
tüketen kişi, oynı
yeme düzeninde lighi
gıdo|or ile bunu 3 bi
rime düşürüyor. Lighi
gıdo fozlo tükeiilirse
bir on|omı do kolmı
yor. Normol şortlordo
kişi, tükettiğl gıdolorı
ozolimış olso do ki!o-
lorındon uzun vodede
kurtulobilir. Light gıdo
tükeiilmeden de
beslenmenin düzene
sokulmosı ve spor ile
fqzlo kilolqr qiılobilir."
DAHA FAZLA KiLO
YAPMASlN
Zoyıflomok için olınqn
light ürünlerin bozı
votondoşlor torofın-
don bil|nçsiz bir
şekilde fozloco
iükeiilebildiğini wrgu-
loyon Korokoyo,
"(Nosıl olso şişmon!oi-
mıyor) düşüncesi obur
yopobilir. Kişi, oz
enerji verdiği için
sürekli lighi ürün
tükeiip, beslenme
olışkonlığını bozobilir.
Bu dq oburluğu ve
dqho fozlq kiloyu
berqberinden
getirebilir" dedi.
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Şeker hastalığı topluında yaygııılaşıyor
Şeker hosiolığının
(diyobet) özellikle
teknolo|inin
gelişmesinin getirdiği
horeketsizlik ve şiş-
monlıklo birlikte
ioplumdo ortorok
kendini gösierdiğini
belirien ondokuz
Moyıs Üniversitesi Tıp

, Fokültesi Holk Soğlığı
Anobilim Dolı Boşkonı
Prof. Dr. Yıldız Pekşen,
"Türkiye'de erişkinlerin
yüzde 7 .4'u şeker
hostosı" dedi.
Prof. Dr. Yıldız Pekşen,
şeker hosiolığının
(diyobet) İoplumdo
oldukço yoygın
olduğunu ifode
ederek, hostolığın kör-
lük, böbrek yetılezliği,
kolp krizi, feIç, lldl-'
dorsızlık gibi sorunloro
yoloçobildiğini koy-
detii. Hosiolorın

oncok yorısının
hostolığının forkındo
olduğunu vurguloyon
Prof. Dr. Yıldız Pekşen,
"Hosiolık; oğızdo kuru- .

luk, idroro sık çıkmo,
çok su içme, kilo
koybı veyo orgonlor-
doki bozuklukIorlo
kendini gösteriyor.
Ozellikle erişkinlerde
rostlonon hostolık tipi,
irsi olorok geçiyor ve
ş!şmonlık, horeketsiz
yoşom, stres, şeker
yükselten bozı iloçlor,
oşırı beslenme gibi
şorilor oluştuğundo
ortoyo çıkobiliyor.
Ailesinde şeker
hosiolığı olonlorın,
şikoyetleri olmoso
dohi 30 yoşındon
sonro kon şekerlerini
ölçtürmeleri gerekiyor"
uyorısındo bulundu.
hof. Dr. Yıldız Pekşen,

hostolığın sinirlerin
tohrip olmosıno boğ|ı
olorok özeI!ik|e oyok-
lordo his kusurlorı
oluşturduğunu, hosto-
Iorın çoğunluklo bunu
fork edemedlkler!ni
de koydederek, "Bu
nedenle oyokto
tehlikell iltihobi
durumlor o|uşobilmek-
te, oyok kesilmelerine
kodor gidebilmel«te-
dir. Hostolorın özellikle
sobo, kolorifer petek-
leri glbi yerlere oyok-
lorını yokloştırmo-
molqrı gereklidir.
Hostolor, sıkon
oyokkobılor
giymemelidir. Çıplok
oyoklo yürtimemeIi,
tırnoklorını düz
kesmeli, çotlokloro.
korşı vozelin yo do
benzeri nemlendirici
kullonmo!ıdırlor" şek-

linde öneri|erde
bulundu.
Şeker hosiolığının
orgonloro zoror ver-
memesi için hosio-
lorın kon şekerlerinin
oç iken l40, tok iken
l80'in oIirndo olmosı
gerektiğini söyleyen
Prof. Dr. Pekşen, hosto-
lorın hiçbir şikoyetIeri
o|moso dohi, yı|do blr
defo göz muoyenesi
yoptırmolorı, ko!p
elektrolorını çek-
tirmeIeri ve idror
tetkiklerini yoptır-
molorı gerektiğini
dile getirdi.
Pekşen, kon şekerinl
oyorlomodo hoplorın
yeierslz o!mosı
holinde, doktor
kontro|ünde insüline
boşvuru!mosı
gerektiğini de
sözlerine ekledi.

Güneş görıneyen

bebeklere

D ııltaınlnl dest
Soğ!ık Bokonlığı'nın koynoğı güneş olon
boşlottığı "Bebekler D vitomlni, vücut
de O Vitomini Yeter torofındon yeterli
siz|iğinin Önlenmesi miktordo olı.nmodığı
ve Kemik Soğ!ığının zomon roşitizm
Korunmosı Projesi" ile hostolığıno neden
doğon her bebeğe oluyor. Türkiye güneş
D vitomini desteği' - bqkımındon zengin
veritecek. "' -- _ .bircoğrotyo.olmosı-
Soğlık Bokonlığı no Üğİnen D vitomi-
bebeklerde görulen nl yetersizliği homile
D vitomini eksikliğini kodınlorı ve bebek-
önlemek omocıylo leri eikileyen önemli
Türkiye çopındo bir bir sorun olmoyo
proİe hozırlıyor. devom ediyor. D vit-
Bokon!ık l milyon l4 omini yetersiz|iğine
bin 547 odet D vito- boğlı nutrisyonel roşi-
mini domlosı için tizm hosiolığının
lho|e yoptı. görülme sıklığı yüzde
"Bebeklerde D 1,67 -19 qrqsındo
Vitomini Yetersiz değişiyor. Son yıllor-
liğinin Önlenmesi ve do tüm dünyodo
Kemik Soğlığının kemik soğlığı ve D
Korunmosı Projesi" ile viiomini destek pro-
Türkiye'de doğon her gromlorının önemi
bebeğe D vitomini gündeme,gelirken
desteği verilecek. birçok ülkede bütün
Vitomin desteği bebeklere günde
verilen bebekler belli 400 lU D vitomini
sürelerle izlenirken, soğlqnmosı öncelik|i
oilelere de bu konu- bir soğlık hizmeİi
do bilgiIendirme olorok kobu! ediliyor.
yopılocok. Türkiye'de D vitomin!
Bütün bebeklere yeterslzliği kırsol böl-
doğumdon itiboren gelerde ve büyük
l yıl süreyle ücreisiz şehirlerdeki
olorok günde 400 lU gecekondu semt-
D viiomini desteği lerinde doho foz|o
soğlonocok. Ano görü!üyor.
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Niran Unsal Kumlalıları coşturdu
Seyfettin ŞEKERSOZ
4. ncü Küçük Kumlo
Yoz Şenlikleri
etkinliklerinde süren
konserlerin sonun-
cusu Niron Ünsol'lo
sono erdi.
Yokloşık üç bin
kişinin izlediği yoz
okşomı konserinde
Pop müziğin güçlü
ismi Niron Unso!
kumlo sohilini
dolduron|oro müz|k
ziyofeti çekti.
Kumlo BeIediye
Boşkonı Eşref
Güre'nin de tokip
ettiği Kumlo Şenliği
konserinde sohneye
sunucu olorok çıkon
Filiz Korotoş hoyron-
lorındon büyük
destek gördü
Müziğe yeni odım
oton Filiz Korotoş,
ismini geçtiğimiz

günlerde Erzurum'do
yoşonon Ufo oloyıylo
gündeme tcişımıştı.
Ufo görüntüsüyle
birlikte sohnede
boyılon yeni popçu
Fi!iz, "Anloşılmosrn
diye çok çobo sor-
fettim" diyerek
oloyın bir oyun
olduğunu oçıklo-
yorok izleyenlerden
büyük olkış oldı.
Televizyon dizilerinin
ve genç kızlorın
fovorisi voton
Şoşmoz'ın do
kotılocoğı duyurulon
konserde gençlerin
sevgilisi Yoşor lpek,
seslendirdiği
birbirinden güzel
şorkılorlo sohili
dolduron yüzlerce
izleyene güzel
bir okşomın
boşlongıcını sundu.

yeni solist Filiz
Koroioş'ın çıkordığı
olbümünden
porço!or
seslendirdiği
konserin devom
eden bölümlerinde
Voton Şoşmoz'ın
sohneye çıkmosıylo
birIikte genç
kızlordo büyük
heyecon gözlendi.
Hovoi fişek gösteri-
Ieriyle devom eden
yoz konserinde
sohne olon Niron
Ünso], 5 yıt orodon
sonro boşlodığı
müzikte oroyı
kopotmok için
çok çolıştığını
söyledi.
Eşi tiyotrocu Peker
Açıkolın'don
oyrıldıkton sonro
müziğe tekror
merhobo diyen
Niron Unsol,
sohnede koldığı
bir soot boyunco
en güzel porçolorını
Kumlo'lı hoyronlorı
için seslendirdl.
konser sonrosı
sonotçıloro ve Kumlc

şen liklerine sponsor
olon firmoloro çiçek
ve teşekkür ploketi
veren kumlo
Belediye Boşkonı
Eşref Güre, "Sizleri
böyle neşe/i ve
coşkulu görmekten
ben de çok mutlu
oluyorum. Sizlerin
c,rzu ettiği bir
Kumlo'yı hep
birlikte yoratmok
için çobo gösfere-
ceğiz. lnşolloh
gelecek yıl Kumlo
Yoz Şenlikleri
dqho iyi, doho
güzel olqcok." dedi.

1

Soyfo |216 Ağustos 2004 Pazartesi
!cürurux slvasl cazeıef

]< rtez



_

z{wl,

§nu\

""7e 3r:z.w
@ee

aa§Zar"
Çocvklonnlzln günde en oz üç sootini o|ocok olon okul yolculuklonnd son veriyoruz....

Okulumuz Ozel Aykent llköğretim Okulu ve Anosınıfı 2OO4 - 2OO5 öğreiim yılı koyıtlorıno boşlo
Deneyimli kodrosu ve çoğdoş eğitim onloylşlylo sizlere en yokın özel okuldur

6.
_?ğ}{İ?

§ ıı ı-\

rnıştır.

2004-20os ÖĞnETiM YlLl FıYAT ıisııııiz
SİN|FLAR UCRET
ANAslNlFı 3.0oo.ooo.ooo TL
I . sıNıF 3.75o.ooo.ooo TL
2. sıNıF 4.50o.00o.ooo TL
3. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
5. sıNlF 4.5oo.ooo.oo0 TL
6. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlorımızo yemek ve servis dohildir
öorı,ırıERDE l o TAKslr iıııı<aruı vARDıR

Te! : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİı(17 Ağustos 2004 Sa|ı

GEMLiK GEMLix,ir.ı iı-x GÜNLÜK GAZETESI

ıı

TARAFSıZ siya,sı G.A^Z.ETE
FlyATı : 250.000_ TL.

a aMeteorolojinin uy rıı rı doğru çıktı. Yarım saat süren yağış ilçemizde hayatı felç ettl

ı aklka eılllk'e ett ı
Dün soot l6.00 sırolorındo boşloyon ve yokloşık yorım soot süren

şiddetli yoğış, dolu. ve fırtıho, GemIik'te hoyotı fe|ce uğrottı.
Voğışlor nedeniyle, İstiklol, Orhongozi , Gqzhone Coddeleri sulor
oltİnbo koıırken , yuzlerce esnofın işyerini su bostı. YoğıŞlorlo

9elen su boskını milyor|orco liro zorcıro yoloçtı . Hqberi syf 2'de

30 dOkiko yetti,,

Diin öğledgn §Onro 30 dokiko yoğon şiddetli yoğmuı
ğernl ik'in oliyopısının yeiersizliğin i odoyo koydu,

}ieı büyült yoğışion sonro yoşonon yine yoşondı.

§onki yoğmuı ilçenin be|li semilerinde işyeri olonlorlo
konulign oli kotto olonlon peıişen etmek için yoğıyoı,

Bu yoğmurlğr sonu oluşon su boşkınlonndon oğzı iki kez

yonrn§ biıi olorok, çekilen çilenin ne olduğunu bilenler,
denim.

Her yağmurdon $onro lstiklol Çoddesindeki Zıroot

hnkoıın'ffin, Bim Moğoıosı'nın onüne kodoı Gozhone
Godcieslnue, Fırın §okoğın Köşesinden, Adliye önüne
kodoı vE Kurnsoi solıqk , Orhongozi Coddesi, Osmoniye
Mohg|leslnin belli yerieıi, dere çevıesi, Çokoldere bölgesi
oynıokıbeie uğruyor.

8elediye buıohıo kesin bir çözüm üreiemiyor.
Hın, yiızlerce işyeıive l«onut sulor oiiındo koldı.
8içok rno}peıişon oJdu, Voiondoş çoresiziikien ne yopı-

coğıru şoşıırnış, beledıyeYe kızıp duruyor.
Tşgdü{ bıı yo, Boşkonın yuri dışındo olmosı, sonki bir

kusurmuş:gibi, Mehmei Turguiton medet umup söyleni
yoıtor.

birçok

do

de

suyu motorlo çek

bulmok.
codde

kadı.i oüırn
kadri3u ler@ hotmail.com

U{ur Aparfmanl

e bir oidu
Mqnğufır' daki U ğur A,part mqnı nın yıkım

firm:ası igr gf ündqn boşiofılon çolışmolor
§onfo§ın da iüm tqmqmen yıkılırken,

etr gf ndd yoşcıy gn v qt qn dqşiordg yIı ot
bır nefes qldıIqr, yıkım fırmqsı sohibi

- gnkgzın'önümtjzdeki günler de tqmamen
kofdırıtgc oğını söyledi.
Sşyf etiin Ş,f İ(f,,,,,,,,,,,,,,,R§OZ' ü n h qberi so}ıfo 3'de



t
Meteorolojinin uyorılon dogru çıl«tı ve dün soot l6.oo sırolonndq boşloyon şiddetli yoğmuı dolu ve fırtıno il
yoşomı felç etii. llçenin ono cqddeleri olon lstiklol Coddesi'nin bir bölümü, Gozehone Coddesi, Orhongo
Coddesi, Çokoldere Mevkii, Osmoniye Mohollesi'nde bozı sokqklqr sulor oltındq koldı. Evler ve işyeıleri su bos
no uğıodı. Doho öncekiyoğışlordo dq su oltındo kolon bu yeıler için belediyenin hiçbir önlem olmodığıgöıüld

a emllk'e
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün öğleden sonro
gni bostıron yoğmur
lstiklo! coddesi ile
Orhongozi girlşindeki
bulunon yokloşık
l50 dükkonı
suylo doldurdu.
Doluylo boşloyon
soğonok yoğmur,
lstiklol coddesi,
Orhongozi Coddesi
girişinde işyerleri
suylo dolorken
Çokoldere'nin
toşmosı sonucu
bölgede bulunon
evler büyük
zorqr gördü.
Zomonsız gelen
feloket olorok
nitelenen soğonok
yoğmur nedeniyle
önlem olomoyon
işyeri sohipleri
yoğmur giderlerinin
de tıkonmosıylo
dükkonlorının suylo
dolmosıno sodece
seyirci koldılor.
Evlerine gitmek
için coddeyi
kullonon votondoşlor
ise koldırımlordon
geçmek için
poçolorını sıvomok
zorundo koldılor.
Her yoğmur
yoğışındo su oltındo
kolon Gozhone
Coddesinin Adliye
Dıncı§ı onu yıne
oynı okıbete

uğrorken burodq
bulunon esnof
bir şey yqpomo-
monın çoresizliğini
yoşodı
BAşKAI{ GEL|P
GoRsuN
Ellerinde süpürge
ve kovolorlo
dükkonlqrındoki
sulorı boşoltmqyo
çolışon esnoflor
Romonyq'yo
geziye giden
Belediye Boşkonı
Mehmet Turgut'o
veryonsın ettiler.
"Oy verenlerin
elleri kırılsın,
şu holimize bqkın,
zorcırımızı kim
korşıloyqce,k,
kendisi Romonyq'do
bizim holimiz
ortc'dq" diyerek
tepki gösterdiler.
yAKL4şlK I50
|ŞYERİNİ SU BASTİ

l999 yılındo Denizin
toşmosı sonucu
oynı bölgede
birçok işyerinin
suIor oltındo
kolmqsındon
sonro dolgu
yopılmosıno
roğmen bölgenin
kot düşüklüğü
nedeniyle yoğmur
giderlerinde yqşonon
sorun yıllordır
giderilmeyince
olon esnqfq oldu.

Burosı Orhongozi Coddesi. Onlorco işyeri sulor oltındo esnof perişon durumd
Belediye ekiplerinin
müdoholesi sonucu
motorlorlo çekilen
sulorın ordındon
işyerlerine girebilen
votondoşlor
uğrodıklorı zoror
korşısındo sodece
isyon edeb!ldiler.
İstikto! Coddesi,
Gozhone coddesi
ve Orhongozi
coddesi'nde
bulunon yokloşık
I50 dükkon büyük
zeroı görürken
30 dokikolık
yoğmur Gemlik'e
feloket getlrdi.

Burqsı Gozhone Cqddesi Adliye Soroyının köşesi
Selhqn Morketin önü. Yoğmur sulqrı coddeyi
geçilmez hole sokmuş. Votondoş şoşkın.

Burosı Orhongozi Coddesi, Homidiye
moholle muhtorlığının köşesi votondoş
evlerini yoğrnur selinden boto çıko gid

Burqsı lstiklq! cqddesi solı pqzqrının önü.
Her yer su olçok işyerlerini su bosmış, oroçlor zor seyrediyor

Burqsı Gozhone Coddesi'nin bir boşko
köşesi. Aroçlor sulor oltındq, işyerleri
sulor oltındo, moddi zqror büyük.
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r Apartmanın enkazının önümüzdeki günlerde tamamen kaldırılacağını söylediyıkım firması sahibi

U ur anI

rle blr oldu
Monostır'doki Uğur Aportmonı'nın yıkım firmosı torofındon
boşlotılon çolışmolor sonrosındo tüm tomomen yıkılırken,
etrofındo yoşoyon votondoşlordo rohot bir nefes oIdıIor.

t/

Sevfettin ŞEKERSÖZ
Uzun süre ilçe gün-
demine domgosını
vuron Monostır'doki
Uğur Aportmonı
dün tomomen yıkıldı.
Yokloşık bir oydon
bu yono yıkım
çolışmolqrını
sürdüren
Güngörenkoz İnşoot
Hırdovot Sonoyi
ve Ticqret Limited
Şirketi sohibi
Abdulloh Güngör,
yıkım için son
onloşmo torihinin
3l Ağusios olduğunu
ve gününden önce
işi bitireceklerini
soyledi.
Dün o|ınon
önlemlerle yıkımın

sono ermesiyle
bölgede
yoşoyonlordo
rohot nefes oldılor

a

SPEKULASYON
YAPİYORLAR
Uğur Aportmonının
70 milyor oriı
binodoki molzemeler
korşılığındo yıkımın
yopıldığını söyleyen
firmo sohibi Abdulloh
Güngöı "BQzı
kişiler yıkımı binonın
molzemeleri
korşılığındo yqp-
tığ ı m ızı kon u ş uyor lo r.

Bu kesinlikle doğru
değil, 70 milyor ve
içindeki molzeme
korşılığındo binayı
yıktık. Bundqn sonro
benim işim sodece

mol sohiplerinin
bulocoklqrı
oroçlorq molozu
yüklemek olocqktır.
Nokliye ise mol
sohiplerine oittir"
şek!inde oçıklomodo
bulundu.
Monostır Bölgesinde
yono yottığı için
etrofındoki bino!oro
do iehlike olon
Uğur Aportmonı'nı
yıkon işçiler ise
yıkımdon sonro
herhongi bir iehlike
yoşonmodığı için
mutlu olduklorını
söylediler.

Bülbül keslldiler,.,
Rum ve Ermeni Potrikhoneleri,
Cemootleriy|e i|giIi yenl
düzen lemeler istiyorlor.
80 yıl suspustulor.

Şimdi bülbül kesildiler.
AB'den torih olmok için,
Türk torihine kötü
odlo yoalmoyın|z,
Tuzoğo düşmeyiniz.
silohlo olomodıklorını
Kolemle olmok istiyorlor
Unuimoyo|ım.

?onn ?anoııo

TAşı ı ı
GEDlĞ|ıtr
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Bürokrotlk Bir Anı...
Her kurumun bozı özel projeleri

vordır.
- Enerji tosorrufu gibi.
- Moliyetlerin düşürülmesi gibi.
- Hızlı tren gibi.
Demiryollorının sevdqsı do hızlı tren

ıdı.
Bu sevdo hoyli eskiydi.
Amo. Bir türlü yoşomo geçemedi.
Rofto bekliyordu.
AK Porti iş boşı yoptı.
Komuoyundo ses getirecek projelere

ihtiyocı vordı.
Dosyoyı oçtı.
Amo. Bir hoto yoptı.
Bir süre, Demiryo|lqrındoki bürokrot-

loro ve uzmonloro dokunmoyocoktı.
Amo. Nosıl olso, dev|et işi yürür dedi.
Demiryollorını do, bir güzel elden

geçirdi.
Aynı zomondo, projeye direnecek

uzmonlordo sof dışı edildi.
Kendi qdomlorı geldi.
Artık. Direnen ve fikir veren uzmoıılor

yoktu. Sodece itoot edenIer vordı.
Yonl. Siyoset, uzmonlığı egemenliği

oItıno o!mıştı.
Yeri gelmişken, bir onımı noklede

yım.
Voktiyle Mustofo Toşor bize bokonlık

yopmıştı.
Tesodüfe bokın, boşdonışmonı do

benim liseden sınıf orkodoşımdı.
Bokon seçim bölgesi olon Ahtep'e,

gübre nokli istiyordu.,
Orodo bir depoyo gübre stokloyıp,

mevcut boyi fiyotlorındon sotocoktık.
Arkodoşımo, "Olmoz" dedim.
Çok yüksek nokliye öderiz.
Kurum zororo girer, dedim.
Boktım iş ciddi. Hemen bir ropor

hozırlodım. Ve. Arkodoşımo verdim.
Demek direniyorso ho, Bokon buno

çok kozocok dedi.
Ben değil, rokomlor direniyor dedim.
Zomon içinde, orkodoşımlo ilişkilerim

buzlondı.
İşte. Bürokrotın koderi böyledir.
Direnirsin, çolışmo huzurun bozulur.
Direnmezsin, boşın beloyo girer.
Amo. Birini, mecburen seçmek

zorundosın.

GIINIIN §OzU
Bir uzman,
Az şeyler hakkında
Çok şeyler bilen insandır.

"BıJtler"

Erol GURÇAY

TATLı
sEFRT
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cOmlorı
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Sgyfeltin ŞEKERSOZ

2OO4-2O05 egitim
ve ögretim yılı
llkogretim
ve Liselerde
koyıtlor boslodı.
Bozı okullordo
veIi|erin orzusuno
gore bogış
olınırken bozı
oku|Iordo ise
olınmodıgı
gözlendi.
llçede bulunon
llkogretim
okullorı ve
Ortoogıctım
oku llo r ırı ğ 6
d[,ı, bosloyorı
ko, ,tlor l 7 Eylul ,

tıodoı dc,, cm
ed cc ek.

Bu orodo, Mıllı
Egıtim Bokonlıgı
koyıtlor sırosındo
velilerden zorlo
bogış olınmomosı
konusundo
bir genelge
yoyınlodı.
Genelgede,
bogışlorın tomo-
men velilerin
kendi istegine
bırokıldıgı ve okul
yoneticileriyle
Ogretmenlerin
hiçbir şekilde bogıs
toplomo iyinde
görev olomoyo-
cogıno. işoret edildi
SUPER LİSELER
Yoboncı dil oğırIıklı
liselere (süper
liseIer) on koyıt
boşvurulorı,
24-3l Agustos
torihleri orosındo
yopılocok.
Süper liseyi kesin
koyıt hokkı
kozonon ögrenci-
lerin listeleri,
2 Eylul 2OO4'le
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ılon edılecek.
l(esin koyıtlor
2-4 Eylul 2OO4

torihlerinde
yopılocok, boş
kontenjonlor ise
6 Eylül 2004'te
ilon edi|ecek.
Bu liselerdeki boş
kontenjonlor için
7-8 Eylü!'de
yeniden ön koyıt
olınocok. 9 Eylül'de
kesin koyıt hokkı
kozonon öğrenci-
lerin isimleri ilon
edilecek. Bu

ogrenciler
l 0 Eylül'de kesin
koyı! yoptırocok.
Ogrenciler,
3 oylık totilin
ordındon l 3
Eylul Pozortesi
gunu ders
bosı yopocok.
Yorıyıl totili,
24 Ocok -

6 Şubot 2005
torihleri orosındo
yopılocok.
Ancok,
yorıyıI
totilinin

,%,.

hemen oncesınc,
denk gelen
Kurbon Boyromı
nedeniyle
ögrenciler,
l 9 Ocok 2005
Corşombo günü
soot l 3.00'ten
itiboren totile
boş!oyocok.
lkinci yorıyıl, 7

Şubot 2005
Pozortesi günü
boşloyocok ve
I 0 Hoziron 2005
torihinde sono
erecek.

Seyfettııı ŞEKERSOZ

okul bohçe|erinin
gençlere
oçık bırokılmosı
tolimotını veren
Milli Egitim
Bo ko n lığ ı'n ın
hoşgorusünü
gençler moolesef
kotüye kullonıyorlor
Gecenin
ilerleyen
sootlerinde
okuI bohçelerine
dodonon gençler
to: otorok
conılorı kırıyorlor.
Geçtigimiz
Temmuz oyındo
Gemlik Lisesi
bohçesine giren
gençler 22 odet
comı kırorok
okulo zoror

verdiler
Müdur odosı,
l(utüphone ve
koridor kısmıno
bokon comlorı
ottıklorı toşlorlo
kıron gençlerin,
polisin yoptıgı
oroştırmo sonucun-
do yokolonorok
hoklorındo
soruşturmo
boşlotıldığı
ögrenildi.
Polisin yoptıgı
soruşturmo sonuı
cundo comlorı
kıron gençler
belirlenirken
okul idoresinin
bu kişiIeri
mohkemeye
verdigi
bi|dirildi.
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n|;{[P§§§Ollılrda[ıaçIftalldı
l milyon 73l bin z_37 klşi boşvurudo bulunorok sınovo girmişti,

komu personeli

Seçme Sınovı
sonuçlorı oçıklondı.
l milyon 73l bin
737 kişinin
boşvurudo bulun-
duğu Kqmu
Personeii Seçme
Sınovı (KPSS),
l0-1 l Temmuz
torihleri orosındo
yopılmışt
komu kurumlorındo
görev c.ccok
personeli belirlemek
omocıylo yopılon
ve "Genel Yetenek",
"Gene! Kültür",
"Yoboncı Dil",
"Eğitim Bilimleri",

"Hukuk", "İktisot",
'İşletme", "Moliye",

"Muhosebe",
"Çolışmo Ekonomisi
ve Endüstrl İllşl<lleri",
"Ekonometri", "İstotis-
tik", "Komu Yonetimi"
ve "uluslororosı
İllşkller" sınovlorın-

don oluşon KPSS'ye,
bu yı! l milyon 73l
bin 737 kişinln
boşvurudo bulu-
norok sınovo
girmişti.
Adoylor sınov

sonuç!orını OSYM'nin
www.osym.gov.tr
odresinden Tc kimlik
Numorolorını girmek
suretiyle öğrenebile-
cekler. Tüm odoy-
lorın, ögrenim düzey-
lerine göre düzenlen-
miş Genel Yetenek
ve Gene| Kültur test-
lerinin uygulondıgı
sınov, 4 oturumdon
oluşmuştu. Adoylorın
sınov sonuçlorı A

Grubu kodro|oro
otonmok isteyen
lisons mezunu
odoylor, B

Grubu kodroloro
otonocoklor için
hsoplondı
Ote yondon,
Milla Eğatim Bokon lıgı
9 bin 267 ögretmen
olımıylo ilgili
48 oyrı bronşın
2004-KPsS
sonuçlorıno göre
tobon puonlorını
belirlemeye boşlodı.
Çolışmolorı devom
eden tobon
puonlorlo i!gili
olorok bokonlık,
komuoyuno duyuru
yopocok.

ırIrIIr Denizıılaşmaksı ylr
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yoqıs ve fırtıno.
Yclovo do Con ., ı.,.'ı.
mındo oKSon]o ,/e

gecikmelere yol ocı
yor Yolovo do ogle
sootlerinde bosloyon
fırtıno nedeniyle denız
ulosımındo gecil<me
ve oksomolor yosonı
yor Turkiye Denız lslet-
meleri ne oit el<spres
vopur ile Topçulor-
Eskihisor Arobolı vopur
seferleri, lDOyo oit
Yolovo-Yenikopı Hızlı

Feribot ve yolovo
pendik feribot sefer-
lerinde oksomolor
oldu. Sefer iptoli
olmozken, yetkililer
hovonın sertlesmesı

holınde qece seler-
lr,,,1ıo ıptqI odıleblIe
ceglnl dıl€ Çelırıyorlor
Ote yondon, yer yer l

metreyı bulon dol-
golor nedenıyle denız
ulosımını tercıh
etmeyen voto ndoşlor
cevre illere ulosımdo
koroyolunu ku llondılor
Totilcilerın donuse
boslodıgı su gunleı,de
seh irlorosı otobuslerde
yer bulmol< zorlostı.
Bu nedenle lstonbulo
minıbuslerle el< sefer
duzenleniyor
Ote yondon,
yoğmurdo bolgede
giderek etkisini
orttırıyor
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ı

ı

ı

ı

ı

ı
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fJ Her çeşif bolık oğtorı
a] Sokon o Misino Ağlorı
-l ip Ağ
J Fonyo
fl Mqntqr, kurşun

D İp Çeşitleri
-l Sondot Malzemeleri
E «ürek
-l Çopo
n Mqcun
-l Gqtvenizti çivi
-l TMC sintine pompos,

BIT,lfMLil HŞAITN

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

IıIIıII J

KAYıP
Gemlik Nüfüs Müdürlüğünden aldığım

Nüfüs cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

NEBAHAT GEMİCİOGLU

KAYıP
Bagkur İl Mudurlügunden aldıgım sağlık

karnemi kaybettinı. Hukümsuzdür.
FATMA SOYDEMiR

KAYıP
Gemlak Nüfüs Müdürlügünden aldığım

Nufus cüzdanıını kaybettim.
Hükümsüzdür.
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Bursa
Valiliği'nden

vyagrş uyarısı
Burso Voliligi, l 8
Agustos Çorşombo
gunüne kodor etkili
olmosı beklenen
yogışlı hovo
nedeniyle voton-
doşlorı uyordı.
Burso Voliligi nden
yopılon yozılı
oçıklomodo,
meteorolojiden
olınon bilgiye
göre, kentin 16-'l 8

Agustos torihlerinde
sogonok yogışın
etkisine girecegi
bildirildi.
Yogışlorın, sel,
toşkın, su boskını
ve yıldırım duşmesi
gibi tehlikeli dogol

ofetlere neden
olobilecegine
dikkot çekilen
oçıklomodo,
votondoşlorın
olumsuz şortloro
korşı hozırlıklı
bulunmolorı istendi.
Açıklomodo oyrıco,
sorunlo korşıloso-
cok votondoşlorın;
"112 Acil
Servis ,']55 Polis
İmdot , 185 Su
Arızo , "J86 Elektrik
Arızo , "l54 Alo
Trofik ve "'| 56 Alo
Jondormo" gibi
hotlorı oroyobile-
cekleri koydedildi.
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Monostır Cumhuriyet MohoIlesi'n
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triplex sotılık villo GSM : (0.535) 886 4

}< rtez17 Ağustos 2004 Sa!ı

lidir. Evde yo!nız
koldıklorındo, tonı-
modıklorı kimseye
kopı oçmomolorı,
telefondo yoboncı
kimselere bilgi ver-
memeleri ögutlen-
melidir. lssız porklor,
yollor ve yerlerden
uzok durmolorı,
toplu olorok
oynoyon çocuklor-
don oyrılmomqlorı
ve tek boşıno oyno-
momqlorı, kendi-
lerinden küçuk
çocukloro do dikkot
etmeleri gerekmek-
tedir.
Tokip edildlklerini
hissettiklerinde
büyuklerinden
yordım istemeleri ve
bu durumlordo ıssız

Verlere degil de kol-
obolıgo doÜu .,

meleri onerllıı ı,, l'r

Tehlikede olduklorın-

do boğırmolorı, koç-
motorı ve kendilerini
mudofoo etmeteri
gerektiği, kendilerine
zoror vermek isteyen

şohısloro dikkotli
bokıp onlorı teşhis
etmeleri ve
oroçlorının plokosını

ıı

Soyfo

olmolorı öğretilme-
lidir. kendilerine
veyo orkodoşlorıno
bir şey yopıldığın
derhol oilelerine
veyo polise hober
vermeleri onlotı!-
molıdır."

_ n..,,,I

ÇOcuftarıcln§el hclz en koruyu
Çocuklorın cinsel
tocize moruz ko|mo-
mosı için, ebeveyn-
lerin bu konudo
onloro öğüt vermesi
ve bozı prensipler
kozondırmosı gerek- -

tiği be!irtildi.
Emniyet Genel
Müdür|üğü'nün ''

www.egm.gov,tr "

odlı resmi internet
sitesinin
"Tovsiyelerimiz"

bolümunde yer olon
bilgilere göre,

çocuk|orın düzenli
olorok tokip edilrpesi
veyo onlorlo
berober olunmosı,
cinsel tocizi önleyen
unsurlor orosındo yer
o|ıyor.
sitede oilelerin
coc uklorıno yop-

i mosı gereken

"Tehlike her yerde
bulunmoktodır.
TehIikenin bulun-
obilecegi yerler
hokkındo çocuk-
lorınızı oydınlotın.
Önce iyi ve kotü milli
ve ohloki degerlere
göre telkin edilmeli,
ögretilmeli, iyi fiilde
bulunmo oleni
olorok tokdir
edilmelı. Kotu fııl,
bosko]orındon miso]
veriIerek kotuIen-

,-,ü.-"
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meli, hotolorı sebe-
biyle çocuk devom|ı
ozorlonmomolıdır.
Tonımodıklorı şohıs-
lordon poro veyo
hediye olmomolorı,
yoboncı şohıslor|o
herhongi bir yere
gitmemeleri, yordım
to|ebinde bulunon
yoboncıloro do
yodım etmemeleri,
ke.sinlil<le

r :boncılorın oıo
boloı,ıno bıın_

memelerı ogıeiılme-

F ıIIı

BıJRSA HAı(İMİYET VE
ı

ı

ı

ı

L IıI

ı(ENT GAZETELERİNE

iılıı Ve REı(LAM AL|Nı

uyorılor hokkındo şu
bilgiler veriliyor.

ı(ORF17.REı(LAM

TEL : (0 ,224|5 l3 96 83

YENı TELEFONuM[Jzt, NoT ALıN az
KöRFEz GAzETEsi vr
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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GEREKLl TELEFONLAR RESMl DAİRELER oertiz oroeüsü
İtfoiye l l0
polis lmdo1 l55
Jondormo lmdot l56
Jondormo K. 513 l0 55
Polis Korokolu 513 l8 79
Gor. Kom, 5l3 l2 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bol.Şef.
Miııi Eğt. Md.
Halk Kütuphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
TVlal Mud.
Nufus Md.
Ozel ld. Md.
Tapu Sicl Mud.
Muftuluk
Gumruk Md.
Tekel Md.
Ver. Daıresi 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 256
Mudanya 544
Yenikapı (212| 516
Yalova (226| 811
iDO İmam Aslaı,ı
Din|enme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLlK Yalova

Topçular
Esk ihisar

(226't 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31Kaymakamlık

C.Savcılıgı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Mud

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUs

Şehiilerarası
Otobus Terminali

261 54 00

(18 Hat )ULAşıM
METRo 513 12 12
Aydın Turızın 513 20 77
Suzer Turızıİl 51 2 10 72
Kanberoglu_Esadaş 51 4 45 49
Anıtur 514 47 71

rÜP DAGİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütün!er Likitgaz
Akçagaz

AKCAN PETROL
yeRı-iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 12 95

513 16 37

513 16 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

HASTANELER
BELEDlYEDevlet 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 İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Ya.lnız 185

TAKSiLER
Köı,fez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gem|ik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

sATıLıı< VıLLl\
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Türkiye'de her yıl yok-
loşık iki milyon kodının
gebe koldığı, bun|or-
don I.5 milyonunun
doğumlo sonuçlondığı
ve 50 bin bebeğin bir
yoşıno gelmeden
oldüğü bildirildi.
Soğlık Bokonlığı Ano

Çocuk Soğ!ığı ve Aile
plonlomosı Genel
Müdürlüğü verilerine
göre, Türkiye'de her yıl

700'den fozlo onne
doğum sırosındo yo
do doğum sonrosındo
hoyotını [«oybediyor.
Verilere göre,
Türkiye'de yıldo 2 mil
yon gebelik oluyor ve
bunlordon yokloşık 

.

284 b|ni isieyerek
o|mok üzere toplom
454 bin 373'ü düsukle
sonuçlonıyor, 29 bın
378 bebek ıse olu
doğuyor. l998 Türkiye
Nüfus ve Soğlık
Aroştırmosındo (TNSA)

do, 465 bin onnenin
gebelikleri süresince
hiç doğum öncesi
bokım olmodığı, 436
bin 526 kodının tek,
I56 bin 324 kodının
ise birden fozlo gebe-

lik ile ilgili risk foktörü
toşıdığı tespit edildi.
Ayrıco, l998 TNSA

sonuçlorıno göre, son
beş yıldo gerçekleşen
doğumlorın yüzde
26,7'si evde, yüzde
l9.4'ü ise soğlık
personeli yordımı
olmodon yopıldı.
Türkiye'de onne ölüm-
lerinin kodın ölümleri
içindeki poyının ise
yüzde 4.8 olduğu
belirlendi. kodının
üreme çoğı boyunco
toplom gebe kolmo
ihtimoli ile gebe
koldığındo gebeliğe
boğlı nedenler ile
ö|üm ihiimollerinin
toplomıno "yoşom
boyu risk" odı veriliyor.
Buno gore yosom
boyu ono ölum riskı,

Avrupo do 2 bin
gebelikte bir iken,
Türkiye'de 570 gebelik-
te birdir. Anne ölüm-
lerinin nedenleri ise

şöyle: Yüzde 30.3
konomo, yüzde l5.5
ile toksemiler, yüzde
9.6 ile enfeksiyonlor,
yüzde a düşük komp-
likosyonlqr. Eldekl

rokomlor Türkiye'de
bebek ve çocuk
izlemlerinin yeterli
olmodığını gösteriyor.

Türkiye'de bebeklerin
oncok yüzde 59.2'si,

çocuklorın ise yüzde
70.2'si izlenebilirken,
Türkiye'de bebek
ölüm]eri oldukço yük-

sek. Doğon bin bebek-
ten yokloşık 33'ü bir
yoşını tomomlomodon
ölüyor. Buno göre,
Türkiye de her yıl '|

milyon 48l bin bebek
dünyoyo geliyor, bir
yoşın oltındo 48 bin
280 bebek o|üyor. Bu

bebeklerin ] 9 bin
l l9'u post-neonotol
dönemde 29 bin l6]'i
neonotol dönemde
koybediliyor. Bebek
öIüm nedenleri içinde
perinotol nedenler,
zotürre ve ishol gibi
önlenebilir hostolık|or
ilk sırolordo yer olıyor,
her gün yokloşık l33
bebek koybediIiyor.
sAĞLıK
BAKANLİGİ,NDAN
GEBELiK uYARlLARı
Türk Neonotoloji
Derneğ| Çok Merkezli

Çolışmo Grubu'nun

yoptığı oroştırmodo
perinotol ölüm neden-
lerinin yüzde 44'ü ölü
doğumlor, yüzde 26'sı
premotürelik, yüzde
l 4'ü fetol kongenitol
molformosyonlor ve
yüzde l l'i perinotol
osfiksi olduğu ortoyo

çıktı. Anne ölüm
neden]eri oroştırmosı n-

do ölümlerin yüzde
52.5'ünün yöredeki
mevcut koşullordo,
yüzde 20.4 sinin
gelişmis hostone
kosuilorındo
ön|eı,ıebilir o|dııgu
tespıt edildi. Bu orodo
Soglık Bokonlıgı,
koçırılmış fırsotlorın
yokolonmosı holinde
bosit ve ucuz yöntem-
lerle pek çok onne ve

çocuğun hoyotının
kurtorılobileceğini
belirterek, "Örneğin 20
yoş oltındoki ve 35
yoşın üstündeki
onnelerin, doğum
orolığı iki yıldon kıso
olon onnelerin ve sık
doğum yopon
onnelerin, kendi
soğlıklorı bozulduğu
gibi, bu durum doğon
çocuklorını do

etkiliyor, bebek ölüm
oronlorını önemli oron-
do ortırıyor" uyorısı
yoptı. Bokonlık,
toplumo verilecek
eğitimler ve donış-
monlık hlzmetleri ile
etkili bir doğum öncesi
bokım, soğlıklı doğum
ve dogum sonu bokım
hizmetleri ve bunlorı
tokiben koliteli bir oile
plonlomosı hizmeti
verilmesi holinde
doğum yoşının 20-29
yoş orosıno çekilebile-

. ceğini, doğum orolık-
lorının 24 oyn üzerine

ç ı korı lobileceği ni koy-
detti. Türkiye'de her
dört conlı dogumo
korşılık isieyerek bir
düşük oldugunu hotır-
loton Bokonlık, şu
degerlen d ırmelerde
§11l1;nr|ı;,

Düsuklerın co}r oz iıır
kısmı guvensiz kosullor-
do yopılmoktodır.
İsteyerek düşük ile
sonlondırılon gebelik-
leri tokiben geleneksel
yöntem ile korunmo
eğilimi yüksektir. Bu ise
yeniden lstenmeyen
gebelik riskini ortır-
moktodır. Bu tür sık
düşük ve sık doğumlor
gebelerde görülen
onemiyi derin-
leştirmektedir. Bu do
doğum sırosındo oz
do olso meydono
gelen konomonın
onne hoyotını tehdit
eden boyutloro uloş-

mosıno neden olmok-
todır. Doğumlorın
yüzde 80'inin isteyerek
düşüklerin tomomının
do soglık kuruşlorındo
yopıldığı göz önünde
tutulurso dogum ve
düşuk sonrosı donem
oile plonlomosı yön-
tem için iyi bir fırsot
olorok kobul edilme-
iidir. Ozellikle isteyerek
duşuk sonrosı yöntem
olmodon klinikten
oyrılon kodın koçırılmış
fırsot olorok görülme-
lidir. Bu koçırdığımız
fırsotlorı bir kez doho
gozden geçirirsek
hemen hepsinin çok
bosit tedbirlerle
yoko lonobilecegini,
oncok günluk rutin
hizmetler sırosındo
önem vermedigimiz
icin diger işlerin orosı-
no korısorok gercek-
leştirilemedigini
görürüz. Tıpkı çocuk
polikliniginde
muoyene edilen 'l 

5

günlük bir bebekten
fenilketonüri için kon
olınıp olınmodığını
veyo iki oylık bir
bebek muoyenesinde
oşısının yoptırılıp
yoptırılmodıgını
yo do doğum sonu
kontrole gelen onneye
oile plonlomosı
yöntemi kullonıp
kulIonmodığını
sormoyl
unuttuğumuz
gibi".

ı

Deprenin haberc§ı hayv anlar ye bithle
Aydın Sivil Sqvunmo
Müdürü Ahmet
Şimşek, depremi
önceden hissede-
bilmek için, teknolo-
jik cihozlorı kullon-
mok kodqr doğoyı
ve hopıonlorı izle-
menin de önemli

olduğunu koydetti.
Şimşek, "Özellikle
hopıonlor, olqcok
depremi hissettikleri
için onormol
horeketler sergiler.
Uzun yıllor yopılon
gözlemler doğrul-
tusundo, doğoyı

izleyerek depremi
önceden hissede-
biIirisiniz" dedi.
Aydın'do ciddi
onlomdoki en son
depremin l977 yılın-
do gerçek|eştiğini,
son günlerde merkez
üssü Germencik olon

birçok deprem
koydedildiğini
belirten Aydın Sivil
sovunmo Müdürü
Şimşek, "Depremi
önceden tespit ede-
bilmek için, teknolo-
jik veriler kodor
doğo oloylorının do

to|<ibi çok önemlidir.
ılk önceleri dikkote
olınmoso do,
depremin meydono
geleceği bölgelerde
sulorın ısınmosı, bitk-
ilerde ve oğoçlordo
onormol değişiklikler
yaşonmosı ve benz-

eri oloylorın deprem
hobercisi olduğunu
gördük. Ozetlikle
depremden kıso bir
süre önce hoyvonlor
huysuzloşır.
Horeketlerinde tedir-
ginlik görülür" diye
konuştu.
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- Yokloşık yüz ülke-
den bini oşkın uyesi
olon uluslororosı
Holk|o İıışlııer
Derneği IPRA, 2005'te
dünyo üzerindeki
l500 iletişimciyi
lstonbul'do buluştur-
moyo hozırlonıyor
uluslororosı Holklo
İllşXller Dernegi'nin
(IPRA) üç yıldo bir
düzenlediği 'Dünyo
Kongresi' !PRA'nın
S0'inci yıl kopsomın-
do 26 - 28 Hoziron
200S'te lstonbul'do
gerçekleşecek.
Dunyodo binden
fozlo holklo ilişkiler
uzmonını bünyesinde
bulunduron dernek
İletlşım: Güvene
Giden sürdürülebilir
Yol' konulu kongresi
ile yüz ülkeden l 500
temsilciyi İstonbul'do
ogır|oyocok.
Kongre}/e ulııslo rorosı
sektör u.zmonIorı,
okodemisyenler, özel
sektör ve sivil toplum
örgutu temsilcileri
konuşmocı olorok
koiılocok.
Sektörün ge|ecegine
yönelik konulorın
müzokeresi, sektörel
özeleştiri ve holklo
i|işkiler uzmonlorının
vizyonunun
genişletiImesi omocı
ile düzenlenen ve
sektörün önemini
ortırocok Dünyo
Kongresi için İston-
bul'o uluslororosı bin
kotılımcının gelmesi

tılor sonrosındo kuru-
cu ülkeler orosıno
Avusiuro|yo, Belçiko,
Konodo, Finlondiyo,
ltolyo ve İsviçre
kotıldı.
Türkiye'den l960
yılındo ilk kez Ahmet
Romozonoğlu'nun
üye olduğu lPRA'nın
l 2 Moyıs l965'ie
Atino'do gerçekleştir-
ilen toplontısındo
kobul edilen Aiino
Bildirisi, dünyodo
holklo Ilişkiler
mesleğinin ilk yozılı
onoyososı oldu.
lPRA'nın 50 yıltık tori-
hinde yer olon Türk
dünyo boşkonlorı
Betül Mordin ve
Ceydo Aydede oldu.
Birleşmiş Millet|er
torofındon sivil
Toplum Örgutu
olorok kobul edilen
|PRA. UNESCO lorofın-
don uygulonon pro-
gromloro do kotılıyor.
Merkezi lngiltere'de
bulunon dernek, üst
kodemelerdeki holk-
lo i!işkiler uzmonlorı,
şirket sohipleri, öğre-
tim görevlileri için bir
kuruluş. Dünyo
çopındo yoygınlığı

' olon, 90 ü|keden
üyesi bulunon ve
Birleşmiş MiIlet|er
örgütü torofındon
tonınon iek holklo
ilişkiler kuru|uşu olon
!PRA'nın Yönetim
Kurulu l 2' ülke ve l 3
üyeden oluşuyor.

3bwukbanka,M

[,3!rıılyon

duhrlıkkredi

Soyfo

Gqronti-Akbonk
konsorsiyumu
torofındon
geçtiğimiz yıl 59.8
milyon dolor, 2OO2
yılındo ise l40 mi
on dolor finonsmo
soğ|onmıştı.
5E2 km uzunluğun-
doki yolun
yopımını; Cengiz
İnşoot Sonoyi ve
Ticoret A.Ş., Doğuş
lnşoot ve Ticoret
A.Ş., Güriş lnşoot
Mühendislik A.Ş.,
Gürson Mokino
ve Tic. .A.Ş., Kolin
lnşoot lmolot ve
Ticoret A.S., L|mok
lnşoot Sonoyi ve
TicoretAS,Mopo
lnşoot ve Ticoret
A.Ş., Mok-Yol lnşo
Sonoyi Turizm ve
Ticorei A.Ş., Metiş
lnşoot ve Ticoret
A.Ş., Nurol İnşoot
Ticqret A.Ş., Polot
Yol Yopı Sonoyi ve
Ticoret A.Ş
lnşoot ve Tesisot
A.Ş., Tubin |nşooi
Sonoyi Turizm
Ticoret A.Ş. ile
Yükse! İnşoot A.Ş.
üst|endi.

aa

Dün'nilei|ş|hchillıjrlrc 0 huluşryOl,

bekleniyor.
IPRA 2005 Dünyo
Kongresi ve IPRA
50'nci yıl dönümü
için evsohipligini
yopmok üzere 2003
yılındo oylomoyo
giren İstonbut, Atino
ve Lozon'ı 35 temsil-
cinin l7 oyu ile
geçerek oylomoyı
kozondı. Geçmiş yıl-
lordo |PRA Dünyo
Boşkonlıgı koltuguno
oturon Betul Mordin
ve Ceydo Aydede nin
boşkonlık dönem-
ierınoe yopmıs
olduklorı çolışmolor
soyesinde lstonbul
holklo ilişkiler ve
iletişim olonındo ilk
kez büyük bir orgoni-
zosyono evsohipliği
yopmış olocok.
Ayrıco kongrede ve
50'nci yı! töreninde
buIunocok ulus-
lo rorosı kotılımcılorın
yopılon çolışmolorın
ordındon ü|kelerinde
Türkiye'nin tonıtımıno
ve Türkiye morkosının
yurtdışındoki bilinirlil-
iğine kotkıdo bulun-
mok omocıylo İston-

bul'un ve Türkiye'nin
torihi, kültürel ve
mimori guzelliklerini
onlotocok birer elçi
olmolorı bekleniyor.
Dünyodo l l00 holklo
ilişkiler uzmonının
üye oldugu
uluslororosı Holklo
İllşl<ller Dernegi'nin
(IPRA) temelleri l949
Kosım oyındo
Londro'doki iki
Hollondolı ve dört
lngiliz holklo iliskiler
uzmonı torofındon
otıldı. l950 Mort
oyındo |ngıltere
,Fronso, Norveç ve
ABD'Il holklo ilişkiler
uzmonlorının kotılım-
lorıylo ilk olüşum
Hollondo'do
toplondı.
lPRA'nın gerçek
onlomdo u|uslororosı
bir dernek olorqk
kuruluşu Moyıs l955
torihinde IPRA
Konseyi'nin seçimiyle
gerçekleşti. lPRA
kuruldukton sonro
beş sene itiboriyle
ioplontılor
İngi|tere'de gerçek-
leşti. Yopılon toplon-

Akbonk'ın Molto
Şubesi, Goronti
Bonkosı'nın
Lüksemburg Şubesi
ve lş Bonkosı'nın
Bohreyn Şubes|'nin
oluşturduğu konsor-
siyum, Doğu
Korodeniz Dev|et
Yollorı projesi için
kul|onılmok üzere
83l milyon dolorlık
finonsmon İoğlodı.
Finonsmonlo ilgili
kredi sözleşmesi, l3
Ağusios Cumo
günü imzolondı.
Bonkolorın eşii
olorok 277'şer mily-
on dolor ile kotıldıgı
83l milyon dolorlık
kredi, Avrupo'yı
kofkosloro ve orto
Asyo'yo bogloyon
ve bölge ekonomisi
oçısındon büyük
önem toşıyon Dogu
korodeniz Devlet
Yollorı için kullonılo-
cok. Nihoi vodesi 5
yıl olon kredi,
sözleşmenin imzo
torihinden 42 oy
sonro boşlomok
üzere 4 eşit toksitte
geri ödenecek. Söz
konusu projeye
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3 bin 500 kişi organ bekliyo
Bir yondo koybedilen
yoşomlor, diğer
yondo yoşomın
kıyısındo bekleyen-
ler... Ölümle yoşomın
birdenbire yön
değiştirdiği, zomon-
sız ölümle tonışon-
lorın, orgonlonylo
hoyot verdikleri sön-
mek üzere yoşom-
loro oit öyküler:
Orgon nokilleri.
uluslororosı stondori-
lordo, l milyondo
20-25 kişi olorok
kobul edilen boğış
oronlorının,
Türkiye'de l milyon-
do 1-3 kişi orosındo
koldığı |fode edildi.
İzmir'de 1987 yılındo
ilk orgon tronsp|on-
tosyonunu gerçek-
leştiren Ege Univer-
sitesi (EU) Tıp
Fokultesi Hostonesi
Genel cerrohi
Anobılırı,ı Dolı Ogre-
tim Üvesi Prof. Dr.

Cuneyt Hoscoskun,
Tuıl yt: O9 heı yıl 2

bin 500-3 bin
civorındo kişinin, son
dönem böbrek yet-
mez|iğiyle nokli

bekleyenlerin liste-
sine eklendiğini, bu
soyının, kolp için
yıldo 600-700,
korociğer için de
600-800 civorındo
olduğunu belirtti.
Orgon nokli
bekleyen ioplom
hosio soyısının
böbrekte 30 bin
civorındo bulun-
duğunu, bunlordon
26 bininin diyolize
girdiğini, 3-4 bin
kodorının do periton
diyolizinin sürdüğünü
koydeden Prof. Dr.

Hoşcoşkun, buno
korşın diyoliz benzeri
bir yöniemle yoşom
süresini uzotmo şonsı
bulunmoyon kolp ve
korociger hostolorın-
do koybın doho
fozlo görüldüğünü,
listede korociger için
bekleyen toplom
soyının 300-400, kolp
icin de l 00
oldugunu ifode etti.
Prof Dr

Hoşcoşkun un verdiği
bilgiye göre, yıldo
ortolomo bin 500-2
bin kişi, orgon bek-

!erken koybediliyor.
Sodece böbrek için
her yıl eklenen 2 bin
500-3 bin kişinin
nokillerinin gerçek-
leştirilmesi için bin
200-bin 500 civorın-
do kodovro
donörünün bulun-
mosı gerekirken, en
iyi koşullordo yıldo
2l 0 kodor kodovro
donörüne uloşılo-
biliyor.
"ToPRAK ALT|NDA

çüRüyoR"
Yosomını koybeden
kisilerin oroonlorının.
toproi,ıltındo
C ı..ı, ı.ıdut: unÜ belİrten
Prof. Dr Hoscoskıın
holkto olunce obur
dunyoyo eksik
orgonlo gitme" şek-
linde bulunon

koygının, dogru
o!modıgını söyledi.
Prof. Dr. Hoşcoşkun,
"Denizde ö]en inson-
lorımız vor, bolıklor
torofındon
porçolonıyor. O
zomon onlorın hiç
olmomosı lozım.
OIen]eri toproğo
gomdugumüzde de
birkoç yıl sonro
kemik porçolorı
dışındo zoten hiç bir
şey kolmıyor. Bu
onloyısın orkosıno
sıgınmomok gerek
dedi
Hosr oskun. lslom ın
do iıiı kohudo bilime
ısıl< tuton mükemmel
bir din oldugunu
koydetti. Prof. Dr.

Hoşcoşkun, orgon
nokilleri konusundo

bilgi poyloşımının,
Soglık Bokonlığı
torofındon idore
edilen Ulusol Orgon
Nokli Koordinosyon
Ku ru lu'nco
yü?utüldüğunü, yozılı
oltyopısı oluşturulon
sistemin, son derece
iyi devom ettiğini,
oncok en buyük
sorunun boğış yeter-
sizligi oldugunu
be!irtti. Prof. Dr.

Hoşcoşkun, bundo
bilinç ve bil-
gilendirme eksik-
liginin önemli rolü
bu]undugunu ifode
ett].
ZAMANLA YAR|Ş
Buno korşın her ölen
kiş in in orgo n lo rın ın ,

nokil için uygun
olmoyocogını do
bildiren Hoşcoşkun,
oncelikle beyin
olumü tespit edilme-
sı gerektigını, buno
do ıçinde tronsplon-
tosyon uzmonlorının
bulunmodıgı 4 oyrı
uzmon hekimin koror
verdigini onlottı.

yopılon tıbbi işlem-
ler|e orgonlorın bogış
için elverişlilik
süresinin sodece 72
soot olduğunu koyd-
eden Hoşcoşkun,
"Zomonlo yorışıyoruz,
Biyolojik bir oloyı çok
iyi yoko]omo soz
kon usu " ded i ,

Boğış!onon orgon-
lorın son derece,ster-
il şortlordo poketlen-
mesinden sonro
merkeze bildirildigini,
burodo bekleyen
hostolordon
hiçbirinin digerine
üstünlügünün söz
konusu olmodıgını
dile getiren
Hoşcoşkun, nokılin
en uygun kişiye
yopıldıgını koydetti.
Kodovro orgonı bul-
moktoki guçluklere
korşı nokil ve sonrosı
işlemlerde botı
ulkelerinden geri
olunmodıgını bıldıren
Hoscoskun, 'Aksİne,

bu ull<elerden doho
ileri yoşom sureleri
elde ettigimizi
goruyoruz" diye
konuştu.
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, Beyin ölumü gerçek-
leştikten sonro

Tüketicileri korumo
Derneğı IÜKDER)
Genel Boşkonı
Necoti Yentürk, "Özel
kredi kortlorı, sodece
o bonkonın moki-
nosındon geçir-
ildiğinde poro
kozondırır" dedi.
Yentürk, yoptığı yozılı
oçıklomodo, kredi
kortlorıylo olışverişin
yoşomı koloyloştır-
moklo berober çeşitli
sorunlorı do
berqberinde
getirdiğini belirtti.
kori ku|lonımındo
gerek tÜketici
gerekse §otıcı oçısın-
don henüz tom

onlomıylo güvene
doyolı bir hukukun
oluşmodığını ifode
eden Yentürk, şunlorı
koydetti : "Tüketiciler
torqfındon kort kul-
|onımıylo ilgili çeşitli
şikoyetler dile getir-
ilmektedir. Bunlordon
birini komuoyuylo
poyloşmok istiyoruz,
Toksitli kredi kortlorın-
don bir tonesin| ku|-
lonıyorsonız, eminiz
siz de kondırılıyor-
sunuz. Amo tohmin
ettiğiniz gibi bonko
tqrofındon değil,
moğozolor torofın-
don. Ürün yo do
hizmeti soton kişiler

torofındon k
ondırılıyorsunuz..
Bir moğozodon l00
milyon liroIık bir
o|ışveriş yoptınız ve
bunu toksitli kredi
kortlorındon biriyle
ödeyeceksiniz.

Normol şortlordo l00
. m|lyonluk olışveriş
için hediye puonı
kozonmonız gerekir.
Ancok, kozonomıyor-
sunuz. Çünkü,
moğozo sohibi sizi
kondırıyor ve kredi

kortını boşko bir
bonkonın pos
mokinosındon
geçiriyor ve bu
işlemi
büyuk bir hızlo
yopıyor. Oyso,
sohip olduğunuz
özel kredi kortlorı
sodece o bonkonın
mokinosındon
geçirildiğinde
size poro kozondırır."
Yentürk, işyerlerinin
gene!|ikIe birkoç
bonko ile onloşmolı
o|duğunu ve
tüketicinin hongi
kredi kortını verirse
versin öteki
bonkonın pos

mokinosının kul-
lonıldığıno işoret
ederek, "Tobi bunu
tüketicinin
forketmesi biroz zor
oluyor. Alışveriş
yopılon üye iş yerine
kortımızı o bonkoyo
oit pos mokinosın-
don geçirilmesini
söylememiz, en
ozındon bu olondo
oldotılmomızı
önleyecektir.
Bu orodo, her
moğozonın tüketiciyi
bu yolIo oldottığını
söylemek de
doğru deği!dir"
görüşünü diIe
getirdi.

Iahlil| lrud| h ilanlrııailİ|
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"Marmaradepremi lçln önlem alınmalı
TMMOB Jeofizik
Mühendisleri odosı
İstonbul Şube
Boşkonı Yrd.
Doç. Dr. Oğuz
Gündoğdu,
Mormoro
Bölgesi'nde beklenen
olosı depremin
yıkıcı olobileceğini,
önlemlerin

olınmosı gerektiğini
söyledi.
Gündoğdu,
Mormoro
depreminin 5. yılı
nedeniyle İzmit
Soroybohçe
Belediyesi'nde
düzenIediği bosın
toplontısındo,
"olosı depremde

foydo doğu-botı
kırılmosının
gerçekleşeceğini"
ifqde ederek,
"İstonbul depremi
olorok onılon
olosı depremin,
oslındo yeni bir
Mormoro depremi
olocoğını"
sovundu.
Bölgede bek|enen
depremin yıkıcı
olup olmoyocoğının
ortık tortışılmodığını
ifode eden
Gündoğdu,
"uzmonlor bu
konuyu ortık
bitirdi. Mormqro
depremi yıkıcı
olocoktır"
dedi.

DEPREM SONRASİ

ÇALİŞMALAR
Depremin, foydo
doğu-botı kırılmosı
olocoğı için
kocoeli'ni de
etkileyeceğini
ifode eden
Oğuz Gündoğdu,
deprem öncesi
olınocok önlemler
kodor deprem
sonrosındo
yopılmosı gereken
çolışmolorın
do büyük önem
toşıdığını koydetti.
Beklenen büyüklük-
teki bir depremden
sonro kurtormo
çolışmolorının
yokloşık bir hofto
süreceğine işoret

eden Gündoğdu,
şunlorı söyledi:
"Deprem sonrosl
bölgeye ener|i
verilmesi gerekiyor.
ınsonlorı
borındırmomız,
solgın hostolıklorı
önlememiz
gerekiyor. Ancok,
bu konudo bir

örgütlülük
yok. Esos problem,
deprem sonro§ı
hoyotı normole
getirme çobolorıdır.
Bunun olgılonmosın]
istİyoruz. Ancqk,
böyle bir örgütlülük,
eşgüdüm çolışmo
mqolesef
gözükmüyor."

Erlhk,lrylülde r;anhnar;ak
Enflosyonun ger-
ilemesi ve siyosi
be!irsizliğin ortodon
kolkmosı goyri-
menkule olon tolebi
ortırdı. Emlok yotırım
uzmonlorı, osıl
horeketlenmenin
eylülde boşloyo-
coğını söyleyerek,
yotırım yopmok
isieyenleri uyordı
Foizlerin düşmesi ve
dövizin eski cozibesi-
ni yiiirmesi emlokq
olon tolebi yeniden
conlondırdı.
Enflosyonun ger-
ilemesi ve siyosi
be|irsizliğin ortodon
kqlkmqsının özellikle
yonm kolon goyri-
menkule olon tolebi
ortırdığını söyleyen
emlok yotırım
uzmonlorı, osıl
horeket!enmenin
ey|ülde boşloyocoğı
görüşünde.
Deprem, ekonomik
kriz ve ordındon
gelen lrok sovoşı
nedeniyle işlerin
durmo noktosıno
gıeldiğl emlok sek-
töründe geçen yı!
boş!oyon
horeketlenmenin
2OOA'te yükselerek
sürdüğünü belirten

RE/M§( Bölge
Direktörü Murot
Goldsioyn, "Bu yıl
inşoot se]«töründe
yorım kqlqn pro-
jelere stort verilirken,
yeni projeler de
yopılmoyo boşlondı.
Goyrimenkuldeki
horeket!enrneter
doho çok konut
oğırlık|ı diyebiliriz.
Ancok büyük şir-
ketler de ertelenmiş
kororlorını bu
dönemde hoyoto
geçirmeye
boşlodılor. Ticori
orso ve goyri-
menkullerin
sotışlorındo do bir
ortış söz konusu"
dedi.
son zomonlordo
lstonbu| yokınlorındo

omo şehirden uzok
sitelerin ön plono
çıktığını ifode eden.
Goldstoyn, fiyotloro
ilişkin ise gene|
onlomdo çok fozlo
ortış olmodığını dile
getirdi. Artık goyri-
menkulde o|ıcının
do, sotıcının do son
derece bilinçli
olduğunu belirten
Goldstoyn, bu
nedenle fiyotlordo
oncok konutun
değerine porolel
ortışlor yoşonocoğını
söyledi.
Yoz durgunluğu vor'
.v,!

lçinde bulunduğu-
muz yoz sezonu
nedeniyIe emIok
piyososındon göre-
celi ve dönemsel bir
durgunluk

yoşondığını ifode
eden Century 2l
Emlok yotırım
uzmonı Emin
Kovonkqyo, 'Ancok
gerçek ihtiyoç
sohiplerine verilen
servislerin dönüşleri
sezon dönüşlerine
oronlo çok doho
pozitif. Goyrimenku!,
yeniden bir yotırım
enstrümonı olorok
düşünülmeye boş-
londı. Bu düşünce
henüz tom onlomıy-
!o konutto eyleme
yoni olımq
dönüşmedi. Ancok
kısq süre içinde
bonko kredilerinin
uzun vodeli ve
uygun geri ödemeli
koşuIlorı ile
oloğonüstü bir ivm-
eye dönüşebiIir" diye
konuştu.
Emlok fiyotlorındo
geçen yılo göre
ciddi bir ortış
olmodığını vurgu-
loyon Kovonkoyo,
döviz!i olım-sotımlor-
do fiyotlorın oynı
seyrettiğini oncgk TL
ile işlem gören
goyrimenkuIlerde
ozdo olsg yükseliş
olduğunu vurgulodı

f cuxrux s|vısl cezeıe r

Nema
3. ta
döne

Nemodo 3. toksit
ödemeleriyle i!gili
kurum ve işyeri
ioplu boşvurulorı, l8
Ağustos 2OO4 tori-
hinden itiboren
Ziroot Bonkosı'nco
kobul edilecek.
Ziroot Bonkosı'ndon
yopılon yozılı oçık-
lomoyo göre,
Tosorrufu Teşvik işy-
eri sicil numorosı
olon ve elektronik
posto uzontılorı,
k|2.tr, edu.tr,
com.tr, gov.tr, mil.tr,
poı.tr Ve bel.tr olon
özel kuruluş|or ile
komu kurum ve
kuruluşlorı personeli
3. toksit nemo
ödemelerini işyer!eri
orocılığı ile
olobilecek.
Doho öncekl

toksit ödem
olduğu gib!,
kurum ve
orocı!ığı ile
bulunon hok
sohiplerinin
ödemeleri,
torihinden iti
en geç 3 gün
içinde yopılo
kurum orocıl
boşvurmoyon
sohipleri,
olduğu gibi bir
to]<vim içinde
sıro!orını
bekleyecek.
Kurum ve işye
unvonlorını toşı
elektronik posto
odresi iIe birli
son kesinti ve
tutorlonnı yotırd
ziroot Bonkosı
şubelerine
boşvurocok.
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Havuzlardakl klor

saçı arazarar| ı

Uzmonlo1 güneşin
yoydığı uliroviyole
ışınlorı ile deniz
suyundoki tuz ve
hovuzdoki klorun,
soçın en büyük düş-
monı olduğunu belir-
tiyorlor.
lnternet'ien derlenen
bilgilere göre
uzmonlor, boyonlorın
soç rengini oçmok
için kullondıklorı
kimyosol modde
olon'oryo!'in, tüm
kodınlor torofındon
endişe duyulorok
kullonıldığını, oyso
hovuz suyundoki
klorun bundon çok
doho tehlikeli
olduğu vurgulondı.
Hovuz suyundo bulu-
non klorun moy-
olorın bile rengini
soldurduğuno,
soçlordo do renk
değişimine, kuru-
luğo, kırı]moloro ve
genel yıpronmoyo
neden olduğunu
belirten uzmonlor,
buno roğmen kodın-
lorın yüzde 99'unun
hovuzo girerken
soçlorını
koruyocok bir bone
kullonmodıklorıno
dikkoti çekiyorlor.
Deniz suyundoki tuz
ve güneşteki uItroviy-
ole ışınlorının do tıpkı
hovuz suyu gibi soço

zııor verdiğine işoret
eden uzmonlor, tuz
ve klorun soço çok
çobuk nüfuz ettiği
için yıpronmoyı do
hızlondırdığını
beIirterek, özellikle
uzun süre sudo
kolınıp, çıktıkton
sonro do soçlor duru
suyIo iyice yıkonmolı
yokso telofisi güç
sorunlorın ortoyo çık-
obileceği
bildiriyorlor.
Öncelikle hovuz yo
do denizde soçlorın
mutloko bone ile
korunmosı, sudon
çıktıkton hemen
sonro do soçın bol
duru suylo yıkon-
mosı, oyrıco, fön
çekerken yo do
çektirirken moki-
nenin sıcok|ık
derecesinin yük-
selti]memesi
öneriliyor. Fönün
sıcok oyorı ne kodor
yüksek olurso soçtoki
yıpronmonın do o
kodor hızlı olocoğıno
işoret eden uzmon-
lor, yoz - kış soçlorın
36 dereceden yük-
sek ısıdoki su ile
yıkonmomosı ve
yıkondıkton sonro do
uzun süre ıslok
bırokılmomosı
gerektiğine dikkot
çekiyorlor.

Güneş yanığı kan§Ore §Obep 0
Her yıl tedbirsiz
güneşlenme sebe-
biyle birçok ö!üm
vokolon ile
korşıloşılıyor. Güneş
yonığı belirtileri kıso
vodede kendini
göstermese de uzun
vodede güneş
lekelerine, kotorokto,
ciltte yoşlonmoyo,
cilt konserlerine ve
kırışıklıkloro sebep
o!obiliyor.
uzmonlorın belirt-
tiğine göre, güneş
yonığı, çok fozlo
güneşe moruz
kolındığındo veyo
ultroviole ışık koy-
noğındon etkile-
nildiğinde, vücudo
rengini veren ve
ışığo korşı cildi
koruyucu özeIlikte
olon 'melolin' mod-
desinln bu koruyucu
özelliğini zomonlo
koybetmesiyle
ortoyo çıkıyor.

Güneş yonıklorı, hos-
sos ciItliler için korku-
tucu boyuiloro
uloşobiliyor.
Güneşten çok doho
koloy etki lenebi l iyor-
lor ve oluşon yonık-
lorın iyileşme süreci
esmer tenlilere göre
doho uzun süre olıy-
or. Çok hossos bir
cilde sohip kişiler
öğlen güneşinde l5
do kiko kolobi ! i rlerken
esmer tenliler ise
dokikolorco
güneşlenebilirler.
Ancok korunmok
her iki cili tipi
için do şort.
Uzmonlo1 güneş
yonığı bellrtileri kısq
vodede kendlni
göstermese de uzun
vodede güneş
lekeleri, kotorokt,
ciltte yoşlonmq, ciIi
konserleri ve kırışıkIık-
lor meydono
ge|ebi!diğine dikkqi

çekiyor. Güneş
yonığının beIirti-
Ierinin kızorıklık lle
boşlodığını, doho
sonro su toplomoIor
ve deride soyulmolor
oluştuğunu ifode
eden uzmonlor,
"Ancok, uzun süreli
kontrolsüz güneşlen-
me, kon domorlorı-
no bile zoror
verebiliyor" diye
uyonyor!or.
Uzmonlor, işi gereği
güneşe çok moruz
koIonloro ise şu
önerilerde
bu!unuyor:
"Düzenli olorok cllt
bokımı yopiırın.
Doğum lekelerinizi
sık sık kontrol ettirin.
Doğum izlerinizde
renk ve boyui
değişik| !kleri tehlikeli
bir durumun
sinyolleri olobi!ir.
Güneşe çıkorken
koruyuculuk özelliği

a
en oz l5'in üzerinde
olon kremler sürün.
Bol bo| sıvı olın.
Güneşten koruyucu
giysiIe1 ultroviole fiI-
treli gözlükler kul-
lqnın."
Güneş yonığıno kgrşı
soğuk duş olmonın
ve soğuk kompres
uygulomonın yororlı
olobileceğini
koydeden uzmon|or,
"Eğer cildiniz su
toplodı ise vücud-
unuzdo oçık yoro
bırokmoyın, üzerini
steril bondo| yordımı
ile kopotın. Hekim
önermedikçe
Benzokoin içeren
iloçlor kulIonmoyın.
Eğer boş dönmesi,
yonık bölgesinde
çok fozlo ocı ve yük-
sek oteş vorso, su
dolu koborcıklor
oluşmuşso mutloko
bir hekime
boşvurun" diyorlor.

ı r

hnı
Deri bir koç fonksiyonu
bir orodo bulundurur;
l.Enfekslyono korşı
engel oluşturur
2.Altındo bulundur-
duğu orgon ve doku-
lorı korur
3.Vücut ısısının korun-
mosını soğtor
4.Sıcok,soğuk,oğrı ve
dokunmo
duyulonnı toşır
5.Vücut çıkoriı|orının
uzokloşiırılmosı
için bir yol oluşturur.
Orgonizmonın bölgese|
olorok oteş,buhor,sıcok
cisimler ile korşıloşmosı
sonucu gel|şen doku
horobiyetidir. Zoronn
derecesini bildiren
sınıflondırmodo
yonığın derinliği,
nicudun ne kodorının
etkilendiği ve yonık
bölgenin yeri göz
önünde bulundurulur.
Buno göre
l.derece yonık (

ytizeyel yonık);Cilt
kuru,kızonk ve hofif şiş
görülür.Ağrılıdır ve çok
hossostır.orto dereceli
güneş yonıklon buno
öınektir.
2.derece yonık (kısmi
koi yonık ) ; Cilt kızonk
ve nemli görünür.
Btıl denen içi sıvı

]Tlu[

doIu kesecikler
oluşmuştur. Çok
oğn!ıdır. Ateşle direkt
temos,sıcok
sM veyo cisim yonık-
lorı,kimyosol modde
veyo güneş yonıklorı
ikinci derece yonığo
yol oçobilir.
3.derece yonık (tom
kot yonık) ; ci|din tüm
tobokolonnı etkileyip
cilt oltı İiokudon kos,
kemik ve orgonloro
dek inmiş yonıklordır.
Cilt kuru, serttir,
elostikiyetini koybet-
miştir, mumsu
görünümde
olobilir.Koyu kohv-
erenginden siyoho dek
renk o!obiliı
oğrısızdır.En çok potlo-
mo ile oluşmuş
yongınlordo ve olevler-
le sınırlonmış ortomdo
kolon kişi|erde veyo
elektrik çorpmolon lle
oluşur.
llk yordım
l.Hostoyı yonık koy-
noğındon uzokloştınp

lale na§il

yonmoyı durdurmok.
2.1lk yordım için
uygulomo!orı boşlot-
mok;öncelikle hostonın
yoşomsol be|irtilerini
hızlo değerlendirip
önce!ik belirlemek
3.Yonık bölge ile
ilgilenmenin yeterli
olduğu kororı verildik-
ten sonro birinci
derece yonıklordo
soğuk su ile soğut-
mok.Bu işlem okon
soğuk su ile veyo su
dolu bir kopto 5- 1 0
dokikq tutmok |!e
yopıIır. Ağızdon oğrı
keslci lloçlor olınqbilir.
Ağn kesici kremler kimi
kişllerde olerjik reoksiy-
ono yol oçobileceğin-
den dikkotli kullonıl-
mo!ıdır. Bu tip yüzeysel
yonıklor 48 soot içinde
kendiliğinden iyileşir;
bu sürenin sonundo
kırmızılık ve oğrı
devom ediyorso bir
soğlık kuruluşuno
boşvurmolıdır.
lkinci derece yonıklor-

ı|İTa
do yonık bölgeyi
soğuk suylo ıslotmok
ve yo soğuk suylo dolu
kopto bekletmek
uygundur. Kol ve
bocoklordo yonık
vorso kolp seviyesin-
den yukorıdo tutmok
gerekir. Vorso tokı, giysi
ve diğer oksesuorlorı
çıkortmok gerekir.
CiIde buloşmış
yoğ,goz gib| yoboncı
moddeler sobunlu su
ile dikkotlice temi-
zIenebilir. Yonık o!onı
temiz bir örtüyle kopot-
molıdır.
Üçüncü derece yonık-
lordo hostoyı olondon
uzokloştırıp kısoco
soğutmosını yoptıktqn
sonro mümkün olon en
kıso sürede bir soğlık
kuruluşuno uloştırmok
gerekir.
Ne yopmomolı ?
l.Yorolorı soğutmok
için buz kullonılmoz;
duyu ozolmosıno yol
oçıp donuk oluşturo-
bilir.
2.Yoronın üzerine
yopışmış giysileri sök-
memeIidir, etrofı kesilip
o bölge bırokılır.
3.Aslo diş mocunu,
krem, yoğ, solço gibi
moddeler sürülmez.

1
ıyaalarc aıı

ıı

NÖBETçı r czANE
17 Ağustos 2004 Salı

MURAT ECZANESİ

GEMtiK

ııo
r GüNLüK slvns| cazerE I

YlL : 32 SAY! : 1906
rİyarı : 250.000 TL. (ı<ov Dohiı)

Sohibi : Kodri GÜLER
Yozı İşleri Müdürü : Serop eÜ|-En

Hober Müdürü : Seyfettln ŞEKERSÖZ
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B

Tel : 5t 3 96 83 Fox : 513 35 95 GEML|K
Bosıldığı yer : xÖnrrz oFsET

Motboocl ık-Yoyı ncı lı k-Reklo mcı l ık Tesisi
İsiiklol Cod. Boro Sok. No:3/B GEMLll(

(Dini boyrom Günleri ve Pozor günleri yoyınlonmoz}



17 Ağustos 2004 Salı K rtez
f cuNrüx slyAsl GAzEiE

Elma Şeke rl mlnlilrırlnln

havluzkeyfısona .;rdl
yoz sıcoklorının
bunolttığı gün-
lerde ilçemizde
bulunon Elmo

Şekeri Kreş ve
Gündüz Bokımevi
minikleri, Burso
Altınceylon
Tesisleri'ndeki
yüzme kurslorın-
do hem yüzmeyi
öğrendiler, hem
de yozın keyfini

çıkordı!or.
Aliınceylon
Tesisleri'nin öze!
yüzme öğretmeni
eşliğinde Elmo

Şekerine devom
eden küçükler-
ine, bir oy
boyunco
hovuzun berrok
sulorındo oyun
oynoyorok, yüz-

menin kurollorı
öğretildi.
Yüzmeyi
öğrenmekten
mutluIuk duyon
mlnikler,
geIecek yoz
öğrendiklerini
gidecekleri
totil yerlerinde ve
hovuzlordo uygu-
loyocoklor.
Elmo Şekeri Kreş
ve Gündüz
Bokımevi Müdürü
Erkon Akıncı,
"Kreşimize
devom eden
küçüklere her
yıI oIduğu gibi
bu yıl do yüzme
kurslorındo ilgi,
beceri, ve yüz-
menin kurollorını
öğrettik" dedi.

lşlnl bllly

kıso süre önce
Düğün konvoy-
lorının belolısı olon
çocuklor po!isin
sıkı denetimleri
soyesinde oro-
boloro soldırmolorı
önlenlnce çoreyi
hemen buldulor.
Fotoğrofçı dükkon-
lorının önünü
mesken tuton
çocuklor, gelin
orobosının etrofını
sororok zorf içinde

n

r
ç

r

u

ocukı

odoylorı çoc
don kurtulmok i

çoreyı poro ver_

eline vererek h
uzokloşorok
vermeden kurtuI-

poro olmonın
yollorını orıyorlo
Bozı domot

mekte bulsolor
bozı domot
odoylorı ise boş
zorflorı çocuklorı

monın mutlul
yoşıyorlor.
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Kadri GULER
kadri_guler@hotmail.com

l(ent bitişinde oluşOn çöplük
Olmoz olmoz demeyin, bizim ülkemizde herşey o|uyor.

Hober Müdürümüz Seyfetiin Şekersöz, dün yine güzel bir
hobeı yokolodı,

Çuku.rbohçe diye od|ondınlon bölgede bulunon Şükrü

Şenol llköğretim Okulu ile Çevre Yolu qrosındo birkoç
zeytinlik vor,

Bu zeytinlikleıden geçen yol, kentimizi çevre yoluno
boglıyor,

lmor plonındo yol bırokılon zeytinlikler nedeniyle
bildiğim kodonylo Belediye iie mülk sohipleri mohkelelik-
ler,.

Bu bölgeye uzun yıllordırbırokılon çöpleı ve çeşitli otık-
loı zeytinlikleri odeto çöplüğe donüştüıdü.

Evinde onoıım yopon veyo orocıno koyduğu çöpü oto-
cok yer oroyonloı için odres belli:

Yeni Moholle Çöplüğü,.
Burosı oslındo çöplük folon değil.
Votondoşı n zeyiinliği,
Amo, gelin göıün kl, zeytinlik Belediye'nin resmi

çöplüğü gibi..
Adom §kodo'sıno yüklediği çer çöpü oroziye olıyor,
Bizim orkodoşımE fotoğıofını çekiyoı ve uyqnyor.
Tokon yok,.

Heı çeşit pisliğin bırokıldığı bu olonın hemen yonındo
yerleşim olonı vor.

Çoluk çocuk bu pisliğin yonındo oynuyoı. Biı oy sonro
okullor oçılocok, bu çöplük bu holiyle kolırso korkorım

çevreye mikrop soçocok ve beklenmedik durumlor
orloyo çıkobilecek. ,

Belediye Temizlik lşleri, §oğlık Bokonlığı Çevıe Soğhk
Teknisyenleri, yondoki foioğroflon bir bokın, §onro lütfen
Yeni Moholle Çöplüğünü gidip gönin ve önlem olın.

Keniimizin yonıboşındo çöplükler oluşuyor gören yok.
Biz, gozetecilik göıevimizi yoporok ilgilileri uyonyoıuz.
Lütfen çewenize gözleyin.
Bu kent hepimizin,

u

Şükrü Şeno/ llkogretim
Okulu ile Çevre Yolu
o r o s ı n dq ki zeyti n l ikler
çöplük oldu.
Sohipsiz bölgeye
inşoot molozlorı, ev
qtıklorı, ne vqrso
otılqrqk resmi
olmoyon yeni bir
çöplük yorotıldı.
ilgililerin gözü önünde
oluşon bu çöplük, bir
yondon do çevreye
mikrop scrçıyor. Arozi
sohiplerinin Belediye
ile oçılon yol
nedeniyle mohkemelik
ol d uklo r ı oğ reni li rken,
çöplüğe dur diyecek
yetkili cıronıyor.

Hqberi soyfo 3'te

u
Çukurbohçe'yi Çevre Yolu'no boğloyon zeytinlikler,

çöplük holine getirildi. Her türlü çopün ve molozun
döküldüğü zeytinliklerde gerekli önlemler olınmodığı
tokdirde bu olon giderek çöplük holine dönüşecek.

ı ıı ı

,:,;fu.''"

iıİ rah'ıediaptıgı
ındaki oluşan

't

16..,çgvrĞ'uyolu aras
t|.me

lise lere G,riş §ına vlarını

kazanan öğrencilerin

,s,ınlerİ bellİ oldu
llçemiz ilköğretim okullarınn tqmqmına
ycıkınıntn Anqdolu ljsele rine öğrenci
gönderdiği ğçıklandı, Bıı durum ilçe
okullgrınn tcımqm,n,n boş qrılı olduğunu
gcisferıyoı: Haberi soyfa Z'de

Deprrımde 92bln

kb, öldü
Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkonı
Uğur Göniilglon, 7900 yılından bugüne
kodor meydono ge/en depremlerin 92 bin
472 ccı,n koybıno, 553 bin 827 yapının da
yıkıR veyo ağır hosarlı durumo ge/rneslne
neden olduğunu bildirdi. Haberi sayfo 7'de
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kazananöğ rrıncllerln

blmlerlbrılll oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Liselere giriş
sınovı (2004-LGS)
sonucundo
ilçemiz İlı<öğretım
okullorının
tomomıno
yokını Anodolu
Lise!erine öğrenci
gönderdiği
oçıklondı.
Bu durumun
ilçe okullorının
tomomının boşorılı
olduğunu
gosterdig ıne
dıKkot ceki',.rı
U ı.,, _J' ' J :(f

Anodolu Lıseıerini

kozonon toplom
ı ss Ögrenciden
] 50'sinin Celol
Boyor Anodolu
Lisesi'ni, kolon 3

öğrencinin de
diğer büyuk illerdeki
Anodolu Liseleri'ni
kozondığı oçıklondı.
Diğer torofton,
sınovloro giren
öğrenciIerin
4'ünün Fen Liselerini,
2'sinin Anodolu
Öğretmen Liselerini,
5 inin Askeri Liseleri
ve l 05 inin de
sınovlo ogrenci olon
diger liseleri

kozondığı bildirildi.
ANADoLu ıisrırni
DışıNDAxi oxuı-ı-ıRı
İGZANANLAR
Fen Liselerini
kozonon
öğrenciIerin isim ve
mezun olduklorı
oku!lor şöyle:
Di|oro Doğ -

Cumhuriyet,
Ezgi Soykon -

Cumhuriyet,
Solih Ahmet
Nuhoğlu -

Cumhuriyet,
Sezen Boron -

Sehit Etenı
llköğretim Okulu.

Askeri Liseleri
Kozonon öğrencil
Berk İll<em Tekin -

Cumhuriyet,
Oğuzhon İlge -

T.S.O. Gozi, Orhun
Kokon - Şehit
Cemol, Solih Ah
Nuhog|u -

Cumhuriyet ve
Mehmei Ali Ozer
Şehit Etem İlko5re-
tim Okulu.
Anodolu Öğretme
Liselerini kozonon
Berot İnci - Şükrü
Şenol ve sinem Aro
Atoturk lİ«öğreıım
OkuIu.

Şevle!!ın§EKEBŞOZ

l(opotılon
Turkiye lmor
Bonkosı Gemlik
Şubesi'nin
toşınmoyon mollorı
müzoyede ile
sotılocok.
Onceki gün tüm
evroklorının
toşındığı İmor
bonkosı şubesinde
toşınmoz moI!or
belirlenerek müzo-
yede ile sotımlorı
gerçekIeştirilecek.
2 Eylül 2OO4
Perşembe günü

soot l8.00 de lstik-
lol coddesi
uzerinde bulunon
şube binosındo
yopılocok müzo-
yede de istekliler
belirledikleri
toşınmozloro olıcı
olobilecekIer.
ımor Bonkosıno
oit toşınmoz mol-
lorın müzoyede
gününden 5 gün
önce teşhir edile-
ceği şube binosı
önüne osılon
ponkortlo holko
duyuruluyor.
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l lköğretl m oku l lorı ioşı mo lı
\

slstem lholesl yopılocok
47 34 soyı|ı komu
ihoIe konununun l8.
o moddesine göre
oçık ihole usulü ile
öğrenci toşımo
iholesi yopılocok.
İholenln 25 Ağustos

2OO4 Çorşombo
günü soot l0.00 do
İlçe Milli Eğitim
Mudür|uğü'nde
yopılocoğı oçık-
londı.
İlçe genelinde bulu-

non okulsuz yerIeşim
biriminden toşı-
nocok öğrenciler
beIirlenen İIköğretim
okullorıno belirlenen
oroçlorlo toşınocok.
lş|n süresinin 77 iş

oIorok belirlendiği
iholede toşımo
oroçlorının Minibüs
olmosı mecburiyeti
buIunuyor.

günü (l2 Eylül 20
3l Arolık 2OO4l.

TURKİYE,NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

l(örieı OisGı
MATBAAC İ Lİ K-YAYİ N C İ Lİ K-RE KLAM C İ Lİ K

İstiklol Cod. Boro Sok. Akbonk AroIığı No : 3/B GEMLİK

Tel : (0 ,224l5l3 96 83 Fox : (0 .224| 513 35 95
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Çukurbohçe'yi Çevre Yolu'no boğloyon zeyiinlikler,

çöplük holine getiriIdi. Her türlü çöpün ve molozun
döküldüğü zeytinliklerde gerekli ön|emler olınmodığı
tokdirde bu o|on giderek çöplük holine dönüşecek.
Seyfettin ŞEKERSOZ
Votondoşlorın isim
toktığı Yeni Moholle
Çöplüğü'ne
her geçen gün
bırokılon otıklor
sonucundo ilçede
yen! bir çöp!ük
yorotılıyor.
Belediye dqhi!
hiç kimsenin moni
olomodığı çöplükte
her geçen gün
çoğolmo yoşonırken
otık bırokon
voiondoşlor ise
çok rohot görüntü
sergiliyorlor.

lşyerlerinden
toplodıklorı otıklorı
ılçenin sohipsiz
bölgesine döken
votondoşlor yüzleri
kızormodon bu
işi yopobi!iyorlor.
"seni resimle
belgeledik"
denmesine korşılık
goyet pişkinIikle
"8oş ver oğobey
burqnın sohibi
yok" diyebilen
voiondoşlorın
kimlerden güç

ıı

o!dıklorı ise
merok konusu.
plokosı bizde
koyıtlı votondoşın
geiirdiği otıklorı
goyet rohoilıklo
bırokorok yeni
çöplük yorotılmosıno
kotkı soğlodığı Yeni
MoholIe çöplüğü
vorken belediyenin
çöplerini uzok
mesofeye dökmesi
ise insonlorın
oklındo soru ,

işoreti bırokıyor.
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BURSA HAı(İMİYET VE

KENT GAZETELERİNE

iııı-l Ve REı(LAM ALıNıR

ı(ORFE7.REKLAM
TEL: (0,224|513 96 83L IııI

ı

?oıaro ?arroıro

Ne cevop?
CHP Burso Millefuekili
Sn. Kemol Demirel'in
Bir sorusuno verdiği
cevopto Soğlık Bokonı:
"-Et yiyemeyenler, yumurto
kuru boklogi!ler yesinler"
buyurmuş.
Demek ki; torih bilgisi iyi,

çok iyi. Fronso krolı
l6.Louis ile kroliçe Morie
Antoinette'de
Holkıno hitoben:
"Ekmek bu|omıyorlorso
posto yesinler" demişt!.
Ondon esinlendiler herholde...

TAşı ı t

GEDlĞiıtr

R
ıı ft a ıaİı

inson için en önemli ihtiyoç nedir?
Hovodır ve sudur
Bir de "odolet"tir.
Hok ve hukuktur.
Bir ülkede hukuk terozisi bozuldu-

mu, sonuç berbottır.
Son 6 yıldon beri, hukukçutorımız

vitrinde.
Sık sık konuşmolorını dinliyoruz.
Yorumlorıno dikkot kesiliyoruz.
Atotürk ilke ve inkiloplorı konusun-

do, çok titi3ler.

Loıklik konusundo ise, oslo toviz
vermezler.

Amo toplum önderleri için, bu
kodorı yetmiyor.

yolsuzluk ve usu|suzlük konusundo
do, oynı titizligi göstermek zorundolor.

Yorgıtoy Boşkonı hokkındo, bozı id-
dolor vor.

Villosını A. Çokıcı'n|n odomıno
tomir ettirmiş

Oğlu'do Istonbul'doki evini, oynı
odomo tomir ettirmiş.

Doğrudur, yonlıştır.
Bu konu, ülke gündemine oturdu.
Asıl gözden koçon, bir önemli

husus vor.
Yorgıtoy Boşkonı'nın oğlu bir süre

kumorhoneler krolı sudi Özkon'ın
yonındo ço!ıştı

Hem oydo, 5000 Doloro donışmon-
lık yoptı.

Ne vor bundo demeyin.
Yorgıtoy Boşkonı do, oilesi de her

konudo titi3 olmok zorundodır.
Aslındo, toplumu düzene sokmok

için önce yorgı reformu yopmok
Iozımdır.

Geçenlerde neşter dovosındo, bozı
yorgı üyeleri suçlonmıştı.

Amo Yorgıtoy kuru|u "Telefon koyıt-
lorı delil soyılomoz" dedi.

Ve orkodoşlorını kurtordı.
Bizim yorgının yorgının üzerine titre-

memiz, yetmez.
Yorgı do, kendi üzerine titremelidir.
Ziro, tuz do kokorso, yopılocok

birşey kolmoz.

GIINİIN s(izü

Haksızlığa sapıp
Bütün insanlar seni
takip edece ğine,
Adaletle hareket edip,
Tek başına kal, daha iyi.

"GANDi,,

Erol GURÇAY

Tuz Kokmosın

TATLı
sEFıT

ırakılyenl Mahalle moloz ve atıu uç0 k haline getirildi.pİ une er
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Seyfettin ŞEKERSOZ

Nüfus Müdürlük
lerinde bundon
böyle yeni uygulo-
mo i|e dilekçe s
ıstemine gecildi
ozellikle olım sofırrı
işlemlerinde uygu-
lonocok dilekçe
sistemi ile voton-
doşlor topu ve
diğer işlerinde iste-
nilen evroklor için
bundon sonro
dilekçe vererek
isteklel|ni
bildirecekler.
Gemlik Nüfus
Müdürü Nozlı
Değirmenci'nin
verdiği bilgiye göre
lçişleri Bokonlığının
l0-06-2004 tori-

üfus lşlenl

y0nı uruu

Ier|n e

lonld

Seyfettin SEKERSÖZ

Onceki gün oni
yoğon yoğmur
ilçede birçok lşyerini
sulor oltındo
bırokırken esnof
temizliğini kendisi
yoporok koderine
boyun eğdi.
lstiklol coddesi
üzerinde bulunon
işyerlerinde orodon
birgün geçmesine
roğmen yoğmur
suJorı oltındo kolon
işyeri sohipleri
çoreyi kendi
işyerlerini kendileri
temizlemekte
bulduIor.
Bozı esnof seyyor
pompolorlo
işyerlerinden su|orı
boşoltırken bozı
esnofto süpürge
kullonmoyı
tercih etti.
Ani ve çok güçlü
yoğon yoğmuro
hiçbir önlem olo-
moyon belediye ile
esnof çoreyi birbir-
lerine suç yükle
yerek bulmoyo
çolışırlorken ikinci
bir yoğmur beklen-
tisinin olmomosı en
büyük kozonç oldu.
llçenin Monostır

bölgesi dohil
birçok yerlnde
yoğon şiddetli

yoğmurlorın getirdiği
toprok okıntılorı gün
boyu temizlik işçileri

hinde Nüfus,ve
Votondoşlık Hiz
Ierine oit Kuruluş,
Görev ve Çolışm
Yönergesi gereği
ce votondoşlorın
resmi kurumlor
yürütecekleri işl
ler için isteyec rl

evrok korşı!ığın
Nüfus Müdürlükl
ne mutloko dile
vermelerinin
gerektlğini bildi
Normol nüfus c
donı çıkormok içi
dllekçenin gerek
mediğini de vurg
loyon Değirmenc
isteni|en dil n
resmi evroklor
için olduğıİnu
biIdirdi.

llğur Aportnlonı'nın llolozlorı ı 10f|oc 0 ulc ırıloc
Seyfettin ŞEKERSÖZ yıkımını Dün binonın

önünde oçık-
!omodo
buIunon
Abdulloh
Güngör,
yopılon
onloşmo
gereği en
geç 3I
Ağustos
günü yıkımını
gerçek-
!eştirdikleri
Uğur

Aportmonı
molozlorının
tomomen
koldırılo-
coğını söyle-
di, Yıkımı
yoporken
çevrede
buIunon
binoloro
kesinlik!e
zoror Ver-
mediklerini
de ifode
eden

Abdu!!oh
Güngör,
"Ekibimle bir-
likte temiz iş
boşordık,
kimseye
zc,ror ver-
medik ve
işimizi loyıkıy-
lo yerine
getirdiğimiz
için de
mııtluyuz"
şek!inde
konuştu.

Önceki gün
yıkımı gerçek
leştirilen
Monostı/doki
Uğur
Aportmo
nı'nın
moloz|orının
bir hofto
içinde
tomomen
kqldırılocoğı
öğrenildi.
Binonın

üstlenen
Güngörenkoz
firmosının
sohibi
Abdul!qh
Güngöı
q!dıklqrı
yıkım işinin
3l Ağustos
gününe
kodor
tqmomlon-
mosı gerek-
tiğini bildirdi.
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Mllll Eğltim Bokonı
Hüseyin Çelik, 48
bronşto yokloşık l l
bin öğretmen oto-
mosının 2 Eylül
Perşembe günü
gerçekleştirileceğ in i

biIdirdi.
Mllll Eğitim Bokonı
Çelik, Burso'do
eğitim muhobirlerinin
sorulorını yonıtlodı.
ÇeIik, 48 bronşto 9
bin 267 öğretmenin
ilk kez otonocoğını,
kurumlqr orosı
nokil|erle bu rokomın
I l bini bulocoğını
ifode ederek, otomo
işlemlerinin 2 Eylül
Perşembe günü
gerçekleşti ri leceğ i n i

oçıklodı. Boşvurulorın
yorın boşloyıp 27
Ağustos'o kodor süre-

rcrnell atarnilafl Eylil'de yaplar;ak2

ceğini onımsoton
Çelik, öğretmenlerin
8 Eylül'de göreve
boşloyocoklorını koy-
detti.
Formosyonu bulun-
moyon Fen-Edebiyot
Fokültesi mezun-
lorının, otomo işlem-
lerinin yopılocoğını,
oncok formosyonu
tomomlodıkton
sonro göreve boşloy-
ocoklorını bildiren
Çelik, Komu Personeli
Seçme Sınovı'ndo 75

IIIIIrI

Ernhkyerghine

duhyh'zarn

ve üstü puon olon bu
durumdoki odoylorın
ihiiyoco göre oton-
obileceğini be!irtti.

Çelik, "Ancok hemen
göreve boşlomoyo-
coklor, önce for-
mosyonu bitirecek-
ler" dedi. Çelik,
Bokonlığın bu
durumdoki odoyloro,
formosyon dersi ver-
mesinin de gün-
deme gelebileceğini
koydetti.
Hükümetin

"öze!Ieştirme moğ-
durlorının" istihdomı-
no ilişkin bir yoso
hozırlığındo
olduğunu belirten
Çelik, söz konusu
yoso çıktıkton sonro
yokloşık 30 bin
boşvuru geleceğini
düşünduklerini koy-
detti. "l8 binine biz
tolibiz" diyen Çelik,
bu kişilerin oku|lordo
müstohdem ve idori
personel olorok
görevlendirileceğini
belirtti. A!ınocok ele-
monlorın sözleşme!i
çolıştırılocoğını koyd-
eden Çelik, "l l oy
çolışıp, giriş çıkış
yopocoklor" dedi.
"Devlet memuru zih-
niyetiyIe müstohdem
ço lıştı ro modı klorı n ı"

a ı

ifode eden Çelik,
üniversiiedeki pro-
fesörü bile kopının
önüne koyobiliyor-
sunuz. 657 soyılı
konun!o çolışon

Moliye ve Boyındır]ık
Bokonlıklorı, emlok
vergisine esos olmok
üzere 2005 yılındo
uygulonocok bino
metrekore normo]
inşoot moliyet bedel-
lerini bu yıl uygu-
lonon birim
moliyetlere göre
yüzde l2 oronındo
oriırorok, yeniden
belirledi.
Moliye Bokonlığının,
2005 yılındo binolor
için vergi değerinin,
belirlenmesinde esos
olınocok bino
metrekore normol
inşoot moliyetleriyle
iIgili Emlok Vergisi
Tebliği Resmi
Gozete'de yoyım-
londı. 2005 yılı boşın-
don itiboren Tl'den
oltı sıfır o|ıtorok yeni

Türk Lirosı'no geçile-
cek olmosı nedeniyle
söz konusu bino
metrekore moliyetleri
de ytl cinsinden
beliı,lendi.
MoIiyetlerde yopılon
yüzde l2 oronındoki
ortı, buino sohipleini
ödeyeceği vergi mik-
torını do bu ölçüde
ortırocok.
Buno göre beton-
orme konutlordo
ortolomo metrekqre
moliyet 2005 yılı

memuro kesinlikle bir
şey yopomlyorsunuz.
Çolışonlo çolış-
moyonın birbirinden
oyrılmosı lozım" diye
konuştu.

vergilendirme döne-
minde lüks inşoot|or
için 457.2, beirinci
sınıf inşootlor 2E4.52,
ikinci sınıf inşootlor
için l90.63, üçüncü
sınıf inşootlor için
l35, bosit inşootlor
için de 75.69 Yeni
Türk Lirosı olorok
uygulonocok. Bino
inşootı birim moliyeti
çelik korkqs konutlqr
için lüks inşootlorko
750.47, birinci sınıf
inşootlor için 499.05,
ikinci sınıfloriçin
334.76, bosit inşoot-
Ior için de 98.15
Yoeni Türk Lirosı
olorok belr|endi.
Yığmo koğgir
meskenlerde lüks
inşootlor için inşoot
moliyeti 358.88 YTL,

birinci sınıf inşootlor-
do 232.47 YTL, ikinci
sınıflordo l51.54,
üçüncü sınıflordo
I l2.8 ve bosit
binolordo 35.E2 liro
oIorok belirlendi.
Ahşop lüks konutlor
için metrekore
moliyeti 604.95 YTL,

birinci sınıfIor için
393.05, ikinci sınıflqr
için 256.4l , üçüncü
sınıflor için I28.47,
bosit ohşop binolqr
|çin de 22.7 7 Ytt.
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3 Her çeşif bqtık oğları
J Sokonq Misino Ağlorı

-L_l lp Ağ
1 Fonyo
J Mqntqr, kurşun

J İp Çeşitleri
J Sondot Matzemeleri
J Kürek
t Çopo
J Mqcun
3 Gqtvenizti çivi
J TMc sintine pompos,

BIT,|MLilnŞAlTN

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon 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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lşyeri ve evlere pukel serviıimiı vordır

istiklal Cad,No : 17 GEMLir ıeı : (0,224) 513 53 0,

BAı(T N 7 Mı?

PİZZAMİZİN

TADıNA

SATİ Lİ İ< Vİ LLA
Monostır Cumhuriyet Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkii üstünde 3 kot!ı

triplex sotıIık villo GSM : (0.535) 886 47 7 4
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hınekpprrlakartıkdnha|rıhyye ze
.Domok zevkinde
fork!ılık yorotmok,
dünyo mutfoklorın-
don yeni totlor
öğrenmek isteyen-
lere iyi hober Bilgi
Yoyınevi'nden geldi.
Avrupo'do "best-
,seller" olon ve 36
kitopton oluşon A Lo

Corie
Koleksiyonunun 6

kitobı Bi|gi Yoyınevi
torofındon yoyım-
Iondı.

"Protik YemekIer",
"ÇorboIor", "İtolyon
Usulü Sebzeler",

Orneğin değişik
çorbolor denemek
isteyen biri, pek

çok türü birorodo
sunon kolın ve
poholı kitobo boğlı
kolmoksızın seçimi-
ni yopobilir. Torifler,
profesyonel oşçılor
torofındon denen-
miş ve onoylonmış.
Bu nedenle tori-

flerin boşorısı ve
lezzeti hiçbir şüph-
eye yer bırokmıyor.
Koloy yopılo-
bilmesi ve
görünümlerindeki

şıklık, yemekleri
keyifli hole
getiriyor.
Kitop|orın kul-
lonımı ve görsel
zenginliği ise bir
bosko önemli
konu. Kopok için-
deki "Dizin", elde-

ki molzemeyle neler
yopılobileceği
konusundo yön-
lendirici oyrıntı
sunuyor. Biçim ve
hocını olorok hem
olbenili hem ku|-

lonıslı kitoplor. Torifi
uVtııılorken, kul-
lonılon soyfonın oçık
kolmosı için, üstüne
bir oğırlık koymok
gibi destekler gerek-
miyor. Fotoğroflorın,
boskının kolitesi yük-

sek; buno korşın
yemek
meroklısı okurlor
dü şü n ülerek,
fiyotlor çok uygun
belirlenmiş.

FII

Sonuçto do
her zevke hitop
cek birçok forklı
dünyo mutfoğını
içeren zengin bir
seri çıkmış.
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" Bolıklcr",
"Solotolor" ve
"Özel Günler İçin
TotIılor"don
oluşon bu 6 kito-
plık seriyi benzer-
lerinden oyıron
önemli
özellikler vor.

öncelikle her
kitop bir turden
yemegi içeriyor.
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TEL : (0 ,224|513 9ö 83

BURSA HAI(İMİYET VE

III
YENİ TELEFONUMU ZU NOT ALİN aZ

KÖRFEZ GAZ,ETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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GEREKL| ır r FoNLAR

İtfoiye l l0
polis imdo1 l55
Jondormo İmdot l56
Jondormo K. 513 l0 55
Polis Korokolu 513 l8 79
Gor, Kom. öl3 l 2 06

RESMl DAİRELER DENİZ OTOBUSU

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milıi Eğt. Md.
rlaIk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Mud.
Nüfus Md.
özeı io. ruıo.

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 256
Mudanya 544
Yenikapı (212| 516
Yalova (226| 811
]DO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR - FERIBoT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBuS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaIiULAşlM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu_Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95
513 16 37

513 16 37

513 88 43
513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 8,t

513 80 00

5,14 88 70

513 10 79
513 30 33

513 14 25

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

AKCAN PETROL
yeRı-iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

HASTANELER
BELEDıYEDevlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 5132329
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

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50
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ku/on kurslorındo
doğıttıklorı n ı vurgulodı.
Hocı odoylorıno yöne-
lik olorok do 'Hoccı
Anlomok'is]mli bir
kitopçık ile hoc
duo]orının hem Türkçe
hem de Aropço yer
oIdıgr bir duo kitobı
hozırlodıklorı koyde-
den Bordokoğlu,
şimdiye kodor ibodet-
Ierin hep şekil yönü
üzerinde durulduğunu,
oyso dindorlığın önce
kolpte boşlodığını,
şekIin onu tokip ettiği-
ni söyledi. "Hoccı biz
Diyonet İşleri

BoşkonIığı oIorok
ibodet, hizmet ve
soğlıklı eğitim süreci
oIorok görmekteyiz"
diyen Bordokoğlu,
Suudi Arobiston yetk-
ilileri nin kendileri ne,
'Hoc orgonizosyonunu
en iyi yopon ulke
Türkiye' dedigini
oktororok, bundo
Dıyonet lşlerı
Boşkonlığı'nın 25 yıllık
tecrübesinin çok etkili

rum' diyen, kurolloro
uymoyon i|gili, görevli
orkodoşlorı din]e-
meyen hocılorımızdı"
dedi. Soğlık ve güven-
lik kurollorını ozomi
ölçüde yerine getirdik-
lerine belirten
Bordokoğlu, hoccın bir
turizm olorok görüle-
meyeceğini onlottı.
Boşkonlık olorok
Mekke ve Medine
şehirlerinde birer hos-
tone kurduklorını ve
soğlık ekipleri
gotürduklerini ifode
eden Bordokoğlu,
şoyle konuştu: "Bizim
için bir hocının bur-
nunun konomos:
önemlidir ve uzuntü
verıcidir. Hoccın dogru
bilgilere doyonorok

lbaş 'll;rl;da
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Diyonet lşleri Boşkonı
Ali Bordokoğlu, bu
sene hocco gitmek
için 2t 7 bin kişinin
boşvurduğunu, bunun
son 25 yılın rekoru
olduğu bildirdi.
Suudi Arobiston'ın
Türkiye'ye tonıdığı kon-
ten|on doğruItusundo
70 bin kişinin isminin
dün kuro ile belir-
lendiğinI belirten
Bordokoglu, konten-
jonın orttuılmosı içln
Suudi yetkililer ile
görüştükleri ni söyledi.
Bordokoğ|u, Diyonet
lşleri Boşkonlığı'ndo
duzenlediği bosın
toplontısındo 2005 yıIı

hoc orgonizosyonu
hokkındo bilgi verdi.
Diyonet lşleri
Boşkonlığı olorok holkı
doğru bilgilendirmeyi
hedef lediklerini
belirten Bordokoğlu,
bunun için çocukloro
yönelik olorok 'Dinimi
Ögrenıyorum ısımlı bır
kitop hozırlodıklorını ve
bunu yurt çopındoki

olduğunu be]irtti.
oncelikli hedeflerinin
hocılorın soğlık ve
güvenlik içinde dini
kurolloro uygun olorok
ve mil]etin ve devletin
onuruno yokışon bir

şekilde bu vozifeyi ifoo
etmesini soğlomok
olduğunu onloton
Bordokoğlu, bunlorın
hepsini boşormonın
gereğine işorei etti.
"GEÇEN SENE OLEN
HAclLAR KURALDışı.
HAREKET EDENLERDİ"
Geçen sene şeyton
toş|omo sırosındo 8

hocının hoyotını koy-
bettiğini hotırloton
Bordokoğlu, "O sekiz
hocımız kuroldışı
dovronon ve 'Ben bu
sootte gitmek istiyo-

yopılmosı |ozım; onun
için de doğru bilgiye
doyonok yopılmolıdır.
O yüzden hoccın çıkor
ilişki|erinden, istismor-
don, ticoretten ve
siyosetten uzok olmosı
gerekiyor. Hoc bir
ibodettir. Gerçi içinde
uçoklo yolculuk vordır.
Arobo ile seyohot
vordır. Amo sırf içinde
uçoklo yolcu!uk vor
diye biz hoccı turizm
olorok göremeyiz.
Hotto hoccı tıpkı bizim
Efes'e dini omoçlı
gelen kişileri Türkiye
turizm olorok görebilir.
Amo o insonlorın ruh
holi oçısındon
bokorsok yopılon şey
ibodettir".
Ali Bordokoğlu, hocco
bir kez gidenin tekror
gitmemesi yönünde
tovsiyede bulundu.
Hoccın insono
omründe sodece bır

',.cz torz oldugunu vur-
guloyon Bordokoglu,
"Bunun bir hikmeti
orodo belli bir zomon

diliminde beli soyıdo
insonın belli vozifeleri
yerine getirmesidir.
Hoc mevsıminde o
kutso] bölgelerde 2

milyon hocının top-
londığı vokjt hoc voz-
ifesinin doho rohot
yopıldığını omo bu
sopnın 3 milyono çık-
tığı zomon ortık hoc-
cın bir izdihom
olduğunu ve ibodet
yopmonln monosının
yitirdiğini gorüyoruz.
Bu yüzden ben bütün
votondoşlorımo
ömründe forz olon
hocco bir kez git-
melerini tovsiye ediyo-
rum. Doğru olon
budur. Gücü yeten her
votondoşımız hocco
ömründü bir defo git-
meli omo bu hoccı
ibodet şuuru içinde
soğlık ve guvenlik
kurollorıno uyorok en
iyi şekilrde ifoo etmeli.
vokti ve imkonı vorso
bol bol umreye gitsin
ve umre sevobı olsın"
dedi.
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Depremde 92 bin kışi öldü
Jeofizik Mühendisleri
Odosı Gene! Boşkonı
Uğur Gönü|olon,
l900 yılındon
bugüne kodor mey-
dono gelen deprem-
lerin 92 bin 472 con
koybıno, 553 bin 827
yopının do yıkık veyo
oğır hosorlı durumo
gelmesine neden
olduğunu biIdirdi.
Gönülqlon, Odo
yönetim kurulu odıno
Mormorq
Depremi'nin S'inci yılı
doloyısıylo yoptığı
yozılı oçıklomodo,
l 7 Ağustos ve l2
Kosım'dcı yoşonon
depremlerin, yorot-
tığı fiziksel ve
ekonomik tohribot
bokımındon "osrın
feloketi" olorok
onıldığını ifqde etti.
Türkiye Deprem

Bölgeleri Horitosı'no
göre, Türkiye'nin
nüfusunun yokloşık
yüzde 7O'inin l. ve ll.
derece deprem böl-
gelerinde yoşodığını,
bunun do ülke
yüzö!çümünün yüzde
66'sını kopsodığını
belirten Gönülolon,
şunlorı koydetti:
"Ulkemizde son l04
yıldo (t 900-2004)
I60 hosor yopon
deprem meydono
gelmiş, 92 bin 472
con koybı i!e 553 bin
827 yopının yıkık
veyo oğır hosorlı
durumo gelmes|ne
neden olmuştur. Bu
değerler bize ülkem-
izde depremler
nedeniyle ortolomo
her yıl 869 con koybı
ile 5325 yopının oğır
hosoro uğrodığı veyo

yıkıldığını göstermek-
tedir. "

Gönülolon, hızlı nüfus
ortışı, büyük kentlere
9öç, yoğun koçok
yopıloşmo, her
düzeyde bilgi ve
eğitim eksik!iği,
denetimsiz kentleşme
ve sonoyileşmenin
deprem zororlorını
doho do ortırdığıno
işoret ettl. Deprem
ofeti ile mücodele
etmek için çok disi-
plinli çolışmolorın
yopılmosı gerektiğini

de vurguloyon
Gönülolon, geniş bir
yelpoze içinde
deprem ofeti irde-
lenerek ülke ve
bölge düzeyinde
po!itikolorın oluşturul-
mosını istedi. "İyi bir
ofet yönetimi tesis
edemeyen toplum-
lorın, ofet zororlorının
ozoltılmosındo
boşorıyo uloşomoyo-
coklorını" belirten
Gönülolon, deprem
qfeti ile mücodele
için şu önerilerde

bulundu: "Çoğdoş bir
ofet yönetimi oluştu-
rulmolı, ofei öncesi
yopı|ocok çolış-
molorlo con ve mol
koyıplorı osgori tutul-
molı, deprem bilinci
toplumsol bir öğreti
olorok yoygın!oşmolı,
yoygın ve etkin bir
bilgilendirme pro-
gromı uygulonmolı.
Hızlı yopıloşmoyo
porolel etkin imor
yosolorı ve yopı
denetim kurollorı
getirilmeli, yopı sigor-
tosı, meslek sigortosı,
uzmon mühendislik
gibi çoğdoş uygulo-
mqlqro geçilmeli,
bölgesel ve kentsel
p!on!omolorlo
Jeofizik sismik
Mikrobölgeleme hori-
tolorı hozırlonmolı.
İnsonlorımızı ve diğer

değerlerimizi koru-
mok için güncel bilgi
birikimi ve teknolojik
düzey kopsomındo
sogduyulu dovro-
norok zeminin jeofizik
yöntemlerle model-
lendirilmesi ve
binoIorın uluslororosı
stondortloro göre,
depreme doyonıklı
yopılmosı ve mev-
cutlorın
güçlendirilmesi ilk
odım olmok üzere
siyosol erkin koordi-
nesinde ivedilikle
yolo çıkıtmolı.'İnson-
lorımızı enkoz oltındo
nosıl kurtorırız?' yer-
ine 'İnson!orımızı
enkoz oltındo
koImosını nosıl önler-
iz?' düşüncesinde
devlet politikosı
uygulonmolı."
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TASİNMAZ MALİN ACİK ARTİRMA İLAN|
GEMı-ix |cna ıvıü DURLUGUNDEN

DOSYA NO : 2OO4l l99 TAL.

Sotılmosıno koror verilen toşınmozın cinsi, kıymeti, odedi, evsofı : GEMLİK İlÇlSİ
lGRAcAaıı ı<öyü, SU AGzı ııırvı<ii, ADA o pARsEL 1499 ciır 25 SAvFA ı534 DE 874.oo M2
ıııiı<rnnıl ARsADA ıGyıTLı ı<ar ınrirAKLı 18/ıo00 ARSA pAyLı B BLoK l3 NoLU MEsKEN ALTI KATLI

rsxi apnRTMAN, rrı üsr ı<ır oainr gin SALoN + MUTFAx, ixi oDA, wc BANyo, BALKor,ı orıtızi
vANDAN GoRüR, orııizı vAKıN raxnigi 65 M2 civanıııDA ELEKrnix vE suyu oLAN TAşıNMAzıN
MuHAMMEN BEDEıi ı s.000.00o.0oo rı. oin.

iıvıan DURUMU :

söz xoı,ıusu pARsEL SAHiı şrnioiııiıı ııx 50 MT ıix «ısıvııNDA KALMAKTA olup sADEcE AçıK
ALANLAR oLARAK oüzrııı-rNEN vrşiı ALAN, çocuK aaHçesi, GEziNTi nı_arıı.eRl, DINLrNME VE

REKREATir ıı_exı_an iı_r yAyA voLLARıNDAN oLuşMAKTA. Bu ALANLAR üzrniıır KıvıDA
yıpıı-agilEcEK yApı vr rrsislER DE yER ALAgiıın.

SAT|Ş ŞARTLAR! :

l- Sotış 28.09.2OO4 günü soot l0.oo'den ]0.10 sootteri orosındo Gemlik İcro MüdürIüğü
önünde oçık ortırmo suretiyle yopılocoktır. Bu ortırmodo tohmin edilen kıymetin % 60 ini
ve sotış mosroflorını ve rüçhonlı olocoklılor vorso olocoklorı mecmuunu ve sotış mos-
roflorını geçmek şortı ile ihole olunur. Böyle bir bedelle olıcı çıkmozso en çok ortıronın
toohhüdü boki kolmok şortı ile 8.10.2004 Cumo günü oynı soot ve yerde ikinci ortırmoyo
çıkorılocoktır. Bu ortırmodo do bu miktor elde edilememişse toşınmoz en çok ortıronın
toohhüdü soklı kolmok üzere ortırmo ilonındo gosterilen müddet sonundo en çok ortırono
ihole edilecektir. Şu kodor ki, ortırmo bedelinin molın tohmin edilen kıymetinin "h 40 ını ve
sotış mosroflorını bulmosı ve sotış isteyenin olocogıno rüçhonı o|on o]ocokIorının
toplomındon fozlo olmosı ve bundon boşko poroyo çevirme ve poyloştırmo mosroflorını
geçmesi lozımdır. Böyle bir bedelle olıcı çıkmozso sotış toIebi düşecektir.

2_ Artırmoyo iştirok edecekIerin, tohmin edi]en kıymetinin "/o 20 si nispetinde pey okçesi
(T. Lirosı) veyo bu miktor kodor mili bir bonkonın teminot mektubunu vermeleri lozımdır.
Sotış peşin poro iledir, olıcı istediğinde 10 gunü geçmemek üzere mehil verilebilir. TelIoliye
resmi, ihole pulu, topu horç ve mosroflorı i!e l(DV olıcıyo oittir. Birikmiş vergiler sotış
bedelinden ödenir.

3_ İpotek sohibi olocoklılorlo diger ilgililerin (*) bu toşınmoz üzerindeki hoklorın hususiyIe
foiz ve mosrofo doir olon iddiolorını doyonogı belgeler ile on bes gün icinde doiremıze
bildirmeleri lozımdır. Aksi toktirde hoklorı topu sıcılı ile sobıl olmodıkço poyloşmodon horiç
ı.ıırokılocoklordır.

a- İnoleye kotılıp doho sonro ihole bedelini yotırmomok suretiyle iholenın feshine sebep
olon tüm olıcıIor ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihoIe bedeli orosındoki forkton ve
diğer zororlordon ve oyrıco temerrüt foizinden müteselsilen mesul olocoklordır. İhole forkı
ve temerrüt foizi oyrıco hükme hocet kolmoksızın doiremizce tohsil olunocok, bu fork,
vorso öncelikle teminto bedelinden olınocoktır.

5- Şortnome, ilon torihinden itiboren herkesin görebi|mesi için doirede oçık olup mos-
rofı verildiği tokdirde isteyen oIıcıyo bir örneği gönderilebilir.

6- Sotışo iştirok edenlerin şortnomeyi görmüş ve münderecotını kobuI etmiş soyılocok-
lorı, boşkoco bilgi olmok isteyen|erin yukorıdo yozılı dosyo numorosı ile müdürlüğümüze
boşvurmolorı ile sotış ilonının tebliğ yerine koim olocoğı ilon o|unur.

* llgililer tobirine irtifok hokkı sohipleri de dohildir. Gemlik İcro Mdr. Yrd 97785
Bosın : 2004163

iı_arrı
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2OO4 l 433
Dqvocı Abdulloh Yoşor torofındon dovolı Hozine ve K.KumIo Köyü Tüzel kişlliğl oleyhine

mohkememizde oçılon senetsizden tescil dovosının yopılon tensibi sırosındo;
Dovo konusu Burso ili Gemlik ilçesi Kuştoşı mevkiinde koin ve ekli krokide A horfi ile

hudutlorı gösterilen yokloşık 2859.47 m2 miktorındqki toşınmozın dovocı odıno senetsizden
iescili tolep edildiğinden dovo konusu toşınmoz hokkındo hok iddio edenlerin son ilon tori-
hinden itiboren 3 oy içerisinde mohkememizin 2OO4l844 esos soyılı dosyosıno mürocoot
etmeleri, okse holde dovocı Abdulloh Yoşor odıno tescil kororı verileceği ilon olunur.
27 .O7 .2OO4 Bosın : 2OO4 l 65

The Economist
Dergisi'nin ordındon
Türkiye'ye ilişkin
büyüme tohminleri-
ni yükseltme
yönünde revize
eden ABD'Il yotırım
bonkocılığı grubu
Morgon Stonley,
hızlı büyümenin
enf Iosyonlo
mücodeleyi
engel!emediğinin
kesinIeştiğini
bildirdi.
Enflosyonsuz büyü-
menin bir çelişki
değil oksine
Türkiye'nin bir
gerceği oldugunu
iıt--lİrten Morgor
Stonıey, hozırioci,ğ,
,tın Turkiye
roporundo,
yokolonon yüksek
verimli!iğin, olım
gücündeki
kodemeIi iyileş-
menin ve bütçede
soğlonon mqli disi-
plinin, hız!ı büyü
meye korşın enflos
yonun kontrol oItın-
do tutulmosını
soğlodığıno dikkot
çekerek 2004 için
büyüme tohminini
yüzde 7'den yüzde
8.Z'ye, 2005 yılı
tohminini de yüzde
7 .2'den yüzde
7.8'e yükseItti.
Roporo göre,
enflosyonlo
mücodeleyi zor-
loştıron unsurlor ise
hizmet sektöründe
fiyotlorın ortmosı ve
yüksek petrol fiyot-
lorı olorok gösteril-
di. Temmuz oyındo
mol sektöründeki
yüzde 5.8'lik yıllık
fiyot ortışıno korşılık

hizmet sektörü
yılIık fiyot ortışını
yüzde l6.8'e yük
seldiği hotırlotılo
ropordo, petrolü
voriline geçen yıl
ortolomo 26.8
doIor ödeyen
Türkiye'nin 2004'ü
ilk yorısındo 30.7
dolor ödediği ifo
edildi. Ropordo
yüksek petrol fi
lorının enerji itho-
Iotındo 2-3 milyo
dolorlık ek foturo
getirebileceğine
dikkot çeki!di.
EnfIosyonsuz
büyümenin
temelinde verimlil
ortışının yoilığıno
vurgu yopon
Morgon Stonley
roporundo,
l990'lordo ortolo-
mo yüzde 3.8 olo
imolot sektöründe
işgücü verimli|iğini
son üç yıldo
ortolomo yüzde
l0.2'ye yükseldiği
hotırlotı!orok birim
işgücü moIiyetind
ki yüzde 38'llk
ozolmoyo korşın
kişi boşıno verimlil-
iğin yüzde 30.4
tığıno işoret edildi.
200t yı!ındo yüzde
95.t ile zirve yopo
foiz horcomolorının
büiçe gelirlerine
oronının geçtiğimiz
oy itiboriyle yüzde
49.9'o düştüğü de
belirtilen ropordo
bütçede soğlonon
moIi disiplinin
de enfIosyonu
fren!eyen
foktörlerin boşındo
geldiği ifode
edildi.

so

TürKrye

enflııypns
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T.c. BURSA VALıL|Ğı

Gemllk llçe MiIIi Eğitim Müdürlüğü

Öğrencı toşlmo hizmel olımı 4734 soyılt Komu ihole Konununun 18 o moddesine göre oç|k ihole usulü İle ihole
edilecektir.

İxnlr KAylT NUMARASı : Ek : l ,de gösierilmiştir.
t - İdorenin
o) Adresl : Hükümet Konoğı 5. Kot İlçe Milli Eğitim Müdür!üğü
b) Telefon ve foks numoroş| : (0.22a| 513 l1 74 - 513 49 70 - 5t4 02 30
c) Elektronik posto odresi (vorso)
z- İhole konusu hizmetin
o) Niteliği, türü ve miktorı
b) Yopılocoğı yer
c) İşin süresi

: gemlikl6 meb.gov.tr

: İdori şortnome ve bu iton ekinde bulunon Toblo 'de gösterilmiştir.
: İdori şortnome ve bu iton ekindeki TobIo l de gösterilmiştir.
: 77 (Yetmişyedi) lş günü
l 2 Eylül 2OO4 - 3l AroIR 2OO4 - 08 - l 3

3- lholenin
o) Yopllocoğl yer : Hükümet Konoğı 4. Kot Koymokomhk Toplonll solonu - GEMliK
b) Torih ve sooti : İdori şortnome ve bu ilon ekinde bulunon

Toblo l 'de güzergohlor korşlslndo gösterilmiştir.
ı- ingıeye kotılobilme şortlorı ve islenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulonocok krilerler:
4.1. lholeye kotllmo şorllon Ve istenen belgeler
4.1.1. Tebligot için odres beyonl Ve oynco irİibot içİn telefon Ve vorso toks numoros| ile elektronik poslo odresi
4.1.2. Meırzuotı gereği koyıtlı olduğu Ticoret ve/veyo Sonoyi odosı, veyo meslek odosı belgesi
o) Gerçek kişi olmosl holinde, iholeye ilişkin ilk ilonln yoplldlğl yl içinde ollnml§, Ticoret Ve/veyo sonoya odosl

veyo Meslek odoslno koylİh olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olmosı holinde, me\.zuoiı gereği tüzel kişiliğin siciline koyırh bulunduğu iicorpl ve/veyo Sonoyi

odosındon iholeye ilişkin ilk ilonln yopıldığı yll içersinde olınrhış, tüze| kişiliğin sici|ine koyıth olduğuno doir belge.
4.1.3. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imzo beyonnomesi veyo imzo sirküleri
o) Gerçek kişi olmosl holinde, noİei İosdikli imzo beyonnomesi
b) Tüzel kişi olmo§l holinde, ilgisine göre İüzel kişıliğin ortoklon, üyeleri Veyo kuruculon ile İüzel kişiliğin yöne_

timdeki göıevlileri belirien son durumu gösterir Ticoret Sicil Gozelesi veyo bu hususlon tevsik eden belgeleı ile iüzel
kişiliğin noter iosdikli imzo sirküleri

4.1 .4. Bu işleıe oit şortnomenin l 0. moddesinin (ol (b} (c) (d) (e) ve (g) bentlerinden soylon durumlordo olun-
.o9lg!9 ilişkin, ihole,torihinden önceki üç oy içinde ol|nmlş belgeler ile buno ilişkin yozıh toohhüİnome.

a.i.5. Şeı<ıl Ve içerigi bu şortnomede belirtilen teklif mekİubu
4-'l .6. Vekoleten iholeye koİllmo holinde, istekli odlno kolllon kaşinin iholeye kotılmoyo ilişkin noter İosdikli

VekoIetnomesi ile noter tosdikli amzo beyonnomesi
4.],7 istek|inin iş ortokhğl olmosı holinde, şekli Ve içerİği bu şortnomede belirlenen iş orİokhğl beyonnomesi
isteklinin orlok girişim olmosl holinde, bu işlere oiİ şortnomenin (b) (cı (d} Ve (ıı do yer olon belgelerın her bir

ortokço oyrt oyn verilmesi zorunludur.
4.ı.8. ihole konusu işin tomomı veyo bir ksml olİ yükleniciye yoptınlomoz.
a. ı .9, ihole dökümonının sotın olındığıno doir belge.
4.1.10. Türkiye'nin veyo kendi ülkesinin me\rzuot hükümleri uyorlnco kesinleşmiş sosyol güVenlik prim borcu

olmodlğlno doir, son teklif verme torihinden önceki 3 (üç) oy içinde düzenlenmiş belge.
4.1.1 l. Türkiye'nin veyo kendi ülkesinin mevzuot hükümleri uyorlnco kesinleşmiş vergi borcu olmodlğ|no doiı son

teklif verme torihinden önceki üç (3) oy içinde düzenlenmiş belge
4.1.12. Aroç ruhsoiının osh veyo noler tostikli sureli (Toşıt kirohkso noter tosdikli loşıt kiro|omo sözleşmesi veyo

noter tosdikli toohhütnomel
5- Ekonomik oçldon en ovonloill tek|if en düşük fiyot esoslno göre belirleneceldir.
6- lholeye sodece yerli islekliler ko lobjlecektir.
z- ihole dötümonl Gemlİk ilçe Milli Eğiİim Müdürlüğünde görülebilir.ve 2o.ooo.ooo TL. korş|hğl oynl odreslen

İemin edilebitir. iholeye teklif verecek olonlorın ihole dökümonlnl soİln olmolorı zorunludur. (T.c. ziroot Bonkosl
Gemlik Şubesindeu 9976E47 - 500l nolu hesobo yotnhp mokbuz getİrildiğİnde Müdürlüğümüzden verilecekli4

6- Tekliflelidori Şortnome ve bu İlon ekinde bulunon Toblo l'de yer ğlon ihole torihi Ve sootİne kodor ilçe Milli '

Eğitim Müdürlüğüne verilebileceğİ gİbi iodeli toohhütlü posto vosltoslylo do gönderilebilir. Posİodo meydono
gelebilecek gecikmeler kobul edilmez.

9- istek|iler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. ihole sonucu, üzerine ihole yopllon isİekli iıe İoplom
bedel üzerinden görürü bedel sözleşme imzolonocokİlr. isteklileİ teklİflerİnİ işin tomoml için verebilecekleri gibi bir
güzergohto biİden fozlo oroç vorso bir veyo birden fozloslno do verebiliİleİ. Aynl güzeİgohto ilon ekinde ve şort-
nomedeki Toblo l de koposıtesine boğh olorok değişik cinste göste.ilen oroçlor (minibüs, midübüs, otobüs gibil
mevcuİ ise bu oroçlonn birine veyo birden foz|oslno do İeklif verebileceklerdir. Bu durumdo fiyo en dü§ük olon
veyo olonlor oİoslndo tercih yoplhr.

l0- lstek|iler teklİf ettik|eJi bedelin % 3 ünden olmomok üzere kendi belirleyecekleri lutordo geçici teminot vere-
ceklerdir. (Geçici teminot Gemlik Koymokomhğı İlçe Özel İdore Müdürlüğüne yo nlocokfir)

l l- Verilen tekliflerin geçedilik sÜresi, ihole torihinden iİiboren en oz 30 tokvim günü olmolldır.
l 2_ Konsorsiyumlor iholeye teklif veremezler.
EK: l- Toşımo işi öğıencİsoyılon ve minübüs odedini gösteıir çize|ge. Devomı soyfo 17'do

YENİ TELEFONUMU 21, NOT ALİNİZ
KÖRFEZ Ga^zıETESİ VE
KÖRFEZ OFSET
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513 96 83

Diyonet-Sen Genel
Boşkonı Ahmet Yıldız,
Türkiye'de 30 bin
cominin imomsız
"olduğunu ileri sürdü.
Memur-Sen Osmoniye
Temsi!ciliği'nde bosın
toPlontısı düzenleyen_
Diyonet-Sen Genel
Boşkonı Ahmet Yıldız,
diyonetie kodro sıkın-
tısının hod sofhodo
olduğunu belirterek,
"30 bin comimiz
imomsız. Bu kodrolorı
doldurmok zor değil.
Bunlor periyodik
olorok mutloko doldu-
rulmolıdır" dedi.
Yopılon bir oroştır-
moyo göre din
görevlilerinin hoftodo
ortolomo 4l soot, yoz
oylorındo ve Romozon
oyındo ise 55 soot
gorev yoptığını koyde-
den Yıldız, Ucret ortışı
yok, izin yok, totil yok,
memur güvencesi yok,
kodro yok, sicil offı
yok, kurum değiştirme
yok. Şimdi soruyorum,
boşko|orıno vor do
bize niye yok? Din
görevlisi üvey evlot
mı? Din görevlisi
olmok suç mu? Ancok
din görevlisi hokkını
oromokton ve
mooşının düşük
oIduğundon bohset-
mek istememiştir.
Bunun sebebi,
görevinin ulviliğidir.

Şlmdi oyrıcolık değil,
eşitlik ve ücret odoleti
istiyoruz. Din hizme-
tinin önemine defk
ücret verilmesini isiiy-
oruz" diye konuştu.
Hükümetin oçıklodığı
zom oronını hem
doğru, hem de yeterli
bulmodıktorını koyde-
den Yıldız, "Doğru
deği|, çünkü toplu
görüşmeler yopı!-
modon zom oçıklon-
mosı toplu
görüşmeleri onlomsız
kılmoktodır.
Yeterli değil, çünkü
hoyot şortlorı ve
insonco yoşomonın
gereğini yerine
getirmemektedir.
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SoğIık Bokonı Recep
Akdoğ, Türkiye'de
birçok votondoşın
zomonındo'kon
temin edilmediği
için hoyotını koy-
bettiğini be!irterek,
"Türkiye'de ortolomo
l0 bin kişiden
sodece l5'i düzenli
kon veriyor, bu
soyının ortırılmosı
gerekiyor. Soğlıklı
tüm votondoşlorımı
gönüllü kon
boğışçısı olmoyo
dovet ediyorum"
dedi
Bokon Akdoğ, yop-
tığı oçıklomodo,
Türkiye'de 33l odet
kon merkezi ve isto-
syonu buIunduğunu
ifode ederek, Soğlık
Bokonlığı'no boğlı
kuruluslorın soyısının
l9l oldugunu koy-
dettı. Iurkıye'de
gonullu ı(on
ho,],5CISı oronının
gelışmış ulkelere
kıyoslo oldukço
düşük olduğuno
dikkot çeken
Akdoğ, "Hedefimiz
bu oronı Türkiye
nüfusunun en oz
yüzde S'ine çıkor-
mok olmolıdır.
Boğışlonon her kon
hoyoi kurtorır.
Votondoşlorımızın
bu konudo çok
duyorlı olmosı
gerekmektedir. Kon
boğışının önemini
ve ne onlomo
geldiğini bir yokını
için kon oroyon, bin
bir zorluklo bulon
veyo bulomoyon
kişiler çok doho iyi
onlor" diye konuştu.
l 8-65 yoş orosı,
önemli bir soğlık
sorunu olmoyon
herkesin kon
boğışındo bulun-
obileceğini ifode
eden Bokon Akdoğ,
şunlorı söyledi:
"Votondoş!orımız
kon merkezleriı,ıe

5
,i duzen

boşvurduklorın
kon boğışı yop-
moyo uygun ol
olmodıklorı yop
muoyene ile
lenmektedir.
Hemoglobin öl
leri, yopılmokto,
sonuçlorı oluml
olon kişilerin ko
verme işlemIeri
boşlotıImoktodı
Burodo önemli
noktoyo dikkot
mek istiyorum.
vermek için b
ron kişilerin, kon
merkezlerinde
doldurduklorı '

bogışçısı bilgi
formu'oldukço
önemlidir. sorul
soruloro tutorlı,
dikkotli, doğru
yonıtlor vermek,
bogıs|onon konı
uIosocoğı ho
soglıgı oçısınod
ç(.,. Önemlı son
oogurmoktodır
formun c|ddiyetl
doldurulmosı
konusundo soğlı
personelimize d
önemli görevler
düşmekiedir".
Soğ!ık Bokonlığı
sürekli kon verici
ni geliştirecek
molor yopıldığını
onloton Akdoğ,
"Türk Silohlı
kuwetleri ile bir
çolışmo yopı
Votoni görevleri
yopon evlotlorı
mızın, sürekli kon
vericiliği konusu
eğltilmeleri ve
memleketlerine
tiklerinde de dü
kon verme|erini
oruz. Milli Eğitim
Bokonlığı ile yop-
tığımız bir boşko
ço|ışmodo ise,
çocuk ve gençler
imizin düzenli kon
boğışçısı..olun-.
mosının onemı
konusundo eği-
tilmelerini omoçlı

a a

kan veriyo

TüzüK DEĞişixı_lĞl
G,.,,,ıl 'tıl. ,.- ,,,;, H :. .^ llgl Gellştirme llçe Tor|m Mudurlugunu Destekleme Dernegl nın I

|' l8'06'2004 torihinde yopı, :, Jıtı ıonusıu geneı ıuıuı ıop|ontısındo, oşogldo ocıklonoıi . . '
kilde tuzuk degısikligı yuı)ılmıstı,

ESKİ şEKLı :

MADDE l - o) Dernegin Adı : Gemlik Torım
ve Hoyvoncıtıgı Geliştirme İlçe Torım
Müdurlüğünu Destekleme Dernegidir.

MADDE 2- Derneğin Amoçlorı :

2) Gemlik ilçesinde fooliyet gösteren
torımso! kuruluş|orlo diyologo girerek on|orın
çolışmolorıno kotkıdo bulunmok.

3) Gemlik ilçesinin torımsol ve hoyvonsol
potonsiyelinin yükselmesi için her türlü çolış-
moyı yopmok.

S- İlçenin torım, hoyvoncılık ve su ürünteri
ile ilgi|i her türlü girdinin temin edilmesine
yordımcı olmok.

9- Dernek üyelerinin mesleki ve kültüre|
yönden ge|işmelerini sogloyorok çolışmolor
yopmok.

l l - Çlftçilere gerekli torımsol pro|eleri
hozırlomok ve temin etmek.

t 3- Torırh İlçe Müdürlüğü'ne hizmet
bino|orı, goyrimenkul ve sosyol tesisler yop-
mok, onormok.

l4- Torım İlçe Müdürlüğü'ne oroç temin
etmek, oroç tomir etmek bokımını soğlo-
mok.

l 7- Dernek konunloro uygun olorok lokol
oçıp işletebilir.

Mqdde 3 - o) Üyelerine meslek| ve
kültürel konu|ordo seminerler düzenler.

Modde 2| -i

o) lve giriş oidotı 5O0.0O0 TL. dir.
b) Uye oidotlorı yıllık 1.200.000 TL. dir.

Aylık toksitler hoIinde ödenebilir.

YENl ŞEKL| :

Modde l ) Dernegi odı :

o) Gemlik Torım ve Hoyvoncılığı
Geliştirme Derneğidir.

Modde 2 - Derneğin omoçlorı :

2) İlçede fooliyet gösteren torımso! kuru-
luşlorlo diyoloğo girerek onlorın ço!ışmolorı-
no moddi kotkıdo bulunmok.

3- İlçenin torımsol ve hoyvonsol poton-
siye!inin yükselmesine kotkıdö bulunmok.

5- İlçedeki Torım, hoyvoncı!ık ve su ürün-
leri ile ilgili her türlu girdiyi temin etmek.

9- Dernek üyelerinin ve çiftçilerin mesleki
ve teknik yönden gelişmelerini soğloyocok
eğitimleri düzenlemek.

l l - Çiftçilerin ihtiyoç duyduğu torımso|
oroç, gereç ve her türlü molzeme i|e
kurumlorco istenilen belgeleri temin etmek.

l 3- Torımso| hizmet veren kuruluş|oro
eğitim omoçlı gelen misofir ve görevlilerin
konok|omo, oğırlomo, yemek vb. giderleri
korşı!omok.

l4- Torım ve Hoyvoncılığın gelişti
rilmesinde kullonılmok üzere ihtiyoç duyu-
lon oroç temini, bokım ve onorımı lle
okoryokıtlorın teminini soğlomok.

l 7- Torımsol eğitimlerin düzenlemesinde
k|rolonon yeerlerin, kurs moIzemelerinin
olınmosı, elektrik, telefon, temizlik, korumo
hizmetleri fox, internet ve benzeri giderleri
korşı|omok.

Modde 3- o) Üyelerine mesleki ve teknik
konulordo seminerler düzenler.

Modde 2I - o) Üyelik giriş oidotı
5.000.000 TL. dir.

b) Üye oidottorı yı!tık l2.0O0.000 TL. dir.
Aylık toksitler holinde ödenebilir.

yoruz" diye konu
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Gemllk llce Mllll Eğitim Müdürlüğü

2OO4-2O05 (Eylül - AroIık) Eğitim ve Oğretim yı|ı Gemlik Merkez ilçede toşımo kopsomıno
o!ınıp, öğrenci toşımo iholesi yopılocok olon l6 okul ve yerleşim birimlerinin odı, toşımo
merkezi okullorının odı, ihole koyıt numorolorı, mesofeleri (km) oroç soyılorı, ihole ve son
teklif verme torih ve sootleri Tob|o t

lslN ADl YAPlLAcAGlYER
I§l]

ARAclMİ,l
ARAC ADED| M|KTARI

lhole lonhl

Son Teklıf

Verme Ionhı

lhole Tonhı

Son Teklıl

veıme sooliS.No
Tosınon okul Veyo okulsuz

yerleŞlm b|ılmınln odl
losımo Merkezı

Okulun Adı
l.Koylt

No
Toplom

Xm
Ogrencı

Soyısı
cinsi
Turu

l Norlı llkoğretım Okulu l(. Kumlo Alı Kutohyo 0.0.0 E,0 l3 M l Aroclık'Teklit Verebilır 25.08.2004 ]0.oo

2 (orocooli llköğretim Okulu K. Kumlo Ali Kutohyo 0.0.Ö ö,0 27
M l Aroclık Teklif verebılır 25.0E,2004 l0.oo

3 korocoolı siteler K, Kumlo Ali (utohyo 1.0.0 2,0 5

a Hoydorıye lIkogretim 0kulu K. Kumlo Alı Kutohyo 1.0.0 E.0 l0 M l Arocıık Ter|ıt Verebiliı 25.08.2004 l0.oo

5 Cihotlı llkogrelım Okulu L. KemolKılıç l00 ö,0 28 M 2 Aroclıx Teklıf verebilir 25 0E 2004 l0.oo

ö §ohınyurdu llkogretım Okulu L. Kemol}(ılıc l00 l]0 34 M 2 Aroclık leklif verebılir 25.08 2004 l0.oo

7 Guvenli llkögretım 0kulu Umurbey tö.Feh l00 ]2,0 6

M l Aroclık Teklif verebilir 25.0E 2004 ]0.oo

8 Adliye llkogrelım Okulu Umurbey tü.Feh.l00 6,0 l8

9 Sukrıye llkogretim 0kulu Umurbey tü.Feh.l00 l6,0 7 M Aroclık Teklıf verebılır 25.08 2004 10.oo

l0 Homıdıye Koyu llkoğretım Okulu Umurbey iü,Feh.lO0 l4,0 lö M
Aroclık Teklit verebilir 25 08 2004 l0.oo

ll Fevziye llkogretım Okulu Umurbey lıb.Feh.l0O
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12 Yenıkoy llkoğretım Okulu (urtuI .l00 70 42 M 2 Arocıık Teklif Verebı|ir 25.06.2004 ]0.oo

la Kotırlı llköğıetım Okulu Engurucuk l00 l1.0 M 2 Aroclık Teklıf verebılir 25 08 2004 l0.oo

l4 Murotobo llkogretım Okulu Engurucuk l00 9,0 39 M 2 Aroclık Teklit verebılır 25 0E 2004 l0.oo

Engurucuk (Yezırovo Moh) Engurucuk l00 l 35 ],]tütq M 5 Aroclık Teklıf verebılır 25 0E 2004 ]0 oo

lÖ Gencolı llkogretım Okulu K NUrsel Cogıoı l00 50 ö4 M 3 Aıocııx Teklif verebılır 25 08 2004 10.oo
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Bakanlıktan besln uyarı sı
Soğlık BokonIığı,
besinleri sotın olmo,
hozırIomo, pişirme,
depolomo konusun-
do votondoşlorı
uyordı.
Soğlık Bokon!ığı'nın
iniernel sitesinde yer
olon bilgilere göre,
olışverişe çıkmodon
önce sotın olınocok
besinler için bir llste
hozırlomosı gerektiğl
ve listede seçenek-
lere yer verilmesi
gerektiği ifode edil-
di. Besinlerin günlük,
hoftolık ve oylık
o|orok sınıflondırı!-
mosı gerektiği belir-
tilen oçıklomodo,
kıso süre içinde fozlo
besin qlınmqmosı
gerektiği vurgu!ondı.
Beslenmeye oynlon
pqronın önceden
belirlenmesinin
önemli olduğu ifode
edildiği oçıklomodo,
besinIerin değişik
yerlerdeki f iyotlo rının
oroştırılmosının
gerektiği koydedildi.
Düşük gelirli oile|erin,
enerji ihtiyoçlorını
korşılomok için ucuz
olon tohıl|orın yonın-
do bir miktor kuru
boklogil ve yumurto
sotın olorok enerji ve
protein yönünden
dengeli bir beslen-
me yqpmolqn
tovsiye edildi.
FqzIo yoğlı besinlerin
tercih edilmemesinin
iovsiye edildiği oçık-
lomodo, özelIikle

Baş d
uzmonloı boş dön-
mesinin ciddi
hosio lı kIorın hobercisi
oloblleceğini be!irti
yor. Bu hostqlıklorın
boşındo ise, görme
bozukluklorı, iç kulok-
ton koynoklonon
problemler, ruhi
bozukluklor ve beyln
tümörleri geliyor.
Acıbqdem Hostonesi
Onkolo|i ve Nörolojik
Bilimler Hostonesi
Kulok-Burun-Boğoz
Hostolıklorı uzmqnı
Poç. Dr. Alev Üneri,
l1,1A muhobirine yop-
tığı oçıklomodq, "Boş
dönmesi" deyiminin,
vor olmoyon bir
horeket|n vor gibi
hlssedilmesi

yoğsız kırmızı etin
kul|onılmosı gerektlğl
vurgulondı. Soğlıklı
yqşom için oz mik-
tordo iuz kullonıl-
mosı gerektiği belir-
tilen oçıklomodo,
doğol sebze ve toze
besinlerin tercih
edilmesi, fozlo mik-
tordo kotkı moddesi
içeren besinlerden
koçınılmosının
önemli olduğu
bildirildi. Hozır
meyve sulorı, gozoz,
kololı içecekler yer-
ine besleyici değeri
dqho yüksek olqn
tqze sıkılmış me}^/e
suIorı, oyron, limo-
nun iercih edilmesi
tovsiye edildi.
HAZİRLAMA VE
ıişinııırııiN pür
NoKTALARl
A!ışveriş sonrosı
soiılon oIınon gıdo
moddeIerinin soğ|ıklı
bir şekilde hozırlo-
mosının önemli
olduğunun
koydedildiğl oçık|o-
modo, şu ifodelere
yer veriIdi:
"Ekmek, çörek, kuro-
biye yopmok için
homurun moyo-
londırılmosı besleyici
değerini oriırır. Beyoz
ekmek yopmok için
buğdoy tonesinin,
kepek ve özünün
iyice oyrılmosı
besleyici değerini
ozoliır. Torhono,
yoğurt ve unun
korışımıylo moyo-

|ondırılorok
yopıldığındon,
besleyici değeri yük-
sektir. Pişirirken içine
pişmiş nohut, mer-
cimek, hovuç eklen-
mesi değerini doho
do ortırır. Torhono
güneşte kurutulurso,
süt ve yoğurt oydınlık
yerde bekIeiilirse
viiomin 82, vitomin
86 ve folik osit
değerleri ozo!ır.
Yumurto, süt, yoğurt,
peynir ve tohinle
yopılon totlılorın
besleyici değerleri,
sodece un, yoğ,
şeker kullonılorok
yopılonlordon
üstündür. Şeker yer-
ine pekmez kullonıl-
mosı, besleyici
değerini dqho do
ortırır. sütlü totlı
yoporken şeker
önceden konu!-
molıdır. Birlikte yük-
sek sıcoklıkio pişir-
ilirse, protein değeri
ozolır. Kuru fosulye,
nohut, mercimek
gibi besinler iyi pişir-
ildiğinde sindirimi
koloyloşır ve boyle-
likle protein değeri
ortor. Yumurto çiğ
yenirse yo do
sorısının etrofı yeşil-
lenecek kodor hızlı
oteşte, uzun süre
pişi ri! irse, bes|ey|ci
değeri ozolır. Yeşil ve
sorı sebzelerden
yopılon soloioloro
limon veyo slrke
ekIenir, bekletilirse A

ve C vitomini değeri
ozolır. Sebze|er
doğrondıkton sonro
bekletilirse ve hoşlo-
mo, pişme sulqrı
otıtırso, vitomin ve
minero!leri ozo|ır.
Meyıeler kesildikien
yo do suyu sıkıldık-
ton sonro bekletilirse
C vitqmlni değeri
ozolır. Hotto sıkılmış
me}^/e sulorı buz-
dolobındo bek-
leti!irse vitomin
değeri ozq!ır. Süt
yorım soot gibi uzun
süre koynotılırso vito-
minleri ozolır.
postörize ve sterilize
edilmemiş süt
koborınco oteşten
olınırso, mikroplorı
öImez. Süt kobordık-
ton sonro
korıştırılorok 4-5
doklko koynoiılıp
hemen soğutulur.
com kovonozdo
buzdolobındo l -2
gün soklonır. Yoğ
yokıldıkton sonro
yemeğe konurso,
soğlığo zororlı duru-
mo gelir. Yogurdun
yeşilimsi suyu oiılırso
viiomin değeri ozolır.
Ayrıco yoğurt tor-
boyo konup süzülür
ve süzülen suyu otılır-
so vitomin koybı olur.
Kopoklorı-hofif de
olso- içe veyo dışo
doğru bomboj yop-
mış konserveler
soğlık için son
derece zororlıdır."

ıı

0nınesı p geçıneylndey

olduğunu koyded-
erek, "Bozı boş dön-
melerinde kişi
etrqfının yo do ken-
disinin hqreket ettiğini
görürken, duvorlor,
eşyolor doiresel
olorqk dönüyor veyo
oşoğıdon yukorıyo
kqyıyor, bozen de
etrofının deği! de
kendisinin horeket
etmekte olduğunu

hissedebiliyor. Bozen
bu horeket o kodor
kuweili ve hızlı
hissedilir ki hosto
gözünü oçomoz ve
oyokto duromoz"
dedi.
Bu görüntü yonıl-
gısının sebebinin,
gözlerde nistogmus
denilen irodesiz
(refleks) horeketler
olduğunu ifode eden

Doç. Dr. Uneri, "Bir
boş dönmesi otoğı
birkoç soniye süre-
b|leceği gibi
sooilerce yo do hofi-
fleyerek günlerce,
oylorco sürebi!iı
bozen de be|li orolık-
!or|o tekrqrlor.
TekrorIomo orolıklorı
do çok değişik o!o-
bilir, günde birkoç
kez kıso süreli otoklor
gelebilir yo do lki
otok orosı 25-30 sen-
eye kodor uzoyobilir.
Kişiden kişiye
değişmekle berober
özellikle ş|ddetli ve
uzun süreli otokloro
bulontı ve kusmo
eşlik edebilir" diye
konuştu.

El ııe ayak

ınantarları yazın

görülüyor

Botmon Devlet
Hosionesi Deri ve
Zührevi HostolıkIorı
Uzmonı Dr. Seçil
Soylu Boyis, el ve
oyok montorlonnın
yoz oylorındo doho
fozlo orioyo çıktığını
belirterek, yoz
oylorındo oyoklorın
kuru tutulmosı
gerektiğini söyledi
Botmon'do oyok ve
vücutto montor
hostolıklorının
yoygın olduğunu
koydeden Dr. Boyis,
oyok montorlorının
yoz oylorındo doho
sıklıklo görüldüğüne
dikkot çekti. Dr.
Boyis, kişilerin mon-
tordon korunmok
için, oyoklorını kuru
tuimolorı gerektiğini
ve yoz oylorı boyun-
co oçık oyokkobı

veyo terlik
giymelerinin uygun
olocoğını bildirdi.
Dr. Boyis, deri
hosiolıklonnın
ihmole ge!meye-
ceğini koydederek,
oile içinde tırnok
mokosı, hovlu ve iç
giysilerinin ortok kul-
lonılmomosı gerek-
iiğini ifode etti.

NOBETÇİ E CZANE
18 Ağustos 2004 Çarşamba

BAYER ECZANESİ

GEMLiK

ııo
r GüNLüK sıYAsı GAZETE I

YlL : 32 SAY! : 19O7
rİverı : 250.000 TL. (ı<oV Dohi!)

Sohibi : Kodri oÜı-en
Yozı İşleri Müdürü : Serop OÜl-en

Hober Müdürü : Seyfettin ŞEIGRSÖZ
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B

Tel :513 96 83 Fox:513 35 95 GEMLİK
Bosıldığı yer : KÖRFEZ OFSET

Motbooclık-Yoyıncı | ık-Reklomcı lı k Tesisi
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B GEML|K

(Dini boyrom Günleri ve Pozoı günleri yoyınlonmoz)

rte-
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yurdut';rkedec
Devlet Meteoroloji lşleri Genel
Müdürlüğü'nden olınon bilgiye
yoğışIı hovo l9 ve 20 Ağustos'to
Mormoro'nın doğusu, Korodeniz il
Doğu Anodolu'nun kuzeydoğusun
etkili o|dukton sonro hofto sonu
yurdu terk edecek.
Devlet Meteoroloji İşleri Genet
Müdür|üğü'nden yopılon "Mete
Değerlendirmeye" göre, BoIkonlor'
geIen yoğış!ı hovo holen yurdun
kuzeybotı kesimlerinde etkisini
sürdürüyor. Bo!kon!or üzerinden
gelen yoğışlı hqvo, l9 Ağustos
Perşembe ve 20 Ağustos Cumo gü
Mormoro'nın doğusu, Korodeniz ile
Doğu Anodolu nun kuzeydoğusu
etkili oldukton sonro hofto
sonundo yurdu terk edecek.
Son 24 soot içerisinde metrekore
Yolovo'do 55, Kumköy'de 52,
Zonguldok'tq 47 , Cengiz Topel'de 4
Sorıyer ve Şile'de 40, Bortın'do 35,
GöIcük'te 3I, Kütohyo'do 2l,
Düzce'de l4, Adopozorı, Sobiho
Gökçen ve Göztepe'de l2, Korobü
l l , Ankoro'do 7 ve Afyon'do 6
kilogrom yoğış koydedildlği bildiri|

ıı
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TURKİYE,NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLAİİİ

KAIAL0OIARı]UIıZı 00R]üIEDEı| KARAR uER]ülEYıı|
Foturo & Gider Mokbuzu & Sevk İrsoliyesi &

Toşımo İrsoliyesi & İrsoliyeli Foturo & El İlonı & Broşür
& Korfuizit & l(oşe & Cl[ & Kitop & Dergi

ıı ıa ı ı ı ı ı ı ı

HER TURLU MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYİN

f,öıtGı OisGt
MATBAAC İ Lİ K-YAYİ N C İ Lİ K-RE KLAM C İ Lİ K
İstiklo| Cod. Boro Sok. Akbonk Arolığı No : 3/B GEMLİK

Tel : (0,224| 513 96 83 Fox : (0.224| 5l3 35 95

18 Ağusztos 2004 Çarşamba So

f r;ııruı ırK slyAsı t;azı ıı !
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Seyfettin ŞEKERSOZ oçıklonmoyon
Geçiiğimiz bir hoyırsever
günlerde votondoşın
gozetemizde lsmoil Amco'yo
yer olon hober tekerlekIi son-
üzerine dolye
girişimIerde hediye etiiği
bulunon İlçe öğrenildi.
Emniyet l08 yoşındo
Müdürü olon ve tek
Ali kemql kurt, derdinin evden
yoşIılıkton kohveye
yürüyemeyen rohotlıklo git-
İsmoil mek otduğunu
Elbüken'e ifode eden
yordım elini İsmoil
uzottı. Amco'nın
Ozürlüler Okulu isieğini
Müdürü Tomer yerine
Sivri iIe İlçe getirmek
Emniyet lçin seferber
Müdürü Ali oIon Özürlüler
KemoI Kurt'un Okulu Müdürü
yoptığı Tomer Sivri ile
girişimIer sonu- İlçe Emniyet
cundo ismi Müdürü Ali

kemol kurt'o
teşekkür
eden İsmoil
Amco, evine
kodor getirilen
tekerlekli
sondolye
için mutlu
olduğunu
dile getirdi.
Ozür!üler
okulu Müdürü
Tomer Sivri'de,
yoptığı
oçıklomodo,
isiekIerini
hoyırsever
votondoşo
ileten ve
yordımcı olon
Emniyet
Müdürü AIi

Kemo! Kurt'o
özürlüler odıno
teşekkür etii
ğini biIdirdi.

ü
Lj|i

'::i:

|||.' |r.

t

{;
fllg

ahrnail lilOa §all

108 yaşındaki lsmail Amca'nın
kahveye gidebilmek için istediği sandalye
isteğine.İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal

Kurt'un girişimleri ile hayırsever
bir vatandaştan destek geldi.

Fslng ruşİ[J
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çocuklortnızln günde en oz üç sootini olocok olğn okul yolculuklor|nct _son _Veriyoruz....okulurtluz Özel Aykeni ılköğretim okulu ve Anosınıfı 2oo4 - 2oo5 öğretim ylll koyltlorıno boşlo

Denerimıı kodrosu ve çoğdqş eğitim onl<ıyışıylo sizlere en yokın özel okuldur
rnıştır.

2004-2005 oĞRETiM Yıtı FıYAT ıisıırı,ıiz
UcRET
3.ooo.ooo.ooo TL
3.750.oo0.o0o TL
4.5oo.0oo.o00 TL
4.5oo.ooo.ooo TL
4.5oo.0oo.o00 TL
4.5o0.o0o.ooo TL
4.5o0.0oo.ooo TL
4.5oo.ooo.ooo TL
4.5oo.ooo.ooo TL

Flyotlorımızo yemek ve servis dohildir
Öornııı_ERDE l o TAı(sir iııııı<aııı VARDıR

Te! : 5l3 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

sıNıFLAR
ANASıNlFl

lNlF
ıNıF
ıNıF
lNlF
ıNıF
ıNıF
ıNlF
ıNıF

l. s
2. s
3. s
4. s
5.s
6.s
7. s
8.s

GEMLlK

19 Ağustos 2004 Perşembe
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TARAFSıZ siva,sı GA^ZETE

GEMLİK,İN İİ-X GÜNLÜK GAZETESİ

FlYATl : 250.000- TL.

12-,l4 Ağustos günleri Kardeş Şehir Navodarı'de yapıIan 'Navodarı Günleri Şenlikleri"ne katıIdılar.
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Romonyo'doki Kordeş Şehirimiz Novodorı Belediyesi'nin düzen-
lediği "Novodon Günleri Şenlikleri"ne kotılon Gemlik ve Umurbey
Belediye Boşkonlon ile folklörcülerimiz Novodorı'de büyük ilgi ile
korşılondılor. Belediyecilerimiz dün ilçemize döndüler.
1999 yılındo Gemlik
Belediyesi ile Roman
yQ'nın Köstence ili
Nqvodqrı Belediyeleri
orqsındq boşloyon
kordeş şehir dostluğu,
giderek büyüyor.
Geçtiğimiz günlerde
Nwodqrı Belediyesi'ne
yeni seçf/en Belediye
Boşkonı Doru Coluped
Belediye Boşkonı
Mehmet Turgut ve
Umurbey Belediye
Boşkonı Fotih Mehmet
Güler'i kent şenlikleri
ne dqııet etti.
Şentikterde üç Belediye
Boşkonı Novodorililer
ce olkışlqndı.

Hoberi soyfo 12

0İlan

Aemlilt Novodon dostluğu
Gemlik ile Romonyo'nın Novodon kosobo§ının oroşındo-

ki Kordeş şehir ilişkileri yokloşık dörl yıldn sürüyo.
Novoün de yoşoyon oğobeyim Erol Güler'in giıişimleıi

ile boşloyon bu ilişkiler geçiiğimiz hofto Gemlik ve
Umurbey Belediye Boşkonloı ile Belediye Meclis tiyeleıive
Gemiikliiolklörcülerin ziyoıeli ile yeni bir oşomoyo gelindi.

2000 yılındo, ğemlik'i ziyorei eden Noyodon Belediye
Doşkonı Dobıe lon ve Meclis heyetinin iode ziyoretine ben
de koiılmştım.

Noyodon de buyük bir konukseverlikte koqılondık.
Bunu unuimomız mürnKin değil.
Dün Gemlikten giden heyeiler ilçeye döndüler.
Ben Novodon de yopılon şenlikleı konusundo ielefon

orocılığıylo bilgiler oldım.
Eşnof tefolet l(ooperuiifl Müdünl ve Gemlik Folklör

Dernegi Yöneiirn kurulu üyesi Kenon l(orol«oş dönüşte
iıbnimlerini dinleıken Romenieıin konukseverlikleki gösier-
diideıt ilginin hiç değ§rnediğini duydum.

. NOvodon'nin eski Belediye BoşkOnı bobocon kişi Dobre
lon sçmlEıi koybeimiş, boşkonvekili Moiei ile sEimleıi

odoyı Doru Coluped çekişmesinde

]çİOr

şeniil«lerine ke.z yeni üyelerle kdılo-

ile olon ilişkileı
olorok geli$r.

birer
ve

şehiı
iicEri

biıbiri mizden bi rşeyler

önde, de olgk
R0monyo'nin

yOrryo

Rornonyo yo gitii.

Kadri GÜLER
kad ri_g uler@hotmail.com

yokıMo onloı Avrupo
lnsc zomondo biiyük

ıı

Kı;,,Ifıirlık v g u§ fa lık
§ına :iv/ia,rı I,3,0 EylÜl

Açmlik Mğsleti Eğif im Ma rkezfnden
yopıIon oElcforn üdo, 2003-20a4 öğretim
yNı :G,iız,dö:nami lwlfolık ve ust,cılıR

sıncnriorı 1-30 Eylül torihleri orqsında
lı, ıl,çpa , açıklondı. Hgberl sgyfa 2'de

yapılacak
I

CBit'ne [onfen nka
ı

|/rı

Burs ıa'iııo ılar;ak
Celal Boyor Anodolu Lfsesi'ni kozqnon
'l6a öğrenciden 743'ü ön koyıt yaptırırken
7 öğrenci koyıt süresini geçirerek hok-
Iqrını koybettiler. Celc,l Boyor Anodolu
Lisesine ön koyıt yaptırma hokkını
kqzgnan öğrencilerden boşolon kontçn-
jqn mürqcqatlorı ise Bursq Merinos
İlröğretlm Okulu'nda kqbut editecek. 3'de

ı
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İstiklol Cod, Boro $ok, Akbonk Arolığı No : 3/B Çl1,1lİr

Tel :(0,224 5l39ö 83 Fox:(0 224 5l335 95

19 Ağustos 2004 Perşembe

Toplumumuzun
büyük çoğunluğunun
blldlği bir gerçek
vordır...

Bu hepimizin
blldiği ve hoyretle
korşılodığı, her yerde
eksi puon getiren,
meslek içinde ki

doyonışmoyı bozon ,

bir rlİX yonlışlığı.
Hekim ve Diş

Hekimleri' nin biri birini
devomlı eleştirdiği -

kötülediği birinin ok
dedigine diğerinin
koro dediği ; teşhis
ve tedovilerini eksik
bulduğu ve bunu do
hostoyo zevkle
onlottıgıdır...

Anloşılmosı
mümkün olmoyon bir
sebepten koynoklonon
bu gorip, gorip
oıdugu kodor do kotu
durum her zomon bir
tokot gibi toplumun
yüzüne çorpmoktodır.

Meslek ve meslek-
toş sevgi ve soygısını
bir torofo iterek ,

bence bosit hesoplorlo
yopılon ve yopono bir
güç verecekmiş gibi
görünen bu durum
oslındo önce o hekimi ,

sonro do bütün
Hekimleri yoroIomok-
todır.

Toplumun her kesi-
minden bu şikoyetler
yükselmekiedir..
Bu seslere doho ne
kodor duymozlıkton
gelinecektir, bilinmiyor;
bence şimdilik böyle
devom edecek gibi
görünüyor.

ÖyIesine konıkson-
mış-normolmiş gibi
görünen durum ,

günlük yoşontımızın bir
porçosı, poro kozon-
monın değişmez
ilkelerinden biri holine
getirildi...

Hongi hostone ' ye
veyo Hekime gidilse
bir önce ki tedoviler r

verilen iloçlor eksik
veyo yonlış ... l

yeniden tohliller ,

yeni teşhis ve yeni
iloçlor., ..

Soğlık kurumlorı
tom oturtulomoyon
Türkiye'mizde, zoten
ekonomik durumu iyi

olmoyon bu hosto kişi

ler, bir oyono bir bu
yono koşiurulmokto,
sıkıntıdon klinik
kopılorın do bek|emek-
ten hosto olmokto ,

yoşodığıno pişmon
o]moktodır.

Hele bir de hosto
eski hekiminden
şikoyet etmişse zemin
kendiligindenhozırlon-
mokto, doho once
tedoviyi yopon hos-
tone - Hekim bir
eleştiri bombordımonı-
no tutulmokto
tenkitlerle odeto yerin
dibine botırılıp

çıkorılmoktodır.
İşin birde hekimler

orosı boyutu vor ...

O doho ilginç hole
geliyor her geçen
günde kor topu gibi
büyüyerek üstümüze
geliyor.

Bu hekimler de ne
kodor birikim-deneyim -

bilgileri de olso bu
horeketIerle bütün bu
değerlerini cömertçe
horcıyorlor.

Acımosız - yokışıksız -

Etik dışı-ettikleri yemini;
Bütün bu onlotıIon
değerleri unutorok
PARA kozonmonın
değişmez iIkelerinden
biri holine getiriyorlor..

Boşkolorıno korşı
sovunmomız-koru-
momız gereken mesIek
onurumuz bütün

değerlerimiz, düşünce-
sizce oyoklor oltıno
o|ınıyor.

Toplum içinde
mesleğin onurlu yeri
bozuluyor, oşoğıyo
çekiliyor..

Yopı|on tedovilerin
iyi veyo kötü olduğu
doho oroştırılmodon -

incelenmeden bir
hekimin hemen
tenkitlere boşlomosı
hostoyı do şoşırtmoktO;
İyl bilinsin ki bu hekim
için iyi o]momoktodır.

Düşünün ki sizin
yoptığınız teşhis ve
tedoviler de bir boşko
yerde yerden yere
vuruluyor olobilir..

Öyleyse nedir bu
hırs, nedir bu
dusuncesızlık'

Topiun,ı do bırı bı

rimize oygıyı - sevgıt
ögretecek o|on
mesleklerin boşındo
Tıp ve Hekimler
gelmektedir.

Bu meslekte

çolışon emek - bilgi -

zomonlorını veren

çoğunluk bu ozınlığo
üzüntü ve şoşkınlıklo
bokmoktodır...

Nosıl oluyor do
inson conıylo uğroşon
bu kutsi mesleğin ele-
monlorındon bozılorı ,

her şeyi unutup, moddi
zevkler peşin de koş-
moktodır.

Toplumuzun eğitim
düzeyi her ne kodor
yüksek değilse de
toplumun bunlorı
üzüntü iIe değer-
lendirdiğini, ocı
içinde konuşulduğunu,
Meslekten
Hekimlerde şikoyetçi
olduğunu unutmo
yolım.

Bokolım bu nereye
kodor?

Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik MesIeki
Eğitim Merkezi'nde
2oo3-2oo4
öğretim yılı
Güz dönemi
kolfolık ve ustolık
sınov|orı l -30
Eylul torihleri
orosındo
yopılocok.
Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürü
Erçin Bekmezci,
yoptıgı oçıklomo-
do, yopı|ocok
olon sınovloro
kotıl,- içıK cin
dılekçu v€renlerİn
girecekleri
sınovIorıno
oit sınov
progromlnın
hozır olduğunu
bildirdi.
Hozırlonon
sınov progromı
Gemlik Mesleki
Eğitim Merkezi,
Muhtelif Esnof ve
sonotkorlor

Odosı Boskonlıoı
Ticoret ve
Sonoyi Odosı
Boşkonlıgı,
Kosoplor Odosı
Boşkonlığı ilon
ponolorıno
osıldığı bildirildi.
Sınovo gireceklerin
sınov torihlerini
ve sınov sootIerini
öğrendikten
sonro sınovo
girerken, sınov

So

giris kortı, öze]
kimlik belgesi
ve meslek
derslerine protik
uygulomo
sınovlorı için ise
gerekli çizim
molzemesi ile
oroç gereci
yonlorındo
hozır bulundur-
molorı gerektiği
belirtildi.

ıa

Diş Hekimi Ozcon VURAL

Hekimler ....?

kalfahkyellstahk
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CeIa! Bayar Anadolu Lisesini kazanan 50 öğrenciden 7 öğrenci kayıt süresini geçirerek, hakkını kaybetti.

ı

ı0 AL'IOhllhn

[Jrua'da

I

MflMan

hcak
Seyfettin ŞEKERSOZ
Celol Boyor Anodolu
Lisesi'ni kozonon
l50 öğrenciden ] 43'ü
ön koyıt yoptırırken
7 öğrenci koyıt
süresini geçirerek
hoklorını koybetiiIer.
Celol Boyor Anodolu
Lisesi sınovlorını
kozonon oncok
koyıt yoptırmoyon
öğrencilerden
Beyhon Alnrocı, HoliI
Duzsuz, Müzeyyen
Akogündüz, Hobibe
Öz, Domlo Ünsolmış,
Nofize Osmonoğlu
ile Gürkon
Semenoğlu'nun
isimleri okul giriş
kopısıno osıldı.
İlçe içindeki İlı<ogre-
tim oku!lorındon
mezun olon ve
sınovlo Ce|o! Boyor
Anodolu Lisesi'ne ön
koyıt yoptırmo

müroeootlorı
Eurso Merinos

hokkını kozonon
öğrencilerden
boşolon kontenjon
mürocootlorı ise
iı ııııııı Eğıtim
Müdürlüğü torofındon
Burso Merinos
İlköğretım Oku|u'ndo

iili Eğiiim Müdürlüğü to don
ııl<ööretlm okulu'ndo kobul edilecek

kobul edilecek.
I 2 Ağustos 2004
torihinde boşloyon
Celol Boyor Anodolu
Lisesi ön koyıtlorı
l5 Ağustos 2004
günü sono ererken
7 öğrencinin koyıt
süresini geçirdiği ve
hokkını koybett|ği
öğrenildi.
Gemlik'in Büyükşehir
Belediye sınırlorıno
dohil ediImesiyle
birlikte merkez ilçe
stotüsüne geçtiğin-
den Celol Boyor
Anodolu Lisesi'nde
boş olon 7 kontenjon
oçığının öğrenci
notlorıno bokılorok
iı ııııııı Eğıtim
Müdür|üğü torofındon
değerlendirileceği
öğrenIldi.
Gemlik Celq! Boyor
Anodolu Lisesi'nin
Burso'doki diğer
Anodolu Liseleriyle
Büyükşehir sınırlorıno
girdiğinden
Gem!ik'teki Anodolu
Lisesi'ne Burso'don do
mürocootlorın
olocoğı bildiriliyor.
Bu yıl sodece
Gemlik'teki

llkögretim
okullorındon
öğrenciIerin
girebildiği CeloI
Boyor Anodolu
Lisesi'ne gelecek
yıl Burso ve merkez
ilçelerinden
öğrenciler
girebilecek.
Burso'doki Anodo|u
Liselerinin giriş not-
lorının Gemlik celol
Boyor Anodolu
Lisesi'nden yüksek
olduğu bilinirken
gelecek yıl Celol
Boyor'ın do giriş sınov
notunun yükseleceği
ve ilçeden kozonon
öğrencilerin yüzde
30'loro düşebileceği
belirtiliyor.
Açık kontenjon!oro
mürocoqtlqrın Burso
Merinos İıı<öğretım
Okulu'ndo 20-23
Ağustos torihlerinde
yopılocoğı, Burso'don
GemIik Celol Boyor
Anodolu Lisesi'ni ter-
cih edecek öğrenci-
lerin listesi okulo
uloştıkton sonro kesin
koyıtlorın 24-26
Ağustos torihlerinde
yopılocoğı bildirildi.

Modern olimpiyotlor, l08 yılını
do!durdu.

Gençlik yıllorımızdo en çok
güreşçilerimizi izlerdik.

(l9a0) Iı ve (l950) li yıllordo
güreşte çok boşorılı ldik.

Ard-ordo tüm modolyolorı
o!dığımız olurdu

Birde yüzmeye meroklıydık.
Amerikolı yüzücü Mork Sptiz'in,

ord-ordo 7 modolyo olmosıno
hoyron olmuştuk. a

Doho sonro, güreşin yerini holter
oldı.

Noim Süleymonoğlu holterde, bir
dünyo morkosı oldu

HoIil Mutlu'do, onu orotmodı.
Kotıldığı üç olimpiyotio do, ottın

oldı
Bu sene holterdeki boşorıyo, bir

boyon holtercimizde ekIendi.
O do, hem dunyo hem olimpiyot

rekoru kırdı.
Hem de, olimpiyot modolyosı

oldı.
Boyon holtercimiz Nurcon Toylon,

bu olimpiyotlorın kroliçesi oldu.
Olimpiyotlordo boyroğımızın gön-

dere çekilmesi ve İstiklol Morşımızın
okunmosı heyecon veriyor.

İstiklol Morşı, işte tom burdo yerinl
buluyor.

Sırdon futbol morşlorındo okunon
İstiklol Morşı, heyecon olmokton
çıktı.

Bir görevi yerine gBtirmeye
döndü.

İnşoI!oh yetkililer bunun forkıno
Vorır.

İstiklol Morşımızın kendine yokışon
yerlerde okunmosını soğlorlor.

GIINIIN SOZU

Erol GURÇAY

Oimplyotlor

"Chamfort"

Fırsat,
$damın kapısını,
lki kere çalmaz .

TATLı
sEFı.T

ı
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0lon Votondoşo oluyol,,,,

Gozetemiz Gemlik Körfez'in monşet|:

"30 dokiko yetii".

Evet, yetti ki; ne yetti.

Coddeleri, sokoklorı göI etti,

Diz boyu çomur, bolçık,

Işyerleri, bozı konutlor su ile doldu.

Devomlı yükseltiIince yollor,

osfolt oldu,

Olon hep votondoşo oldu.

Ezo, cefo, üzüntü, milyorlorco zoror,

?oıan ?aroao
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Mudonyo'do
yıldırım düşmesi
sonucu bir çiftçi
hoyotını koybetti.
Edinilen bilgiye
göre, Mudonfo'yo
boğlı Orhoniye
Köyü'nde hoyvon-
lorını ot|otmok
için Soz Dere
Mevki.i'ne giden
Holit Ozdemir (36)
oni bostıron

ycığmurdon
kcırunmok için
girdiği kovok
o(ioçlorıno
yıldırım düşmesi
sonucu öldü.
Otlottığı koyun-
lorın köye
dcınmesi
üzerine yokınlorı
tonofındon
ClİOhİTloYo
boşlonırken,

Evli ve 2 çocuk
bobosı olduğu
öğrenilen HoIit
ozdemir'in cen
zesi, Mudonyo
Devlet Hostone
si'nde sovcılık
torofındon
yopılon otopsi
sonrosı oilesine
teslim edildi.

Mudonyo'do Yı ldırı

düştü: l klşl öldü
tolihsiz çifçinin
cesedi bulundu

ıı ı ı ı ı ı

TURKİYE,NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLAİİİ
ıı
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Foturq & Gider Mokbuzu & Sevk İrsoliyĞsi &
Toşımo İrsoliyesi & İrsoliyeIi Foturo & El İlonı & Broşür

& Korfuizit & Koşe & Cl[ & lffop & Dergi
ıı ıı ı ı ı ı ı ı ı

HER TURLU MATBAA İŞLERİNİZ lÇİN BİZİ ARAYİN

l(öriGı OisGı
MATBAAC İ Lİ K-YAYİ N C İ Lİ K-RE KLAM C İ Lİ K
İstiklol Cod. Boro Sok. Akbonk Arolığı No : 3/B GEMLİK

Tel : (0 .224| 513 96 83 Fox : (0.224| 5l3 35 95
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IKP llçe Teşkılatı'ndan toplu sünn
Adolet ve
ko|kınmo portisi

Gemlik İlçe
Teşkilotı'nın
geleneksel sün-
net şölenini 27
Agustos 2OO4
Cumo günü

yopocok.
AK Porti İlçe
Boşkonı Enver
Şohin, muhtoç
oilelerin sünnet
olocok
çocuklorını
Grup

. Aile Çoy
Bohçesi'nde
toplu holde sün-
net ettirecekleri-
ni, sünnet
şöleninin
soot l 4.oo'de
boşloyıp okşom

sootlerine kodor
süreceğini
söy!edi.
AK Portinin sün-
net sö]eninde
tosowuf müziği
seslendirilecek
ve holk oyun-

lorının gösterileri
yopılocok.
Doho sonro ise,
sünnet
eğlencesi
boşloyocok.
Hozırlonon
progromın okışı

|se şöyle :

Mevlit soot
l4.oo, Toısowuf
müziği soot
l4.30, Holk
oyunlorı soot
l5.30 eglence
soot l 6.oo.

K rtez

sa adet partl sl'nin
sünnet şöleni

bugün yapılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ oçıklomoyo

göre, bugün
Grup
Çoy Bohçesinde
yopılocok
Sünnet
Şöleni'nde
30 çocuk
sünnet
ettiri!ecek.

Sünnet Şöleni'nin
tüm giderlerinin
soodet portisi

İlçe Yönetimi
torofındon
korşılondığı
bi!dirilirken
şölene dovetli
olorok soodet
portisi Genel

Boşkon
yordımcısı
Mete Gündoğon
ile ll Boşkonı
Hilmi Tonış
kotılorok
sünnet olocok
çocukloro
hediye doğıto
coklorı öğreni!di,

soodet portisi

İIçe Teşkitcftı'nın
geleneksel hole
dönüştürdüğü
Sünnet Şöleni
bugün soot
l3.00 yopılocok
porti yönetimin'
den yopı|on

o4

t
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T ürkıy e'de ortalanr-,ıısaıı rlru0g yl
ABD'de Nüfus
Referons Bürosu odlı
kuruluşun dünyodo
gelecek yıllordoki
nüfus horeketleriyle
ilgili yoyınlodığı
ropordo, Türkiye'nin
nüfusunun 2050
yılındo 97 .5 mityono
uloşmosının bek-
lendiği belirtildi.
Türkiye'nin nüfusunun
holen 71.3 milyon
o|orok gösterl!diği
ropordo, bu rokomın
2D25'te 88.9 milyono
uloşmosının bek-
lendiği koydedildi.
Ropordo, Türkiye'nin
nüfusunun yüzde
59'unun kentlerde
oturduğu, bebek
ö|ümleri oronının ise
binde 39 olduğu
ifode edildi.

Ropordo Türkiye'de
ortolomo inson ömrü
69 yıl olorok belir-
tiIirken, bu rokom
erkeklerde 66, kodın-
lordo 7l yıl olorok
verildi. Roporo göre,
Türkiye'nin nüfusunun
yüzde 30'u 0- 1 5 yoş
ve yüzde 64'ü t 5-65
yoş orosındo, yüzde
6'sı ise 65 yoşın
üzerinde bulunuyor.
Evli kodınlorın yüzde
64'ünün doğum kont
rolü uygu|odığı do

ropordo belirtildi.
Dünyodoki nüfus
horeketlerinin gene!
değerlendirmesinde,
ropordo dikkoti
çeken en önemli
unsur, doğum oron-
lorının ozolmosı,
ekonomik zorluk|or
ve benzeri nedenler-
le Avrupo nüfusunun
gelecek yıt!ordo
düşeceği beklentisi
oldu. Bu konudo en
fozlo göze çorpon
ornek olon Rusyo'do

holen l44 milyon
olon nüfusun 2050
yılındo yokloşık
l l9 milyono
düşeceği belirtildi.
Nüfus düşüşünün
hız!ı o|ocoğı ülkeler
orosındo Almonyo ve
boşio Bulgoriston
olmok üzere bütün
eski Doğu Avrupo
ülkeleri yer oldı.
Roporo göre,
Joponyo'nın nüfusu
do 2050'ye
uloşıldığındo yüzde
20 ozolocok.
ABD ise gelişmiş
ülkeIer orosındo en
büyük istisnoyı oluş-
turotok. Bu ülkenin
nüfusu yüzyılın orto-
lorıno doğru yüzde
43 ortorok 42O
milyono uloşocok.

O o

ıl

ABD'nin şimdiki
nüfusu ise ropordo
293 milyon o|orok
belirtildi.
Dünyonın ].3 mil-
yor!ık nüfusuylo en
kolobolık ülkesi
Çin'de, 2050'ye
kodor yüzde l 0
oronındo nüfus
ortışı görülecek.
Hindiston'ın ise 2050
yılındo Çin'i geçe-
ceği iohmin edildi.

MosterCord'ın oroştır-
mosıno gore doviz
tercihlerinde euro
dolorı geçti Türk
holkı, gelecekte
kendini güvenceye
olobilmek için
kozoncının ücte birini
tosorrufo oyırıyor.
Tossorruf tercı hleri nde
ilk sıroyı mevduot
olırken, doviz tercih-
lerinde euronun
dolorı geçmesi
dikkot çekiyor.
MosterCord, holkın
kort kullonım olışkon-
lıklorını, tosorruf ve
yotırım egilimlerini
belirlemex v|o
bin 200 klsi llL \
gerçekleştırd iğ i

Mostertndex oroştır-
mosı sonuçlorını
oçıklodı.
Kosım 2003'te
gerçek|eştirilen ilk
oroştırmoyo gore
tosorruf yoponlorın
soyısındo ozolmo
görülürken, kohlım-
cılorı sodece yuzde 'ü
yotırım yopobildiğini
belirtti.
AGlRLİK MEVDUATTA
Kişilerin kul londıklorı
tosorruf oroçlorının
boşındo bonkodo
vodeli TL (yüzde 20)
hesobı gelirken, onu
yüzde l4 ile yostık
oltındo tuiulon dövi-
zler izIiyor. Doviz terci-
hini yüzdellile
toşınmoz mülk ve
yüzde l0 ile yostık
oltı TL tokip ediyor.
Tosorruf yoponlor
orosındo oylık ortolo-

Roporo göre,
Hindiston'ın nüfusu
2050'de 1.6 milyor
kişiye uloşocok.
Nijeryo nüfusunu
2050'ye kodor üçe
kotloyorok 307 mil
yono, Bonglodeş ise
ikiye kotloyorok 280
mi|yono u!oşocok.
Roporo göre,
dünyonın nüfusu
yüzyılın ortosındo 9.3
milyorı bulocok.

mo l0 TL kozonon
biri yokloşık 3.2 TL'sini
tosorrufo oyırobi liyor.
YASTıı(ALTı TERciHi
AZALıYoR
Tercih edilen tosorruf
oroçlorının bir onceki
orostırmoyo gore
degisımı ince-
lendiginde TL guvenin
doho do orttığı
gözlenirken, koyıtlı
ekonomi için önemli
bir gelişme olorok
kobul edilebilecek
yostık oltı tercihinde
yüzde 6?lık bir ozol-
mo yoşonlyor.
Hisse senedi, repo,
yotırım fonlorı, dövize
endeksli bonko
hesobı gibi yotırım
oroçlorı, üst sosvo-
ekonomik gruplordo
doho yoygın olorok
kullonılırken DE
sosyo-ekonomik
grupto neredeyse hiç
kullonılmıyor.
DoGu,DA Doviz,
OÜİİrYOE MEVDUAT
Tosorruf oroçlorındo
bölgelere göre
inceleme yopıldığın-
do Doğu ve Güney
Doğu Anodolu böl-
gelerinin oçık oro ile
dövize (yüzde 31.5)
yotırım yoptığı belir-
lendi. Akdeniz boşto
olmok üzere (yüzde
27 .9| tüm bolgeIerin
bonko vodeli TL

hesobıno yönelmesi
ü]kemizin koydi
ekonomiye geçişte
hızlı odımlorlo
iIer|ediğini
gösteriyor.
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J Her çeşii bolık oğtarı
J Sokon q Misino Ağtorı
-l ip Ağ
t] Fonyo
J Mqntqr, kurşun

J İp Çeşitleri
J Sondot Molzemeleri
J Kürek
J Çopo
-l Mqcun
D Golvenizli çivi
J TMC sintine pompoı

BIT,|MLilnŞAlTN

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizd eyiz

Erkon 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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Her işimizde olduğu
gibi egzersizinde
kurollorıno uygun ve
doğru bir şekilde
yopılmosı gerekir.
oncelikle herkesin
egzersiz gereksini-
minin bir diğerinden
forklı olduğunun
kovronmosı gerek-
lidir. Her birey fork-
lıdır ve her birey için
forklı öncelikler söz
konusu oIobi!ir.
Bireyin yoşı, kondisy-
on düzeyi, soğlık
durumu gibi çok
çeşitli degişkenler
egzersiz progromının
içerigini, etkilemekte-
dir. Ozellikle belli bir
yoş uzerinde egzer-
siz yoporken veyo
egzersize yeni
boşloyonIorın
dikkotli olmosı
gereklidir.
Ailesinde kolp
hostolıgı hikoyesi
buluııon, sigoro
i içen, kolesterol, ton-

siyon, şeker proble-
mi olon, fozlo kilo

veyo stresli bir
yoşom torzı bulunon
bireyler bu soyılon-
Iordon biri veyo bir
koçıno sohipse
muhokkok bir spor
hekimi konttolünden
geçtikten sonro
sporo boşlomolorın-
do foydo bu|unmok-
todır.
Günümüzde en sık
gözlenen hostolıklor
oIon kolp-domor
rohotsızlıklorı (tüm
ölum nedenlerin
%50'si) çok erken
yoşlordo boşlomok-
lo berober. ozellikle
erkekler ıçin 35,
kodınluı ıcın 40
yosındon sonro
önemli bir risk oluş-

turmoktodır. ozellikle
egzersiz esnosındo
nefes dorlıgı, göğüs
cı9rısı gibi şikoyetleri
olonlorın rnuhokkok
bir check-up' ton
geçmesi gereklidir.
Hongi Egzersiz, Ne
Sıklıkto, Hongi
Yoğunlukto ve Ne
Kodor?
Egzersİzin bohset-
tigimiz hostolıklor-
don korunmo,
kondisyonun gelişimi
ve kilo verilmesi gibi
foydo!orındon yoror-
lonılobilmesi icin bil-
inçli vopılmos ı

gere, iıdır Buyulr kos
C), ı,[,o1,1]-]l l\t]llurıılclıÇl
yuruyus, bısıklet, joo-
glng, koşu, yuzme,

tenis gibi sportif
oktiviteler soğlık için
doho foydolı bulun-
moktodır. İspotlomIş
herhongi bir soğlık
problemi bulun-
moyon bireyler bu
sporlorı ideol olorok
her gün, omo hofto-
do en oz 3-4 gün
yopmolıdırlor. Bu
konudoki en iyi
dovronış egzersizin
yemek yemek, diş-
leri fırçolomok gibi
bir yoşom olışkonlığı
ho!ini olmosıdır.
Egzersizin süresi en
oz yonm soot, ideol '

olorok 45 dokiko
sürmesi gereklidir ve
efor süresince egzer-
siz herhongibir kesin-
tiye ugromomo!ıdır.
Ornegin tempolu
yürüyüşlerde 20
dokiko kodor egzer-
size devom ettikten
sonro bir 'l 0 dokiko
ol1,1. |6nnıo Vpç r1 ..,{

rin bokmo gibi ver-
ıien orolor egzersızırı
etkinligini sıfıro

indirmektedir. Çünkü
vücudumuz egzer-
size boşlodıkton
ortolomo 2O dokikq
sonro enerji koynoğı
olorok yoğlor yon-
moyo boşlor ve
eğer egzersiz 30-45
dokiko kesintisiz sür-
erse, egzersizden
sonro bile l ilo 4
soot yoğlor yon-
moyo devom eder.
Egzersiz yopılırken
dikkot edilmesi
gereken en kritik
nokto yopılon eforun
şiddeti, yoni yoğun-
luğudur. İOeol olorok
spor hekiminizin size
yoptığı
ergospirometrik efor
testi sonucu egzersiz
nobzı belir-
lenebiImektedir. Her
birey için bu egzersiz
nobzı değişmektedir
ve bu limitler osılmo-
ı,,ıolıdır Bir tıgklrn
+nvsıyesı olmo

ıK(Jl , t

ef cı,.,rıuzun YOğUn-
lugu; siz egzersiz

Soyf

yoporken ıslık çol-
monızln veyo
yonınızdoki ile
konuşmonızın
mümkün olocoğı ır
egzersiz şiddetin
olmosı gereklidir.
Tobii egzersiz yoğu
luğu çok hofifte
olmomoIıdır ve
ersiz esnosındo totl
şekilde bir ter
otmonız gerekmek
tedir. Kolite|i ve
üretken bir yoşom
sürmek ve hostolık
lordon korunmok
için sporo ideol
olorok çocukluk yıl
lorındo boşlomok
gereklidir. Ancok
sporo boşlomok içi
hiçbir zomon geç
kolmış soyı|moyız.
yoşındo ek|em
sertliği ve kemik
erimesi olon, hiç
egzersiz yopmomış
pv honımlorıno bile
ıloç tedovisinin
yonındo tedovi olo
ol< egzersiz yopıI-
mosı onerilmektedi

6

Bilinçli spor nasil yapılır

YENı TELEFONUMu zl, NoT ALıN az
KöRFEz GAzETESi vr
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

ltfoiye l 10

Po|is lmdot l55
Jondormo lmdoi l56
Jondormo K. 5l3 l0 55
Polis Korokolu 5l3 18 79
Gor. Kom. 5l3 l2 06

'TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
51377 73

Bursa 256
Mudanya 544
Yenikapı (212| 516
Yalova (226| 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERieor
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226,814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 3,1

Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAŞıM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoglu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43
513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
BELEDıYEDevlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 't0 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

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md, 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yeRı-ivuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

i,lıl,ilı\ ilLl ıPl lHıiiilA
if1.1ı[ iİuiuııl i(aiİe

GEMıir ıı iır uLU§LARARA$I SALATA BAR

ı

lşyeri ve evlere pukel serviıimiı vordır

istiklal Cad,No : 17 GEt'JlLir ıeı : (0,224) 513 53 67

7N Mı?

PİZZAMİZİN

TADıNA

BAKT

Monostır Cumhuriyet MohoIlesi'nde

Koyıkhone mevkii üstünde 3 kot!ı

triplex soiıIık viIlo GSM : (0,535) 886 47 7 4

SATİ Lİ K Vİ LLA
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52
ABD'de Nüfus Referons
Bürosu odlı kuruluşun
dünyodo gelecek
yıllordoki nüfus
horeketleriyle ilgili
yoyınlodığı ropordo,
Türkiye'nin nüfusunun
2050 yılındo
97,5 milyono uloş-
mosının beklendiği
belirtildi.
Türk|ye'nin nüfusunun
holen 71.3 milyon
olorok gösterildiği
ropordo, bu rokomın
2025'te 88,9
milyono uloşmosının
beklendiği koydedildi.
Ropordo,
Türkiye'nin nüfusunun
yüzde 59'unun
kentlerde oturduğu,
bebek ölümleri

oronının ise binde
39 oldugu ifode
edildi.
Ropordo Türkiye de
ortolomo inson omru
69 yıl olorok belir-
tilirken, bu rokom
erkeklerde 66,
kodınlordo 7l yıl
olorok verildi.
Roporo gore,
Türkiye'nin nüfusunun
yüzde 30'u 0-] 5
yoş ve yüzde
64'ü l5-65 yoş orosın-
do, yüzde 6'sı ise
65 yoşın üzerinde
bulunuyor.
Evli kodınlorın
yuzde 64'ünun
dogum kontrolü
uygulodıgı do
ropordo belirtildi.

Dünyodoki nüfus
horeketlerinin genel
degerlendirmesınde,
ropordo dikkoti

çeken en önemli
unsur, dogum
oronlorının ozolmosı,
ekonomik zorluklor ve
benzerı nedenlerle
Avrupo nüfusunun
gelecek yıllordo

düşecegi beklentisi
oldu. Bu konudo en
fozlo göze çorpon
örnek olon Rusyo'do
holen l44 milyon olon
nüfusun 2050 yılındo
yokloşık l l9 milyono
düşecegi belirtildi.

, Nufus düşüşünun hızlı
olocogı ülkeler orosın-
do Almonyo ve bosto

Bulgoriston olmok
üzere bütün eski
Doğu Avrupo
ülkeleri yer oldı.
Roporo gore,
Joponyo'nın
nüfusu do 2050'ye
uloşıldığındo
yüzde 20 ozolocok.
ABD ise gelişmiş ülke|er
orosındo en buyük
istisnoyı oluşturocok.
Bu ulkenin nüfusu
yüzyılın ortolorıno
doğru yüzde
43 ortorok 420
milyono uloşocok.
ABD'nin şimdiki nüfusu
ise ropordo 293
milyon olorok
belirtildi.
Dünyonın 1.3
milyorlık nüfusuylo

v

en kolobolık ü|kesi

Çin'de, 2050'ye
kodor yüzde l0
oronındo nüfus ortışı
görülecek.
Hindiston'ın ise
2050 yılındo Çin'i
geçecegi tohmin
edildi. Roporo göre,
Hindiston'ın nüfusu
2050'de 1.6 milyor
kişiye uloşocok.
Nijeryo nüfusunu
2050'ye kodor üçe
kotloyorok 307
milyono,
Bonglodeş ise ikiye
kotloyorok 280
milyono uloşocok.
Roporo gore,
dünyonın nüfusu
yüzyılın ortosındo 9.3
milyorı bulocok.

ı
,

0 9|,5 mily0n [iş lIhOa

rtez
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YetkIIIIer uyarryor "Kapıdan
alışverlşlerde dlkkatl l olun"

YetkiIiIer, kopıdon
olışverişte tüketici nin
dikkotli dovronmosı
gerektiğini ve 7 gün
deneme hokkı
bulunduğunu
söy!edi.
Yopılon oçıklomodo,
4O77 soyı|ı Tüketici
n|n Korunmosı Hok
kındo konun'o
ek olorok yürürlüğe
giren ve kopıdon ve
poşto yoluylo
yopılon sotışlorı
düzenIeyen 4822
soyılı konunun tüketi-
cilere yeni hoklor
getirdiğini belirti

lerek, "Urünlerin

çeşitliliği ve pozorlo-
mo yöntemlerinin
orttığı günümüzde,
kopıdon ve posto
yoluylo yopılon
sotışlorın soyısı do
ortmoktodır. Ancok
bu sotışlor sırosındo
tüketiciIerin hoklorını
bilmemelerini
istismor edip hoksız
kozonç soğloyon fir-
moIorın bulunduğu
onloşılmoktodır.
yürürlükie bulunon
yoso moddelerine
göre tüketicinin,
kopıdon oldığı ürün-

Ierde hiç bir ücret
ödemeden yedi gün
deneme süresi hokkı
bulunmoktodır. Alıcı,
bir hofto içinde söz
konusu ürün yodo
fiyotı beğenmediği
tokdirde ürünü
geri iode edebi!mek-
tedir" dedi.
Yedi günluk coymo
süresi sono ermeden
kopıdon sotış işlem-
ine konu mol veyo
hizmet korşılığındo
herhongi bir isim
oltındo ödeme yopıI-
momosı gerektiğini
koydeden yetkililer,
"A[ıcıyı borç oltıno
sokon herhongi bir
belgeye imzo oiı|-
momoIıdır. Tüketici
bu süre sonundo
coymo hokkını kul-
lonocokso, coymd
bildirimini, sotıcı
veyo soğloyıcı fir-
moyo yozı!ı, iodeli
toohhütlü mektup,
Noter orocılığı ile

gönde rilen ihbor-
nome, coymo bildiri-
minin bizzoi teslim
edilmesi' veyo sözlü
olorok yopobilir.
Sotıcı coymo bildiri-
mi kendisine uloştığı
torihten itiboren I0
gün içinde, öden-
mişse poroyı iode
etmek ve 20 gün
içinde molı geri
olmokIo yükümlüdür"
şeklinde konuştulor.
Eğitim veyo kültüre!
omoçlı kitop, CD ve
koset gibi ürünlerin
yoso kopsomıno
girmediğini ifode

ederek, tüketicilere
şu uyorıIordo
buIundu:
"Sotış sözleşmesini
imzo!omodon
önce mutloko
okuyunuz,
imzoIorken torihi de
kendiniz yozınız ve
bir nüshosını olmoyı
unutmoyınız.
Sözleşmede coymo
bildiriminin yopılo-
coğı oçık odres
yozılmış olmo!ı ve
coymo hokkınızo
doir bilgi bulun-
moIıdır. Sotın
oldığınız mol veyo

hizmetin bedelini
ioksitle ödeyeceks-
eniz her toksit için
oyrı bir kıymetli
evrok düzenlenme-
sine ve molın veyo
hizmetin sotış fiy-
otının Türk Lirosı
olmosıno dikkot edi-
niz. Coymo hokkınızı
yukorıdo be!irtildiği
gibi kullondığınız
holde sorunlo korşıl
oşıyorsonız, koymo
komlık bünyesindeki
Tüketici sorunlorı
Hokem Heyeti'ne bel-
gelerinizle birlikte
boşvurunuz."

,.,l'l
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ABONE OLUN
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GRUP AILE
ÇAY BAHÇESİ
C enıiyetl e re s ündalye,

nıüSü, flleŞııubüt,
çerez temin edilir.

Tel : (0,224)

GSM : (0,537)

ı
lOEMıIET onOAilıH§IOilU

513 06 70
491 31 30
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K ne kadar nem a alacakm
zorunlu Tosorruf
nemo ödemelerinin
3'üncü ioksit
ödemelerinin
Eylül oyındo
yopılmosı bek-
lenirken, ödeme
torihi Hozine iorofın-
don belirlenecek.
Nemo ödemesinde
kulIonı!on enflosyon
forklorının belirlen-
mesi için, önce|ikle
her oyın 3'ünde
oçıklonon enflosyon
rokomı beklenecek.
Eylül oyındo
Agustos oyı
enf losyonunun
oçık|onmosının
ordındon oroyo
hofto sonu totili

girerken, tokip eden
hoftodo Hozine'nin
nemoyo uygu-
lonocok kotsoyı
rokomını belirlemesi
bekleniyor.
Bunun ordındon
Hozine'nin nokit
okışıno göre ödeme
torihini belirleyerek
oçıklomosı
öngörülüyor. Konun
gereği, ilgili bokonın
nokit okışıno göre
ödeme torihini
l oy öne veyo
sonroyo çekme
yeikisi bulunuyor.
NEMAY| xiııı rır
ZAMAN ALACAK? .

Nemonın 3'üncü
toksit ödemesi için

kurumsol boşvurulor,
ziroot Bonkosı
torofındon dünden
itiboren olınmoyo
boşlonırken,
nemonln ne zomon
olınocoğı Hozine'nin
oçıklomosıylo
netleşecek.
Hozine'nin
oçıkloyocogı ı

ödeme boşlongıç
torihinin 3 gün
öncesine kodor
boşvurudo bulunon
kurum|or, poroyı
ödeme torihinin
boşlodıgı gün
olobilecek.
ödeme torihinden
sonro yopılocok
boşvurulordo

ise ödemeler
3 gün sonro gerçek-
leştirilecek. Kurum '

orocılığı ile boşvur-
moyon hok sohipleri
ise eskiden olduğu
gibi bir oy!ık tokvim
içinde sırolorını
bekleyecek.
NE ıGDAR AL|NACAK?
Nemo tutorının belir-
lenmesinde yıllık 5
puon +enflosyon
hesobı uygulonırken,
3'üncü toksit ödeme-
sine konu bu
dönemde, son iki
oylık enflosyonun
çok düşük kolmosı
nedeniyle ilginç bir
durum ortoyo çıktı.
Bundon önceki
hesoplomodo nemo
üzerine 3 oylığo
denk gelen yokloşık
yüzde L2'llk sobit
rokom ve 3 oy|ık
enflosyon eklenerek
odenecek miktor
buIunuyordu
Ancok Agustos
oyındo enflosyonun
eksi çıkmosı ve 3

oyIık enflosyon
toplomının - l .2
puon üzerinde
oImosı durumundo,
ne yopılocoğı
konusundo henüz
netlik bulunmuyor.
Yoso çıkorken
böyle bir ihtimo!

düşünü!mediği içi
buno yönelik bir
hükmün
bulunmodığını
ifode eden
yetkiIi|er, eksi
enflosyonun yüzde
l .2'nin üzerinde bir
rokom olmosı duru
mundo yine de
nemo ono porosln
geriye
gitmemesi g
şek|inde yorum
yopıyor. Böyle bir
durumdo örneğin
ilk toksitte l milyor
liro olon hok
sohibinin ikinci
toksitte yok|oşık l
milyor 30 milyon !i

oldığı hotırlotılırken,
eksi enflosyon
durumundo yine
I milyor liro olmosı
gerektiği yönünde
yorum yopılıyor.
Ancok burodo
bir netlik olmodıgı
do vurgulonıyor.
Öte yondon
nemonın 2'inci
toksit ödemesinde
yokloşık 4.7 milyon
hok sohibine ]

lyon 57 trilyon liro
ödenirken, bu
dönem de oynı
rokomo yokın bir
mebloğın ödenm
bekleniyor.

GENEL KURU L ıLANı
S.S . 72 SAY|Lı GEMLiK zEYTirı ranıM SATı S KooPE RAT Fı,NDEN

l(ooperotifimizin 2003 2OO4 işyılı Ologon Genel Kurul Toplontısı 25 Eylul 2OO4 torihine
rostloyon Cumortesi gunu soot l l,oo'de kooperotifimiz yenı ıdori bınosı. HomidıVe
Mohollesi Orhongozi Coddesi No : l87 odresindeki, kooperotifınııze oit toplontı solonundo
yopılocoktır.

İll< toplontıdo çogunluk soglonmodıgı tokdirde, ıkinci ve son toplontı onosözleşmemizin
28. moddesi geregince,02 EKİM 2OO4 torihine rostloyon Cumortesi günü oynı yer ve sootte
çogunluk oronmoksızın yopılocoktır.

Soyın Ortoklorımızın oşogıdo gündemde yozılı moddeleri goruşmek üzere topIontıyo
kotılmolorı rico olunur' 

yöıırriıvı kuRulu
oürıorııı :

l - Açılış
2- Genel kurul divon heyetinin teşkiIi (l Boşkon, 2 kotip)
3- Soygı duruş.u
4- 2OO3I2OO4 lşyılı Yönefim Kurulu Çolışmo Roporu ile Bilonço ve Gelir - Gider

hesoplorının incelenmesi ve görüşülmesi
5- 2003 l2OO4 İşyılı Denetim Kurulu roporunun incelenmesi ve görüşüImesi
6- yönetim kurulunun Genel kurulco ibrosı
7- Denetim Kurulunun genel kurulco ibrosı
8- 2OO4|2OO5 İşyılı aÜrÇr'sinin görüşülmesi ve kororo boğlonmosı
9- 2OO4I2OO5 işyılı ÇALIŞMA PROGRAMI'nın görüşülmesi ve kororo boğlonmosı
l0- Ortoklıkton çıkon ve çıkorıIon ortoklor ölen ortoklorın kopitollerinin hesoplonmosı

sonucu oluşon ve oluşocok sermoye korşılığı ürün miktorı olumsuz forklorının dönem kor-
lorındon mohsup edilmek üzere Yönetim Kurulumuzo yetki verilmesi hususunun görüşülerek
kororo boğlonmosı

l l- 4572 Soyılı Torım Sotış kooperotifleri ve Birlikleri hokkındoki konunun 7. moddesi
uyorınco Bokonlor Kurulunun Torım Sotış KooperotifIeri ve Torım Sotış Kooperotifi Birlikleri
örnek Anosözleşmesinin bozı moddelerinde değişiklik yopılmosıno doir 05.02 .2OO4 günü
2004-6798 soyıIı kororı esos olınorok 7. ve 8. moddeleri çerçevesinde kooperotifimiz ono
sözleşmesinde bu değişikliklere uygunluğunun görüşülerek kororo boğ|onmosı

l2- Kooperotif onosözleşmesinin 60. moddesinde 0l Temmuz - 30 Hoziron olorok tespit
edilen Özel Hesop Döneminin 0l KAS|M - 3t EKİM torihi olorok değiştirilmesi ve Yönetim
Kuru|uno yetki verilmesi hususunun görüşülerek kororo boğlonmosı

l3- Dilek ve temenniler
l4- Koponış.
NOT : A) Genel kurut toptontısıno 2OO3I2OO4 işyılındo REKOLTE BEYANNAMESİ veren ver-

meyi toohhüt ettiği ürünün % 50 sini teslim eden ve 30 HAZİRAN 2OO4 torihi itiboriyle vodesi
geçmiş borcu bulunmoyon ortokIorımız kotılocoktır.

B) Kooperotifimİz, 2003 l2oo.4 işyıIı BİLANÇo ve GEL|R _ e iogn HESAPLARı ile 2oo4 l 2oo5
işyılı ÇAtlŞMA PROGRAM! ve BÜTÇE'si Kooperotlfter onosözleşmesinin 30. ncu ve 60. ncı
moddeleri gereğince Kooperotifimiz yeni idori binosındo ortoklorımızın tetkikine sunulmuş-
tur.

So
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Fronso'do do
yoygınIoşon Yu-Gi-
oh ve kohromonlorı
Türkiye'de yoz totilin-
in yıldızıydı.
Yoyınlondığı her
ülkede yüksek
izlenirlik oronıno
sohip olon Yu-Gi-Oh
çizgi filmi de çocuk-
lorı ekron boşıno
boğlıyor. Türkiye'de
Cheetos sponsor-
luğundo, Konol D'de
yoyınlonon çizgi film
yeni yoyın döne-
minde de çocuklorlo
birlikte olocok.
Çocuklor, Yu-Gi-Oh
ile yorotıcı|ıklorını
geliştiriyor
Çocuklor, boşko bir
şeye ihtiyoç duy-
modon, istedikleri
yerde ve istedikleri
ondo oynoyoblldik-
leri tosolorIo soot-
lerin nosıl gectiğini
onlomıyorlor. Yu-Gi-
Oh çocukloro,
eğlencenin ötesinde,
oyun strotejileri

:Yu.0 1-0h
' 

zderınyürilgO s,
Tüm dünyodo
çocuklorın çok
sevdiği Yu-Gi-Oh,
Türkiye'de de
olışkonlık yorottı.
Ozellikle Yu-Gi-.
Oh'nun gezimli
korokterlerinin yer
oldığı metol tosolor,
çocuklor orosındo
yoz totilinin yıldızı
o!du. Büyük ilgi
gören Yu-Gi-Oh'nun
çizgi filmi yeni yoyın
döneminde de
ekronlqrdo olocok.
Frito Loy'in Türkiye'de
çocuklorlo buluştur-
duğu Yu-Gi-Oh;
video oyunlorı, oyun
kortlorı, tosolorı ve
çizgi fi|mi iIe çocuk-
lorın gözdesi oldu.
Loy's, Ruffles, Doritos
ve Cheetos poket-
lerinden çıkon Yu-Gi-
oh metol tosolorı
çocuklorın yeni
eglence koynoğı.
ABD'den sonro Lotin
Ameriko, Asyo,
İngiltere ve

geIiştirerek
yorotıcılıklorını do
sergileme şonsı
veriyor. Çocuklor;
Loy's, Ruffles, Doritos
ve Cheetos poket-
lerinden çıkon ve
üzerinde Yu-Gi-Oh
korokterleri nin bulun-
duğu metol tosolorı
birikiirerek kendileri
için özel bir
koleksiyon do
oluşturobiliyorlor.
Ozellikle 7-14 yoş
grubu, erkek çocuk-
lorın gozdesi olon Yu-
G0-0h, hem bırlikte
hem yolnız boşıno

oynonobiliyor.
Çocuklor
orkodoşlorıylo
oynodıklorındo forklı
korokterleri değiş
tokuş yoporok poy-
loşmonın keyfini
yoşıyorlor. Yolnızken
ise Yu-Gi-Oh'nun
gizemli korokterleri
ile hoyol dünyosıno
heyeconlı yolculuk-
lor yopıyorlor .

Yu-Gi-Oh Nedir?
Tüm dünyodo
çocuklor torofındon
çok sevilen Yu-Gi-
Oh, pek çok ulkede
en popüler oyunlor-

don biri. Yu-Gl-C)h,
büyükbobosı
torofındon kencJisine
ormoğon edile n,
Mısır!ı!or'o oit tcırihi
bir milenyum y,op-
bozunun sohib,i Yugi
isimli bir çocu,ğun
mocerolorını konu
olıyor. Yugi, y,op-
bozun porçolorını
birleştirdiğinrJe
orioyo çıkorı enerji
ile oloğonüstü
güçler elde ediyor
ve oyunlorın krolı
Yu-Gi-Oh olorok
kötülerle mücodele
etmeye boş|ıyor.
l0 ono korokter ve
l 0l conovorın
olduğu Yıı-Gi-Oh,
iyiliğin kötülük
korşısındcı her
zomon kozondığı
bir düel1,o. Yu-Gi-Oh
metol tosolorındo
conovorlorın her
birinin en qz 2
görseli vor.
Hoklorındo fozlo
bilginin bulunmodığı

conovorlorın
özelliği gizemli
olmolorı. l0 ono
inson korokterinin ise
83 görseli, 6 odet de
özel milenyum serisi
vor. Yu-Gi-Oh mefol
tosolor, görünümleri
ve ses özelliği
nedeniyle çocuklorı
cezbediyor.
NAslL oYNANıYoR ?
Oyuno, Loy's, Ruffles,
Doritos ve cheetos
poket|erinden çıkon
Yu-Gi-Oh meiol toso-
lorının, korşılıklı
o|orok oynı soyıdo
üst üste dizilip ku|e
oluşturulmosıylo
boş!onıyor. Sıroylo
kulenin en üstündeki
meto! tosoyo boşko
bir metol toso iIe
vuruluyor ve ters

çevrilen meto!
tosolor kozonılıyor.
En çok metol toso
kozonon çocuk
oyunun golibi
oluyor.

ffe, doktorları muayrını"edec ek
Asgori ücretIi kodor
kozonomodıklorını
beyon eden doktor-
Ior, moliyecilere
sıkıntılorını onIoto-
coklor. Bokonlık 6 bin
öze| doktoru tek tek
inceleyerek, neden
oz kozondıklorını
oroştırocok.
MAtlYE Bokonlığı,
Türkiye genelinde
özeI muoyenehonesi
olduğu tesbit edilen
ve öze! hostonelerde
"port-time" omeliyot
yopon 6 bin hekimi
kopsoyon bir vergi
denetimi boşlottı.
son zomonlordo
Moliye Bokonlığı'nın
devlete komik
vergiIer ödemek|e
suçlodığı doktor!or,
oyrıntılı vergi
denetimine olındı.
Türk Tobipler

Birliği'nin her yı! oçık-
lodığı osgori ücret
fiyot torifesi boz
qIınorok
gerçekleştiri!en vergi
denetimleri
nedeniyle, 6 bin
hekimin muoyene-
honesine MoIiye
Bokonlığı odıno bir
uyorı yozlsı
gönderildi.
HekimIerin özel
muoyenehonele
rinde tuttuklorı hosto
koyıt defterleri
istenirken, özel hos-
toneIerde omeliyot
yopon hekim|erle
ilgiIi o|orok do özeI
hostonelerin
muhosebe koyıtlorı
mercek oltıno olındı.
Defterdorlık
görevIileil, hqstone
koyıtlonndo odı
geçen hostolorı do

örnekleme metoduy-
lo kontrol ediyorlor.
Ne omeliyotı olduk-
lorı, ne kodor ödeme
yoptıklorı yönündeki
soruloro verdikleri
cevop|orı, belgelerle
korşıloştınyor!or.
Moliye Bokonlığı'nın
vergi denetimi
yoporok KDV geliri
elde etmeye çolıştığı
ve soğlık sektörün-
den koynok|onqn

koçoğını önlemeye
ço|ıştığı bildirildi. 6
bln doktoro yönelik
denetimleri gerçek-
|eştiren ekipler,
devlet hostonelerine
de gelerek çeş|tli
bronşlordo oylık ve
yıl!ık ne kodor
omeliyot yopıldığıno
ilişkin bilgiler oldı.
Moliye Bokonlığı
müfettişleii, devlet
hostonelerinin tüm

koyıtlonnı inceledi.
ozel hostonelerin
omeliyot ve
muoyene soyılorı,
devlet hosto
nelerinin soyılorıylo
korşıloştırılorok
orodoki forkın
hesobı öze! hos-
tonelere soruIdu.
Bir özel hostene
hekimi, özel hos-
tonelerde ücretsiz
bokılon hostolorın
sorun yorottığını
belirterek, "Biz etik
oIorok doktorlor,
hemşireler ve soğlık
personelinden
omeliyot, muoyene
ücreti o|mıyöruz.
Ancok bu hostolorın
do koydını tuttuğu-
muz için devlet biz-
den KDV'sini istiyor.
Biz de ödüyoruz,
oslındo ücretsiz

omeliyot yopıp,
hosto bokomozsınız,
yoporsonız do ver-
gisini ödemeniz
gerekiyor" diye
konuştu. Vergi dene-
timlerinde yoşonon
bir boşko sorunun
do, özel hostonelerin
TTB'nin osğori ücret
torifesinin oltındo
fiyotlorlo omeliyot
yopmosıno korşın,
oynı torifeden
yopmış gibi göster-
erek hostolordon
yüksek ücret olın-
mosındon koy-
noklondığı koydedi!-
di. Koyıtlordo
yopılon işlemin fiyotı
tqrifenin o!tındo
gözükürken, bu
soyede bozı öze!
hostonelerin "vergi
koçoğı" yorottığı öne
sürülüyor.
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Yoz oylorının gözde
renkleri turuncu, son
ve mor, 2004-2005
sonbohor kış sezo-
nundo vitrinlerdeki
yerini olmoyo hozır-
lonıyor. Firmolor,
yozlık giysilerde kul-
lonılon renkleri, kışlık
bluz ve gömleklere
de toşıdılor.
Kodın kreosyonlorın-
do kodınsı hotloro
sohip modern ve
protik giysilere yer
veren firmolor,
'romontizm ve
mitoloji' temolorını
ön plono çıkordık-
lorı kreosyonlorını
tomom!odılqr.
Özellikle ço!ışon
kodınlorın tercihi
olon döpiyeslerde,
klqsik yünlü, flonel
ve tweed kumoşlorı
tercih eden tekstil-
ciler, çizgili
kumoşloro oğırlık
verilen tokımlordo
ise büzgüIü omuzlorı
ve bele oturqn
formlorı kullondı!or.
Soğuk günIerin
gözde kumoşı kod-
ife de bu yıl ylne vit-
rinlerde olocok.
Nostoljik etkilerin de
kendini hissettirdiği
yeni sezon giysi-
lerinde, ceket boy-
lorı bel ve bosen
orosındo, pontolon
kesimleri ise dor ve
geniş poçolı olorqk
hozırlondı. Bu

çizgilere olternotif
olqrqk ise tezgohlqr-

ren

zl

k_

I

I

şffi

r/,OM

Buh

hotloro sohip po

lerinde, siyo
lle gri ve kohv-
erenginin ton

sonbohor kış

don her dönem
cih edilen, erkeks

leri ile hqzırlonmış 
l

tolon ve ceketler-

Cekei içinde mor
turuncu, sqrı,

sıklıkIo kullonıl ıyor.
Geniş renk seçe

Anvelop etekler
bu kış kodınlorın
gordıroplorındo
yeniden yerini
olocok.
Boşto tokımlor
o|mok üzere tüm
gruplordo, sonbo-
hor ve kış vitrin-

rostlomok müm
olocok.

onlorının gözdesi
durumundo.

yünlü kumoşlordo
kozoklor do yozın
conlılığını kış
günlerine toşıyor.
kodınlorın
vcızgeçemediği
giysilerden olon
eteklerde ise mini
boylor ve pilller,

den oluşon tokı
çıkorılıyor.

beyoz ve siyoh re
klerinin hokim
olduğu bislklet yo
tişörtler, polo yo
gömlekler ve
buruşuk bluzlor
göze çorpryor.
B!uz|ordo oyrıco,
renkli boskılor ve
donte! işlemeler

KAYıP
1974 yı!ında Gemlik Lisesi'nden a|dığı

tastiknamemi kaybettim.
Hükümsüzdür.

üııırvıüHAN BEKçE
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Milli Eğitim
Bokonlığı'nın 48
bronşto yopocoğı 9
bin 267 öğretmen
otomosı için boşvu-
rulor boşlodı.
Boşvurulqr, 27
Ağustos Cumo
gününe kodor kobul
edilecek.
Formosyonu bulun-
moycın fen edebiyot
fokültesi mezunlorı
do bu yıl öğretmen-
lik için boşvurobile-
cekler. Bokonlık,
KPSS'de 75 ve üstü
puon olon odoylorın
boşvurulorını kobul
edecek. Bu şekilde
öğretmen otonon-
lonn pedogojik for-
mosyon eğitimleri
odoylık dönemi
içinde gerçekleştir-
ilecek. Pedogojik
formosyonunu
tomomloyonlor,
,.öitimde kurumlorın-
do göreve boşlotılo-
cokIor.
Atomo işlemleri, 2
Eylül Perşembe günü
gerçekleştirilecek ve
öğretmenler, eğitim-
öğretim yılı boşlo-
modon önce, E
Eylül'de işboşı.
ycıpocoklor. Oğret-
men odoylorı boşvu-

tqrofındon belirlen-
miş olmok.
-Ortoöğretim olon
öğretmenliği için
eğiiim, fen, edebiy-
ot, fen-edebiyot
fokülteIerl ile diğer
yükseköğretim pro-
gromlorındon
mezun olup,
pedogojik formosy-

on veyo 33 kredilik
iköğretim sınıf öğret-
menIiği sertifikosıno
sohip olmok.
-Soğlık durumunun
Türkiye'nin her böl-
gesinde ve iklim
,koşullorındo öğret-
men olorok görev
yopmosıno engel
olmodığını, göreve
boşloyocoğı torih
itiboriyle son 6 oy
içinde o!ınmış Soğlık
Kurulu Roporu ile
be!gelendirmek.
-Dev!et
memurluğundon
veyo ögretmenlik
mesleğinden çıkorıl-
moyı gerektiren
cezo olmomış
olmok.
-2003 Komu Personel
Seçme Sınovı-Öğret-
menlik ile 2004
KPSS'den birisine gir-
miş ve yeterli puonı
olmış olmok.

ru için, http://perso
nel.meb.gov.tr
odresindeki "2OO4-2
İıı< Atomo Elektronik
Boşvuru Formu" ve
"2OO4-2 Açıkton,
Kurum !çi ve
KurumIor Arosı
Atomo Elektronik
Boşvuru Formu"nu
doldurocok!or.
Doldurulon formlor,
illerdeki en yokın
boşvuru bürolorındo
onoylotılocok. Bu
iş|emIer sırosındo
hiçbir şekilde ücret
olınmoyocok.
Boşvuru ve oto-
moloro ilişkin detoy-
|or, "http://person-
e!.meb.gov.tr" inter-
net oğresinde yer
olon "2oo4-2 Öğret_
menlik İçin Atomo
Kılovuzu"ndon öğre-
nilebilecek.
Atomolor yopıldıkton
sonro sonuçlor do

yine oynı internet
odreslnde yoyım-
lonocok.
BAŞVURU ŞARTLARİ
Oğretmen olorok
otonocok odoylor-
do, oronon bozı
şortlor şöyle:
-657 soyı!ı Devlet
Memurlorı
Konunu'nun 48.
moddesinde yer
olon koşulloro
uymok.
-llk defo otonocok-
lorın 3I .l 2.2OO4 tori-
hi itlboriyle 40 yoşın-
don gun olmomış
oImok.
-Yurtdışı yükseköğre-
tim kurumlorındon
lisons düzeyinde
mezun olonlor için,
ToIim ve Terbiye
Kurulu'nun 340 soyılı
kororındo belirlenen
yükseköğretim pro-
gromlorının oynı
otono denkIiği YÖ«

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALİNaZ
KÖRFEZ GAZETESI VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

ezK
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Oğrenci Seçme
Sınovı'nın (OSS) i|e
yoboncı Dil sınovı
(YDS) yerleştirme
sonuçlorı bugün
l0.30'don itiboren
internetten
yoyımlonocok.
Adoylor sonuçIorı
oşoğıdoki
odreslerden
öğrenebilecekler...
Alınon bilgiye göre,
Öğrenci Seçme ve

bosın toplontısı
yopmoyocok.
Adoylor sonuçlorı,
yonn I0.30'don
itiboren ÖsYM'nin
"www.osym.gov.tr"
internet odresi,
900'lü telefon hottı
ile wop uyumlu cep
telefonlorı
orocılığıylo
öğrenebilecek.Yerleştirme Merkezi

(osYM)
Boşkonı Sovoş

Küçü§ovuz, bu
yıl yerleştirme
sonuçlonno !lişkin
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Değişik tip ve korok-
terde oluşon kemik
tümörleri sodece
yetişkinleri değil
çocuklorı do tehdit
ediyor. Mide, borsok,
meme ve okciğer gibi
pek çok orgondo iyi
yo do kötü huylu
tümör ge!işebileceği
biIiniyor. Kemiklerde
de tümör oluşobile-
ceği çok do bilinen
bir durum değil. Oyso
çocukluk döne-
minden boşloyorok
hemen hemen her
yoş döneminde
kemiklerde oluşon
tümorlere rostlomok
mümkün. Tümörün
tipine ve hostonın
yoşıno göre değişiklik
gösteren cerrohi
tedovi seçenekleri
bulunon hostolık
hokkındo Acıbodem
Hostonesi Kozyotogı
Ortopedi ve
Trovmotoloji Klinik Şefi
Prof. Dr. Metin
Türkmen şunlorı
söyluyor: 'Tümor cer-
rohısi, çok titizlik
gerektiren bir tedovi
şeklidir. Biyopsinin
olınmosı bile belli
kesin kuro]lor içinde
yopılmolıdır.
Uygulonocok cerrohi
tedovi, sodece tümör
odoğının boşo|tılmosı
şeklinde olobileceği
gibi, tümör dokusu-
nun etrofındoki dor
veyo geniş oIondoki
soğlom doku ile birlik-

.Pzmonlor, depres
yonun hofife o|ı-
nocok bir hosto|ık
oImodığını
belirterek, depresy-
onlu hostolorın
yüzde 75'inde ölme
isteği ve intihor
düşüncesi bulun-
duğunu söyledi.
Psikiyotrı Uzmonı
Nermin Ertunç,
psikoloj i k bozukl uklor
orosındo en sık
görülenin depresyon
olduğuno dikkot
çekerek,
"lnsonlordo
depresyono boğlı iş
gücü koyıplorı ve
verim!ilik düşüşIeri
görü!ür. Depresyon
holk hostolığı olorok
görü!düğünden

Horlaıla| şıTan

0 yaygın

de sürekli hor|o-
mokiodır. Horlomo
problemi en sık şiş-
mon erkeklerde
görülür" dedi.
Horlomonın birçok
tipinin tedovi
edilebildiğine işorei
eden Opt. Dr. Yiğit,
"Horlomonın önlen-
mesi için sportif bir
yoşom sürdürülmeli
ve kilo verilmeli,
uykudon 4 soot
önce o]kol olınmo-
molı, uykudon 3

soot once ogır
yemekten ve oşırı
yorg u n lu kto n
sokın{,ınolı, sırt ustu
yerine yon yotılmolı"
diye konuştu.
Opt. Dr. Ozgur Yiğit,
tedovide ise oğız içi
cihoz, devomlı pozi-
tif hovo bosıncı ve
cerrohi olmok üzere
çeşitli yöntemler
uyguIondığını
sözlerine ekledi.

(tüınörlerl her yaşta görü |e yOr ş

te çıkorılmosı şekiinde
olobilir. Bozı durumlor-
do omputosyon
gereklidir. Bütün bu
cerrohi uygulo-
molorının öncesi veyo
sonrosındo tümörün
cinsine göre rodyoter-
opi, kemoteropi veyo
her ikisine birden
ihtiyoç olobilir. Hobis
tümörlerde, biyopsi ile
tonı konuldukton
sonro ortopedist, tıbbi
onkolog, rodyosyon
onkoloğu, poiolog ve
rodyolog bir oroyo
gelerek uygulonocok
tedovi protokolü
hokkındo koror verir-
ler." Selim kemik
tümörlerine çoğunluk-
lo çocukluk ve genç-
1ik dönemlerinde rost-
lonıyor. Bozen ogrısız
olobiliyor, yo bir kırık
sonrosındo veyo ele
gelen şişlikler holinde
tesodüfen ortoyo
çıkıyorlor. O nedenle
bu dönemde, istiro-
hot veyo horeket
sırosındo oluson
ogrılor, horeketlerde
görülen sınırlonmolor
ve özellikle el ile
hissedilen şişlikler
dikkote olınmolı, nosıl
olso geçer diyerek
ihmol edilmemeli.
Çocukluk döneminde
görülen selim tobiot-
toki tümörlerin çoğun-
luğu kistik yopıdo
oluyor. Prof. Dr.
Türkmen bunu şöyle
oçıklıyor: "Çocukluk

hofife o!ındığı için
hekime de boşvurul-
moz. Doho çok orto
yoş hostolığıdır. l l
yoş öncesi ebeveyn
koybı yo do onne
bobonın oyrılmosı,
çocuklordo risk
gelişimini ortırır,
ileride depresyon
görülmesine neden
oIobilir. Olumsuz
ycışom koşullorı,
çevresel etkiler de
depresyonu ortırıcı
nedenlerdendir.
Kentlerde yoşoyon-
lordo depresyon
doho fozlo
görülmektedir" dedi.
Ertunç, depresyon
geçiren insonlordo
rqstlonocok
rohotsız!ıklorı |se

döneminde çok belir-
gin olmoyon kemik
ogrılorının ve çoğun-
luklo bonyo sırosındo
ele gelen sertliklerin
dikkote olınmosındo
foydo vordır.
kemik dokusunun
içinde bir boşolmo ile
kist oluşur. Bu do,
dogol olorok kemik
dokusunun direncini
ozoltır ve bosit trov-
molor ile çok koloylık-
|o kırılırlor." Selim
kemik tümorlerinin
tedovisi tümörün tip-
ine ve hostonın yoşı-
no göre değişiklik
gösteriyor. Prof. Dr.

Türkmen şoyle diyor:
"Bosit kemik kistinin
tesodüfen ortoyo çık-
mosı, hemen bir cer-
rohi tedoviyi gerek-
tirmeyebilir, kist
boşluğunun içine
steroid veyo kemik
iligi enjeksiyonlorı
denenebilir. Kırıgın
o|uştugu durumlordo
ise cogunluklo cerrohi
tedovi uygulonmok-
todıı cerrohi tedo-
vide kıstık boslugun
içinin tomomen kozı-
norok boşoltılmosı ve
gerekli tespitin yopıl-
mosındon sonro,
kolon boşlugun
doldurulmosı gerekir.
Doldurmo işleminde
kullonılon doku, çoğu
zomon hostonın
uygun bir bölgesin-
den olınon (donor
bö|ge) kendi kemik

dokusudur."
Hobis kemik tümör]eri-
ni boşlıco üç tipi vor.
Prof. Dr. Türkmen bun-
lorı şQİle sırolıyor:
"Birincisi kemikte
prımer olorok ortoyo
çıkonlordır. Bunlor
doho çok çocukluk
ve genç erişkin döne-
minde görülür. İl<lncl
tip hobis tümörler ise,
primer olorok mevcut
bir selim kemik
tümörünün yoşın iler-
lemesi ile korokier
degiştirmesi sonucu
ortoyo çıkorlor.
Uçüncü tip hobis
tümörler ise metosto-
tik olonlordır.
Bun]ordo, vücutto bır
boşko dokudo hobis
bir tümör vordır ve
onun kemik dokusuno
metostozı söz
konusudur. Metostoz
yopon tümörler
orosındo sıklıklo
okciger, meme, tiroid
ve erkeklerde prostot
konserleri öncelik
olmoktodır. İleri
yoşlordo, ve ozellikle
bir orgonındo hobis
tümörü olon kişilerde,
ortoyo çıkon kemik
oğrılorının dikkoi]e
incelenmesi gerek-
lidir. Metostozlorın bel
kemiğinde de sık
görülmesi ve oluşo-
cok kırıklorın oyrıco
nörolojik komplikosy-
onlorı do yorotobile-
ceği okıldon çıkorıl-
momolıdır.

ssk lstonbuI
Eğitim ve Aroştır
mo Hostonesi
Boşhekimi Opt.
Dr. Ozgür Yiğit,
normoI erişkin
insonlorın en oz
yüzde 45'inin
zomon zomon,
yüzde 2S'inin de
sürekli horlodığını
bildirdi.
Opt. Dr. Yiğit, yop-
tığı oçıklomodo,
yumuşok domoğın
ve küçük dilin sol-
unum horekeileriyle
titreyip yutok orko
duvorıno çorp-
mosıylo oluşon
gürültüye "hor|omo"
dendiğini koydetti.
Horloyon bir kişide,
dil ve bogoz
koslorının gergin-
liğinin ozolmosı,
bogozdoki doku-
lorın oşırı büyük
olmosı, yumuşok
domok ve kuçük
diIin oşırı sorkık ve
uzun olmosı gibi
problemlerden en
oz birinin
görülebildiğini on!o-
ton Opt. Dr. Yiğit,
"Normol erişkin
insonlorın en oz
yüzde 45'i zomon
zomon, yüzde 25'i

erkekler0

Depresyon i ntl harı tetlkliyor
. şöyle oçıklodı:
"Depresyon geçiren
insonlordo yoşom-
don zevk olmomo,
koromsorlık, hüzün,
kötümser düşünce
en teme! özellik|erdir.
Depresyon
ilerledikçe insonIor
kendilerini perişon ve
mutsuz hissederler ve
oloyloro olumsuz .',

bokor|or. llgi ozlığı
ve zevk olomomo
do buno eşlik eder.
Hosto, kendini cezo-
londırmok için inii-
hor edebilir. Hosto,
iyileşemeyeceğini
düşünür. Depresyon
dönemindeki hosto-
!or, önemli ve
yoşomsol konulordo
kororIor olmqmolı.

Çünkü o dönem-
lerde soğlıksız koror-
lor verilebi!ir.
Depresyonlu hosto-
lorın yüzde 75'inde
ölme isteği ve intihor
düşüncesi vordır.
Erkeklerde intihor gir-
işimi soyısı oz, ölüm
oronı fozlodır.
Kodınlordo girişim
soyısı foz|o, ölüm
oronı ozdır.
Depresyonlu hosto-
!ordo konsqntrosyon
gücü ozo|ır, dikkot
eksikliği ve unutkon-
lık olur. Depresyonlu
hqstolqrdo yorgun-
luk, iş yopomoffio,
tükenmişlik hissi
yoşonır. lşiohsızlık ve
cinse! istek koybı
o|ur.

NOBETÇİ E CZANE
19 Ağustos 2004 Perşembe
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Yozı İşleri Müdürü : Serop OÜı-rn
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Tel : 513 96 83 Fox : 513 35 95 GEML|K
Bosı|dıöı Yer : KORFEZ OFSET

Motbooclık-Yoyıncılık-Reklomcılık Tesisi
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B GEML|K

(Dini boyrom Günleri ve Pozor günleri yoyınlonmoz)
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ehdfiechrfu h Ro r;ıanya' Mndön
Romonyo'doki l(ordeş Şehirimiz Novodon Belediyesi'nin düzenlediği 'Novodon Günleıi Şenlikleil"ne kotılon Gemlik ve Umu

Belediye Boşkonlon ile folklöıcülerimiz Novodqn'de büyük ilgiile korşılondıloı Belediyecileıimiz dün ilçemize döndüleı

Romonyo'doki
kordeş şehrimiz
Novodorı Beledi
yesi'nin düzenlediği
'Novodorı Günleri'
şenliklerine kotılon
Gemlik ve Umurbey
Belediye heyeileri,
dün ilçemize döndü.
Belediye Boşkonı
Mehmet Turgut, 4
belediye meclis
üyesi, Gem|ik FolkIör
Derneği foIklörcü!eri
ile Umurbey
Belediye Boşkonı
Fotih Mehmei Güler,
Ticoret Borsosı
Boşkonı Melih
Kozonç vc
orkodoşloı ın ın

dovetli olorok
kotıldıklorı'Novodorı
Günleri'nde
Gemlik heyetini
Novodorı'nın yeni
Belediye Boşkonı
Doru Coluped iIe
belediye meclis
üyeleri korşılodılor.
Nqvodorı Belediye
Meclis Solonu'ndo
yopılon tonışmo
topIontısındon
sonro heyetlerimiz
Novodorı Emniyet
Müdürü, Köstence
volisi, köstence

Belediye Boşkonı,
köstence Müftüsü
ve Türk Konsolosluğu
ziyoret edildi.
eĞırııcrı-i eüııı-rn
İll< l<ez Gemlik'ten
folklör ekibinin
koiıldığı 'Novodorı
Günleri'nde düzenle-
nen geçit törenine
kotlon Gemlik
heyeti Kordeş şehir
holkındon büyük
olkış toplodı.
Şenliğin birinci günü
hovonın yoğışlı
geçmesi nedeniyle,
etkinlikler l 3 Ağustos
gününe erteIendi.
Novodorı'nın
çeşitli kesimlerinde
yopılon gösterilere
Gemlikli folklörcüler
de holk donslorımızı
oynoyorok, beğeni
ile izlendiler.
Romonyo'nın ünlü
ses sonotçıIorının
kotıldığı Novodorı
Günlerinde Türk
heyeti ve Novodqrı
holkı 9eç sootlere
kodor eğlendiler.
Umurbey Belediye
Boşkonı Fotih
Mehmet Güler,
Gemlik ve Umurbey
heyetini kordeş şehir

Belediyesi'nin her
zomon ki gibi büyük
konukseverlik ile
korşılodıklorını ve bir
on bile kendilerini
yolnız bırokmodık-
lorını söy|edi.
Güler, "Biz, bu
ziyoretimizde
Tunq deltqsındo
konuk edildik. Hiç
görmediğimiz yer-
leri görme fırsqtı
elde ettik. Kordeş
şehı7 Belediyesi'nin
mcıyts oyındo
yopılon seçim/erde
Belediye Boşkonı
seçl/en Doru Colu
ped bize büyük ilgi
gösferdi. Belediye
Meclis üyelerinin
yorısnın seçimlerde
değişmlş olduğunu
gördük. Kendilerini
Gemlik'in Kurtuluş

şenliğine dqvet
ettik. onlordo bize
kqtılqcqkle,rını söyle
diler. İl<i l<ent orc,sın-
doki güzel ilişkiler
giderek kültürel on
lomdq do ge/şiyor.
Dileğimiz bu ilişki-
lerin dqhq ileri bo
yutloro götürüp,
ticori olono dq
yoymok" dedi.

Novodqrı Belediye Meclis Solonu'ndo düzenlenen törende
8oşkonı Mehmet Turgut, yeni Nqvodorı Belediye 8oşkonı D
Coluped'e günün e,nısıno ploket verirken görülüyor.

Umurbey Belediye Boşkqnı Fqtih Mehmet Güler, Ncıvodqrı
Boşkonı Doru Coluped'e Türkiye'den götürdüğü ormoğonını sun

Belediye Boşkon ı Mehmet Turgut, Nqvodqrı Belediye Boşkonı
Doru Coluped'e Gemlik Belediyesi'nin rozetini tqktı.

Üç aaşı<eııı aİpenaoe: Kordeş Şehirin düzentediği şenliklere
Belediye Boşkonı Mehmet Turgut, Umurbey Belediye 8oşkonı
Mehmet Güler ve Novodqrı Belediye Boşkonı Doru Coluped zqmqn b
dukço sohbef etme fırsqtı buldulqr.
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Çocukloİlnızln günde en oz üç sooİini olocok olon okul yolculuklonno son Veriyoruz....

okulumuz ozel Aykent llköğretim okulu ve Anosınıfl 2oo4 - 2oo5 öğretım ylh koyltlorıno boşlomlşİlr.
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2004-2005 oGRETıM YlLl FıYAT LıSTEMız

SİNİFLAR UCRET
ANASıNıF| 3.ooo.ooo.ooo TL
ı. slNlF 3.75o.ooo.ooo TL
2. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
3. slNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
5. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
6. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNlF 4.5oo.o0o.oo0 TL
8. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyoilorımızo yemek ve servis dohildir
öoe ıırı.ERDE ı 0 TAı(sir inııxıNı vARDıR

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK
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GEMLiK
GEMLİK,İN İLK GUNLUK GAZETESİ

ıı

TARAFSİZ SİYASİ GA^ZETE
FlYATl : 250.000- TL.

E}rı 1ııl 1ıaklaşık 15() ton ciııarın<ia körnür dağıtılacak
-1 I lı ıl

Hffi r/uruk 0 n e
GemIik Sosyol Yordımloşmko ve Doyonışmo Vokfı yoksul
votondoşloro 5OO er kiIo olorok doğıtocoğı kışIık
kömürünü getirerek, doğıtmoyo boşIodı. l(ömür o|mok
isteyen votondoşlorın moholle muhtorlıklorındon yo,zılı ve
rnühürlü belge olmolorı gerektlğl bildlrildi.
Gemlik Sosyo/
Yardımloşmo ye
Doyonışmq Vqkfı
her yıl olduğu gibi
bu yıl do yoksul
votondoş/oro kömür
getirterek, d oğ ıt ı m ı no
boş/odı. Geçtiğimiz
yıl 99 ton kömür
doğıton Sosyo/
Yqrdımlqşmo ye
Doyonışmo Vokfı,
bu yıl yokloşık 150
torı kömür doğrtocok.
Seyfettin ŞEKERSOZ'ün
hoberi soyto 3'de
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l(Ondii ııeyordm
Dün gece Regoip kondili idi.
Buyıomlonn ve kondilleıin islom oleminde iorklı biı yeıi

vot
Bu günlerde büwkleı ziyoıel edilerek, elleri öpülüı hoyır

duglon olonıı.
Dini bOyıomlor ve kondilleı birlik ve beroberlik ile yordım-

loşmorun güzel örneklerinin sergilendiği günlerdh.

Dün, llçe Mı.lftülüğü kondil nedeniyle meüii okutiu.
§oodei Poriisi yoksul oile çocuktonnı sünnet etiirdi.
Al( Portililer ho$olon ziyoıet ederek kondil simidi doğıi-

lıloı
B|r güzel iemdüf de §osyol Yoıdımloşmo ve Doyonışmo

Vokfı'ndon geldi.
lbkıf bu yıl ihiiyoç sohibi voiondoşloıo l50 iono yokın

500 kilo kömüı doğıiımıno boş-

olonlqıo kışhlt yokocoğını vermek

kışo sıcok girmesine neden o|o-

him ihiivoçlgıını belki korşılomoz

ol§un.

rdondıı.

eıkone ulorıiı
ıeyindiımesi,

mloyordıgüzel

bu yıl işi

kolmış.

ve Voltf0 onoyluiOn

oionlorE v.egıdo yokocck:muhtoç

yoıdırnhnnyordım,

boşkodu,

do buol«moz.

Kadri GÜLER
kadri_g uler@ hotmai|.com

ve Düyonşmo
yoıdım ktırum-

ı

§|€Ge dı.ıcılcırlcı inledl
ılçe hcllkının
kqndillerin:i
betediyeden
.yğpffin onon§o
iJe de:ktıllodılgr.
Dtın gece,
ötıftin isiom alemi
cgmii r.er de ye

eylerdö akunun

Kıür-ğn'ı Kerim ve
duqtarlg islqm
alemi inledi,
Kgndll nedeniyle,
küçükler b(ryük-
lerinin ellerini
öperek, kqndillerini
kutl,qdı ve hayır
duçlarını qldı

kurtlandı
nedenper,Merkez

$ ü



20 Ağustos 2004 Cuma

Geçenlerde
Güneydoğu'do
kotıldığım bir toplontı-
do İstonbul'don bir
okodemisyen "LınLüt-

mqk" üzerine uzun bir
konuşmo yoptı.

unutturmok
hükmedenin tuzoğıydı
ono göre.. .

Zo!im, hofızoyı
körelterek zulmede-
bilmişti bunco
zomon... doimo hotır-
lonmolı... hotırlot-
mo!ı...

Konuşmo bit-
tiğinde, okodemisyen
uçoğo yetişmek için
çıkorken, hicronı kır
sokollorıno sinmiş bir
yorgun odem yonımo
geldi.

"İyi diyor do
beyim" dedi , "Biz

burolordo unutmosok
yoşoyc,m"r,: ki.."

Büyük depremin 5.
yıldönümü bugün...

Dünkü Milliyet'te
"77 Ağusfos'Lı ıınııt-
t.Jk" boşlığı vordı.

Focionın her
yıldönümünde
gozeteler, uzmon!orın
oğzındon "Tehlike
geçmedi. Her qn
tekrorloyobilir"
hoberleri yopıyor,
"Unutmo, unutturmo"
komponyolorı oçıl ıyor.

Amo nofile!..
Hofızo, toz bulutu-

no yoko|onmış göz
kopoğı refleksiy|e
koponıyor, conının
yonocoğını hisse

CAN DUNDAR

uNUTMAK...

dince"' 
* * *

Yorottığı heyeconlo
"Bir doho hiçbir şey
eskisi gibi olmoyo-
cğk" zonnettiren
Susurluk'u do unuttuk.

Dillere persenk
olmuş "7 2 Eylül önce-
si"ni de...

Şimdi
Güneydogu'nun con-
lor, ocoklor yokmış
siIohlorını gömüyoruz
hofızomızın toproğı-
no.,.

Tıpkı unutmoyo
hozır bir kodının,
eşinin ihonet hober-
|erini, bellek denen
uçurumun en derinine
gömmesi gibi...

"Hof ızonın
ihoneti"mi bu?

"Himmefi" belkı
de...

Toplum sorunloro
çore üretemiyorso,
kollektif hofızo
örgütlenip sonuco
gidemiyorso, doyonış-
monın yelkeni sönmüş
ve herkesi kindor bir
hofızoylo boş boşo
bırokmışso, geçmişe
sünger çekmek en
tobi sovunmo
mekonizmosıdır
insonoğlunun...

Hotırlomok eziyorso
bizi; conımızı ocıtıyor,
hırpolıyorso...

... devoso dertler
korşısındo yolnızsok;
elden birşey gelmiyor-
so.. .

Kinlerle yoşqnmı
yorso...

Çeteler doğılmıyor-
so...

Evler onorılmıyor-
so..

Hesop sorulmuyor-
so..

Tepkilerin örgüt!en-
mediği yerde onı|orlo
yoşomok sodece kül-
lenmiş yorolorı
konotıyorso. . .

Ve unutmok dışın-
do hiçbir şey yoromızı
sormlyorso. ..

Kim, ocı|orı hotır-
don çıkordık diye
kınoyobilir J<i b*izi?..

Çoresizlikien
unutkonlıgımız. ..

Unutmonın soğır
rehovetine sıgın-
momlz...

Boş edemediginıiz
belo|or korşısındo
moğlup bir bıçok gibi
koreliyor hofızomız. . .

Yovuz Bingöl,
"Orqdq kimse vor mı"
diye sorulduğu son
olbumünde "unııtıılur
her şey" diyor.

"Korkorım bir gün
unutulur her şey"
endişesi de vor
sesinde...

"Korkmo, bir gün
unutulur her şey" -,

tesellisi de...
Çoresiz|iğin,

çözümsüzIüğün,
örgütsüzlüğün hüküm
surdüğü bu kinler
toproğındo unut-
modon yoşomok
öylesine zor ki...

17 Ağustos 2004 torihli
Milliyet Gqzetesi

Se:fet!ı_n§EKE8§QZ

Belediye işçilerinin
toplu sözleşmeden
dogon hoklorı
olon kışlık
odun doğıtımıno
boşlondı.
Belediye'nin
beton porke
tesislerinde
kesilerek işçilere
doğıtımı
yopılon

odunlor
Ormon Bölge
Müdürluğü ile
onloşılorcik
Fındıcok
Bölgesi'nQ,6ın
getirildi.
Geçtiğimiz kış
oylorındo
odun hoklorını
olomoyon
işçiler bu yıl
gecikmeli olorok

So io2

iki yıllık odunlorını
birden olıyorlor.
Y4lztç5;1,450 tun
civorındo Meşe
odunu getirilerek
kesimi yopılon
odunl'ordon her
işçi hokkı olon
bir tonlo birlikte
geçen kış olo-
coğıylo birlikte
iki ton odun
olıyorlor.

l";'o

Beledlebçllrırln

kışhkodun
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_- u yıl yaklaşık 150 ton cıvarın da kömür dağıtılacak
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Şgyfettııı ŞEKE8Şae
Sosyol Yordımloşmo
ve Doyonışmo
vokfı torofındon
yordımo muhtoç
oilelere verilen
kömürün doğıtımıno
boşlondı.
Geçtlğimiz yı|

önce orhoneli
kömürünün
getirilmesiyle sorun
yoşonon kömür
doğıtımındon sonro,
elini çobuk tuton
Sosyol YordımIoşmo
Vokfı, Somo'don
getirdiği torbo
içindeki kömürleri
listele,rde isimleri
bulunon voton-
doşloro 500'er
kilo cılorok

doğıtıyor.
Belediye'nin
beton porke
tesislerinde doğıtı|o n

IöilüdOl,iell

ı

ilİla

Gemlik SosyoI Yordımloşmko ve Doyonışmo Vokfı yoksul
votondoşloro 500 er kilo olorok doğıtocoğı kışlık
kömürünü getirerek, doğıimoyo boşlodı. Kömür o|mok
isteyen votondoşlorın moholle muhtorIık|orındon yozılı ve
mühürlü belge olmolon gerektiği bildirildi.

kömürlerden
oImok isteyen
votondoşlor, önce
bulunduklorı moholle
muhtorlıklorındo n

isimlerini belirten
yozılı ve mühürlü
belge olmok
zorundolor.
Önceki yıllordo
yoşonon doğıtım
sorunlorı nedeniyle
önlem olon
Koymokom|ık,
bu kez kömür
doğıtımını polis
nezoretinde

yoptırıyor.
Geçtiğimiz yıl
99 ton kömür
getiren Sosyol
Yordımloşmo ve
Doyonışmo Vokfı,
bu yıl Somo Kömür
İşletme|eri Ege
Linyit Müessese
MüdurIüğü
konolıylo l50 ton
civorındo somo
kömürü getirterek
yordımo muhtoç
oilelere doğıtımını
yopocoğı
öğrenildi.

F IıII
BURSA HAı(|MİYET VE

KENT GAZETELERİNE

l |LAN ve REKLAM ALlNlR

ı(ORFEz REKLAM
TEL: (0,224|513 96 83
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Deprem ve Sel

l 7 Agustos Türkiye'nin koderi o!du.
Beş yıl önce bu torihte Mormoro

depremi yoşonmıştı.
Bu sene ise, Mormoroyı sel bostı.
Deprem selin ortok bir noktosı vor.

Evler ve inşootlor.
Hotolı inşoot, depremin silohı oldu.
Deprem öldürmedi omo kötü

insoot oldurdu.
sel de ise, bosrolde evler vor
Yonlış inşoot vor.

Dere yotogıno yopılon evler sele
teslim oldu.

Bile bile teslim oldu.
Kurolsız yoşgmonın, kurol oldugu

bir ülke, bu dcılorı yoşomoyo
mohkümdur,

Çunku dogo ile sovoşılmoz.
Doğo i|e iyi geçinmek, gerekir.
Yeşilin, ormonın yok oldugu

bölgede, iklim değişir.
Her yeri sel olır.

Yumuşok orozide yopılon yüksek
yopılor, yerle bir olur.

Devletten veyo Belediye'den olınon
izin yetmez.

Dogonın do izin vermesi gerekir.
Arozinin, uygun olmosı gerekir.
Mormoro Bölgesi'nde yoşonon sel

boskının, büyük depremle oynı torihi
seçmesi onlom|ıdıı:.

Moolesef ronto o|ışon bir
toplumun, hızoyo getirilmesi çok zor-
dur.

Aklımızı fikrimizi ev o|dı.
Doho fozlo kot sohibi olmok

uğruno, ölumü göze olıyoruz.
Selin götüreceğini bile bile, dere

yotoğıno ev yopıyoruz.

GIINİIN S(ızÜ

Geçmişi hatırlamayanlar,
onu bir kere daha,
Yaşamak zorunda kalırlar.

George Sanfayana"

Erol GURÇAY

TATLı
sEFı.T

FOytono, foyt0n0,,,,

DSP Genel Boşkonı

Sn. Zeki Sezeı:

"- Uloştırmo Bokonı

bundon böyle trene binmeli ki;

holko güven gelmeli" demiş.

Tohtırevondon inmeli

foytono binmeli.

Foytono...

?oıan ?annrıo

TAşı ı t

GEDlĞiıtr

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

oKuYUN
oKUTUN

K Jte-
f <;ırırııxsıyAsı(;^?FIt lL ıIıI J
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AK P artıliler kandrl s,ın idi dağıttı
AK PART| l!çe
teşk|lotı
Regoip kondili
nedeniyle soğlık
kuru!uş!orındo
çolışon personel
ile yoton hostoloro
kondiI simidi
doğıtorok kutlomo-
do bulundulor.
AK Porti İlçe
Boşkonı Enver
Şohin ile l! Genel
Meclis Uyeleri,
Belediye Meclis
Üyeleri ve Kodın
Komisyonu
üyeleri Önce

kutlmosın-
do bulundulor. Dohq
sonro ssk Hostone

Devlet Hostonesi'ne
ziyorette bulundulor.
Burodo hosto ve

personeli kondi|
simidi doğıton
AK Portililer Kondil

si'ne geçen portililer
burodo do hosto ve
hostone personeline

kondil simidi doğıto
rok on|orın kondi!leri-
ni kutlodılor.

ABoNE oLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUNK ıİez
! outıuxslyAsıG&ı,, I

4

Memurlqr
orkodoşlorı nı

unutrnodı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Gümrük
Müdür|üğü'nden
toyinleri çıkon iki
orkodoşlorıno
Memur|or Derneği
vedo yemeği verdi.
Milion 2 Restou
ront'do verilen
yemeğe İstonbut'o
toyini çıkon Cevot
Soykon ile Hobur'o
toyini çıkon Mustofo
Acoy'lo birlikte
Memurlor Derneği
Boşkonı Tomer Sivri
ile dernek mensup
lorı kotıldılor.
Neşe içinde geçen
vedo yemeğinde
Burso Gümrük
Müdürlüğü'nden de

orkodoşlorını
yon!orındo görmek-
ten mutlu olon
Soykon ve Acoy,
Gemlik'te geçirdik-
Ieri güzel dostluklorı
unutmoyocoklorını
di!e getirdiler.
lki orkodoşlorının
orolorındon
oyrılocok olmo!orın-
don üzüntü
dı.ıvduklorını dile
getiren Memurloı
Dernegı boşkonı
lomer Sivri, "BıJnı,Jn
yonındo görev
her yerde kutsqldır.
Arkodoşlorımızo
qtqndıklorı
görevde boşorılor
diliyoruz" dedi.

rtez Soyf

Sa adet Partlsi 30

çocugu sunne tetfirdl
Seyfettin ŞEKERSOZ

soodet portisi

İtçe Teşkilotı
geleneksel hole
dönüştürdüğü
Sünnet Şöleni'nin de
30 çocuğu sünnet
ettirdi.Grup Çoy
Bohçe sinde düzen-
lenen şölende yıl-
lorın Sünnetçisi
Hoydor Gül, sünnet
ettiği binIerce
çocuğo yenilerini
ekledi. soodet
Portisi Genel Boşkon
yordımcısı Mete
Gündoğon, İl Boşko
nı Hilmi Tonış ve i!

yönetiminin de
kotıldığı Sünnet

V lI

ŞöIeninde porti
teşkilotı nın belirledi
30 çocuk sünnet
ettirilerek sevindirildi

sünnet olon
çocukloro çeşitli
hediyelerin verildiği

şölen sonrosındo
misofirlere pilov ve
oyron doğıtıldı.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALİNaZ
KORFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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non dere, çoy yotok-
lorının ısloh
edilmemesi, konol-
!orın bqkımlorının
yopılmomosı glbi
nedenlerle sık sık su
boskınlorı ve sel
feloketlerinin yoşon-
mosı koçınılmozdır.
Doğol ofetlerin şid-
det ve sıklığındoki
ortışın sebeblni boşu-

O

a a

no boşko yerlerde
oromoyolım. Boşto
ormon!or olmok
üzere yeşll örtünün
yok edilmesi, toprok
erozyonu ve çö!leş-
menin devomı, kor-
bon emisyonunun
yorottığı iklim
değişikIiği, doğol
vorlıklorın yenilenme
ve ortmolorıno fırsot
vermeyecek kodqr
tohribine, doğol
dengelerin bozul-
mosıno ve iklimlerln
oloboro oImosıno
yol oçmoktodır.
Çorpık ve koçok
yopılonmoyo devom
ederek, ofetlerden
merhomet bekleye-
meyiz" ifodelerini
kuIlondı.
Gökyiğit, toproğın

üretilmeyen bir koy-
nok oIduğunu koyd-
ederek, "l sontime-
tre verimli toprok,
ortolomo oncok 500
yıldo oluşur. Torım
yopılobilmesi için
gerekli oIon mini-
mum 40 sontimetre
toproğın oluşmosı
ortolomo 2O bin yıl

Oğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sınovındo,
yükseköğretim pro-
gromlorıno l92 bin
632 lisons, l63 bin
48l sınovsız ön ]isons
ve 7 70 sınovlı ön
lisons olmok üzere
toplom 356 bin 883
9doy yerleştirildi.
universitelerde,

j toplom 34 bın 869
boş konten1on koıd|
Ote yondon, tercih
gönderme hokkıno
sohip tüm odoylordo
tercih gönderme
oronı ise yüzde 49.3
o|orok belirlendi.
Öğrencl Seçme ve
Yerleştirme
Merkezi'nden (OSYM)
yopılon oçıklomoyo
göre, 20 Hoziron
2 004.'te gerçekleşti r-
ilen OSS ile 27
Hoziron 2004'te
yopılon Yoboncı Dil
Sınovı sonuç|orıno,
oğırlıklı ortoöğretim
boşorı puonlorının
kotılmosıylo yer-
leştirme puonlorı (Y-

OSS) hesoplondı.
2004-0SS sonucundo
sınovı geçerli soyıIon
l milyon 727 bin 957
odoyın I milyon 683
bin l34'ü puon tür-
lerinin en oz birinden
l60 bin ve doho
fqzIo OSS puonı
olorok yükseköğretim
progromlorı için ter-
cih hokkı kozondı.
Sodece sınovsız geçlş
hokkındon yororlon-
rnok için boşvuron ve
boşvurusu geçerll l I5
bin 249 odoyo ek
olorok, sınovo girmek
üzere boşvuron,
oncok sınovo
girmeyen meslek lis-
esi mezunu odoy
soyısı 2I bin 639,

sürer. Yopılon
tespitlere göre,
ülkemizde her yıl
tonm olon!orındon
500 milyon ton, tüm
ülke yüzeyinden l .4
milyor ton verimli üst
toprok, erozyonlo
koybedilmektedir"
oçıklomosındo
bulundu.

sınovo giren oncok
puon iürlerinin her-
hongi birinden
l59.999 ve oltındo
puon olon meslek lis-
esi mezunu odoy
soyısı l84 bin 037
o]du. Toplom olorok
320 bin 925 odoy
sınovsız geçiş hokkıno
sohip. Tercih gon-
derme hokkıno soı)ıp
olqrıl,.ırcjuıı ]lse
mezunlorının y uzde
48,6'sı, meslek lisesi
mezunu olup sınovo
girenlerin yüzde
57.6'sı, meslek lisesi
mezunlorındon
sınovsız geçiş yopo-
bi]eceklerin yüzde
45.2'si tercihlerinl
gönderdi. Tercih gön-
derme hokkıno sohip
tüm odoylordo tercih
gönderme oronı
yüzde 49.3 oldu.
Oğrenim durumlorıno
göre odoylorın yer-
leşme oronı ise
soyısol ve oronsol
oIorok önceki yıllordo
mezun olon oncok
bir yükseköğretim
progromıno yer|eşe-
memiş. odoylorın
2004-0SYS'de diğer
öğrenim durumundo-
ki odoyloro göre oz
do olso doho yüksek
boşorı elde ettikleri
gorülüyor. Kız ve
erkek öğrencilerin
boşorıIorı bu sınovdo
porolellik gösterdi. Kız
odoylorın yüzde
l 1.6'sı örgün lisons
progromlorıno, yüzde
8.1'i örgün ön lisons
progromlorıno, yüzde
12.4'ü oçıköğretim
progromlorıno olmok
üzere toplom yüzde
32,1'l bir yükseköğre-
tim progromıno
yerleşt|.

TEMA Vokfı Yönetim
Kurulu Boşkonı
Ahmet Nihot
Gökyiğit, "Her gün
400 bin komyon
dolusu toproğımız
eroryonlo yitip
gidiyor" dedi.
Türkiye'yi öze!likle
Mormoro Bölgesini
etkisi oltıno olon
yoğışlorın ordındon
meydono gelen sel
feloketlerini değer-
lendiren TEMA
yönetim kurulu
Boşkonı Ahmet Nihot
Gökyiğlt, "Tüm yetk-
ililer sel nedeniyle
meydono gelen
hosor ve koyıpIorın
telofi edileceğini
ifode ediyoı,. Ancok
koybolon toprok-
lorımızlo ilgili herhon-

lorının Türk|ye için
son o!modığını
be!irten Gökyiğit,
"Yonlış imor plonlorı,

çorpık kentleşme,
yonlış torım uygulo-
molorı, çoyır-mero
orozilerinin yetenek-
lerine göre kullonıl-
momoIorı, soğonok
yoğışlorın fozlo
o!mosı nedeniyle,
bu olonlordo bulu-gl bir şey

söylemedikleri gibi,
yozık ki medyomızdo
do okıp giden verim-
!i toproklorımızo
ilişkin herhongi bir
yorum veyo oçıklo-
mo do yer olmıyor"

9ly. konuştu.
lstonbu|, Bortın,
Sokoryo ve
Zonguldok'to mey-
dono gelen sel oloy-

IIIIIII

356 bin 883 kişi
üniversiteli oldu
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BALIKTUTruT,tWNl
İl Her çeşif batık oğtorı
J Sokono Misino Ağlorı
J ipAğ
J Fonyo
J Mqntor, kurşun

J İp Çeşitteri
J Sondo/ Mqlzemeleri
J Kürek
J Çopo
J Mqcun
J Gqlvenizti çivi
J TMc sintine pompos,

BIT,IMLilnŞffIN

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

IIIIIIı J
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yüzük neden
evlenirken tokıIır?
ınson!orın evtenirken
yüzük tokmolorinin
nedeni ise eski
Mısırlılor'ın holko
seklindeki cisimlerin
sonsuzlugu
simgeledigine doir
inonçlorı. Evlilik
yüzügü de evliliğin
sonsuzo de]< süre-
cegini simgeliyor.
Erkek bebeklerin
giysileri neden
movidir?
Yüzyıllorco önce
insonlordo seytoni
güçlerin bebeklerin
vücutlorino girmek
için fırsot kollodıklori-
no iliskin bir ortok
inonç vordi. Ayrıco
bu seytoni güclerin,
movı renl« |orofındon
l<ovulduguno do
inonılıyordu. Bu yuz-
den şeyton korkor

diye erkek bebek-
lerin giysilerinin movi
olmosı odet holine
geIdi.
l3 soyısı niçin
uğursuzdur?
Bu inoncın, Hz.
lso'nın meşhur son
yemegindeki hovori-
Ierin soyısındon koy-
noklondıgı sonılso
do, köku İskondi-
novyo toproklorino
kodor gider. O
zomonlordo güzellik
tonrısı Bolder bir
ziyofet verir, Bu
ziyofete l2 kişi dov-

etli iken, yolonlorın
tonnsı Loki, dovetli
olmodığı holde l3.
kişi olorok kotılmok
ister. Ancok çıkon
tortısmodo Loki,
diğer tonrılor torofın-
don cok sevilen
Bolder'i ö!dürür.
l 3'ün uğursuzlugu-
nun nedeni Loki'dir.
Bozuk poro|orın
kenorı niçin tırtıllıdır?
Koğıt porodon önce
kullonılon porolor
o|tın ve gümuş
içeriyordu.
Düzenbozlor bu por-

oIorı kenorındon
kozıyorok cok oz
miktordo do olso,
biriktiriyor, poroyı do
tekror ku lIonobil iyor-
!ordı. Bu sorunu
cözmek için bozuk
porolorin kenorlori
tırtıllı yopılmoyo boş-
londi. Bu tırtıllor
soyesinde poronın
kozınmış olduğu
hemen be!!i
oluyordu.
Ailor neden oyokto
uyur?
BiIim odomlori
ot|orın oyokto iken
doho rohot o|duk-
lorını ve doho oz
enerji sorf ettiklerini
söylüyor.
Çünkü otın yotorken
nefes oImosındo iç
orgonlorı kimi
gucluklere yol
oç ıyor.
Erkeklerin dügmeleri

niçin soğdodır?
Soğ elini kullonon bir
inson için, soğdoki
bir dügmeyi soldoki
iliğe geçirmek doho
koloydır. Bu nedenle
erkek|erin düğmeleri
doimo soğdodır.
Peki, kodınlorın
düğmeleri niçin
soldo? Eskiden
düğmeler poholı idi.
Düğme olobilecek
zengin kqdınlor do,
e|biselerini hizmeiçi-
lerinin yordımıylo
giyebiliyorlordı.
Hizmetçiler de
düğmeleri soğ
ellerini kullonorok
doho hızlı
ili kleyebil iyorlordı.
Foiogroflordo gözler
niçin kirmizi cıkıyor?
Fotogrof mokinesinin
flosı kıso sürede cok
kuwetli bir ısık verir.
Bu ısık do doğrudon

So

retinoyo yonsır.
İşte ftosto cekiten
fotogroflordoki kı
mızılık retinodoki
bu kılcol domorlo
görüntüsüdür.
Neden
tokoloşıyoruz?
Tokoloşmo oslın
coğlor öncesi bir
odet. Bir erkek diğ
ine elinde siloh
olmodığını göster-
mek için boş soğ
elini uzotıyor,
diğeri de oynı seyi
yopıyordu. Amo
her iki torof do
kendini emniyete
o|mok, diğerinin
oniden siloh
çekmesini
engellemek için
birbirinden emin
olono kodor
birlikte ellerini
hofifçe sıkorok
dururlordı.

Gelenek haline gelen davranrylafl

nedenlerini bılıyor musun uz?

YENı TELEFoNuMu zl, NoT ALıN az
KöRFEz GAzETEsi ve
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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GEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAlRELER DENiZ OTOBÜSÜ

İttoiye l ] 0
polis imdo1 l55
Jondormo imdot l56
Jondormo K. 513 l0 55
Polis Korokolu 513 l8 79
Gor. Kom. 5l3 l2 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö|.Şef.
Miııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıa.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
51377 73

Bursa 256
Mudanya 544
Yenikapı (212| 516
Yalova (226| 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLİK (226, 814 10 20

(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaIiULAşıM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu_Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

rÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
BELEDıYEDevlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

Santra| 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İş|et. 513 45 21 - 115

İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı lşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKslLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

5,13 32 40

513 23 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı-iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

ülrIüJA ü1,1A P.l;lLARtA

ffi Foool (afe
OEt\4Lıı(,TE ıLı( ULu§LARARA$ı SALATA BARı

PİZZAMİZİN

TADıNA

BAı(TİNİZ Mİ?

şyerl 
ve evleıe puket ıerviıimiı vordır

klal Cad,N0 : 17 GEtvlLIl( Te! : (0,224) 513 53 67lst

SATİ Lİ K Vİ LLA
Monostır Cumhuriyet MohoIlesi'nde

Koyıkhone mevkii üstünde 3 kotlı

triplex sotılık villo GSM : (0,535) 886 47 7 4

fo6
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TürKrye nükleer maceray a sürüklenıy or
TMMOB (Türk Mühendis
ve Mimor odolorı
Birliği) Çevre
Mühendisleri Odosı,
Türkiye'nin nükleer
mocerodon
vozgeçerek bir on
önce yerel ve
yeni|enebilir enerji
koynoklorıno (rüzgor
enerjisine) yönelmesi
gerektiğini sovundu.
Çevre Mühendisleri
odosı yönetim kurulu
Boşkonı Cihon Dündor
yoptığı oçıklomodo,
son günIerde yozılı ve
görse| bosın orgon-
Iorındo, nükleer sontrol
yopımının tekror gün-
deme olındığıno doir
hoberleri koygıylo
izledi klerini belirterek,
"Gelişmiş ülke|erin
tomomı nükIeer enerji
progromlorındon
vozgeçerken, bu
seçenek bizlerin
korşısıno bir doyotmo
olorok çıkmoktodır"

,
diye konuştu.
ABD'de 1978,
Almonyo'do ] 982,
Konodo'do ise l975
yı!ındon bu yono yeni
bir nük]eer sontrol
siporişi olmodığını
söyleyen Dündor,
"Diğer torofto elektrik
enerjisinin önemli
bölümünü nükIeer
sontrollerden
korşıloyon Fronso,
1997 yılındon itiboren
20l0 yılıno kodor nük-
leer progromını oskıyo
oldı. Benzer şekilde
ltolyo, Rusyo, !sveç,
İsponyo, Belçiko gibi
pek çok örnek ver-
ilebiIir. Yolnızco ABD'de
l l 6, Konodo'do l0
nükleer sontrol sipor-
işinden vozgeçildi.
Joponyo, Eylül
l999'do meydono
gelen Tokoimuro kozo-
sındon sonro, yopımı
süren 2 odet dışındo,
20 odet sontrol plonın-

don vozgeçmek
zorundo koldı" dedi.
EN BÜYÜK SORUN:
rıÜxırtR Rrır
TMMOB Çevre
Mühendislerj odosı
Yönetim Kurulu Boşkonı
Cihon Dündor, nükleer
sontrollerin en önem|i
sorunlorındon birisinin
rodyooktif otıklor
olduğunu ifode
ederek, "Ortolomo
gücü bin MW
(megowott) olon bir
nükleer sontrol, yok-
loşık 27 ton yüksek
düzeyli, 250 ton orto
düzeyli, 450 ton düşük
düzeyli otık üretmekte-
dir, Henüz dünyonın
hiçbir bölgesinde, nük-
leer otıklorın soklon-
mosı ve imhosı için,
lisonslı nihoi bir çözüm
ve depolomo olonı
bu!unmomoktodır"
diye konuştu.
Nükleer sontrollere
sohip bır cok ülkenin,

bu otıklordon kurtul'-
mok için yosol veyo
yosol o|moyon yollor-
don Türkiye, Toyron ve
Afriko ülkelerini depo
olorok kuIlonmoyo
çolıştık|orını öne süren
Dündor, "Türklye Atom
Enerjisi Kurumu eski
Boşkonı. Prof. Dr. Ahmet
Yükse| Ozemre'nin
iddiosıno göre,
Almonyo'don
getiri|en bin 500
tonluk tehlikeli
rodyooktif otık,
lsporto Çimento
Fobrikosı ile
Konyo'doki sonoyi
tesislerinde ücreti
korşılığı yokılorok imho
edilmiştir" dedi.
Dündor, l 968- l 990 yıl-
lorı orosındo ABD'de
yopılon geniş oroşiır-
mo sonuçlorının, nük-
leer enerji lobi]erlnin
iddio ettiği gibi nük-
leer enerji üretimi
moliyetinin 2.5 - 3.5

sent/kWsoot değil, 7.2
sent olduğunu ortoyo
koyduğunu do bildirdi.
Dündor oyrıco, nükleer
otıklorın bertorof
moliyeti ve ömrünü
tomomloyon sontrol-
lerin söküm mosrofı do
hesoplonınco, ortoyo
oldukço yüksek bir
rokom çıktığını
sovundu.
YAŞANAN TECRÜBELER:
NUKLEER KAZALAR
Açıklomosındo, tori-
hteki nükleer kozoloro
do temos eden Çevre
Mühendisleri odosı
Yönetim Kurulu Boşkonı
Cihon Dündor,
"İngiItere'deki
windscole Nükleer
Kozosı'nın boyutlorı
tom olorok oçıklon-
modı ve tom 25 yıl
sonro kozo olduğu
ortoyo çıkorıldı.
ABD'de meydono
gelen Three Mile
lslond kozosındo ise, 2

gün içinde 900 bin kişi
tohliye edild| ve yok-
loşık moliyeti l milyor
dolorın üzerindeydi.
Çernobil feloketi ise
holo hofızolordon çık-
modı. İddiolorın
oksine, kozo onındo
doğrudon ölen 3I kişi
dışındo, binlerce kişi,
oldıklorı yüksek dozdo-
ki rodyosyon sonucu
geçmiş yı|lor içinde
öldü ve gelecek
nesiller boyu ölmeye,
sokot kolmoyo devom
edeceklerdir" diye
konuştu. Dündor oyrı-
co, ABD'de Louisiono
Çevre Çolışmo
Grubu'nun "Woterford
Nükleer sontroli
Gerçeği" roporundo,
bu sontrolde
muhtemel bir
kozonın moliyetinin
l7 milyor USD
olocogıno doir hesop
yopıldıgını do
koydetti.

Ekonomide riskler var
Merkez Bonkosı,
yoyımlodığı roporlor
ve duyurulordo bozı
risklere dikkot
çekmesinin, bu ropor
ve duyurulorın kolon
bölümleri ile birlikte
değer|endirilmesi
gerektiğin i belirterek,
"Aksi tokdirde Merkez
Bonkqsı'nın foiz poli-
tikosının yokın gele-
cekte olocoğı şekil
hokkındo çok yon!ış

çıkorsomolor yopılo-
bilecektir" vurgulo-
mosındo bulundu.
Merkez Bonkosı, dün
oçıklonon Poro
Politikosı'no i!işkin
yoptığı oçıklomodo,
enflosyon hede-
flemesi uyguloyon
bir merkez
bonkosının, foiz poll-
tikosını, enflosyonun
gelecekte olocoğı
değerler hokkındoki
öngörülerinin
enflosyon hedefine
ne derece uygunluk
gösterdiğine boğlı
olorok şekillendire-
ceğinin oçık
olduğunu vurgulodı.

Bu çerçevede, foiz
oronlorının ozoltılo-
bileceği gibi ortıro-
bileceğinin de genel
bir doğru olduğu
be!irtilerek, "Aynı
gerçek!er, şüphesiz
örtük enflosyon
hedeflemesi için de
geçerIidir" denildi.
Ote yondon, oçık yo
do örtük biçimde
enflosyon hede-
flemesi uygulomosı-
no geçi!mesin|
engelleyen en
önemli olgunun
mo!iye po!itikosının
yeteri kodor disiplin
oItındo olmomosı
olduğu koydedilen
oçıklomodo şöyle
devom edildi: "He!e,
bu ekonomilerde bir
de komunun borç
stoku çok yüksekse,
oçık yo do örtük bir
enflosyon hede-
flemesinden söz
etmek dohi mümkün
olmoyocoktır. Bunun
nedeni de oçıktır: Bu
tür ekonomilerde foiz
oronlorının yük-
seltilmesi orzu edllen

sonuçlorı vermeye-
bilecek, hotto orzu-
lonın tom tersi
gelişmelere yol oço-
biIecektir. Doho oçık
bir ifode ile bu tür bir
ortırım sonucu, bor-
cun sürdürülebilirliği
hokkındoki şüpheler
giderek ortobilecek,
yerli poro birimi hızlo
değer koybedebile-
cek ve enflosyonist
bir süreç boş|oyo-
bilecektir."
Borç stokunun yük-
sek, oncok moliye
politikosının tom bir
disiplinle
sürdürüldüğü ülkel-
erde ise borcun
giderek ozolocoğı ve
bu sorunun bir sorun
olmokton çıko-
coğının do oçık
olduğu vurgulondı.
Bu normolleşme nok-
tosıno uloşı!obilmesi
için bir süreç gerek-
tiğinin de ortodo
o|duğu ifode edilen
oçıklomodo, "Merkez
Bonkosı'nın (koşu!lor
gerektirirse foiz
ortırımı do yopobiIe-

ceğini) vurgulomosı,
Türkiye ekonomisinin
bu normolleşme nok-
tosıno yokloştığının
ilonındon boşko bir
şey değildir" deni|di.
Ropordo, 2OO4
enfIosyon hedefinin
uloşılobilir bir hedef
olorok görüldüğü
ifode edilen oçıklo-
modo, "Mevcut pro-
gromın özünde yer
olon (moli disiplin,
porosol disiplin ve
yopısol reformlorın)
uluslororosı kurumlor-
co do desteklenen
yeni bir orto vodeli
progromlo
sürdürülmesi holinde
2005 hedefine de
uloşılocoğı beklenir.
Kısocqsı, Merkez
Bonkqsı (normol
koşu!lor oltındo)
enflosyondoki ozo!-
monın devom ede-
ceğini tohmin
etmektedir" denildi.
RisKtER
Ancok, her ekono-
mide değişik
düzeylerde olon risk-
lerin, Türkiye

ekonomisin
de de mev-
cut olduğu
Vurgu-
lonırken,
bu risklere
dikkot
çekmenin
Merkez Bonkosı'nın
görevi olduğu, risk-
lerin vor o|duğunun
vurgulonmosının bu
risklerin hepsinin bir-
den gerçekleşeceği
onlomıno do
gelmediği belirti|di.
Bu risk|erin bir kısmını
ortodon koldırmonın
mümkün olduğuno
işoret edi!irken,
"Soyın Boşbokon
torqfındon Türkiye'nin
üç yıl!ık yeni bir
stond-by onloşmosı
yopmok niyetinde
olduğunun beyon
edilmesi sözkonusu
risklerden en
büyüğünü ortodon
kq!dırmıştır" deni!di.
Buno korşılık, petrol
fiyot|orındon koy-
noklonon riskin, kon-
trol edilemeyecek bir
risk olduğu, orto

vodeli bir perspek-
tifte bu tür bir orz
şokundon koynoklon-
obilecek enflosyon
ortışlorıno korşı foiz
politikosının yopo-
bileceği bir şeyin de
o|modığı vurgulondı.
Do|oyısıylo, Merkez
Bonkosı'nın yoyım-
|odığı roporlor ve
duyurulordo bozı
risklere dikkot
çekmesinin, bu ropor
ve duyurulorın kolon
bölümleri ile birlikie
değer!endirilmesi
gerektiği, oksi tokdir
de Merkez Bonko
sı'nın foiz politikosının
yokın gelecekte olo-
coğı şekil hokkındo
çok yon!ış

çıkorsomolor
yopılobileceği
vurgulondı.
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OSS yerleştirme
sonuçlorıno göre,
devlet fen liseleri, her
yıl olduğu gibi bu yıl
do üniversitelere
öğrenci yer-
leştirmede en
boşorıIı okul unvonını
elde etti.
Sınov sonuç beI-
geleri, 23 Ağustos
Pozortesi gününden
itiboren odoylorın
odreslerine
postoIonocok.
Yükseköğretim
kurumlorıno koyıtlor,
6-15 Eylül günleri
orosındo yopılocok.
Adoyloro ilişkin yer-
leştirme ve kimlik bll-
gilerini içeren
fotoğroflı odoy lis-
teleri, 23 Ağustos
Pozortesi gününden
itiboren üniversite
rektörlüklerine de
gonderilecek.
Adoy|oro gönderiIe-
cek 2004-0SYS Sınov
Sonuç Belgesinde,
odoyın yerlestigi
yuksekögretim pro-
gromının odı ve
puon türü, bu pro-
gromo hongi tercih
sırosıno göre
yerleştigi, koydının
yopılocoğı
odres ve torih|er
ile istemiş|erse yurt
yerleştirme bilgileri
yer olocok.
Yükseköğretim
progromlorıno koyıt-
lor, 6- 1 5 Eylül 2OO4

torihIeri orosındo
yopılocok. Adoylor,
ellerinde sınov
Sonuç Belgeleri
olmoso bile koyıt
için gerekli diğer
evroklo birlikte yer-
leştirildik|eri üniver-
siteIere boşvurup,
koyıtlorını yoptıro-
biIecek.
FEN LİSELERi
vİıır EN BAşARıLı
OSS yerleştirme
sonuçlorıno göre
devlet fen liseleri her
yıl olduğu gibi bu yıl
do üniversitelere
öğrenci yer-
leştirmede en
boşorılı okul unvonını
elde etti. 2004 ÖsS
yerleştirme sonuçlorı-
no göre, devlet fen
liselerinden y-oss
için boşvuron 5 bin
37] odoydon 3 bin
389'u (yüzde 64.8)
lisons progromlorıno,
9'u ön|isons, 84'u
oçıkögretim pro-
gromlorıno yerleşti.
sırolomodo devlet
fen liselerini, yüzde
6l .9 i|e özel fen
liseleri izledi. Özel fen
liselerinden mezun 3
bin 770 odoydon 2
bin 2l7'si lisons pro-
gromlorıno, 20'si ön
lisons progromlorıno,
95'i oçıköğretim
progromlorıno koyıt
yoptırmo hokkı
kozondı.
Üniversiteye öğrenci

İ ı,ııNı ı,x .,lyA.rı,,nztrg I

yerleştirmede, devlet
fen ve özel fen
liselerinin ordındon
sekreierlik meslek
liseleri (yüzde 57.2|
geldi. Sekreterlik
mesIek lise|erinin
lisons boşorısı yüzde
4.A'de kolırken,
yüzde 28.6 önlisons,
yüzde 24.2 oçıköğre-
tim progromlorıno
yerleşme oronıylo
toplomdo yüzde
57 .Z'ye uloştığı için
3. sıroyı o|dı. Oğret-
men liseleri yüzde
55.5, yoboncı dil
ogırlıklı eğitim yopon
özel ]iseler yüzde
50.6, soglık meslek
lıselerı yuzde 50.4,
Anodolu liseleri
yüzde 49.2 boşorıl
elde etti.
MESLEK ıisgsi
MEZUNLARİ
Lisons, önIisons ve
oçıköğretim prb-
gromlorıno yerleşme
oron|orıno göre,
güzel sonotlor lisesi
yüzde 7.8 ile en
düşük boşorıyı gös-
terdi. Genel lise|erin
boşorılorındoki
düşüklük de dikkoti

çekti. Genel lise
mezunlonnın yüzde
2| .4'ü bir yük-
seköğretim pro-
gromıno yerleşebi!di.
Bunu, Çok Progromlı
Lise (yüzde 22.1), Kız
Meslek Lisesi (26.9|,
Akşom liseleri (yüzde
27|, özel okşom
liseIeri ile oçıköğre-
iim liseleri (yüzde
32.3), polis koleji
(33.3) ile izledi.
ıMAM HAT|P MEZUN-
LAR| AçıKÖĞRETİMi
TERclH ETTı

İmom hotip lisesi
mezunlorı büyük
ölçude oçıköğretim
progromlorını tercih
etti. Sınovo boşvuron
7l bin 689 imom
hotip lisesi mezu-
nunun yüzde 28.3'ü
oçıköğretim pro-
gromlortno yer-
ıeşirken, lisons pro-
gromıno girenlerin
oronı yüzde 2.9'do
ko!dı. lmom Hotip
mezunlorının yüzde 5
de ön|isons progrom-
lonnq yerleşti.
oGRENıM
DURUMLAR|NA GÖRE
BAŞARİ ORANLAR|

Oğrenim durumlorı-
no göre odoylorın
yerleşme oronıno
bokıldığındo ise
soyısol ve oronsol
olorok önceki yı!lor-
do mezun olon
oncok blr yük-
seköğretim pro-
gromıno yerleşe-
memiş. odoylorın
2004-OSYS'de diğer
öğrenim duru-
mundoki odoyloro
göre oz do o|so
doho yüksek boşorı
elde ettikleri görülüy-
or. 2OOA-OSS'ye
boşvuru soyısı boz
olınorok yopı!on
hesoplomoyo göre
önceki yıllordo
kozonomoyon 704
bin 472 odoydon
27 6 bin 6'sı (yüzde
39.2'si) bu yıl üniver-
sitelerin lisons, ön
lisons ve oçıköğretim
progromlorıno yer-
leşmeye hok
kozondı.
Doho önce bir yük-
seköğretim kurumu-
no yerleşmlş 245 bin
36l .odoydon 83 bin
l4]'l (yüzde 33.9), bir
yükseköğretim pro-
gromını bitirmiş 66
bin 82l odoydon 23
bin 393'ü (yüzde 35)
bir progromo yer-
leşmeye hok
kozondı. Lise son sınıf
düzeyindeki 7l l bin
287 adqydon ise l92
bin 324'ü (yüzde 27)
lisons, ön lisons ve
oçıköğretim
progromlorıno
yer|eşebildi.
Sınovo boşvuron 6

So

bin 530 oku! bi
odoydon, 4 bin
399'u herhongi
yükseköğretim
muno yerleşti.
Doğılımıno göre
bin 7I l okul biri
lisons progromlo
girebildi. Oku! bi
Ierinin 6'sı OSS,
sınovsız geçişle
olmok üzere top!
596'sı ön|isons, 9
de oçıköğretim
gromlorıno
BOŞ KONTENJAN
Devlet üniver-
sitelerinin lisons p
gromlorındo 117,
vokıf üniversite|eri
lisons progromlo
do l85, KKTC'deki
üniversitelerin liso
progromlorındo
3 bin 524,
yurtdışındoki ün
sitelerin Iisons
progromlorındo d
999 kontenjon b
koldı. Böylece liso
progromlorındo
toplom 4 bin 825
kişilik oçık kontenj
koldı. On lisons p
gromlorındo ise
toplom 30 bin 23
kontenjon doImod
Sonuç olorok dev!
üniversitelerin Iison
ve ön lisqns pro-
gromlorındo topl
28 bin 248, vokıf
üniversitelerinin Ii

ve ön lisons pro-
gromlorındq toplo
78l , KKTC'deki
üniversitelerin liso
ve ön lisons pro-
gromlorındq 4 bin
84l kontenjon oçık
koldı.

Enba arı lı okullar fen lisele

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sondüIyn,

müSü, meŞrubat,
çerez temİn edİlİr.

(0,224) 513 06 70
(0,53n 491 31 30
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Kredıharcanalafl 10 tril
Tüketici kredileri ve
kredi kortı ile yopılon
horcomolorın
toplomı 527.5 trilyon
liro dqhq ortorok 22
kotrilyon 725.8 trily-
on liroyo uloştı.
Tüketici kredileri ve
kredi kortı ile yopılon
horcomolorın
toplomı Merkez
Bqnkosı'nın (MB) 9
Temmuz torih|i yeni
düzenlemesi son-
rosındo 25.2 kotril
yon lirodon 2].3
kotrilyon liroyo ger-
iledikten sonro tekror

ortışo geçerken, 6-
l 3 Ağustos hoftosın-
do 527.5 trilyon liro
doho ortorok 22
kotrilyon 725.8 trily-
on liroyo çıktı.
Merkez Bonkosı'nın
geçici verilerine
göre 6-13 Ağustos
2OO4 torihleri orqsın-
doki hoftqdo tüketici
krediIeri de I 67.1 tri-
lyon liro ortorok l2
kotrilyon 254.2 trily-
on lirodon I2 kotrily-
on 42l .3 trilyon
liroyo yükseldi. Söz
konusu hoftodo

ınu a

kredi kort|orı i!e
yopılon horcomo|or
ise 360.4 trilyon
lirolık ortışlo 9 kotri!y-
on 944 trilyon
lirodon l0 kotrilyon
304.5 trilyon !iroyo
çıktı.
Böylece sözkonusu

hoftodo tüketici
kredileri ile kredi
kortı horcomolorı
toplomdo 527.5
trilyon liro ortorok
22 kotrilyon l98.3
trilyon lirodon 22
kotrilyon 725.8 tril
yon liroyo yükseldi.
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Torım ve KöyişIeri
Bokonlığı, Soğlık
Bokonlığı'ndon gıdo
denetimi görevini
devroldıklorı tori hien
itiboren Türkiye
gene|inde yokloşık 2
bin gıdo işletmesinde
denetim yopıldığını ve
bokon!ığın gıdo
konusundo yeni bir
yopılonmonın içine
girdlği oçıklodı.
Torım ve Köylşleri
BokonIığı'ndqn
yopılon oçıklomoyo
göre, gıdo konusundo
tek yetkili kıIınon Torım
ve Köyişleri
Bokonlığı'nın, 5l79
Soyılı Gıdo Yososı'nın
yürürlüğe girdiği torih
olon 5 Hoziron 2OO4
torihinden bu güne
kodor, Ankoro, lston-
bul ve İzmir'in de dohil
bulunduğu üç büyük
ilde 2 bine yokın
işletmede denetim
gerçekleştirdi.
Bokonlık, geçlş döne-
minde bir boşluk
yoşonmomosı için
gıdo denetimlerini
Soğlık Bokonlığı ve
yerel yönetimlerIe

işbirIiği içinde gerçek-
leştiriyor. Torım
Bokonlığı, Soğlık
Bokonlığı'ndon 500
personel ile gıdo
denetiminde uzmon
eIemonlorı do tronsfer
ederek mevcut kodro-
sunu doho do
güçlendirmeyi hede-
fIiyor. Soğlık
Bokonlığı'ndon oIı-
nocok elemonlor ise
sodece denetim
görevi yopmoyqcok,
oynı zomondo Torım
ve Köyişleri bokon-
lığı'nın gıdo kontrolöre
ve denetimcilerinin de
eğitimine kotkı
soğloyocok.
yürürlükte olon
mevzuot
çerçevesinde ltholot
ve ihrocot işlemleri,
üretim izni ve denetim
hizmetleri de Torım İl

Müdürlükleri ve ilgi
birimlerce koordınelı
bir şekilde yopılıyor.
Gıdo Yososı'nın kob-
ulünden sonro geçen
iki buçuk oylık süre
içerisinde toplom bin
873 denetim gerçek-
leştirildi. Bu denetim|er

sonucundo l6l işlet-
meye idori poro cezo-
sı verildi, l4 işletme
de sovcılığo sevk edil-
di. Izmir Torım Il

Müdurlüğü, 5 Hozirqn-
l7 Ağustos torihleri
orosındo bin 3 dene-
tim gerçekleştirdi. Bu
denetimlerde 69 odet
numune olınırken, 3l
işletmeye idori poro
cezosı verildi. lzmir
Torım İı nıuoürıüğü
iorofındon sovcılığo
intikol ettirilen işletme
soyısı 4 olurken, 2l
iş|etmeye de kopot-
mo cezosı verildi.
ıstonbul Torım İl

Müdürlüğü ise, gıdo
üretim ve sotış nokto-
lorındo oynı süre
içerisinde 660 dene-
tim sonucundo ] 20
işletmeyi idori poro
cezosıno çorptırırken,
6 işletmeyi de
sovcılıgo sevk ettı
Ankoro'do ise Torım il

Müdürluğü ekipleri
2l 0 denetim gerçek-
leştirirken, denetim]er
sonucundo 6l
numune olındı, l0
işletmeye idori poro

cezosı verildi, 4
işletme ise sovcılığo
intikol ettirildi. l8
Ağustos 2004 Çorşom-
bo günü ise Torım !l

Müdürlüğü ekipleri, 8l
ilde bosın yoyın kuru-
Iuşlorı ile birlikte
birçok işletmede
denetimde bulundu.
İstonbul'do 233
işletmede kontrollerde
bulunon Torım İl

Mudürlüğü ekipleri,
gıdo denetimlerini
ortırorok sürdürüle-
ceği mesojını verdi.
2004 yılı içinde ise 8l
ilde toplom 22 bin 50
odet denetim gerçek-
leştirildi. Bu denetimler
sonucundo 7l3 işlet-
meye idori poro cezo-
sı verilirken, 392
işletme de sovcılığo
sevk edildi.
GıDA işırni
GENEL MUDURLUGU
KURULUYOR
Torım ve Koyişleri
Bokonlıgı gıdo
konusundo yeni bir
yopılonmonın içine
girdi. Yeni yosomo
dönemi boşlongıcın-
do, korumo kontrol

GeneI Müdürlüğü
bünyesinde bulunon
gıdo birimIeri bir çotı
oltı ndo birleştiri lerek
genel müdürlük
stotüsüne kovuşturulo-
cok. Gıdo Yososı'nın
uygulomo yönetmelik-
leri hozırlonorok
konuy|o ilgili yosol
boşluklor hızlo gider-
iliyor. Bu çerçevede
çolışmo izni, üretim ve
istihdom ile ilgiIi
yönetmelik yoyımlon-
mok üzere
Boşbokonlığo gönder-
ildi. ltholot ve ihrocot
kontrolleri, piyoso
gözetim ve denetimi,
işyeri sorumluluğu, iti-
roz hokkı, uluso| gıdo
kodeksi komisyonunun
kurulmosı ve çolış-
mosıno ilişkin yönet-
me]ik çolısmo|orı ise
tomomlonorok kurum
görüsune ocıldı.
Böyle|ikle konunun 22
moddesınde ışoret
edilen yönetmelikler,
gruplondırılorok doho
oz soyıdo yonetmelik-
le uygulomoyo konu-
locok-. Ayrıco, tülİetici
hoklorının korun'mosı,

kontroI ve sertifikosy-
on, risk onolizleri,
izlenebilirlik gibi konu-
lorı içeren yönetmeIik
çolışmolorıno do
Bokonlığını iIgili birim-
leri torofındon hız
kozondırıldı.
Tüketicilerin de gıdo
kontro!lerine kotılım-
lorının soğlonmosı
omocıylo Alo-Gıdo
Tüketici Hotlorının
kuru|mosı ile ilgiIi

çolışmolor ise bütün
hızıylo sürdürülüyor. Bu
uygulomo ile, tüketici-
lerin gıdolorlo ilgiIi

şikoyetlerinin olınmosı,
incelenmesi ve geriye
doğru bilgilendirilmesi
omoçlonıyor. Ayrıco
Torım ve Köyişleri
Bokonlığı tüketici
örgütleri, yerel yöne-
timler ve üniversiteler
ile isbirligi hoIinde
uygulonocok 'Tüketici
Egitim Proqromlorı
çerçevesınde de
tuketicilere gıdo
mevzuotı, etiket bilgi-
leri, beslenme, gıdo
hijyeni konulorındo
eğitim verilecek.

}

0W anusla rn derinlıkleri keşfedılry or
Biyoloji ve o§onus
bilimi uzmonlorı,
okyonuslorın derin! ik-
lerindeki keşif yolcu-
luğundon son
derece ilginç bil-
gilerle döndü. Atlos
O§onusu'nun
ortosındo deniz oltın-
do uzonon
sırodoğlqrdo, doho
önce literotüre geçir-
ilmemiş boIık ve
kemiksiz conlı!oro
rostlondı. Bilim
odomlorının
gördüğü yeni bir
cqn!ının ise boş ve
kuyruğu vor, oncok
deniz onolorı gibi

- soydom ve yumuşok
bir dokudon oluşuy-
or. Ayrıco, su oltı
doğlorıno oyulmuş

kovuklorın bilin-
meyen bir conlı
torofındon yopıldığı
sonılıyor.
Edinilen bilgilere
göre, Norveç'in G.O
Sqrs odlı gemisi,
AtIos Okyonusu'ndo
2 qy süren yolcu-
luğundon dönerek
Bergen Llmonı'no
demirledi. Norveç'in
öncülüğünde
gerçekleşen bu
oroştırmo, l0 yıl
sürecek ve l milyor
doloro mo| olocok
'Deniz Hoyotı İçin
Nüfus Soyımı' odlı
projenin bir porçosı.
On çolışmolorı yıllor
süren projede l3
ülkeden 60 bilim
odomı görev yoptı.

B|lim odomlorı, lzlon-
do'don Portekiz'e
uzonon olondo su
örnek|eri toplodı.
Aroştırmocılor; oğlor,
robot denizoltılor ve
echo-sounder-yonkı
sondosı -odlı bir
oygıtı ku!lonorok,
denizin 4 kilometre
derinliğindeki hoyotı
öğrenmeye çolışıyor.
yonkı-sondosı odlı

oygıt, ses dolgolorı
yordımıylo boIık ve
diğer kemiksiz con-
!ılorın yerini belirleye-
biliyor. Aroç, forklı
frekonslordo ses dol-
golorı gönderiyor. Bu
ses dolgolorı bir nes-
neye çorpıp geri
dönüyor. Aygıt, bu
geri dönen dolgolorı
koydedip inceliyor.
Bu özel oygıf, deniz

dibindeki conlı
soyısını onlomoyo
yordımcı olduğu
gibi, conlılorın bir
yerden boşko bir
yere nosıl göç ettik-
leri hokkındo do
bilgi veriyor.
Bilim odomlqrı, Atlos
Okyonusu'nun
ortosındo deniz
oltındo uzonon
sırodoğlordo çok
ilginç bir dizi keşifte
bu|undu. Uzmonlqr,
bu bölgedeki bolık
ve kemiksiz conlılorın
doho önce literotüre
geçirilmemiş yeni
conlılor olduğuno
inonıyor.
İncelemeter, bozı
yeni sorulorın doğ-
mosıno do sebep

olmuş. Su oltı
doğlorıno oyulmuş
kovuklorın bilin-
meyen bir conlı
torofındon yopıldığı
sonılıyor. Bilim
odqmlorının
gördüğü yeni bir
conlının ise boş ve
kuyruğu vor, oncok
deniz onolorı gibi
soydom ve yumuşok
bir dokudon oluşuy-
or. Aroştırmocılor, bu
yen| conlının, böcek-
ler veyo memeliler
gibi yeni bir hoyvon
kotegorisinden
geldiğini düşünüyor.
Ancok bu conlı,
doho fozlo inceleme
yopmok üzere henüz
ovlonomodı.
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$ürne
Sümerbonk,
moğozolorının kop-
otılmosındon sonro
elinde kolon momül-
leri topluco sotışo
çıkorttı.
l8 torihli gozetel-
erde çıkon ihole
ilonıno göre, Burso
Merinos, İstonbu!
Bohçelievler ve
Ankoro sümerbonk
depolorındo bulu-
non bütün mollor 3
oyrı ihole ile sotılo-
cok. İnoıe 3ı
Agustos torihinde
gerçek!eştirilecek.
Ankoro ve İstonbul'-
doki iholeler 3'er tri-
lyondon boş|orken,
milyonlorco metre
çok kıymetli yünlü
kumoş bulunon
Burso Merinos'doki
mollorın sotış iholesi
5.4 trllyon lirodon
boşloyocok.

lhole bedelleri ise,
Sümerbonk'ın şu
ondo çok cozip
bulunon topton sotış
fiyotlorındon, ürün-
lerin toplom
değerinin hesoplo-
norok yüzde 50
indirim yopılmosı ile
belirlendl. 50 milyon
liro korşılığındo şort-
nomeler 3 noktodon
temin edilebilecek.
Şortnomeleri olonlor
mo!lorı özellikleri
hokkındo depolordo
inceleme yopobile-
cek. Geçici teminot-
|orı yotıronlor
iholeleler
kotılobilecek.
Bu orodo, Atotürk
coddesindeki sotış
moğozosını boşolton
Sümerbonk, Merinos
Fobrikosı önünde
kumoş, oyokkobı ve
konfeksiyon

molzemelerinin
sotışıno çok cozip
fiyotlorlo devom
ediyor. Ellerindeki
mollonn Ağustos oyı
sonundo topton
sotılmosıno kodor,
votondoşlor uygun
şort!ordoki kumoşlorı
olmok için Merinos
fobrikosıno geliyor-
!or. 95-s tobir edilen
4 mevsim giyilebile-
cek super ince yun
kumoşlorın metresi
l3 milyondon, yüzde
l00 yün kışlık pon-
tolonluk ve ceketlik
yün kumoşlor l l
milyondon, ceketlik
kolın yün kumoşlor 8
mi|yon lirodon,
kefen yopılobilecek
1.40 potiskolor 2
milyon 200 bin
l|rodon, yüzde l00
pomuk pozen piio-
molık (90 cm en)

aı
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kumoşlor ise l mily-
on 400 bin lirodon
sotılıyor. Merinos'to
oyrıco 35 milyono
kouçuk üstü deri
koliteli kışlık
oyokkobılor, 33 m!ly-
on ve 25 milyono
oltı kösele deri
mevsimlik
oyokkobılor bulmok
mümkün. Çocuk ve
boyon oyokkobılor-
do bulunon
Merinos'to, tiftik yün

çift kişilik bottoniyel-
er ise 22 milyon
lirodon sotılıyor.
Votondoşlorın
hediyelik olorok
oldıklorı birçok tobii
deri, yün ve pomuk-
ton momül eşyolorın
piyoso değerlerinin
yorı fiyotındo sotı|-
{nosı votondoşlorın
i|gisinı çekiyor.

So
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komu Bonkolorı
ortok yönetim
Kurulu Boşkonı
Zeki Soyın, komu
bonkolonno person-
e| olımı konusundo,
pomukbonk'ton
Holkbonk'o ne
kodor personelin
geleceğini
bilmediklerini
belirterek,
"İhtiyoç olurso
olocoğız" dedi.
Soyın, komu
bonkolorındo kendi
personelinin yüzde
l'inden doho fozlo
personq| olomoyo-
coğıno yönelik
sınırın koldırılmosının
ordındon yeni işe
oImolor olup
olmoyocoğı
sorusunu yonıt-
lorken, öncelikle
Pomukbonk-
Holkbqnk bir-
leşmesini bekledik-
lerini koydetti.
Yüzde ]'!ik sınırın
koldırılmosını iste-
dikleri dönemde iki
bonkonın bir-
leşmesinin gün-
demde olmodığını
hotırIoton Soyın,
"omo şimdi tobiotıy-
lo orodon gelecek
bir personel vor. O
persone! soyısını
bilemiyoruz. 3 bin
kişi civorındo omo
bunlorın ne
kodorının Holk
Bonkosı'ndo
görev olocoğını
bilemiyoruz"

ihtiyoç duyuldu
do personel olı

kodroyo ulo
gibi bir hedefleri
o|modığını, per
el olımındo ono

'bu orkodoşlorı
emekli olurso,
ihtiyoç duyduğu-
muzdo olocoğız.
Şu ondo dohq bi
durum yok,
emekllliğ| tolep
eden de yok,
onlorı bek!iyoruz"
şeklinde konuştu.
PAMUKBANK-
HAIKBANK
ainırşıvırsi
Bu orodo iki
bonkonın
birleşmesl için
Holk Bonkosı

diye konuştu.
Soyın, doloyısı
birleşme sonrosı
durumo göre,

yoluno gidecek!
be!irtirken, norm

kelimenin ihtiyoç
olocoğını
vurgulodı.
Zirooi ve
Holkbonkosı'ndo
emekli olocoklor
için bozı imkonlo
soğlondığını do
hotırloton Soyın,

Yönetim Kurulu'no,
TMSF i|e görüşme
yetkisi verdik|erini
koydeden Soyın,
protokol çolış-
molonnın devom
ettiğini, henüz
neticeye
uloşılmodığını
koydetti.

KAYıP
Eh!iyetimi kaybettim. Hükümsüzdğr.

NAZİME KİZİLKAYA (METE)

ı

Avlrupa'dahş ylko labffr
Avrupo Çevre Ajonsı
(EEA) torofındon
hozırlonon bir çolış-
modo, küresel ısın-
monın Avrupo'do
dünyonın diğer kesi-
minden doho hız!ı
olduğu ve soğuk kış
mevsimlerinin bu
kıtodo 2080'e kodor
hemen hemen
tomomen
görülmemeye
boşIoyobileceği
bildirildi.
Merkezi
Kopenhog'do bulu-
non EEA'nın
roporunu hozırloyon
uzmonlor, sıcok
hovo dolgolorının ve
sellerin büyük
olosılıklo doho sık
görüleceğini ve
2050'ye kodor
lsviçre Alpleri'ndeki

buzul!orın tomomen
eriyebileceğini
koydettiler.
EEA genel müdürü
Jocqueline
McGlode, yoptığı
oçıklomodo, bu
çolışmonın iklim
değişik!iklerin şimdi-
den görüldüğünü,
insonlor ve Avrupo
ekosistemi üzerlnde
geniş çoplı etkileri,
büyük ekonomik
moliyetleri olduğu-
nun konıtlorını
ortoyo koyduğunu
belirtti. küresel ısın-
monın Avrupo'yo
etkisi üzerine EEA
torofındon hozır-
lonon bu llk ropor-
do, bir yıldo görü|en
iklime boğlı feloket-
|erin ortolomo
soyısının öncek| on

yıllo korşıloştırıldığın-
do ikiye kotlondığı
vurgulonorok, bu
durumun ekonomik
moliyetinin de yıldo
l l milyor dolor
civorındo olduğu
bildirildi.
Ropordo,
gösiergelerin,
2080'e kodor soğuk
kış mevslmlerinin
hemen hemen
tomomen yok olo-
bileceğini, kuroklık-
lorın ve şiddetli
yoğış yo do dolunun
doho sık görülebile-
ceğini ortoyo koy-
duğu belirtildi. İl<ılm
değişikliklerinin,
(Avrupotyı geçen yıl-
lordo vurduğu gibi)
sellerin ve kurok!ık-
lorın doho sık
görülmesine yol

oçobileceği vurgu-
lonon ropordo,
bunun do tgrımo
zoror vereceği ve
bitkl türlerinin yok
olmosıno yol oço-
bileceği koydedildi.
EEA'nın roporundoki
bulgulorın,
Amerikolı iklim
oroştırmocılorın
geçen hofto yoyın-
lodıklorı, küresel ısın-
moyo boğlı olorok
sıcok hovo do!-
golorının doho sık
görülebileceği ve
bundon ABD'nin
orto botı kesimiyle,
Avrupo'nın
Akdeniz bölgesinin
doho kötü etk-
ilenebileceği
yönündeki roporlo
örtüştüğü
belirtiliyor.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALİNaZ
KORFEZ GAZETESİ VE
KORFEZ OFSET 513 96 83
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blokerleri ve proton
pompo inhibitörleri
denilen iloçlor do
dokiorun öngörecegi
dozlordo kuIlonılmolı.
Mediko| tedovi ile
hostolorın çoğundo
hostolığın bulgulorı
önlenebiliyor. Bu
iloçlorın yonı sıro
osidin yemek
borusundon mideye
oşoğı doğru geçiş|ni
koloyloştıron
prokinetik iloçlor do
tedovide yer olıyor.
Eğer medikol tedovi
ile hostolorın şikoyei-
leri geçmiyorso yo do
konomo, dorlık gibi
komplikosyonlor
vorso, cerrohi
teknikler uygulon-
obiliyor. Bu şekilde
osit reflüsünu önleyen
yemek borusu ve
mide orosındoki
doğol boriyerler
düzeltiliyor.
Reflü'nün birçok hos-
todo kronik tekror-
loyon bir hostolık
oldugunu vurguloyon
Dr !lkovo, tedovi ile
mideden yemek
borusuno gelen osit
miktqrının ozolmosını
omoçlodıklorını,
birçok hostodo osidin
yukorı ge|mesinin,
yoşom torzı
değişiklikleri ve
i|oçlorlo kontrol
edilebildiğini
belirtiyor.

gerektiğini ifode etti.
Keskin, votondoşlorı
özellikle ombolojlı ve
bilinen morko don-
durmolorı yemeleri
konusundo do
uyorırken, sunum
sırosındo hijyen
kurollorıno uyulup
uyulmodığıno do
dikkot edilmesini
istedi.
Topçuoğlu do
tüketici|ere üstü
oçık ve sokokto
sotılon dondurmolorı
olmomolorı
konusundo uyorılor-
do bulunur ken,
dondurmoyı küloho
yerleştirmede kul-
lqnılon koşıklorın
özel solüsyon içinde
tutulmqzso mikrop
yuvqsı holine
gelebileceğini
söyledi.

Koyu renk
yemeklerden sonro
midede oluşon
yonmo hissi ihmol
edilmemesi gereken
bir hostolığın belirtisi
olobilir. Eğer bu
hostolık tedovi
ediImezse konsere
ordındondo ölüm|ere
yoloçobiliyor.
Mide osidinin, mide-
den yemek borusuno
doğru geri koçmosı
ile oluşon 'gos-
troözefogeol reflü'
hostolığı, tedovi
edilmediği tokdirde
konser oluşumuno
kodor çeşitli
rohotsızlıkloro sebep
oluyor.
Oze|likle yemeklerden
sonro midede oluşon
yonmo hissi ile orioyo
çıkon söz konusu
hostolık, tüm dünyo-
do olduğu gibi
ülkemizde de sık
görülen hostolıklor
orosındo yer olıyor.
Hostolıkton korunmok
için sigoroyı bırok-
mok. gozlı ve ositlı
içeceklerden uzok
durmok ve yotmodon
3 soot önce yemek
işinin sono erdirilmesi
gerekiyor. Memoriol
Hostonesi
Gostroenteroloji
Uzmonı Doç. Dr.

Feryol l|kovo, üll«em-
izde bu konudo
yopılon bir çolışmodo
insonlorın yüzde

Ayrı imolothonelerde
üretilmiş 55 odet
dondurmo numunesi
üzerinde yoptılon
m i krobiyoloj i k oroştı r-
modo, bu dondur-
moIorın yüzde
56.3'ünün inson
soğlığı oçısındon
risk oluşturduğu
ortoyo çıktı.
Aroştırmoyı yopon
Mormoro universitesi
Soğlık Eğitim
Fokültesi Oğretim
Uyesi Yord. Doç. Dr.
Yoşor Keskin,de oçık-
to sotılon dondur-
molorın önemli bir
holk soğlığı sorunu
olduğunun bllindiğini
ifode ederek, bu
neden|e lstonbul'do
oyrı imolothonelerde
üretilmiş ve oçık
olqrok sotılon sode
dondurmo|ordon 55

20'sinde reflü hostolığı
bulunduğunu belirtiy-
or. Dr. llkovo, hosto-
lorın göğüs kofesinin
orkosındo yonmo
şikoyeti ile kendilerine
boşvurduğunu, bozen
de yonmonın yonı
sıro oğzo gıdolorın ve
ocı suyun gelmesi
şeklinde şikoyet|erin
o!uştuğunu ifode
ediyor. Yonmonın
çoğunluklo yemekler-
den hemen sonro
oluştuğuno dikkot
çeken Dr. llkovo,
hostolığın sebeplerini
şöyle onlotıyor: "Reflü
hostolığının bulgu-
lorının kökeninde
yemek borusunun
uzun bir süre, fozlo
miktordo mide osidik
içeriği ile temosı yot-
mokiodır. Mide osidik
içeriğinin yemek
borusu ile uzun süreli
temosı, yemek
borusundo hosoro yol
oçor ve bu do mid-
ede yonmo hissine
sebep olur. Normol
olorok yemek borusu-
nun olt ucundoki olt
ozefogus sfinkteri
dediğimiz koston
oluşmuş kopok benz-
eri bir yop| vordır.
yemek borusunun olt
kısmındo bulunon bu
yop|, osidin yemek
borusuno geri koç-
mosını önleyerek
midenin içinde

odet örnek olıp,
mikrobiyoloj ik onoliz-
den geçirdiklerini
onlottı.
Keskin, "Ayrı

imolothonelerde
üretllmiş 55 odet
dondurmo numune-
siyle yoptığımız
m ikrobiyoloj ik oroştı r-
modo, bu dondur-
mo|orın yüzde
56.3'ünün inson
soğlığı oçısındon risk
oluşturduğunu
gördük" dedi.
Dondurmo
numunelerinde
birden fozIo bok-
terinin ürediğinin de
görüldüğünü belirten
keskin, numunelerin
yüzde 23.6'sındo
"oksijenli ortomdo
yoşoyobilen bokteri",
yüzde 49'undo
ko|iform, yüzde

kolmosını soğlor. Ref|ü
hosiolığındo ise kos-
ton oluşon bu kopok
sık orolıklor ile gevşer
ve mide osidik içeriği
yemek borusuno geri
koçor." Hostolık tom
tedovi edilmezse çok
ciddi kompliko§yon-
lorlo seyredeceğini
vurguloyon Dr. Feryol
llkovo "Orneğin
yemek borusundo
dorlık, konomo ve
mukozodo konser
öncesi birtokım
değişikliklere neden
olobilir. yutmo
güçlüğü, konomo,
boğulmo hissi,
öksürük, ses kısıklığı
ve kilo koybı, kişiyi ve
doktoru uyormosı
gereken belirtilerdir. "

diyor.
Doç. Dr. Feryol llko-
vo'nın verdiği bilgilere
göre, reflü
hostolığının orgonik
bir sebebi vordır.
Genelde sodece
yoşom torzı değisikliği
ile onlenemedigı icin
medikol tedovi çok
onemlı bir yer tutor.
Medikol tedovide yer
olon onti osit grubu
i|oçlor yemek
borusunu koruyorok
ve mide osiditesini
bostırorok tedoviye
yordımcı olur. Bu
iloçlor dokiorun öner-
isi ile olınmolıdır. Mide
osidini bostıron H2

l2.7'sinde stofilokok
oureus, yüzde
7.2'sinde de e.koli
üİediğini koydetti.
E.kol| üreyen dondur-
monın yendikten 8
soot sonro gıdo
zehirlenmesine
neden olocoğını,
hotto bu bokterilerin
ürediği dondur-
molorın kişiyi ölüme
kodor götürebilecek
hqsto|ıkloro neden
oIobileceğini de
onlqton Keskin, oçık-
tq sotılon dondur-
molonn üretim yo
do sunuş oşomosın-
do bokierilere moruz
kolobildiğini, bu
nedenle üretim ve
sunuş oşomosındo
çolışonlorın hijyen
kurollorıno uymolqrı,
imolothonelerin de
sık sık denetlenmesi

0kllek
v v

ını koru
çıkordığı
belirtildi.
AroştırmonIn
sonuç|orıno göre,
kolp ve domor
hostolıklorı riskinin
günde 6,3 grom
tohıl lifi tüketen
kişilerde, günde
l ,7 gromdon oz
iohı! lifi tüketen
kişilere göre
yüzde 2l oronındo
doho düşuk
oldugu sopiondı.
Dr. Mozofforion
onculügundeki
bilim odomlorı,
yemek yerken
doho çok koyu
renkli ekmegin
tercih edilmesi
gerektigine
dikkot çekerken,
sebze ve meyve
liflerinin ise
herhongi bir olumlu
etkisinin tespit
edilmediğine
işoret ettiler.

ye

§ag g
ABD'll bi|im
odomlorı, koyu ren-
kli ekmek yemenin
kolp soğlığını
koruduğunu ortoyo
çıkordı.
seottle kentindeki
Kordiyovosküler
Soğlık Aroştırmo
Birimi'nde görevli
Dr. Doriush
Mozofforion
boşkonlığındoki
oroştırmo ekibi,
70 yoşın üzerinde
olon ve hoyotı
boyunco hiç
kolp-domor
rohotsızlıgı
geçirmemiş üç
bin 588 kişi üzerinde
yokloşık dokuz yıl
sürenrbir oroştırmo
vootı].{nternetteki
oııem]ibm sitesinde
yer olon yozıdo,
bu konudoki
oroştırmonın
sonu$orının
ilginç bir
gerçegfi ortoyoHangl dondurma sağlıklı?
NöBETçİ e czANE

2b Ağustos 2004 Cuma
SAĞLİK ECZANESi

GEtLlK
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YlL : 32 SAY| : 1909
riyerı : 250.0Oo TL. (KDv Dohıı)

Sohib| : Kodri oÜı-rn
Yozı İşleri Müdürü : Serop eÜLrn

Hober Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B

Tel :5l3 96 E3 Fqx:5l3 35 95 GEMLIK
Bosı|dığı yer : KÖRFEZ oFSET

Motbooclık-Yoyıncı lık-Reklomcıl ık Tesisi
İstiklo| Cod. Boro Sok. No:3/B GEML|K

(Dini boyrom Günleri ve Pozor günleri yoyınlonmoz)
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Umurspor yönetim kurulu Boşkon Me!ih Kozonç boşkonlığınd
top|onorok, yeniden süper lige çıkmonın strotejisini belirledi

r
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Burso birinci omqtör
küme tokım|orındon
Umurspor, yeni
oluşturulon
yönetim kuruluylo
tekror süper
lige çıkmo
mücodeIesi
verecek.
Gemlikspor
boşkonlığındo
birçok boşorıyo
imzo oton
Melih Kozonç ile
birlikte güçlü bir
yönetim oluşturon
Umurspo/do
tek hedef Süper
Iig olorok belirlendi.
Geçtiğimiz
hofto oloğonüstü
kongrede yeni
ve güçlü bir
yönetim kurulu

oluşturon Umurspor
kulübü önceki
okşom bir oroyo
gelerek görev
doğılımındo
bulundulor.
Gemlikspor yöneti-
minde boşorılı
idorecilik yoporok
ilçede sevilen
Melih Kozonç,
oynı boşorıIorı
bu kez Umurspor'do
tekrorlomok üzere
boşkonlığo getirildi.
Umurspor lokolinde
ilk toploniısını
yopon yönetim
kurulu oyrıco
Moli Sekreterliğe
Erkon Çipli,
Genel Koptonlığo
Holil Çelebi,
GeneI Sekreterliğe
Cem Güler,

Veznedor!ığo
Emin Çeşmeci,
İdore Amirliğine
Adnon Tekeş ve
Müşovir|iğe Çetin
Aslon'ı getirdi.
AMACıMız
UMuRBEY,DE
spoRu orıişrinMEK
Umurspor
boşkonlığıno
getirilen Me|ih
Kozonç, ilk
demecini verirken
omoçlorının
gençIiğe sporu
sevdirmek ve
teşvik etmek
olduğunu söyIedi.
Gem!ik dışındon
futbolcu olmok
düşüncesinde
olmodıklorını do
belirten Kozonç,
"Elimizdeki kodroyo

ıı

4-5 koliteli futbolcu
qlqrok Süper lige
çıkobiliriz. Kodromuz
yeterli, eski
f utbolculorımızo

yenilerini kqtorok
boşorıyı yokolomok
koloy olocok.
Futboldo
Gemlik'in ismini

bundqn
sonro Umurspor
duyurocok b
kimsenin kuşkusu
olmqsın" dedi.

ıı ı ı

TURKİYE,NİN EN EKONOMıK DAVETıYELERı
EN UYGUN FİYATLARLAİİİ

ıOIAI0O1ARııuIıZı EOR]UIEDEı| ı(ARAR llEfi]UlEYııl
Foturo & Gider Mokbuzu & Sevk İrsoliyesl & :

foşımo İrsoliyesi & İrsoliyell Foturo & El İlonı & Bro,

& l(brtvizit & Koşe & Cllt & Kitop & Dergi r
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körf frı ofsGt
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okulumuz ozel Aykenİ llköğretirn okulu Ve Anosınıfı 2oo4 - 2oo5 öğretirn ylll koytlonno boşlo
Deneyirnli kodrosu ve çoğdoş eğitirn onloylşlylo sizlere en yokln öze| okuldur
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mıştır.

2004-2005 oGRET|M YıLl F|YAT tlsTEMlz

SİNİFLAR UCRET
ANAslNıFı 3.ooo.ooo.oo0 TL
t . slNıF 3.75o.00o.0oo TL
2. sıNıF 4.50o.0oo.ooo TL
3. slNıF 4.5oo.ooo.o0o TL
4. sıNıF 4.5o0.ooo.ooo TL
5. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
6. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. slNlF 4.5oo.o0o.ooo TL

Fiyotlorımızo yemek ve servis dohildir
öoe ıırıERDE ı o TAı(siT iMKANı vARD|R
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Gemlik Ho|k Eğitim Mer
kezl Müdürlüğü, Burso
Volisi Oğuz l(oon l(öksq!
torofındon yıl içinde yo
pılon boşorılı çolışmolor-
dqn doloyı 'Teşekkür Bel
gesi' iIe ödüllendirildl.
Seyfett n ŞEKERSOZ'ün hoberi soyfo 3'de

I
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Türkiye Cumhuriyetinin 3. Cumhurboşkonı Mohmut Celol
Boyoı bugün ölümünün l8. yıldönümünde onılıyor.

Rohmetli Boyor'ı ve kurtuluş sovoşıno kotılorok
Cumhuriyetin kurulmqsındo büyük emekleri geçen
devlet odomlonmızı do iyi tonımolıyız.

Mohmui Celol Boyor, Umurbey'de doğmuş, gençlik yıl-

lonndo Burşo'do memurluk yoporken, Yunon ordulon yurdu

işgol etmişti.

Musiofo Kemol Atotürk, 19 Moyıs l9l9 günü §omsun'q
oyok bo$ıkton sonro boşlottığı kurfuluş mücodelesi, yurdun

bir çok yeıinde yerel milisler oluşiuruloıok, gizli örgütler kuru-

loıok do yüütülüyordu.
23 Nison l920 torihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin

kurulmosının ordındon, iüm güçler, yeni Türkiye Dev]etinin

emıinde birleştiler.

Mohmut Celol Boyoı yurdumuzu işgol eden nınonlıloro
korşı Burso ve Bolıkesir yöresinde oluşfuıulon kuwetlerin
içinde, elinde iüfeğiile Golip Hoco odıylo mücodele verdi.

Dqho §onro Ankoro'yo geçerek Kuwo-i Milli'ye güç
kotıldı. Kuıtuluşu §ovoşı bitesiye kodor Mu$ofo Kemol
orkodoşlorı ile yurdun kurtulmqsı için çolışonlonn
gelenierinden oldu.

Boyor, Mustofo Kemol, lsmei lnönü, Kqzım Korobekiı, Fevzi

Çokmok gibiosker kökenli olmoyon sivil bir kişiydi,

Yeni Cumhuriyet'in bokonı, boşbokonı sonro do 3.

Cumhurboşkonı oldu.
l950 yıhndo Demokqi Portiyi kurdu.

Çok poriili siyosi yoşomdo zirveden, Yossıodo ls
Mqhkemeleıine, Koyseıi Cezoevine doho §onrcı yeniden
sfuoseie §ownmq§ı gibi çok hqreketli ve mücqdelli
yoşcım sürdü.

uİun yı]iqr yqşodı. Öıoügünoe, doğduğu
gnmülmesini istedi. Şlmdl Umuıbey'de yoiıyor.

Bu yuıdo hizmetleri geçii.
§eveni de vor, §gvmoyenleıi de. Ancok, bir Celol

ıümon vor olocok.

kadri cüı_en
kadri_guler@hotma il.com

Boyor onılffien

Umurbey Sağlık
Meslek Lisesi'ne
kayıtlar başlıyor
Umurbey Celol Boyar Soğtık Meslek
iı'sesj'ne olınqcak 20 öğrenci için kqyıt-
ların 23 Ağustos 2a04 Pozqitesi günü
başlayacoğı açıklandı. Ktyıtlqrın 27
Ağusfos 2004 Cuma gtinü §ono
ereceği belirtlldi, Hoberi safio 4'de

Teknık Lise ve Endüsfri
Mesleklı'selerine ön
kayıtlar devam ediyor

Gemlik Teknik lise ve Endijstri Meslek
Liseierine 2004-2005 Eğitim ve Öğrettm yılı
kayıtiorı devom ederken kayıt yaptırocok
öğrenciterln İll<Oğretim ohulu diploma notu
ve tercih e§ğ§rno göre ön koyıt
yoptıracqkları belirtildi. Hqberi sqyfrı 4'de

0elal Bayar yarın anılacak
Türkiye'nin üçüncü
Cumhurboşkonı
Merhum Celol Boyor,
ölümünün 18. yıldönümü
nedeniyle Umurbey'de
bulunon onıt mezqrı
boşındo düzenlenen

törenle yorın onılocqk.
Anmq törenlerine
Boşbokonlık qdıncı
sqııunmo Bqkqnı
vecdi Gönül ve
Doğru Yol Pqrtisi
Genel Boşkonı

Mehmet Ağor'ın do
kqtılcıcoğı öğrenildi.
Anmq töreninin qrdındon
Umurbey Comii'nde
Celql Boyor c,dınq
mevlit okutulqcqk.

Hqberi soyfo 2'de
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lnon TAMER

Nosıl Demokrot Muhofozokor!ık bu!

Hoson Ağo
Gençlik Kompı tesis-
leri ile Korocooli Spor
ve İzcilik okulu tesis-
leri Moliye
Bokonlığı'nco sotışo
çıkorıldı.

Komuoyuno
gozete ilonlorıylo üç
kez duyuru yopıldığı
holde sotış iholesine
hiç.bir koiılım olmodı.

lnonıyorum ki;
olomoz, olmoyocok,
o!momolı!

Bu millet, Ato'sıno
soygı|ı, öğütlerini
tuton ve kodir bilir bir
millettir de ondon.

Aiomız en büyük
eseri Cumhuriyet'ini
Türk gençliğine
emonet etmişti.

llçemizdeki bu
tesislerde Türk
gençliğine ve
zomon, zomon diğer
uluslorın gençlerine
hizmet veriyor. Bu
tesisIerde uIuslor
orosı toploniılor
yopılıyor, gelen
yoboncı heyetler
oğırlonıyor, yer|i ve
yoboncı folklorculor
borındırılıyor.

yurdun dört bir
yonındon gelen
gençler birbirini
tonıyor, kucok|ıyor,
ömür boyu sürecek
korşılıklı sevgi ve
soygı ile dostluklor

pekişiyor.
Gençlerimize Türk'ün
örf ve gelenekleri
öğretiliyor, verilen ve
kozondırılon sportif
bilgilerle spor yopmo
olışkonlıklorı
kozondırılorok soğlıklı
bir gençlik yetiştiri!
meye çolışı!ıyor.

Devlet sot, sot
bokkol dükkonı mı?
Öyle olso bile sot-
mok için yopmok ve
de bulundurmok
gerek!i.

Bu tesisler devletin
dor olonoklorı ile
meydono getirildi.
Gençliğin hizmetine
sunuldu. Gençligi
kendisine hizmet
veren bu vorlıklordon

mohrum etmenin ne
olemi vor? Hem de
ulusol borışın zede-
lendiği, gençliği ırkçı
duşuncelerle komp
loro bölmek isteyen
bir hoyli hoinin uğroş
verdiği bir zomondo
sotılmosı kororı ne
derece doğru bir
işlem olobilir?

Bu sotışı yopmok
isteyenler bir de
kendilerine
demokrot-
muhofozokor diyor-
lor.

Demokrot inson
ne getirir, ne götürür
hesobı yopon;

muhofozokor do,
muhofozo edip
koruyon, tuton değil
midir?

Nosı! demokrot
muhofozokorlık bu!

Vozgeçin bu sotış
düşünce ve kororınız-
don. Ulkemde
gençliğe hizmet
veren bir hoyli vokıf
vor. İlk okto gelen
Türk Gençliğine
Hizmet Vokfı, Çoğ-
doş Yoşomı
Destekleme Vokfı,
Eğitim Gönü!lüleri
Vokfı, Türk Eğitim
Vokfı gibi...

komu lkiisodi
Teşekkülleri yok
pohosıno nosıl
vodeli sotılıyorso,
hotto kimilerinden
vcdesi geldiği holde
tohsilot yopılmoyıp
borcu ertelenerek
mü|kiyet|eri üzer-
lerinde bırokı!ıyorso,
bu tesisleri de
vokıfloro veyo
üniversitelere bu
onloyış ve uygulomo
ile devrediniz. İllo oo
poro, poro diye ısror-
lı iseniz bu kuru-
luşIoro sotınız.

Bu tesislere biçilen
sotış değerleri i!e
devlet hongi oçık
deliğini kopotocok
kı?

Seyfettin ŞEKERSOZ

Türkiye'nin üçüncü
Cumhurboşkonı
Merhum celol
Boyor, ölümünün
I8. ö!üm
yıldönümünde
yorın onıt mezorı
boşındo yorın
onılocok.
Anmo törenine
Boşbokonlık odıno
sovunmo Bokonı
Vecdi Gönül iIe
Doğru Yol Portisi
odıno Gene!
Boşkon Mehmet
Ağor'ın kotılocoğı
oçıklondı.
Törende
Cumhurboşkonlığı'
nı temsilen kimin
kotılocoğı belli
o|mozken AK Porti
Burso Millefuekilleri
lle İl Boşkonı
Hoyrettin Çol<-
mok ın do bulu-
nocogı bildirildi.
öıümünün l8.
yıldönümü olon 2.2

Ağustos günü
onılocok olon
CeIol Boyor için
düzenlenen tören-

ler soot l0.00 do
boşloyocok.
Cumhurboşkonlığı,
Boşbokonlık, Voli!ik,
Gornizon
KomutonIığı,
Umurbey Belediye
Boşkonlığı ve CeIol
Boyor oilesinin
çelenginin sunulo-
cogı törenin ordın-
don soygı duruşun-
do buIunulocok.
Celo! Boyor oile-
sine yopılocok
toziyelerin ordın-
don Kütüphone
konferons solonun-
do Prof. Dr. Hüseyin

So

Boğcı'nın "Ce!o!
Boyor Dönemi
Türk Dış ve
Güvenlik
po!itikolorındo
Yönelişler (l 950-
l960" konulu
konuşmo
yopılocok.
Umurbey
comıınde celol
Boyor odıno oku-
nocok Mevlid'in
ordındon misofir-
lere Umurbey'e
özgü geleneksel
lokum ve zeytin
ikrom ediIecek.

0ehl ilfi
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ltırlhüdürlu
v

yol gösterici olon
Gemlik Holk Eğitimi
Merkezi personeli
Müdür KemoI

Çetinoğlu ile bir|ikte

çolışmolorının
ürünü olon boşorıyı
yokolomokton mutlu

ü'nc
v

ehürB0l esI
GemIik Holk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Burso VoIisi Oğuz
Koon Köksol torofındon yıl içinde yopılon boşorılı çolış-
molordon doloyı 'Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirildi.
Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Holk Eğitim
Merkezi MüdürIüğü,
yıl içlnde yopılon
deneiim|erde büyük
boşorı göstererek
volilik torofındon
Teşekkür Belgesi ile
ödü!lendirlldi.
Burso Volisi Oğuz
Koğon Köksol imzolı
teşekkür belgesinde,
yıl içinde ve yıl
oriosındo yopılon
denetimler sonucun-
r{rı an llarrılilzgg 9ıı \rt lıalıı\

Holk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü'nün en
boşorılı kurum olorok
teşekkür belgesine
loyık olduğu
bi!dirildi.
Birçok kursiyere
iş imkonı soğloyorok
otıldıklorı hoyotio

olduklorını
dile getirdiler.
Yıl içinde 3 kez
İıköğretim Müfettişleri
torof ındon
denetim yopı!on
HoIk Eğitim
Merkezi'nde doho
öncede 1996l1.997
yıllorındo en boşorılı
kurum olorok teşekkür
belgesinin olındığı
belirtildi.
"Eğitim Bölgesil
Yerleşim olonlndo
en boşorılı kurum
olorqk gösterdiğiniz
boşorıdon doloyı
kurum çolışonlonnt
kutluyor, yororlı
çoişmoIaı,ın
bundon sonrqki
yıllordo do sürmesıni

istiyorum" sözleriyle
teşekkür belgesi
gönderen Voli Oğuz
Koğon Köksol'ın
tokdirlerini olon
Holk Eğitimi Merkezi
personeli ço|ış-
molorını doho
zevkle sürdürmeye
ozimli gözüküyorlor.
Gösterilen üstün
boşorıdo öncelikle
personelin goyret-
lerinin buIunduğuno
dikkot çeken
Gemlik Holk Eğ|timi
merkezi Müdürü
Kemol Çetinoğlu,
oldıkIorı teşekkür
belgesinin kendilerini

?oıan ?aroorıo

çolışmolorındo
motive etiiğini
söy!edi.

,ıı ı

UnutmuşIor!

AKP Genel Boşkon Yordımcısı

Sn. Necoti Çeiinkoyo
portisinin kuruluşunun

3. yıldönümü nedeniyle
düzenledlğl bosın toplontısındo

şunlorı sÖylemiş:
'Artık dünyo ile konuşurken

boşımız dlk, olnımız oçıktır",
Unutmuşlor!

Kornımız tok, sırtımızdo pek!...

F II
BURSA HAKİMİYET VE

KENT GAZETELERİNE

iııı,ı Ve REKLAM ALıNıR

ı

ı

ı

ıı

KORFEZ REKLAM
TEL : (0,224|513 96 83L IııI

ABONE OLDUNUZ MU?

f cutruxsıvasıcızere ]

ABONE OLUN
oKUYuN
oKUTUN

K tle-J

Dokunulmcızlık ...

Ülkemlz, oyrıco!ıklor cennetidir.
İster dokunulmoz|ık deyin.
İster oyrıcolık deyin.
İl<lsl oe oynıdır.
Amo dokunulmozlık denince,

sodece millefuekillerini hotırlorız.
Tobi ki, millefuekili dokunulmozlığı

olmo|ıdır.
sodece mec!is kürsüsünde.
Amo yo|suzluğo buloşon bir

dokunulmozlık, olomoz.
Adi bir suço korışon, dokunulmoz

lık zırhıno bürünemez.
Hemen yorgı, devreye girmelidir.
Söz yorgıyo geldi.
Onlorın dokunulmozlığı millefue

kilinden fozlo.
Suç işledlğl belli olon yorgıç, okıl

olmoyon gerekçelerle kurtorı|ıyor.
Evet, kurtorı!ıyor.
Yorgıç'ı yorgıçlor kurtorıyor.
Bir komu görevlisinin yorgılonmosı

bile, merosıme tobi.
Bir genel müduru, bokon izni

olmodon soruşturmok zordur.
Amo bokon o müdürü gözden

çıkordıyso, odomın bir ondo ipi çe
kilir.

Bir milyon dolor rüşvet iddiosı ile
yorgılonon bir komutonın,
mohkemesi bosıno kopotılıyor.

İşte, bu do forklı bir oyrıcotık
çeşidi

Aslındo ülkenin bir numorolı ihti
yocı, şeffoflıktır.

Şeffoflık, yolsuzluklorıdo önler.
Ayrıcolıklorı do, ortodon koldırır.
Herşeyi herkezln gözü önünde

yqpmoyı öğrenirsek, işte o zomon
tom odom oluruz.

GIINİIN §(izü

Bazı insanlar,
koca evreni bilirler de
kendileri ni bilmezler.

" La Fontaine"

Erol GURÇAY

TATLı
sEFı.T

ı

TAşı ı ı

GEDlĞ|ırıe
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moyon bÖlÜmler
için 9-10 Eylül
2OO4 torihlerinde
öğrenci koyıtlorının
yopılocoğı
oçıkIondı.
Ayrıco, Mesleki Açık
Öğretim Lisesi kesin
koyıtIorının l 3-t 7

Eylül 2OO4 torih-
lerinde Gemlik,
Orhongozi ve
İznik ilçelerinde
yopılocoğı
belirtildi.

Festivo l

0l0nının
oydınloimo
direklerl nl

TEDAŞ dll«ece

s o4

l l metre boyu
ki Golvoniz direk-
Ierin oynılorı doho
öncede kordon
boyundoki eskiyen
direkIerin yerine
Tedoş torofındon
dikilmişti.
Tedoş'ın getirdiği
oydın|otmo
direklerini önümüz
deki günlerde kend
elemonlorı torofın-
don olonın beIir-
lenen yerlerine dike
cekleri öğrenildi.

Teknlk Lbe ve End[jstri
Meslek Lbelerlne ön
kayltlar devam edryor

Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Teknik Lise
ve Endüstri
Meslek Liselerine
2OO4-2O05 Eğitim ve
Öğretim yılı koyıttorı
devom ederken
koyıt yoptırocok
öğrencilerin
İıı<öğretım okulu
diplomo notu ve
tercih esosıno
göre ön koyıt
yoptırocoklorı
belirtildi.
Teknik Lise ve
Endüstri Meslek
Lisesi'nde l6
Ağustos günü
boşloyon koyıtlorın
2 7 Ağustos'do
sono ereceği
oçıklonırken koyıt
işlemlerinin 09.00-
l 2.00 ile l 4.00-
l6.00 orosındo
kobul edildiği
bildirildi.
Okul koyıt
formlorının 27
Ağustos torihine '

kodor okul koyıt
bürolorındon o|ın-

mosı gereken oçık-
lomodo Iistelerin
30 Ağustos 2004
Solı günü okul
i]on tohtosıno
osılocoğı ve kesin
koyıtloro boşlonılo-
coğı biIdiriIdi.
Teknik Lise ve
Endüstri Meslek
Liselerine kesin
koyıtlorın
l Eylül ile 7 Eylül
torihleri orosındo
yopı!ocoğı

oçıklondı.
Diğer yondon, osıI
listede herhongi bir
bölüme girmeye
hok kozonıp koyıt
yoptırmoyon
öğrencilerin olmosı
holinde yedek
listedeki
öğrencilerin
koyıtlorının 8-9
EylüI 2OO4 torih-
lerinde yopılocoğı
bildirildi.
Kontenjonı dol-

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dolgusu tomomlo-
norok çevre düzen-
lemesi içi,n iholeye
çıkorılon lskele
Meydonı Festivol
olonı oydınlotmo
direkIerini Tedoş
hozırloyocok.
Tedoş'ın Burso
Ponoyır Merkez
Amborlorındon
getirilen poslonmoz
Golvoniz'den 6 odet
oydınlotmo direği
komyonlo get|rildi.

YENİ TELEFONUMU ZU NOT ALİN lZ
KÖRFEZ GAZETESI VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

rtez

Unurbey Sailıl ılıleslel lısesi'ne kayıilar başlıyo
23-27 Ağustos 2004 tarihleri arasında kayıt yapılacağı ve okula 20 öğrencinin alınacağı açıklandı
Seyfettin §EKERSÖZ

Umurbey
Ce!o| Boyor
Soğlık Mes
lek Lisesi'ne
olınocok
öğrenci!er
için koyıtlorın
pozortesi
günü boşlo
yocoğı

bildirildi.
23-27 Ağus
tos torihleri
orosındo
devom
edecek olon
koyıtlor için
llköğreiim
boşorı puon
lorının göz
önüne olı-

nocoğı ifode
edildi.
Şu ondo
tek bronşto
öğretim
veren celol
Boyor Soğlık
MesIek
Lisesi'ne 20
öğrencinin
olınocoğı

biIdiri!irken
mürocoot-
lorın okulo
yopılmosı
gerektiği
belirtildi.
Umurbey
Celol Boyor
Soğlık Mes
!ek Lisesl'nde
Acil Tıp Tek

nisyenliğl bö
lümünün
yonı sıro ek
sınıf ve
boşko
bölümlerin
de oçılmosı
için müro-
cootto
bu!unulduğu
öğrenildi.

ABONE oLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUVUN OKUTUNK rİez
! cuııuKsy^s]GAlt,, I
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hircrulte|ı içıhlftlnc| rll§ anldı
üniversitelere

merkezi yer-
leştirmede oçıkto
kolon odoylorın ikin-
ci şonsını oluşturon
boş kontenjonlordo
bu yıl büyük düşüş
meydono geldi.
Devlet üniver-
sitelerinin lisons pro-
gromlorındoki boş
kontenjon l02'den
l l 7'ye küçük bir ortış
gösterse de vokıf ve
KKTC'deki üniver-
sitelerin boş konten-
jonlorındo büyük
düşüş oldu. Vokıf
üniversitelerinin lisons
progromlorındo
geçen yıl l078 boş
kontenjon kolırken,
bu yıl konten|on
oçığı l85 olorok

oçıklondı.
KKTC'deki
üniversitelerde de
yorı yorıyo düşüş
meydono geldi. Açık
kontenjon soyısı 6
bin 29'don, 3 bin
524'o indi.
En büyük düşüş,
önlisons progrom-
lorındoki boş konten-
jonlordo oldu.

Devlet, vqkıf ve
KKTC'deki üniver-
sitelerin önlisons
progromlorındoki
toplom oçık 72 bin
482'den bu yıl 30 bln
44'e düştü.
Ösyıı Boşkonı prof.

Dr. Sovoş
l(üçü§ovuz, vokıf
üniversitelerindeki
boş kontenjonın

ozolmoslnı, slnovo
giren öğrenci soysın-
doki oriışo boğlodı.
Küçü§ovuz,
KKTC'deki üniver-
sitelerin boş konten-
|onındoki .ozolmodo,
odoy soyısındoki
ortışın yonı sıro
yÖK'ün önkoyıt sis-
temine ilişkin
kororının etkili
olduğunu be|irtti.
Küçükyovuz, önlisons
progromlorındoki
büyük ozo|modo ise
YÖK'ün bu yıl, genel
||se mezunlorıno ilk
yerleştirmede meslek
yüksekoku!lorını
seçme hokkı tonın-
mosının belirleyici
o|duğunu koydetti.
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J Her çeşii bqtık oğtorı
J Sokon q Misina Ağlorı
J ipAğ
J Fonyo

İl Mqntqr, kurşun

J h Çeşitleri
J Sondol Mqlzemeleri
J Kürek
-l Çopo
J Mqcun
J Gqtvenizli çivi
J TMC sintine pompos,

BIT,|MLilnŞffIN

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

ırIIIıI J

Yenl TürkLIas,

kartkullarunıffiı

PorüHrryebılır
MosteGord Avrosyo
Genel Müdürü Ozlem
İmece, küçük rokomlı
olışverişlere büyük
vodeler uygulon-
mosıylo kredi koriının
montığıno oykırı
şeyler ygpıldığını
bildirdi. |mece,
YTL'nin kort kul-
lonımını ortırobile-
ceğini söyledi.
lmece, kredi kort-
lorının doğıtım ve kul-
lonımıno ilişkin yeni
düzenleme hqzırlıklorı
konusundo yoptığı
oçıklomodo, "Belli
düzenlemeler yopıl-
mosı gerekiyorso,
tobii ki buno pozitif
bokmok gerekir"
dedi
kredi kortı verilmesi
konusundo uloşılon
kişi ve veri|en kortton
ziyode, toksidin kon-
trol oltıno olınmosı
gerektiğini dile
get|ren lmece, şöy|e
konuştu:
"Toksitlendirmede,
toks|t vodesinde biroz
oşırıyo gidilmiş
olobilir diye düşünüy-
orum. Sonuçto ioksit
bir ihtiyoç. Bonkolor
do
rekobei nedeniyle,
hem işyerlerinin
tolebi, hem
tüketicinin tolebi
olduğu için toksidi
öne çıkorıyorlor. Kredi
kqrtı ek bir hizmet
veyo
ek bir ovontoj gibi
gözüküyor, oncok
vodeler konusundo
biroz obortı
söz konusu.
Kredi kortı, kişi veyo
hone holkının nokit
okışını düzenleyeceği
bir oroç. Toksidin
biroz sınırlı bir şekilde
yopılmosındo yoror
vor. Şu ondo toksidin
vodeleri o kodor
oçılmış durumdo ki
belki bu konudo bir
ço.|ışmo yopılobilir. "

"DuZENLEMEIER KART
PAzARlNl oluMsuz
ırriı.ıııryEcEK"
İmece, kredi kortıylo
limitsiz bir horcomo

lmece, "Herkesin bir
limiti vor. Limit, gelir
düzeyine göre tohsis
ediliyor. Kredi koyıi
bürosu gibi bir kurum
vor. Bu nedenle kon-
trolsüz gidildiği gibi
bir sonuco vormok
doğru değil. Ancok
küçük rokomloro
büyük vodeli toksiiler
uygulonmosıylo, kredi
korlının montığıno
oykırı şeyler yopı|ıyor"
şeklinde konuştu
Getirıı mesi düşıintı,€R
duzenlemelerin kredi
kortı pozorını olumsuz
etkilemeyeceğini dile
getiren lmece,
"Penetrosyon
onlomındo kortlı
ödeme sistemi
Türkiye'de ho|o çok
düşük düzeylerde. Bu,
sonuçio konirol
omocıylo yopılmosı
düşünülen bir ço!ış-
mo. Tobii ki kontrole
ihtiyoç vorso yopıl-
mosı !ozım" dedl.
,YENi TL BANKA KARTı
KULLANİMİNl
nRııRngiLiR"
İmece, 5 yıldon bu
yono 6 oydo bir
gerçek!eştirdikleri
Mosterlndex oroştır-
mosıno do
değinerek, en son
yoptıklorı oroştır-
monın Türk ioplumu-
nun holo nokit
toplumu o|duğunu
gösterdiğini söyledi.
Türkiye'de tüm horco-
mo|orın sodece
yüzde l3'ünün kort-
lorlo yopı!dığıno,
bonko kortı kul-
lonımının bundoki
oronının neredeyse
sıfır düzeyinde
olduğuno dikkqt
çeken lmece, Botı
Avrupo'do oğırlıklı
bonko kortlorı olmok
üzere bu oronın
yüzde 50-60'lordo
seyretiiğini belirtii.

yqpı!omoyocoğını,
doloyısıylo kullonım
konusundo iedbir
gerektirecek bir duru-
mun söz konusu
olmodığını ifode etti.
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Bürolordo olumsuz
çolışmo ortomı
sonucu kos ve
eklemler üzerine
binen oş|rı yükleme
ve stresin, kos-iskelet
sistemiyle ilgili
hqstolıkloro neden
olduğu bildirildi.
Osmongozi Univer-
sitesi (OGÜ) Tıp
FoküItesi Fizik Tedovi
ve RehobiIitosyon
Anobilim Dolı Oğre-
tim Üyesi Prof.Dr.
Nesrin Demirtoş,
teknolo|i ve bilgi
iletişim oğının
gelişmesine boğlı
olorok işte, okuldo
ve evde uzun süre
bilgisoyor kullonon
kişilerin soyısının her
geçen gün orttığını,
buno porolel olorok
do ozellikle kos
iskelet sistemi, göz
ve psikososyol bozı
sorunIorın ortovo
çıktığını söyledi.
Stotik boyun, kol ve

el pozisyonlorı ve
monoton tekrorlı
horeketleri gerek-
tiren bilgisoyor kul-
lonımı sırosındo
uygun olmoyon şek-
ilde oturmonın,
boyun, sırt, bel,
omuz ve kollordo
oğrı ve rohoisızlık-
loro neden
olduğunu ifode
eden Demirtoş, şun-
Iorı koydetti:
"Düzgün oturuş şek-
linde omurgo uzer-
ine binen yükler, bu
kovislerin yordımıylo

eş|t orondo çevre
dokuloro doğıtılo-
bilmektedir. kötü
oturuşto ise duruş
şek|iyle ilgili olorok
eklem boğlorındo
gerginlik!er, özellikle
boyun ve omuz
koslorının
oktivitelerinde ve
omurlordoki
mekonik yüklerde
ortış olur.
Kötü çolışmo ortomı
sonucu kos ve
eklemler uzerine
binen osırı yükleme
ve stres, kos iskelet

sistemiyle ilgili
hostoIıkloro
neden olur."
"KADİNLAR DAHA

ÇOK HASTALANİYOR"
Prof. Dr. Demirtoş,
ABD'de kos iskelet
sistemiy|e ilgili
hosto|ıklorın klovye
ku!lononlordo yüzde
8 ] 'lere kodor
uloştığını be|irterek,
bu tür rohotsızlık-
lorın, erkeklere oron-
lo kodınlordo doho
yüksek orondo
göruldugünu bildirdi
Bilgisoyor kul-

|onımının yoroto-
coğı olumsuz etkiler
konusundo holkın
bilinçlendirilmes!nin,
hosto|ıklorın ortoyo
çıkmosını
engelleyebileceğini
onloton Demirtoş,
şöyle devom etti:
"Sürekli kullonım için
moso üzerine yer-
|eştirilen bilgiso-
yorlor, poriotif bil-
gisoyorloro tercih
ediImelidir.
Bilgisoyorı sodece
bir kişi kullonocokso,
o kişinin ölçülerine
uyon, tekerlekli ve
orkolığın geriye
doğru bir miktor
horeketine izin
veren sondo|ye
seçilmelidir..,'
"ıYl GoRUş oNEMLl"
Bi!gisoyor ku!lonımı
nedeniyle ortoyo
cıkon göz
ro hots ızlıklo rın ın

önlenebilmesi
için çok

So

porlok odo
oydınlotmosındo
sokınılmosı
gerektiğini de
vurguloyon
Prof. Dr.
Demirtoş, şu
tovsiyelerde
bulundu:
"Bilgisoyor
ekronınq boko
doho oz göz
kırpılır. Bu durum,
gözler için
zororlıdır. Her l5
dokikodo
bir bilgisoyor
işlemine oro
verilerek, tercihen
5-6 metre
uzok!ıktoki bir
nesneye bokıl-
molıdır. Böylece
göz kos|orı g
Ayrıco her 30-60
dokikodo kıso isti
hot oro|orı veril
Iidir. Bu orolordo
oyoğo kolkıp,

çevrede horeket
edilmelidir.

v
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YENİ TELEFONUMUZU NOT ALİNı_Z
KöRFEZ GAZETESI ve
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rtez

ı

4,r!
..:r.ü'ğü,

.l_P-r
..*

l,l.td

Gl
E
h/r
L
İ

I(
fİ,
E
Iil
B
E
R
İ

GEREKLl TELEFONLAR RESMi DAİRELER DENİz oroeÜSÜ

İttoiye l l0
polis imdo1 l55
Jondormo imdot l56
Jondormo K. 513 l0 55
Polis Koroko|u 513 l8 79
Gor. Kom. 5l3 l 2 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıi Eğt. Md,
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ruıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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 3v 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 256
Mudanya 5M
Yenikapı (212) 516
Yalova (226| 811
lDO lmam AsIan
Din|enme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERieor
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226\ 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşlM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

rÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 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
5,t3 30 33

513 14 25

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

AKCAN PETROL
yenı-iyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

HASTANELER
BELEDiYEDevIet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabfta 5132432
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İş!et. 513 45 21 - 115
İtfaıye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşI. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza YaInız 185

TAKSİLER

köıfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

filA A ilA Ptilmhl

Faıt Foıo,ul (afe
GEl\/lLlı(,TE ıLl( tlLu$LARARA$ı SALATA

lşyeri ve evlere puket ıerviıimiı vord

lstlklal Cad,No : 17 GEtvlLlK Tel : (0,224) 513 53

1
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PİZZAMİZİN

TADıNA

Monostır Cumhuriyet Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkli üstünde 3 kot!ı

triplex sotılık villo GSM : (0.535) 886 47 7 4
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iltlEB'in 100 temel eseri belirlendi
Mllli Eğltim, liselilerin
mezun oluncoyo
kodor okumosı
gereken ] 00 eseri
belirledi. Listede bir
dönemin yosoklılorı do
vor. Necip Fozıl, Nozım
Hikmet, Aziz Nesin,
Sebohottin Ali, Rıfot
llgoz, Fokir Boykurt..
lşie eserler
Sivil toplum kuruluşlorı,
kültür ve biIi-
modomlorı ile gozete-
cileıin kotkılorıylo Türk
ve Dünyo edebiyotın-
don belirlenen eserler,
Türk Dili ve Edebiyotı
dersi müfredotı
ile ilişkilendirilerek
okutulocok.
Milli Eğitim
Bokonlığı'nın konuyo
ilişkin yoyımlodığı
genelgede, Bokonlığın
en önemli omoçlorın-
don birinin de ogren-
cilere okumo olışkon-
lığı kozondırmok
oldugunu belirtildi.
Genelgede, "ÖgrencI
ve gençlerin onune
yoşlorıno ve mizoçlorı-
no uygun kitoplorı
getirdiğimiz ve bu
eserlerin Türkçe, Türk
Dili ve Edebiyotı ögret-
men]eri rehberliğinde
okumolorını
soğlodığımız tokdirde,
yokın gelecekte
okumo olışkonlıgı ve
okumo zenginliği
kozonmış, kültür biriki-
mi zengin bir toplum
holine geliriz" denildi.

F.ıu_ çor rirnp oKUYAN
oGRENcı
öoüıırruoiniırcrx
Genelgeye göre, belir-
lenen l00 kitop,
öğrencilere öncelikle
boşvurobilecek|eri
koynok eser olorok
tovsiye edilecek. Bu işi,
zümre öğretmenler
kurulu_ öğrencilerin
sınıf seviyesi ve öğre-

tim progromı
dikkote o]orok
yopocok.
Bu l00 eserden en
çok kitop okuyon
öğrenci, Boyrok
Töreni'nde bütün
öğrencilerin önünde
ödüllendirilecek.
Eserlerin tonıtımı için
konulorıno ilişkin
münozorolor, dinleti
progromlorı düzen-
lenecek, dromolor
hozırlonocok. Bu olon-
do do boşorılı öğren-
ciler ödüllendirilecek.
Okul kütuphoneleri,
öğrencilerin "severek,
isteyerek" foydolon-
mok isteyecekleri
sıcok bir ortomo
donüştürülecek.
Genelgede, bu kito-
plorın ucretsiz
dogıtımının söz konusu
olmodıgı vurgulondı.
Bokonlık gelecek gün-
lerde ilkogretim ogren-
cilerine yonelik de bir
liste hozırloyocok.
l 00 ESER

Bokonlıgın ortoogretim
ogrencileri için hozır-
lodıgı kitop listesi

şöyle:
TURK EDEBİYATİ

I. M. Kemol Atotürk -

Nutuk
2. Kutodgu Bilig'den

Seçmeler
3. Dede Korkut

Hikoyeleri
4. Yunus Emre

Divonı'ndon Seçmeler
5. Mevlono-

Mesnevi'den Seçmeler
6. Nosreddin Hoco

Fıkrolorındon Seçmeler
7. Divon Şiirinden

Seçmeler
8. Holk Şiirinden

Seçmeler
9. Evliyo Çelebi -

Seyohoihomesi'nden
Seçmeler

l0. Kerem ile Aslı
l l . Somipoşozode

I ,ıı!ı ııx.)ı,A.,ı ,A.,ı ,,r

Sezoi - Sergüzeşt
l2. Holit Ziyo Uşoklıgil

- Moi ve Siyoh
l3. Hüseyin Rohmi

Gürpınor - Kuyruklu
Yıldız Altındo Bir İzdi-
Voç

l4. Ahmet Rosim -

Şehir Mektuplorı
l5. Ahmet Hikmet

Müftüoglu - Çogloyon-
lor

l6. Omer Seyfettin -

Hikoyelerden Seçmeler
'l 7. Mehmet Akif

Ersoy - Sofohot
l8. Ahmet Hosım -

Bıze Gore
'l 9. Yohyo Kemol

Beyotlı - Egıl Doglor
20. Yohyo Kemol

Beyotlı - Kendi Gok
Kubbemiz
2l . Abdulhok Şinosi

Hisor - Bogoziçi
Mektuplorı

22. Ruşen Eşref Ünoy-
dın - Diyorlor ki

23. Yokup Kodri
Koroosmonoglu -

kirolık konok
24. Yokup Kodri

Koroosmonoğlu -

Yobon
25. Refik Holii Koroy -

Memleket Hikoyeleri
26. Refik Holit Koroy -

Gurbet Hikoyeleri
27 . Holide Edib

Adıvor - Sinekli Bokkol
28. Hollde EdiL,

Adıvor - Mor Solkımlı Ev
29. Reşot Nuri

Güntekin - Anodolu

Notlorı
30. Reşot Nuri

Güntekin - Çolıkuşu
3'l . Folih Rıfkı Atoy -

Çonkoyo
32. Folih Rıfkı Atoy -

Zeytindogı
33. Foruk Nofız Çom-

lıbel - Hon Duvorı
34. Nozım Hikmet -

Memleketimden İnson
Monzorolorı

35. Şevket Süreyyo
Aydemir - Suyu Aroyon
Adom

36. Memduh Sevket
Esendol - Ayos|ı ıle
l(ırocılorı

37. Peyomi Sofo -

Dokuzuncu Horıciye
Koguşu

38. Peyomi Sofo -

Fotih - Horbiye
39. Nihod Somi

Bonorlı - Türkçe'nin
Sırlorı

40. Ahmet Homdi
Tonpınor - Beş Şehir
4l. Ahmet Homdi

Tonpınor - Sohnenin
Dışındokiler

42. Somiho Ayverdi -

İbrohim Efendi Konogı
43. Necip Fozıl

Kısokürek - Çile
44. Sobohottin Ali -

Kuyucoklı Yusuf
45. Ahmet Kutsi Tecer

- Şiirler
46. Ahmet Muhip

Dıronos - Şiirler
47. Aşık Veysel -

Dostlor Beni Hotırlosın
48. Orhon Veli -

Bütün Şiirleri
49. Cohit Sıtkı Toroncı

-Otuzbeş Yoş (Bütün

Şirleri)
50. Kemol Tohir - Esir

Şehrin İnson]orı
5l . Orhon Kemol -

Eskicinin Oğullorı
52. Soit Foik

Abosıyonık - Koyıp
Aronıyor

53. Soit Foik
Abosıyonık -

H ikoyelerinden
Seçmeler

54. Holikornos
Bolıkçısı - Agonto
Burino Burinoto

55. Kemol Bilboşor -

Cemo
56. Somim Kocogoz -

Kolpoklılor
57. Torık Buğro -

Kuçuk Ago
58. Necoti Cumolı -

Tütün zomonı
59. Rıfot l|goz -

korortmo Geceleri
60. Orhon

Honcerlioglu - 7 Gun
ö | Fokır Bovkurt

l(o plumbogo lor
62. Foık Boysol -

Drino do Son Gun
63. Abbos Soyor -

Yılkı Atı
64. Holdun Toner -

H ikoyelerinden
Seçmeler

65. Oguz Atoy - Bir

Bilim Adomının
Romonı

66. Aaiz Nesin - Yoşor
Ne Yoşor Ne Yoşomoz

6 7. Sobohottin
Kudret Aksol - Gozoz
Agocı

68. Yusuf Atılgon -

Anoyurt Oteli
69. Cemil Meriç - -Bu

üıı<e

70. Ord, Prof. Dr. Ali
Fuot Boşgil - Gençlerle
Boşboşo

7l . Noki Tezel - Türk
Mosollorı

72. Soloh Birsel -

Bogoziçi Şıngır Mıngır

73. Bohottin Ozkişi -

Sokokto
oüı.ıya EDEBayATı

74. Beydebo - Kelile
ve Dimne

75. Eflotun - Devlei
76. Ploton -

sokrotes'ın sovunmosı
77. Sodi - Güliston
78. Cervontes - Don

Kişot
79. Bolzoc - Vodideki

Zombok
80. Viktor Hugo -

Sef iller
8l. Goethe - Foust
82. Doniel Doefo -

Robinson crusoe
83. Dostoyevski - Suç

ve Cezo
84. Gogol - Ölu

Conlor
85. Turgenyev -

Bobolor ve Ogullor
8ö. Tolstoy - Sovoş ve

Borış
87. Gustov Floubert -

Modom Bovory
88. Chorles Dickens -

]kı Sehrın Hikoyesi
89 Knut Homsun -

Aclık
90. Jock London -

Beyoz Diş
9l . Robindronoth

Togore - Goro
92. Ernest

Hemingwoy - Çonlor
l(imin İçin Çolıyor

93. Williom Foulkner -

ses ve ofke
94. lvo Andriç - Drino

Koprusu
95. Ponoit lstroti -

Akdeniz
96. John Steinbeck -

Foreler ve İnsonlor
97.MSelimoviç-

Derviş ve Ölum
98. Cengiz Dogcı -

onlor do İnsondı
99. Cengiz Aytmotov

- Beyoz Gemi
l00. Cengiz

Aytmotov - Gün Olur
Asro Bedel (Gün Uzor
Yüzyıl Olur)

9 yaşffidaki çocuk 9253 kez şnav çekti
Rusyo'do 9 yoşındoki
Povel Guseinov,
9253 şınov çekerek,
Guinness Rekorlor
kitobı'no odını
yozdırdı. Küçük
çocuk 9253 şınovı

yokloşık 6,5
sootte çekt
Moskovski
komsomolei
gozetesinde yoyım-
lonon hoberde,
Guseinov oynı yoşto

Kuzey Osetyo'do
yoşoyon bir çocuğc
oit olon rekoru 6,5
sootte çektiği
şınovlo kırdı.
Akrobolorı,
Guseinov'un şınov

çekmeyi çok
sevdiğ|ni belirterek,
"Bozen televizyon
seyrederken bile
yerinden kolkıp şınov
çekmeye boş|ıyor.
Kendisine şınov çek-

meyi yosoklodık,
omo o bu defo do
gizIice çekmeye
boşlodı" dediler.
Doho önce
hiçbir spor
so|onundo çolış-

moyon Guseinov,
6,5 sootlik
şınoV
morotonu sırosındo
5 dokiko molo
vererek onnesini
telefonlo orodı.
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So

yılındo kurulon
"l55 Polis lmdot
Hottı"ndo 4 grup
holinde 7 gün 24
soot görev yopon
polisler, voton-
doşlorın osoyiş kon
lorındo yoptıklorı
boşvuru|orı değer-
lendiriyor. Aydo 90-
l l0 bin orosındo
ihborın yopıldığı
imdot hottıno
genelde kovgo, hırs
zlık, gosp, siloh
otmo, uyuşturucu,
şüpheli şohıs ve
poket i|e trofik
kozo|orı, yerde yoto
şohıs|or, çolıntı-
buluntu otomobiller,
bonko olormlorı, ve
yongınlo ilgili
ihborlor geliyor.
lhborlor orosındo ilk
sıroyı; 40 bin ihborlo
"olkol!ü şohıslor" olıy-
or. l 55 yo do polisl
orosındo bilinen
odıylo Hober
Mprkezi'nr{c 5
polis memuru

sürekli telefonloro
bokıyor ve gelen
ihborlorı i|giIi birim-
lere uloştırıyor.
l 55'ten telsizle
yönlendirilen po!is
ekipleri, o|oy yerine
zomonındo
giderek
müdohole
edebiliyor.

o

P0
ı

ıııı e en ten
l55 Polis lmdot
Hottı'no ciddi ihbor-
lorın yonı sıro zomon
zomon do görevli
polisleri gülümseten
ilginç ihborlor
geliyor.
Kesintisiz 24 soot
hizmet veren l55
Polis İmdot Hottı'no
bu yı! 7 oydo l 20
bin ihbor geldi. Bu
ihborlor orosındo ilk
sıroyı 40 bin ihborlo
"olkollü şohıslor" için
yopılon boşvurulor
olırken, kovgo, hırsı_
zlık ve hosorlı trofik
kozolorı ihborlorı, en
çok boşvuru
konusu...
l55 Polis İmdot
Hottı'no kovgo, hırsı-
zlık, gosp, siloh
otmo, uyuşturucu,
şupheli şohıs ve

poket ile trofik
kozolorı, yerde yoton
şohıslor, çolıntı-
buluntu otomobiller,
bonko olormlorı ve
yongınlo ilgili ihbor-
lorın yonı sıro ilginç
ihborlor do geliyor.
çocUK ANNEslNl,
ANNE ÇOCUGU
Bir votondoş polisten,
"berbere gitmesi için
bobosını korkut-
molorını" isterken, bir
boşkosı do kendisini
belli bir sootte tele-
fonlo uyondırmolorı
tolebinde bulundu.
Kıso sure oroylo
çocuk ve onne
torofındon yopılon
ihborlor do l 55 te
görevli polislere
ilginç onlor yoşottı.
] 55'i oroyon küçuk
bir çocuk, onnesinin

kendisine
çok
kızdıgını ve
dövdugunu
belirterek,
onnesinin
polisler
torof ındon
olınıp olı-
nomoyo-
coglnl
sordu. Bu
görüşme-
den kıso
bir süre
sonro bu
kez onne

l55'l oroyorok osıl
yoromozlık yoponın
çocuğu oldugunu ve
kendisini çok
üzdügünü onlotorok,
görevli polislerden
çocuğu yoromozlık
yopmomosı için
uyormolorını istedi.
l55'e gelen ilginç
şikoyet ve ihborlor-
don bozılorı şöyle:
-Bir votondoş oto-
bondo benzininin
bittigini bildirerek
benzinci gönder-
ilmesini tolep etti
-Annesinin bokkolo
gitmesı korşılıgınCo
kendısine 500 bin liro
teklif ettigini belirten
bir boşko çocuk ise
"Bu konu rusvete gir-
miyor mu? Annem
suçlu degil mi?' diye
sordu.
-Annesinden sürek|i
doyok yedigini
belirten küçuk bir
çocuk, onnesinin
ekipler torofındon
olınmosını istedi

-Bir ilkokul öğrencisi 3
yoşlorındoki
kordeşinin ders yop-
mosını engellediğini
belirterek polislerden
yordım istedi.
-Bir kişi kendisinin
hırsız olduğunu, soy-
gun yoptıgı işyerinde
işyeri sohib| ile birlik-
te oldugunu
belirterek, ekip gön-
deriIdigi tokdirde tes-
lim o|ocogını belirtti.
-Bir genç cep telefo-
nunun numorosln|
vererek soot
07.00 de uyondırıl-
mosını istedi.
-Bir kodın
Botmon dokı bir
derenin köprü soru-
nunun. Momok'to
bulunon orobo
hurdolorının dereye
dökülmesi ve uzer-
lerinin betonlo
koplonorok
çözülmesini önerdi.
Bu kodın, görevli
polislerin bunun
nedenini sormosı

üzerine de böylece
hem hurdqlorın oluş-
turduğu kötü görün-
tünün ortodon kolko-
coğını hem de köprü
sorununun çözü!e-
ceğini ifode etti.
Ote yondon
Romozon oyındo
Romozon topunun
potloyıp potlo-
modığını sormok
için l55'i oroyon

votondoşlorın yonı
sıro kış oylorındo kor
yoğışı nedeniy|e
okullorın totil olup
olmodıgını soron
votondoşlor do
l55'in müdovimleri
orosındo bulunuyor.
l 55 görevlileri ile bu
hottı oroyon voton-
doşlor orosındo
komik diyologlor do
yoşonıyor. Polisin
odres olmok için
nereden orodığını
sordugu bozı voton-
doşlor, "evin solonun-
rlnn ırnnıtını
verirken, bozı voton-
doşlor do Nerede
oturuyorSunuz?"
sorusuno "konepede'
korşılıgını veriyor.
"7l24 GoREV
BAşlNDA"
Ankoro Emniyet
Müdürlüğü,
Muhobere EIektronik
Şube Müdürlüğü
bünyesinde I986

lran ile turizm k rüsü kurulu
aa

0 r
Hükümet, lron,
Pokiston ve Şili ile
yoptıgı ikili onloş-
moIorın onoylon-
mosıno ilişkin üç oyrı
tosorıyı, TBMM
Boşkonlığı'no sundu.
"Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile lron
İslom Cumhuriyeti
Hükümeti Arosındo
Turizm Alonındo İşbir-
liği Mutobokot
Zoptının
Onoylonmosının
Uygun Bu!unduğuno
Dqir Konun Tosorısı"
ile iki ülke orosındoki
turist okışının ve tur-
izm olonındo
fooIiyet gösteren
seyohot ocenteleri
ile ilgili kuruluş ve

örgütler orosındoki
temos ve işbirliğinin
ortırı|mosı öngörüyor.
Aynı onloşmo ile
oyrıco turizm
yotırımlorı, otel ve
diğer turist konoklo-
mo tesislerinin inşosı
ve otel işletmesi gibi
turizm|e ilgili çeşitli
olon|ordoki işbir-
Iiğinin geliştirilmesi
de hedefler orosın-
do. Teknik işbirliği,
oroştırmo ve tonıtım
moteryol leri nin üreti-
mi gibi turizm
fooliyetlerin in çeşit!i
olonlorındo uygulon-
obilir deneyim ve
know-how
değişimine destek
verilmesi de

tosorının omoçlorı
orosındo.
"Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile
pokiston İslom
Cumhuriyeti
Hükümeti orosındo
Soğlık Alonındo İşbir-
liğine Doir
Anloşmonın
Onoy|onmosının
Uygun Bu!unduğuno
Doir Konun Tosorısı"
ise iki ülke orosındo
soğlık olonındo
gerçekleştirilmesi
öngörülen ilişkilere
hukuki zemin teşkil
edecek. Tosorı ile
soğlık personeIi ve
uzmon değişimi,
soğlıklı ilgili tüm
konulordo bilgi ve

deneyim olışverişi
gibi yollorlo işbirliği
yopılmosı hede-
fleniyor. "Türkiye
Cumhuriyeti
Hükümeti ile Şili
Cumhuriyeti
Hükümeti Arosındo
Askeri Alondo,
Eğitim, Sovunmo
Sonoyi, Teknik ve
Bi!imsel İşblr|iği
Anloşmosının
Onoylonmosının
Uygun Bulunduğuno
Doir Konun Tosorısı"
ise iki ülke orosındo
sovunmo sonoyi ve
oskeri eğitim o!on-
lorındo doho somut
işbirliğinin
geliştiri!mesini
öngörülüyor.

ı
ABONE 0LDUNUZ tüllu?
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Dizilerde reklam zulmtine son

.!}

RTUK Boşkonı Fotih
Koroco, yeni yoyın
döneminde izIeyiciler-
den çok soyıdo
şikoyet o]on 'reklom
orosı dizi' yöntemine
izin vermeyeceklerini
söyledi.
Rodyo ve Televizyon
Ust Kurulu (RTUK)
Boşkonı Fotih Koroco,
televizyonloro uygu-
lonon progrom koldır-
mo cezosının coydırıcı
olmodığını belirterek,
"Uyorı cezosının ordın-
don poro cezosının
verilmesini öngören
düzenleme yopıl-
molıdır" dedi. Koroco,
'reklom orosı dizi'
uygulomosıno yeni
yoyın döneminde |zin
vermeyecek|erini
oçıklodı.
Televizyonlordon ho!k
şikoyetçi mi?
Alo-RTUK hottıno
şikoyetler son dönem
çok orttı. Bundon biz
de büyük rohotsızlık
duyuyoruz.
Verdiğiniz cezolor
coydırıcı olmuyor mu?
Asıl mesele cezolorın
coydırıcı olmomosıdır.
Once uyorı veriyoruz
ordındon progrom
durdurmo veriyoruz.
Progrom durdurmonın
televizyon kuruluşlorı
üzerinde coydırıcı etki
y.opmoaığı görülüyor.
Once uyorı cezosı
ordındon doğrudon
poro cezosı
vermeliyiz. Dizi orosı

reklom yoyınlorındo
poro cezolorının doho
coydırıcı olocoğını
düşünüyorum.
Poro cezosı coydırıcı
olocok mı?
poro cezosı olunco
televizyono cezo
gelmiş oluyor.
Progrom kotdırmo
olduğu zomon
sodece progromı
yoponlor cezo-
londırılıyor. Reytingi
yüksek bir progromso
yeterince coydırıcı
cezo olmodığı
onloşılıyor. Bir sootlik
yoyının yerine boşko
bir sootlik progrom
koyduğumuz zomon
yoyıncılorın bunu
coydırıcı olorok
görmedikleri
görülüyor.
Progrom koldırmo
cezolorını uyguluyor-
lor mı?
Uygulomok zorun-
dolor. Amo progrom
koldırmo verildiği
ekronlordo bile
forkedilmiyor. l0
dokikodo bir uyorıcı
yozının geçilmesi
gerekir diyor. Belgesel
progrom gördüğu
zomon seyirci konolı
değiştiriyor ve pro-
grom durdurulduğu-
nun forkındo bile
olmuyor.
Yeni yoyın döneminde
reklom orosı dizi
yoyınıno izin
verecek misiniz?
Biz önce uyorı, ordın-

don progrom durdur-
mo ve ordındon poro
cezosı veriyoruz.
Progrom koldırmo
cezosı verdiğimiz bozı
dizilere poro cezosı
uygulomosı
yopocoğız.
Ağır işleyer idori
yorgı çorkıno roğmen
bundon sonro poro
cezolorını uygulobile-
ceğiz. Böyle ih]oller
olduğu zomon
müeyyide uygu-
lonocoğı bilInmeli.
Televizyon yoyıncı lorı-
no bu konudo hos-
sosiyetimizi ifode ettik.
Yeni yoyın döneminde
geçen yoyln
dönemınde olon
ihloller olmoyocok.
Yerel ve diI ve lehçel-
erde yoyın yopmok
için özel kuruluşlordon
tolep geldi mi?
Ulusol kuruluşlorın
hlçbirinden yerel dll
ve lehçelerdeki yoyın-
lor konusundo tolep
gelmedi. Komu
yoyıncısı olorok
sodece TRT boşvurdu.
Yerel bozı kuruluşlorın
boşvurusu vor.
Diyorbokır'do 2 ve

Botmon'do l
yoyın kuruluşu
boşvurdu. ToIepler
değerlendiriyor.
Bunloro sürotle
cevop verilecek.
T"Türkçe'yi
kotIediyor|or"
Hongi konulor
üzerinde

duruyorsunuz?
Çolışmolorımız devom
ediyor. Lisons devir
yönetmeliğimiz
üzerinde çolışıyoruz.
Bozı yoyın kuru-
luşlorının diğer yoyın
kuruluşlorı torofındon
yoyınlorını bozulduğu
konusundo
şikoyetlerde
bulunuyorlor. Yerel
yoyıncılorlo istişore
toplontılorıno
boşlodık. Türk Dil
Kurumu Boşkonı Şükrü
Akolın Türkçe'nin güzel
kullonımı konusundo
seminerler veriyor.
Güzel Türkçemiz
birçok rodyo televizy-
on kurulusu torofındon
rotlediliyor Türk Dil
kurumu ile ortok bır
çolışmo yopıyoruz.
Progrom yopımcılorı
ve metin yozorlorını
bu seminerlere kotıl-
mosını soğloyocoğız.
Televizyon kuru-
luşlorının RTUK'ten
hongi konulordo
şikoyetlerde
bulunuyor?
Ust Kurul poylorının
yüksek olmosındon
şikoyet ediyorlor.

Yüzde 5'i bize oit,
yüzde 5'i ise sekiz yıIlık
temel eğitime kotkı
poyıdır. Yüzde l0
reklom gelirlerinin
kesilmesinin kendiler-
ine büyük yük
getirdiğini ifode
ediyorlor.
Frekons iholesi
unutuldu mu?l
Her türlü goyreti
göstermemize roğ-
men iholeyi yopmo
konusundo boşorılı
olomodık. 2002'de
yopılon değişiklikle
frekons p|onlomo
yetkisi
Telekomünikosyon
Kurulu'no, ihole
yopmo yetkisi ise
Hoberleşme Yüksek
Kurulu'no verildi. Biz
sodece iholenin
gerçekleştiri l mesinden
sorumluyuz. Yetki
Hoberleşme Yüksek
Kurulu'ndo olduğu için
bu kurulun toplon-
mosınI beklıyoruz.
Evlül oVındo Devlet
Bokonı Beşir Atoloy'ın
kurulu toplontıyo
çogırocoğını
duşünüyoruz. Komuyo
oit frekonslorın bedel-
siz kullonılmosındon
rohots.ızlık duyuyoruz.
AGB,NıN REYrıNG
öıçüıııERi GERçEGi
YANSİTMİYOR
RTÜK'e reyting ölçümü
yopmo görevi verildi.
Neden yopmıyor-
sunuz?
Reyting ölçümü yetkisi

hokkındo Anoyoso
Mohkemesi yürütmeyi
durdurmo kororı verdi.
Bu konu çok önem-
Iidir. AGB ölçümleri,
yoyın kuruluşu, reklom
veren ve reklomcı
orosındo ticori
uçgendir. Konunun
boşton ele o|ınmosı
ve RTUK'ün sorumlu-
luğundo veyo deneti-
minde yopılmosı
gerekir. Geniş onlom-
do ölçüm yopı|molı.
l 95l soyılı denekle
reyting ölçümü
yopılomoz. Bu denek-
lerin hongi bölgeler-
den seçlldiğl önem-
lidir. Belli illerde
yopılıyor. Asgori 5000
cihozlo bu ölçümlerin
yopılmosı gerekir. Bu
kodor oz cihozlo
yopılon çolışmolor
yeteri kodor gerçekleri
ortoyo çıkortmoz. Şu
ondoki cinnet holidir.
Bunun oltındo ölçüm-
ler yotıyor Ölçümlerin
cıercek reytinoi ortovO
koymodıgını düsunüy-
orum, yonılıyor olo-
bilirim. Amo sosyol
reyiingi hoyoto
geçirelim. Şu onki
ihtiyoç ioplumsol
ihtiyoçton değil,
reklom verenlerin
tolebinden koy-
noklonmoktodır.
Sosyol reyting ölçüm-
leri ortoyo çıkmodon
reyt|ng sonuçlorıylo
ilgili şüphemiz devom
edecektir.

korkunun formülü bulundu
Bir korku filminin
gerçekten korkunç
olup olmodığı ortık
ölçülebiliyor... İngi!iz
biIim odomlon
torofındon ge!iştirilen
bir formülle filmin ne
kodor korkunç
o|duğu hesoplon-
obillyor. Formül film-
lere uygulondı ve..
Londro'doki Kroliyei
Koleji motemotik
uzmonlorındon Anno
Sig|eı formülde,
yorotılon gergin!ik,
çevrenin özellik|eri,
okon kon miktorı gibi

değerlerin kul-
Ionıldığını bildirdi.
Formülde, müzik, oni
efekt, bilinmeyen ve
kovolomoco soh-
neleri gibi gerginliği
ortıron unsurlor
dikkote olınıyor.
Filmi korkunç yopon
unsurIor Qrqsındo,
oloylorın gerçeğe
yokın|ığı ve çevrenin
görünüşü de etkili.
Eylem gerçeğe ne
kodor yokın olurso
sohne ne kodor
koronlıkto çekilirse o
kodor korkutucu

oIuyor. Aroştırmo
cılor, fi|mde görülen
kon miktorının do
çok önemli oldu
ğunu, doğru yer,
zomon ve miktordoki

konın gerginliği
ortırdığını, oncok
fozlo kon okon film-
lerin korkutucu öze!-
!iklerini yitirdiklerini
belirtiyor. Bir filmin

korkunç!uğunun
ölçülebileceği for-
mül şöyle:
korkunçluk oronı_
(es+u+cs+t)
üstü2+s+(tl +

tll?+(o+dr+fs)/n
+ slnx- l.
es = gerginlİk
yoroton müzik.
u - bllinmeyen.
cs = kovolomoco
sohnesi.
t = oYUhcunun tuzo-
ğo düştüğü sohne.
s = ohi efektler.
tl - gerçek hoyot.
f = hoyol.

o _ oyuncunun yol-
nız olmosı.
dr _ koron|ık mekon.
fs _ dekorosyon.
n = görülen oyuncu
soyısı.
x _ görülen kon ve
porçolonmış orgon-
lor.
sin _ stereotip.
Bu formülle hesop-
londığındo, Stephen
King'in romonındon
beyozperdeye okio
rılqn "Çığlık" (The
Shining) en korkunç
korku filmi. medyoto-
vo.net

J
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|HALE |LANı
GEMLIK BELED|YESİ

DEMiRSUBAşı ıvılxııtrsi isKELE MEYDAN| oÜzrı.ıı.ııııt iNşıa1 y4r,, işi yopım işi oçlk ihole usulü ile ihole edilecekiir.
|hole Koylt numorosl : 2oo4l123194
l - İdorenin

o) Adresi : GEMtiK sçLgoiyrsi AHMET DURAI MEYDAN| ı oooo oııııı-iıVgunsı
bl Telefon Ve foks numoİosl : 224 5134521 - 224 513452E
cl Elekİronik posto odresi (vorsol : gemlikbel@tİnet.neİ.lr

2- İnole konusu yopım işinin
oı nİteliği, türü ve mikton : DÜZENIEME iNşAATl

YAP|M lşl
t.E25.oo ıvı, oüzıNıı-eıı AIANı, 375 M3 Bs25 poMpAtl HAZıR BEToN, 3.963 ToN iNcr gıroı,ıınıııı otıvıin, l2.E54 ToN xısın çttix,

ToN KAI|N ırroNınıvır orıvıini.
b) Yopllocoğl yer : DEMiRSUBAş| ı.ınrııı.ı-ısi isxgıı ıvıtYonNı ı6600 GEMLiı(BURSA
cl lşe boşlomo torihi : Sözleşmenin yoplldlğlnln tebliğ torihınden iliboren s(BEŞ) gün içinde yer leslimi

yopdoıok işe boşlonocoktlr.
d) lşin süresi : Yer tesliminden itiboren 2o{YlRMl) İokvim günüdür.

3- İholenin
o) Yopllocoğl yer: : GEMtiK grltoivrsi ıoooo etıılııiıVaunse
b) Torihi ve sooii : 3l / 0E / 2004 - l0 : 00

4_ lholeye koİlobilme şortlorl ve istenilen belgeler ile yeterlik değer|endirmesinde uygulonocok kİiterler:
4.ı- iholeye kolllmo şoltlon Ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligot için odres beyonl; oynco irtibot için telefon numorosl ve foks numorosl ile elektronik posto odresi.
4.1.2. Mevzuotı geıeği koyıtlı olduğu Ticorel Ve/veyo sonoyi odosl Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olmosl holinde, iholeye ilişkin ilk ilonln yoplldlğl yıl içerİsinde ollnmlş, Ticoret ve/veyo sonoyi odoslno koyltll

olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. lüzel kişi olmosl holinde, mevzuotı gereği tüzel kişiliğin siciline koyıİlı bulunduğu Ticofel ve/veyo Sonoyi odosındon iholeye

ilişkin ilk ilonln yoplldlğl yll içerisinde olınmış, tüzel.kişiliğin sicile koyılh olduğuno doir belge.
4.1.3. Teklif Vermeye yeİkili olduğunu gösteren lmzo Beyonnomesi veyo lmzo sirküleri.
4. l .3.1 . Gerçek kişi olmosl holinde, noİer İosdikli imzo beyonnomesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olmosl holinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin orİoklon, üyeleri veyo kuruculorl ile tüzel kişalİğin yönelimindekİ görevlİleri

belirten son durumu gösleİir Ticorel Sicil Gozetesi veyo bu hususlorı tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tosdikli imzo sİrküleİİ.
4.1.4.4734 soylll Konunun l0 uncu moddesinin (o), (b), (c), (dl, (e), (s) ve (i) bentlerinde soyllon durumlordo olunmodlğho ilişkin yo

toohhütnome,
4.t.5. Şekli Ve açeriği idori Şortnomede belirlenen teklaf mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği ldori Şortnomede belirlenen geçici teminot.
4,1.7. lhole konusu işin tomoml veyo bir klsml olt yüklenicilele yoptlnlomoz.
4.1.8. lhole dokümonlnln sotln ollndlğlno doir belge.

_ 4.1.9. Gerçek veyo tüzel kişi olmosl durumuno göre ortoğı olduğu şohls şirkeİleri ile sermoyesinin yonslndon tozlosıno sohip olduğu s

moye şirketlerine ilişkin beyonnome, fr

]
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4.1.ı0. Tüzel kişi istekli toroflndon sunulon iş deneyim belgesinin, oynl tüzel kişinin yonslndon fozlo hissesine sohip orloğlno oit olmosl
holinde sunulocok iş deneyim belgesinin boşko bir tüzel kişiye kullondlnImoyocoğlno ilişkin toohhütnome.

4,2- Ekonomik ve moli yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin toşlmosl gereken krilerler
4.2.1. Bonkolordon temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % lo'undon oz olmomok üzere, istekli torofıridon belirlenecek lutordo bonkoloİ nezdindeki kullonllmomlş nokİİ
kredisini veyo kuılonllmomlş İeminot mektubu kredisİni gösterir yerli veyo yoboncl bonkolordon ollnocok belgeleİ,

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin toşlmosl gereken kriterler
a.ı.ı. iş deneyim belgeleri
l§leklinin, son on beş yl içinde yurt içinde ve yurt dlşlndo komu veyo öze| seklöİde sözleşme bedelinin en oz "/" 70'ı oronlndo gerçek-

leştirdiği veyo % 50'si oronlndo denetlediği veyohut yönettiği idoİece kusursuz kobul edilen ihole konusu iş veyo benzer işlerle ilgili
deneyimini gösteren Ve teklif edilen bedelin %70 oronındon oz olmomok üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. lsteklinİn orgonizosyon yop§lno ve personel durumuno ilİşkin belgeler
ı ıorr şıNrivı şeri oı.ınır ıvıüııexois vçvı ıvıiıvıın
2 ADET USTA
vrrını.i sıvıoe işçi
4.3.3. Mokine ve diğer ekipmono ilişkin belgeleİ
l ADET tGMYoN
ı aoer yüxı.rvici
ı ıoer Nivo
isrexı-iııiıı xrxoi ıvııı-ı oıeıı resis, ıvıı«iıır rrcxizır vı oiĞın ıxipıı,ıııı, rırune, orıvıinıaş vrvı ııvıonrisıvıAN DEFTERiNDE KAYlTtl

oı.ouĞulı DAIR NoTER rrspir rurıxıĞı vEyA yEMiNti ıınıi ıvıüşıvin RApoRu vADA SERBEsT ııuıııseseci vr ıvııı.i ıvıüşıvin RApoRu iı.r rgvsi
toiı-in. reırıxür ıoiırnt« reııix ıoiııcrx TEsis, MAKiNE, rrcxizıı ve oiĞın rripıvıııı içiıı ise Norın oıııvı-ı ıııııxürı.ıııvıııiıt veniı.ıvırsi
GEREK|R. iş onrıxı-ıxı-ınıııoı piı.or vr oiĞen onrırı-ını ıir TEsis, MAKiNE, rrcrıizır vı oiĞe n rxipıııH oRTAKIıK oRANıNA BAKıtMAKsızıN
TAM otARAK DEGERtENDlRlLlR.

4.4- Bu iholede benzer iş olorok,BiNA YAP|M|,BEToN VE BEToNARME vıııı.,ı iNşaarı.aRl, Yot vE SAHA BEToNIAMı işı-ıni rııuı- ıoiıtcırrin
5- lholeye sodece yerli istekliler kotlobilecektir.
o- itıoıe dokümonı egııı-ir grleoiyEsi FEN iŞtERi vÜoÜnı-ÜĞÜ odresinde görülebilir ve t oo,ooo,ooo T[ korşılığı oynı odresten temin

edilebilir. iholeye tekti' verecek olonlonn, ihole dokümonınl sotın olmolon zorunludur.
7- Teklifler ihoıe sootine kodor GEMLiK orı.roiyEsi ıccoo etııtiıvsuRsA odresine verilebileceği gibi, İodeli toohhütlü posto voslloslylo

gönderilebilir.
8- lsİekliler teklif|erini,onohlor teslimi götürü bedel üzerinden vereceklir. lhole sonucu, üzerİne ihole yopllon istekliyle onohtor teslimi

götürü bedel sözleşme İmzolonocokllr.
9_ |stekliler tekıit eftiklerİ bedelin %3'ünden oz olmomok üzere, kendi belirleyecekleri tuloİdo geçici teminol vereceklerdir.
l0- Veİilen tek|lflerin geçerlik süresi, ihole İorihinden iliboren en oz 60 lğkvİm günü olmohdlr.
l l - Konsorsiyumloİ iholeye teklif vefemezler. Bosın : 2004/66
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Aleıj lk hastalıklar 0nemsenme
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kol ve bocoklorın
eklem yerinde
gorülür. Alerji koşıntı!ı,
yer yer deride
koborıklık gösteren,
üzeri kırmızı, hudutlorı
düzensiz deri oloylorı
şekIinde kendini belli
etmektedlr. Boşko bir
deri oler!isi de ürtık-
erdir. urtiker, koborık
ortosı beyoz, çevresi
kırmızı, plok şeklinde
koşıntılı deri belirti-
leridir. Kontok der-
motit, derinin olerjiye
yol oçon moddeyle
temos eden böl-
gelerinde görü|en ve
su toployon koşıntılı
iltihoplonmolordır.
Gözde olerji belirtileri
ise; koşınmo, kızormo
ve göz yoşormosıdır.
Alerjilerden en tehlike-
lisi onofloksi denilen
çeşididir ki, so|unum
yol|orı tıkonır, tonsiyon
oniden düşer ve şok
şeklindedir. Bu durum-
do Adrenolin iğnesi
vurulur. Astım, çeşitli
olerjik moddelerin
teneffüsü ile ortoyo
çıkor. Aıeılinin
gögusteki belirtisı kurıı
öksur.ük ve hırıltıdır.
Astımlı hoslolor nefes
verirken hırıltılı ses
çıkorırlor. Çünkü hos-
tonın bronş|orı
dorolmış durumdodır"
diye konuştu.
ALERJİ TEDAVİS|NDE
vüz oüıoünücu
soNuçLAR ALlNlYoR
Alerjiye korşı neler
yopıImosı gerektiğinin

Türkiye'nin
kanser haritasıCildiye Uzmonı Dr.

Kevser Tonboklor,
önemli olerjik
hostolıklorın
olduğunu, bu durum-
lordo mutloko
tedoviye boşlonmosı
gerektiğini söyledi.
Ozel Selçuklu
Hostonesi Cildiye
uzmonı Doktor kevser
Tonboklor, "Alerji,

çeşitli yollorlo vücudo
dışorıdon g|ren bozı
yoboncı moddelere
korşı, orgonizmonın
göstermiş oIduğu tep-
kiye boğlı belirtilerdir.
Bu tepki normol inson
vücudundo
müdofooyı soğlor.
Aşın tepki gösteren
bünyelere olerjik
bünye denir. Alerjiyi
meydono getiren
moddeler, oğız yolu,
solunum yolu ile
vücudo girebildikleri
gibi, temos yoluylo
do girebilirler. Ağız
yolundon girerek o|er-
Ii yopon belli boş|ı
moddeler; bohorotlor,
muz, kivi, yumurto,
bolık, çilek, postırmo,
sucuk. solom, tohin
helvosı, koymok, süi
ve sutlü besinler, çiko-
loto gibi kokoolu
besinler, bozı
iloçlordır. Enjeksiyon
yoluylo girenler,
tetonos, difteri ve
buno benzer koruyu-
cu serumlor, tedovide
kul|onılon bozı iloçlor
(penisilin olerjisi glbl)
ve böcek sok-

.molorıdır. Deri ve sol-
unum yol|orıno temos
ile olerji yoponIor ise,
bozı bitki öz sulorı,
çom oğoçlorındon
domloyon terebentin
moddesi, ilkbohordo
me}^/e oğoçlorının
çiçeklerinde bulunon
sorı polen tozlorı, hoy-
von tüyü, ev tozu, çlm
ve ot polenleridir"
diye konuştu.
Bunlordon boşko oler-
jiye sebep olon mod-
deler bulunduğunu
koydeden Tonboklor;
"Meselo, vücudun
herhongi bir yerindeki
bir mikrop veyo
porozit olerji yopo-
bilir. ylne bozı kimsel-
erde, güneş ışınlorının
olerjiye sebep olduğu
bilinmektedir. En çok
rostlonon olerjiIer;
Astım, ekzomo,
somon nezlesi ve
ürtikerler olmoklo bir-
likte, ortık birçok
şikoyetler olerjiye
boğlonmoktodır.
lnsonlor, kendilerine
iyi gelmeyen herşeye
olerjileri olduğunu
sonır. Ancok bugün
olerjilerin gerçek
sebepleri bilin-
memektedir. Derideki
olerjiler çeşitlidir.
Ekzemo veyo otopik
dermotit sık görülür.
Bu hostolık genellikle
küçük çocuklordo
deride koşıntıyo veyo
kobukloşmoyo sebep
olur. Bu belirtiler özel-
likle yüzde, boyundo,

bilmesinin önemine
değinen Dr.
Tonboklor, "Alerjik
hodiselerin önlen-
mesinde, çeşitli yollor
denenebilir. Kişi hongi
moddeye korş| iıossos
ise, o .-nodde ıle
lemosını önlemek bir-
incı yoldur. Kişinin
hongi moddeye hos-
sos olduğu, olerji test-
leriyle onloşılır. A|erji
yopon (olerjen) mod-
delerin çözeltileri
cilde zerk edilir. ciltte
hongi moddenin
çözeltisi olerji yopıyor-
so, onun, kişi için
olerjik modde olduğu
ortoyo çıkor. Bu
tespitten sonro doktor
torofındon uygun
tedoviye geçilir. Şok
şeklindeki üzüntüler
de, olerjik bünyelerin
olerji olmosıno sebep
olur. Böyle durumlor-
do üzüntülü ortom-
don uzokloşmok en
uygun tedoviler-
dendir. En çok ku|-
lonılon olerji iloçlorı,
onti histo m iniklerdir.
Antihistominikler cok
ceşitli olup, bır kışiye
ftıydolı oJon bır ontı-
hıstominik, diğer
kişiye foydolı olmoyo-
bilir. Doktor
nezoretinde kortizonl u
i|oç|or do kullonı|o-
bilir. Bu kortizonlu
iloçlorın dozunun
uygun olorok
olınmosı gerekir"
dedi.
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Soğlık Bokonlığı
Konserle Sovoş
Doiresi i|e Ankoro ll
Soglık Müdürlüğü
Konser Koyıt, lstotistik
ve Eğitim Birimi'nih
ortokloşo gerçek-
leştirdiği konser
oroştırmosı
Türkiye'deki konser
vokolorıno ilişkin

çorpıcı gerçekleri su
yüzüne çıkordı.
Aroştırmoyo göre
1999 yılındo sekiz
bin 879 olon konserli
soyısı 2003 yılındo
üç bin 893 oriorok
l2 bin 77Z'ye yüksel-
di. Erkeklerde en çok
okciğer, mide,
mesone, prostot ve
kolon, kodınlordo ise
meme, over, mide,
kolon ve okciğer
konseri görülüyor.
Ankoro |l soğlık
Müdürlüğü'nün yoyın
orgonı, "Soğlığın
Boşkenti" dergisınde
yoyınlonon oroştırmo
sonuclorıno göre
l999 yılındo sekız
D ı,t Ei. 2UULj y rldO
sekiz bın 6l3, 200l
yılındo dokuz bin
054, 2OO2 yılındo l 0
bin 97l ve 2003
yılındo |2 bin 772
konserli hosto tespit
edildi. 2003 yılındo
'bildirimi yopılon'
konser vokolorının
yoş ve cinsiyete göre
istotistikleri şöyle:
"0-4 yoş: Erkek 102,

Kodın: 85,Toplom:
l87
5-9 yoş: Erkek l03,
Kodın: 64, Toplom:
167
l0-14 yoş: trkel( 83,
Kodın: 70, Toplom:
l53
l5-19 yoş: Erkek l l2,
Kodın: 82, Toplom:
194
20-24 yoş: Erkek l8l,
Kodın: l l4, Toplom:
295
25-29 yoş: Erkek I 75,
Kodın: ] 50, Toplom:
325
30-34 yoş: Erkek 203,
Kodın: 267 , Toplom:
470
35-39 yoş: Erkek 233,
Kodın: 390, Toplom:
623
40-44 yoş: Erkek 443,
Kodın: 53l, Toplom:
974
45-49 yoş: Erkek 585,
Kodın: 635, Toplom:
|22o
50-54 yoş: Erkek 935,
Kodın: 772, Toplom:
1 707
55-59 yoş: Erkek 803,
l(odın: 592, Toplom:
l 395
60-64 yoş: Erkek 84],
Kodın: 623, Toplom:
| 464
65 ve üstü: Erkel< İki

bin l ] 2, Kodın: Bin
436, Toplom: 3548
Genel top|om: Erkek
Altı bin 9I l, Kodın:
Beş bin 8l l, Toplom:
l2 bin 772'

nedenlerl ııe tedavlsi
Çocukluk döneminde
süi dişlerin değişip,
kolıcı dişlerin gelmeye
boşlomosıylo pek çok
çocukto çoproşıklık-
lorın yoşondığı bildiril-
di. Türk Dişhekimleri
Birliği'nin (TBD) web
sitesinde yer olon bil-
gilere göre, bir çok
onne ve bobo,
"Çocuğuftun dişleri
eğri geldi" endişeyle
dişhekimine boşvuruy-
or. Bu durumun en
büyük nedeninin
'kolıtım' olduğunu
belirten uzmonlor,
zomonındo olınmoyon
bozı önlem|erin de
çoproşıkloro yoI
oçtığını ifode ettiler.
Genetik olorok çocuk-
to çene boyutuylo diş-
lerin genişlikleri orosın-
do uyumsuzIuk olmosı

yo do çenelerin
gelişmesini o|umsuz
yönde etklleyen sol-
unum yolu problem-
lerinin dişlerde
çoproşıklığıkloro yo!
oçtığını on|oton
uzmonlor,
"Çocuğunuzun burun
yollonndoki solunumu
engelIeyen foktörler
öncelikle üst çenenin
doho sonrodo olt
çenenin normo!
büyümesini etkileyerek
dişlerin düzgün sırolon-
mosıno engel olurlor.

normol değişme
zomonı gelmeden
çekiImesi olduğuno
dikkoti çeken uzmon-
lor, şunlorı koydetti:
"'Nosı! olso yerine yenisi
gelecek' düşüncesiyle
tedovi edilebilir düzey-
deki süt dişlerinin çeki-
mi son derece
hotolıdır. Çünkü bu
diş|er olt|orındon ge|e-
cek kolıcı dişlerin yerini
koruyoro k çoproşıklı k-
lorı önlerler. Bir süt dişi
zomonındon önce

çekilirse yondokl dişler
çekilen dişin boş|uğıno
doğru koyor. Altton
gelecek kolıcı dişin
süreceği yeri kopotır,
kolıcı diş buloblldiğl
boşlukton sürmeye
çolışır yodo gömülü
kolır. Her iki durumdo
do diş sisteminin den-
gesi bozulur ve
çoproşıklıklor gözlenir.
Süt diş|erini oro yüz-
lerinde görülen çürük-
ler zomonındo tedovi
edilmezse yondoki
dişler çürüyen, koyıp
diş dokusu kodor
boşluğo koyor.
Çoproşıklıklorın bir
diğer nedeni de budur.
lşte bu nedenlerden
doloyı süt dişlerinde
görülen çürüklerin
tedovisi son derece
önemlidi/'.

erı nşÇapraşı kdı
Bu durumdo mut-
loko uzmon bir
dişhekiminin
müdoholesi
gerekir" diye
konuştulor.
Dişlerdeki
çoproşık|ığın bir
diğer nedeninin
de süt dişlerinin

NOBETç| e czANE
21 Ağustos 2004 Cumartesi

SENA ECZANESİ
22 Ağustos 2004 Pazar
ÇAMLİCA ECZANESi

ııo
I GüNLuK slYAsl GAZETE I

YlL : 32 SAY! : l9l0
rİvırı : 250.000 TL. (KDv Dohıt)

Sohibi : Kodri GULER
Yozı İşleri Müdürü : Serop eÜl.en

Hober Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ
İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B

Tet :5t3 96 83 Fox:513 35 95 GEMLiK
Bosıldıöı Yer : ORFEZ OFSET

Motbooclık-Yoyıncıl ık-Rek]o mcı lık Tesisi
İstikIol Cod. Boro Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini boyrom Günleri ve Pozor günleri yoyınlonmoz)
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Konfeksıyon mafuneleri

kullanımı kuru una buyu kilgl
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Holk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Solonu'ndo yopılon konfeksiyon mokineleri
kulIonımı ve yeiiştirme kursunun "kursiyer yetenek sınovı'no l OO kişi kotıIdı.

l Eylül'de boşloyocok olon sınovloro puonlomo sırosıno göre 50 kişi kotıloc
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ho!k
Eğitimi Merkezi
Müdür!üğü
torofındon oçılon
Konfeksiyon
mqkineleri kuIlonımı
ve yetiştirme
kursunun "kursiyer
yetenek sınovı"
yopıldı.
Holk Eğitimi
Merkezi solonundo
yopılon sınovloro
mürocoot eden
l00 kişi kotıldı.
kotı|ımcılordon
olocok!orı

puonlomo sırosıno
göre 50 kişinin
l EylüI'de boşloyo-
cok kursloro
kotılocoğı oçıklondı.
Konfeksiyon
mokinelerinde usto
öğretici ler torofındon
3 oy boyunco
eğitilerek öğren-
meleri soğlonocok
kursiyerlerin son
zomonlordo oşırı
istek olon konfeksi
yon otöl yeIerinde
rohot|ıklo iş bulmo
imkon!orının
bulunduğu bildiri|di.

ıı ı l ı ı ı

TURKİYE,NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLAİİİ
ıı

KAIAI08l[Rı]üIıZı 00R]UIEDEı| ı(ARAR UER]UIEYıı|

Foturo & Gider Mokbuzu & Sevk İrsoliyesi &
Toşımo İrsoliyesi & İrsoliyeli Foturq & El İlonı & Broşür

& Korfuizit & Koşe & Cllt & Kitop & Dergi
ıı ıı ı ı ı ı ı ı ı

HER TURLU MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYİN

f,örie,ı oisGt
MATBAAC İ Lİ K-YAYİ N C İ Lİ K-RE KLAM C İ Lİ K
İstiklol Cod. Boro Sok. Akbonk Arolığı No : 3/B GEMLİK

TeI : (0.224| 5l3 96 83 Fox : (0,224| 5l3 35 95

o 12
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Çocuklorınızln gqnde en oz üç sootini olocdk olon okul yolculuklğnno son verjyoruz....

Okulumuz ozel Aykent alköğretirn okulu ve Anoslnlf| 2oo4 - 2oo5 öğretim ylll koyıtlonno boşlo
Deneyimli kodrosu ve çoğdoş eğiİim onloylşlylo sizlere en yokın özel okuldur

rnıştır.

2004-2005 oGRETıM Y|LI F|YAT LlsTEt\4lz

SıN|FLAR Ücntr
ANAslNıFı 3.ooo.ooo.oo0 TL
t . sıNıF 3.75o.ooo.ooo TL
2. sıNıF 4.5oo.ooo.oo0 TL

. 3. sıNıF 4.5o0.ooo.00o TL
4. sıNıF 4.50o.ooo.oo0 TL
5. sıNıF 4.5oo.ooo.o0o TL
6. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlorımızo yemek ve servis dohildir
ÖorıınııERDE l o TAl(sir iıııxnı.ıı VARD|R

Te! : 5l3 50 84 - 512 27 77 GEMLİı(23 Ağustos 2004 Pazartesi

GEMLİK
GEMLix,iıı iı_x GüNLüx GAzETEsl

TARAFSıZ siYasi GA'^Z,ETE
FlYATl : 250.000- TL.

-a3. Cumhurbaşkanı

r anll l
3. Cumhurboşkonı
Celol Boyor,
ölümünün1 8.
yıldönümünde
Umurbey'deki
Anıt Mezorında
düzenlenen devlet
töreni ile anıldı.
Eski törenlere göre
dohq sode geçen
crnmo törenine,
Cumhurboşkonı
qdınq 8oş Don rymcın
Metin Yqlmqn,
hükümet odına
Milli sqvunmo
Bqkonı vecdi
Gönül kotıldı.
Boyorın kızı Nilüfer
Gürsoy, eşi Doktor
Ahmet Gürsoy, torunu
Celol Boyor ve eşi ile
Gemlik'ten ve Bursa
don gelen siyosiler ite
votqndqşlcir onmo
töreninde hqzır
bulundulqr.
Seyfettin ŞEKERSÖ Z'ün

hqberi soyfo 3'de

Anmo töreni izlenimleri
Önceti günkü yozımdo gününü yonlış yozdığım için

"yorın' dfe düıeiterek yozımo bo$ryorum,

Rohmelli ioyorl llmuıbey'e her gelişinde izledirn.

Boyor,,,§urnhuıflei torihimizin önemli şohsiyetlerinden ye

ve l03 yıllık ömru mücodeie ile

Boşkonı bu nikitorenlerde yoktu.

eski Milli Sovunmo ye Mllli Eğitim 8okonı
ve ilçe yönetiçileıi ile tom l«odro

hep bu lörenlerde iokımlonylo bir-

bu iorenier, §on yıilordo deüel

@or1 qnmgk şoit A{ porlililere

Anmo

ölüm8

nln ındobqş
düzenlenen

zOm0her nki ıbıCumhuıboşkonı g boş
etiieşlik

Mitıİ nm0§ovtı konıBo Vecdi ile0önül

§oııİ0, sffcseJin çeiin gçiiği gün-

b-irçok merkez sog portinin

iiderli
Tonsu

töıgnlg,qnıldı.

ve llçe örgütu ile l«oiıldı,

ıo Gebl8oyor'ın mezon odeto

yorulurduk

yopılrnuyocok.

üoyor'o ilgide küçülü

Kadri GULER
kadri_g u !e r@ hotmai l. com

ı$
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Gürhon ÇETINKAYA

Doğo küreselleşme
tonImıyor

Kürese! kopitolizmin vohşi kurollon yoşomın todını
koçırıyor.

Gemlenemez hırs, dizgin|enemez öfke doğoyı,
doğoylo bir|ikte insonsql değerleri yok ediyor.

Dünyodo ve Türkiye'de yoşononlor, insonoğlunun
boşıno gelenler somut göstergeler.

Doloyısıylo lnson soğ|ıksızloşıyor.
Doğru düşünemiyor.
Doğoyo sohip çıkmıyor, çıkomıyor.
Çıkmodığı gibi kotlediyor.
Hukuk tonımıyor.
Dost edinemiyor.
Dostluğun yüce değerterini yitiriyor.
Ve giderek yolnızloşıyor.
Doho do ötesi düşmon kozonıyor.
Düşmonı olonın uykusu koçıyor.
Dirliği bozuluyor.
Bugünlerde en büyük düşmon do doğo.
Bilinçli yo do bilinçsiz olorok yıprotılon doğo fır-

sotını buldu mu intikomını olıyor.
Affetmiyor do..
Oyso;
İnsonoğlunun yoşom koynoğı dogo.
Onun için doğoylo koyıtsız koşulsuz dost olmok

gerekiyor.
Çünkü;
Deprem doğol bir oloy.
Sel doğonın neden olduğu bir feloket.
Bu oloylor sırosındo doğo verdiklerini geri olıyor.
Geri olırken de zoror veriyor.
O holde doğoyo dokunmomok,zoror vermemek

yoşomonın birinci kurolı.
Aslındo doğol oloylor dünyonın biçimIenmesinin

ono nedeni.
Göller, denizler, nehlr|er, ovolor, yoyIolor yer

horeketleri sonucundo oluşuyor.
İnsonoğtunun feloket olqrok odlondırdığı bu

toprok horeketleri olmoso yer küre dümdüz olur.
Su do olmoz,oksijen de.
Yoşom pınorlon kurur.
Bu bir gerçek olduğuno göre;
Yopılmosı gereken doğoyo zorqr vermeden ve

doğonın izin verdiğl ölçüde yoşomsol olonoklor kur-
mok.

Akslne yopılonmolorın sonucundo feloket
koçınılmoz oluyor.

Çünkü dere yotoğını onyor.
Bulomodığı zomon do yolunu şoşırıyor.
İstonbut'do ve Gemlik'de yoşonon son se|

feloketleri de suyun yoIunu bulomomosındon koy-
noklonmıyor mu?

Bunco cqno, ekonomik koybo, sönen umutloro,
monevi yıkımloro değer mi?

o
]curuuux sıvası cazere]
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Vicdon Koyır TOPAKTAŞ

Alloh rızosı içln okulq poro! ....

okuI demek ne
demek?

Eğiiim ve öğretim ne
demek?

Söyleyeylm, PARA
demek, PARA...
Özrı oKuL ne demek?
Porolı eğitim demek...
DEVLET OKULU ne

demek?
Poro|ı eğitim demek...
Peki, BAĞlŞ ne demek?
Honi comiye, yoksulo,

fukoroyo verilir yo?
Bizim sosyol devlet

olmo koşulu devlet
okullorındo çocuk okut-
mok, porosız yo?

SİZ oyle sonın, sevgili
okurlor ve çocuk oku-
tonlor..

Çocuğunuzu okulo
koydetmeye

götürdünüz, her şey yo
lundo..

Cebinizde poronız olo-
cok, yolnız..

I00 milyondqn 5 mil-
yor yo do doho fozlo..

Okulo boğış yopocok-
sınız..

Honi boğış odı oltındo
poro toplonmoyocoktı..

PALAVRA..
Koyıt onındo okul

müdürü dikiliveriyor,
korşısıno. . .

Çocuk o yıl sınıfı
geçti!.

Bedovo mı, korne...
Olur mu?
Bi!gisoyordo yozılmış,

çıktısı vor, mürekkep
porosı vor!

Gön|ünden ne
geçerse verecesin..
Alloh rızosı için..
Sıfırlı rokomloı dökülür

oğızdon..
ondon sonro veli

bosor imzoyı, çocuğu-
nun kornesini olır..

Honi, çocuklorın korne
olıp, eve gelme gibi blr
şonslorı yok!..

Neden mi yozıyorum?
isyartı-ıRDAylM,

çocuklu oileler..
Hem de ne isyonlor

do..
kızım sekizinci sınıfton

mezun oldu do...
Porontez: Ben poro

vermedim...
Diplomo için okulo git-

tim..
SüsIü diplomoyı

olmoyo elimi uzqttım..
BAĞış...
"Bu diplomoyı hozırlo-

mok koloy mı? Sodece
süsü 5 milyon |iro"

Ne istersen ver, istersen
yüz milyon kogıt|

Bende kredi kortımı
uzottım, çek, beş mil
yon..

Olur demez mi? Tobi
yopomodı...

Suçu do
Mllli Eğltim'in

Bokonlığı'no ottı..
Hesobı ondon soro-

cokmışım!
soRuYoRuM...
Türkiye'de devlet

okullon porolı mı?
Velinin yokosıno

'boğış' diye yopışonlor
suçsuz mu?

YANıTı
Tısss...
Çocuk yıIlorco okusun,

ço!ışsın emek horcosın,
bu ülkeye hoyırlı bir
inson olsun!..

Yooo..O ne demek?
Okul'do boş!ıyor, rü
Adı boğış olso do..

'Anne poro vermed
kornemi olomıyorum.
Diplomomı o|omıyo-
rum"..
Okullor güç durum-

do...
Doğrudur!...
Benim ülkemde, co

lerden elektrik, su po
o!ınmoz, ilim yuvolorı
okullordon olınır!..

Eğitime kotkı bellidir..
ly| de..
Benim onlomodığım

bir şey vor!..
Bu okullordo müdür

odolorındoki lükslük
nedir?

Ben bir öğreimen
çocuğuyum. . .

Bobom Solih Koyır yıl-
lorco ilkoku! müdürlüğü
görevini yoptı..
odosı on metrekorelik-

tı...
Tohto sondolyeler ise

onu hiç rohotsız etme-
dı..

Çünkü , tüm yotınmını
okulun gerçek
ihtiyoçlorıno horcodı..

Defier kolem, kitop
olomoyon çocuğundo
mosrofını cebinden
ödedi..

Yeter ki,okusun...
Oku odom o!!..
İnson o!mo!..
Diplomo porolı!..
Korne porolı..
Alloh rızosı için okulo
boğış...
Eğitim de ALLAHLIK ,

oldu yo!.
Hodi hoyırlısı...

VASıFLı l VAsıFSlz
ELEEMAN ALİNACAKTİR.

ASKERLİrc YAPMİŞ OLMALARİ
TERcirı sEBEBlDlR.

ELEMAN ARANİYOR

UCtPornş
Tel : 574 ()5 46
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUNrİe-
ı GüNLüKsıYAsiGAZETE I
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r anllCelal Ba
Şeylttgll ŞEKERŞOZ

Turkiye'nın uçuncu
Cumhurboşkonı
Merhum Celol Boyor
ölümunun l8. yılındo
dogdugu yer olon
Umurbey'de
düzenlenen devlel
töreniyle onıldı.
Töre'nlere Celol
Boyor'ın kızı Nilufer
Gürsoy ve eşi Ahmet
Gursoy'un yonı sıro
Cumhurboşkonlıgı
Boş donışmonı Metin
Yolmon, Sonoyı Bokonı
Vecdi Gönul, Burso
Volisi Oguz Kogon
Koksol, AK Porti ll
Boşkonı Hoyrettin Çok-
mok, eskı bokonlor-
don Turhon Toyon,
Koymokom Sodettin
Genç, Beledıye
Boşkonı Mehmet
Turgut, DYP ll Boşkonı
Horun Akın ile siyosi
portilerin ılçe
boskonlorı ve yonetım
l<urullorı ı|e çok
soyıdo mısotır ve
eski DP liler kotıldı.
Umurbey Belediye

Boşkonı Fotih Mehmet
Güler in ev sohipligı
yoptıgı onmo ioren-
lerinin ilki celol
Boyor ın onıt mezorıno
çelenklerin sunu|-
mosıylo boslondı.
C umh urbosko n lıg ı,
Boşbokonlık. Volilik,
Gornizon Komutonlıgı,
Umurbey Belediye
Boşkonlıgı ve Celol
Boyor oilesi celenk-
lerinin onıto sunul-
mosındon sonro soygı
durusundo bulunuldu
Soygı durusunun
ordındon celoı
Boyor ın kızı Nilufer
Gursoy ile eş| Ahmet
Gursoy torene

kotılonlorın toziyelerinı
kobul ettiler.
İLK KEZ GELD|
HAYRAN KALDİ
Torenlerın ikinci
bolumunden once
Celol Boyor muzesıni
gezen Sonoyi Bokonı
Vecdi Gonul, ilk
geldigi onmo toren-
lerinde yine ilk kez
gezdıgı Celol Boyor
muzesıne hoyron
koldıgını belirterek
onı defterıne mut|u-
lugunu percinleyen
ıboreler yozdı
Anmo torenlerının
ıkincısı kuiuphone
solonundo yopıldı
Burodo konuşon
Nilufer Gürsoy, ozellikle
Umurbeylı lere teşekkur
etti. Gursoy,'Sizlerle
her yıl burqdo bulus-
mok beni mutlu edi
yor, sevgili bqbomı
birlikte ontyoruz.
Bu millet kodirsinostır,
bu ülke yetiştirdigi
insonıno sohlp çıkor.
Bu yıl Celol Boyor
doktoro tezi hozır-
lodık. Genel cevoplorı
degerlendirdikten
sonro oçıklomo
yopılocok. Ayrıco
qnıt mezorın boyon-
mo işini üsf/enen
8ISO odıno üsi/enen
soyın Celol Sönmez'e
de ieşekkür
ediyorum" dedi.
Doho sonro kursüye
gelen Sonoyi Bokonı
vecdi Gönül ise ilk kez
kotıldığı celol Boyor
onmo torenlerinde
gordüğü hovonın ken-
disini yıllor oncesine
gotürdügune dikkot
çekerek, "TLırkiye de o
zomqnlor şortlorın
getirdiği bir boskı
vordı, bu boskı DP'nin
çogdoş/oşmo yolundo
odımlqrın otılmosıylo
yok oldu. 8u boskının
nosıl oldugunu lse
bilenler bilir. Bu yöne-

tim dqho sonro
demokrotik olorok el
degistirdi, bunu simdi
çok oz kişi biliyor, ben
bir onceki ve sonroki
yonetımleri yermek
istemem sodece
fespiffe bulunmok için
belirtiyorum" dıyerek
Celol Boyor'ın Turkıye
Cumhurıyetı içın yop-
tıgı bo§orılı colısmo]o
rın unutulmoyocogını
vurgulodı
ULKE NASİL SATİLlR
Turkıve nın dıs
dunyodoKi Konumutı
Oull Qrı ıt_.ı\!eı vt)tUı
Prof Dr Huseyın Avc
doçentlık ıcın oroştır-
mo yoporken duy-
dugu sozlerin etkısinde
koIorok oroştırmoyo
yoneldiginı ve Celol
Boyor ıle orkodoşlorı
hokkındo cıkorılon '8u
ulkeyi softılor" sozler-
ine bir turlu oklının
ermedigini soyledi.
"Bir ulke nosıl sotılır"
diyerek oroştırmoyo
boşlodıgını soyleyen
Prof. Bogcı,
"Menderes, Zorlu ve
Polotkon ın ulkeyi
sottılor sozlerini uzun
yıllor oroştırdım.
Gerçekten sottılor mı,
neden boyle söylendi.
Amerikon orşivlerinde
yoptıgım o r o şt ır molq r -

do iddio edilenlerin
ne kodor yonlış oldu
ğunu ogrendim" dedi ,

Prof. Dr. Hüseyin Bogcı,
doho sonro l950-1960
yıllorı orosındo "Celol
Boyor Dönemi Türk Dış
ve Güvenlik politikolo
rındo Yeni Yönelişler"
konusundo konukloro
oydınlotıcı bilgiler
verdi. Celol Boyor'ın
ölümunun l8. yıldö
nümu onmo toren-
lerinde son olorok
Umurbey Comiinde
Mevlit okundu ve
konukloro lokum ile
zeytin ikrom edildi.

1oıaa ?arooır,

Gelde sosmo,,,,JJ

Erol GURÇAY

"Foso-flso" demeyln

Unlu susurluk kozosı meydono
gelince, Erbokon "foso-fiso" demişti

Aslındo oloy çok önemliydi.
Devlet kirli işlere buloşmıştı.
Dev|ete çolışıyor gorunenleİlnde,

kime çolıştığı belli degildi.
Oloy o günIerde ses getirmişti.
Amo zomonlo roIler degişti,
Susurluk oloyının zonlılorı, zomonlo

kohromon oldu.
Oloyo foso-fiso diyen Erbokon, çok

zoror gordu.
Ve Refoh Portisi, hedef holine geldi.
Herkez susurluk derken, gundeme

irtico geldi.
Yorgıtoy Boskonı ve Cokıcı iliskıIeri,

yeni bir skondolı gundeme getirdi.
Üll<enin en soygın l<isilerinden biri,

hedef holine geldi.
Gecmiste MlT ile mofyo iliskilerinı,

duymustuk.
zomon zomon iki torofındo. birbirini

ltı, l lo ndıg ını ol<umustul«

Bozı]orının bozen devlete, bozen
kendilerine colıstıgını oğrenmistik.

Amo bu iliskilerın Yorg|yo koydıgını
bilmiyorduk,

Simdi rılİl ve yorgı komuoyunun
mercegı oltındo.

Eger yolnıs yopon|or temiz]enmez
ise, bu iki kurum yıpronır,

Çunkü her iki kurumodo ihtiyocımız
Vor.

Hükümet bu oloyloro yoboncı kolo-
moz.

Uygun bir zomonlomo iIe, konuyu
müdohole etmelidir.

su ondo, birbiri i|e cotıson bu iki
kurum, zomon içinde devleti de
yoroloyobirler.

Sokın olo ki, bu işe, Erbokon gibi
"foso-fiso" demeyiniz,

GIıuiIN s(izü

Kelimeler,
İnsanların kullandığı,
En güçlü haplardır.

r,,,NLj]ı :|.^\,,,n,,ııı f

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN
. oKUYUN

oKUTUN
K Jte-

Denizden dolgu,
üstüne betondon sohne.
Gelde şoşmo.
Orodon yıldo bir iki kez
sohne olonlor izlenerek,
dinleyeceğiz nomeyi
ömür boyu do seyredeceğiz
betondon perde sohneyi. . .

TATLı
sEFıT

ı

"''Şt

TAşı 
ı

GEDiĞİıtt

" Kipling"
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Kury unlu'da kuyus uyu llköğretl

kullananlar uyarildı
kl toplorı

dOğıtılıyoKurşunlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada beldede 2
binin üzerinde kuyu suyu kullanıcısı bulunduğu, bunların
uyarılarak abone olmasını istendiği bellrtlldl.
Kurşunlu Belediyesi,
beldedeki ev ve
bohçelerdeki
kuyulordon çıkrık
veyo motorlo su
kullononloro obone
otmolorı için
mektup gönderdi.
Kurşunlu Belediye
Boşkonı Boyrom
Demir, belde de
2 binin üzerinde
kuyu suyu kullonıcısı
olduğunu
hotırlotorok,
bunlorın yosol
olorok belediyelere
obone olmolorı
gerektiğini söyledi.
TAK|P EDECEGİZ
Kurşunlu'nun su
sorununun çözüm-
lendiğini bi!diren
Demir, " Yerelqtı
sulqrının dqnetimi
yosolorlo beledi
yelere bırokılmıştır.
Hiçkimse kendi
qrqzisinden veyq
evinin içinden kııyu
açorok suyu izinsiz

kullonomoz.
Bu konudo yosolor
belediyelere yetki
vermiştir.
Suyu kullononloro
belediye olorok
ihtqrnome gön-
dererek, belediye
ye mürocqqt
etmelerini ve obone
olmqlqrını istedik.
Bundon sonro boş
vurulorını dikkotlice

izleyeceğiz.
Dqho sonro dq
denetimlere
çıkorok, obone
olmoyonloro
koçok muomelesi
yopocoğız.
Belde sakinlerinin
koçok su kullonıc$ı
olmomqsı içln
Belediyemize
boşvurorok
qbone olmqsı ve

kuyulorıno sqqt
toktırmolorı
gerekmektedir."
dedi.
Kurşun!u Beldesi'nde
konutlordo kul-
Ionılon suyun I,5

metreküpü kodorın-
don metreküp
boşıno 2 milyon
liro su kullonım ve
qtık su bedeli
olınıyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2oo4-2o05 Öğreİİm
yılındo İlı«öğretlm
okullorındo okutulo-
cok ders kitoP
lorının doğıtımıno
boşlondı.
Geçtiğimiz hofto
içinde Burso'do
gerçekleşen
oo gıilm ınoleslnı
olon Günce
Doğıtım sohibi
cumo cevizci
odıno Gemlik
Bölgesinde doğıtımı
üstlenen Ersoy
Kırtosiye Sohibi
Cengiz Ersoy,
İıı<öğretım okullorı-
no kitop doğıtımıno

boş!odı.
Bokonlık torofındo
değişik yoyınevler-
ine verilen siporişl
sonucu bostırıion
kitoplor Ticoret
Sonoyl Odosı Gozi
İıı<öğretım okulu
solonundo depolo-
norok burodon
oogıTılıyor.
Gemlik'te bulunon
İlköğretlm oku!lorı-
no kitop doğıtımını
gerçekleştiren
Cengiz Ersoy, şu
ono kqdor l00
bin kitop geldiğini
ve doğıtımıno
boşlodıklorını
bildirdi.

YENİ TELEFONUMU ZU NOT ALİNıZ
KÖRFEZ GAZETES| VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

rtezK

Ennıy et lludürıl nden Artııinlıler Derneği'ne zıy arü
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Emniyet Müdürü
Ali Kemol Kurt, yeni
oluşturulon Arfuinliler
Derneği yönetim
Kurulu'no ziyorgtte
bulundu.
Lokolde bir oroyo
gelen Artvinliler
Derneği Boşkonı Zeki
Gedik ve yöneiim
kurulu üyelerini kut-
loyon Ali Kemol Kurt,
kendilerine üstlendik-
|eri yeni görevlerinde
boşorılor diledi.

Totlı bir sohbet
hovosındo geçen
ziyorette Arfuinliler
Derneği Boşkonr
Zeki Gedik ile yöne-
tim kurulu üyeleri
Müdür Ali Kemo!
kurt'o ev boklovosı
ikrom ettiler.
Gemlik'te kurulu
bulunon hemşeri
derneklerinin oslındo
büyük görev üstlen-
meleri gerektiğini
dile getiren
Emniyet Müdürü Kurt,

"GemliKteki hemşeri
dernekleri kendi
tıyelerini oto kontrol
qltındq tutsqlqr
ilçede ycrşcrnon
sorunlqr yorı
yorıyq iner" şeklinde
konuştu.
Dernek Boşkonı Zeki
Gedik, ArfuinliIer
Derneği olorok
ilçede yoptıklon
çolışmolor hokkındo
Emniyet Müdürü
Ali Kemo! Kurt'o
bilgi verdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
AB()NE OLUN

OKUYUN OKUTUN
GtJilLoK sıYAsl GuETE
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k numarada

Acil

fe
Türkiye, teknolo| ideki
gelişmeyle birlikte,
orton internet
kullonımı ile telefon
hotiı soyısındo
hızlı iler!iyor.
Türkiye'de internet
kuIlonıcı!orının soyısı
3 yıldo 9 koto yokın
ortorken, dünyo
ortolomosındoki
oriış 1.4 kotto koldı.
Dünyo Bonkosı
verilerini boz o!ı-
noorqk yopı!on
hesoplomoloro göre,
Türkiye'de 1999-2OO2
döneminde iniernet
kullonıcı soyısı 450
bin kişiden 4.9
milyon kişiye çıktı.
BÜ rokom yüzde
988.9'|uk ortış
onlomıno geliyor.
Aynı dönemde
dünyodoki internet

286'yo yükse|di.
Bu rokomloro göre
Türkiye dünyo
orto!omosının
l .2 kot üzerinde
yer oldı.
rişisrı giıeısavın
SAYİSİNDA
slNıFTA KALD|K
Bin kişiye düşen
kişisel bilgisoyor
soyısİ oçısındon ise
bu dönemde dünyo
ortolomosı üzerinde
ortış yokoloyon
Türkiye'nin doho
olmosı gereken
büyük bir mesofe
olduğu
ortoyo çıkıyor.
Dünyo ortolomosın-
do her bin kişiye
l0I kişlsel bilgisoyor
düşerken, bu rokom
Türkiye'de 45
odette kolıyor.

a a

toplaınacak

kullonıcı soyısı ise
l83 miIyondon 683
milyon kişiye çıktı.
Dünyo internet kul-
lonıcı soyısındoki
oriış ise Türklye'nin
hoyli oltındo kolorok
yüzde 240 oldu.
Bu olumlu gelişmeye
korşılık, nüfusun yok-
loşık yüzde 7'sinin
internet kullonıcısı
holine geldiği göz
önüne oIınırso, bu
olondo hoyli qIın-
mos| gereken yol

olduğu görülüyor.
TELEFON HATTİNDA
oüruya oRTALA_
MAsıNıN üzrnirıoryiz
Aynı dönemde
Türkiye'de, bin kişiye
düşen sobit ve mobil
telefon hottı soyısı
yüzde 95.3 orttı ve
322'den 629'o çıktı.
Dünyo orto!omosın
do bu dönemde
yüzde 83.3 oronındq
ortış gözlenirken, bin
kişiye düşen telefon
hottı soyısı I56'don

t l2 Motro Projesi kop-
sqmındo ocil yordım
hotlqrı tek numorqdo
ioplonocok.
Türkiye genelinde.
gelecek yıl sonuno
kodor uygulonmosı
hedeflenen projeye
göre, her türlü ocil
yordım tolepleri için
] I2 qronocok.
Emniyet yetkililerinden
o|ınon bilgiye göre,
AB uyum sürecinde
plonlonon "l l2 Motro
Projesi" kopsomındo
Türkiye genelinde hiz
met veren I I0 İtfolye,
l l2 Hızır Acil, l 55
Polis lmdot ve l54 A|o
Trofik gibi numorolor
2005 yıl sonuno kodor
"ABD'deki 9l I gibi"
l l2 oltındo toplo
nocok. Emniyet GeneI
Müdürlüğü Hoberleş
me Doire Boşkonlığı
torofındon sürdürülen
proje, ilk olorok pilot
bölge olorok düşü
nülen Ankoro'do
uygulonocok. 

.

"l54 ALo TRAFıK HATTı
KAPATİLACAK"
Proje kopsomındo
Ankoro'do ilk olorok
"l54 Alo Trofik" hottı
kopoiılocok ve "l55
Polis lmdot Hottı"
bünyesine dohil edile-
cek. kıso bir süre
sonro hoyoto geÇir-
ilmeye çolışılon uygu-
lomo sonundo voton-
doşlor ortık trofik ile
ilgili ihborlorını do
l55'e yopocok.
Ankoro Emniyei
Müdürlüğü Muhobere
ve Elektronik Şube
Müdüru Mustofo
Gökçimeı yoptığı
oçıklomodo, AB uyum
süreci kopsomındo
Türkiye genelinde
forklı oci! servis
numorolorının tek
numqro oltındo
toplonmosı için
oltyopı hqzırlıklorının
devqm ettiğini
bildirdi.
Acil Çoğrı için "l l2"
numorosının kullonıl-
mosının plonlondığını
koydeden Gökçimen
"l l2'yi voton-
doşlorımız orodığı
zomon itfoiyb, hızır
oci!, soğlık, irqfik ve
osoyiş hizmetlerini
ilgilendiren konulorı

oktorobilecekler ve
yordım olobilecekler"
diye konuştu.
Yordımo ihtiyocı olon-
|or l l2 yi orodıkton
sonro, i|gi|i birimlerin
görevlendirilmesinin
l l2 üzerinden
yopıIocoğını onloton
Gökçimen, koordi-
nosyonun soğ|on-
obilmesi için kurum|or
orosındoki
görüşmelerin devom
ettiğini söyledi.
Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün
"112 Motro Projesi"
için çolışmoloro
devom ettiğini onlo-
ton Gökçimen,
şunlorı koydetti:
"2005 yıIının sonIorıno
doğru projenin hoyo-
to geçirilmesi plon-
lonıyor. Biz de l54 ve
155 hotlorını birleştir-
erek, sodece ] 55'l
kullonocoğız. Projenin
hoyoto geçirilmesi ile
birlikte voton-
doşlorımız trofik
kozoIorı ve trofikle
ilgili diğer ihborlorını
do l55'e
yopqbilecekler."
"MEVcuT uYGULAMA"
Yordımo ihtiyocı olon-
lor yongın için l l0,
soğlık hizmetleri için
l l2, qsoyiş için l55,
trofik içinse I54'ü
orıyor. Belediye ve
|ondormoyı ilgi|en
diren konulor için de
forklı numorolor
tuşlonıyor.
Birden fozlo kurumu
ilgilendiren bir oloy-
do, kurumlororosı
iIetişim telefonlorlo
soğlonıyor. ltfoiye ve
Hızır Acil servisleri ile
"l55 Polis İmdot

,Merkezi" qrqsındo
ise telsiz irtibotı
bulunuyor.
Oloylordo, emniyei
birimleri iffoiye ve
soğ!ık, hizmeileri fqrklı
konqIlordon yön-
lendiriliyor. Emniyet
yetkilileri, ocil telefon-
lorının tek numorodo
toplonmosı ile zomon
koybının önleneceği-
ni,' ilgili birim|erden
herhongi birinin oloy
yerine geç gelme ihii-
molinin ise tomomen
ortodon kolkocoğını
ifode ediyor.
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J Her çeşif bqlık oğlorı
J Sokon q Misino Ağtorı
J ipAğ
J Fonyo
J Montqr, kurşun

D b Çeşitleri
J Sondot Mqtzemeleri
3 Kürek
J Çopo
3 Mqçun
J Gqlvenizli çivi ;

t] TMC sintine pompos,

BIT,IMLilnŞffIN

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

IIIrrII J
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gıde cek oln'ıosıno
degil, oynl ;zomon_

do zihı insel v,e fiziksel

gelisımı inİ

destekle YeC ek

olmosıno doı dikkot

edilmesi g ıerektiğine

dikkot çeki, {dl',

Sitede, çoc\ 'ıklorıno
oyuncok olo cok
olon onne ve
boboloro şu
tovsiyelerde
bulunuldu:
- Alocoğınız oyuı 1-

ç
oL]ugunuza 0

nellçredlİ*at

yuncak alrken
etmelblnlz?

ı

cogın şekli ve
tosorımı çok
önemlidir.
Bebeğin yuto-
moyocoğı
büyüklükieki'
porçolordon
oluşon, keskin
kenor veyo
yüzleri

--" ı

cok, bebeğinizin
içinde bulunduğu
gelişim dönemine
uygun olmolıdır.
Kendisinden kuçük-
lere uygun olon bir
oyuncok ilgisini çek-
ıııeyebileceği gibi
doho büyukler icin
io ,-ırlonmış bir
or ,,ıcok do beceri-
lç " ısorok Ceso7o-
tinı , :: Ilr.

- Alu : : ıııZ oyun-

olmo yon, koloy
tutulo bi|en,
hofif o yu ncoklorı
tercih
etme!isi'n iz.

- Çevrel,e rindeki
dünyoyı büyuk bır
meroklo tonımoyo
colıson b efır_ıkler
her turlÜ ı ı,,ShOY

ogızlorın ı sokn,ı ı
egılıı]]ınO, Io,

$g ngğg ı ı it _.

bbbeğin zehırlen-
mesine yol ocobile-
cek boyolor veyo

," , (.)sol nıoddeler
:eırııedırıınden
,nİn ol(] lUhtıJ

oyuıiuok|orı
.cc ıne]iSınız.

- Oyuncok s

eçimini yoporken
her zomon
koliteyi ön pIondo
tutmolı, guvenilırlıcı
ni konıtlomıs
morkolorı tercıh
etmelisiniz.

YENİ TELEFONUMU ZU NOT

513 20 66

ıi13 45 03
5140095
51l3 12 86
5131174
5131 13 53
513 10 57
513 13 08
5131133
513 1t) 95
513 37, 42
513 15 07
5131414
513 13 tı4
524 85 8ı6
51310 ü?
51310 9:2

513 11 8(i
513 77 73|

ALıN |lZ

96 ı33

TEK Arıza
TEK İşletmt:

Statyum
Orm.Böl.Şef .

Mıııi Eğt. Md.

Halk Kütuphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.

özeı io. ıno.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.

Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.

İ!çe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

aeı_eoiye

RESMi DAİ RELER oerıiz oroeüısüGEREKLİ TELEFONLAR

|tf oiye l l0
poııs imdo1 l55
Jondormo imdot l56
Jondormo K. 513 l0 55

Polis Korokolu 513 l8 79

Gor. Kom. 5l3 l 2 06

KAYMAKAMLİK

Bursa 2 5 6
Mudanya 544
Yenikapı (212| 516
Yalova (226| 811
İDO lmam Aslan
Din|enme Tes. 5 13

vApUR _ FERieıor
(226\ 814 10 20
(226) 3,63 43 19
(262| 6 55 60 31

23 94

Yalova
Topçular
Eskihisar

77 84
30 60
12 12
13 23

oroeüs
513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C,Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd 261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

rüp oaĞırıcıLARıMETRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Sıızer Turizm 512 1a 72
x.ınberoğlu-Esadaş 514 45 49
Aıııtur 51 4 47 71

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 513 23 29

Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

TAKSiLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70
iı'

513 14 25,

AKCAN PETROL
yenı-iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 t0 79
513 30 33

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

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 ,182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 ,111

Su Arıza Yalnız 185

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50
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Türkiye İş Kurumu (İş-

Kur) torofındon hozır-
lonon Türk Meslekler
Sözlüğü'nde, bilinen-
lerin yonı sıro doho
önce duyulmomış
veyo oz duyulmuş
ilginç mesleklerin de
tonımı yopıIıyor.
uluslororosı ve ulusol
norlnloro uygun hozır-
lonon "Türk Meslekler
Sözlüğü"nde, meslek
sınıflondırmo sistemi
içinde yer olon unvon-
|orın, özetlenmiş
meslek tonımlorını ve
meslek kodlon
yer olıyor.
Millet|erorosı stondort
Meslek sınıflondırmo
Rehberi esoslorıno
göre l0 ono grupto

. meslek ve meslek
tonımındon oluşon
Türk Meslekler
Sözlüğü'nde 2 bin 70
meslek kod ve tonımı
yer o!ıyor..: .., lşgücu piyososı
hokkındo bilgi sohibi
o|mok isteyenlere,
ço!ışmo yoşomındo
yer oIon meslekleri ve
meslek tonımlorını
tonıton sözlük oyrıco,
"yoğurucu", "moçocı",
"torok fırçocı", "sperm
işçisi" nedir diye merok
edenlere

cevop verıyor.
"Yongındon mol kur-
tormo mütehossısl", "su
Verici", "kovurucu",
"bükücü" gibi iIginç
meslek odlorının do
tonımlondığı sözlük,
meücut mes|eklerin
kod ve unvon tonım-
lorındo stondordizosy-
on soğlomoyı
omoçlıyor.
Istihdom ve eğiiim
politikolorı ve bu poli-
tikoloro doyolı olorok
hozırlonon plon ve
progrom]orın soğlıklı
ve günün'koşullorıno
göre hozırlonmosıno
yordımcı olmoyı hede-
fleyen Meslekler
Sözlüğü, oyrıco,
"İşgücü piyososıno ve
işsizlere ilişkin istotistik-
sel verilerin soğlom ve
soğlıklı bir şekilde
hozırlonmosıno, iş

onolizleri çolış-
molorının objektif
olorok yopılmosıno ve
işsizlikle ilgili sorunloro
doğru teşhis konul-
mosıno" olonok
soğlıyor.
DUYULMAMİŞ
MESLEKLERıN TAN|MLAR|
Sözlükte yer olon ilginç
bozı meslek odlorı ve
tonımlorı şöyle:
-İmbikçi: Ağoçlorın

kesilip devrildiği yer-
lerde odun porçolorın-
don, buhor distilosy-
onu vosıtosıylo hom
terementin çıkoron bir
nevi imbik kozonını
çolıştıron kişi
-Nehir Sürücüsü:
Tomruklorı suyo yuvor-
|oyıp, nehirden oşoğı
yüzdürerek sevk,
moholline uloşmolorını
soğloyon, uzok toşı-
mocılık için tomruklorı
demetler holine
getiren kişi
-Yoğurucu: Lostik imo-
linde kullonılon hom-
moddeleri yoğuron,
korıştıron veyo ısıton
bir mokineyi çolıştıron
kışi
-Torok Fırçocı: Torok
mokinesinin temizliği ni
yopon, temizlik son-
rosındo toplonon telef
olmuş pomuklorın kul-
Ionımı için ilgili bolüm-
Iere sevk eden
nitelikli kişi
-kırkıcı: kırkım zomonı

koyunlorın yünlerini
kırkım mokinesiyle
kırkon kişi
-Yongındon Mol
Kurtormo Mütehossısı:
Yongınlor sırosındo ve
yongınlordon sonro
eşyolorı koruyon ve
kurtoron kişi
-Meydoncı Şefi:
Konoklomo vb. İşlet-
melerde genel olon-
lorın temizliği, düzeni
ve bokımıylo iIgili

, işlerin ve sorumlu
olduğu personelin kon-
tro]ünü yopmo bilgi ve
becerisine sohip nite-
likli kişi
-Moçocı: Kendi bosıno
ve belirli bir süre
içerisinde, geleneksel
yöntemlerle döküm
yopılon işletmeIerde
moço kumu, moço
iskeleti ile moço
sondığı hozırlomo ve
moço yopmo bilgi ve
becerisine sohip kişi
-Perdohçı: Teleskop,
iüfek, nişongoh dür-

bünü, fotoğrof moki-
nesi ve mikroskop gibi
hossos optik oletler de
kullonıtocok mercek,
prizmo ve diğer opiik
elemonlorı pek hossos
toleronsıno kodor
mok|neyle per-
dohloyon kişi
-Klişeci: Uzerine
fotoğrof kopyo edilmiş
meto! plokolorı ositle
yıkoyıp boskı klişesi
holine getiren kişi
-Hqmurkor: Homurkor,
un, su, tuz ve moyo ile
kqtkı moddelerini
yoğurmok ve unlu
mqmullerin üretlmi için
gerekli homuru hozır-
lomok ile ilgili işlem-
leri, kendi boşıno ve
belirli bir süre
içerisinde yopmo bilgi
ve becerisine sohip
nitelikli kişi
- Kültürcü:
(suthone/mondıro)
Tereyoğı, kremo,
pe,;nir ve diğer mod-
delerin imolinde kul-
lonılocok ono kü|türü
yoporok bundon bok-
teri kültürü çıkoron kişi
-Bükücü: Ağoç
porçolorı elle veyo
mokine ile buhoro
tutorok büken kişi
-Sperm işçisi: Ver|mli
sığır ve ot ırkı

yetiştirmek için iyi bir
cins boğo ve oygırlor-
don sperm olmodo ön
hozırlıklorı yoporok
spermi olon kişi
-Su Verici (meto|):
Sertleştirilmiş çelik
eşyoyı fırındo tekror
ısıtmok ve soğutmok
suretiyle metoli doho
sert, doho doyonıklı
veyo doho esnek bir
hole getiren kişi
-Kovurucu: Dönen
sıcok bir silindirde
kokoo tohumunu
kovuron. kişi
-Beden lşçisi: Bu grup,
Toşımo, koldırmo, isii-
fleme, kürekleme,
kozmo ve benzeri işleri
kol gücü ile kozmo,
kürek, el orobosı ve
sokok süpürgesi gibi
bosit işçilik oletlerini
gerekli yerlerde kullo-
norok çolışon kişi

hni kurulaıı ışyen sayn ı kapanıınlanr, ıh katınaulaş tı
Devlet İstotistik
Enstiiüsü Boşkonlığı
2OO4 yılı Temmuz
oyının şirket kuruluşu
ve koponışının profili-
ni çıkordı. DlE veriler-
ine göre Temmuz'do
yeni kurulon şirket ve
işyerlerinin soyısı
kopononlorın
hoyli üstünde.
Devlet İstotisiik
Enstitüsü
Boşkonlığı'nın (DİE)

istotistiki verilerine
göre 2OO4 yı!ının
Temmuz oyındo 3
b|n 347 yen| şirkei ve
3 bin 583 yeni ticoret
ünvonlı işyeri kuru-
lurken, qynı oy

içinde 692 şirket ile
bin 456 iicoret
ünvon!ı işyeri
kopondı.
2OO4 yılının Temmuz
oyındo oçılon şirket-
lerin 2 bin 973'ü lim-
ited, 23l'l ononim,
2'si Kollketif şirket ve
l4l'l kooperotif
olduğu beliriilirken,
2003'ün oynı oyıno
göre oçılon, şirket
§oyısı yüzde 2l .3t
ortorok 2 bin
759'don 3 bin
347'ye, oçılon ticoret
ünvonlı işyeri soyısı
do yüzde 37.9l
ortorok 2 bin
598'den 3 bin 583'e

yükseldi.
Ayrıco, 2OO4 Temmuz
oyındo; 2003'ün oynı
oyıno göre koponon
şirket soyısı yüzde
48.1 8 ortorok
467'den 692'ye
yükseldi. Koponon
ticoret ünvonlı işyeri
soyısı ise yüzde
70.29 ortorok
855'den bin 456'yo
yükseldi. Temmuz
oyındo 2 bin 999 şir-
kei 3 trilyon 857 miI-
yor 664 milyon 935
milyon liro sermoye
ortırımındo, 3 şirket
ise 2 milyor 470 mi|y-
on sermoye
ozoItımındo bulundu.

Sermoyesi 45 milyor
945 milyon 575 bin
liro olon l6 şirket
stoiü değiştirirken
sermoyesi 2 milyor
294 milyon 7I 6 mily-
on olon 692 şirket
kopondı.
Açılon 3 bin 347 şir-
ketin; 958'l topton ve
perokende ticoret,
motosiklet ve motor-
lu oroçlor ile kişisel
eşyolor ve ev
eşyolorının ononml,
736'sı imolot, 44O'ı
inşoot, 378'i uloştır-
mo, depolomo ve
hoberleşme, 328'l
goyrimenkul, kirolo-
mo ve iş foliyetleri,

l l l'l otel ve lokonto-
lor, 7 7'si moli-orocı
kuruluş foliyetleri, 65'i
soğlık işleri ve sosyol
hizmetler, 63'ü forım,
ovcılık ve ormoncılık,
57'si eğitim, 52'si
diğer sosyol, toplum-
sol ve kişisel hizmet
fooliyetleri, 49'u
modencllik ve toşo-
cokcılığı, 26'sı elek-
irik, goz ve su, 4'ü
komu yönetimi ve
sovunmq; zorunlu
sosyol güven!!k, 3'ü
bolıkçılık sektöründe
yerolıyor.
Koponon bin 456
ticoret ünvonlı işy-
erinin ise; bin 66'sı

topton ve perokende
ticorei motosiklet ve
motorlu oroçIor ile
kişisel eşyolor ve ev
eşyolorının onorımı,
87'si inşoot, 86'sı
imolot, 63'ü
goyrimenku!,
kirolomo ve iş
foliyetleri, 46'sı
uloşiırmo,
depolomq ve
hoberleşme,
37'si mqli-orocı kuru-
luş fooliyetler l2'si
eğitim, 7'si soğlık
işleri ve sosyol
hizmetler, 2'si
torım, ovcılık ve
ormoncı!ık sek-
töründe bulunuyor.

] -ı ,'-
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Devlet Bokonı Şene1
teşviğin bir bölgeye
yotırım yopılmosı
için ono unsur
olmodığını
belirterek, teşvik
isteyen bozı illerle
ilgili olorok çolış-.
molorın devom
etiiğini söyledi.
Şener, işsizlik soru-
nunun sürdüğünü
söyledi !.

Şener, yoptığı oçık-
lomodo, kişi boşıno
milli geliri t 500
dolorın oltındo kolon
illere yotırım teşviki
uygulomqsının bozı
illerde yotırımo
önemli kotkılor
soğlodığını, bozı
illerde ise beklenen
hedefin gerçek-
leşmediğini bildirdi.
Düzce, Osmonlye,
Afyon ve Uşok gibi
i|lerde yotırımlorın iyi
bir düzeyde seyret-
tiğini belirten Şener,
bozı illerde ise
teşvikten doloyı ek
bir potonsiyelin
ortoyo çıkorılo-
modığını
koydetti.
Teşvik olmoyon iller-
le ilgili olorok ise
teşviğin bir bölgeye
yotırım yopılmosı

için ono unsur
olmodığının oltını
çizen Şener, şunlorı
söyledi: "Neden ono
unsur değlldir?
Yotırımın kor!ılığı
bütün teşvik
unsurlorındon doho
etkili bir hodisedir.
Belli bir yerdeki
sonoyileşme kültürü,
iş odomlorı poton_
siyeli yine oynı
öneme sohiptir.
Orneğin son dönem-
lerde en fozlo temel
otılon il, Koyseri ı

olmuştur. Koyseri'de
toplom l39 fqb-
rikonın temeli
otılmıştır. Koyseri
teşvikten yororlon_
moyon bir ildir.
Teşvik isteyen bozı
illerle ilgi!i çolış-
molorımız devom
ediyor. Bu değer-
lendirme sürecine
göre belli bir nok-

loyo vorılocoktır."
İŞSİZLİKLE
,MUCADELEDE

GEL|NEN NOKTA
TATMIN EDlcİ DEĞıt
Şener, ekonomik
büyümenin yüksek
seyretmesine rağ-
men, işsizlikle
mücodelede geli-
nen noktonın tqtmin

edici olmodığını
bildirdi. Şu ondo,
bugün yokolonon
büyüme trendinin
istihdom ortışını
soğloyocok bir nok-
toyo geldiğini ifode
eden Şener,
"Doloyısıylo
önümüzdeki süreci
işsizliğin ozolocoğı
bir süreç olorok .

değerlendiriyoruz.
Diğer torofion emek
yoğun, istihdom
koposiiesi yoğun
sektörlere yönelik de
oynco çolışmolor
9evom ediyor" dedi.
lşsizlikle
mücodelede her
şeyden önce
ekonomik istikror ve
güven ortomının
önemini vurguloyon
Şener, bu soğlon-
modığı sürece diğer
iedb|rlerin bir foy-
dosının olmoyo-
coğını onlottı.
KOBİIER İÇİN BORSA
Türkiye
ekonomisinde
önemli bir yere
sohip olon KOBİ'lere
yönelik olorok do
çolışmolorın devom
ettiğini belirten
Şener, SPK torofın-
don sürdürülen koBı

Borsolorı'yIo ilgili
gelişmeler olduğunu
koydetti.
Bu konuylo ilgili bozı
toplontılor
yopı!dığını bi|diren
Şener, şunlon söyle-
di: "KOBI, borsolorıy|o
ilgi!i soğlonocok
gelişmeler,.yerel
olorok KOBl'lerin
finonsmon sorun-
lorını çözebilecek
önem|i bir odım.
KOBa Borsosı kuru!-
duğu tokdirde fir-
molorın borsolordon
kdynok temin ettiği
gibi.KOBl'ler de bu
koBl borsolorı
üzerinden finonsmon
soğ !oyo bi leceklerd i r.

Bu konudo çolış-
molor devom ediy-
or. Önümüzdeki
dönem içerisinde
bunlor gerçekleşe-
billr." Şener, ekono-
minin gene! perfor-
monsının iyileşmesi
sürecinde özell!kle
finonsmono yönetik'
moliyet!erin
düşmesinin de
KOBl'ler üzerinde
olumlu etki
yopocoğını
düşündüklerini
sözlerine ekIedi.

ıugÜn buşlıyor

Kuro sonucu bu yıl
hocco gitmeye hok
kozonqn hqcı odoy-
lorının kesin koyıtlorı
bugün boşlıyor.
Hocco gidecek
olqn hocı odoy-
lorının kesin koyıt-
lorı, Diyonet İşteri
Boşkonlığı ile
boşkonlığın dene-
tim ve gözet|mi
o|tındo hoc orgoni-
zosyonu düzenle-
mek üzere sözleşme
imzoloyon
A grubu seyohot
ocentelerince,
23 Ağustos-l0 Ey!ü!
2OO4 torihIeri
orosındo gerçek-
leştirilecek.
Konten|onın
doImomosı holinde,
yedeklerin kesin
koyıtlorı : 13-24
Ey!ül 2OO4 torihleri

0yıtİ

ı

$ın

orosındo yedek
sıro numoroslno

kuro çekmeye hok
kozonmıştı.

göre yopılocok.
Kesin koyıtloı
Türkiye'ye tonınon
70 bin kişilik hoc
kontenjonı
çerçevesinde
yopılocok vğ
Suudi Arobiston'ın
ek kontenjon ,

vermesi ho|inde,
yedeklerin sırosıylo
kesin koyıtlorı
gerçekIeştirilecek.
Ote yondon,
2005 yılındo hocc
gitmek için 2l7
bin 38 kişl ön
koyıt yoptırmıştı.
Son 25 yılın rekor
boşvurusundo,
8 bin 220 koyıt
mükerrer olurken,
208 bin 8l8 kişi
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Dünyo ekonomisin
bu yıl yüzde 3.7 ve
dünyo ticoretinin ise
yüzde 7.5 oronındo
büyümesi öngörüIüy-
or. Geçen yı! dünyo
ekonomisindeki
büyüme yüzde 3.9
olmuştu.
Dış Ticoret Müsteşor
lığı'nın Dünyo Ekono
misi ve TicoreJindeki
Gelişmeler değer-
lendirmesine göre,
dünyo mo! ihrocotı
do 2003 yılındo
yüzde l6 ortorok 7.3
trilyon doloro uloştı.
Reel olorok
bokıldığındo bir
önceki yılo göre
yüzde 4.5 oronındo
ortiı.Dünyo mol ihro-
cqtındo görülen
yüzde l6'lık nominol
ortışın yokloşık üçte
ikisi dolor koynok!ı

l ı l ıı
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oron, dünyo mol
ticoreti oriışının iki
kotındon fozlo oldu.
Türkiye'nin de içinde
bulunduğu gelişmek-
te olon ülkelerin ihro-
cotlorı ise yüzde
l 7'lik yükselişle, 2.2
trilyon dolor olorok
gerçekleşti.
2003 yılındo euro,
yen ve diğer Botı
Avrupo poro birim-
|erinin dolor korşısın-
do değer kozonmosı
önemli bir gelişme
olurken, cori.işlemler
dengesinde bölgeler
orosındq görülen
yopısol ve büyüklük
fqrklılıklorıno
bokıldığındo, 2003
yılındoki döviz kuru
oyorlomolqrının
'doğru yönde ortoyo
çıktığı görüldü. Söz
konusu oyorlo-

İile§l 0İl tl

molorın büyük|üğü
ve olonı yetersiz
kolırken, bu oyorlo-
molorın, kıso
dönemde bu den-
gesizlikleri önemli
orondq düşürmesinin
de zor olmosı bek-
leniyor. Geçen yıl
uluslororosı ticorete
konu olon mollorın
dolor bozındo fiyot-
lon yüzde I0.5
oronındo ortorken,
petrol fiyotlon
Ortodoğu'do
yqşonon sıkıntılor ve
Venezue!lo'do
yoşonon olumsuzluk-
lonn etkisiyle düşen
orz nedeniyle yüzde
t 6 yükseldi. Bunlqnn
dışındo tolep
yönünde görülen
ortışlor do eneiii
iyotlorının ortmosın-
do rol oynodı.

0ru

flyot değişimlerinden
koynoklonırken,
dünyo tlcoretinin bu
seviyede
büyümesinde Asyo
ve ABD,ekonomi-
lerinin beklenenden
foz|o büyümesi etkili
oldu. Dünyo
ticoretinde görülen
ortışın dünyo
ekonomisinin
geniş|emesiyle 2OO4
yılındo do devom
etmesi bekleniyor.
ASYA VE GEÇİŞ
EKoNoMlLERl
oiNeııııir
2003 yılındo Asyo ve
geçlş ekonomileri en
dinomik ticoret per_
formonsı gösteren
bölgeler olurken,
bölgelerin ihrocot ve
itholotlorı reel o|orok
yüzde l0-12 orosın-
do ortış koydetti. Bu
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Dışişleri Bokonı ve
Boşbokon Yordımcısı
Abdulloh Gül, 2 yıI

öncesine nozoron
Türkiye'nin topor-
londığını ve topyekün
oyoğo kolktığını
be|irterek, "Türkiye
ortık !üzumsuz mese-
lelerle eneriisini boşo
horcomıyor. İç çek-
işmeleı lüzumsuz
toriışmolor yoktur.
Herkes kendi misy-
onunu ve görevini
düşünmektedir.
Yopılon qnketlerde
de, Türk holkının
yüzde 8O'inin gele-
ceğini doho iyi
gördüğü sonucu çık-
moktqdır" dedi.
Kırşehir Orgonize
Sonoyi Bölgesi'nde 24
fobrikonın temel otmo
törenine kotı|on
Dışişleri Bokonı ve
Boşbokon Yordımcısı
Abdulloh Gul,
bugünkü Türkiye ile 2
yıl önceki Türkiye'nin
kıyoslomosını yoptı.
Artık büyük sıkıntılorın
geride koldığını, gele-
ceği umutlo bokılo-

bildiğini koydeden
Gül, şunlorı söyledi:
"Bundon önce çok
büyük sıkıntılor
geçirdik. Birkoç sene
önce, temeli otılon
fobrikolor yerine
koponon fobrikolorı
konuşuyorduk.
Fobrikolor koponıyor,
orodqki çolışon işçiler
gözyoşı içinde fob-
rikonın önüne konu-
luyordu. Hem iş yeri
sohipleri, hem de
çoIışonlor gözyoşı
döküyordu. Bizden
önce Türkiye bunlorı
yoşıyordu. Poholılık
olmış boşını gitmişti.
Enflosyon yoşonomoz
hole gelmişti. Çocuk-
lor simii sotorken,
simit fiyotı değişir hole
geImişti. Kimse
cebinde Türk lirosı
toşımıyordu. Hemen
porosını doloro,
morko çeviriyordu.
Tobiİ unutmoyolım
bunlor, iki sene önce
bu ülkede gelişen
iş|er. Doloyısıylo,
herkes gelecekten
koromsordı. kime

gelecek doho iyi mi
doho kötü mü olocok,
diye sorson, gelecek
doho kötü olocok diy-
ordu. Bugün o günleri
geride bıroktık.
Anketler yopı ldığındo,
holkın yüzde 80'i gele-
ceğini doho iyi görüy-
or. En büyük kozonım
bu, tekror özgüveni
soğlomok."
Konuşmosındo
Türkiye'nin ekonomik
verilerine de değinen
Bokon Gül, "Bizden
önce, yoni 2 sene
önce Türkiye petrol
ithol ediyordu. Fiyot
ise ]5 dolor ciıorındo
idi. Bugün yine petroI
ithol ediIiyor. Fiyotı ise
46 dolor. Türkiye'de 2
yıl önce petrol fiyot-
lorındo biroz ortış olso
hemen votondoşo
yonsıtılıyordu. Bugün
kimse bunun forkındo
degil. HükÜmetimizin
olumlu çolışmolorı
sonucu votondoşımız
bugün, petrolün
bu olumsuz
yonslmoslnı

göremiyor. İşlerin ne

kodor iyiye ,

götürüldüğünü görüy-
orsunuz. Enflosyonu
yüzde lO'nun oltıno
indirdi. Türkiye,
giderek gelişen ve
büyüyen ülke oldu. Bu
sene bütçe yoporken,
yüzde 5 büyüme
hesoplomıştık. Bu
senenin ilk 4 oyındo
bu hedefi oştık. Artık
kimse mooşını olır
olmoz, hemen döviz-
ciye koşmuyor. Dolor
ve euro yopmıyor.
Herkes qrtık Türk
porosının değerine
döndü. Muhokkok ki
problemler holen vor.
Holq yopılocok çok iş

vor. İki sene içer|sinde
Türkiye toporlondı.
Türkiye topyekün
oyoğo kolktı.
Herkese ümit ve
morol geldi. İşte

bu ortom içerisinde
yotırımior iekror
boşlodı. Artık kop-
otılon fobriko|or değil,
oçılon fobrikolor
konuşuluyor. Eskiden
bokonlor, boşbokon-
lor, devlet tesislerinin

temelini otorlordı.

Şimdi forklılık vor. Artık
müteşebbisin, yotırım-
cı şirketIerin yotırım-
lorının temeli otılıyor.
Bunlor çok büyük
onlom ifode ediyor"
dedi.
Türk holkının
hükümeie güvenmesi
gerektiğini, hükümete
güvenenin mohcup
olmoyocoğını
söyleyen Gül,
"Türkiye'de herkes bize
güvenmelidir.
Hükümetimize
güvenin.
Hükümetimize güve-
nen mohcup o|moyo-
coktır. Amo şunu oçık
söylüyorum. Biz
ottığımız odımı bi|erek
otıyoruz. Bizler geIişi
güzel odım otmıyoruz.
Bize dışorıdon verilen
reçeteIerle horeket
etmiyoruz. Bu şekilde
Türkiye hem dışto
hem |çte büyük güven
tesis etmiştir. Giderek
doho do iyileşecektir.
Türkiye'nin geleceği
oydınlıktır. Türkiye ken-
dini toporlomıştır.

Türkiye lüzumsuz
meseIelerIe eneriisini
boşuno horcomomok-
todır. İç çekişmeler,
Iüzumsuz tortışmoIor
yoktur. Herkes kendi
misyonunu, herkes
kendi görevini düşün-
mektedir. El birliği ile
Türk holkını mutlu
etmek için çobo sorf
edilmektedir" diye
konuştu. Bokon Gül
konuşmosının sonun-
do, Kırşehir'e Ahi
universitesi'nin
yopımı için gerekli
destek sözü verdi.
Konuşmolorın
ordındon Bokon
Gül, Devlet Bokonı
Beşir AtoIoy, Voli
Selohottin Hotipoğlu,
Belediye Boşkonı
Holim Çokır,
Ticoret ve Sonoyi
Odosı Boşkonı
Mehmet Çopuroglu ile

bırlikte fobrıl(onın
temelini ottı|or.
Temel otmo törenine
bokonlorın yonı sıro
l3 AK Porti']i millet
vekili de kotıldı.

Yakın zamanda faiz indirimi geleb
Piyoso onolistleri
Merkez Bqnkosı
Beklenti Anketi'nin
bir önceki onketin
sonuç!orıno
porole! geldiğ|ni
bildirdi.
Arocı kurum
yetkilileri, onkete
bokıldığındo yı! sonu
enflosyon hedefinin
yoko|onocoğı, hotto
hedefin oltındo kolo-
coğı beklentisinin
sözkonusu olduğu-
nun görüldüğünü
söyledi.
Yetkili, büyüme de
ise hükümetin yüzde
5 olon hedefinin
oşılocoğı ve yüzde
5.3'e kodor çıkılo-
coğı beklentisinin
olduğuno dikkoi çek-
erek şöyle

konuştu:
'Ankete bokıldığındo,
göstergelerdeki
iyileşme beklentisinin
devom ettiğini
gözlüyoruz. Piyosolor
üzerinde bu onketin
önemli bir etkisi olo-
coğını düşünmüyo-
rum. Çünkü geçmiş
dönem onket|eriy|e
porolell ik sergi !iyor.
Merkez Bonkosı poro
politikosını belirlerken
beklenti onketine

bokıyor. Foizler
hokkındo koror
verirken onketi de
dikkote oIıyor. Ancok
bu tek boşıno yeterli
olmuyor. Doho boşko
bir çok foktör Merkez
Bonkosı'nın poro
politikosı üzerinde
etkili oluyor" dedi
Foizlerdeki
düşüş beklentisinin
sürdüğünün
söylenebileceğine
değinen yetkili,
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yokın zomondo
Merkez Bonkosı'nın
yeni bir indirime
gitmesinin de söz
konusu oIobile-
ceğine işoret etti.
YetkiIi, "Ancok
bunun için yine
Merkez Bonkosı
torqfındon u!us-
lqrorosı piyosolordoki
gelişmeler boşto
olmok üzere lMF ile
Eylül oyındo
boşloyocok olon
gözden geç|rme ve
stond-by çolışmolorı
ve dış ticoret den-
gesindeki gblişmeter
yokındon
izlenecektir.
Bu çerçevede
bu onket sonuçlorıno
göre hemen
bir foiz indirimi

bek|emek de
hotolı olocoktır.
Merkez Bonkosı
Beklenti Anketi'nin
şu oşomodo

ıı

piyosolor üzerinde
bir etkisinin
olmosını
bek!emiyorum"
diye konuştu
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Tren kazaları ofobüslere yaradı
Pespeşe yosonon
tren kozolorındon
sonro, otobuslere
olon tolep orttı AST]
yetkilılerı , kozo lo r-

don sonro yolcu
soyısındo yuzde
20lik ortıs oldugunu
bu oronın lstonbul-
Ankoro orosındo
yuzde 35 ı bul-
dugunu oçıklodı
Demiryollorındo ust
uste meydono gelerı
tren kozolorındon
sonro otobus seyo-
hotlerıne tolebın ort-
tıgı bıldırıldi
AST| Guvenlık
Muduru Mustofo
ozturk, kozolorın
ordındon AST| nın
yolcu soyısının yuzde
20 oronındo ortıs
gosterdıgını bıldırdı
Tren kozolorının
koroyoIu yolcu tosı-
moc ılıgını nosıl etk-
ıled ıgıne
ılıskın sorulorını
yonıtloyon
Ozturk. l(ozolorın
;Jrdıodon oiobt.ı-ı |

ıno Iorını n ı5lerı nı ı,,ı

Ooho do ocıldıgını
bıldırdı
ASTI den gunluk
ortolomo l300 ıle
l 500 doloyındo
sefer duzenlendıgını
be|ırten Ozturk. tren
kozolorıylo bır|ıkte
gorulen
yuzde 20lik yolcu
ortışının sefer
soyılorıno do yon-
sıdıgını soyledi
ASTl ye gırıs-cıkıs
yopon yolcu
soyısının gunluk,

bir odet torihi eser
ele gecirdiklerıni
vurguloyon Ozturk,
bunlorın orosındo
l3 osıro oıt İlnon-
lılor don
kolmo 9 70 odet
sikke, oltın yqzılı
kuronıkerim ve
çesıtli heykellerın
de bulundugunu
belirtti Alınon bu
onlemlerin uygulon-
mosındo voion-
doslorın zomon
zomon
sorun cıkordıgını
ıfode eden Guvenlik
Muduru Ozturk.
Deiektor

çoldıgı holde kendı-
nı orotmok iste-
meyenler oluyor
Bizım guvenlık
gorev|ılerımızı her-
hongı bır
mogozodokı guven-
lıkcılerle
korıstırıyorlor Holbukı
bızınr elemonIoı,rrlIZ
JOrlğqrnıo ve
polı:le oVn,
.)orev yetl<ıi(" ,

sohıp Detek,lt,,
co|dıyso sovcI ou
o|so oronır dıye
kon ustu
son olorok ozturk.
osker ugurlomolorı
ıçın gelen osker
yokınlorı
orosındo sorhos
votondoslorın bulun-
dugunu, bu duru-
mun bir çok olumsuz
oloyo sebebıyet
verdigini ve holkton
bu konudo onloyıs
bekledıklerinı
sozlerıne ekIedi

0smanlı
es erlerİne ABD'

hof to iç ı

l 50-?00 bın, hofto
sonu 300-400 bin,
osker sevkıyotı don'e-
minde ıse l
mılyono ulostıgını
belırten ozturk, bu
yo|culorın yoklosık
yuzde
35 inın lstonbul yol-
culorı oldugunu
ıfode ettı
Oze| ucok sırket-
lerının sektore
kotılımının koroyolu
toSı n,]oc ılıgın ı fozIo
etkılemedıgını.
sodece dogu sefer
lerının yuzde 5

l l (J|1 lndo etkılend ıcıı
''hlldıren ozturl
')r ıUVo Ulo5lrı)ırl

l:-,-ıyoIuylo
ı./U|-'l SUrnle>l V€
fıyotlorın ozeI ucoi,
sırketlerının
fıyotlorıylo yokın
olusu uçok yolcu-
lugunun tercıh
edılnıesıne neden
oluyor Yine de
uçok yolcusu be|-
lıdir,dedi

_4 AYDA 80 RUHSAT_

Slz SlLAH-
M u stof o Oztu rk ,

ASTl de çok sıkı
guvenlik onlemlerı
oldıklorını,

oydo ortolomo 20
ruhsotsız tobonco
yokolodıklorını
soyledi
24 soot oktıf 84
komero, l95 ozel
guvenlık memuru, 3

mudu r

yordımcıSı ve omır-
lerle sucu ıslen-
meden engelleme
omocı guttuklerını
ıfode eden ozturk
Bu rokomlor sodece

bızım guvenlık
menlu rlorımızo
oıt Bunun yonı sıro
bır cok emnıyet
nıensubu ve zobıto
ıie bırlıkte
colıSıVorıı: Iv, bır
|5i: rlıqı|]liZ v(-:

|(lı".},rC qOZ ]:lı,
l-y-], v Or UZ

AST| de kopkoc
oIoyıno bıle rostlonıl-
monıoktodır dedı
Ozturk 9uvenlık
onlemlerı ıc ınde
bomboyo ve sılohc
duyorlı kobın
detekior|erının de
bulundugunu, bu
detektorlerle yolnız-
co sıloh degil
torıhı eser de
yo ko lo d ıklo rın ı

koydetlı
Orto|omo uç oydo

ABD nin boşkenti
Woshington do bulu-
non Notionol
Gollery Art ın lslom
ve comi konulu
sergisı, ABD lilerden
yogun ilgi goruyor.
lngiltere deki
victorio ve Albert
(V&A) Muzesi'nden
ABD ye sergilenmek
uzere getirilen eser-
lerin buyuk bir kısmı
osmonlı Donemıne
oit. osmonlı
zomonındon kolmo
l(uronı Kerım. kılim,
çini, bokır ve
mozoiklerin
sergı|endigı muze,
her gun her yoston
l<ısıler torofındon
zıyoret edılıyor
Londro do bulunon
/&A dunyodokı en
]|]nıS lslom eserlerı
t(oleksıyonuno 5ohıp
nıuzeler orosındo

yer olıyor. Turkiye,
lron, Hindiston giPi
ulkelerden gelen 

]

birbirınde degerli]
eserlerin yer oldığı
sergide l0 ilo l8 

l

yüzyıl orosı donerine
oit Turk holılorı, çlni
şömine, pirinç 

]

kondil ve ibrikler, pl
yozmosı l(uronı 

]

Kerım in yonı sıro 
l

Kobe nin kus bokışı
goruntusunu ıceren
duvor çinisi de ye1

olıyor.
Serginin,
Woshington doki
sponsorlugunu ise
suudi Arobıston ın
ABD Buyukelcısı
Prens Bondor Bın
Sulton yopıVor Se rOı(
Eylul 2005 torıh lne
kodor ABD de
goruIebılec el« ordını-

don Tokyo yo tosı
nocol<.

F IIIr
BURSA HAKİMİYET VE

KENT GAZETELERİNE

iıııı Ve REKLAM ALıNıR
ıı

KORFEZ REKLAM
TEL : (0 ,224l5l3 96 83
IIIı

ı

ı

ı

L
ı

{

Alkol artık l meyece k 'solun acak
Amerikolı bir sirket
torofındon tonıtılon
cihoz soyesinde ortık
olkol içilmeyecek,
solunocok .

Sıvı olmoyon olkol
(Alcohol wilhout
Liquid -AWOL) odı
verilen bu ogır ve
poholı cihozlo, olkol
tuketmek ısteyıp de
kılo olmok ıste-
meyenlere, vıski,
votko benzeri olkollu
yo do olkolsuz ıce-
ceklerin buhorı

norgile ogızlıgıno
benzer bir ogızlıklo
sunuluyor.
cihozlo verilen sof
oksilen de ertesi gun
ortoyo çıkon bos
ogrılorını engellıyor.
lngıliz lisonsıylo
cıhozı ureten ve
dogıtımını yopon
ABD deki Spirit
portners odlı sırketin
genel muduru l(evin
Morse, Alkol bedene
yemek borusundon
degil, bronslordon

gırıyor Bu do
AWOL un oz miktordo
kolori içermesini
oçıklıyor Etkısıyse
normol sekilde olkol
olon bir yetiskınde
yoptıgı etkıyle oynı
Bir dozu solumok
için 20 dokiko
yeterli dedi
Alkol olon kisinin 24
sootte 2 kere olmok
uzere sootte 20 doki-
ko kullonmosı koy-
dıylo bu cıhozın
soglık uzerınde

olumsuz etkısinin
bu lun mod ıgın ı

belirten Morse, yine
de direksiyon bosıno
gecilmemes| ve

yos sınır|omosı 9ibi
olkol l<ullonrııo toli-
motlorıno uyulmosı
gerektigi n ı hotırlottı,
Amerikolı yetl<i li lerin,

l

bor ve gece kulup- 
1

lerinde sunulmosı
bel<lenen ve bu l

hofto New York'to bir 1

bıordo tonıtımı l

yopılon 27 kilo- ]

gromlık AWOL un L

yosol olup olmodıgı
hokkındo inceleme l

boslottıgı belirtil iyor.
Aynı ondo 2 müş-
teırinin kullonobile-

ce,gi AWOL ün fiyotı 3
biıı dolor, 4 kisilik
olonının ise 3 bin
700 dolor.
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meme kanserl rlskl dÜşüyor

Ağız kanseri
erkekleri

tehdlt ediyor
Ameriko!ı bilim
qdomlorı, gençken
egzersiz yopon ve
normol kilosunu
koruyon kodınlorın,
örrıür boyu meme
konserinden korun-
obileceğini
koydetti!er.

Science dergisindeki
hobere göre, genetik
nedenlerden doloyı
meme konseri riski
yüksek olon kodınlor
bile, gençken egzer-
siz yoptıkIorı ve nor-
mo! kilolorını
koruduklorı iokdIrde,
hostolığın ortoyo çık-
mosını önemli ö!çüde
gecikiiriyor.
Bir kodının meme
konseri olmo riskinin
ortolomo yüzde l0
olduğu belirtilen hob-
erde, bu riskin, BRCAI
ve BRCA2 genlerinde
muiosyon olon kodın-
|ordo yüzde 80'e çık-
iığı koydedildi.
Hoberde, konser

oImo riskinde, sodece
genetik foktörlerin
değiI, çevresel foktör-
lerin de önemli ro!
oynodığı hotırlotı ldı.
Woshington Universite-
si'nde görevli Mory-
CIoire King ve ekibi,
New York'to yoşoyon
ve l996 ile 2000 yıl-
lorı orosındo meme
konseri oIon binden

fozlq kodının
soğlık verilerini
inceledi. Gen
mutosyonu
olon kodınlor-
doki meme
konseri olmo
riskinin 40
yoşındo yüzde
20, 60 yoşındo
yüzde 55 ve
80 yoşındo
yüzde 80
olduğunu sop-
toyon bilim
odomlorı,
l940 yılındon
sonro doğon
kodınlordo

doho sık meme
konserine rosi-
londığını koydettiler.
Bilim odomlorı,
bunun, gen mutosy-
onu olmosıno roğ-
men, çevre foktör-
lerinin etkisinin önemIi
olduğunu gösterdiğini
söylediler.
Doğum yılındon
boğımsız olorok

yopılon değer-
lendirmede ilginç bir
sonuco uloştıklorını
belirten bilim
odomlorı, gençlik yıl-
lorındo egzersiz
yopon kodınlorın,
horeketsiz kodınloro
göre çok doho 9eç
meme konseri
olduğunu lfode
ettiIer. Aynı sonucun
fozIo ki|o için de
geçerli olduğunu
tespit eden bilim
odomlorı,
gençken normol
kilodo olon kodın-
lorın, şişmon
olonloro göre doho
geç konsere yoko-
londığını
koydettiler.
King, "Kontrol
edi lebilen foktörlerin,
risk grubundoki kodın-
lorın meme konseri
olmo yoşıno etki
etmesi umut verici"
diye konuştu.

Ağız konserIerinin

çoğunluğunun 45
yoşın üzerinde ortoyo
çıktığı ve erkeklerde
oluşmo olosılığının
kodınloro oronlo iki
kot fozIo olduğu
bildirildi.
Türk Dişhekimleri
BirIiği'nden (TDB) olı-
non bilgiye göre,
oğız konserlerinin
oluştuğu böIgeler sık-
lıklo dil, oğız tobonı,
dil köküne yokın
yumuşok domok
olonlorı, dudoklor ve
dişetleri. Ağız konser-
leri erken dönemde
teşhis edilerek tedovi
soğlonmozso
yoyılorok sürekIi oğrı,
fonksiyon koybı,
tedovi sonrosı
düzeltilmesi mümkün
olmoyon yüz ve oğız
deformiteleri, hotto
ö!ümlere neden olo-
biliyor.
TDB, dişhekimine
düzenli orolıklorlo
gidilmesinin oğız
konserlerinin erken
dönemde tespit
ediImesi oçısındon
çok önemli olduğu-
nun oltını çizerek,
"Ağız konser|erinin
kesin nedeni tom
olorqk bilinmez.
BununIo berober,
tüiün ürünleri, olkol
ve besinlerdeki bozı
moddeler ve fozlo
güneş ışığıno mqruz
koIınmosı gib| fqktör-

lerin oğız konseri riski-
ni orttırdığı öne
sürü|üyor. Uzmon|or
genetik yotkınlığı do
oğız konserleri için
risk foktörleri orosın-
do gösieriyor" değer-
lendirmesini yoptı.
AGIZ KANSERİNİN
MuHTEMEL BELİRT|ı-rni:
- Ağız içinde veyo
etrofındo beyoz veyo
kırmızı renkli olonlor
- Ağız içinde hossos,
tohriş olmuş, koborık
veyo kolınloşmış
olonlorın olmosı
- Ağızdo veyo boğoz-
do tekrorloyon kono-
molor
- Seste boğukluk
veyo boğozdo yutu-
lomoyon cisim hissi
- Çiğneme ve yutmo

güçlüğü
- Dil ve çene horeket-
lerinde zorlonmo
- Dil veyo oğızın
diğer bölgelerinde
his koybı, uyuşukluk
- Alt veyo üst çenede
meydono gelen şiş-
likler ııe bunun sonu-
cu mevcut protez
uyumunun bozulmosı
- Ağız konseri Iezyon-
Iorı boşlongıç döne-
minde oğrısızdır,
konser ilerleyerek
soğlıklı oğız doku-
lorındo horobiyet
oluşturdukço oğrı
şikoyeti de boşlor.
Kişinin kendinin oğız
konserini forketmesi
güç olobilir.

Şeker hastaları bol su tüketınell
Süleymon DemireI
Universitesi (SDU) Tıp
Fokültesi Aroştırmo
ve Uygulomo
Hostonesi Dohiliye
Uzmonı Prof. Dr.
Numon Tomer, şeker
hostolorındo, kon
şekerinin yükselme-
siyle ortoyo çıkon
sıvı koybının, sıcoğın
do etkisiyle oni felç
yo do beyin kono-
molqrıno neden olo-
bileceğini söyledi.
Konuylo ilgili oçıklo-
mo.lordo buIunon
SDU Tıp Fqkültesi
Aroştırmo ve
Uygulomo Hostonesi
Dohiliye Uzmonı Prof.
Dr. Numon Tomer,
oşırı sıcoklorın,
metobolizmoyo
fozlodon yük
bindirmesi nedeniyle
birçok hostolıkto
tetikleyici rol
oynodığının oltını
çizdi.
Şeker hqstolorının
yoz oylorındq kendl-

. lerine dikkot etmeleri
gerektiğini vurgu-
loyon Tomer, "Şeker
hostqlorı, konlorın-
doki inisi!ün miktorı

ozolıp, şeker mlktorı
orttıkço doho
fozlo sıvı koybeder.
Bu koyıp, sıcoklığın
40 dereceyi
bulduğu bu
dönemde yüksek
orondo orttığı için
şeker hostolorı do
büyük bir risk oltıno
girmektedir. Bozı
hostolor, kendileri
hisseimeseIer biIe
tonsiyonun uzun süre
yüksek seyretmesiyIe
oIumsuz durumlorlo
korşıloşobi!ir. Aşırı

sıcoklqr nedeniyle
kon şekerinin yük-
selmesi kon okışkon-
lığının ozolmosıno
neden olur. Şekerinin
yükselmesiyle
ortoyo çıkon sıvı
koybı sıcoğın do
etkisiyle oni felç ve
beyin konomolorıno
neden olobilir"
diye konuştu.
Sıcok nedeııiyIe
oni su koyıplorının,
şeker hosto!orındo
körlük, sokot!ık,
kolp krizi

oluşumunu do hız-
londırdığını be!lrten
sDU
Tıp Fokültesi
Aroştırmo ve
Uygulomo Hostonesi
Dohi|iye Uzmonı
Prof. Dr. Tomer,
terleme durumuno
göre günde
2 ilo 5 litre orosındo
su içilmesi
gerektiğini koydetti.
Tomer, güneş
ışınlorının en
etkili olduğu
l t .00- 1 5.00 sqotleri
orosındo gerekli
olmodıkço dışorı
çıkmomosı
gerektiğini
söyleyerek,
"Düzenli kuIlonılon
iloçlorın zomonındo
oIımıno önem ver-
i!meli, kendiIerine
doktor tqrofındon
tovsiye ediIen
egzersizler, hovonın
serin olduğu
okşom ve soboh
soot!erinde
yopılmo!ıdır.
Kendini iyi hisset-
meyen hostolor
hemen doktoro
boşvurmo!ı" dedi.

NöBETç| r czANE
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YlL : 32 SAY! : l9l l
FİvATı : 250.000 TL. (KDv Dohiı)

Sohibi : Kodri eÜLen
. Yozı İşleri Müdürü : Serop eÜLEn
Hober Müdürü : Seyfettin ŞEIGRSÖZ

İstiklol Cod. Boro Sok. No:3/B
TeI :513 96 E3 Fox:5l3 35 95 GEMLiK

Bosıldıöı yer : xÖnrrz oFsET
Motbooc lık-Yoyıncı l ık-Reklo mcı l ık Tesisi
İstiklo| Cod. Boro Sok. No:3/B GEML|K

(Dini boyrom Günleri ve Pozor günleıi yoyınlonmoz)
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EN UYGUN FİYATLARLAİİİ

KATAIOG1ARıMıZı GOBMEııEN KABAR UERMEYıı|
Fcıturo & Gider Mcıkbuzu & Sevk İrsoliyesi &

Toşırno İrsoIiyesi & İrsoliyeli Foturo & El İlcını & Broşür
& Kcırtvizit & Kcışe & Cllt & Kitop & Dergi

HER TURLU MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BlZl ARAYİN
Körloz llisot
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lzbir Zeytincilik Bakan Vec
G/öntjl tarafından hizmefe açil

Seyfettin SEKERSÖZ

Özbir Zeytincilik
Gıdo ve konserve
Sonoyi AŞ'nin oçılışını
Sonoyi Bokonı Vecdi
Gönül yoptı.
Yolovo yolu üzerinde
Özbir Zeytincilik
AŞ'nin oçılışıno
kotılqn Bokon Gönül,
ilk geldiği Celol
Boyor onmo
törenlerinden sonro
Gemlik'i çok
sevdiğini belirterek
ısrorloro doyonomo-
yorok İznik'teki
yemeği iptol etti.
Bokon Gönül,
Özbir Zeytincilik
tesislerinin oçılışın-
don önce
misofirlerle birlikte
yemek yedi.
Ozbir Zeytincilik A.Ş.
Gene! Müdürü
Hoyrulloh Özoydın ile
ortoklorının misofiri
olon Bokon vecdi
Gönül ile misofirlere
tesislerde işlenen
zeytin çeşitlerinden
hediye doğıtıldı.
6 bin metrekore
oçık olondo 4 bin
metrekore kopolı
olono kurulon ve
60 işçinin çolışocoğı

tesisler hokkındo
bilgi veren
Hoyrultoh Özoydın,
"Iesis/erirn izde
yıllık 500 bin ton
turşu ve bin 500
ion çeşitli zeytin
türleri işlenerek
yurt içi ve yurt dışıno
pozorlonqcqk.
lş/enece k ürünün
yüzde 25'i yurt dışıno
kolon yüzde 75'ini
de yurt içine
pozorlomqk
istiyoruz. Burqdq AB
kriterlerine uygun
gıdo üreterek ülke
ekonomfsine kotkıdo
bulunmoyı
hedefliyorıız" dedi.
Düzenlenen törende
konuşon Voli Oğuz
Koğon Köksql,
Gemlik'e
kozondırılon bir
tesisin oçılışını
yopocoklorı için çok
mut|u olduğunu
belirterek, "BıJrqdq
ço/ışocok 60 kişiyle
birlikte toşınmosıylo,
yon tesisleriyle
birlikte bu rqkc,m
600 kişinin ekmek
yemesi demektir.
8u fesisi ilçeye
kqzondırqn herkese
teşekkür ediyorum"

serlinde konuştu
Sonoyi Bokonı Vecdi
Gönül ise geldiği
Gem|ik'te gördüğü
sıcok ilgiden çok
memnun koldığını
belirtere k, 'Ülke
ekonomisine kotkı
soğloyocok böyle
bir fesisi kurqnlqrq
feşekkür ediyorum.
Hoyırlı o/sun"
dileklerinde buIundu.
Dqlındon koporıldık-
ton sonro yenmeyen
tek ürün olon

zeytin'in işlenecegi
modern tesislerin
oçılış kurdelesini
Voli Oğuz Koğon
KöksoI, AK Porti İl

Boşkonı Hoyrettin
Çokmok ve
Koymokqm Sqdettin
Genç'le bir!ikte
kesen Sonoyi Bokqnı
Vecdi Gönül, tesisleri
gezerken Belediye
Boşkonı Mehmet
Turgut'lon do zeytin
hokkındo bilgiler
oldı.

Bakan Vecdi Gönül, Belediye Başkanı Mehmet
tesisleri gezerken, zeytin konusunda da bilgiler aldı

aİnrİxre KESTİLER : Özbir Zeytincitik Gıda ve Konserve Gıda SanayiA.Ş. 'nin açılış k
delesini Sanayi Bakanı Vecdi Gönül, Vali Oğuz Kaan Köksal, Kaymakam Sadettin Genç,
Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak birtikte kestiler.
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Çocukıorlnlzın günde en oz üç sooİini olocok olon okul yolculuklonno son veriyoruz....

okulurnuz ozel Aykent ılköğretim okulu ve Anoslnlfl 2oo4 - 2oo5 öğretim ylh koyltlonno bğşlomlştlr.
Deneyimli kodrosu ve çoğdoş eğitim onloyışıylo sizlere en yokln özel okuldur

2004-2005 oGRET|]\4 YlLl F|YAT LısTEııJllz

sıNıFLAR ücntr
ANASINıFı 3.ooo.ooo.ooo TL
t. sıNıF 3.75o.0oo.ooo TL
2. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
3. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
5. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
6. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo rL
8. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlorımzo yemek ve servis dohildir
öoııııııı-ERDE l o TAKsir iııııraııı VARDıR

Teı : 513 50 84 - 512 27 77 GEML|K24 Ağustos 2004 Salı

GEMLıK GEMLıK,ıN iı-x GÜNLÜK GAZETESı

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
FlYATl : 250.000- TL.

8OO milyon lira değerinde cep telefonu ve iki uydu sistemini götürdüler

'|uru' d| relil0ru[ araslhdolailİdhr
Dolondırıcılor, piyosoyı çorpmok için yeni teknikler uygu-
luyor. Cep telefonu ve uydu sistemi olmok için pozorlık
eden lkl kişi sotıcının doIgınlığındon yororlonorok, 'euro'
yerine değeri düşük Brezilyo porosı bırokorok, koyboldulor.
Bolıkpozorı Mqhqllesinde cep televiz
yonu sofıcısı Dqvut Çoyır'in oğluno
oit işyerine gelen iki soyguncu, bir
cep telefonu ile iki uydu sısfemi
için pozqrlık yqptılqr.
Yqnlqrındq Türk pc,rcrsı olmodığını
söyleyen olıcılqr, Avrııpc, pc,rcı birimi
olon "Euro" vermek istediklerini belir-
tip, 800 milyon lirqlık mql korşılığını
hesop mokinosıylo hesoployıp
mosoycl 360 euro diye Brezilyo
pcrrcrst " Kr ıızerio" bıroktılor.
lşyeri sohibinin bobosı Çoyır, yoboncı
porolorın Euro olmodığını görünce iş
işden geçmiş, dolandırıcılor çokton
koyıploro korışmıştı.

Seyfettin ŞE GRSOZ'ün
hqberi soyfo3'de Dwut Çqyır dolondırıcılorın hesop yoptığı mokinoyı emniete götürdü,
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Güne Bakış

Dolondırmo yollon ortiı

Çok dikkotli olmok gerekiyor,

Toplumdo §siılik orttıkço ohlok do bozuluyor.
AlılOk bir bokımo ekonomi ile iç içe,.
Kodın iicoıeti, dolondıncıilk, hırsızlık, uyuşturucu soiışı,

bilirsiniz.

BugünKi monşeiimh herkese küpe oirnoh.
$ohtekOrlOı koşlo göz orosındo yopocoklonnı yopıp,

insonlün dolu ndıroblilyorlo r.

Burqdo uygulodıklon bu yöntemi, bir boşko yerde bir

ü§i

nccüzdo iııno k, ıkk, ılık, kçı güvenlgibi güç,
iden nıoro onile heruzoyıp g §uç korşıloşo-

, olocoğı mol|on
diye degersiı biı

kip göşieıipgmu§ieıi gibl
Euro"§Onıoyopiıkion poroyl tş

Bu

de

geıeklyc.
geldi.

§ini biiirdi eve gida

Kadri GULER
kad ri_g uler@ hotma il.com
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Horf Devrimi ve Gemllk....
Bugünlere koloy gelinmedi.
Kurtuluş Sovoşı boşlı boşıno bir vokoydı.
Dört bir yonı sorılmış ülkeyi düşmon işgolinden kurtormok,

boğımsızlık ilon etmek inonç isterdi..
Yürek isterdi.. Birlik isterdi..
Hele hele govurlo işbirliği yopmış son Osmonlı Podişohı'no

roğmen.
Çünkü honedono yokın "zerzevot" içeride oIon biteni işgo!

kuwetlerine yemeden içmeden yetiştiriyordu.
Yurdunu conındon do konındon do çok seven yurtsever Türk

Holkı, tüm engelleri ber torof ederek boğımsızlığını do ilon
etti. Cumhuriyeti de..

Sonro do ;

Şopkodon, medeni konuno, kı!ık kıyofetten olfo beye kodor
her olondo yenilenme ve kökten değişim otoğıno kolkiı.

Yoni Devrim.
Horf Devrimi..
Türk devrim Torihi'nin en önemli kororIorındon biridir.
Horf devriminin önemi Atotürk'ün ünlü Soroyburnu Nutku'ndo

vurgulonmıştır.
"Arkodoşlor bizim uyumlu dilimiz yeni Türk horfleriyle kendini

gösterecektir. Yeni Türk Horflerini kobul ediyoruz. Yüzyıllordon
beri kofolorımızı demir çerçeve içinde tuton, onloşılmoyon ve
onloyomodığımız işoret|erden kendimizi kurtormok zorundoyız.

Çok işler yopılmıştır. Amo bugün yopmok zorundo olduğu-
muz çok önemli bir iş doho vordır: Yeni Türk horflerini çobuk
öğrenmek. Herkese kodıno erkeğe homolo sondo|cıyo yeni
olfobeyi öğretiniz. Bunu votonseverlik ve milletseverlik ödevi
bi!iniz.

Bir sosyol top|umun oncok yüzde onu okumo yozmo bi|ir,

kolonı hiç bilmezse bunun insonlor için utonç verici olduğunu
düşününüz.

Bu ulus utonmok için yorotılmış blr ulus değildir. Ovünmek
için yorotılmıştır."

Gozi Mustofo Kemol Poşo sodece söylevler vererek değil
eyIemli olorok do devrimlerin tokipçisi olmuştur.

Yurdu korış korış doloşorok devrimlerin yororlorını onlotorok
benimsenmesini ve özümsenmesini soğlomıştır.

Gozi bu devrimleri gerçekleştirmek için çolışmo orkodoşlorı
ile birlikte orodon oroyo koştururken holkton geIen tepkileri de
yokındon ince|iyordu.

O günlerde Gemlik'te gazozcu Hoydor, tuhofiyeci Yohyo,
zohireci İsmoil, Bekir, All, Adll, Hüseyin, çiftçi Ethem, zeytinci
Mustofo, Soit, bokkol Osmon, ve Holit odlorındoki esnof toplu-
luğundon bir mektup oldı.

Bu insqnlor yeni horfleri bir hoftodo öğrenmek çobosı lçinde
olduklorını belirttikten sonro yeni olfobede k ve g horflerinin
nosıl kullonılocoğı konusundo Gozi'ye sorulor soruyorlordı.

Gozi bu çeşit mektuploro doğrudon yonıt veriyordu.
Gemlikli esnof topluluğunun sorusunu do şöyle yonıtlodı:
"Okumo ve yozmoyı bir hoftodo öğrenmek için gösterdiğiniz

çobodon kıvonç duydum, kuilorım. Aropço ve Forsço sözcük-
lerdeki k ve g horf|eri ile kofolorınızı korıştırmoyınız. Yeni sözlük
bunu istediğiniz yoldo çözecektir."

Ünlü gozeteci ve oroştırmocı yozor Hıfzı Topuz hocomın
"Devrim Yıllorı" kitobındon öğrendiğim bu oloy Gem!ik'te
yoşoyon ve gozetecilik yopon blri olorok beni çok heyecon-
londırdı ve gururlondırdı.

Demek ki Gemlikliler Devrimlere duyorlı otoloro sohipler.
Nur içinde yotsınlor.

}< rtez

llkokul mezunlorı n

ınkon tonını
8 yıIIık ilköğretim uygulomosındon ö
ilkokulu bltlrenler, mürcıcoot ederek 8 yıIl
llköğretim okulunu bitirme fırsotı bulobil
cekler. Burso Merinos Stodı cıltındo bu!
ncın Konolboyu Eğitim Aroçlcırı Me
Müdür!üğü'ne 17 Eylül 2OO4 gününe kod
boşvurulmosı gerekiyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

8 yıllık lll<öğretim
uygulomosındon
önce İıkokuıu bitiren
ve doho sonro
okumo olonoğı
bulomoyon
votondoşloro
8 yıltık İıı<öğretım
okulunu bitirme
mürocootlorı
boşlodı.
Burso Merinos
stodı oltındo
bulunon Konolboyu
Eğitim Aroç|orı
Merkezl
Müdürlüğü'ne
yopılocok
boşvuru!orın
l7 Ey!ül 2OO4 Cumo
günü sono ereceği
bi|dirildi.

AÇİK LiSELERE
KAYİTLAR BAŞL|YOR
Doho önce Açık
öğretim Lisesine
koyıtlı olup, koydını
yenilemesi gereken
ve süresi bittiğinden
yeniIeyemeyenler
için koyıtlor 3l
Ağustos torihinde
boşloyıp 3 Eylü! tori
hine kodor uzotıldı.
Ayrıco Açık Öğretim
Lisesine ilk kez koyıt
yoptırocok oIonlor
için mürocootlorın
l 7 Ey!ü! 2OO4 tori-
hine kodor devom
edeceği bildirildi.
KPS,DE BAŞARİLİ
OLAMAYANLARA
YENı inıxaıt
komu personel

otonomoyonlor ile
emekli olon
öğretmenlerden
2OO4-2O05 Eğitim
öğreiim yılındo
okullordo ihiiyoç
duyulmosı ho!inde
yeni bir imkon
yorotılıyor.
Bu kişilerin sigortolı
ve mooşlı olorok
öğretmenlik
yopobilmeleri için
İlçe Milli Eğitim
Müdür!üklerine
boşvurmolorı
gerektiği bildiriIdi.

yenı I

r

Sınovlorıno (KPSI
göre yeterli puon
olomodığı için
Milll Eğitim Bokon
torofındon
öğretmen olorok

TURKİYE,NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN uYGuN FıYATLARLA...

kürioı oisot
MATBAAC ı Lı K-YAYı N c l Lı K-RE KLAMC l Lı K

İstll«lol Cod, Boro Sok. Al«bonk Aiolığı No : 3/B GEMIİK

Tel : 10,224| 513 96 83 Fox: |0,224| 513 35 95

KATALOOIARItvllzl OORtul EDEN KARAR VERMEYlN
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VASİFLİ / VASİFSİZ
ELEMAN ALİNACAKTİR.

ASKERLİK YAPMİŞ OLMALARİ
TERGıH SEBEBıDıR.

TCtPoTnş lTD. şTİ.
Tel : 574 05 46 ORHANGAZİ

ELEMAN ARANİYOR



800 milyon lira değerinde cep tele nu ve iki uydu sistemini götürdüler
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Dolondırıcılor, piyosoyı çorpmok için yeni teknikler uygu-
Iuyor. Cep ielefonu ve uydu sistemi olmok için pozor!ık
eden iki kişi sotıcının dolgın!ığındon yororlonorok, 'euro'
yerine değeri düşük Brezilyo porosı bırokorok, koyboldulor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Avrupo poro birimi
'Euro' diyerek
Brezilyo porosı
'Kruzerio" Vererek
olışveriş yoptıklorı iş
yerinden oldıklorı yok-
loşık 800 milyon |irolık
uydu sistemiyle
koyıploro konştı!or.
Bolıkpozqrı 2 Nolu
codde üzerinde
bulunon Çoğotoş
Uydu Sistemleri
firmosıno öğlen
sootlerinde gelen
kimliği belirsiz iki
kişi işyerinde bulunon
Dovui Çoyır'don
olışveriş yopmok
istediler.
Gelen müşterilerden
şüphelenmeyen
sotıcı Dovut Çoyıı
müşterilerinin
be,ğendikleri iki
odet uydu sistemini
pokııt yoptı.

Doho sonro orolqrındo
yopılon pozorlık
sonucu on|oşon
müşteri|er bir odet
cep telefonu do

Oğtuno oit cep te|efonu ve uydu sistemleri soton moğozodo gelen müş-
terilerine, 800 milyon liro değerindeki iki uydu sistemi ve cep telefonunu
soton Dovut Çoyır'o olıcılor "Euro" yerine Brezilyo porosı 'Kruzer|o' bırokıp
koçtılor. Sotıcı dolondırılmosı üzerine soluğu emn|yette oldı.

olmok istediklerini
söyleyerek
beğendik|eri
morkoyı olorqk
oceleleri olduğunu
ve o|dıklorı
mollqn Hotoy'o
göndereceklerini
belirterek oceleleri
olduğunu söylediler.
İşyerindeki mosonın
üzerine oceIeyle
onloştıklorı miktordo
350 Euro bırokon
kişiler qldıklorı iki
odet uydu sisiemi
ve bir odet cep
telefonuylo bir!ikte
kopının önünde
bekleyen oroco
binerek ortodon
koyboldulor.
Müşterilerin bıroktığı
poroloro bokon
Dovut Çoyıı porolonn
değeri olmoyon
Brezilyo porosı
olduğunu ve

dolondırıldığını
onloyorok soluğu
poliste oldı.
Dolqndırıcılorın
eşkollerini po!ise
bildiren Dovut

Çoyıı işyerine
gelen kişilerin
verecekleri Euro'lorı
hesoplodıklorı
hesop mokinesini de
pormok izi
oroştırmosı için
pollse göiürdü.
İl<l uyOu sistemi ile
bir odet cep
telefonunun
yokloşık 800 milyon
liro değerinde
olduğu belirtilirken
votqndqşlorın
işyerlerine gelerek
olışveriş
yopmok isieyen
tonımodıklorı
insqn|orı n verecekleri
poroloro dikkot
etmeleri istendi.
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Futbol Anılorı ııı
Bursospor son provoyı yoptı.
Eskişehir'deki turnuvodo, üçüncü

oldu.
Eskişehirspor'o yenildi.
Dordonel'i yendi.
Aslındo, Bursospor holo hovoyo

giremedi.
İl<lncl liğe, moçlor zordur.
Sodece tokımlo deği!, şehir holkı ile

de sovoşırsın.
1967 senesinde, Kütohyospor'do

oynuyordum.
Kütohyospor, ik|nci liğin en güçlü

ekiplerinde biriydi.
O yıl ünlü Boluspor'u Bolu'do yen-

miştik.
Lefter'de, Boluspor'un ontrenör fut-

bolcusu ldl.
Yine oynı sene, Kocoelispor'u,

izmit'te yenmiştik.
Molotyospor'u do, Molotyo'do yen-

miştik.
Bunlorı, Kütohyospor'un gücünü

göstermek için yozdım.
O yıl üçüncü olmuştuk.
Belki, ploy-off sistemi olsoydı.
Birinci lige bile geçerdik,
Kütohyospor, neden bu kodor

kuwetliydi.
Çünkü. Azotspor, Linyitspor,

Şekerspor, Hovogücü ve
Jondormogücü torofındon besleniyor-
du.

İl<lncl lige moç yopmok, zordur.
Hele şompiyonluğo giden bir tokım

için doho zordur.
Bolu ve Kocoeli moçlorı sonundo,

orobomız toşlonmıştı.
Soho içi de, emin değildir.
|.lokem|er hele yon hokemier, büvük

boskı oltındo kolırlor.
Tonrı, Bursospor'u korusun

Şonsı bol olsun.
Amo. lşinin çok zor oIduğunu do

unutmoyolım.

GİINİIN sozü
Başarı kazanmak için
Apdal görünmeli
Akıllı olmalıdır.

"Montesgııie"

Eroı GÜRçAY

Kredi i(Ortlorı,,,

Onüne {ışlene kredi kortı.
Önüne o()tene kredi kortı.
Ve... Tüketim çılgınlığı
Sonro
kortı olondo verende
çeklyor ccırtl...

çonoı ?arorııı

Beko Cosıo morko 298 SR nolu
yozor kosomın ruhsotını koybettim.

Hükümsüzdür. AYŞE ERYILMAZ

1(AYıP
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çizgileri çizilen
yoyo geçltlerini
belirleyen levhqlor
bozı kendini bilmez
kişiler torofındon
yer!erinden
sökülerek oğoç dip-
lerine bırokılıyor.
özellikle İstiktol
coddesi üzerinde
belirlenen yoyo
geçitIeri için direk-
lere konon "Yoyo
Geçidi" levholorının
nosıl sökülerek yer-
lere otıldığı ise

§o

ı

r

merok konusu
oluyor.
Birçok işyerinin
hemen yonındo
olon 'yqyo geçidi'
olduğunu belirten
levholıır il'e 'pork
yosoğı'nı gösteren
|evholqrın yer-
lerinden sökülerek
boşko yerlere
otıldıklorı ve bu
nedenle de codde
üzerinde oroçlorın
pork yosoklorını
bilemedikleri belir-
ti!iyor.

Yoy0 ge
ç

heV 0 0
yerİerde
gezıyor

}< o rtez

bffil Ca trafik

yukünüka ffarrlryOir

esI

Seyfettin ŞEKERSQZ

Aroç soyısıylo
inson soyısının
neredeyse
birbirine yokloştığı
Gemlik'te trofik
sorunu do her
geçen gün ortıyor.
l!çenin en işlek
coddesi olon
ıstiklol coddesi'nde
yoşonon trofik
sorunu ise
bitmek bilmiyor.
coddenin her
iki yonıno pork
eden oroçlor
nedeniyle
korşıdon korşıyo
geçmenin de
zorloştığı
coddede birde
yoşonon kozolor
trofiği
doho do
zorloştırryor.
Dün okşom
sootlerinde
yoşonon küçük
bir trofik

kozosı codde
trofiğini bir ondo
kilitledi.
Yolun soğ
kenorındo
pork eden
Mecnun Yılmoz'o
oit FD KM 38
Almonyo plokolı
orocın oynoslnı
koporon

34 FFL 09 plokolı
oroç sürücüsü
Tüloy Duron,
horeket holinde
yonındo oturon
yoş!ı onnesiyle
ilgilendiği sırodo
dikkotinin
doğıldığını ve
kozo yoptığını
söyledi.

Küçükte olso
codde üzerinde
meydono gelen
kozolor yoğun
trofiğin yoşondığı
lstik!ol
coddesinde
sorunlorın dohodo
büyüyeceğini
gösteriyor.

ı ı

ı

Fener formaları cep yakıyo
sünnet şöleninde
gelerek toroftorloro
tokım molzemeleri
nin sotışını yopmıştı.
Spor molzemesi
üreiicisi ünlü
Adidos firmosının
ürettiğ! koliteli
molzemeleri soton
Tı/do oilesini
ikno etmede
boşorılı olon küçük
Fenerlcohçe!i
üzerine giydiğl for-
moyı çıkormoyorok
Fenerlcohçeli olmoyı
oilesine kobul ettirdi.

Feneöohçeliler
Derneğinin
düzenlediği
şompiyon!uk
yemeği nedeniyle
llçeye gelen
molzeme Tı/ı ikinci
olorok düzenlenen

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Üçüncü kez
Gemlik'e gelen
Fenerium Moğozo
Tı/ı torofforlorıno
sotışloro devom
ediyor.
İll« kez Gemlik

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN
GONLOX 3lY§l ğAıcİl

YENı TELEFoNuM lrzl, NoT ALıN az
KÖRFEZ GAZETESI VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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lşh ır{§aaileillle ffitgdh| YTLlle
kuruşlar

haflfleyecek
İşçiterin, çolışmo
gününe boşlorken ilk
sootlerde doho
dikkotsiz olduğu
belirlenOl. İş

kozolorının büyük
bölümü, işteki ilk
sootler içinde
meydono geliyor.
Sosyo! Sigortolor
Kurumu'nun
verllerine göre,
1999-2003 orosındo-
ki son beş yıllık
dönemde, 374 bin
l8l iş kozosı. mey-
dono geldi. lş
kozolorındo 4 bin
580 kişi ölürken, 9
bin 327 kişi sürekli iş
göremez hole geldi.
İş kozolorının yılloro
göre doğılımındo
fozlo bir değişiklik
olmodı. 1999'do 77

bin 955, 2000 yılındo
7 4 bin 847 , 200l'de
72 bin 367 , 2002'de
72 bin 344, geçen
yıl do 76 bin 668 iş
kozosı meydono
geldi.
İş kozolorının ortoyo
çıl«tığı soote göre
doğılımı, işçiIerin

çoIışmonın ilk
sootlerinde doho
dikkotsiz olduğunu

gösteriyor.
Son beş yıldoki
374 binin
üzerindeki iş

kozosının yüzde
30.4 oronındo
lt3 bin 787'sinin,
işteki i|k so. ile
meydono geldiği
beIirlendi.
İş kozolorının yüzde
I3.6'sı ikinci, yüzde
I2.5'i üçüncü, yüzde

o a

l0.6'sı do dördüncü
soqtte ortoyo çıkıyor.
Son beş yıldoki iş

kozolorının yüzde
67.1 oronındo 25l
bin 347'si işteki ilk
dört soot içinde
meydono geldi. Bir

boşko ifodeyle, her
dört iş kozosındon
üçü, çolışmo
gününün ilk
yorısındo ortoyo
çıkıyor.
İşin beşinci ve
oltıncı sootlerinde
meydono gelen iş

kozolorının toplomo
oronı yüzde 6.9'or
düzeyinde. İş

kozqlorının yüzde
8.1'l yedinci, yüzde
l 0.1 'i ise sekizinci
sqotte meydono
geliyor.

Votondoşın yılPoşın-
don itiboren cebine
girmeye boşloyocok
Yeni Türk Lirosı'nın
ürt) o|t biriml olo-
cok Yeni Kuruş,
deyim yerindeyse
'yükte hofif, pohodo
oğır' olocok. YTL'de
l, 5, l 0, 25, 50 ve
l00 kuruşumuz
olocok...
Yeni kuruşun kullonı-
mo girmesiyle blrllk-
te, votondoşın kul-
londığı modeni
pqronın oğırlığındo
yokloşık 72l tonluk
bir ozolmo gerçek-
leşecek.
Holen tedovüldeki
modeni 50 bin
lirolıklorın bir kısmı
|1.7 gromlık, bir
kısmı do 3.2 gromlık
porolordon
oluşurken, bunlqrın
toplom oğırlığı yok-
loşık olorok 2 bin
926 tonu buluyor.
Piyosodo buIundn

'583.4 mi|yon odet
iki tip l00 bin lirolık
,modeni poronın
'toplom oğırlığı do,
yokloşık 2 bin 924
ton olorok tohmin
ediliyor
Tedovülde bulunon
l9t.8 milyon odet
250 bin liro!ık bozuk
poronın oğırlığı do,
bin 227 ton olorok
belirlendi.
Bunlorın sonucundo
şu ondo tedovülde
buIunon modeni
porolorın oğır!ığı,
yokloşık 7 bin 77 ton
olorok hesoplonıyor.
Önümüzdeki yıI-
boşındo piyosoyo
verilecek 6 çeşit
yeni kuruşun toplom
oğırlığının 6 bin 356
ton olocoğı göz
önüne olındığındo
ise votondoşın
cebindeki poronın
721 ton doho ozolo-

'coğı görülüyor.
Yeni tedovüle gire-

cek modeni porolor
içinde, yokloşık E.5
grom ile I00
kuruşlor en oğır
poro olorok göze
çorporken, l
kuruşlorın oğırlığı
yokloşık 2.7 grom
olocok.
yÜrcrr

AZALACAK AMA
Yeni kuruşlorın oğır-
lığındoki ozolmoyo
korşılık, toplom
değeri bugüne göre
2.3 kotton fozlo
ortqcok.
Nitekim şu ondo
tedqvülde bulunon
modeni porolorın
toplom değeri 127.2
trilyon liro civorındo
bulunurken, yeni
kuruşlorın toplom
değeri 425 trilyon
llroyo yokloşocok.
ADET PEK
orĞİşııaEyEcEK
Dorphone'nin
bosocoğı yeni
kuruşlorın soyısı 1.2
milyor odet olorok
oçıklonırken, bu
rokom tedovülde
bulunon poro ode-
dinin çok do fqzlo
değişmeyeceği
onlomıno geliyor.
ziro Temmuz sonu
itiboriyle tedqvülde
I mi|yor l93 milyon
qdet modeni pqro
bu!unuyor.
Holen.SO bin, l00
bin ve 250 bin liroIık
modeni porolorın
tedovülde bulun-
duğu Türkiye'de, yıl-
boşındon itiboren
1,5,10,25,50ve
l00 kuruş tedovüle
girecek.
Holen doIoşımdoki
50 ve l00 bin lirolık
modeni porolonn
yeni çeşitleri 200t
yılı içinde tedqvüle
girdiğinden, oğır!ık
rokom!orı yokIoşık
değerleri
içermektedir.
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fl Her çeşif bolık oğlorı
J Sokon q Misino Ağlorı
J ipAğ
3 Fonyo
3 Mqntqr, kurşun

3 h Çeşitteri
J Sondol Mqlzemeleri
3 Kürek
J Çcıpq
J Macun
3 Golvenizli çivi
J TMc sintine pompos,

BIT,|MLilnŞffIN

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkqn ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok

c,

16/ A MUL tN}e
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14

i. 1; . ; , GSM : (0.532) 297 23 18
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G ünlük hay attan bazı y ahnlar
Kimler neyle
uğroşmıyor ki? Birileri
de oturup toplumdo
gün|ük hoyotto kul-
lonılon yolonlorı
ioplomış. Neler yok
ki... Bir gözotın, size
hiç de yoboncı
ge!meyecek.
+ Kolsoydınız bir
şeyler yerdik...
+ volloho sorıdo
geçtim memur bey...
+ kozonmok önemli
değil olon yorışmoyo
kotı!moktı...
+ Şu on 70 milyon
bizi izliyor...
+ Fu son sigorom...
+ lki soot kopıdo
bekledim, oçon
olmodı...
+ Bu gece gözüme
uyku girmedi...
+ sen bir de beni
gençliğimde göre-
cektin...
+ Ağlomıyorum...
Gözüm bir şey koçtı...
+ Yemezsen orkon-
don oğlor...
+ Seni leylekler getir-
di yovrum...
+ Akşomo erken
geleceğim...
+ Bu oldığım en
güzel hediye...
+ Hepimiz birimiz,
birimiz hepimiz için...
+ Ağzımo içki
sürmem...
+ Ben olmoyım,

rejlmdeyim...
+ lşim bitsin ben seni
ororım...
+ Blr kez olsun
yeter...
+ Hoyotımdo hiç iloç
olmodım...
+ İnroç fozlosı bun-
lor...
+ O elinizdeki tek
koldı, boşko yok...
+ Seni Seviyorum...
+ Beni seçerseniz
size...
+ Tom ben de tom
seni oroyocoktım...
+ Bir şey olmoz...
+ Bizi dovet ettiler
omo gitmedik...
+ Vollo bu size çok
yokıştı...
+ senin onnen bir
melekti yovrum...
+ Bono yon bokon
doho onosının
kornındon doğ-
modı...
+ Sevgilim evlenince
onneni yonımızo
olırız...
+ Evi boşoltın!
Almonyo'don oğlum
geliyor...
+ Kilolorım problem
değil, ben böyle de
mutluyum!
+ Formu doldurun
biz sizi ororız
+ Bu sene üniversite
sorulorı çok bositti,
keşke sınovo girsey-
dim...

+ Gerçek oşkı sende
buldum...
+ Seni onlıyorum,
+ Hotırosı vor, bunu
sono veremem...
+ Arkosındon konuş-
muyorum, burodo
olso yine söylerim...
+ Her bedene uyor
bu...
+ Gol otmoyı
sevmiyorum. Asist
yopmok doho çok
hoşumo gidiyor.
+ senin eline kimse
su dökemez...
+ Öğretmenin vur-
duğu yerde gü|
biter...
+ ŞöyIe bir orobom
olsun mIlyorlorco
borcum olsun...
+ Benim için önemll
olon ruh güzelllğl...
+ Hedlye olmoso
inon verirdim.
+ Bir orkodoşo bokıp
çıkocoğım, istersen
kimlik bırokoyım...
+ Mektup gelmedi
mi? Amo ben kendi
elimle postoyo
verdim...
+ Belki biroz sıktı
omo hlç merok
etmeyin kullondıkço
oçı!ır...
+ Kitoplorımo bir
doho bokoyım omo
kitobı sono verdlğim-
den eminim...
+ Onun için bir şeyler

yopmoyı çok ister-
dim... Amo moole-
sef... Elimden
bir şey gelmez...
+ sensizlik conımo
tok etti...
+ Ben hiç yolon
söylemem...
+ Akşom elektrikler
kesildi, dersimi yopo-
modım...
+ Bunun gorontisi
biziz obi...
+ Telefon şehirler-
orosıno kopolı
+ Ben zoten böyle
olocoğını biIiyor-
dum...
+ Kur'on çorpsın bu
son sigorom
+ Son biletler bun-
lor...
+ Hiç ocıtmoyocok.
+ Slzin mutluluğunuz
bizim mutluluğu-
muz...
+ Soyısoldon
(Loto'don) poro
çıkso, kimsesiz
çocukloro, sonro do
yoşlıloro boğışlorım...
ı lsmet Bey şu on
toplontıdo .. Kim orıy-
ordu?
+ kuru ekmek bono
yeter... Yeter ki huzu-
rum yerinde olsun...
+ Arqdım... Çoldı
çoldı oçon olmodı...
+ Foi!|eri en kıso
zomondo
yokolonocok......
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İttoıye l l0
polis imdo1 l55
Jondormo imdot l56
Jondormo K. 5t3 l0 55
Polis Korokolu 513 l 8 79
Gor. Kom. 5l3 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. ıııa.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dairesi Md.
İ!çe Tarım Müd.
İ!çe 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
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FER|BoT
KAYMAKAMLlK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226| 81410 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu_Esadaş 514 45 49Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95
513 16 37

513 16 37
513 88 43
513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
Devlet Hastandsl 513 92 00
SSK Hastanesi 5132329
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

BELEDlYE
Santral 513 45 21 .23

Başkan!ık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21.122
Su İş|et. 513 45 21 - 115
İtfaıye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521 .182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSlLER

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı_|yuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

6

şiin KöşEsl

lstonbul'un fethi bize kutsoldır
Sebebin ilkine imon geliyor
Bizons efsonesi ortık mosoldır
Hesoploşmo günü zomon geliyor

Erllk meydonındo oynonır cirit
Ak otın üstünde bir tıfıl ylğlt
Alloh'ın fqtihe verdiği ümit
Tekbir seslerinden gümon geliyor

Ulubqtlı Hoson bunco cengover
Türk islom toplon surlorı döver
Orto!ık korışmış odeto mohşer
At nolındon şimşek dumqn geliyor

Çoresi kolmodı ortık bizonsın
Erkekçe üstüne vordık bizqnsın
Hünkordon ottını umon geiyor
Şer detterini dürdük bizonsın

Demir Ali bülbülüm çilemem gerek
Kılıncımı iekror bilemem gerek
Norkosınon özür dilen,ıem gerek
Bir erim düşmonq tümen geliyor

BlR DESTAN YAZİLDİ

rlAHlA milA PILLARIA

Iiagt Food (afe
GEMLiı(,Tı iır uLu§LARARA§| SALATA BARı

PİZZAMİZİN

TADıNA

BAı(TİNİZ ]\,lİ?

lşyeri ııe eıılere puket serııiıim|ı uordır

istııtıaı Cad,No : 17 GE]ü4L|ı( hl : (0,224} 513 53 67

IIIrIlıı
BıJRSA HAKİMİYET VE

KENT GAZETELERİNE

iını,ı Ve REKLAM ALıNıR

ı(ORFELREKLAM
TEL: (0,224|513 96 83
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Türk Telekom,
obonelerin buyük tep-
kisini çeken yeni tor-
ifelerinde tüketiciler
lehine düzenIeme
yopryor. Kendine en
uygun torife seçme
yerine yonlış torife
seçenlerden, 5 oy
Llvunco fiyot fqrkı
o|ını,.oyocok.
Türk Telekom (TT), sobit
görüşme üc.etlerinde
"yüzde 80'e vo;,ın
indirim" komponyosıy-
lo hoIko duyurduğu ve
indirim yerine "gizli bir
zom" olduğu iddioIon
üzerine, yeni tor-
ifelerinden geri qdım
otmoyo boşlodı.
"Stonodor Hot" için
önce "bonus" uygulo-
mosını devreye koyon
Telekom, şimdi de,
kendine en uygun tor-
ife yerine boşko bir
iorifeyi seçen
obonelerinden, 5 oy

Desiek için
oçılon ek
hesop, bilinçli
kullonılmozso
köstek holine
geliyor. Mooş
miktqrı kodor
verilen deslek
hesoplor
dikkotli kul-
!onılmodığın-
do foizlerle
ödenemez
hgle geliyor.
TUKETİCİLER
Blrllğl Genel
Boşkon
yordımcısı
Kemol Özeı ek
hesop yüzün-
den borçlu
durumo düşen
çok soyıdo kişi
bulunduğunu
belirterek,
iüketicileri
kredi kortlonn-

boyunco yonlış seçt!ği
torifeden koynoklonon
konuşmo bedelini
olmoyocok. Böylece
yonlış tercihten
koyonoklonon fork
bundon böyle,,
obonelerin foturosıno
yo nsıtı l moyoco k.Yo n l ış
poketi seçen voton-
doşlor do , yı! boşıno
kodor kendilerine en
uygun torife poketine
geçmeleri konusundq
Telekom tqrofındon
yönlendirilecek.
Telekom'un yonlış
poketi seçen oboneler
için düşündüğü uygu-
lomo şu şekilde;"
Örneğin, hesoplı hotiı
seçmesi gereken b|r
obone, diğer dört hot-
ion birinl tercih etti.
Aboneye, hesoplı hottı
seçmesi durumundo
oylık l0 milyon liro
foiuro gelmesi
gerekirken, yonlış tor-

ifeyi seçtiği için 25
milyon liro foturo
ge!diğini düşünürsek,
bu durumdo Telekom,
foturodo obonesine
yonlış hottı seçiiğini,
kendisine en uygun
iorifenin hesoplı hot
olduğunu vurguloyo-
cqk. Yonlış hottı
seçmesinden koy-
noklonon l5 milyon
|irolık forkı do obone-
den iohsil etmeyecek.
Uygulomo, obonelerin
kendilerine en uygun
torife seçimini yop-

u

mosı için yıl boşıno
kodor olon 5 oylık
sürede
devrede olocok."
Telekom oyrıco , "gizli
zom" iddiolonnı do
dikkote olorqk, en çok
tepkinin geld|ği
Stondort Hot'to
konusundo "bonus
kontö/' uygu|omosıno
geçme kororını
oldı.Telekom bu şek-
iIde vereceği "bonus
kontö/' lerle, l milyon
750 bin liro ilo 4.5
milyon liro orosındo

voiodoş nezdinde
indirime yopocok.
Bilindiği glbi TT, I

Ağustos'ton geçerli
o|mok üzere yokloşık
I9 milyon obone içln
5 oyrı poket belirledi.
Şirket Hot, Konuşkon
Hot, Stondort Hot,
Hesop!ı Hqt ve Yozlık
Hot şeklindeki torifeler
içinde en çok tepkiyi
"Stondort Hot"
qldı.Gelen tepkiler
üzerine konuyu
mosoyo yotıron TT

yönetimi, Stondort Hot
için obonelerine
konuşmo bedeli
üzerinden "bonus" ver-
meyi korqro boğlodı.
Siondort Hot'to "bonus"
uygulomosı şu şekilde
hoyoto geçirilecek;
"30 milyon üzeri
konuşmo yopon
obonelere 900
bonus verilecek.
Bunun rokomsol

korşılığı 4.5 milyon
liro olocok. 20-30
milyon liro orosı
konuşon voiondoşlor
ise 700 bonus
kozonocok ve
foturoyo bu 3.5 milyon
lirolık bir indirim
otorok yonsıyoqol«. l O-

20 milyon llrq orosın-
doki telefon
görüşmelerine ise, 350
hediye bonus verile-
cek.Bu şekilde obonel-
er l miIyon 750 bin
lirolık bir indirimden
yorolonmış olocok.
Hesoplı Hot'to sistem
değişmeyecek.
Ancok,doho önce
getirilen her eve bir
"Hesoplı Hot" sınırlo-
mosı ko!dırılocok.
Diğer yondon,
l9 milyon obone
içinde bu güne
kodor 4 milyon 600
bin obone tercih
hokkını kullonmış.

Şiildı de 'ekİlesap' ıçın

hİllıke çanhrıçafirr
do
olduğu
gibi ek
hesop
ku!!onımın
do do
dikkotli
olmo!orı
konusun-
d'o uyordı.
Kredi kort-
lorı
konusun-
do
yopılon
ço!ışmolor
sürerken,
bonkoIorın
müşterilerine
oçtığı kredili
mooş ek
hesoplonnın
gündeme
ge!diğini ifode
eden Ozer,
bonkolorın
mooş kodor

kredi verildiğin|
bi!dirdi.
gin soNRAKi
MAAş
HARCANİYOR
Nqkit çekme
ovontojı
bulunon ek
hesop!orın
foizlerinin
kredi kortlorın-
don forklı
olmodığını
ifode eden

Ozer,
"Bonko, bir
sonroki
mooşınızı size
bir oy önce-
den kredili
veriyor. Dor
gelirli de
hozır pqroyı
horcıyor.
Ek hesoploro
oldonmomok
gerek"
dedi.
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llaçlar anhşilrr olar;ak
yıllordır hosto-
|or için bilin-
mez ifodelerle
dolu olon iloç
kutulorı için-
deki yozılorın
dili değişiyor.
lloçlordo,
prospektüs
yerine 'Hosto
kullqnmo
tolimotı'ile
tüm bilgiler
onloşılır hole
getirilecek.
Avrupo Birliği
(AB) mevzuotı
gereği
hozırlonon
tolimot, hosto
için gerekli
bilg[i kendi
dilinde vere-
cek. Soğlık
Bokonlığı
to|imot için
iloç ve
eczocılıkto
kullonılon
2 bin 556
yoboncı
kelimeye
Türkçe korşılık

buldu.
Anoljezik için
oğn kesici,
solution için
çözeIti,
influenzo
için grip,
renol
yetmezliği
için ise
böbrek
yeimezliği
gibi kovromlor
kulIqnılqcok.
İloçtorın ruh-
sotlonmosı
sürecinde
kullonılon

bir dille
yozılmo§ının
çok foydolı
o!ocoğını
söyledi.
Domoç,
hostolorın,
rohotsızlıklorı
nedeniyle
poniğe
kopılmqlorıno
yol oçocok
bilgilere
prospek-
tüslerde yer
verilmemesi
uyorısındo
bulundu.

roporlor ve
belge!erde
yoboncı tıbbi
terimler kul-
!onılmoyocok.
Türk Eczocılor
Blrllği Boşkonı
Mehmet
Domoç,
hostolqrın,
iloçlordo
yozon bilgiIeri
onlomomosı
nedeniyle
sıkıntı çektiğini
belirterek,
prospektüs-
lerin onloşılır
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Türk polisinin
mesleki yoşomlorın-
do korşılo$ıklon
sorunlor konusundo
yopılon bir
oroştırmoyo göre,
polisin en büyük
sorunu çolışmo
sootleri.
Emniyet Gene!
Müdürlüğü Polis
Dergisi'nin 39.
soyısındo,
Yrd. Doç. Dr.
Mehmei Korokoş'ın
yozısındq verilen
istotistiki bilgilere
göre, Türk polisi
çolışmo sooi-
ierincien memnun
değil. Yopılon
oroştırmoyo
kotılon po|islere
mesleklerine
ilişkin yopısol

p0|lsl okşo

uileilnden

[,!O[]nun değll
ve uygulomo
olonındo
yoşodıklon en
önemli 3 sorunun
ne olduğu
sorusuno polislerin
yokloşık üçte biri,
en önemli sorun
olorok "çolışmo
sootleri"ni beli
Diğer sorunlor,
yüzde 27 ile
ekonomik
sorunlor, yı,izde
l8.5 ile polislerin
siyosete olet
edilmesi sorunu,
yüzde 7 ile imoi
sorunu, yüzde
o iie osi-üsi iiişkiieri
sorunu, vüzde 2
yorgılonmo sorunu
ve yüzde l'de
otomoIor sorunu
olorok sırolonıyor.

Bankahrl"'[/ hrlhakh'hhc|
ll

Doho önce Tüketiciyi
Korumo yososındo
yer olon hükümlerle
korunmoyo ço!ışılon
bonko müşterilerini
korumoyo yönelik
olorok, yosoloştığın-
do mevcut Bonkolor
Yososı yerine geçe-
cek olon kredi
Kuruluşlon Yoso
Tosqrısındo müşteri
hoklonnı koruyocok
hükümlere de yer
verlldl.
Bonkocılık
Düzenleme ve
Denetleme kurumu
tqrofındon hozır-
lonon toslokto,
bonkolorın ihn ve
reklomlorındo uyo-
coklon esos ve
koşullonn tüı şekil ve
nitelik itlborıylo
BDDK'nın uygun
görüşü olınorok
Bonkolor Birliği
torofındon belir!en-
mesl öngörüldü.
Bonkolor torofındon
yopıion yonıItıcı
reklomlor Bonkolqr
Blrllğl ve gerekli
görülmesi hqlinde
ilgili toroflqnn görüşü
olınorqk BDDK
torofındon
yosoklonobilecek.
Kredl kuruluşlorı
müşterileri ile imzo-
loyocoklorı
sozleşmelerde; müş-
ieıilerin hoklonnı
clddl şekilde zede-
leylci, kendi lehler-
lne tek torofti . ..',.
oloğonüstü hoklor
soğloyıcı ve işlem-
lerln ispotını müş,
teriye yükleyici ı
hükümlere yer vere-
meyecekler.

Bonkolonn mü$eri-
leriyleimzoloyocok-
lorı sözleşmelerin
şekll ve içeriğinde
yer olmosı gereken
osgori özellikler bir
yönetmelikle
düzenlenecek.
Tosloklo, imzolo
nocok sözleşmelerin
dilinin oçık, onloşı!ır
ve metninin okunqklı
olmosı zorunluğu
9çtiriliyor.
Sözleşmelerde; müş-
terinin olocok veyo
borçlon ve bunlorın
fer'ilerine, kesintiler-
ine, hizmet bedeller-
ine, sözleşmeye
oykırı dqvronmonın
moli sonuçlorıno,
diğer her türlü moli
hqk ve yükümlülük-
lerine ilişkin koşullor-
lo, moli hok, yüküm-
lülük ve cezoi
koşulloro il|şkin
hesoplomo yöntem-
lerinin oçıklomosıno
yer verilecek.
Bonkolor, müşteri-

,lıgrlnin tolep etmesl
holide yopılon
l$emlerle iIgili her

. ttirlü belgenin bir
kopyoszını müşteıiye
vermek zorundq
olqcoklor.

Bonkolor,
bireysel müş-
terilerinin, ver-
ilen hizmetler-
den koy-
noklonon her
türlü sorunlorı-
no cevqp ver-.
mek üzere bir
birim kuro-
coklor.
nıüşreni
UZLAŞİ İDARESİ
Yoso tosloğıy-
lo, bonkolorlo

müşterlleri ve bun-
lorın gorontör ve
kefilleri orosındo
uzloşı soğlomoklo
görevli bir Kredi
Kuruluşlorı Müşterileri
Uzloşı ldoresi kurul-
mosı do öngörülüy-
or. Bonkolor Birliği
nezdinde fooliyet
gösterecek olon
|dore, biri boşkon
olmok üzere yedi
üyeden oluşocok.
ldorenin, kendisine
üye bonkolorın
eylem ve lşlemlerl ile
ihmollerine yönelik
o|orok, müşterileri
torofındon yopılon
şikoyetlerle llgili
olorok çözüm önerisi
surlocok.
Yopılo_cok şikoyetler
Uzloşı ldqre Kurulu
torofındqn

görevlendirilecek
hokemler orocılığıy-
lo çözümlenecek.
Hokemin getireceği
çözüm bonkqlor için
boğloyıcı olocok.
Hokemin vereceği
uzloşı koron, Uzloşı
ldore kurulu torofın-
don en fozlo beş iş
günü içinde
şikoyette bulunon
yoronno
bozulobilecek.
Hukuk
mohkemelerinde
dovo konusu edilmiş
olqn onloşmozlıklor-
lo ilgili olorok idor-
eye şikoyetie
bulunulmosı holinde,
göülmekte olon
dovo durdurulocok.
Uzloşı süreci
içerisinde şikoyetie
bulunqnın sorunun
dovo yoluylo
çözülmesini tolep
etmesi veyo
hokemin bu yönde
korqr vermesi duru-
mundo dovolor
koldığı yerden
devom edecek.
İdore, hokemlerin
önerdikleri çözümler
nedeniyle sebep
olduklqrı zorqr
nedeniyle torofloro
korşı sorumlu
olocok.

T.c.
ÇALİŞMA VE SOSYAL eÜVtNLİK BAKANLİĞİ
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BASKANLİĞİ

sAĞLır İşırİİ erıtEl MüoünıtjĞü
GEMLİK HASTANESİ

SATİNAIMA KOMİSYONU BAŞKANLİĞİ
IRTIBAT TEL : 0.224. 5t 3 t l 6E - 5l3 23 29

FAX : 0.224 513 99 5t
l- Hqstonemiz Temizllk İşleri l yıl (l2 oy) süreli l4 işçi çolıştınlmok koşulu ile ihole edile-

cekiir.
z- İnoıe oE.09.2004 9ünü soqt l4.oo'de Hostonemizde yopılocoktır.
e- İııole rİr l9. Moddesi gereği Açık İnole Usulü olocol«tır.
a- İnole şortnomesi ihole tqrihine kodor Hostonemiz Molzeme Servisinden ücretsiz

göıülebilir. Şortnome bedeli 50.000.000 Tt olup iştirokçiler iho|e torihinden önce şodnome
olmqk zorundodır. Bosın : 2oo4t67

KAYıP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdü
NERMıN Y|LDıR|M

ABONE oLDUNUlrıllU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUNI 0{ıxtııı(8İYAslG*zETE I

Gilİ

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
C emiyetlere s cındüIye,

müSü, meŞrubat,
çerez temİn edİlİn

Tel : (0,224l
GSM : (0,53l

cE}lıtET oRGANııA§İONU İAPı ıR

513 06 70

491 31 30



Geçın§ ilen günümtize trafik
Moiorlu oroçlorın inson-
lonnın hizmetine sunu!-
mosıno boşlondığı l9.
yüryıl sonlorındon
günümüze troflk sorunu
büyürken, bir dizi önlemler-
le sorunlor çözülmeye
çolışılıyor.
Polis Derglsi'nde yoyınlonqn
bir mokoleye göre, teker-
lekli trofik yoğunluğunun
ortmosı sonucundo ilk
trqfik düzenlenmesi; Krol
Sezor torofındon yopılon,
gündüzleri Romo'yo teker-
lekli toşıtlorın girmesinin
yosoklonmosı.
Dünyodo, sürücülerin
uygulomosı gereken kurol-
lon !çeren ilk konunun
l 900 yılındo Ameriko'dq
yürürlüğe girdiğinin vurgu-
londığı moko|ede; özellik|e
dikkotsiz sürücülerin sop-
tonmosı nı koloyloştırmok
omocıylo bir çok ülkede
otomobillerin koydının
yopılmosı ve ploko toşı-
molorının l 9l O'lu yılloro
rost|odığı ve okobinde

komyon ve otobüs
gibi oğır vosıtolorın
do trofiğe kotılmosıy-
lo, trofik işoreileri, hız
kontrollerl gibi konu-
lordo dünyodo ulus-
lororosı kurqllorın
stondort hole'getir-
i!me ço|ışmolorının
boşlodığı
bildiriImekte.
Trof|k iIe bozı ilkler ise
şöyle;
- 182l'de ilk ö!ümlü
trqfik kozosını bir
yongın söndürme
orocı yoptı.
- l 907'de Sonfronsisko'do
ilk defq yqyo koldırımlorı
kul|onılmoyo boşlondı.
- l908'de Rhode Islond'dq
ilk Şoför Ehliyetnomesi
Konunu çıktı.
- l9lO'de Detroid'de ilk
defo el ile idore olunon
renkli fenerler , trofik
memur|orı için yoldon yük-
sek plotform ve şemsiyeler
kullonıldı.
- l9l l'de Woyne'de ilk

defo beyoz eksen çizglsi
totbikotı boşlodı.
- t 91 3'de Jomes Hoge bu
günkü üç renkli sinyollerin
ilk örneğini buldu.
- l9l6'do Buffolo şehrinde
yoyo trofik düzenlenmesi,
solo dönüş yosoklon totbik
oldu. Detroit'de koldırım
kenorlorı yosoğı uygulo-
mosı ile trofik okımı koloy-
ioşiı.
- l920-1930 yıllorı orosındo

trofikle ilgi!l toplontılor
kongreler yopıldı ve hızlı
bir gelişme soğ!ondı.
- 1922'de Trofik konusu
ünlversitelere ders olorok
girdl.
- 1927'de Dqhq önce
ohio ve Minnesoto
eyoletlerince kobul
edi|en irofik işoretler| bir
eser olorok neşredlldi.
- l950 yılı boşındo

ABD'de 53 eyolette 82

şehirde resmen Troflk
Bürolorı oçıldı ve bu
görev devIet lşleri orosın-
do yer oldı.

Türkiye'de ise ilk olorok l
Mort 1924'te yürür!üğe
giren Türkiye Cumhuriyeti
Konunu'nun 564 ve 565.
mqddelerine konulon
hükümlerle mol ve cqn
emniyeiini tehlikeye
düşürecek şekilde toşıt ku!-
|ononlon tokip ve kontrol
etmek üzere genel zobı-
toyo yetki verildi.
- Doho sonro l Eylül l930
torihinde yürürlüğe giren

Belediye Konunu'nun
l5/l0. moddesinde
seyrüsefer ile ilgili hüküm|er
konulmok sureii ile
'Seyrüsefer Totimotlorı
Nomesi' hozırlondı ve
Türkiye'de trofik yıIlorco bu
tolimotnomğ hükümleri ile
idqre edildi.
- Özel Trofik Zobıtosı'nın
kuruIuşu ise Cumhuriyetin
ilonındon 30 yıl sonro
mümkün o!du. l938
yı!ındo hozırlonqn tosorı
Meclis'e sevk edilmiş
ise de seçim dönemine

rostlodığındon ve orkosın-
don do 2. Dünyo Sovoşı
boşlomosı yüzünden
konun hql|ne getirilemedi.
Doho sonro hozırlonon 2.
Tosorı 6085 soyılı
Koroyollorı Troflk Konunu
olorok Il Moyıs l953'de
kobul edildi. Bu süre
içerisinde trofik; polis ve
jondormo torofındon
tomim ve emerlere
doyonılorok
yönetildi.
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Türkiye'ye 2OO2'de
gelen yoboncı
ziyoretçiIerin yüzde
25.5'l A!monlordon
oluşurken, bu oronın
2004'te yüzde
21.7'ye gerilediği
bildirildi.
kültür ve Turizm
Bokonlığı'nın
Yoboncı Ziyoretçi
ıstqtistikleri üzerinden
yopılon oroştırmosın-
do, Türkiye'ye en çok
ziyoretçinin geldiği

ilk I0 ülkenin toplom
içindeki poyı yüzde
68'den 69'o yükseldi.
Aynı dönemde
Türkiye'ye Boğımsız
Devletler Topluluğu
(BDT) ülkelerinden
gelenlerin toplom
içindeki poyı ise
yüzde 7. l 'den 9.5'e
yükseldi.
Yoboncı ziyoretçi-
lerin ülkelere göre
doğılımı üzerinden
yopılon incelemede

ise, ilk l0 üIke sırolq-
mosındo birincilik
dışındoki diğer
ülkelerin hepsinin yıl-
lor içinde yer
değiştirdiği görülüy-
or. Buno göre,
Türkiye'ye en çok
gelen ziyoretçilerin
ülkelere göre
doğılımındo ilk l0
orosındo yer olon
Fronso, 2OOZ'de
pozordoki yüzde
4.26'lık poyı ile 5.

sırodoyken 2004'te
pozor poyı yüzde 3.9
ile 7. sıroyo geriledi.
Bunq korşılık
Avusturyo 2002'de
pozordoki poyı
yüzde 3.94 ile 7.
sırodoyken 2004'te
pozor pqyı yüzde
4.65'e sırolomodo
do 5. sıroyo yükseldi.
Son3yılın7oylık
dönemleri itibqriyle
Türkiye'ye gelen
ziyoretçiler orosındo

pozordoki poyını
en çok ortıron
ülkelerden biri de
Yunqnistqn oldu.
Yunoniston 2002
yılının yedi oylık
döneminde
Türkiye'ye gelen
ziyoretçiler içinde
yüzde 1.29 poyı
bulunurken,
ZOO4'le bu oron
2.1 3'e yükseldi.

ı(ENT OAZETELERİNE
ı

ILAN ve REI(LAM ALlt-llR

ı(ORFEZ REı(LAtt4

TEL : (0 ,224|513 9ö 83L IIIı J
Monostır Cumhuriyet Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkli üstünde 3 koilı

triplex sotıIık villo GSM : (0.535) 886 41 7 4

SATİ Lİ İ< Vİ LLA

HER rÜnİÜ KARTUŞ DOLUMU VE
YAzlcı şERiTİ GARAııriı-i

DEĞlşriniı-in

2KoFls & KıRTAslyE
Demirsuboşı Mh. Çeşme Sk. No: l8 GEML|K

Tel : 5l4 91 30 Fox : 512 20 76

24 
^ğustos 

2004 Salı ezK oEMtlxıı Sqyfo 9

] cuırux s|yAsl GcETE



ezK24 
^ğustos 

2004 Salı sGEıtlİıı

GüNLuX slYAsl GüET€

Halkaras,ndageçgrulnl Tukb,//m

kor uy an ılglnç lnanlşlar adarnlarffiffi

/ryukbaşafl
Holk orosındo,
kökeni çok eskiye
doyonon zororsız
ilginç inonış!or, çok
soyıdo yerde holen
geçerli!iğini
sürdürüyor. So! kuIqk

çınlodığındo zengin
olunocoğıno, soğ
ovuç içi koşındığın-
do ise poro gele-
ceğine inonılıyor.
Konyo Kültür ve
Turizm İl

Müdürlüğü'nden der-
lenen bilgilere göre,
toplumlordo bozı
rqstlqntılordon
doloyı doğru olduğu
düşünülen bqtı!
inonışlor, bugün
öze!Iikle kırsol böl-
gelerde yovgın
olorok dilden dile
doloşıyor.
Yeni doğon çocuğun
kokmomosı için tuzo
yotırılmosı, soğlıklı
olmosı için toproğo
sorıImosı, porlok
olsun diye gözüne
limon sıkılmosı, uzun
yolculuklordq "oto-
büs tutmosı" olorok
tobir edilen mide
bulontısıno korşı
benzin içilmesi gibi
zoror|ı inonçlorın
yqnı sıro ilginç,
doğruluğuno yüzde
l00 inonılmosq dq
söylenmeden

geçilmeyen inonışlor
do bulunuyor.
öıünün evden
çıkorılmodon önce
üzerinden kedi otlq-
mosı durumundo
hortloyocoğıno
inqnılmosı, mezorlık-
to sigoro içllmemesi,
çokol uluyunco yere
tükürülmesi gerek-
tigi, bu zororsız
inonışlor orosındo
yer o!ıyor.
Bunlorın yonı sıro
domodın, gerdeğe
girmeden önce yon-
lışlıklo kediye bos-
mosı durumundo
boşorısız olocoğıno,
homur yoğururken
dışorı sıçromosı
holinde misofir gele-
ceğine, pormoklorın
çotırdomosının ise
kişinin soğlıklı
olduğunu göster-
diğine inonılıyor.
"BURNUN KAŞİNDİYSA
DAvAK viyecexsiıı"
Bozı yerlerde burnun
koşınmosının, kişi
hokkındo dedikodu
yopıldığıno işoret
ettiğine inonılırken,
bozı bölgelerde ise
burun koşınmosının
kişinin doyok yiye-
ceğini hober verdiği
kobul ediliyor.
İnonışloro göre sot
kuloğın çınlomosı

zenginllği, soğ
kuloğın çınlomosı ise
soğlığı gösterirken,
gözün seğirmesi
olumsuzluğu, soğ
ovucun koşınmosı
porcı ge|eceğini, sol
ovucun koşınmosı
ise poro çıkocoğıno
işoret ediyor.
Kişinin, kesilen
soçının üzerine bos-
mosı durumundo
boş oğrısı çeke-
ceğ!ne, homile
kodının neye
bokqrso doğocok
çocuğunun, boktığı
şeye benzeyeceği
de bu inonışlor
orosındo yer olıyor.
"sU iç HATIRLARSıN"
sohbet sırosındo
söyleyeceğini
unutqn kişiye "su iç
hqtırlorsın"
denildiğinde unut-
tuğu şeyleri hotırloy-
ocoğıno inonılon
Anodolu'do, hotır-
loyomoyon kişinin
ise yolon. söyleye-
ceği için unutiuğu
düşünülüyor.
HqIk orosındo
yoygın olon
benzer inonışlordon
bozılorı şöyle:
-Ayok koşınınco
yolculuk vor
demel«tir.
-Gün dönümünde

torım işleriyIe
uğroşılmoz, düğün
dernek yopılmoz.
-Ay hilol
holindeyken lki ucu
oşoğı olurso o oy
yoğmurlu, yukon
doğru olurso kurok
olur.
-Arife günü yokını
ölen kişi dikiş
dlkmez.

-Akşom soğon
yenen yere melekler
gelmez.
-Ekmek kırıntılorını
yere otmok, oyoklo
çiğnemek evin
bereketini götürür.
-Bıçoklo ekmek
kesilmez, evin
bereketi koçor.
-Kopı eşiğinde otıı-
ron kişi bekor kolır.
-Gökkuşoğının oliın-
don erkek geçerse
kız, kız geçerse erkek
o|ur.
-Solı günü düğün
yopılmoz.
-Cumo günü örgü
örülmez, kısmet koy-
bolur.
-Torloyo i|k tohum,
çorşombo günü otıl-
moz.
-Cumo günü ekin
ekilmez, bir işe
boşlonmoz.
-Cumortesi günü
çomoşır yıkonmoz.
-Pozortesi boşlonqn
işler yqvqş llerler.
-Bir erkek, lkl kızın
orqsındon geçerse
köse o|ur.
-Yorım çoy içen
kodın dul kolır
-Avo giden kişiye
"Nereye gidiyorsun?"
diye sorulmoz.
Sorulduğu
tokdirde kişi
ovlonomoz.

Türk bilim
odomlorı, şorop için
kullonıldıkton sonro
otıl hote gelen
üzüm posolonnın
virüslere korşı
etkin bir iloç
olduğunu
soptodı.
BBC'de yoyınlonon
hobere göre,
lsporto Süleymon
Demirel Üniversitesi
ile Koyseri
Erciyes Üniversitesi
ziroot Fokültesi
öğretim üye|erinin
yoptıklorı deneyde,
gıdo zehirlenmesi
boşto olmok
üzere çeşitli
hostolıklqrq
neden olon
I4 tip bokterinin
yok edilmesinde
üzüm pososının

çok etkin bir rol
oynodığı belirlendi.
Şorop için ezild|kten
sonro sodece
tohumlomo için
kullonılon değersiz
üzüm posolorının
oslındo etkili bir
onti-bokteri olorok

değerlendirilebil
ceğini keşfeden
Türk bilim odom
bu iest için
2 forklı Türk
üzümü kullondılo
Türk bilim odo il,
üzüm pososının
öze|likle,
pişirilmeden
tükeiilen
bulunon ve
tehlikel! olobilen
'E. coli' ile soğlıklı

inson teninde
yoşoyon ve çeşitli
hostolıklorın ono
foktörü olduğu
belirlenen buloşıcı
'Stophylococcus
oureus' mikrobuno
korşı çok etkin bir
iloç olorok
ku!lonılobileceğini
belirlerken, söz
konusu buluş,
merkezi İngiltere'n
boşkenti Londro'd
bulunon ve
do soygın bir yeri
olon Kimyosol
Endüstri Cemiyeti
torofındon do
kobul gördü.
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kanserdekl art ış ur u uyor
A|tı bin 9l l, Kodın:
Beş bin 8l l, Toplom:
l2 bin 772'.
Konser oroştırmosını
yopon ekibin
sorum!usu Ankoro
il Konser
Koordinotörü Dr.
Murot Öztürk,
teknolo|inin iler-
lemesinin çoğu
zomon insonlorın
hoyotını koloy-
loştırdığını oncok
özellikle torım sek-
töründeki ge!işmeler
ve sonoyi otıklorının
çevre kirliliğine olqn
olumsuz etki!erinin
tüm dünyodo konser
vokolorının ortmosı_
no yol oçtığını
söyledi.
Dr. Oztürk, Ankoro'do
buIunon yotoklı
tedovi kurumlorın-
don gelen verileri
değerlendirip, insi-
dons hızlorının heso-
p|ondığını belirterek,
konser konusundo
hizmet içi ve holk
eğitimi ile ilglli
progromlor
hozırlodıklorını
koydetti.

e er

k
Soğ!ık Bokonlığı
Konserle Sovoş
Doiresi ile Ankoro ll
Soğlık Müdürlüğü
Konser Koyıt, lstotis-
tik ve Eğitim
Birimi'n!n ortokloşo
gerçekleştirdiği
kqnser oroştırmosı
Türkiye'deki konser
vokolorıno ilişkin
çorpıcı gerçekleri su
yüzüne çıkordı.
Aroştırmoyo göre
1999 yılındo sekiz
bin 879 olon konserli
sqyısı 2003 yılındo
üç bin 893 qrtorqk
t 2 bin 772'ye yüksel-
di. Erkeklerde en çok
okciğer, mide,
mesone, prostoi ve
kolon, kodınlordo ise
meme, over, mide,
kolon ve okciğer
konseri görü!üyor.
Ankqro Il soğIık
Müdürlüğü'nün yoyın
orgonı, "Soğlığın
Boşkenti" dergisinde
yoyın!onon oroştır-
mo sonuçlorıno
göre, 1999 yılındo
sekiz bin 879,2OOO
yılındo sekiz bin 6I3,
200l yılındo dokuz

Hemen hemen
herkesin zomon
zomon yoşodığı
uykusuzluk sorunun-
don, bosit birtokım
önlemlerle
kurtulunobi!iniyor.
Türk Ps!kiyotri
Derneği'nin internet
sitesi'Psikonet'te yer
qlon bilgilere göre,
özellikle kobul gören
kişilerde görülen
uykusuzluk sorunu,
uyondıkton §onro
tekror uykuyo dql-
mokto güçlük ve
sobqh yeterince din-
lenmemiş olorok
uyqnmok şeklinde
kişide sıkıntı mey-
donq getirir.
uzmqnlor kötü bir
uykuyu, düzensiz bir
uyumo olışkon!ığı,
gün içinde kıso
uykulor, kqfein
içeren moddeler,

. rohotsız yotok,
odonın çok sıcok yo
do çok soğuk
olmosı, oşırı gürültü

bin 054 , 2OO2 yılındo
l 0 bin 97 | ve 2003
yılındo 12 bin 772
konserli hosto tespit
edildi. 2003 yı!ındo
'bildirimi yopılon'
konser vokolorının
yoş ve cinsiyeie göre
isiotistiklerl şöyle:
"0-4 yoş: Erkek 1O2,
Kodın: 85,Toplom:
l87
5-9 yoş: Erkek l03,
Kodın: 64, Toplom:
167
l0-14 yoş: Erkek 83,
Kodın: 70, Toplom:
I53
t 5-19 yoş: Erkek
|12, Kodın: 82,
Toplom: l94
20-24 yoş: Erkek
t8l, Kodın: ll4,
Toplom: 295
25-29 yoş: Erkek
l 75, Kodın: l50,

Uykusuz

Toplom: 325
30-34 yoş: Erkek
2O3, Kodın: 267,
Toplom: 470
35-39 yoş: Erkek
233, Kodın: 390,
Toplom: 623
40-44 yoş: Erkek
443, Kodın: 53 l ,

Toplom: 974
45-49 yoş: Erkek
585, Kodın: 635,
Toplom: 1220
50-54 yoş: Erkek
935, Kodın: 772,
Toplom: |7O7
55-59 yoş: Erkek
803, Kodın: 592,
Toplom: t 395
60-64 yoş: Erkek
84l, Kodın:623,
Toplom: 1464
65 ve üstü: Erkek lki
bin l l2, Kodın: Bin
436, Toplom: 3548
Genel toplom: Erkek

uk çekenlere t
ı

ya\|s

ile gün!ük hoyotto
yqşonon gerillm ve
endişelere boğlıyor-
lor. Ancok birkoç
bosit önlemle
uykusuztuk sorununu
çözmek ve uykuyu
geliştirmek mümkün.
PsikologIqrın sun-
duğu öneri|er ise
şöyle:
"- Uykunuzun geldiği-
ni hlssettiğinizde
yotoğo gidin.
- Yotokto kitop oku-
moyın yo do tele-
vizyon seyretmeyin.
Bunlor uyku koçıncı

etkinliklerdir.
- Bir önceki gece
kötü uyumuş olsonız
bile gün içinde
kestirmeyin. Eğer
uzun süre "kolitesiz"
bir uykunuz vorso ve
uzun süren "uykuyo
dolomomo" dönem-
leriniz o!uyorso,
forkındo olmodon
yotoğınızı/yqtqk
odonızı "uyumok"
yerine "uyonık
kolmok" ile eşleştir-
miş olobilirsiniz. Bu
durumdon kurtulmok
için de;

- Çok yorgun hissets-
eniz yo do uyku
oçığınızı telofi etmek
isteseniz de erken bir
sootte yotoğo git-
meyin.
- lşıklon hemen
söndürün.
- 20 dokiko içinde
uyumodıysonız,
boşko bir odoyo
gidin; tekror uykunuz
gelene kodor oturun
ve rohotloyın.
- Bir gece önce oz
uyumuş olsonız bile,
her gün oynı sootte
uyonln."

Anne sütüyle
beslenen

çocukİ ar daha
zekİ oİuyor

Bebeklerin doğumun-
don 6 oyo kodor
onne sütüyle bes|en-
mesi gerektiğinl
belirten uzmonlor,
onne sütüyle besle-
nen çocuklorın diğer
besinlerle beslenen
çocuklorq oronlo
doho zeki olduğunu
belirtiyorlor.
Nevşehir Soğlık
Müdürü Dr. Solim
Aytekin yoptığı oçık-
lomodo, tüm dünyo-
do olduğu gibi
Türkiye'de de yeni
doğon bebeklerde,
ono besin koynogı
niteliğindeki onne
sütünün önemi,
desteklenmesi ve
özendiri!mesine
yönelik yoğun-
loştırılmış eğitim
çolışmolorının
sürdürüldüğünü
söyledi. Bütün bebek-
lerin ve çocuklorın
soğIıklı olmok ve
soğlığını korumok
için yeterli beslenme
hqkkıno sohlp olduk-

lorını koydeden
Aytekin, emzirmenin
de bebeklere ve
çocukloro bu hokkı
soğloyon en ideol
yöntem olduğuno
dikkqt çekti.
Aytekin, yopılon bi!-
imsel oroştırmo!ordo
onne sütü ile besle-
nen bebek|erin, diğer
besinlerle beslenen
çocukloro göre doho
zeki olduklorının
ortoyo konulduğunu
belirterek, onne
sütünün temiz olmosı,
mikrop içermemesi
ve koloy sindirilebilir
özelliği ile bebek
ve çocukIorın en
temel besinini oluş-
turduğunu ifode etti.
Aytekin, uzmonlor-
don oIuşon ekiplerin
Nevşehir'de soğlık
omoçlı eğiiim
çolışmolorındo
onneleri, onne
sütü konusundo
eğitimden geçirdik-
lerini de sözlerine
ekledi.
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PAZARIAMA
zinıır ıvıüıı.
nıoyo-siN._rıı..
GıDA TEK.

PAZA|IL/A[4A

çAt.EKo.VE END.
BıYotoJl

JEOLOJİ MUH.
ışLETME
ışLETME
ÇOCUK GELİŞİM|
ışLETME
şoşYAL BıL. oGRT.
ıKTısAT
TA§AR|M vt l(ONKnul(§ıYON

METAL oGRT.
o.ış ricanrr
BIIG.TEK.VE PRoG
GAZEIECİLİK
PAZARı..AMA
ELEKTRıK
işı-rrıvır
lKtısAT
ruRizıvı vr sçy._iş.
ŞoşYAt BıL. oGRT.
lKTısAT.
sıNır öĞnerıvırNı-iĞi
xiııya ıvıüU.(iruo)
lLK.MAT.oGRT.

çAt.EKo.VE END.
PAZARIJAMA
sosyAl piı-. öĞnr
lTHALAT_ıHRACAT
ELEKtRıK
ıvıeı-[ve
MAKıNE
iıaisır
ÇOCUK GELİŞİMİ .

çA!.EKo. VE END.ı
ıKTlsAT
T|BBİ VE AROMATİK
pızıRLAMA.. 

_

sosYAL Bı!. oGRT.
HALKLA ıLlş.
ıştETME
sosYAt Bıt. oGRT.
iruııır_iHRAcAT
RADYo_sıN._TEL.

PAZARL/A]ı/I/A
giL.rgr.vg pRoG
işı-rrıvır
g'i ı-eisıyan sis. öĞnr.
çEVRE KoRuMA .

uLustAR ARAşı ıLış.
KoMKIAMA ış.
TuRızM VE oTEL. ış.
ıKTlsAT

FELşEFE
TARıH
işırrıvır
ıKTısAT
HEMşıRELlK
Mu.HAsEBE
ıı(TıSAT
güno _yÖN.vE sEK._.
s!NlF oGBETMENtıGı
ZıRAAT..MuH. . .. _

oKUt oNcEsl oGRT.
irxelır_ixBAcAT
MAK|NE MuH.
GEMİİÜAKİNELERİ
VETERİNER
Tuçizıvı vr orrı.. iş.
ıı(ltısAT
işı.nııı
MuHASEBE
§tYA§.Et_ QltlM ı vE .uLustARAsı
su uRuNtERı

ıKTısAT
işı.erııe
çAt.EKq
HALK|A l

DEN

vETAsARlM

iş.

sosYAt BıL.

MADEN
slNıF

Liş.

MARMARA UNV.
ONDOKUZ MAYİS UNV
DuMLuPıNAR UNV.
s.DEMıBE_L uNV.
uLuDAG..UNV.
sEtçuK uNV.
C.BAYAF UNV.
ULuDAG uNv...
DUMLUPİNAR UNV.
KOCAELİ UNV.
s.DEMıREL uNV.
ANADOLU UNV.
HeRRnN.üNv.
9 EYLut uNV.
ıeE üNv.

uLUDAG uNV...
DUMLUPİNAR UNV.
xocırı-i.üNv.
sELçuK uNV.
ANADOLU UNV.
xacrnıpr üNy.
DUMLUPİMR UNV.
BAtıKEşıR..UNV.
ULuDAG uNV.
AMDoLu uNV.
KoCATEPE. uNV.
SAKARYA UNV.
a.iutt gAvsel üNv.
KoCATEPE.uNV.
ANADOLU UNY
AND.KUI.VE EGT. VAKF|
ANKARA UNV.

çaııııçlı-r üNv.
utuDAG uNV..
ZONGULDAK UNV.
ANADOLU UNV.
sELç.uı( U.NV.
ATATuRK.uNV.
9 EYLUI uNV
HACETTEPE UNV.
EGE uNv.
DıCLE UNV.
GAzı UNV.
ANADoL_U UNV.
sELçuK uNV.
KTU
aaı-ıxeşin üNv.
ULuDAG UNV.
s.DEMlBEt uNV.
uLUDAG UNV.
ıııaooı-u üNy
AND.KuL.VE EGT. VAKFı
ANADOLU UNV.
ANADOLU UNV,
s.DEMıREt UNV.
sELçuK U.NV.
ANKARA UNV.
eNaooı.u üNv_
DUMtuPlNAR uNV.
ZONGULDAK UNV.
s.orıvıineı- Üııv.
MARMARA UNV.
SAKARYA UNV.
rRırve üııv.
ıNeooı-u ğNv.
ANADOLU UNV.
TRAıffA UNV.
DUMLUPİNAR UNV.
ANADOLU UNV.
TRAı«A uNV.
eNeooı-u üNv.
eeg üııv.
çANAKAIE.UNV.
BALİKESİR UNV.
YİLDİZ TEKNİK UNV.
ıııınsiıl iuĞı ıĞ.vı xüuÜn vııtı
KOCATEPE UNV.
sELçuK U.NV.
uLUDAG uı!V.
ANADoL.u uNV.
MUGLA UNV.
YEDİTEPE UNV.
AKDENİZ UNV.
S.DEMıREL UNV.
oinııt ııırniı<ıN üNv.
ANADOLU UNV.
GAzl uNV.
KOCAELİ UNV.
AKDENİZ UNV.
exoıııiz ür,ıv.
s.DEMıREL-.uNV.
ANADOLU UNV.

üNv.
uNV.
üNv

ANADoLU
ANADoLU
s.orıvıiRıı-

97
98
99
l00
l0ı
102
l03
l04
l05
l06
l07
l08
t09
ıl0
lll
ll2
ll3

l23
124
l25
126
127
l28
129
l30
l3l
132,l33

l34
l35
l36
ı37
l38
]39,l40

l4l
142
l43
|44
l45
146
|47
l4E
149
l50
l5l
l52
153,l54

l55
l56
l57
l58
l59
l60
t6l
162
ı63
164
l65
l66
167
l68
l69
t70
ı7ı
172
l73
174
l75
176
177
l78
179
l80
l8l
1E2
l83
lE4
l85
l86
l87
l88
l89
l90
l9l

4
5
6
7
8
9

22

20
21

M.BEYAZİT SİR
M.SERDAB ooĞeN
MANSUR UÇIERTOPRAGİ
MEHMET SEVİŞ
MELEK B.AYRAKTAROGLU
ıvırı-ixa prıvıiR
MERVE ERTAŞ
MİNE USMAN
MUHAMMET DEMİRCİ
MURAT SAVAŞ
MURAT ULUCAN
MUSTAFA COŞKUN
MUSTAFA KABLAN
MUSTAFA TURH.AN
rvıüee orı_ioRvıaN
ıvıüor. EvREN,
NAZMİYE DOGAN
NEJDET GUVENİR
Nrneiz BAyRAKTAR
ıtrniıvıaN .Toptu
NEsRlN GuL
NEVZAT TUNCER
ıtrzixı BAyzAN
Niı_ xüçürxuş
NURDAN FEYZİOÇLU
NURDAN YAssıoGtu
NURGUL TUTAR
NURHAN SOY.AT
NURSEL ERGUVEN
oğuz şAHvERDioeı_u
OGUZHAN ATAŞ
oKAN KuRT
OKTAY AYDİN
ONUR ERDEM
oNUR rioaxsov
oNUR NocA .

oNUR oz.PEMlR
ORHAN TURKMEN
osMAN ER
OSM.AN TİRYAKİ
Övr3 TuTAK
OZGUR İSLAM
öz«aı{ yıLMAz
paxizç özrünx
P|NAR DEMİRDAŞ
pıNAR xaııix
PİNAR KAYA
nagia aırıı.ıoeReı-i
nüva puyAN
S.ESRA APAYDİN
s.ILKER ozTıRE
SEÇİL. ÇETİN
SEÇKİN APAK
SEDA ER
SEDA KARAKUŞ
SEDA o.NEL
SEDA TuRE .

SEHER DEMIR
SEHER GULTURK
SELDA YENEI
SELMA sivası_ıoĞı-u
SELMAN DİZDAR
SEMA BAYER
SEMA KORKMAZ
srıvıiH AyyıtDız
SERAP ENç
SERKAN ŞAHİN
SEVAL AKSUNGER
SEVDA AYCİ
SEVGı GUL
srvei yan
siNrrvı ARıKAN
süxevı-a sARı
şaxinr vATGıN
ŞEMSETTİN K|LİNÇ
şENNuR YıLMAZ..
ŞOHRET AÇİKGOZ
TANER YlL_DıRıM
TARİK SAGİN
ruĞçen KALyoNcu
TUNCAY KESKİN
TURGAY ŞAVL|K
Tu_RKAN. YE Pl KARDEşLE R
UGUR BİLGİN
ULAŞ NUGAY
UMUT SAKİN
UMUT SUBAŞİ
VEY§EL ALKAN
YAGMUR Aİ«İLDİZ
YALÇİN ÇERMAN
YALçIı! GEYıK
YASEMİN ÇANKAYA
YASİN ASLAN
YİLDİZ PARLAK
zEyNEp otĞinutNci

ENDUSTBİ MUHENDİSLİGİ
KıMYA MUH.

HuKuK
tluKUK

METALURJı.VE MAt. MUH,
JEoFızıK M.UH.

çEVRE MUıl.
ARKEoLoJl

işı-rrrır
MALıYE

PAZARLAMA
TuRKçE oqFT.
SERAMIK MuH.

irxaı-ır_iıınıcnr
ARKEOLOJİ

irxııır-ixnncıJ
META. VE MAL. MUH.

oış ric4ner
sıNlF oGRT.

oKuL öNc.öĞnJ.
META. VE MAL. MuH.
. .Dış ricıRgr

sıY.BlL. VE KAMu YoN.
sANAT rnniııi .

TURlzM VE oTEL. ış.
Tunizıvı vı orıı, i§. .

ıgooızi vE FoTocnııırini ııüx.
.ıNşAAT
ışLETME

RADYo-slN._TEL.
lKTlsAT

xarııu vöıı.
HAZ1R çıv. öeRr.
HARİTA KADASTRO

METALURJı VE MAL. MuH.
ı,AKıNE MUH.

çAL.çKo.yı şNo. iıişx.
GUMRUK İŞLETME

TURlzM vE oTEL. ış.
BASıN V.E YAYıN

HEMşıRtLıK
TEKsTıt
iırisır

ruRizıı vr orrı..iş.
çAt.EKo. VE END.ILış.

KAMU YoN.
sıııır öĞnşııeNı-iĞi

DİŞ TİCARET
.!şLETME.._.

sEY.ışLETMEcıLlGl. _.
ENDUSTR.I MUHENDİSLİGİ

ışLETME
lıCısAT

çoçuK oeıişiııi
ıştETME
ışLETME

BURo..Y9N. VE sEK.
slNıF qGRETMENLlGı

. .|şLETME
ılAtKLA ıLlş. VE REKı.AMqıLı(.

JEODEZ| VE FOTOGRAMETRİ MUH.
işı-rr.ıvıe
MAIlYE

uLusLAB ınışı iıiş.
MAKıNE MuH.

ıırrıı.uRıi vr ıvııı-. ıvıüx.
.lNşAAT
ıştETME

MuTE RcıN-TE Rc. (ALMANCA

TASAR|M vE Koı_{sKtRUKsıY.9N oGRT
S|NİF OGRETMENLİGİ

HAIKLA ıLlş .

TASARİM VE KONSKIRUKSİYON OGRT
ışLETME

YEREL YONETİMLER

ışLETME
KLAMCİLİK
ışLETME
ıKrısAT

RE

Hııü
iş.
R

MuHASEBE
MALlYE

rizix.öĞnr.
Dış TICARET
YAPı oGRT.
GıDA TEK.

MAK..MuıJ.
ELEı(TRıK.oGRT.

.. MAUYE
SUT URUNLERl

TEKsTıL
METALURJİ VE MAL.

ruRizıvı VE oTEL.
HALKLA İLİŞKİLE

ışLETMF.
GAZETECİLİK

o.Dru
ıTu

MARMARA UNV.
israNgur üNv.

ITu
lTu

ananünx ü.,
ANADotu u.
ANADoLu u.
lvlaRlvlaRe.ü.
BALıKESıR u...

MARMARA u.
A.MENDE3Eş ü.

uLuDAG u.,
ANADoLu u.

K. HAs U...
ANADotu.U.
utuDAG u.
D.PıNAB u,

BAIıKEşı.B u.
GAzı u. ..

ANADoı.,u U.
GAzı u..

ç.KA[E u...
s.DEM|REL u.
a.i. gaysaı- ü.

o.pıNıR ü.
s.oervıinıı- Ü.

H.TEPE u..
D.PINAR u.
SAKARYA.u.
sELçuK u.
uLuDAG u.,

ANADoLu U.
israNguı- ü.
ATATuRK u.

o.ıxotNiz. ü.
ANı§ARA.U.
NıGDE U.

KocAELı u.
Y.TEKNıK U..

s.DEMıREL. U.
KAFKAs..u.
FıRAT u..

9 EYLuL u..

ANADoLu u.
MARMARA u.

GAzı p...
uLuDAG u.
SAKARYA.U.
PKKALE u,.

ANADoLU u.
ANADqL.p u.

GAzı. u...
Y.TEKNıK..u.
DlcLE u...

ANADoLu u.
M.K.PAşA u.
BAL|KESıR u.
ANADotu..u.
U.LuDAG u.

A.l.BAYSAL. u.
sEtçUK u. ..

ZONGULDAK U.
eNeooı-u ü.
eNıooı-u ü.

eezi ü,,.
sELçuK u..

ANAQotu..u.
MuGLA u.

einxe aıvıeniı<AN ü.
ANAD9Lu q.
s.DEMıR§t..u.
uLuDAG u.,

ANADoLu u.
BALıKESıR.u.
G.BAYAR u.
ANKARA.u.

ANADOLU UNV.
DOGU AKDEN1Z UNV

KocATEPE..uNV.
uLuDAG uN.y.

DuMLUP|NAR uNV.
EGE uı!V. ..

YıLDıZ TEKNıK .uNV.
cuMHuRlYET uNV.
ZONGULDAK UNV.
ANADotu..uNV.
MERSıN uNV.

ooĞu ıxoeNi?. üNv.
zoNGuLDAK. uNV.
ANADOLU UNV.
ANADotu uNV.
s.DEMıREL lrNV.
ANADolu uNV.
BALİKESİR UNV.

l
2
3
4
5
6
7
8
9
t0
ll
12
l3
l4
ı5
l6
17
lE
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4E
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6l
62
63
64
65
66
67
68
69
7o
71
72
73
74
75
76
77
78
79
E0
8l
82
83
E4
85
86
E7
88
89
90
9l
92
93
94
95
96

SAMED MU.ILUCAN
G.SEÇİL GULER
ZEYNEP TURAN
KEMAL SEVİM
siNııvı ERAsıAN
TALHA BOYALİKLİ
ABDUSSAMET SUBAŞİ
ADEM YURTSEVER
ALEV BAYAZİT
eı_i osıvıaN şexrünx
AL| SARıı(AYA
ALı YAş
ALİ YUCELEN
ANıL uFuK
asive ToKsABAy
AsLı AKsu
ASLİ AYY|LDİZ
ASLIHAN KuRNAzoGtu
eriı-av BAşARAN
AYKUT AYPİN
AYŞE SEVİNÇ
AYŞEGUL KUÇUK
BAHADİR BOL
BARış öNcü
BuRAK BAKış ..
BURCU G.URBUZ
BUŞRA KOSE
CEMAL İ(AYNAK
CEMAL ozEN..
CEMALETTİN UNAL
crrvıiı- ünçsiN
ÇFIİN PEHL.İVAN
ÇİGDEM KOKSEVEN
DEM.ET FİÇİCİ
DENİZ VEYSEL AYAZ
DERYA ÇAKMAK
DERYA TAHRAN
oiı_ex seĞın
oiı_gx SAKıN
oiler KıLıç..
DİREN OZGUN
ooĞaıı DuRMuş
DUYGU DEMİR
DURDANE COMERT
EBRU AYDİN
EBRU UYGUR
ELİF KOKSEVEN
eı_ir üNrn
EMRAH MALAT
EMRAH YİLD|Z
EMRE GERÇEK
ERDEM SEYHAN
enoi AyyıtıDız
ERDİ SERİN
ERKAN srviNç
ERslN o.Kçu
ERslN_ TuFEKçıoGLu
ERTUGRUL TOKERLİ
ESER TANER TOSUN
ESRA çEV|K
ESRA E_RSıN
ESRA OZDEMİR
F.MEHMET TUTAL
FARU.K KARAKUŞ
FE\Zİ TİMURKAYNAK
FUNDA AKSAKAL
GAMZE AYPEK..
GAMZE GUNDUZ
GAMZE YA]vlAK
eöxıv AyDıN
eÖxrıeıt AKAy.
GOKHAN AKGUN
eörxaıı kAvuk
GOZDE ARDA
eÖzoe ERKAL
GOZDE KUTAHYA
eliı.çiN NocA
GuLlN YıtMAz
eünxıN iı-ean
HACER YAŞAR
HAKAN ASLAN
HAİ(AN KAÇAR
HAIİDE TOPLU
HASAN aı_i özceN

LKE
LKNu
sMAi
sMA|
sMAl

R
ER

t ADANuR
L FIRAT
L sEN

BAş
KAHRAMAN

özeı. GEMLIı< ı<öRFEZ FEN DERsHANEs
o SS GURUR TABLOSU

ıizı.rnı Bu BAşARıvı vAKAIAMAMıZDA ıüvür pRy sıHigi oııııı oKUt öĞnırııııı.ıııniııizı vg

özel KöRFEZ FEN DERsHANEsl,NE TEşEKKüR EDERiz.
öĞnıırıci vıı.iıınl ADıNA şENot sıviıı vı gırin BoyAtıKu
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Çocuklorlnlzın günde en oz üç sootini olocok olon okul yolculuklonno son veriyoruz".".

Okulumuz ozel Aykent ılköğretim okulu ve Anoslnlfl 2oo4 - 2oo5 öğretirn ylll koyltlonno boşlo
Deneyirnli kodrosu ve çoğdoş eğitim onloylşlylo sizlere en yokın özel okuldur

ç
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2004-20os ÖĞnETiM YlLl F|YAT ıisıınıiz
SıNıFLAR Ücnrr
ANASıNıFı 3.ooo.ooo.ooo TL
l . sıNıF 3.75o.ooo.ooo TL
2. slNıF 4.5oo.ooo.o0o TL
3. slNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. sıNlF 4-5oo.ooo.ooo TL
5. sıNıF 4.5oo.ooo.o0o TL
6. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. slNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. sıNıF 4.5oo.ooo.oo0 TL

Fiyotlorımızo yemek ve servis dohildir
öorııııERDE t o TAKsır irııxınıı vARDıR

Te! : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK25 Ağustos 2004 Çarşamba

GEMLiK GEMLİK,iN iı_x GüNLüK GAZETESI

ıı

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
FlyATı : 250.000- TL.

ıı ııı ztJ mF.ITI ı ı Tı

0|iaiil ll0 lldll 0eıillll?|dhh hnh r
Cihotlı ve Şohinyurdu köylerini ilçemize boğloyon bozuk yo|
için yürütülen çolışmolorı yerinde inceleyen AK Porti İlçe
Boşkonı Enver Şohin, Murotobo Köyü girlşi ile Burso osfoltı
orosındoki yolun osfoltIomo işine boşlonıldığı müjdesini verdi
Uzun yıllordır bozuk
olmosı nedeniyle
kullqnılomcıyc,n
Cihotlı ve Şohınyurdu
köy yolu Köy
Hizmetleri Bölge

torqfın-
don onqrılqrqk,
köylülerin hizmetine
sunulacok.
Cihqtlı ve Şohinyurdu
köylüleri Gemlik'e
gelebilmek için Kor
sqk Deresi'ni geçip,
tehlikeli bir şekilde
yqlovq osfqltıno
çıkmokton böylece
kurtulqcqklqr.

Seyfettin ŞrxensÖz'ün
haberi soyfo 3'de

ı

Yödiy_ılu yokın bir süre köy ogreirnenllği yopiığım için

I(Oy yollqn

yurudükien sonro köye
ı0

Gel

i.ırol

kendimi§Oyonm

doyokn Adliyeyıl0

mdodığboşlo
biıhiç

dükkonındo
Köw'

yüruyerek

Kadri GÜLER
kadri_gu ler@ hotmaii.com

kqm
de

ıı

Konql D televizyonun
düzenlediği
Popstor ses ycrrış-
molqrının yıldızlorı
Gemlik'in düşmcın
işgolinden kurtuluş

şenliklerine
kotılmqk üzere
7O Eylül 2OO4
Cumq günü
Gemlik'te konser
verecekler.

Konsere Abidin,
Firdevs, Bor1ş,
Aydqn, Foruk Emre,
Alpoy ve Yeldo
kqtılocqk.
Hoberi soyfo 2'de

ıllu 0 00 t't0

ıı
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Diş Hekimi Ozcan VURAL

"Bin" All Yıldırım
son haftalar da art arda

gelen tren kazalarından sonra
Muhalefet Basın ısrar|a
Ulaştırma Bakanının istifasını
istedi. Bakan her türlü eleştiriye
pişkince "Trenleri benmiidare
ediyorum, bu gibi durumlarda
bakan mı çekilirmiş"
"Ayrılmayacağım" ded i...

Hem de hiç sıkılmadan.
Ordularda (Askerlikte) bir

kural vardır. "kumandan
yapılan ve yapılmayan herşeyden
sorumludur"

Aynı kura! dünyanın her
yerinde ki demokrasilerde
yapılıyor da niye Türkiye 'de
yapılmıyor.

Japonya'da başarılı olmayan
bir yöneticinin intiharını
okuduk.

Aslında bu bir çap mesele-
sidir. Beyin çap|, bilgi, eğitim,
etik çapı...

lnsan beynini bir Bitgi
sayarın kayıt diski olarak
düşünün... Oraya doğru, yeni,
Bilim - Fenne dayananbi!gilerin
kayıtlarını yaparsanız, O
Bilgisayardan yararlanır, bu
günkü yaşamda faydalışeyler
yapabilirsi n iz Bilgisay ar.nız
boşsa heyhat orada ka!ır, iş yap-
madan makamları boş boşuna
doldurursunuz.

Bilgi sayarın diskini doldur-
mak kolay değildir. Eğitim ister -

okumak - uzmanlık ister, her

şeyden önce Bilgisayardan
anlamak gerekir... Aynaya
bakıldığı zaman görülen O
haşmetli kafaların içi inanın
Sayın Körfez okurları boştur,
bazıları da bomboştur.

Yirmici asır da dünyanın
geldiği noktada görünen koca
kafalar - baş mühim değil ,onun
içinde bir şeyler varsa yaşama
hakınız da vardır.

Türk ulusunu yıllarca dinimiz
!e korkutanlar, ha!kın eğitimsiz
liğinden güç ve çıkar sağlayanlar,
bu günde uyduruk sözlerle günü
-makamlarını kurtarmaya
çalışıyorlar...

Yobazlığın - geri kafalılığın
kanlı elleri Bilimi - Eğitimi yok
etmeye ça!ışırken l. Üni.Teknik
Üniversitesi profesörlerine mi
saygı duyacak.?

Burada duralım sayın
Okurlar..

Suçu biraz da kendimiz de
arama!ıyız.Nereye oy vere-
ceğimizi şimdiye kadar hiç
bi!medik.

Yoksa Türk ulusunun beş se
nesi yine boşa mı gitti. ?...

Siz hiç gördünüz mü
amatör kümeIerde top koşturmuş
bir acemi futbolcunun
Galatasaray - Fener -Beşiktaş'ta
başarılı olduğunu.

İsterse amatör kümede gol
kralı olsun, fark etmez.

Eğer her hangi sebeple -

şansla bu büyük takımlarda
oynamış bu oyuncuların maçlar
da hallerini görseniz gülersiniz.

Sonra da acırsınız...
zaten hemen belli olurlar ,

oraya yakışmadıklarını görünür-
lersonra kendi takımlarına da
zarar verirler.

Seyirci olarak - taraftar
olarak gittiğiniz bu maçtan siz
de hiç keyif almazsınız.

İstanbut Büyük şehir
Belediyesi Otobüs idaresinde
müdürlük yapabl!irsiniz. Bu
üçüncü küme de antrenör yap-
maya benzer.

Süper lig de takım yöneltmeye
şans!a gelirseniz bilin ki
takımınız küme düşecektir.

Ondan sonra da yok hakem-
penaltımızı vermedi -yok top-
umuz direkten döndü - ofsayttı
gibi uydurma sebeplerle kendi-
nizi kurtarmaya çalışır, ama o
güzel takımları berbat edersiniz.

Ben Ulaştırma bakanının halini
anlattık|arıma benzetiyorum ...

Bir nükte ile konuyu kap-
atalım.

Bin Ali Yıldırım adının All
olmasını az görmüş ki önüne on
değil "Bin" ekleyerek kendini
güçlendirmeye çalışmış...

" Böyle başa böyle tarak"

Popstor'l or l0
Eyl ül'de Gemllk't
Seyfettin ŞEKERSÖZ

I l Eylül Gemlik'in
kurtuluşu ile
Zeytin Festivoli
şenliklerinde
te!evizyonIordon
tokip ettiğimiz
Popstor'lor konser
vermek üzere
i!çeye geliyorlor.
lskeIe
Meydonındo
düzenlenecek
şenliklerde
Gemliklileri
coşturocok olon
Popstorlor
Gemlik'te
şimdiden heyecon
yorotmoyo
boşlodı.
Günlerce
televizyon
ekronlorındon
iokip edilen v,e

holkın oylorıylo
Popstor
birincisi olon
Abidin ve ikinci
seçilen Firdevs'in
yonı sıro
dördüncü
finolist genç
kızlorın sevgilisi
Borış ile Aydon
ve Alpoy'do
Gemlikli gençleri
coşturocok.
Türkstor finolisti
Foruk Emre'nin
de TGRT'de Pozor
Yıldızlorı Progromını
sunon yeldo'nın
do geIecek
olmosı.
şenlik!ere
renk kotocok.

Diğer yondon
ismi oçık|onmoyon
ve sürpriz oIorok
duyuru!on
popstor
finolistinin de
değişik yorumlorlo
beğenilen
Boyhon olmosı
bekleniyor.

ELEMAN ARANİYOR
VASİFLİ / VASİFSİZ

ELEMAN ALİNACAKTİR.
ASKERLİK YAPMİŞ OLMALARİ. TERGıH SEBEBıDIR.gCtPoTnş lTD. şTİ.
Tel : 574 05 46 ORHANGAZa

o2

ABONE OLDUNıJZ MıJ?
ABONE OLUN

Oı<uYuN
Oı<uTuN

K rİez
I cüuı_üx slYAsıGAzETE I

GEırLlK
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KAYıP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden oldğım nüfus

cüzdonımı koylıetiim. Hükümsüzdür.
MUSTAFA TURHAN

0,h ;ıtlıye a ffi u u

0elnlık'e funh r
Cihoilı ve Şohinyurdu köylerini ilçemize boğloyon bozuk yol
için yürütülen çolışmoIorı yerinde inceleyen AK Porti İlçe
Boşkonı Enver Şohin, Muroiobo Köyü girişi ile Burso osfoltı
orosındoki yolun osfoltlomo işine boşlonıldığı müjdesini verdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in iki doğ
köyü olon Cihotlı
ve Şohinyurdu
köylerini |lçe
merkezine
boğloyon bozuk
yol onorılorok
oroç trofiğine
oçılocok.
İl«l royıln kullondığı
yolun Yolovo
osfoltıno boğlontılı
olduğu için köye
gollşlerde tehlike
ynşonırken bundon
sönro her iki
köyde onoyolo
çıkmcİdon i!çeye
gelip gidecekler.

-lr Portl İlçe Boşkonı

Mehmet sever
Koroboş, hofriyot _

çoIışmo!orını
birlikte incelediler.
Köy Hizmet|eri
Bölge Müdürlüğü
ekiplerinin
boşlottığı çolışmqlor-
do yokloşık l
ki|ometrelik yolun
olt molzemesinin
dolgu işlemlerl
bltirilmek üzere.
Cihotlı ve Şohinyurdu
köylerinin i!çeye
bundon sonro
doho rohot ve
kıso yoldon
uloşmolonnın
mümkün olocoğını
müjdeleyen
Enver şohin,
plonlı çolışmolorının
meyvelerini
olmql«to olduklorını

söyledi.
AK Porti İt

Genel meclisi
üyelerinin de
büyük kotkılorının
olduğu köy
yollorı çolışmolorın-
do Umurbey
Beldesi'nden
sonro tüm yollorın
bqkımo olındığını
söyleyen Enver
Şohin, "Bıı oro,do
toşımolı sisfemde
kultonıton İstomköy
ile Engürücük
qrqsındoki yolundo
yokındo osfqltlomo
çolışmolorıno
boşlotılocqk ve
öğrenci minibüsü
dqho emin yoldon
Engürücük
köyüne uloşocok'
bilgisini verdi..

Enver Şohin ile
Cihotlı Köyü Muhtorı

jr

ı
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Komunun yeniden yopılonmosı
konunu köşkten döndü.

Sebep ne?
Ülrenln üniter yopısı bozulocokmış.
Amo bu yoso, üniter yopıyo zoror

vermiyor.
Egemenlik Ankoro'do.
Yosolorı çıkortmo yetkisi Ankoro'do
Yorgı do Ankoro'do
yoni ono dqmorlor Ankoro'do
Kılcol domorlor ise, yerel yönetim-

lerde.
Ankoro'doki yopı honiolloştı.
Yerel yönetimlere kon yetrniyor.
Ayrıco eğitimdeki mevcut yopıyo

do, dokunmuyor.
Burso merkezden bir ilçeye bir

hemşire toyin edilirse, bu üniter yopıyı
bozor mı?

Ko|dı ki poro do Ankoro'do döviz de
Ankoro'do.

Peki o zomon bu üniter yopı tortış-
mosı neden?

Çünkü brokrosi, mevcut düzenin
bozulmosını istemiyor.

Bu korombol düzen, bozı odoklorın
işine geliyor.

lşte herşey meydondo.
Hok ve odolet doğıtocok bir kuru-

mun, ne hole geldiğini görüyoruz.
Yorgıtoy belki de, bunlorın en ie

mizi.
Kimbiliı doho neler neler vor.
Hele bir, şeffofloşolım, neler göre-

ceğiz.
Honi gericiler, nosıl oydınlıkion

korkuyorso.
Bu hontol brokrosiyi sovunonlor do,
(AB) stondortlorındon o kodor

korkuyor.
Değişime korşı gelinemez.
Er veyo geç uymok zorundo

kolırsınız.
AK Porii gerçeği gördü.
Deği$min oltındo ezilmemek için,

reformlqrı boşloimok zorundo koldı.

Her giin değişiyoruz.
Düşüncelerimizle,
Eserlerimiz,
lVasıl aynı kalabilir.

"Carlyle "

GİINİIN§Oru

Ero! GÜRçAv

uniter Devlet

^

ı

Büyücüden medei,,,

Fenerbohçe yönetim
kurulu stodo büyü yoptırmış.
Allqh, Allqh!
Rokiplerinin oyoklorı
tutulocok dq,
FB boşorıyo uloşocqk.
Amon Al|oh'ım
ne gÜnlere koldık
Neler görüyoflız,
neler göreceğiz.

?oıan ?aronııo

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

oKUYUN
o}<uTUN

K rte-
ooruoxılvııloızırE I

caıİ

ii,, l
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zelmuame
SSK'Iıloro özel hostone
koloylığı getirlliyor.
Ameliyot için oylorco
beklemek zorundo
kolon ssk hostolorı,
ortık sevkini qldıkion
sonro isiediği özel
hostoneye gidebile-
cek. llk etopto 25
hostone ile onloşıldi.
Hükümetln, SSK hos-
ionelerindeki hosto
kuyruklorını ozolimok
için I Temmuz 2003
iorihinde boşlottığı
devlet hos-
tonelerinden yororlon-
mo uygulomosı iste-
nen sonucu vermey_

ince, yeni çözümler
üreiilmeye boşlondı.
Şimdilik 25 hostoneyle
onloşmo yopon
SSK'nın bu uygulo-
mosı, 142 özel hos-
toneye de cozip geldi
ve özel hostoneIeı
SSK iIe onloşmo yop-
mok için protoko!
imzolomoyo boşIodı.
İzdihom özele yön-
!endirdi
Hostonelerin oriok kul-
lonımındo SSK hos-
tonelerindeki hosto
yoğun!uğunun ozoliıl-
mosı hedeflenlyordu.
Bu yüzden devlet hos-

lerini olıp ş|mdllik 25
olon onloşmolı öze!
hostoneye gidebiliyor.
SSK şimdlllk 25
hostone ile
onloşmo yoptı
Ancok SSK'nın bu
sevkleri çok soyıdo
özeI hosionenin de
ilgisini çekti ve 142
özel hostone dohq
SSK ile onloşmo
yopmok |çin hozır!ık

çolışmolorı
yopmoyo boşlodı.
ozel hostonelerde
omeliyoi oImok
isteyen hostqlor
Koriql, Okmeydonı,

Somotyo ve Vokıf
Gurebo SSK hos-
tonelerinden sevk
olorok özel hos-
tonelere gidebil
Ustelik, lisiede yer
olon özel hostone
de kendileri beli
bilecek. Özd hos-

ioneleriyle yopılon
protolIe §SK'lılor devlei
hostoneIerinde sevksiz
iedovi olmoyo
boşlodı. Ancok bu
sorun hostonelerdek!
izdihomı gidermedi
doho dq orttırdı.
Hosto soyısı ortıp, hos-
tone soyısı yetersiz

ko!ınco ssk bu kez
özel hostonelerle
onloşmoyo boşlodı.
Bu uygulomo ilk kez
oğustos oyı boşındo
istonbul'do hoyoto
geçirildi. Bir oydon
doho uzun süreli
omeliyot rondevusu
verilen hostolor sevk-

toneler|e poket o
m<ısı yopıldığını
söy|eyen SSK
Soğlık İşleri Bölge
Müdürü Doktor
Akif Feyzoğlu,
bu uygulomodon
kurumun
zoror etmediğini de
oçıklodı

Monosiır Cumhuriyet Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkii ü$ünde 3 kotlı

triplex soiılık villo G§I\ıl : (0,535) 886 41 7 4

HER TURLIJ KARTıJŞ DOLUMıJ VE

YAzlcı şE niıi GARAı,lıi ıi

DEGlŞTİRİLİR

zKoFls il KıRTAslyE
Demirsuboşı Mh. Çeşme Sk. No: l8 GEML|K

Tel : 5l4 9l 30 Fox : 5122016
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T wk h h [0 ln' un alar;aftar na

yenl çÖzÜmgetırilyrr
Bokonlqr Kuru|u'ndo,
"Türk
Telekomünikosyon
A.Ş'nin Alocoklorının
sulhen Tohsiline
İllşl<ln Korornome"nin
tomomlondığı
bildirildi. Bugünkü
toplontıdo oyrıco 6
korornome !!e bir
konun tosorısı doho
imzolqndı.
Buno göre, "2OO4-
2OO5 Eğitim-Öğretim
Yılındo Normql Oğre-
tlm Öğrencilerinden
Alınocok kotkı
Poyton ile İkinci
Öğretim Öğrencl-
lerinden A!ınocok
Öğrenlm Ücretlerinin
Be!irlenmesi ve
Geçen Seneye
oronlo yüzde l5
Oronındq
Artırılmosıno İllşl<ln

korornome" ile
MoIiye Bokonlığı'nco

hozır!onon
"Mol ve Hizmetlere
Uygu!onqcok
Kotmo Değer
Verglsi Oronlonnın
Tespitine llişkin
Korordo Değişiklik
Yopı!mosını
Öngören
Korornome",
Bqkonlor Kurulu'ndo
imzolondı.
Uloştırmo
Bokonlığı'nco hozır-
lqnon "Türk
Telekomünikosyon
Anonim Şirketi'nin
Alocoklqrının Sulhen
Tohsiline İıışrın
kqrornqme" de
tomomlondı. Ayrıco,
"Cezo İnfoz
kurumlorı ve
Tutukevleri İzteme
kurullorı konunundo
Değişik!ik
Yopılmosıno l!işkin
Kqnun Tosorısı" do

tqmomlondı
İmzolonon diğer
korqrnomeler şöy!e:

-Spor
Müsobokqlorındo
Şiddet ve
Düzensiz!iğin
onlenmesine Doir
Konunun

lJvgulonmosıno
llişkin
yönetmeliklerin
Yürürlüğe Konulmosı,

-özürlülerin
Devlet MemurIuğuno

Alınmo Şortlorı ile
Yopılocok Yorışmo
sınovlorı Hokkındo
yönetmeliklerin
Yürürlüğe
Konulmosı,

-İşsiz!ik Sigortosı
Fon Koynoklorının
Değerlendiri!mesine
İıışı<ın Usu! ve
Esoslor Hokkındo
Yönetmeliğin
Yürür!üğe
Konulmosı.

Tffiffit{

Tttt
|Hilffi
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Soğlık Bokonlığı,
soğlık hizmet
sunumunu koloyloştır-
mıxk, soğlık hizmet-
leriinden yororlonmo
süııe|erini kısqltmok ve
votondoşlorın soğlık
hiıımetlerine uloşo-
billirliğini ortırmok
içiin, "Polikliniklerde
Heıkim Seçme" uygu-
Iomosını boşlotıyor.
Bundon böyle hosto-
lon devlet hos-
toınelerinde tercih
elltiği hekime
muoyene olobilecek.
Uygulomo pilot
illerde boşloyocok,
çok kıso sürede tüm
Tdjrkiye'ye yoyı locok.
S«ığlık Bokonı Recep
A,kdoğ, uygulomonın
b,oşlotı!mosıno i!işkin
8l ll soğ!ık müdür-
lüğüne bir genelge
gönderdi. Akdoğ, söz
konusu geneIgede,

soğ!ık hizmetlerinde
ko|iteyi ortırmonın,
verimli inson gücü,
tıbbi dononım ve fizi-
ki mekonın uygun
kullonımı ile doğru-
don i!gili olduğunun
oltını çizdi. Akdoğ,
hostqnelerde vqton-
doşlorın en yoğun
olduğu ve bekleme
süresinin en uzun
olduğu yerlerin polik-
linikler olduğunu
hotırlotorok, "Soğlık

kurumlorımızdo 2003
yılındo gerçekleştir-
ilen poliklinik soyısı 70
milyondur. PoIik|inik
hizmetleri, hos-
tonelerimizde voton-
doşlorımızın en
yoğun olduğu ve
bekleme süresinin
uzun olduğu yerlerdir.
Bu kopsomdo hos-
tonelerimizde polik-
linik h|zmetlerinin
sunumunun iyileştir-
ilmesi omocıylo

hqstolorın hekiminl
seçebilmesini
öngören bir sisternin
uygulomosıno geçile-
celdir" diye konuştu.
Akdoğ, 'hekim
seçme'uygulo-
mosının şortlorı ve olt
yopısı uygun olon
hostonelerde
boşloiılocoğını, doho
sonro tüm ülkeye
yoyg ı n loştırı !ocoğı n ı

ifode etti.
Bokon Akdoğ,
genegede'hekim
seçme' uygulomosı-
no geçilecek olon
hostonelerde po|ik-
linik hizmetlerinin şu
şekilde yeniden
düzenleneceğini
oçıklodı:
"- Poliklinik hizmet-
lerinin sunumundq,
hostqlorımızın hekimi-
ni seçebilme özgür-
lüğü esostır. Bu

ı

ı

ı

ı

ı

nedenle hosiolorın
hekimin! seçebilme-
sine imkon verecek
her türlü tedbir qlı-
nocokiır.
- Hostone boştobip-
leri, okiif olorok
çolışon klinisyen
uzmon hekim soyısı
kodqr poliklinik odosı
oçocok, poliklinik
odolorındo hostoyo
hizmet sunmok için
gerekli olon tıbbi
oroç, gereç ve
demiöoş
molzemesinde eksik-
lik olmomosıno
ozomi itino
gösterilecektir.
- Hostone boştobip-
leri poliklinik yopılon
olondo bronşlor
itiboriyle hizmeti
sunon tüm hekimlerin
isimlerini herkesin
görebileceği şekiHe
ilon edecekiir.
- poliklinik odqlqrının
uygun yerlerine odoyı
kul|onocok uzmon
hekimin odı, soyodı
ve bronşı yozılocoktır.
_ Polik|inik hizmet-
lerinin sunulduğu yer-
lerde hostolorı bil-
gilendirmek, yön-
lendirmek ve uzmon
hekimlerin hostolor|o
ilgili sekreteryosını
yürütmek üzere yeteri
kodor tıbbi sekreter
ile donışmo ve
rehber|ik hizmetleri
için soğlık personeli
görevlendirilecektir.
Bu konudo gerekti
görülmesi holinde
hizmet olımı yopılo-
coktır.
- Sekreteryolor,
yoğunluğun bir yerde
toplonmomosı için
ilgili polikliniklerin
olduğu yerlerde kuru-
locqktır.
- Sekreteryodo görev
yopon personel,
holko ilişkiler
konusundo eğitimden
geçirilecektir.
Sekreteryodo görev
yopon personelin
öze! kıyofet giymeleri
soğ!onocoktır.
- Sekreteryodoki per-
sonelin, koç poliklin-
iğe bokocoğı yoğun-
luk dikkote olınoıok
be!irlgnecektir.

- Hostolor, hekim
seçme uygulomosı
ve nosıl yoror-
lonocoklorı konusun-
do bilgilendirilecek,
oncok sekreteryo
veyo boşko çolışon-
lor torofındon belirli
bir hekime yön-
!endirilmeyecektir..
- polikliniklerin bulun-
duğu olonlordo
hostqforın rohotlıklo
oturmolorı, dinlen-
meIeri veyo oturorok
sırolqrını beklemeleri-
ni soğlomok üzere
uygun ortomlor
soğ!onocoktır.
- Hostolorın yön-
lendirilmesi, sırolorını
tokip edebilmeleri ve
gerek!i duyurulorın
yopılobilmesine
imkqn verecek ışıklı
veyo boşko türlü
düzenlemeler
yopılocoktır.
- Hqstonenin dış
cephesine, hos-
tonede hekimlerin
tercih edilebildiği bir
sistemin uygu-
londığını belirten
duyurulor ekte yer
olon formotfo osılo-
coktır.
- Poliklinik hizmet-
lerinin hofto içi
olduğu gibi hofto
sonu ve okşom do
verilmesi mümkün
olduğundon, istekli
olon uzmon hekim-
lerin bu tqlebini
boşhekimliğe yozılı
olorok iletmesi koy-
dıylo gerekli düzen-
lemeler yopılorok
hizmet sunumu
soğlonocoktır.
Loborotuvcır ve
görüntüleme
ünitelerinde de bu
doğrultudo tedbir olı-
nocoktır.
- Poliklinik hizmet-
lerinde hekim
seçme özgürlüğünün
hoyoto geçiri|mesi
omocıylo yopılon
düzentemeler
sonucu uygulomoyo
geçi|en hostonelerde
hekim seçme
özgürlüğünün
boşlodığını (

gösteren logolorın
kullonılmqsıno lzin
veıilecekiir'.

o o

I
I
I
I
I
I
I

J Her çeşif bqlık oğtorı
J Sokona Misino Ağtorı
J ipAğ
J Fanyo
J Mqntar, kurşun

J h Çeşitteri
J Sondo/ Mqlzemeleri
t] Kürek
J Çqpq
J Mqcun.
-t Gqtvenizti çivi
J TMC sintinepompos,

BIZIMLtnŞffIN ı

ve diğer malT,emeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok

16/ A MıuDANYA İ
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 İ

GSM : (0.532) 297 23 18
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lmrünüzü hesaplayın
TIME dergisine göre,
ömür süresinde
genetik yopıdon
çok y9şom torzı
etkili. lşte size,
yoşom sürenizi
hesop!omonızo
yordımcı olocok bir
iest. Testi doldurun,.
ne kodor yoşoyo-
coğınızı öğrenin
l00 YıL YAşAMANıN
sıRRı
ABD'DE yoyımlonon
TIME dergisi, son
soyısındo l00 yıl
yoşomonın sırlorını
verdi. Birçok ülkede
yopılo1 oroştır-
molorın sonuçlonno
yer veren dergi,
'l00 Yoşıno Gelmek
lç,in Nosıl Yoşomok
Gerekiyor" boşlıklı
hoberiyle, genlerle
birlikte yoşom
torzının do ömür
süresini be|irlemede
etkili oIduğunu
yozdı.
DİNÇ KALMANlN
YoLU
oüııyaoA l0o yoşını
oşmış inson
soyısının en fozlo
olduğu Joponyo'nın
okinovo odolorı,
Konodo ve
Sordinyo Adosı'ndo
yopılon oroştır-

molorın yonı sırcı
ABD'de yoşoyon
"süper - yoşlı"lorın
incelenmesiyle e|de
edilen bulguloro
göre, yoşlılıkto
soğlıklı olmok
besIenme şekli,
egzersiz gibi
olışkonlıkloro boğ!ı.
YAŞAM TARZİ VE
GENLER
isvrçıi oroştırmo-
cıIor do genlerin
soğlık!ı ve uzun bir
yoşom sürmeyi
yüzde 20 - 30
goronfi edebile-
ceğini, ömur süresi-
ni belirlemede
yoşom şeklinin etkili
olduğunu belirtti. Bu
bilgiler ışığındo bir
test yoyımloyon
TlME, bu testle
hoyot süresinin yok-

loşık olorok belir-
lenebiIeceğini
yozdı.
NE KADAR
YAŞAYACAKSİNİZ.
GELlŞMlŞ bir ülkede
ortolomo yoşom
süresi 87 yıldır. Bu
yüzden ömür bek-
lentinize boz olorok
87 yılı olın ve soru-
!oro verdiğiniz
cevoploro göre bu
rokom üzerinde
işlemler yopın.
(Türkiye'de ortolo-
mo yoşom suresi 69
yıl. Türk kodınlorın-
do bu sure 7l ,

erkeklerde 66 yıl.)
Huyunuz: İyimser
misiniz? Hoyoto
genellikle olumlu
mu bokorsınız? stres
yoroton durumlor-
do oloylon okışıno

bırokır mısınız?
Cevobınız "hoyır"so
bqz oldığınız
rokomdon 5 yıl
çıkorın.
Genler: Ailenizde 90
yıl yo do doho uzun
yoşoyon en oz bir
kişi vor mı?
Cevobınız "evet"se
l0 yıl ekleyin.
Egzersiz: Hoftodo 3
9ün, günde 30
dokikonızı egzersize
oyırıyor musunuz?
Cevobınız "hoyır"so
9 yıl çıkorın.
|lgi olonlon:
Düzenli olorok
beyninizi zorloyon
yeni ve kormoşık
oktiviteler yopıyor
musunuz?
Cevobınız "evet"se
5 yıl ekleyin.
Beslenme: lnce
kolmonızı ve vorso
fozlo kilolorınızdon
kurtulmonızı soğloy-
ocok bir diyet
ılygı_ılııyor
musunuz?
Cevobınız "hoyır"so
7 yıl çıkorın.
Sigorodon kurtulun:
Sigoro içiyor
musunuz?
Cevobınız "evet"se
5 yıl çıkorın.
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KENT GAZETELERİNE

iılıt Ve REKLAM ALıNıR

KORFEZ.REKLAM
TEL : (0,224|513 96 83
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ARJANTİNE DONECEGİZ

MqI meydondo görün işte
Derdi nosıI yeneceğiz
Golibo biz bu gidişle
Arjontin'e döneceğiz

Biroz üstünde durun
Hiç bitmiyor biz de sorun
Belki bugün belki yorın
Ariontin'e döneceğiz

Demir AIi der holkı sonmo cohil
sorunlorıo biroz eğll
Çok ciddiyim şoko deği!
Ar|ontine döneceğiz

Sözlerime iyi bqkın
Çile gelir okın okın
Uzok değil hoyli yokın
Ariontin'e döneceğiz

Ey siyosi düşün biroz
Elbei zordur işin biroz
Ağnyocok boşın biroz
Ariontine döneceğiz
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GEREKLl TELEFoNIAR nesrvıl oalReı_eR oeıılz oToBüsü

İtfoıye l l0
polis imdo1 l55
Jondormo imdot l56
Jondormo K. 5l3 t0 55
Poliş Korokolu 513 I E 79
Gor.Kom. sls ı206

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mııli Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. ıııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İtçe 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
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova (226l 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPuR - FER|BoT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226| 81410 20
(226t- 363 43 19
(262| 655 60 31Kaymakam!ık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 f0 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oroeüs
Şehirlerarası
Otobüs Termina!i

261 54 00

(18 Hat )ULAşlM
METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu_Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

rüp oaĞırıcıLARı
Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37
513 88 43
513 22 59

513 45 46

513 65 00
514 59 81

513 80 00

514 88 70

HASTANELER
BELEDıYEDevlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 5132329
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabüa 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

ltfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşt. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER
513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

AK_GAN PETROL
yeRı-lyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

513 14 25

IIıı
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ÇocuğıJnı]l,b/gıs ay ar 0aşın da ne kadu kalnalı?
okul döneminde bil-
gisoyorın önünden
kolkmoyon çocuk yoz
totiliınde de oynı
dowonışı sürdürüyorso,
onne-bobolor bu
olışkonlıkion
vozgeçmesl için ono
yordımcı olobilirler.
Mernoriol Hostones!
Pediiotri Bölümü'nden
Pedogog Dr. Meldo
Alontor, oilelere
çocuklorın bllgiso-
yorlorlo ll|şkisini düzen-
leme|eri için şunlorı
tovsiye ediyor.
-Oncelikle çocuğun
her gün bilgisoyoro
oyııdığı zomon belir-
lenrnelidir. TopIom
süre okul öncesl çoğ
çocuklonndo bir soot-
ten, itköğretim dönemi
çocuklorındo iki soot-
ten fozloyso yeiişkinler
sınırlondırmoyo gide-
bilirler. onunlo
koı,ıuşorok bi !gisoyor
kulIqnocoğı süre birlik-

te belirlenebilir.
Çocuğun berober
soptonon süreyi qşıp,
oşmodığı izlenmelidlr.
-Çocuklo evle ilgili bir
iş yopmok şoriıylo bil-
gisoyor kul|onmo süre-
si kozonmosı konusun-
do bir sözleşme
yopılobilir. Bi!gisoyor
kullonmonın bedeli
yüksek olurso çocuğun
isteği de ozolobilir.
Örneğin "Morkete
gidip, olışveriş
yoporson yonm sooilik
bilgisoyor kullonmo
süresi kozonocoksın."
gibi.
-Çocuk ve gençler
gelişen bilgisoyor
endüstr|si ve ürünleri
hokkındo pek çok
erişkinden doho fozlo
bilgiye sohiptirler.
Anne-bobolor çocuk-
lorını teknolojl
dünyosındo soğlık|ı

şekilde yönlendirmek,
onlorı denetleye-

f cüıı-üx slvas| oızeref

bilmek için bilgisoyor
ve internet hokkındq
b!lgi edinmeli, kullon-
mokton çekinmeme-
lidirler. Çocuklonnın
özgüvenlerinin
gelişmesini isieyen
onne-bqbo!or onlor-
don bilg|soyorı, pro-
grom ve oyunlorı oçık-
lomolorı nı isteyebilirler.
Anne-bobosındon
dohq çok bildiğini
düşünmek çocuğun
üzerinde oloğonüstü
etki yorotobiIir!
-Aşırı kullonımı
engellemenin en koloy
yollorındqn biri bilgiso-

yorı koridor veyo ortqk
çolışmo odosı gibi
yetişkinlerin tokip ede-
bilecekleri bir yere
koymoktır. Aile içinde
birden fozlo inson oynı
bilgisoyorı kullonırso
çocuk sırosını bek-
leme, boşkolonnın
eşyolorıno soygı
gösierme-disket,
dosyo- gibi sosyol
beceriler geliştirir.
Bunun yonı sıro
çocuğun bilgisoyor ve
inierneti hongi
omoçlo kullondığı
belirlenir, "chot
orkodoşlorı" hokkındo
bilgi toplonır.
-lnternet iyi kul-
lonıldığındo güçlü bir
eğitim orocıdır. Oğren-
ciler çeşiili
kütüphonelerden
yororlonmo, ulus-
lororosı yoyınlorı toklp
ederek proie hozırlo-
mo, bilgilerini derin-
leştirme olonoğı
buIurlor. Ancok inter-
netie öğrenciler
zomonlorının % 95'inl

boşo geçirmel«iedirler.
Bilgi olışverişinde
bulunduklorı sohbet
odolonndo duygusol
olgunluklorını oşon,
uygunsuz moteryollere
uloşobi!mekiedirler.
-Ano-bobonın bilgiso-
yor dünyosı üzerindeki
hokimiyeti ortorso,
çocuklorlo birlikte
oyun oynoyobilirler.
Progrom ve oyunlorın
içeriklerin| deneileye-
bilirler. Onlon eğitimsel
değerler içeren oyun-
loro yönlendirebllirler.
Bilgisoyor oyunlorının
seçiminde çocuğo
yordımcı olorok yoş ve
gelişimine uygun, şld-
det içermeyen pro-
gromlor olobit|rleıı Üç-
beş yoş dönemindeki
çocuklor için onım-
somo, guruplondırmo,
göz-el koordinosy-
onuno llişkin görevler
içeren progromlor, 6-8
yoş için okumo,
yozmo, montık yürüt-
meyle ilglli etkinlikleı
9-12 yoş için soyui
kovromlor, ileri
düzeyde sorun

çözmeyi içeren
moteryoller seçilme-
lidir. Ayrıco onne-
bobolor uygunsuz
molzemelere uloş-
monın önleneblleceği
denetim sistemleri
hokkındo bilgi
edinebilirler.

-Aonio/ın (l 996) İsion-
bul'do gerçekleştirdiği
30I lise öğrenc|sini
kopsoyon bir oroştır-
modo, öğrencilerin
eğlenmelerini soğloy-
ocok serlcest zomon
değerlendirme etkin-
|iklerinin yeterlnce
yopın olmqmqsı
sonucu video oyunu
oynqmoyo yöneldikleri
ortoyo çıkmıştır. Bu
nedenle çocukloro
serbest zqmonlonnı
geçirmeleri için forklı
seçenekler sunu!-
molıdır.
-Yoz okullorı öğrenci ve
oi|elerin iotil dönemini
yoror|ı şeki|de değer-
lendirmelerine fırsot
tonıyon kurumlordır.
Aileler bu konudo
çocuklonn görüşlerini
qlmolı, onlqro kotılo-
coklorı yoz komplorı,
tercih edecekleri spor
dollorı ve etkinlikler
hokkındq seçim
yqpmo hokkı tonı-
molıdırlor.
-Aile bireylerinin bir!ik-
te kotılobilecekleri
çekici gezi ve etkinllk-
ler-sirk veyo hoyvonot
bohçesine g|imek, tor-
ihi yerleri gezmek, bir
gölde bo!ık tulmok
v.b.- çocuğu koloylıklo
bilgisoyordon uzok-
loştırocoktır.
-Ano-bobo!or bi!giso-
yor kullonımıno ilişkin
uyguloyomoyocoklorı
kurollor koymomolı,
"bu köiü o!ışkonlıl«ion
vozgeç" diye söylen-
memelidirler.
-Unuimoyqlım,
yetişkinlerin doğru
yönlendirme ve
montıklı sınırlondır-
molorı ile kullqnılon
bilgisoyonn
çocuklonn gelişimi
üzerinde pek çok
olumlu eikisi vordır.
Bitgisoyor ortomı
dinomikiir.
Çocuğun kendisinden
bir şeyler kotmosıno
olonok soğloyocok
şekilde esnekiir.
Kullonıcı performonsı
hokkındo geribildirim
olır. Yorışmok,
mücodele etmek
iç|n uygun ortom
yorotılır.
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AYDıN azeARA VE
YEMEK SALONU

Hlzıvı.ETlıvize. AçıLDı

EV VE İşveRLERİıııe sERVis ynpıLıR
İstiklol Cod. No : l9 Gemllk / BURSA

Tel : (0.224| 5t3 69 50

T A|/Itr A Dw AlllAy Ar,Ar(Sl///f:

Kömürde Piliç
Izgara Köfte

ve sulu yemek
Çeşitleri

Solonumuz iki kqtlı olup,
olle yerimiz mevcuttur

KOOPERATİF HİSSESİ
Emircon Yopı Kooperotlfindeki

hissemizi sotıyoruz.
l47 m2 Deniz Monzorolı

Çlft bonyo- Kqloriferli- Asqnsörlü .

l yıl sonro teslim edilecek.

Tel : 773 35 78 GSM : 0.533 346 33 44

ELEMAN ARANİYOR
y' Askerliğini yopmış

ü Endüstrl Meslek Lisesi
Elektrik Elel«tronlk Bölümü Mezunu

ELEMAN ARANİYOR
._ Yetkili Servis Beyoz EşyoöarÇelik orh_ D"i/"/"*

Bolıl«pozon Mh. l Nolu Cd. No : 127 GEMLİK
Tel : (0.224| 514 61 53 - 5t4 8t 68
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Mil|i Eğitim
Bokon!ığı'nın, yük-
seköğretim öğrenci-
lerine burs ve kredi
sistemini değiştiren
5102 soyı!ı yoso
çerçevesinde hozır-
lodığı
Yükseköğrenim Kredi
ve yurtlor kurumu
Burs-Kredi
Yönetmeliği, Resmi
Gozete'de y
oyımlondı.
yönetmelik, l ocok
2OO4 torihinden
geçerli olmok üzere
yürürlüğe girdi.
yönetmelik hüküm-
leri, Milli Eğitim ve
Moliye bokonlıklorın-
co yürütülecek.
Yönetmelikle, Yurt-
Kur torofındon yük-
seköğretim öğrenci-
lerine burs ve kredi
verilmesine ilişkin
usul ve esoslor belir-
lendi.
Buno göre, "Genel
bütçe!! doireler,
kotmq bütçeli
idqreler, komu iktiso-
di teşebbüsleri ve
boğlı ortoklıklorı,
bütçenin tronsfer
tertibinden yordım
olqn kuruluşlor, il
özel idoreleri ve
bunlorın kurduklorı
birlik, müessese ve
|şletmeler, özel
bütçeli kuruluşlor,
özelleştirme kopsom
ve progromıno olın-
mış, hisselerinin
yorısındon fozlosı
komuyo oit olon
özel hukuk hüküm-
lerine tob| kuruluşloı
fonlor, döner ser-
moyeler, komu
bonkolorı, konunlor-
lo veyo konunlorın
verdiği yetkiye
doyonı|orok kurulqn
kurumlor ile kurul/üst
kurullor ve diğer tüm
komu kurum ve
kuruluşlorı
(belediyeler ve vokıf
üniversiteleri horiç)"
yükseköğrenim
öğrencilerine burs,
kredi ve nokdi
yordım odı oliındo
herhongi bir ödeme
yopomoyocok.
Ancok bu kurum ve
kuruluşlor, burs ver-
ilmesini öngördük|eri
öğrencileri her yıl en
geç Ekim oyı sonuno
kodqr kurum'o

bildirecekler. Gene!
bütçeIi doireler ve
kotmo bütçeli
idqreler ile Sosyol
Yordımloşmo ve
Doyonışmqyı Teşvik
Fonu dışındo kolon
kurum ve kuruluşlor-
co blldirilen,öğren-
cilere ödeme
yopılobiImesi için
gerekli mebloğ, bu
kurum ve kuruluşlor-
co Yurt-Ku/un
belirlediği ödeme
tqrihinden en geç
30 gün öncesine
kodqr, kurum
hesobıno yotırılocok.
Bu öğrencilere ver-
ilecek burs-kredinln
süresi ve kesilmesine
ilişkin işlemler, ilgili
kuruluş|orco
yopılorok, Kurum'o
bildirilecek.
BELEDiYELER
Belediyeler torofın-
don yükseköğrenim
öğrencilerine burs,
kredi verilmesi veyo
nokdi yordım yopı!-
mosı hotinde l
yordımlorın türü,
mil«torı ve koç
öğrenciye ne kodor
süre ile verileceğine
ilişkin bilgiler de
Kosım, Şubot, Moyıs,
Ağusios oylorındo
Kurum'o iletilecek.
BURS KONTENJANİ
İll« oeto burs verl|e-
cek öğrenci soyısı,
Yurt-Kur Genel Kurulu
iorofındon kurum
bütçesi dikkote olı-
norok belirlenecek.
Aylık burs miktorlorı,
ödeme zomonı ve
öğrencilerin Ösvltl
sınovı sonucundoki
bo§orılorıno göre
burs kontenjonı ise
yönetim kurulu'nco
tespit edilecek.
yönetim kurulu,
Ösvıvı Kılovuzu'ndoki
öğrenci kontenjon-
lorını dikkote otorok
üniversiielere burs
kontenjonı oyrocok.

universiteler de
kendilerine oyrı|on
soyıdo burs ver-
ilmesini uygun
bulduklorı öğren-
cileri, Yurt-Kur
Yönetim
Kurulu'nco belir-
lenecek oylık
tqbon ve tovon
burs mil«torı içinde
koImok ve yıllık
toplom burs

tutorını oşmomok
şortıylo tespit
ederek, her yıl en
geç Ekim oyı sonuno
kodor kurum'o
bildirecek.
Konunun yoyımı
öncesinde ilgili
mevzuotlonnöo burs
veriImesine ilişkin
hüküm bulunqn
genel bütçe!!
doireler ve üniver-
siteler dışındo kolon
kotmo bütçeli
|doreler içln
bi!dirdikleri öğren-
cilere uygun soyıdo
burs kontenjonı
oynlocok.
BURS VERİtMEYECEK
öĞne Nciı-rn
Holen burs olmokto
olon öğrenciler,
öğrenimlerini
tomomloyıncoyo
kodor ilgi!i kurumlqr-
don qynı şekilde
burs olmoyo devom
edecek. Bu yüzden
bu öğrencilere Yurt-
kur torofındon
yeniden burs
soğlonmoyocok.
Yönetmeliğe göre
burs verllmeyecek
öğrenciler şöyle:
- KÜrumdon öğrenim
kredisi veyo burs
olmış öğrencileı
- Yosq kqpsomındoki
kdmu kurum ve
kuruluşlorındon burs
olmokto olqn öğren-
cileı
- Yetim mooşı ve
nofqko olonlor dışın-
do osgori ücret
düzeyinde oylık
veyo ücretle sürekli
bir işte çolışon veyo
gelire sohip öğren-
ciler,
- Burs isteğinde
bulunduğu torihte
okulo giriş torihi
itiboriyle bir öğretim
yılı koybı olqn
öğrenciler,
- Yoboncı uyruklu
öğrenciler,

- polis okodemisi
öğrencileri ile oskeri
okul öğrencileri,

- Ek süre öğrenim
gören öğrenciler,

- yüksek lisons
öğrencilerinden
hozırlık sınıfındq
öğrenim gören
öğrencileı
- Yönetmelik hüküm-
Ierine göre burs
olmoyo yeterli
bulunmoyon öğren-
ci!er.
BURSU KES|LENE
KREDı VERitEBitEcEK
Burs olmol« isteyen
öğrenciler, Yurt-Kur
Genel
Müdürlüğü'nce belir-
lenen usul ve
esosloro göre boşvu-
rudo bulunocoklor.
Boşvuron öğrenciler-
den istenen belgel-
er, öğrenim gördük-
leii öğretim kurum-
lorındo ilon edilecek
ve öğrenciler bu
belgeleri, beyonlorı-
no uygun olorok
süresi içinde belge
kobul merkez-
lerinden birine teslim
edecek. Öğrenciye
öğrencilik holinin
devom etmesi ve
burs olmosıno engel
bir durumunun
olmomosı şortıylo,
öğrenim gördüğü
öğretim kurumunun
normol öğrenim
süresi kodor burs
verilecek. Öğretim
kurumunco. Poşorısız
olduğu bildirilen
öğrencilerin bursu
kesilecek ve tekror
burs verilmeyecek.
Ancok bursu kesilen
öğrencilere,
burslorının kesildiği
torihten itiboren
yönetmelil«te belir-
lenecek esosloro
göre kredi verilebile-
cek. Kurum yurtlonn-
don süresiz çıkormo
cezosı olonlorın, her-
hongi bir suçton
doloyı hoklonndo 6
oy ve doho fozlo
hopis, oğır hopis ve
kesinleşmiş mohku-
miyeti bulunonlorın ,'

(cezosı teci! edilen-
ler horiçl, onorşi ve
terör oloylorıno
korışonlorın do bursu
kesilecek.

ffi 0rurunİ0

iov$lyeler
Türkiye !ş Kurumu (lş-
Kur) , lş oroyonlorq,
"Ne iş olso yoporım"
zihniyetinden biron
önce kuriulmolon
iovsiyesinde
bulundu
Yopılon oçıklomodo,
işsizliği önlemenin
oncok yotınmlo
mümkün olocoğını
ifode ediIerek,
"işsizlik sodece bizim
sorunumuz değil, bu
Türkiye'nin en btıyük
sorunu ve bu sorun
qncqk yotırım y,qp-
mclklq önlenir. lstih-
dqm olmodığı
sürece işsZlıge çc,re
bulomoyız. Bir de iş
oroyonlorın eğitimli
vosıflı o/mosı
gerekiyor. Bu yüzden
biz mesleki eğitim
fooliyetlerine oğırlık
veriyoruz. Son 2-3 yıl
içerisinde 700 işsize
eğitim verdik.
Bunların yüzde 60'ı
bı7 §e yerleşti. Bu do
eğitimin şart
olduğunu gösteriyoı"
dedi.
İş oroyon işsizterin
dikkot etmesi

lş

no bir iştir.
likle lş-Kur

riş!

için

'ş

lorq söylemesi
ilanlqrını bosını,

ve iş

olso yoporım'

kişi bize geliyor.
iş yoporsın'

öncelikle boştı

lerine kovıt

jnson iş orodığını
çevresin deki

interneti ve
teletex sqyfqlorını
tokip efmesi

vosıf şorf.

gereken konulon
şgyle sırolondı:
"lş oroyon kişi
öncelikle'ne iş

niyetiqdeqı kurtul-
mqlı. lş arayon

'her şey yoporım'
d$or. Uçok sürer
misin dediğimiz
zomon ise
bokryor. İş

mok zorundqdır.
Bizim istihdomo
yönelik proje

koror verdiği
mesleğin eğitimini
olmolı."

ABONE 0LDUNULIı|IU
ABoNE otuN

OKUYUN OKUTUI cOııLOKsİYAslG^zETE ı

Gill

ı

GRUP AILE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sündülye,

müSü, meŞrubat,
çerez temİn edİlİn

Tel : (0,224/,

GSM : (0,537)
513 06 70
491 31 30
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17 Ağusfos depreml anıs,na

Ağr ı D ağı' na tır nanıdılar
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Arolorındo Gemlik
Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürü
Erçin,Bekmezci'nin
de bulunduğu
Burso 9l l Aromo
Kurtormo Derneği
l7 Ağustos depremi
onısıno her yıl
yopılon Ağrı Doğı
zinıe tırmonışını
gerçekleştirdi.
7 kişilik ekiple
tırmonışı gerçek-
leşiiren ekip I8
Ağustos Çorşombo
günü soboh soot
0E.30 do Ağrı
Doğı'nın 5137
metre yüksekliğin-
deki zirvesine
uloşmoyı boşordı.
l4 Ağustos 2004
Cumortesi günü
Burso'don yolo
çıkon ekip
e!emonlorı
76 sootlik
yolculuk sonrosındo
Ağn Doğı
Doğubeyozıt
ilçesine uloştı.
l6 Ağustos Pozortesi
günü 1604
metreden

tırmonmoyo
boşloyon ekip
elemonlorı oynı gün
3350 metrede bir
gece komp kurorok
yüksek|iğe o!ıştılor.
Ertesi gün
tırmonışIorını
sürdüren Burso
Aromo kurtormo
Derneği ekibi
4100 metreye
uloşorok bir gecede
burodo komp
kurdu!or.
l8 Ağustos gece

soot 0l .00 de
4l00 meireden
tırmonmoyo
boşloyon ekip
4900 metreden
itiboren de oluşon
buzuldo tır-
monışlorını
sürdürdüler.
Yokloşık 7.5 sootlik
yorucu tırmonışın
sonundo Burso
9] l Aromo
Kurtormo Derneği
Boşkonı
Aziz Doğon'ın

rehberliğindeki
ekip 51 37
metredeki Ağn
Doğı zirvesine
uloştı. Gemllk
Mesleki Egitim
Merkezi Müduru
Erçin Bekmezci'nin
de qroIorındo
bulunduğu ekip
zorlu tırmonışın
ordındon 20
Ağustos 2OO4
Cumo günü
Burso'yo dönüş
yoptılor.
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Oem|lk flrmu|ur nele(

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dolgu işlemi tomom-
lonorok çevre düzen-
lemesi için I9
Ağustos'to iholeye
çıkorılon Festivol
Alonı için hiçbir
f|rmonın tolipli
olmomosı günün
konusu oldu.
Önceki yıIlordo kottı
otopork için çeşiili
spekülosyonlor
yopılorok Gemlik'li
firmoloro ihoIe ve
rilmediği suçlomolorı
yoşonırken şimdi
oçılon iholeye hiçbir
Gemlik li firmonın
girmemesi merok
konusu o!uyor.
Kotlı otopork'ın 2003
yılındo 2OO2 birim
fiyotlorıylo yopımcı
firmo torofındon
yopımı boşorıylo
tomomlonırken
orkqsındo birçok
ded|kodu ve eleştir|

yopılmıştı.
Gemlik Belediyesi'nin
kendi imkonlorıylo

9olgusu yoptığı
lskele Meydonı
Festivol Alonı Çevre
Düzen!emesi için
l9 Ağustos'io oçtığı
iholeye sodece bir
firmo tekIif mektubu
olmosıno roğmen
kotı|modığı öğrenildi.
Gemlik'ten hiçbir
firmonın kotılmodığı
Festivol Alonı Çevre
Düzen|emesi için
Gemlik Belediyesi
3l Ağustos 2004
Solı gunü ikinci
kez ihole oçtı.
Festivol Alonı'ndo
yopımı süren
sohne için Gemlik
Belediyesi elemonlorı
çolışmoIorını
sürdürürlerken
3l Ağustos'toki
iholeye koiılımın
olmosı bekleniyor.

A?
Yı

Isfer'denLale,Krınalhıhçll[öğretınlıkulıı'naAtiatırrkbüsttj
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Lole-Kemol Kı!ıç
İıı«öğretım okulu
bohçesine Askeri
veteriner okulu
torofındon Atotürk
büstü yoptırılıyor.
Doho öncede
İmom Hotip Lisesi
bohçesine
Atotürk Büstü yqp-
tıron
Askeri veteriner
Okulu Komutonlığı
okul müdürlüğünün
isteğini yerine
getirerek büstün
kqide çolışmolorıno
boşlodı.
lsteklerinin uygun
görülerek okul

'tıohçesine büst

yopımlnl
gerçek!eştirmek
için çolışmoloro
boşloyon Askeri
veteriner okul
Komuton!ığı'no
öğrenciler ve okulu
odıno teşekkür
eden Müdür
Hoyrettin Minore,
"Okulumuz
bohçesinde
noksqnlığı yoşonon
Atqtürk Büstü için
bize yordımcı
olqn veteriner
Okulu Komutqnlığıno
minnettcrrız.
İsteğimizi yerine
getirdiler,
teşekkür ediyorıJm"
dedi.

oKUL,DA
T4DIIAT çAL|şMALARı
sURuYoR
Öte yondon kuru!-
duğundon bu yono
boyonmoyon Lo|e-
KemoI Kılıç İll<oğre-
tim Okulu'nun boyo-
mo işlemleri bitirildi.
Merkezi Gebze'de
bu!unqn morşho!l
boyo firmosındon
ücretsiz temin edilen
boyolorlo okul
çehresinin tomomen
değlştlğini söyleyen
OkuI Müdürü
Hoyrettin Minore,
okulun boyonmosın-
do işçilik ücretlerinin
ise !ş bonkosı Gene!
Merkezi torofındqn

korşı!ondığını bildirdi.
BP,DEN FoToKoPi
MAKıNEsi
OkuIun ihtiyoçlorının
yeni eğit|m
öğretim yılındo

indirilmesi hedi

için goyret
sorfettiklerini söyle
yen Mlnore, okulun
ihtiyocı oIon
fotokopi mokinesini
de BP şirketinin

söyledi. Fotokopi
mokinesinin önü
müzdeki hofto içinde
BP yetkilileri
torofındon oku!o
tes!im edileceği

ini ö renildi.
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Gülümseten Afasözlerl
ve deylmlerl

Şonlıurfo'nın ticori
hoyotındo yüryıl-
lordır yerel şiveyle
kullonı!dığı bildirilen
boz1 terimler, duyon-
lorı hem şoşırtıyor
hem de
gülümsetiyor.
Aroştırmocı yozor
Mehmet Oymok'ın,
"Şon!ıurfo'don
Derlenen Atosözleri
ve Deyimleı''odlı
kitobındon derlenen
ve Şonlıurfo Ticoret
ve Sonoyi Odosı'nın
3 oydo bir yoyım-
lonon dergisinin son
soyısındo yerolon
mqkolede, yöreye
özgü ilginç otosözü
ve deyimlere yer

verildi.
Holkbilimci Selomi
yıldız torofındon
"Şonlıurfo Ağzı"nın
fonetik yopısıno
uygun olorok hozır-
|onon ve gündelik
hoyotio holq kul-
lonıldığı belirtilen
otosözü ve deyimler-

den bozılorı şöyle:
-Koro demışler mo!ın
eyısını nerden
oynison?, demiş
bohosındon
-Kısmetıne teppık
vuri
-Metelıge kurşun sıhi
-Korı pısıge yukledıh
-Modom yüzgeç

bı|midi niye çıhti
oğoco
-Koriyo mı götıroc-
ohson
-İlon bıle torpoğı
kene'etnen yır
-Kefcının ehmoğı
tütınını metheder
-Kor pohlonın kor
olıcısı olur
-MoIinon molomot
olosqn

-İlon sohmış yotmış,
oc yotmomış
-Komodiz iki yorpoğ
oloh
-İnnenen kuyu
kozmoh
-ıskotinon devroto
-İt ooydı, Hoydor
koldı

Boru§aıı [/ıanııe§

bırhşıııe§ı erfehn
Boruson ve
Monnesmon
Boru'nun birleşmesi
konusunun
görüşüleceği
Monnesmon
Boru'nun
Oloğonüstü Genel
Kurul Toplontısı'no

Şirket Ortoklorındon
Sümer Holding'ln
kotılmomosı
nedeniyle yeter|i

çoğunluğun
soğlonomomosı

Toplontının
mesine boğlı
t 3-] 7 Ey|ül
lerinde g
ilmesi plon

Piyososı Kuru

sonucundo söz
konusu toplontı
ertelendi.

(SPK) ek süre
tolep edilmesi
koror verildi.

birleşme işlem
için Sermoye

Konyo Emniyet
Müdürlüğü trofik
ekipleri, yoso! bir
zorunluluk oImq-
mosıno roğmen,
trqfik kozolorını
ozolttığı için
sürücülere gündüz-
leri kısq for|orını yok-
molorını tovsiye
ediyor.
Konyo Emniyet
Müdürlüğü Trofik

Şube Müdürü
Abdulloh Yoğmur,
yopiığı oçıklomodo,
yopılon oroştır-
molorın, gündüzleri
yokını gösteren for-
lorın oçık tutul_
mosının trqfik
kozolorını ozolttığı nı
ortoyo koyduğunu
söyledi.
Trofik güve.n!iğinin
soğlonmqsındo,
görmek kodor
görülmenin de
önemli olduğunun
q|tını çizen Yoğmur,
kıso forlorın görmeyi
değil, görülmeyi
soğlodığını onlottı.
Bu boğlqmdo,
Türkiye'de fooliyet
gösteren bozı sivil
toplum örgüt|erinin,
sürücülerin gündüz-
leri oroçlqrının kıso
hüzmeli forlorını
yokmolorı konusun-
dq komponyolor
boşlottığını onımso-

|Jrffiaç| pfu|lla
ton Yoğmur,

yokmolorı konu

yokmo!orını
ediyoruz. Özell
trqfik kqzolorının
tığı yoz oylorındo

Bozı sürücülerin
kıso forlorını cezo

ifode eden Yoğm
"Gündüzler! kıso

biliyor. Biz de yop-
tığımız çolışmo

söyledl: "l998
do Koroyollon
Güvenliği Kurulu
toplontı§ındo,
oroç sürücülerini
özel!ikle şehirlero
ve şehir içindeki
koroyollorındo,
oroçlorının yokın
gösteren forlqrını

do tovsiye kororı
qlındı. Trofik ekip
imiz tqrofındon
yopılon denetim
lerde, sürücüleri
gündüzleri
oroçlorının yokını
gösteren forlorını

bu konudoki hos-
sosiyeti ortırmoyo
ço!ışıyoruz" dedi.

sürücülere, kıso
lorın hiç bir zoro
olmodığını onlot-
moyo çolışıyoruz.

yozılocok korkus
lo oçmodığıno
tqnık olduklorını

lorın yokı!mosının
önemini, sürücüle
sqdece yüzde l0'

ı

lşte Türkiye'nin
,ıltın rezeruiC

Yer oltı ve yer üstü
koynoklorıylo tüm
dünyo ülkelerinin
iştohını koborton
Türkiye'de 600 ton
oltın rezervinin
oIduğu belirlendi.
|şte yerin oltındo
çıkorılmoyı bekleyen
oltın miktorı ve
bulunduğu yerler:
Uşok'ın Eşme llçe-
si'ne boğ!ı
kotroncı!or
Mevkiinde oliın
çıkortocok Konodolı
Eldorodo Gold
Firmosı'nın Türkiye
Temsilcisi Tüprog
Modencilik Sonoyi
ve Ticoret Şirketi
Bosın ve Holklo İllşl<ll-

er Müdürü Mehmet

Yılmoz, Türkiye'de
yokloşık 600 ton
oltının yerinin tespit
edildiğini söyledi.
Yılmoz, Türkiye'nin
sohip olduğu yeroltı
koynoklorının
çıkortılmosı hoIinde,

"işsizlik sorununo
çözüm bulunobi-
lineceğini" öne
sürdü.
Bu durumdo teşvik
yosolorının çıkortıl-
mosıno do gerek
kolmoyocoğını sovu-

non Yılmoz, şöyle
dedi: "Türkiye'de
yokloşık 600 ton
oltının yerini tespit
etiik. Kışlodoğ'do
(Eşme) 240 ton,
Kemoliye'de
(Erzincon) l00 ton,
Bergomo'do (İzmir)
25 ton, Esençuku/do
(Menderes) 35 ton,
Koymok'do
(Eskişehir) 5.5 ton,
Hovron'do (Bolıkesir)
7 ton, Cerotiepe'de
(Arfuin) 30 ton ve
bunloro iloveten
Moniso'nın Solihli
İlçesi'ndek| Sort
mevkiindeki ile yok-
loşık 600 ton rezery
tespit edilmiş
durumdodır."

YENİ TELEFONUM IIZU NOT ALİ NaZ
KÖRFEZ GMETESI VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

/
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Oksürüğün en büyük
nedeninin sigoro
olduğunu belirten
uzmonlo1 sigoro
içrnediği holde
nedensiz öksürenlerin
ise solunum enfeksiy-
onuno yokolonmış
oIobileceğine dikkoti
çekiiler
Sigoro içenlerin
öksürmesine sigoro
dumonındo bulonon
bir çok zehlrli kimyosol
moddenin yol oçtığını
belirien uzmqnlor, bu
durumdon kuriuI-
monın tek yolunun
sigoroyı bırokmok
olduğunu koydettiler.
Derlenen bilgilere
göre, sigoro içenler
doho çok öksüniyor,
sigoro içmediği yo do
sigoro lçilen ortomdo
bulunmodığı holde
öisürenleri ise sol-
unum enfeksiyonu
hostolığı bekliyor.
Slgoro içenlerin kuru
ve kesik kesik veyo
bolgom çıkororok
öksürdüğünü, bu
durumun soboh
-ııyondığındo doho do

ıı v

şiddeilendiğini ifode
eden uzmqnloı tek

,çözümün sigorodon
kurtuImok olduğunun
oItını çizdiler.
Ateşi 39 derecinin
üzerinde bolgom
çıkororok öksürenlerin
durumlorı doho
kötüye gitmeden dok-
toro boşvÜrmolorı
uyorısındo bulunon
uzmonlor, "Bolgom
çıkororok öksürüyor-
sunuz ve oteşiniz 39
derece üzerinde. Çok
yorgunsunuz, koslqrınız
oğnyor ve kendinizi
günlük foollyetlerinizi
yopomoyocok kodor
hosto hissediyorsunuz.
Beyoz bolgom genel-
likle seyrini iz|emeniz
gereken omo kendi
kendine tedovi yön-
temleriyle hofiflete-
bileceğiniz virol enfek-
siyono işoret eder.
Yeşil veyo pos rengi
bo|gom çoğu kez
bokteriyel enfeksiy-
onun göstergesidir ve
ontibiyotik gerektirir.
Doktorq boşvurul-
mosındo büyük yoror

f cüırux s|yAsl GğETE

vordır" şek|inde
ıspng.$ıı 

-
oKsuRuGE KARşı ALl-
NACAK Öııırı,ıırn
Uzmonlor, ciddiye
oIınmodığı iokdirde
ciddi sorunlqr doğuro-
bilecek öksüniğe korşı

şu önerilerde.
bulunuyor: "Oksü
rürken çıkon bolgomı
(gece uykusu dışındo)
yutmoyın. Buhqr veyo
sıcqk duş bolgomı
inceliir ve rohot
öksürmeyi soğlor.
lçinde bolgom sök-
tüücü oIon ve reçete-
siz sotılon bir ilocı
deneyin, omo eğer
çok bolgom çıkorton
sürekli yo do kronik bir
öksürüğünüz yo do
ostımınız vorso, bol-
gom söktürucü kullon-
moyın bol sıvı için.
kuru ve kesik öksürük-
te boğoz postili veyo
(içinde dekstrometor-
fon bulunon) reçetesiz
sotılon blr öksünik
ilocını deneyeb!lirsin!z,
qncok boşko iloçlor
ku!lonıyorsonız, muilo-
ko doktoro donışın.

Sıcok su, çqy veyo
limonotqyo koiılmış
bolı do deneyebilir
siniz. Burun okıntısı
boğozınızdo iohrişe
yol oçtığı için öksürüy-
orsonız, reçetesiz
sotılon iloçlor yo do
ontihistominler bol-
gomı kurutobilir. l9
yoşındon küçüklere
ospirin vermeyin. Reye
sendromu denen
ender, cımo ciddi bir
soruno yol oçobilir.
Aieş veyo oğrı durum-
lorındo bunun yerine
ibuprofen yo do oset-
ominofen verin. Soğuk
olgın!ığı belirtileri yok
ken çocuğun oni ve
şiddetli öksürmesi bur-
nuno küçük bir kıymık
veyo cisim koçmış
olduğunu gösterir. Acil
yordım isteyin. Tıkqn
mo (nefes olıp ver-
mede zorluk çekme)
küçük bebeklerde
oloğon bir şey olmqsı-
no roğmen sürekli
öksürük pek görülmez.
Eğer çocu ğunuz 3
oylıl«ton küçükse, dok-
toro boşvurun.

ksurugun nedenl sigaraıı

Antlblyotlklerl bl l l nçll ku ! lan ı n
Bi!inçsiz kullonıldığın-
do soğlık oçısındqn
ciddi riskler doğuron
ontibiyotikler|n, en
fozlo sotılon iloçIor
orosındo ilk sırodo
yer oldığı bildirildi.
TEB 4. Bölge Adono
Eczqcı Odosı
Boşkonı Burhonettin
Bulut, Türkiye'de bil-
inçsiz iloç tüketi-
minin yoygın, bunu
önlemeye yönelik
çolışmolorın yopıl-
mosının zorunlu
olduğunu söyledi.
2OO4 yılının llk 6
oyıno yönelik
yopıIon oroştır-
moloro göre en
fozlo soiılon iloçlor
listesinde ontibiyotik-
lerin ilk sırodo
olduğunu belirten
Bulut, bundo, eczo-
cıdon hostoyo bilgi
okışındoki eksiklik-
lerin etkili olduğunu
ifocie etii. Özellikle
SSK'Iı hostolordq ver-
imli iloç tüketiminin
çok düşük düzeyde
olduğunu koydeden
Bu!ül, şöy|e konuştu:
"Tünkiye'de nüfusun

yorısı SSK hos-
tonelerinden yoror-
lonıyor. Toplom lt00
eczocının görev
yoptığı bu hostonel-
erde 35 bin klşiye l
eczocı düşüyor. Bu
koşullor oltındo
hostq ve eczcıcı
orgsındo soğlıklı bir
ilişki kurulmosını bek-
lemek çok 9üç.
Eczocının votondoşo
iloç ve kullonım şekli
hokkındo oyrıntılı
bilgi verme şonsı,
zqmon oyrmqsı
mümkün olomıyor.
Bu durum, gereksiz
ve yonlış iloç ku!-
lonımı tetikliyor."
Bulut, Türkiye'de 22
bin serbest eczocı
bu!unduğunu
belirterek, "Bu poton-
siyelin, diğer kurum-

loro olduğu gibi
SSK'Iıloro yönelik
olqrqk do hizmei
vermesi soğlon-
molıdır. Ancok bu
koşullordo eczocılor,
gerçek görevlerl
olon iloç donışmon-
!ığını yerine getire-
bilirler" ded!.
,YİLDA BİR KEZ
iı-ıçı_enı ELEylN"
Bilinçsiz iloç kul-
lonımınq en güzel
örneğin, evlerdeki
eczo doloplon
olduğunu vurgu-
loyon Bulut, burolor-
do çok miktordo,
son kullonım iorihi
geçmiş ilocq rqst-
londığını belirtti.
OzelI ikle ontibiyotik-
lerin kutulorındoki
miktorın, tedovıyi
tomomlomoyo

yönelik olorok belir-
lendiğine dikkoti
çeken Odo Boşkonı
Bulut, şöyle devom
ettl. "Eczo doloplorı,
yorısı kullonılmış iloç
kutulorıylo doludur.
Bunun nedeni, hos-
tonın iloç ve kul-
|onım mil«torı hokkın-
do bilgi sqhibi
olmoyışı ve kendin|
iyi hissettiğinde
tedoviyi yorıdo
kesmesidir.
Bunun yonındo eşten
dostion duyulorok
sotın olınon iloçlor
do önemli yer tutor.
Gerekli miktordo
iloç olmok, doktorun
tovsiye ettiği
tedovi süresince
kullonmok ve son
kullonmo torihi
geçen iloçlon imho
etmek gerekir. Biz
vqtqndqşloro, yıldo
en oz bir kez evde
bu!unon iloçlon
eczocıyo gösier-
melerini ve gereksiz
oIonlor ile kullonım
süresi dolonlorı
elemelerini
öneriyoruz.

$abah güneşl hydalı
Ondokuz Moyıs 

..

Universitesi (OMU) Tıp
Fokültesi Hostonesi
Holk Soğlığı Ano Bilim
Dolı Oğretim Uyesi
Doç. Dr. Fundo
E!mocıoğlu, soboh
güneşinin insonlor
için son derece foy-
dqlı olduğunu belirtti.
Doç, Dr. Fundo
Elmocıoğlu, soboh
sporuno oç korıno,
güneş ener|isiyle bir-
likte boşlonmosı
gerektiğini belirttl. En
iyi sporun yürüyüş
olduğunu ve yürüyüş
yoponlorın sıhhoi
bulocoğını koydeden
Doç. Dr. Fundo
E!mocıoğlu,
"Günümüzün en
büyük sorunu şlşmon-
lık. Her evde bir ş!ş-
mon vor. l .5 yoşındo
l 7 kilodo çocuk
gördüm. Çok tehlikeli.
Bu neden|e fizik
oktivite|ere devom
edilmeli. En güzel fizik
oktivite çolışmosı
yürüyüştür. Yürüyüş
yopon sıhhot bulur.
Yürüyüş her derde
devodır. Tonsiyonu
düşürür. İyi huyIu
kolesterolü çıkorır.
Şeker hostoIığının
ortoyo çıkmosını
engeller. Kodınlor
yoşlonmokton korun-
muş olur. Iskelet
yopısı bozulmoz"
dedi.
Soboh yürüyüşünün
soot 06.00'do boşlo-
mosı ve oç korıno

yopı!mosı gerektiğin|,

çünkü vücudun fizy-
olojik olorok kendini
biyolojik soqte göre
oyorlodığını, biyolojik
sootin ise güneş ener-
iislyle birlikie
boşIodığını ifqde
eden Doç. Dr. Fundo
Elmocıoğlu, soboh
güneşiyle birlIkte
güne boşloyon inson-
lorın doho soğlıklı,
zinde, oktif ve
dinomik olocoğını
vurgulodı.
Elmocıoğlu, "Soboh
sporuno biyolojik soo-
tle birlikte boşlon-
mo!ı. Çünkü gece
uykuyo yottıkton
sonro vücuttoki
değişik solgı ve hor-
monlor do uyumoyo
boşlor. Bunlordon biri
de vücudumuzun
kilo yopon en önemli
hormonlorındon olon
insülindir. İşie bu
hormon gece uykuyo
yotıyor ve soboh
erken sootlerde kolk-
tığınızdo o hiç uyon-
modon siz fiziksel
o ktiviteye boşlodığınız
zomon bütün yoğlor
yonıyor. SobohIorı bir
şey yiyip de bu hor-
monu uyondırmoyın.
Aksi ho|de yorulo-
coğınız gibi oşırı
ener|i horcorsınız.
zoten, soboh
güneşi doğmodon
önce uyonon kişil-
erde oçIık kendinl
hissettirmez" diye
konuştu.

NöBETç| r czANE
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ADısoYADl UNıVERslTE göıüııııöıüııı §.NoADİ SOYADİ üNivınsiııS.No

MARMARA UNV.
ONDOKUZ MAYİS UNV

ANADOLU UNV.
s.orııiçr.ı. üNv.
uLUDAG uNV.,.
DUMLUPİNAR UNV.
KocAEtı uNV.
sııçur üN.v.
AMDoLU uNV.
xıcrnrıı üryy.
DUMLUPİNAR UNV.
BALıKEs_ıR..uNV.
ULUDAG uNV.
AMDoLu UNV.
KOCATEPE UNV.
sıı<aRvı ürıv.
A.luET BAYSAL uNV.
xocırrpr üNv.
AMDotU uNV.
eNo.xüı-.ve rĞr. vAKFı
eıırıRı üııv.
çaı.ııı4lı-ı üNv.
uLuDAG uNV...
ZONGULDAK UNV.
ANADoL_u UNV.
sELç.uK UNV.
ATATURK UNV.
9 EYLuL UNV.
ıııctnçpr üııv.
eoe üNv.
DıCLE uNV.
onzi ütıv.
ANADOLU UNV.
srı-çux üııv.
Ktu
ııı-ıxışin.üNv.
uLuDAG uNV.
s.DEMıBEL uNV.
uLUDAG uNV.
ANADOLU UNV
AND.KuL.Vş EGT. VAKFı
ANADOLU UNV.
ANADOLU UNV.
s.DEMıREL UNV.
srı.çux ü.Nv.
ANKARA uNV.
ANADOLU UNV.
DuMtUpıNın üNv.
ZONGULDAK UNV.
s.orıvıintı- ÜNv.
MARMARA UNV.
SAKARYA UNV.
rRıı«ı üııv.
ANADOLU UNV.
exıooı-u üNv.
TRA|«A uNV.
DUMLUPİNAR UNV.
ANADOLU UNV.
rnaı«n üNv.
ıNeqoı-u üNv.
EGE UNV.

DUMLUPİMR UNV.
S.DEMİBEL UNV
ULuDAG.UNV.
sELçuK uNV.
C.BAYAR uNV.
uLuDAG uNV...
DUMLUPİNAR UNV.
KOCAELİ UNV.
s.oııvıiRrı. _Üı.ıv.
ANADOLU UNV.
HARRAN.UNV.
9 EYL.uL uNV.
EGE uNV.
ANADOLU UNV.

çANAKALE.uNV.
BAtıKEslR uNV,,.
YİLDİZ TEKNİK UNV.
ıuınsiı iuil rĞ.vı xüııünvııtr
KOCATEPE UNV.
sELçuK u.NV.
uLUDAG uı!V.
ANADoL.u uNV.
MuGLA ul!V.
YED|TEPE UNV.
AKDEN.ıZ UNv.
s.DEMıREL UNV.
einNe ıııgniı«eN üııv.
ANADOLU UNV.
GAzl UNy'
KocAEtı uNV.
AKDENİZ UNV.
AKDENıZ uN.V.
s.DEMıREL _uNV.
ANADOLU UNV.

iıaisıT _

SİNİF OGRETM
ıJADEN ıtaÜx.
PAZARLAMA
zinıar ıtıüx.
RADYo_sıN.-TEL.
GıDA TEK.

JEotoJı MUH.
işı-rrııır
ışLETME
ÇOCUK GELİŞİMİ
lşLETME
şoşYAt BıL. oGRT.
ıKTısAT
TASAR|M ı/E l(OUslORUl§ıYOtl

METAL oGRT.
D.lş TıCARET
BıLG.TEK.VE PRoG
GAZETECİLlK
PAZARı.AMA
ELEKTRlK
işı-ırııır
ıı(TısAT
ruRizıı ve srv._iş.
şoşYAt BlL. oGRT.
ıKTısAT

ULUSLAR ARASİ l
ıKTısAT
TURlzM VE oTEt.
sür ünüNı.ıni
iırisır

sosYAL BlL. oGRT.
çAL.EKo.VE END.
PAZARLAuA.. _

sosYAL BıL. oGRT.
irxaı-er-ixRAcAT
ELEKTRıK
ııııı-ivr
MAKıNE
iıaisır

çAL.EKo.VE END.
BlYotoJl
ıKTısAT

çocuK eıı-işiıı,ıi .

çA!.EKo. VE END.ı
ıKTısAT
TİBB| VE AROMATİK
PAZARIAMA.. _

sosYAL BıL. oGRT.
HALKLA ıLlş.
ışLETME
sosYAL BıL. oGRT.
irııeı.ır_ixRAcAT
nıovo_siN._reı-.
FELsEFE
TARlH
işı.rrıvıı
ıKTısAT
xııvışinıı-ix
MuHASEBE
iı«isır
güno yçıı. vE sEK._.
sıNıF oGBETMENI|Gı
ZıRAAT..MuH. . .. _

oKut oNcEsı oGRT.
irxıı-ır_ixRAcAT
ıvııriNı MÜH.
GEMı.MAKINELERı
VETERİNER
Tu8ızM VE oTEt. ış.
ııCıSAT
işı-ırıvıı
MuHASEBE
sıyAşFT g;ıiııi vr .uıusunıı
SU URUNLERİ
PAZARLAMA
giı-.rıx.vE pRoG
lşLETİüE
B|LGıSAYAR sıs.
çF/RE KoRuMA .

uLusLAR ARAsl ıtlş.
KoNAKLAMA ış. .

TUBıZM VE oTEt. ış.
ıKTısAT

TASARIM vE

END.

K

ıişr.

LETME

irAt.

)

PAZARLAMA
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97 M.BEYAZıT slR
M.sERDAR ooĞeN
MANSUR UÇLERTOPRAG|
MEHMET SEV|Ş
MEIEK BAYRAKTAROGLU
ıvırı-ixa oevıiR
MERVE ERTAŞ
MİNE USMAN
MUHAMMçT oeıvıinci
MURAT SAVAŞ
MURAT UIUCAN
MUSTAFA COŞKUN
MUSTAFA KABLAN
MUSTAFA TURHAN
MUGE DELIORMAN
İVİÜeİ EVREN
ı.ıızıvıivr QoGAN
NEJDET GUVENİR
NeReiz BAvRAKTAR
Nrniyaıı .Toplu
NESRİN GUL
NEVZAT TUNCER
Nezixa BAyzAN
Niı- rüçüKKuş
NURDAN FEYZİOÇLU
NURDAN YASS|OGLU
Nuneüı- TuTAR
NURHAN SOYAT
NURsEL eReüvrıt
oğuz şAHvERDioĞı-u
OGUZHAN ATAŞ
oKAN KuRT
OKTAY AYDİN
ONUR ERDEM
oNuR rioeıısov
oNUR NocA .

ONUR OZ.DEMİR
ORHAN TURKMEN
osMAN ER
OSMAN TİRYAKİ
öıvıen TuTAK
özeün isı_aıvı
özraıı yıLMAz
pax[zr özrünx
PİNAR DEM.İRDAŞ
PİNAR KANİK
PİNAR KAYA
nagin aı_rıııoeRrıi
nüve puyAN
S.ESRA APAYDİN
S.İLKER OZTİRE
sEçlL. çETıN
SEÇKİN APAK
SEDA ER
SEDA KAR.AKUŞ
SEDA o.NEL
SEDA TuRE .

SEHER DE_MİR
SEHER GUITURK
SELDA YENEL
SELMA SİVASLİOGLU
SEIMAN DİZDAR
SEMA BAYER
SEMA KORKMAZ
SEMİH AYYİLDİZ
SERAP ENç
SERKAN şAı-llN
SEVAL AKSUNGER
SEVDA AYCİ
SEVGı GuL
SEVGı YAR
siııeıvı ARıı(AN
süxeyı-e sARı
şarinr vATGıN
ŞEMSETTİN KİLİNÇ
şENNuR YıLMAZ..
ŞOHRET AÇ|KGOZ
TANER YİIDİRİM
TARıK seĞııt
ruĞçrn KALyoNcu
TUNCAY KESKİN
TURGAY ŞAVIİK
TU_RKAN. YE Dİ KAR DE ŞLE R
UGUR BİLGİN
ULAŞ NUGAY
UMUT SAKİN
UMUT SUBAŞİ
VEYSEI ALKAN
yaĞıvıun AKyıLDız
YAtçlN çERMAN
YALÇİN GEYİK
YASEMıN çANI(AYA
YASİN ASLAN
YıLDıZ PAR|-JAı(
ZEYNEP DEGİRMENCİ
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82
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SAMED MU.TLUCAN
G.SEÇİL GULER
ZEYNEP TURAN
KEMAL SEVİM
siNrıvı ERASIAN
TALHA BOYALİKLİ
ABDUSSAMET SUBAŞİ
ADEM YURTSEVER
ALEV BAYAZİT
aı_i osrvıaıt şsNrünx
ALİ SARİKAYA
aı_i v4ş
ALİ YUCELEN
AN|L uFuK
asiyr ToKsABAy
AsLı AKsu
ASLİ AYY|LDİZ
ASLİHAN KURNAZOGLU
ıriı-ey BAşARAN
AYKUT AYDİN
AyşE srviııç
AYŞEGUL KUÇUK
BAHAD.İR BOL
BARİŞ ONCU
BURAK BAKİŞ .

BURCU G.URBUZ
BUŞRA KOSE
CEMAL KAYNAK
CEMAL ozEN..
CEMALETTIN. uNAL
CEM!L URESİN
çET|N PEHL.IVAN
ÇİGDEM KOKSEVEN
DEM.ET Flçıcl
DENİZ VEYSEL AYAZ
DERYA çAKMAI(
DERYA TAHRAN
oiı_r« seĞın
oiı_ex sAKıN
oiı_oe KıLıç..
DİREN OZGUN
DOGAN DURMUŞ
DUYGu DEMlR
oünoaı.ır cöıvıe Rr
EBRU AYDİN
EBRu u..YGuR
ELİF KOKSEVEN
ELıF uNER
EMRAH MALAT
EMRAH YİLDİZ
EMRE GERÇEK
ERDEM SEYHAN
enoi Ayy|LıDız
ERDİ SERİN
ERı(AN srviNç
ERSıN o..Kçu
ERsıN_ TuFEKçloGLu
ERTUGRUL TOKERLİ
ESER TANER TOSUN
ESRA ÇEVİK
ESRA ç.RsıN
ESRA OZDEMİR
F.MEHMET TuTAt
FARU.K KARAKUŞ
FE\zl TıMURKAYNAK
FUNDA AKSAKAL
GAMZE AYPEK..
GAMZE GUNDUZ
GAMZE YAMAK
GOKAY AYDİN
eörxex AKAv.
G9KHAN AKGUN
GOKHAN KAVUK
eözoş ARDA
oözor ERKAI
eözoe rüraxvı
eğı_çiN NocA
GULİN Y|LMAZ
oünxaN iı-ean
HACER YAŞAR
HAKAN ASLAN
HAİ(AN KAÇAR
HALİDE TOPLU
HAsAN aı.i özceN
HASAN YİLMAZ
1üsaıvıerriN ooĞax
|BRAHıM ENls BoDuR
igRAxirü i.ueı!
|BRAHİM OZTURK
ixsaN TEKE
iı-ev eözoe exıııı«çi
iı_«e enaeş
İLKNUR KAHRAMAN
isıvıaiı_ ADANuR
isrvıeiı_ FıRAT
isıvıaiı- srN

MuHASEBE
. MAIıYE

FızıK oGRT.
oış ric4nrr
YAPı oGRT.
GıDA TEK.

PAZARLAMA
rünxçş öğBT.
SERAMİK MUH.

irxıı.ar_ixRıcır
ınxıoı.oıi

irxıı-ır-ixnıcı1
META. VE MAL. MUH.

oış riçAnrr
sıNıF oGRT.

oKuL oNc.öĞnJ.
META. VE.MAL. MuH.
. .Dış TıCARET ..

slY.BıL. VE KAMu YoN.
sANAT rınixi

runizıı vı orıı. iş.
runizıvı vı oreı. i§.

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MUH.
ıNşAAT
lşLETME

RADyo_§lN.-TEL
ixrisnr

ı(AMU YoN.
HAZIR oiv. öonr.
HARİTA KADASTRO

rcxsriı-
METALuRJ| VE MAL. MUH.

runizıı vç oreı-. iş.
HALKLA lLİŞKİLER

ışLETME .

GAZETECİLlK
METALuRJı.VE MAL. MuH.

MAKıNE MuH.
çAL.EKo.vr eııo. iıişr.

GUMRUK |ŞLETME
TURıZM VE oTEt. lş.

BASİN VE YAYİN
HEMşlRELıK

TEKsTıL
. irrisır

TURıZM VE oTEL.lş.
çAt.EKo. VE FND.ıLIş.

KAMU YoN.
SİNİF OGRETMENLİGİ

DİŞ TİCARET
. ışLETME. . _.

sEY.ışLETMEclLlGı . _.
ENDUSTRİ MUHENDİSLİG|

ışLETME
ıKTlsAT

çoçuK orıişiıvıi
ışLETME

.. ışLETME
BuRo..YgN. VE sEK..

SlNİF QGRETMENLİGİ
. . ışLETME

HAIKLA lLış. VE REKıAMÇILıK.
JEODEZ| VE FOTOGRAMETRİ MUH.

işırrMr
MALıYE

o.D.Tu
ıTu

MARMARA..uNV.
ısTANBut uNV.

ITu
ıTu

ııanünx ü.,
ANADoLu u.
ANADoLu u.
MARMARA u.
geı_ırcsin ü.
lvlanrvleRl Ü.

A.MENDEBEş ü.
uLUDAG u.,

ANADoLU u.
K. HAs u...

ANADotu.U.
uLuDAG u.
D.PıNAR u,

BAIıKEşı.B u.
GAzı u. ..

ANADqLu u.
GAzı u..

ç.KALE u...
s.DEM|REL u.
A.ı. BAYSAL u.

D.PINAR U.
s.ogıvıineı. ü.

H.TEPE u..
D.PıNAR u.
SAKARYA.U.
SELçUK u.
uLuDAG u.,

ANADoLu.u.
ıSTANBuL u.
arerün4 ü,.

D.AKDENız. U.
ANı,(ARA..u.
NıGDE U..

KocAELı [r.
V.TEKNıK u...

s.DEMıREL. u.
KAFKAS u.
rıRar ü.

ç eyı_üı_ ü..
ANADoLu U.
MARMARA u.

GAzı y.,.
uLuDAG u.
SAKARYA.U.
PKKALE u,.

ANADoLu u.
aNnooı-u ü.

GAzı. U...
Y.TEKNıK..u.
DıCLE u...

ANADoLu p.
M.K.PAşA u.
BALİKESİR U.
ANADotu.U.
u.LuDAG U*

A.ı.BAYSAL U.
seı-çur ü. ..

zoNGuLDAK. u.
ANADoLu u.
ANADotu u.

GAzı u,,.
sELçuK u..

ANADoIU-u.
MuGLA u.

oinNe arvırniı<AN ü.
ANAD9Lu u.
s.DEMlR_EL..u.
uLuDAG u.,

ANADoLU U.
aeı_ıresin.{i.
C.BAYAR u.
ANKARA.p.

A}lADotu uNV.
ooĞu ıxorNiz üNv.

KocATEPE..uNV.
uLuDAG uN.y.

DuMtuPıN.AR uNV.
EGE uNV...

YıLDıZ TEKNıK .uNV.
CUMHURİYET UNV.
ZONGULDAK UNV.

ışLETME
MALıYE

MAK..MuH.
ELEKTR|K OGRT

ıvııı.ivr
sür ünüNırni

LER

ışLETME
REKLAMClLİK

ışLETME
ıKTısAT

U

M

öĞnı
N

HAtKtA
oGRT

NV.
Ai.lADOLU NV.
ANADotu
s.DEMlREt

NV.
NV.

ANADoLu NV.
BALİKESİR NV.

E

MUTERcı

VE MAt. MuH.

TASARİM VE

YEREL

sıNlF
TASARİM VE

ULustAR

ıNoüsrni ıvıüxıNoisıiĞi
K|MYA MuH.

HUKUK
HUKUK

ıırrıı.uRıi. vr ıvııı-. ııüx,
JEOFİZİK MUH.
çrvnt ııüx.
ARKEOLOJİ

ıözeı- GEMLlt< ı<ön.FEZ FEN DERsHANE
o SS GURUR TABLOSU

ıizunı Bu BAşARıvı vAKAIAMAMıZDA güvüx pıv sırıigi oı.ıııı oKut öĞnnıııçı,ııınirvıizı vı
özıL KöRFEZ FEN DERsHANEsl,NE TEşEKKüR EDERlz.

öĞngı.ıci veıiııniADıNA şENot sıviııı vr gıxin BoyALıK[ı
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GEMLİK,IN iı_x GüNLüK GtrzETEsl
GEMı_irc
ıı

TARAFSİZ SİYASİ GA^Z,ETE
FlYATl : 250.000- TL.

_

§ıı ç\
?{ffi,z

Çocgklonnlzın gıinde en oz üç sootinı olocok oıqn okul yoıc.uluklorıno son veriyoruz....
okulumuz ozel Aykeni ııköğretim okulu ve Anoslnırl 2oo4 - 2oo5 öğretim ylıl koylllorıno İroşlğ

. Deneyımıı kodrosu ve çoğdoş eğitim onıoylşıylo sızlere en yokın özel okuldur
rnışiır.

"fui &eo

Çele&d
?4?/ı/ır'4e

aa§lan

2004-2005 oGRET|M YıLl F|YAT LlsTEMız

S|NİFLAR UCRET
ANASıNıF! 3.ooo.ooo.ooo TL
l . sıNıF 3.75o.ooo.ooo TL
2. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
3. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. sıNıF 4.5oo.ooo.oo0 TL
5. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
6. slNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
E. slNlF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlorımızo yemek ve servis dohildir
öornırı.ERDE l o TAKsir iııxaı.ıı vARDıR

Tel : 5l3 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

71 ıı a ı a ı a
ııı ı aSunğipek Fabrikası arazisi dün tahsls y ı Mİııı E Iak G

ıa hsb §Onun a tıe eHe
Sunğipek Fobrikosı'nın Uludoğ Universitesi'ne dün
yopılon gecikmeli tohsisi, önümüzdeki öğrenim yılı oçıl-
mosı plonlonon 2 yüksek okuIu oçılmosını engelledi. AK
Porti Burso Milletvekili ve Grup Boşkonvekili Foruk Çelik'in
çobolorı ile tqhsis yozısı Ankoro'don postoyo verildi.
182 dönümlük
Sunğipek Fqbrikos, ye
orazisinin Uludoğ
Üniversitesihe eğitim
ve öğretim omoçlı
fohsisi için sürdürülen
mücodele dün
sono erdi.
Aylordır Milli Emlqk
Genel Müdürlüğü'nde
bekletilen fohsıb
yc,zısı AK Parti
Burso Milletvekili ve
Grup Boşkon
Vekili Fqruk Çelik'in
Ankqro'yı oromosıylo
son buldu
Dün, Çelik ve Uludoğ
universitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustofo
Yurtkurqn, İlçe
Koymokomı Sodettin
Genç, Belediye
Boşkonı Mehmet
Tuİgut, AK Pqrti İlçe
Boşkonı fqbrikqdq
incelemelerde
bulundu.
Foruk Çelik, gördüğü
mqnzorq üzerine,
"üniversitenin birqn
önce buroyo girip bu
kötü görünttryü yok
efmesi lqzım" dedi.
Seyfettin Şrl<rnSÖz' ü n

hoberi soyfo 3'de

.Gom

Rekiörü Prof. Dr. Mustofq YurtRurğn dün
Porti Bursğ"
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Gürhqn çETİNKAYA

Gemlik'ten Datça'ya
Dün gozeieterden birinde llnİŞ'ıe ilgili bir hober vordı.
Hober TARlŞ'in zeytinyoğı otoğıno yer veriyor .

Hobere göre TAR!Ş zeyiinyoğı, dünyo pozorlorındo ve ulus-
lororosı mutfok zincirlerinde boş köşede yer o!ıyormuş.

Bunu ben de biliyordum çünkü TARlŞ'in zeyiinyoğı operos
yonunu bir orkodoşım yönetiyor.

Akoy Çokıı heı iırsqtiq yoptıklqrını büyük bir keyfle onlotı
yor.

HokIı do..
Ne yolon söyleyeyim.
Bir Türk olorok ben de gurur duyuyorum.
Amo bir Gemlik'li olorok do imreniyorum, kıskonıyorum.
Bizim zeyiinyoğımız dururken nosıl olur do Ege Zeyiinyoğı

tek boşıno dışorılordo doloşır. '

Demek ki burodo bir sorun vor.
Görev eksikliği yo do ihmol söz konusu.
Yokso;
Zeyiinin krolı Gemlik yo do çewesinde.
Aslıno bokqrson Ege fersoh fersoh bizim önümüzde.
Sodece zeytinyoğındo değil ki..
Turizmde de, mutfok küliüründe de önümüzden gidiyor.
Bir oro!ık yolumuz Ege'ye düşiü.
Gözlerlmizle d'e gördük.
Tesislere, hizmel kolitesine, doğol yopısıno bokılınco durum

doho do net orioyo çıkıyor.
Deniz temiz.
Kum do vor.
Gü|ervüz ve lezçt de eklenince mükemmel bir sonuç

orioyo çıkıyor ve gelen iurist yerli yo do yoboncı döviz bırokı
yor.

Oyso bizim Gem]ll('ln kıyılorı do doğol güzellikte orolordqn
oşoğı kolmoz.

Amq denizimiz kirli.
Bugüne dek kirlenmesine göz yumduk.
Engel olmqdık.
Sohip çıkmodık.
Şimdi de deniz kenorındo hovuzlorlo idore ediyoruz
Komik hem de çok komik.
Dedim yo bir orolık yolumuz Ege'ye düştü drye..
Dotço'yo kodor gitiim.
Teriemiz iklimi, limortoto.gibi hovosıylo Dotço insono

dinomizm koiıyor.
Polomuibükü'yle, Mesudiyesi'yle, Korgı Koyu'ylo Türkiye'nin

iurizm horitosındo önemli bir merkez.
Deniz ol«voryum gibi..
Yöresel lezzetler domokton silinmiyor.
Polomutbükü'nde Türkon'ın yeri diye bir yer vor.
Adeto leuel onıtı..
Ailece tüm eneriilerini lezzeti yoroimok için kullonıyorlor.
Boşonyorlor do.. * .ı

Çok moniı çok gözleme ye.dim omo Türkon'ın montısını
yedikten sonro bugüne dek yediklerime od koyomodım.

Yörenin doğol gıdolorı lezzeie mutloko kotkı yopıyordur
omcı,

İşin sırrı golibo inson sevgisinde..
lnsono verilen değerde..
Bu orodo bölgede bizi endişelendiren ge|işmelere de tonık

olduk.
Dotço' n ı n g ü7elim kıyılon ndo İ ngI tizleıAlmon lor, Fronsızlor

kuyruğo girmiş. Arso kopotıyorlormış.
Bu güzelim kryıIor bir gün elimlzden glder mi?
Elimizi kolumuzu solloyo solloyo girdiğlmiz kıyılor için bizden

posoport isterler mi?
Adomlor yıllor önce kuyruklorı titreyerek verdlklerl toproklon

poroyı bostırorok sotın olıyorlor.
Biz de ovol ovol bokıyoruz.
Üç kuruş için boğımsızlığımızı iehlikeye oiıyoruz
Böyle devom edersek yonn çoçuklonmızo hesop veremeylz.
Yozık oluyor yozık.

ıı Y

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milll Eğitim
Müdürlüğü'nün
oçtığı Öğrencl
Toşımo lholesi
dün yopıldı.
İlçe Mitlı Eğitim
Şube Müdürü Ai
Osmon Curo,
özel idore
Müdürü Ahmet
Keçeci ve İsmoll
Korkmoz'ın
bulunduğu ihole
komisyonu 24
hotto çolışocok
minibüsleri
belirlediler.
Koymokomlık
top!ontı
solonundo
yopılon
toşımo iholesine
çok soyıdo firmo
yetkilisi kotı!ırken
evroklorındo
eksiklik görülen
toşımocılor ise
iholeye
giremediler.
l2 Eylül 2OO4
ile 3l Arolık 2OO4
torihleri orosındo
77 iş gününü -

kopsoyon toşımolı
iholesinde 24

hotto oyrı minibüs
görev yopocok.
okullorın totil
olduğu dönem
içinde toşıyıcı
firmolorlo onloş-
monın uzotılmosı

holinde ikinci
dönemde
ço!ışmolorın oynen
sürdürüleceği oksi
holde ise yeniden
ioşımo iholesi
oçılocoğı bildirildi.

rencı toşım

lholes| yopıldı
llçe Mllll Eğitlm Müdürlüğü torofın
iholeye çıkorılon öğrenci toşımo işi
dün mlnlbüscüler kıyosıyo mücodele
Sonuçlqr, doho sonro oçıklonocok.

d
iç

ELEMAN ARANİYOR
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Bürokrosi çotırdıyor

Değişime oyok uyduromoyon
bürokrosi, kriz geçiriyor.

Çoğdoş düzen, iktidorı bürokrosinin
elinden oldı.

Bürokrosiyi küçültiü.
Şeffof olmoyon zorlodı.
ve. yetkilerini ozoltiı.
Şimdi. Bürokrosiyi, doho net görü

yoruz.
Eskiden bir folso bosındo yer olın-

co, devlei yıprotılıyor dile yoygcıro
kopordı.

Şimdi. Her şeyi okuyoruz.
Her şeyi yozıyoruz.
Artık, bir önyorgıdon kuriulduk.
Reİimi ve loikliği koruyon kurum-

lorın, yolsuzluk lüksü olomoyocoğını
onlodık.

Ve. Kendi kendimi temizlemeye
boşlodık.

kolobolık memur bürokrosinin, en
verimli olmodığını gördük.

- Ankoro'do muhtelif kurumlordon,
Türkiye'nin borcunu sorun.

- Her kurumdon, oyn bir bilgi ge!e-
cektir.

Yine oyni kurumlordon milli geliri
mizi sorun.

- Birçoğundon, forklı bilgiler gele-
cektir.

Bu kolobolık bürokrosi grubu, uyum
soğloyomryor.

Kendi içinde sovoşıyor.

P.oşro kurumlqrlq sovoşıyor.
On plono çıkmok için, boşko kuru-

mu yıprotıyor.
Işte. Bu sovoşlordon, devlet zoror

görüyor.
Votondoş zoror görüyor.
Son MlT ve Yorgıioy çotışmosının

do temelinde, bunlor vordır.
Bir istihbqrot konusu bile, üç önemli

kurumu birbirine kırdırıyor.
Bunun çoresi vor mı?
Tobii ki vor.
Yeniden yopılonmodır.
Adedi oz omo, eikin bir bürokro-

sidir.
Bürokrosi, kendi kendine sovoşton

yorulmuştur.
Yeniden gözden geçirmesinin, tom

zomonıdır.

Bir metre iş yapması,
Bir kilometre söz vermeye
Değişmem

"Howell"

Erol GÜRçAY

Sunğipek Fabrikası arazisl dün tahsis yazısı Milli EmIak Genel Müdürlüğü'nden Kaymakam!ık'a gönderiIdi

a

§eıdettin§EXERşÖa
Yılon hikoyesine
dönüşen §unğipek
Fobrikosı'nın U!udoğ
üniversitesi'ne tohsisi
nihoyet gerçekleşti.

, Dün tesisleri gezen
AK Poril Burso
Millefuekili ve Grup
Boşkonvekili Foruk
Çelik ve Uludoğ
universitesi Rel«törü
.trof. Dr. Mustofo

. Yurikuron müjdeli
, hoberi birlil«ie verdiler.
Koymokom Sodettin
Geııç, Belediye
Boşkonı Mehmet
Turgui ile AK Porti İlçe
Boşkonı Enver Şohin'in
de bulunduğu gezide
Çelik, Sunğipek
Fob,rikosının orozisine
hoyron koldı.
Geçtiğimiz hofto
içinde DPT elemonlorı
ile birlikte tesislerde
inceleme yoptıklqrını
oçıkloyon rektör
Yurtkuro n. . yotırı mlo rı n
nere|ere yopılocoğını
belirlediklerini söyledi.
rvıiı-ıı eĞiriıvır
oijzrı gixe vERitMiş
İlk olorok Milll Eğitim'e
verilecek binoyı gezen
Foruk Çelik,
"Bino ve yeri çok
güzef'dedi.
Sunğipek Fobrikosını
ilk kez gezdiğini ve
gördüğü monzoro
korşısındo çok
üzüldüğünü belirten

' Çelik, "Üniversitenin
Eirqn önce buroyo
girıp bu kötü görün-

.. tıJyü yok etmesi lqzım.
Gördüğüm kodorıylo
çok güzel meyııe
oğoçlorı vqr. Nozi

, sohipsizlikten horop
'olmıış, kurtorqlım"
şeklinde konuştu.
Sunğipek orozisini

, gezerken Foruk Çelik'e
biIgiler veren Rektör
Yurikuron, öze! üniver-
sitelerinde oçılmosıylo
hukukçu öğretim
üyelerini tutmokto
zorluk çektiklerini
ifode etti.
MÜKEMMEI YER
Sunğipek fobrikosının
en güzel yerlerinden
olon sohili şeridinde
inceleme yqpon
Çelik, üniversitenin

' yerleşmesiyle buro!or-
don foydolonocok

. öğrenci|erin şonslı
olduğunu belirterek,
deniz ve Gemlik
görüntüsüyle boşloyon
mqnzoronın "Şohor?e"
olduğunu bir kez
doho dile getirdi.
Eski viskoz tesislerinin
bulunduğu binonın
büyük bölümünüri
yıkılorok geniş
q!onlor yorotılocoğını
söyleyen Yurkuron,
Denizcilik
Fokültesi'nin
burodo oçılocoğını
söyledi.

e

TİP FAKÜLTESi
poLİKLİNİr eçıcır
Tohsisin hofto içinde
Koymokomlık'o
geleceğini ve devir
işlemlerinin hemen
yopılocoğını beirten
Yurtkuron, Sunğipek
Fobrikqsı'ndo işçi
yemekhqnesinin
olduğu binoyo do
Tıp Fokültesi Gem|ik
Şubesi odıylo po!ik!inik
gçocoklorını ve
Universite iIe onloşmolı
kişilerin oynen
foydolonocoklorını
söyledi.
Mevcut ihtiyoçlorı
olon blnolorın hqzır
olmodığı için YÖK'ün
önümüzdeki yıl okul
oçmq isteklerini kobul
etmediğine de dikkqt
çeken Rektör
Yurtkuron, "Geç
kolmqk istemiyoruz.
Hukuk Fokültesfni
biron önce burodq
oçmok istiyoruz,
yokso elimizden
gideceP'dedi.
Yurtkuron, Gemlik'te
oçocoklorı Hukuk
Foküliesi'nde
AB'nin ihtiyocı olon
hukukçulorın yeiiştirile-
ceğini vurgu|odı.
oKutLAR
2OO5-2O06'do
İşleimenin çıkışındo
bosıno oçıklomodo
bulunon Mustofo
Yurikuron, 2-5-2006
öğretim yılındo
okullorın oçılobile-
ceğini belirtirken,
"Tıp Fokültesi
Dekonımız Soyın Mütit
Pqrlqk Poliklinik için
düşünülen binqdq
incelemede bulundu
ve 2-3 yıl için ihtiyocı
korşıIoyobileceğini
bildirdi.
4 yıllık Yüksek

Denizcilik okulu
içinde DPTten
olumlu one,y çıktı ve
moliye'ye bildirildi.
Bu okullorımz kesinlik-
le Gemli[te oçılocok.
Şu ondo hoco sıkn-
tımız yok,Gemlikte
büyük sıkıntı ycrşonon
Diyoliz sorunu vor,
inşolloh poliklinik
oçorok ileride bu
sıkıntıyo do son
verilir" oçıklomosındo
bu!undu.
GEML|K YENi
aın çexnrvr
KAVUŞUYOR
Hükümet olorok
Gemliklilere seçimler-
den önce verilmiş
sözleri bulunduğuno
dikkot çeken Foruk
Çelik, bunlordon
birinin de Eğitim'e
desiek olduğunu
söyledi...
Çelik, "Oncelikle
Sunğıpek Fobrikoslnın
fohsısi için seri
çolışmolor yoptık,
tüm milletvekili
orkodoşlqrımdcı
desfek verdiler,
herkese teşel«kür
ediyorum. Mutluyuz
ye sono gelindi.
Milli Emlok Genel
Müdürü ile birqz
önce görüşttimve
fohsisin yopıldığını
bildirdi. Burosı
gerçek qnlqmdrı
fooliyete geçtiğinde
Gemlik yeni bir
çehreye bürünecek.
Milll Eğitim'e fohsis
edilen yeri ileride
komplekse
dönüştürebiliz.
Ne gerekiyorso onu
yopmok için
çolışıyoruz." diyerek
"Burso ve GemliKlilere
hoyırlı ve uğurlu
olsun" dedl.

Taİlshsonunh e[h tıı

Ucrei o$gori, yoksulluk ozonıL,,,

Türk-!ş'in orqştırmosıno
göre "Ücret o§gorl,
yoksulluk ozoml."
Horqmide poro gcıni.
Sonucu pollgoml.
Soçılır porqlor,
soyo sÜloleye ço|ınır kqrolor.
Silinmezcesine...

?oıan ?aronııı
ıl



"Tek isteğim
suyumuzun

okmqsı"

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yokloşık 3 yıldon bu
yono evlerinde
sulorın düzensiz
oktığını söyleyen
bir grup boyon
Belediye Boşkonı
Mehmet Turgui'o
gelerek görüşmek
istediler.
Mehmet Turgui'un
ilçe dışındo olmosı
nedeniyle görüşme
imkonı bulomoyon
kodınlor, Osmoniye
Mohqllesi İdrls
Kopton Sokok,
zombok sokok ve
Ay sokokioki
evlerinde sulorın
okmodığı ve beledi
yeye defolorcq yop-
tıklorı şikoyetlerine bir
çözüm getirilmedlğl-
ni söylediler.
Belediye Boşkonlık
Mokomı önünde
toplonon boyonlor,
yoz oylorındo
sodece gecenin
i|erIeyen soqtlerinde
biroz su okiığını
doho sonro ise
okmodığını söyley-
erek belediyenin
duyorsızlığını ileri sür-
erek isyon ettiler.
Yoptıklorı her
şikoyetie Belediye
elemonlorının
"Hidrofor tqklırın"
sözleriyle korşı loştık-

tozyikli okıyor. Bizde
sıJyumuzun qkm

boyonlor doho
be|ediye Su İşleri
sorumlusu sodık
Dikboş'o giderek
çözüm bulunmosını
istediler.
Boyonlonn şikoyet-
lerini dinleyen ve
AskerIik Şubesi
üstündeki 5 bin ton-
luk depodo yeterli
su bulunmodığını
söyleyen Dikboş,
"Aşırı su kullonımı
nedeniyle depoyo
gelen su doğılıyor.
Hottın sonundo olon

lorını belirten boyo
lor "Korşımızdoki
binqlordo hidrofor
yok omo sulorı

istiyoruz" dediler.
Su|orının okmodığın-
don şikoyetçi olon

nosıl boşkon bize su ,

vermiyor. Derdimlzi
dinlemiyoı'' diye
konuştulor.

bu yerlerde kesinlikle
hidrofor kullonılmqsı
gerekir. Yopocok bir
şeyimiz yo//'
yonıtını verdi.
Verllen bilgilerden
memnun olmoyon
boyonlor su işleri'ni
ierk ederlerken
'Biz hiçbir mqz-
eretten onlomoyız,
biz su istiyoruz. Bu
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C;HP Gemrıkilçe

B/ryüftşehluyansı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Holk
Portisi Gemlik İ§e
Örgütü yoyıntodığı
bosın bildirisinde
esnof ve holkın
Büyükşehir
yosolorındon
zoror göreceği
ileri sürüldü.
Bosın bildirisine
Atotürk'ün
"Feloket boşo
gelmeden ewel
önleyici ve
koruyucu tedbirleri
düşünmek lozım
geldikten sonro
dövünmenin
ycrrarı yoktur"
sözlerlyle boşloyon
CHP İtçe Örgütü,
Gemlik'in Büyükşehir
sınırlorı içine
olınmosının
Alton Koropoşooğlu

dışındo diğer Burso
Milletvekillerinin
özel kotkılorrylo
oylonorok olınmış
olduğunu ve moso
boşındo horito
üzerinden
pergel çevirmenin
yonlışlıkloro yol
oçocoğı belirtildi.
Açıklomodo,
"Uygulomonın
nosıl olocoğını,
neler götürüp neler
getireceğini,
köylerin durumunun
ne olqcoğını
tom onlomıylo
uyguloyocok
mokomlqr bile
bilmiyor. Sodece
bilinen tüm
hqlkımızın bıJhosso
esnof kesiminin
mqdden ve monen
büyük zororlqr

göreceği, oyrıco
mecliste kobul
edilen kqnunun bozı
moddeleri pqrtimiz
Genel Merkezi
torofındon
Nıoyoso'yo oykırı
bulunorok iptoli için
Anoyoso
Mohkemesfne
verildi.
Bu oşomolorı ve
kqnunun tüm
metnini incelemeye
qlon ilçemiz
örgütü her şey
netliğe kovuştuğu
zcımcrn geniş kop-
somlı bir bosın
toplontısı yoporok
konun meclis gün-
demine qlınmqdon
ve olınıp çıktıkton
sonro neler
yopıldığını, kimlerin
kimlere övgüler

yozdığını, sonucun
ne olduğunu ve
kamuoyunun
n.erelerde zqrqr
göreceğini,
nerelerde foy-
dqlonocoğını
gerçek veriler
ışığındo bilgilendire-
ceğiz. Elde veri
olmodqn kuru
kuruyo bosın
bildirisi yqyınlamqk
bizim örgütümüztin
prensipleri içinde
değildir.
Çünkü bizce
'Sjyosef, sorunlqrı
doğru tqnımlqmo
sqnqtıdır'. Bunıın
için geç oçıklomo-
dq bulunduğumuz-
dqn komuoyundqn
özür diler, sobırlq
beklemenizi temen-
ni ederiz" denildi.

ı

ıl

ütü/ nden

lrykrınilıhryuzrrıe§erfıffu larırualdıh
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özd Aykent
İıı«öğretım
Okulu'nun
oçmış oldu
ğu yoz spor
okullorı yüz
me ders-
lerinde öğ
rencilere
sertifiko|qrı
veri!d!.
Tibel Otel
hovuzundo 8
hofto süren
çolışmolorın
ordındon
küçük çocuk
lor kuloç
otobilmenin
sevincini ve
mutluluğunu
yoşodılor.

QÖr.t.enler
Onder Cem
Öğmen ite
Gülten Koro
nezoretinde
yüzme ders-
lerine
boşloyon
küçük öğren-

ciler 8 hof-
tolık
dönemde
çok boşorılı
oldulor.
Öğretmenler
ğmen ve
koro, birlikte
yoptıklorı
oçıklomodo
"8 hofto
önce
oyoğını
suyo bile
sokomoyon

çocuklor
serlıest
stilde
'3 kuloç
bir
nefeste'
çolış-
mosını
boşorıy|o
uygu-
lodılor"
şeklinde
konuştu-
!or.
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Universite öğrenci-
lerinden 2004-2005
okodemik yılındo o|ı-
nocok horç miktorlon-
no yokloşk yüzde l5
oronındo zom yopıldı.
Koııuyo ilişkin
Bokonlor kurulu kororı,
Resmi Gozete'nin
bugünkü soyısındd
yovımlondı. Kororo
göre, en yüksek horcı
43l milyon |iro iıp
fokültesi ile devlet
korıservotuvorı öğren-
cileri, en düşük horcı
ise 52 milyon liro ile
Açıköğreiim Fokültesl
öğrencileri ödeyecek-
ler. Geçen yı| tıp
fokültesl ve devlet
konservotuvorı öğren-
cilerinden 375 milyon
liıo, Açıköğretim
Fokültesi öğrenci-
lerinden 45 milyon l|ro
hgrç olınmışiı.
(ıM, NE KADAR
oDEYEcEK?

Üniversite öğrenci-
lerinden 2OO4-2OO5
okodemik yılındo olı-
nocok horç mikiorlorı
şöyle: Tıp Fokültesi ve
Devlet konservotuvorı
öğrencileri 43l milyon
|iro, Diş Hekimliği ve
Eczocılık Fokülteleri
öğrencileri 362 milyon
liro, lTU !şletme
Fokültesi Mühendisliği
294 milyon liro,
Veterinerl!k, Mühen
disllk, Mimorlık, İnşoot,
Mokine, Moden,
Elektrik-Elektronik,
Kimyo Metolürii, Uçok

ve Uzoy Bilimleri,
Zirooi ve Ormon foküI-
teleri öğrencileri 282
milyon liıo, Gemi
lnşootı, Deniz Bilimleri,
Su Urünleri, Denizci|ik,
Sonot ve Tosorım,
Güzel Sonotloı Hukuk,

fo külieleri öğrencileri
207 milyon liro,
Açıköğretim Fokültesi
öğrencileri ise 52
milyon liro ödeyecek-
ler.
Bu orodo meslek yük-
sekokullorı öğrenci-
lerin ödeyecekleri
horç miktorlon şöyle
belirlendi: Sivll
Hovocı!ık Yüksekokulu
345 milyon liro,
yoboncı Diller
Yüksekokulu 2E7 mily-
on liro, Mesleki
Teknoloji, Tütün
Ekspertiği, Ev
Ekonomisi
Yüksekokullon l67
milyon liro, Bonkocılık
ve §igortocılık
yüksekokulu,
Uygulomolı Bilimler
Yüksekokulu, llohiyot
Meslek Yüksekokulu,
Soğlık Yüksekokullorı,
Hopron Soğlığı
yüksekokulu,

Endüstriyel §onot|or
Yüksekokulu, Tokı
Teknik ve Tosorımı
Yüksekokulu, Beden
Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Spor
Bilimleri Teknik
Yüksekokulu, Fizik
Tedovi ve
Rehdbilıtosyon
Yüksekokulu, Soğ!ık
Teknolojis! Yüksek
oku|u, Hemşirelik
Yüksekokulu, Soğlık
ıdoresi yüksekokulu,
Sosyol Hizmetler
Yüksekokulu, Uloştırmo
yüksekokulu,
ormoncılık
Yüksekokulu, Engelliler
Entegre Yüksekokulu,
Topu Kodostro Meslek
Yüksekokulu, Meslek
Yüksekokullorı, Soğlık
Hizmeileri Meslek
Yüksekokulu, Turizm ve
Otelcilik lşletmeciliği
yüksekokulu, sivil
Hovocılık Meslek
Yüksekokulu, Sosyol
Bilimler Meslek
Yüksekokulu. Teknik
Bilimler Meslek
Yüksekokulu, Adolet
Meslek Yüksekokulu,
Deniz İşletmeciliği ve
yönetimi yüksekokulu
l38 milyon liro.
Bu orodo, lisonsüstü
öğretim ücretleri de
l90 milyon liroyo yük-
seltildi.
iriııci öĞnıriıu
ü niversitelerde ikinci
öğretim horç miktor-
lon ise 563 milyon liro
ile 4 milyor 369 mily-
on liro orosındo
değişiyor. İkincl
timde öğrenim

ogre-
göre-

cek üniversite öğren-
cilerinden 2004-2005
okodemik yılındo o!ı-
nocok horç miktor|orı
şöy|e: Yoboncı Diller
Yüksekokulu öğrenci-
leıi 4 milyor 369 mily-
on liro, Devlet
konservotuvon ve sivil
Hovocılık Yüksekokulu
öğrencileri 3 milyor
l2I milyon liro,
Veteriner Fokültesi,
Tıbbi Biyolojik Bilimler
Progromı, Fizik Tedovi
ve Rehobilitosyon
Progromı öğrencileri l
milyor.56l milyon liro,
Gemi lnşootı ve Deniz
Bilimleri Fokültesi,
Deniz Bilimleri
Fokültesi, Su Ürünleri
Fokültesi, Denizcilik
Fokültesi, Sonot ve
Tosorım Fokültesi,
Güzel sonotlor

Fokültesi, Mesleki
Teknoloii Yüksekokulu,
Tütün Eksperliği
Yüksekokulu, Ev
Ekonomisi
Yüksekokulu, Engelliler
Entegre Yüksekoku|u
öğrencileri l milyor
407 milyon Iiro,
Mühendislik, Mimorlık,
Mühendislik ve Teknik,
İnşoot, Mokine,
Moden, Elektrik-
Elekironik, Kimyo
Metolürİi, Uçok ve
Uzoy Bilimleri, Zirooi
ve ormon fokülteleri
öğrencileri l milyor
l20 milyon liro, Fen
Fokültesi, Fen-
Edebiyot Fokültesi
(Fen Progromı) öğren-
cileri 937 milyon liro,
Hukuk, lktisot, lşletme,
Siyosol Bilgiler, lktisodi
ve ldori Bilimler
Fokülteleri ile Bonko
cılık ve Sigortocı!ık
yüksekokulu,
Uygu!omolı Bilimler
Yüksekokulu, llohiyot
Meslek Yüksekokulu,
Soğlık yüksekokul!on,
Hoyvon Soğ|ığı Yüksek
okulu, Endüstriyel
sonotlor yüksekokulu,
Tokı Teknik ve Tosorımı
Yüksekokulu, Beden
Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Spor
Bi!imleri Teknik
Yüksekokulu, Fizik
Tedovi ve
Rehobilitosyon
Yüksekokulu, Soğlık
Teknolojisi Yüksek
okulu, Hemşirelik
Yüksekokulu, Soğlık
ldoresi yüksekokulu,
Sosyo! Hizmetler
Yüksekokulu, Uloştırmo
yüksekokulu,
ormoncılık yüksek
okulu öğrencileri 845
miffon liro. Teknik
Eğitim Fokültesi öğren
cileri 840 milyon |ircı,
DTCF, llohiyoi, Eğitim,
Mesleki Eğitim, Soğlık
Eğitim, Endüstriyel
Sonotlor Eğitimi,
Ticoret Turizm Eğitiml,
Mesleki Yoygın Eğitim,
Eğitim Bilimleri ve
Edebiyot Fokültesi
öğrencileri 753 milyon
liro, Fen-Edebiyot
(Edebiyot ve Sosyol
Progromlor), lletişim
Bilimleri ve lletişim
fokülteleri öğrencileri
ile Deniz lşletmeciliği
ve yönetimi yüksek
okulu öğrenclleıi 7O4
milyon liro
ödeyecekler.

İktısot,
Bilgile1

lşletme,
lktisodi

Siyosol
ve

ldorl Bilimler fokül-
teleri öğrencileri 230
milyon liro, Eğitim,
Eğitim BiIimleri, [en-
Edebiyot, DTCE lloh|y-
ot, Mesleki Eğiiim,
Edebiyot, Soğlık
Eğitim ve lletişim
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O TMC sintine pompos,

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon 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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Yaramaz çocuklafln ağzlna
biber sürülmeli mi?

Amerikon
komuoyundo
boşkonlık seçimleri,
lrok sovoşı, terörizm
ve benzeri konulorın
yonı sıro "yoromo-
zlık yopon yo do
yolon söyleyen
çocuklorın oğzıno
biber sürülmeli mi?"
sorusu tortışıyor.
Bu konudo, cid-
diyetiyle bilinen The
Woshington Post
gozetesinde bile bu
oy boşlorındo bir
mokole yoyınlondığı
hotırloiılırken, ABC
News televizyonu do
konuyo geniş bir yer
oyırdı.
konu hokkındo
E,000 kişinin oy kul-
londığı bir de onket
yopon ABC News'ın
bilimsel olmoyon
onketinin sonuçlorı-
- no göre, Amerikon
holkının yüzde 35'!

yoromoz ve yoloncı
çocuğun diline
biber sürmeyi kobul
edilebilir bir disiplin
yöntemi olorok
görürken, yüzde 65'i
bu uyguIomonın
kobul edilemez
olduğunu ifode
ediyor.

l980'lerde "Focts of
Life" isimli bir tele-
vizyon dizis|nin
popüler bir rolünde
oynoyon üç çocuk
onnesi Liso

whelchel ise
'Yorotıcı Düze|tme:
Günlük Disiplin İçin
Sırodışı Fikirler" od!ı
kitobındo "oğzo
biber sürmeyi" bir
disiplin yöntemi
olorok sovunuyor.
Ancok WheIchel, bu
yönteme diğer disi-
plin metotlorının işe
yoromodığı durum-
lordo boşvurul-
mosını öneriyor.
Whelchel, oğzıno
biber sürülen
çocuğun bunu bir

doho unutmodığını
ve ileride oğzıno
biber sürülmesine
sebep oIon yolon
söylemek yo do ısır-
mok gibi yonlış
dovronışlorı yop-
mokton koçındığını
söy!üyor.
Çocuklorın oğzıno
biber sürülmesi
uygulomosıno
tomomen korşı
çıkon Boston'don
oile teropisti
Corleton
kendrick ise
"Soğlıklı bir
çocuğun disi-
pline
edilmesinde
ocıyo, oşoğılo-
moyo ve korkut-
moyo yer yoktur,"
görüşünü
sovunuyor.
kendrick'in
oksine whelchet,
"Çocuklorımın

gerçek hoyotto çok
doho büyük ocılorlo
korşıloşmolorı yerine
benim sevgi dolu
elimden bir rniktor
ocı çekme|erini ter-
cih ederim" diyerek
sovunduğu tovrın
doğruluğundo ısror
ediyor. Whelchel
oyrıco, biber sür-

menin ge|enekse!
cezo yöntemi olon
popoyo şoplok
otmokton doho
fozlo işe yorodığını
ileri süruyor.
ABD'nin Michigon
Georgio eyolet-
lerinde kreşlerde
çocuklorın disipline
edilmesi için oğzo

biber
sürüldüğünün
onloşılmosı
üzerine soruş-
turmo oçıldığı
koydedilirken,
Virginio gibi
bozı
eyoletlerdeyse
bu uygulo-
monın çocuğo
kötü
muomelede
bulunmo suçu-
no girdiği
kovdedilivor.

YENı TELEFoNUMu zl, NoT ALıN az
KÖRFEZ GAZETESI VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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eınrrı-i TELEFoNLAR RESMı oelReı-en DEN|Z OTOBÜSÜ

ittoiye
polis İmdot
Jondormo İmdot
Jondormo K.
polis korokolu
Gor. Kom.

t t0
t55
t56

513 I0 55
513 lE 79
5t3 l206

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
llçe Tarım Müd.
llçe 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
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

Bursa 25677 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212' 5161212
Yalova |226l- 811 13 23
lDO lmam Astan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLlK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226,814 10 20
(226l- 363 43 19
(262l- 655 60 31Kaymakamlık

C.SavcıIığı

G.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat }

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo 513 12 12
Aydın TurIzm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu_Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

513 12 95

513 16 37
513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 5132329
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

BELEDlYE
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İş!et. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

AKCAN PETROL
yeRı_!vunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

513 14 25
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"Alo Haydl Kıilar KI

kula'hattı açildı ra§| 'na|f|çtl bıb

IHuYenl Turk
a

lstonbul ll Mllll
Eğitim Müdür
lüğü, moddi
imkonsızIık
nedeniyle
kızlorını okulo
gönderemeyen
oileler için "Alo
Hoydi Kızlor
okulo" hottı
oçtı.
Konuyo ilişkin
yopılon yozılı
oçıklomodo,
lstonbu! Voli!iği
ve iı Milti Eğitim
Müdürlüğü'nce
kentte
sürdürülen
"Hoydi Kızlor
Okulo

'Komponyosı"
ile okulq gön-

_ derilmeyen tek
bir çocuğun

kolmoyocoğı
beliriildi.
Moddi imkonsı-
z!ıklor
nedeniyle kız

çocuklorını
okulo göndere-
meyen oilelerin
korşıloştıklorı
sıkıntılorın oşıl-
mosı konusun-
do yordımcı
o!unduğu ifode

edilen oçık!o-
modo, şöyle
denildi:
"Çocuklorın
okulo gönder-
iImeslne yöne-
!ik her tür!ü
imkon hozırlon-
mosıno roğ-
men, okulo
gönderemeyen
ve|iler ll
Mi!!i Eğitim

Müdürlüğü'nde
kurulon Alo
Hoydi Kızlor
okulo' hottını
(02l 2 52o 05
67) orodıklqrı
tokdirde kız

çocuklorı okuIo
gönderiIecek
ve kendilerine
her türlü imkon
soğlonocoktır."

L
l ocok'tqn itiboren
etiketlerde Türk Lirosı
(TL} ve Yeni Türk Lirosı
(Wt) üzerinden oyrı
oyrı gösterme zorun-
luluğunun bulunmosı
firmolorı horekete
geçirdi. Kış!ık ürün-
lerin etiketleri şimdi-
den YTL yer olmoyo
boşlodı.
5083 Soyılı "Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti'nin Poro Birimi
Hokkındo Konun"un
kobul edilmesi ile bir-
likte kqmu kurum ve
kuru!uşlorının yonı
sıro tüccor ve esnqf
do YT['ye sorunsuz
uyum için hozırlıkloro
boşlodı.
l ocok torihinden
itiboren uyulomoyo
geçecek Yrt
konusundo sorunlorın
bugünden çözümünü
hedefleyen Hükümet,
pilot bölgelerle çıko-
bilecek muhtemel
sorun!orı belirlemeye
ve çözüm yolu üret-
meye çolışıyor.
Bu hozırlıklor sürerken
yeni yıldon itiboren
bir yıl süreyle mol yo

do hizmet bedel-
lerinin, etiketlerde TL

ve YTL üzerinden oyrı
oyn gösterme zorun-
luluğunun bulunmosı
firmolorı do horekete
geçirdi.
5083 Soyılı Konun ile
birlikte 4077 Soyılı
Tüketicinin korunmosı
Hokkındo Konun'un
l2. moddesinde
yopılon geçici
değişiklik sonucu,
etiketlerinde ürün
bedellerini TL ve YTL
üzerinden oyrı oyrı
göstermeyen fir-
molor, porço boşıno
en oz l28 milyon 500
bin liro cezo
ödeyecek.
Bu çerçevede Sonoyi
ve Ticoret Bokon!ığı, il
müdür!üklerine YTL

konusundo tebliğ
gönderirken, müdür-
lüklerden sorumlu
olduklorı bölgede YtL
konusundo bil-
gilendirme yopmolorı
istendi.
Konyo'do kurulu Algü
Örme, Konfeksiyon
Ticoret Ltd. Ştl. sohibi
Mustofo Altunioş,

kendileri dohil bozı
firmolorın bugünden
YTL'ye geçtiğini söyle-
dı.
Özellikle kış!ık ürün-
lerdeki etiketlerde TL

ve YTL üzerinde fiyot
belirtildiğini ifode
eden A|tuntoş, "Bizim
kodor tüketicinin de
bu fiyotloro olışmosı
gerekir. l Ocok
2005'de birden YTL
geçilmesi durumun-
do ortoyo çıkocok
olumsuzluklor yüzün-
den olışverişlerin bir
süre de olsq kesilmesi
bizi olumsuİ etkileye-
cektir" dedi.
Altuntoş, bu yüzden
giyim firmolorının
ürünlerlnde bugün-
den YTL'ye yer verm-
eye boşlodığını dlle
getirerek, "Eylül
oyının sonuno kodqr
giyim ürünlerinln
tomomındo YTL yer
oloco]«tır. Glyim sek-
törü YTL'ye yokloşık 4
oy önceden geçti. Bu

şekilde hozırlık döne-
mi geçirilmesi olumlu
sonuçlor doğurocok-
tır" diye konuştu.

KAYıP
Gemlik Nüfus

Müdürlüğü'nden
oldığım nüfus
cüzdonım ile
oçık öğreiim

kimliğimi, oskerlik
kimliğiml, SSK
sicil kortımı,

sünicü belgemi
koybettim.

Hükümsüzdür.
ERKAY YAVUZ

KAYıP
Ayşe Aşçı,

Osmon Nurlcon,
Me|ek Yıldırım

odıno koyıtlı hisseli
zeytinlik topusu
koybolmuştur.
Hükümsüzdür.

ı< a rtez

ı

AYDıN lzeARA VE
YEMEK SALONU

HlznoETiıvize. AçıLDı

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPİLİR
İstiklol Cod. No : l9 Gemlik / BURSA

Te| : (0.224| 5t 3 69 50

TAD\NADwAlllAyNAKS\N\I

Kömürde Piliç
lzgara Köfte

ve sulu yemek
Çeşitleri

Solonumuz iki kotlı olup,
oile yerimiz mevcuttur

KooPERAT F HıssEs
Emlrcon Yopı Kooperotifindeki

hissemizi sotıyorLrz.
147 m2 Deniz Mqnzorolı

Çlft bonyo- Kqloriferli-. Asonsörlü
I yıl sonro tesIim edilecek.

Tel : 773 35 78 GSM : 0.533 346 33 44

ELEMAN ARANİYOR
y' Askerliğini yopmış

y' Endüstri Meslek Lisesi
Elektrik Elektronlk Bölümü Mezunu

ELEMAN ARANİYOR

._ Yetkili Servis Beyoz Eşyo
ö arÇelik or/r"_ Ddilılın
Bolılçozorı Mh. t Nolu Cd. No : 127 eelvll.İr

Tel : (0.224| 5l4 61 53 - 5l4 El 6E
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PY derl koltuk n
aaıriı

800 Kiloluklnek
Eskiden sodece lüks
otomobillerde deri
koliuk görürdük.
Ancok kullonım
koloylığı ve ozolon
moliyet|er soyesinde
deri ko|tuk ortık.lüks
olmo]«ion çıktı.
Günümüzde birçok
tüketici, orocındo
deri döşemeyi tercih
ediyor.
Peki ko|tuklorın üre-
tim oşomosındo
neler yoşonıyor?
Dört metrekorelik 3
porço deriden, bir
oroçlık döşeme
çıkıyor. Tek bir porço
için ise 800 ki!o-
gromlık bir inek
gerekiyor.
Deri koltuğo 800
kiloluk inek gerekli!
Deri döşeme için 3
hoyıondon ortqlo-
mo l2 metrekqre
deri kullonı|ıyor. Tek
porçolık deri için
hoyıonın 800 kilo-
grom olmosı
gerekiyor.
otomobilde deri
döşeme bir zomon-
lqr lüks göstergesiy-
di. poholı modellerin
vozgeçilmez oksesu-
vorı olorok görülüy-
ordu. Bu onloyış
günümüzde ortık
yovoş yovoş
değişiyor. Kullonım
koloylığı, temiz|e-
menin koloy olmosı
gibi nedenler ve
gelişen teknolojilerle
fiyotlorın düşmesi
deri döşeme kul-
lonımını orto sınıf
otomobillerde de
yoygın hole getirdi.
Spor otomobillerde

görülen deri direksiy-
on kılıflorı do buno
dohil. Biz de doho
koloy uloşılobilen
deri döşemelerin
hikoyesini sizlere
oktormok istedik. Bir
otomobilde deri
döşeme için ortolo-
mo l2 mefrekore
deri kullonılıyor. Bu
deri üç hopıon
sırtındon elde ediliy-
or.Dericilik sektörü
üyeleri bu derinin
elde edilebileceği
hopıonın 800 kilo
civonndo oğır!ığo
sohip olmosı gerek-
tiğini ifode ediyor.
Bu büyüklükte deri
yurtdışındon temin
edilebiliyor. Zoten
Türkiye'deki teknolo|i
bu ürün işlemek için
yeterli değil.
Buğu testinden
geçirilsin
Deri döşemede
dikkot edilmesi
gereken önemi nok-
tolor şunlor: Döşe
mede kullonılon
derinin yumuşoklık,
sürtünme, yırtılmo ve
buğu testlerinden
geçmiş olmosı
gerekli. Buno göre
döşeme derisinin
yumuşok!ığının opti-

mum seviyede
olmosı ve sürtünme
ile ko|oyco yıpron-
momosı önemli.
Bunun dışındo yırtıl-
moyo korşı doyonık-
lı!ığı do şort. Buğu
testi derinin geçmes|
gerekli en önemli
testIerin boşındo
geliyor. Con!ı derlde
yoğ kolıntılorı
kolmışso sıcok son-
rosındo hovolondır-
mo çolıştığındo bu
yoğ porçocıklorı
como yopışorok
rohotsız edici bir
buğulonmoyo
neden oluyor.
Döşemede kullonılo-
cok hom deri bu
testi geçmişse kqlite
ortıyor. Döşemeler
üretildikten sonrq
koltukloro tokılırken
de dikkot edilmesi
gereken noktqlor
vor. Deri döşemeye
tolep çok orttığı için
stondqrt şekilde imol
edilmiş ve kılıf şek-
linde olqn ürünler
vor. Koltuklor ston-
dort boyut|ordo
olmodığı için bir
süre kullondıkton
sonro sorun yoşon-
obiliyor. En sık
şikoyet edilen durum

r
döşemedeki derinin
bir süre sonro
büzüşmesi yo do bir
noktodo toplonmosı.
Bunun kötü bir
görüntü oluştur-
mosının yonındo
döşemenin ömrünü
de ozoIttığı
belirtiliyor.
Yopılmosı gereken
döşeme yopılırken
derinin iyice ger-
ilmesi ve boşluk
kolmoyocok şekilde
koltuğo geçiri!miş
olmosı. Eğer derinin
kolitesi iyiyse ve
gerdirmesi tom
olorok yopılmışso
büzüşmenin olmoyo-
coğı söy|eniyor.
Bokım yopmoyı ih
mol etmeyin
OtomobiIinizin koltuk
lorıno deri döşeme
yoptırdıysonız, kul-
lonım sırosındo
dikkqi eimeniz gere
ken noktolor bulunu
yor. Her ne kodor
kullonımı ve temizliği
koloy olso do zede-
lenme ve yırtılmovo
korşı gerekli özenin
gösteri!mesi şort.
otomo bile binen
kişilerin orko cep-
lerinde toşıdıklorı
sert nesneler döşem-
eye koloyco zoror
verebilir. Bunun dışın-
do sotın olocoğınız
ürünler ile kendiniz
derinin bokımını
yopobilirsiniz. Amo
emin olmok için
döşe me bqkımını
yopon firmolordon
profesyone| yordım
olmokto foydo
olobilir.

ereklı

kredl kortı
l«ull0ndır0

botıl inonışl
Kredi kortlorı Wvo
yıkmoyo devom
ederken, ekono-
misiler kortlonn şer-
rinden votondoşı
korumoyo çolışıyor.
Bonkolor korlorını
kotloyon zülmü koru-
mo teloşındo. Peki
kredi kortlonyle ilgili
Inonçlordon
hoberiniz vor mı?
'O do nereden çıktı'
diye sorocoksınız
hemen tobi ki. Vo|lo
biz bu inonçlon
Soboh'ın Günoydın
ekinde 'keyif verici
moddele/ köşesini
işgo! eden Hokon
köksel ve utku
Gürtunco'don orok-
lodık. Onlor derledil-
er mi uydurdulor mı
bizim bilmemiz
mümkün deği!.
velhosıI kelom
günohı sevobı
onlorın boynuno d|y-
erek sizi KRED| KART-
LARı iNANlŞLARt ile
boşboşo bırokolım:
Ulkenin boşıno belo
olqn ve diplomosi
d|linde "Su kortı,
petro| koriı, Kürt
kortı" gibi çeşitlerl
olon kortlor, blreysel
onlomdo ise plosiik
kredi kortlor kisvesi
oltındo ocokloro
incir oğocı dikmey!
sürdürüyor.
Yurdu incir bohçe-
sine çeviren kredi
kortlorıno korşı, b|r
dönem ATO boşkonı
Sinon Aygün,
Donkişofuorl bir şek-
ilde sovoş oçmıştı.
Amo onun çobosı
yetmedi. Millette
Sonço Ponzo ruhu
tezohür etmediği için
plostik bir kredi kort-
lon bugün neredeyse
2 kişiden l'inin hoy-
oiını kororiıyor. Holo
çotır çotır kullonıy-
oruz. Çekinmeden
kortlorımızlo limlti ni
bitirene kodor horco-
mo yoplyoruz.
lyi de neyimize
güvenlyoruz?
Bunun bir sebebi

s!i-

r

in

n

n

b

olmolı, dedik ve |-

lo korşıloşiık.
lşte çekinmeden bize

kortının limlti yü
* Çlft soyıdo
koriın vorso
bir tone doho ol.
Kredi kortı çift
olonın evine kredi

* kredi kortını koıt
mokinesinden

kolemle imzolo

* kredi kortı
bokiye gösteren

]-tokım gorip

orkosıno kendi

otorson oy son
ödemeyi imzosın
toklit ettiğin kişi
* kortın orkosı
güvenlik kodunu
üstünü bontlo

* kredi koriını
mo sonrosı

kodor sürtersen
tıgın o!ışverişlerin

kozondığı puonlorı
horcomoyonın
çocuğu olmoz.

kortı borcu yüzü
hociz gelir.

sol elinle geçiri
horcomon yorı
yorıyo oz gözükür.
* 6 tone ek kortın
olonın çocuğu kız
olur.
* kredi kortının
orkosını keçeli

kredi kort borcu
6 sıfır oiıIır.
* Günde en oz bir
kere kullonmoyon
kori uğursuzluk
getirir.

bokire kız evde
* Kqrtındon

kıedi kortı kul-
londıron botıl
kortı lnonışlorı...
* kredi kortının

yerine boşko
imzosını ioklii

otıp öyle olışveriş
yoporson koriıno
borç işlemez.

* Kredi kortını kıç
cebinde toşırson

ple silip cüzdon
koyorson horco
otomotik olqrok
silinir.
* İkl kredi koriını
birine kızışıncoyo

porqsı bonko sq
ine yozılır.

KAYıP
Elozığ Polu Nüfus Müdür!üğünden oldığı
nüfus cüzdonımı koybetiim. Hükü

GAtlP uLucAN

GRUP AILE,
ÇAY BAHÇESİ
Cerniyetlere s a n dalye,

nıasa, nıeŞrubat,
çerez terııİn edİlİn

TeI : (0.2241 51 3 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Resmi rokomloro göre
hemen hemen her.
kıtodo, her ülkede ve
her şehirde Türkler
yoşıyor.

Çolışmo ve Sosyol
Güvenlik Bokonlığı
verilerine göre, çeşitli
kıtolordoki toplom 27
ülkede 3.5 milyondon
fozlo Türk bulunuyor.
Türk|e/in en fozlo
bulunduğu ülkeler
sırolomosındo iki mily-
on 53 bin 600 kişi ile
Almonyo birinci, 3l l
bin 356 kişi ile Fronsq
iklnci, 299 bin 909 kişi
ile HoIIqndo üçüncü
sırodo yer olırken, bu
ülkeleri, Avusturyo,
ABD, İngiltere ve

BeIçiko izliyor.
Bokonlığın Verilerine
göre, dünyo
gene|inde bulunon
Türkler'in soyısı ortıkço
işsizlik oronı do yük-
seliyor. Rokomloro
göre üç milyon 520
bln 040 Türk'ten, bir
milyon l80 bin 550'si

çolışıyor, 238 bin 47l'i
ise iş bekliyor. Örneğin
2 milyondon fqzlo
Türk'ün yoşodığı
Almonyo'do 732 bin
l89 kişi ço!ışıyor, l6l
bin 54l'i ise işsiz yoşıy-
or. Bu rokomloro göre
genel işsizlik orqnı 9.6
olon Almonyo'doki
Türkle/in yüzde 23.3'ü
işsiz. 3l l bin 356

Türk'ün bulunduğu
Fronso'do 76 bin 122
Türk çolışıyor, Genel
işsizlik oronı yüzde 9.2
olon Fronso'do
yoşoyon Türkler'ln
yüzde 30'u lş orıyor.
Türkler'in en fozlq
bulunduğu üçüncü
ülke olon Hollondo'do
ise durum forklı değil.
Neredeyse Erzurum
merkez nüfusu kodqr
Türk bulunon bu
ülkede 299 bin 9O9
Türk'ien sodece 5l
blni çolışıyor, l7 bin'i
iş orıyor. Gene! işsizlik
oronı 4.1 olon ülkede
Türkler'in işsizlik oronı
yüzde 28'e uloştı.
Diğer ü!kelerin istotls-

er I ıı

tik|eri ise şöyle:
"Avusturyo'do l34 bin
229 Türk'ten 57 bin
98'i çolışıyoı 6 bin
87 4'ü iş bekliyoı işsiz
oronı yüzde t0.75.
Belçiko'dq 7O bin 70l
Türk'ten 25 bin 87 4'ü

çolışıyor, 9 bin 936'sı iş

bekliyoı lşsiz oronı
yüzde 38. İsveç'te 38
bin 844 Türk'ten 5 bin
800'ü çolışıyor, bin
700'ü iş bekllyor, işsiz
oronı yüzde 22.5.
İngiltere'de 79 bin
Türk'ten 44 bini ço!ışıy-
or, işsiz oronı yüzde
l 1.50. Donimorko'do
35 bin 232 Türk'ten
l5 bin 596'sı çolışıyor,
3 bin 449'u iş bek|iyor,

,

işsiz oronı yüzde 5.7.
Avusturolyo'do 52 bin
620 Türk'ten l3 bin
500'ü çolışıyo1 2 bin
278'| iş bekl|yor, işsiz
oronı yüzde 20".
Diğer ülkelerdeki Türk
gurbetçi ve işçi soyısı
ise şöyle:
"Itolyo: l0 bin,
Finlondiyo: 3325,
İsponyo: Bin,

lüksembuıg: 210-60,
İsviçre: 79 bin 476-33
bin 7 64, Norveç: l 0
bin-6 bin,
Liechtenstein: 809-
339, Azerboycon:S
bin-2 bin,
Türkmeniston: 5 bin,
Özbekiston: 3 bin
700-bin 88l ,

Va
Kozokiston: 7 bin,
Kırgıziston: İkl bln
050-bin 500,
Tocikiston: 300, S.

Arobiston:
l00 bin-95 bin, L|byo:
65o_ikı bin I30,
Kuveyt: Üç oln-İl«i bin
75O, Ürdün b|n l30-
2OO, Kotor 400-400,
Rusyo Federosyonu:
30 bin-l0 bin 5I4,
Beyoz Rusyo: 7O4,
Gürciston: Bin 2OO-

500, Ukroyno: 800-
350, Moldovo: 200,
İsroil: l0 bin,
Joponyo: bin 729 bın
7 29 , ABD: l 30 bin,
Kqnodo: 35 bin,
Güney Afriko:
500-250
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YENİ TELEFONUMU ZU NOT ALİN lZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

kuşkulu bakryor
l60 bini oşon
üniversiteli üye
soyısıno sohip
Akompus.com'do
yopılon onket,
gençlerin son
dönemdeki
ekonomik
gelişmelere kuşkuylo
boktığını gösterdi
Akompus.com,
geçen hoftolordo
bir onket oçorok
gençlere, son
ekonomik
gelişmelere
bokışlorını sordu.
"Ekonomideki olum-
lu rüzgorlor sence
gerçeği ne kodor
yonsıtıyo/' sorusu
oltındo oçılon
onkete koiıIon

Gençler, ekonOml

üyelerin yüzde
l8.9'u, yoşonon
gelişmelerin tomo-
men gerçeği yonsıt-
tığını belirtti.
Ankete cevop veren
gençlerin yüzde

45.9'u kuşkuylo
yokloşılmosı gerek-
tiğini ifode ederken
yüzde 28.9'!uk bir
kitle ise bu
ge!işmelerin bosın
torofındon

obortıldığıno
inondığını koydetti.
Ankete kotılonlorın
yüzde 6.2'si ise
ekonomik geliş
meleri tokip etme
diklerini beIirtti.

Monostır Cumhuriyei Mohollesi'nde

Koyıkhone meııkli üsiünde 3 koilı

triplex soiıIık villo GSM : (0,535) 886 41 7 4

SATİ Lİ K Vİ LLA

YMİCİ ŞEnİİİ GARAİ,İİİİİ

DEĞlşıiniıin

zKoFls e KıRTAslyE

HER TURLU KARTUŞ DOLıJMU VE

Demirsuboşı Mh. Çeşme Sk. No: l8 GEMLIK

Tel : 5l4 9l 30 Fox : 5122076
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3355, her yıl l50
binden fozlo kişinin
ziyorei ettiği,
Avrosyo'nın en büyük
bilgi teknolojileri
fuorı CeBlT Eurosiq
Bilişim Fuon'nı ziyoret
etme şonsı bu!o-
moyon milyonlorco
kişiye, sodece Bilişim
Fuorı süresince değil
yılın 365 günü betl
teknolojileri ile buluş-
mo fırsotı sunuyor.
3355'in 02I.6 444 33
55 Çoğrı Merkezi'ni
oroyon yo do
www.4443355.com
odresini ziyoret eden
herkes, Türkiye'nin
neresinde olurso
olsun, en yenl De|l
teknolojileri hokkın- 

*

do bilgi ve donış-
mon|ık hizmeti o!o-
bilecek ve diler|erse
bu teknolojilere,
kopıyo teslim ve çok
uygun ödeme
koşullorı ile sohip
olobiliyor!or.
Del! ürünlerini en
uygun fiyot ve en iyi

ABD'nin sğygın
gozeielerinden New
York Times, Türk bilim
odomlorının, şorqp
yo do sirke yopımın-
do ku|lonılon üzüm-
lerin posolorının inson
soğlığıno foydolı olo-
bileceğini gösteren
oroştırmolorıno geniş
yer verdi.
Gozetenin hoberinde,
oroştırmqnın, gıdo
moddelerinde yopoy
koruyuculor yerine
üzüm pososı özünün
kullonılqbileceğini
ortoyo koyduğu
koydedildi. Erciyes
üniversitesi'nden bilim
odomIorı torofındon
yopılon oroştırmonın
sonuçlorıno göre,

şorqp ve sirke yopımı
için preslenerek suyu
sıkılon üzümün geride
kolon çekirdek,
kobuk ve sopton

hizmet onloyışıylo
direkt olorok son ku!-
lonıcıyo sunmok
üzere kurulmuş olon
3355, 3l Ağustos - 5
Eylül 2OO4 torihleri
qrosındo düzenle-
nen CeBlT Eurosio
2OO4 Bilişim Fuorı'nı
ziyoret etme imkonı
bulqmqyon milyon-
lorı, 0216 444 33 55
no.'lu telefonlo yo
do
www.4443355.com'-
don birkoç tıklo
orocısız oIorok, Dell
ürünleri i|e buluştu-
ruyor. 3355, yılın 365
günü Türkiye'nin dört
bir yonındoki ev kul-
lonıcılorı ile
küçül(orto ö!çekli
işletmelerin bilgiso-
yorloşmo sürecine
dohi! olmosını
soğ!ıyor.
Bu yı! en son bilişim
teknolo|ileriyle Bilişim
Fuorı'ndo tonışmo fır-
sotı bulomoyonlor,
o216 444 33 55

Çoğrı Merkez'ini oro-

oluşon .pososındo

bulunon öz, yiyecek-
lerin bozulmqsıno yo!
oçon yo do solmo-
nello gibi gıdo mod-
delerinde bulun-
obilen l4 tür bok-
terinin üremesini
engelliyor.
Aroştırmoylo ilgi!!
mokolesi Gıdo ve
Tonm Bilimi
Dergisi'nde (The

Journol of the
science of Food ond
Agriculture) yo_yın-

lonqn Erciyes Unlver-
sitesi Gıdo
Mühendisliği öğretim

f cuılux slyAsl GAZETE

yorok yo do
www.4443355.com'u
iıkloyorok 3355'in
direkt hizmetlerinden
onındo foydolon-
obiliyorlor. 3355'in
bilgi ve donışmonlık
servisi veren Çoğrı
Merkezi'n| oroyon
herkes, Dell ürünleri
hokkındo bilgi olo-
biliyoı sotıno!mo
işlemlerini gerçek-
leştirebiliyoı ödeme
seçeneklerini
öğrenebiliyoı ken-
disi için en uygun
ürünü, uzmon müş-
teri temsilcileri
yordım ve desteği ile
seçebiliyorlor.
Tüketic|lerin, sotın
oldıklorı Dell ürünleri,
İstonbu! içinde 24
soot, Türkiye'nin en
uzok noktosındo ise
en geç 72 soot
içinde kopılorıno tes-
lim edillyor.
Boğozlçi Yozılım
Genel Müdürü Özgür
Şenel, konuylo ilgili
yoptığı oçıklomodo

şunlorı söyledi:
"Türkiye'deki blIişim
pozorı gelişmeye ve
büyümeye oldukço
oçık bir sektör.
Biliş|m Fuorı gibi
önemli etkinlikler
tüketicilerln, bilgi ve
bilişim teknolo|i-
leriyle tonışmosıno
fırsot yorotırken oynı
zomondo sel«törün
büyümesi için de
itici güç oluyor.
Tüketici ile
bilgisoyon en
uygun fiyot ve
koşullor!o
buluşturon servis
modelini Türkiye'de
boşloton 3355'in
0216 444 33 55

Çoğrı Merkezi
numorosı ve
www.4443355.com
lnternet sitesinde,
fuorı ziyoret imkonı
olmoyon milyonlor-
co kişiyi, yepyeni
Dell teknoloji!er!y!e
tonıştırmo fırsotı §un-
duğumuz için gurur
duyuyoruz."

Türklye'nin dört bir
yanı blliml fuafl

Uzüm posas, araştırmas,
Anolizlerin, bu özde,
şoropio oksitlenmeyi
önleyen moddeden
yüksek orondo bulun-
duğunu ortoyo
çıkordığı be|iriildi.
Söz konusu özün gıdo
zehirlenmelerine yol
oçon pek çok bqk-
teıinin üremesini
engellediğini bulon
Türk bilim odqmlorı,
dünyodo bolco bulu-
non, oncok hoyvon
yemi oIorok değer-
lendirilen üzüm
pososının, doğol ve
düşük moliyeili bir
kotkı moddesi olqrok
gıdolordo kullonılo-
bileceğ!ni ifode
etiiler.
Bilim odqmlorı, inson-
lqrın, gıdolorındo
yopoy koruyuculor
yerine doğol olon|orı
tercih edeceğini de
koydetti.
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üyelerinden Dr.

Osmon Soğ_dıç'ın
gozeteye, "Uzüm
pososı özü bokierilere
korşı doğol bir si!ohtı/'
dediği be!iriildi.
Soğdıç ve mes|ek-
toşlorının oroştırmo
için Türkiye'de şorop
yopımındo yoygın
olorok kullonılon kır-
mızı ve beyoz üzüm-
lerin pososını kul-
!ondıklorını yozon
gozeie, bu posonın
kurutulorok
öğütüldüğünü ve
bundon bir öz hozır-
londığını koydetti.
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Türk Telekom'un,
siondorthott ve
Hesoplıhott müşteri-
|erinin foturolorını
düzenlerken, her iki
torifeyi hesoplo_
yorok uygun o|onı
tohsil edeceği
bildirildi
Türk Telekom'don
yopılon yozılı oçık-
lomoyo göre,
obonelerin yonlış
seçim yopobilme
olosılıklorı ve bun-
don koynoklon-
obilecek moğ-
duriyetleri
düşünülerek, her-
hongi bir seçim
yopmoyon
(Stondorthott) veyo
Hesop!ıhott seçi-
minde bulunqn
müşterilerin fotu-

lı

sİoru00

fillerini görerek ko

de Hesoplıhott
ifelerinden heso-

Ayrıco birden

süreli konuşmo

rolorı, yıl sonuno
kodor hem

. stondorthott hem

odreste birden
fqzlo Hesoplıhott
sınırlomosı
uygulonmoyocok.

vermelerini soğlo-
mok omocrylo, 5
boyunco tek

plonocok ve ho
doho uygun ise
onun üzerinden
urolondırıIocok..

telefon hottı olqn
müşterilere de
hongi hot için
Hesoplıhott torifes
seçmesi gerektiği
konusundo uzun

pl 
u

L ıIIı
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Anne ve bobqlor
çocuklo]ının fiz!kse!
güvenliği kodor
onlorın duygusol
rohoi!ığındon do
sorum!u.
Uzmonloro göre,
soğlıklı bir büyüme
sqdece fiziksel soğlık
olorok olgılohmo-
mo!ı, çeşitli neden|ere
boğ!ı olorok çocul«io
oluşon en üfok bir
ruhsql dengesizlik
ileride büyük bir sorun
holine gelebilir.
Çeşitli koynoklordon
derlenen bilgilere'
göre, bir çocuğu
büyütmenin tek bir
doğru yolu yok. Ano-
bobolık torzlorı değişir
fokot çocuğunuz !çin
yopılmosı gerekenler
oynıdır. Besleyici
gıdolo1 düzen|i soğlık
kontrolleri, oşı ve
sporun yonıslro
ebeveynler çocuklorı
içln güvenli bir ev ve
çevre soğlomok
zorundo. Çocuklor-
don yopobilecek-
lerinden ozının yo do
fozlosının bekle-
memesi gerektiğini
belirien uzmonIor,
ebeveynlere, ruhsol'
problemi olmodon
çocuk yeiiştirmek için
şu tovsiyelerde
bulunuyorlor:
"- Çocuğunuzu
duygulorını ifode etm-
eye teşvik edin ve
duygulorıno sqygı
gösierin
- Çocuğunuzq
herkesin ocı, korku,
öfke ve koygı
yoşodığını onlotın. Bu
dtıygulorının koy-
noklorını öğrenmeye
çolışın.
- Çocuğunuzun
öftesini olumlu bir
şekilde, şiddeie
boşınırmodon göster-
mesine yordım edin.
Arqnızdoki soygı ve
güveni geliştirin.
- Anloşomodığınızdo
bl|e sesinizi yükselt-
nleyin.
- lletlşim konollorını
oçık fuiun ve
çocuğunuzu dinleyin.

^'- 
Çocuğunuzun

onloyobileceğl
lıellmeler ve örnekleı
laıllonın.
- Onu soru sormqyo
bşylk edln.
- RoMlık ve gıiven
tiı.

- OIumluluklor
üzerinde durun.
- Her konudo konuş-
moyo lstekli
o|duğunuzu gösterin.
- Kendi problem
çözme ve boşetme
becerilerinize bokın.
- Onun için iyi bir
örnek olup
olmodığınızı kendinize
sorun.
- Eğer çocuğunuzun
duygulorındon ve
dovronışlorındon
bunoldıysonız yo do
kendi engellen-
melerinizi yo do öfk-
enlzi kontrol edemiy-
orsonız yordım olın.
- Çocuğunuzun
yeieneklerine destek
olun, sınırlı!ıklorını
kobuI edin.
- Hedefleri boşko
birinin bekIentilerine
göre deği!
çocuğunuzun
yeieneklerine ve ilgi-
lerine göre oluşturun.
- Çocuğunuzun
boşorılorını kutloyın.
- Çocuğunuzun
yeteneklerini boşko
çocuklorınkilerle
kıyoslomoyın, onu iek
boşıno değerlendirin.
- Çocuğunuzlo birlil«te
olmok için düzenli
olorqk zomon qyırın.
- Çocuğunuzun
boğımsızlığını destek-
leyin ve kendilik
değerini qrtırmosıno
yordım edin.
- Yoşomın in|ş

çıkışlonndo
çocuğunuzun yonın-
do o!un.
- Çocuğunuzun prob-
Iemlerin üsiesinden
gelebileceğine ve
yen! yoşoniılorlo
boşedebileceğine
güvendiğinizi gösierin.
- Yopıcı, oçık ve tutorlı
bir disiplin uyguloyın
ve çocuğunuz için
hongi yolun doho
etkili olduğunu
öğrenin.
- OlumIu
dowonışlorını
onoyloyın.
- Çocuğunuzun hoio-
lorındon ders olmosı-

no yordım edin.
- Ono hiçbir şort koş-
modon koşulsuz sevin.
- Ozür dileme, işbirliği,
sobır, boğışlomo ve
boşkolorıylo ilgilen-
menin önemini
öğretin".
UYARİ NİTEIİGİNDE
BEtıRTitER

Çeşitli uyorılorın, bir
çocuğun yo do
ergenin muhiemel ruh
soğIığı prob|emine
işorei ediyor olobile-
ceğine dikkot çeken
uzmonlorın üzerinde
durduklorı belli boş!ı
belirtiler ise şöyle:
"- Duygulorlo ilgili
güç!ükler.
- Mokul bir neden
olmodon üzülme ve
çoresiz|ik duymo ve
bu duygu|ordon kur-
tulomomo.
- Çoğu zomon yoğun
öfkeli olmo, oğlomo
yo do oşırı tepkide
bulunmo.
- Değersizlik yo do
suçluluk duygulorı
gösterme.
- Boşko çocuklordon
doho fozlo endişeli yo
do koygılı olmo.
- Bir ölümün yo do
koybın ordındon çok
uzomış bir yos iulmo.
- Aşın derecede
korkulu olmo.
Açıklonomoyon
korkulor duymo yo do
diğer çocuklordon
doho fozlo korku
duymo.
- Fiziksel sorunlorlo yo
do göünümle sürekli
ilgilenme.
- Zihnini kontrol ede-
memekten yo dq zih-
ninin boşkolorı torofın-
don kontrol edildiğin-
den korkmo.
- Oku! duiumundo
köiüleşme.
- Genellikle zevk
oldığı şeylere ilgisini
koybetme.
- Uyumo ve yeme
olışkonlıklorındo oçık-
lonomoyon değişmel-
er gösterme.
- Arkodoşlonndon yo
do ollesinden uzok-
loşmo ve hep yolnız ,_

a önoınll
kolmoyı isleme.
Çok fozlo hoyol
kurmo.
- Yoşomı boşedmeye-
cek kodor zo] buImo
ve iniihordon söz
eime.
- Açıklonomoyon
ses|er duymo.
- Kendini verememe,
koror vermede zorlon-
mo.
- Yerinde ofuromomo,
dikkoti toployomomo.
- Zoroı görmekten,
boşkolorını incitmek-
ien, "kötti" blr şey
yopmokion korkmo.
- Gün içinde defolor-
co yıkonmo ve
eşyolorı lemizleme
ihtiyocı duymo yo do
belirli dowonışlorı
tekrorIomo.
- Çok hız!ı seyıeden
düşüncelerden kurtu-
lomomo.
- Tekrorlonon kobuslor
görme.
- Sorun yoroton
dowonışlor
- A|kol yo do iloç ku!-
!onmo.
- Çok miktordo yeme
ve sonro kusmoyo
çolışmo, müshil
iloçlorını kötüye ku!-
lqnmo yo do kilo
olmokton koçınmok
için lovmon kullonmo.
- Uygun kilodo olmosı-
no korşın tokıntı!ı biı
şekilde spor yopmoyı
yo do diyei uygulo-
moy sürdürme.
- Boşkolonno ve
eşyolorıno sık sık zoror
verme yo do yosolon
ihlol etme.
- Yoşomı tehllkeye
sokocok horeketlerde
bulunmo".
Uzmqnloro göre, €er
çocuğunuz bu bellrtil-
erden birini gösieriy-
orso yo do bellrtiler
ciddiyse, hemen blr
yordım oroyn.
Doktorunuzlo,
okuldoki donışmon-
rehber öğretmenle
yo do çocuğunuzun
ruh soğlığı probleml
olup olmodığını
değerlendirebllecek
bir ruh soğlığı
uzmonıylo konuşun.
Pek çok çocuğun ruh
soğlığı prob|em|eri
vordır. Bu problemleı
gerçekiiı ocı vericidir
ve ciddl oloblllr.
Ruh soğlığı
problemlerl on|oşılo-
bilir ve tedovi
edllebilir.

Çocuğunuzun ru

vv

§ag
§lgara ogıOıdaıl

ffit |ılar| ı
Uzmonloro göre,
sigoro tüketimi,
motorlu oroçlordon
l0 kot doho fozlo
hovoyı kir|etiyor
ABD Ulusol Konser
Enstitüsü torqfındqn
yoyınlonon roporo
göre, söz konusu
bulgu, Enstitü
oroştırmqcılorının
'Neden sigoro kul-
lonmoyonlor en oz
sigoro içenler kodor
eikileniyoP'
§o]u§uno cevop or(ı-
mqlorı sonucundo
bulundu.
Aroştırmoloıdo,
yokılon bir sigoronın
ürettiği kotronın, bir
orocın egzozundon
çıkon miktordon
doho fozlo olduğu
ölçüldü. Kotron ve
benzeri zehirli
porteküllerin okciğer
konseri ve ostım
riskini yükseltiiği
önceden beri bili-
nen bir gerçek.
Awupo'doki morot|u
ioşıtloro her yıl
uygulonon egzoz
emlsyon ölçüm limiti
40 ug/m3 olorok

belirlenmiş.
Aroştırmocılor,
iddioIorını
desteklemek için
bir deney yoporok,
düşük sülfür koikı!ı 2
liire turbo dizel
yokıtlo doldurulmuş
bir oroboyı kopolı
bir goro|do 30 doki-
ko çolıştırdılor.
Deneyin ilk
bölümünde orocın
emisyon ölçümün-
den 88..ug/m3 elde
edildi. O|çümlerin
ordındon 4 soot
hovolondırdıkion
sonro kopottık|orı
gorojdo bu sefer
30 dokiko içinde
3 f|liireli sigoroyı
yonor holde bırok-
tılor. Bunun sonu-
cundo do
830 ug/m3
emisyon
elde edildi.
Aroşiırmocılor,
sodece 3 sigoronın,
2 litre turlco dizel
yokıtındon tom l0
kot doho fqzlo
hovoyı kirlettiği
sonucunu
elde eti|!er.
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PAZARLA[4A
ZıRAAT M.uH.
RADYo-sıN.-TEt

ııoı.oıi ııüx.
işı-ırıvır
ışIETME
ÇOCUK GEIİŞİMİ
ışLETME
sosYAt Bıt. oGRT.
iırisır

çAL.EKo.VE END.
PAZARLAMA.. _

SOSYAL BİL. OGRT
irıııı.er-iuRAcAT
rı.rıırnir
MALıYE
MAl(NE
iırisır
çocuK erı.işiııi
ÇAt.EKo. VE END.
ıKtısAT
rıgıi vr enoııışix
PAZARL/AJvL\.. _

sosYAt Pı!. oGRT.
HAtKtA ıtlş.
ışLETME
sosYAt BıL. ocRT.
irıaı.ar-ixRAcAT
Rıoyo-siı.ı._reı.
FEtsEFE
rıniıı
işışrıııe
ıKTıSAT
xrıtışinrı-ir
MuHASEBE
iıriser
güno vöN. vr sgr.
sıNır öĞnrrııırNı.iĞi
zinaar..ıvıüH. . .. _

oKuL oNcEsl oGRT.
irxeı-er_ixBAcAT
MAKıNE MuH.
GEMl .tırAKlNEtERl
VETERlNER
TuBızM VE oTEt. ış.
lKTıSAT
işı.rrıııı
MuHASEBE
sivısn ıiıiui vt utu§ııRAsı
su ünüııı-ıni
PAZARIJAMA
BıL.TEK.VE PRoG
işı-rr.ıvıı
BıLGıSAYAR sıs. oGRT.
çEVRE KoRuMA .

uLusLAR ARASı lLış.
KoNAKIAMA ış. .

TuRızM VE oTEL. ış.
ıKTlsAT

GIDA TEK.

END.
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ARASı

VE

VE iiA[.

VE END.
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PAZA|IL/AMA

K|MYA MuH
iıx.ıvıer.QĞ
sosYAL BıL.

oNDoKUz ıı,tavıs ÜNv
DUMLİJPİMF UNV.
s.DEMıBEL uNv.
ULuDAG..uNV.
sEtçuK uNv.
C.BAYAR uİw.
uLuDAG uNV...
DUMLUPİMR UNV.
KocAçtı uNV.
s.DEMıREt uNV.
ıNıooı.u üNv.
HARRAN uNV.
ı m.Pı. üNv.
EGE uNV.
ANADoIU UNV.
ııııooı-u üNv.
s.oııııi3eı. ÜNv.
uLuDAG uNV...
DUMLUPİMR UNV.
KocAEtı uNV.
seı.çux üNv
A}.lADoLu uNV.
ıııcEnıpı üı!y.
DuM[uPlMR uNV.
ıııırışin.üNv.
uLuDAG uı)|V.
AMDOLU U..1,1V.

KOCATEPE UNV.
SİXİRVİ ÜNV.
A.|aET BAYSAL UNv.
«ocırıpı üNv.
ııııogıu üNV
AND.Kut.yE EGT. VAKFı
ANKARA uN_v.

çANAı(AIE UNV.
ULUDAG uNV.
zoNçuı.oAx üNv.
Aİ,IADOLU UNV.
sıı.ç.ux ü.Nv.
ATATuRK.uNV.
9 EYLuL uNV.
ıııcEnept ürıv.

ıtıınıvıını ÜNv.

İİİİOOİ.U ÜNV
sEtçuK UNV.
KTU

DuMLUPıNAR uNV.
ANADOLU UNV.
rnıı«e üN_v.
ANADotu uNV.
EGE uNV. ..

çANAKALE.uNv.
BALİKESİR UNV.
yILDız rrxııix üNv.
urnsin iuĞı ıĞ.vı xüuün
KOCATEPE UNV.
sELçuK u,NV.
uLuDAG uNV.
ANADOLU UNV.
ıvıuĞı.l ÜNv.
vroirıpı üNv.
AKDEı!ıZ uı!.V.
s.DEMıREL uNv.
einNr eıvıınixııı üNv.
ANADOLU UNV.
GAzı uNy1.
KocAE[ı l,NV.
AKDENİZ UNV.
AKDENıZ uN.V.
s.DEMıREL _uNV.
ANADOLU UNV.

BAtlKEşıR..uNV.
utuDAG UNV.
S.oııvıİBr! ÜNv.
utuDAG uı!V.
ANADotu uNv
AND.KUL.VE EcT. VAKFı
ANADOLU UNV.
ANAD9LU U..].lV.

s.DEM|REI uNv.
sıı.çux ü.lv.
ANKARA uı!v.
ANADOLU UNV*
DuMtuPıNAR uNv.
ZONGULDAK UNV.
s.oıııinıı. [iııv.
]t ARMARA UNV.
SAKARYA. uNV.
TRA|«A uN_V.
ANADotu uNV.
ANADOLU UNV.
TRAlryA uNV.

EGE uNV.
oic|ı..üNv.
GAzı uNV.

97
9E
99
l00
t0l
l02
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l06
l07
l08
l09
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lll
112
ll3
ll4
ll5
ll6
117
ll8,l l9
l20
121
122
l23
124
l25
126
127
l2E
129
l30
l3l
132
l33
l34
l35
l36,l37

l38
l39
l40
l4l
142
l43
144
l45
146
147
t4E
149
l50
ı5t
l52
l53
ı54
l55
!56
l57
l58
t59
l60
l6l
162
l63
|64
l65
l66
|67
l68
t69
l70
l7l
|72
l73
174
l75
|76
177
178
179
l80
l8l
182
lE3
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lE5
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l87
l88
lE9
t90
l9l

M.BEYAZ|T sıR
M.sERDAn ooĞıN
MANsuR üçlrnropneĞı
MEHMET SEVİŞ
MELEK BAYRAl«ARoeLu
ıvıeı-ixı oeıvıin
MFRVE ERTAŞ
MİNE USMAN
MUHAMMET DEMİRCİ
MURAT SAVAŞ
MURAT ULUCAN
MUSTAFA COŞKUN
MUSTAFA KABLAN
MUSTAFA TURHAN
ıvıüee orı-ioRıvıaıı
ıvıÜoe. EVREN_
NAZMİYE POGAN
NEJDET GUVENİR
ıırneiz BAyRAKTAR
NeRiıvıaN .Toptu
NESRİN GUL
NE\ZAT TUNCER
ıırzirıe BAvzAN
ııiı- rüçüxruş
NURDAN FEYZİOÇIU
NURDAN YASSİOGLU
NURGUI TUTAR
NURHAN SOY.AT
NURSEI ERGUVEN
oğuz şAHvERDioĞı-u
OeUZHAN ATAŞ
oKAN KuRT
OKTAY AYDİN
ONUR ERDEM
oNUR rioıNsov
oNuR ılocA .

ONUR OZ.DEMİR
ORHAN TURKMEN
osMAN EB
OSMAN TİRYAK|
öıvırn TuTAK
özeün isı-aıvı
özı<ıN yıLryıAz
PAK|ZE OZTURK
P|NAR DEM.IRDAş
PİNAR KANİK
PıNAR ı(AYA
nıgia aı_rıNoeRrı-i
RUYA PUYAN
S.FSRA APAYDİN
S.İLKER OZTİRE
sEçlt çETıN
SEÇKİN APAK
SEDA ER
SEDA KARAKUŞ
SEDA o..NEL
SEDA TURE .

SEHER DE_MİR
SEHER GULTURK
SELDA YENEI
SELMA SİVASIİOGLU
SELMAN DİZDAR
SEMA BAYER
SEMA KORKMAZ
srıvıix AYY|LDıZ
SERAP ENç
SERKAN ŞAH|N
SEVAL AKSUNGER
SEVDA AYCİ
sEvG! GuL
sEVGl YAR
siNtıvı ARıKAN
süxryı-e sARı
sexine vATGıN
§sıvıserriıı «ıı-ıNç
§eNNuR yıLMAz
§örınsr açıreöz
TANER Y|L_D!RıM
TARİK SAGİN
ruĞçen KALygNcu
TUNCAY KESKİN
TURGAY ŞAVLİK
TU_RKAN. YE Dİ KAR DEŞLE R
UGUR BİLGİN
utAş NuGAY
UMuT sAKlN
UMUT SUBAŞİ
VEY§EL ALKAN
YAGMuR Al(YıLDız
YALÇİN ÇERMAN
YALCİN GEY|K
yasĞıvıiN çANKAvA
YASİN ASLAN
YıLDıZ PARı-JAK
ZEYNEP DEGİRMENC|

ıxoüşRi ııü xı_NoisıiĞi
KllytYA MUH.
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SıY.BıL. vE KAMU YoN.
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.ıNşAAT
ışLETME
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irıisıJ
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TEKsTlL
ıvırrıı.uRıi vr ıvııı.. ııÜx.

runizıı vç grEı. iş.
}IALKLA ıLışKıLER

ışIETMF.
GAZETEClLİK

ııırıı.unıi. vr ııı4ı.. ıııüx.
MAKıNE MUH. .

çAt.EKo.yE FND. ıLışK.
Gı|MRUK IşLETM.E

TURıZM VE oTEL. ış.
BASİN VE YAY|N

xırıışinFıir
TEKsTlt
ixıisır

runizıı vı orrı. jş.
çAt.EKo, vE END.ıLIş.

KAMU YoN.
sıııır öĞnrrııırxıiĞi

oış ricınrr
. ışLETME. . _.

s_EY.ışLETMEC|Lı9ı . _ .

ENDUSTBİ MUHENDİSLİG|
ışLEJME
ıKTıSAT

çoçuK erıişiıvıi
lştETME

.. ışIETME
BURo YoN. VE sEK.

sıHır ÖĞnırıııNı.iĞi
. .ışLETME

ılAtKLA lllş. VE REKıAMÇıLıı(.
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MUH.

işı.ırMı
ırALtYE

ııüx.

JEo

oGRT.

ı.lAtKıA
oGRT.

uH.

M
VE MlJlA[. uHMEIALU

E

TASARİM VE

YEREL

utusı-AR

sıNıF
TASARİM VE

HUKuK
HuKUK

METALURJI.V! it4At.
JEoFızlK M.uH.
çEVRE MuH.
ARKEOLOJİ

işıır.ıır
MAIıY.E

ıJ|AK..MUıl.
ELEKTRİK OGRT

.. ıt6ı_İvt
SUT URUNLERİ

işı.rrıır
REKIAMCİLİK

işı.rrıvır
ıKTlsAT

GIDA TEK.
PlZlnLAlılA

TuRKçE oqRT.
SERAM|K MUH.

irıııı.ır-ixnıcır
ARKEOLOJİ

irıııı.ır_ixnıcır
META. vE MAt. MuH

MUHASEBE
. ı\4AIıYE

FızıK oGRT.
oış ric. Anır
YAPı oGRT.

o.Dru
ıTU

MARMARA UNV.
isrıııput üNv.

ITu
ıTu

ııırüRx ü.,
ANADoLu u.
ANADotu u.
tvlARMARA U.gaııresin ü,
]VIARMARA u:.

A.MENDEBE_S u.
uLuDAG u.:

ANADotu u.
K. HAs u...

ANADolu..u.
uLuDAG u.
D.PıNAR u.
galıreşi.B ü.

GAzl u. ..
ANADQı-u u.

GAzı u:.
ç.KALE u...

s.DEMıREL u.
a.i. aavsAl ü.

D.PINAR u.
s.oeıvıinr} Ü.

H.TEPE u.?
D.PıNAR u.
SAKARYA.!r.
sEtçuı( u_.

uLuDAG u.:

ANADoLu.p.
ısTANBut.u.
ATATuRK u,.

D.AKDENl4. u.
ANı&ARA..u.
NIGDE .u,.

KocAELl ı,.
Y.TEKNıK U.

s.orrvıinrı,. ü.
KAFKAs..u.
F|RAT u..

9 EYLuL u..
ANADoLu u.
MARMARA u.

GAzı y...
uLuDAG u.
SAKARYA..u.
PKKALE u...

ANADoLu u.
ANADqL.u u.

GAzı. u...
Y.TEKNıK..u.
DıCLE u.

NGuzo

A1.1ADO

NV.
NV.

A]{ADOtU
A].|AD9LU
s.DEMıREL
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2
3
4
5
6
7
8
9
l0
ll
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l3
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l6
|7
l8
l9
20
2l
22
23
24
25
26
27
2E
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
3E
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40
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42
43
44
45
46
47
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49
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5l
52
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55
56
57
58
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60
6l
62
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6E
69
70
71
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74
75
76
77
7E
79
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8l
E2
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E5
E6
87
88
E9
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9l
92
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94
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HACER YAŞAR
HAKAN ASLAN
HAKAN KAÇAR
HALıDE ToPtU
HASAN ıı.i özceı.l
HASAN YıLtvtA:z
xüseııerriN ooĞıN
iananiıvı eNis gooun
igRAxi]ü i.xeş
İBRAHİM OZTURK

ANıL uFuK
esivç ToKsABAy
AsLl AKsu
AsLl AYY|LDıZ ı _
AstlHAN KuR].lAzoctu
ıriı-ay BAşARAN
AYKUT AYPİN
AYŞE SEVİNÇ
AYŞEGUL KUÇUK
BAHADİR BOL
BARış öNcü
BuRAK BAKış ..
BURCU G_URBUZ
BUŞRA KOSE
CEMAL KAYNAK
cEMAt o4EN..
CEMALETTİN. UNAL
CEMİL URESİN
CETİN PEHLİVAN
ĞiĞoeıvı xöxsrvex
DEM.ET FİÇİCİ
DENİZ VEYSEI AYAZ
DERYA ÇAKMAK
DERYA TAHRAN
oiı-rx sıĞın
oiı-rx SAKıN
oiı-er KıLıç..
DİREN OZGUN
DOGAN DURMUŞ
DuYGu DEM|R
DURDANE COMERT
EBRU AYDİN
EBRU UYGUR
eı-ir Kö«sEvEN
ELIF uNER
EMRAH MALAT
EMRAH YİLDİZ
EMRE GERÇEK
ERDEM SEYHAN
enoi AyT!tıDız
ERDı sERlN
ERKAN srvixç
ERS|N o_Kçu
ERsıı! TuFEKçıoclu
ERTUGRUL TOKERLİ
ESER TANER TOSUN
ESRA ÇEVİK
ESRA ERSİN
EsRA özoırvıin
F.MEHMET TUTAL
FARu.K.KARAKuş
FE\Zİ TİMURKAYNAK
FUNDA AKSAKAI
GAMZE AYPEK..
GAMZE GUNDUZ

SAMEQ MU_TLUCAN
G.sEçıt GUIER
ZEYNEP TUBAN
KEMAL sEvlM
SİNEİVİ ERASLAN
TALHA BoYAtıKtı
ABDUSSAMET SUBAŞİ
ADEM YURTSEVER
ALEV BAYAZİT
ıı.i osıvııN şrxrünr
ALİ SARİKAYA
eı-i v4ş
Atı YuCELEN

KAY

ı,,MAz
ıLGAR

YAMAK
AYDıN

AKAY.
AKGuN
KAvuK

KE
KME EKç

ERBAş
KAHR RAMAN

t uADAN R
L FıRAT

N

KHAN
KHAN

özeı. GEMLIı< ı<öRFEZ FEN DERsHANE
o SS GURUR TABLOSU

ıizırng Bu BAşARıvı v.AKALAMAMıZDA güyür nıvş1l!ı1 9ry9ly}_ö9lrlyİı.ıııniıı,ıizı vr
özıı. KöRFEZ FEN DERsHANEsı,NE TEşEKKUR EDERıZ.
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Çocqklonnlzın gqnde en oz üç sootinı oıocok olon okul yoıcuıukloİıno son veİlyoİuz....

Okulumuz Ozel Aykenl llköğretim Okutu ve Anosınıfı 2OO4 - 2OO5 öğretlm yılı l<oyıtlorıno boşlo
Deneyımıl kqdrosu ve çoğdoş eğltIm on]qyışıyıo sızlere en yokrn ö26ı okuıduİ

mıştır.

2004-2005 oGRET|M Yltl FıYAT tısTE]ü4lz

sıNlFtAR ucRET
ANASıNıF! 3.ooo.ooo.ooo TL
l. sıNıF 3.75o.ooo.ooo TL
2. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
3. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. slNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
5. sıNıF . 4.5oo.ooo.ooo TL
6. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. slNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlonmızo yemek ve servis dohildir
öorıırı.ERDE ı 0 TAKslr irvıraııı vARDıR

Tet : 5t 3 50 84 - 512 27 77 GEMtlK
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y' Cihotlı ve Şohinyurdu köylerini
Gemli[e yokınloştırocok olon oro
yolun onqrım çolışmalqrı sürerken
Cihotlı Köyü' n ün eski muhtqrlorındqn
ve yolun oçılmosını soğloyqn Abdül
koni Kopton, Volilik ve KoymokomlıKo
itirqz diJekçes i verdi,y' Kopton, olt yopısı teımqmlqn-
mcrycrn yolun kış oylorındq tqmomen
bozulqcoğını iddiq ediyor. Yoğışlı
hqııolqrdq sulqrın geçeceği menfez-
lerin kopondığını belirten eski Muhtqr
Abdülkoni Kopton, "Yolıın yopılmosını
herkesten çok ben istiyorum. Aııcok
olt yopısı olmoyan yolun, kş oylorındo
tqmomen bozulocoğını ve oroçloro
geçit veremeyeceği düşüncesfile
verdiğim itiroz dilekçelerine
olumlu cevcrp bekliyorum" dedi.

Seyfettin ŞrrrnsÖz'ijn hoberi syf 3'de

ı ı

yolun olt yopı çolışmolorının
tomolonmosı gerektiğini söyledi.

w
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Ciho 'nün eski Muhtorı
lkoni Kopton, Cihotlı ve

u'nu Gemlik'e boğloyon
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Ruh hastaları ücretsiz tedavi edilecek
Soğlık Bokqnlığı, sosyol güyencesi ve yeşil kortı olmayqn ruh hostqlqrı ile
mqdde boğımlılorındon tedqvi ücreti qlmoyocak. Hqberi soyfa 9'de
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Okullordo onorı nıl

dellonı edlyor
Sevfettin SEKERSöZ

2OO4-2O05 yılı
Eğitim-Öğretim
yı!ıno hozırlonon
okul|ordo onorım
çolışmolorı iüm
hızıylo sürüyor.
Öğrencilerin yıl
boyunco kul-
londık|orı
Tuvoletlerin
kolebodur ve
foyonslonnın
yeniden değiştir-
ilip bokımlorı
yopılırken boyo
bodono işlemleri
de devom
ediyor.
yoz toti!inde
oku!lorındokl tüm
oksoklıklorın
giderilmesi için
çobo gösteren
okul müdürleri,
özellikle öğrenci
velilerinden
gördükleri

yordımlorlo işlerini
holletmeye

çolışlyorıor.
Kimi oku|un
bodono ve boyosı
yopı!ırken diğer bir
okulun ise dökülen
sıvolorı, orızolonon
elektrik tesisotlorı
bir bir elden
geçiri!iyor.

Devletin onorım
için ödenek gön-
dermemesl
nedeniyle onorım-
lordo yoşonon zor-
!uklorın oşılmosı
için çobo
gösteren okul
müdürleri
okullorının yeni
öğretim yı!ıno

doho temiz ve
noksonsız gir
lçın bozen yopıı
cok işleri
öğretmen
orkodoşlorıy!o
bir!ikte kendileri
yoporok lşçilik
porosındon to
ruf etme yoluno
gidlyorlor.
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My Dream ııı Düşlerim ı.ıı
30 Ağustos Pozortesi günü Burso "düşlerin

engel tonımodığını" konıtloyon bir eikinliği
konuk ediyor.

Çin Engelliler Federosyonu'nco kurulon
"My Dreom Enge|liler Gösteri ve Sonot
Topluluğu "Kültürpork Açık Hovo Tiyotrosu'ndo
sohneye koyocoklqrı gösteriler|e Bursolılon
büyüleyecek.

Bu gösteri koçmoz.
Ayoğımızq kodor gelen bu fırsot mutloko

değerlendiri!meli.
Fiziksel engellilerin okrobosi,duymo

engellilerin müzikol dons, görme engellilerin
müzik, zihinsel engellilerin orkestro şefliği yop-
tığı 40 profesyonel sohne sonotçısındon
oluşon dünyodoki tek sonoi-gösieri topluluğu
My Dreom, "ozmin engel tonımqdığını"
ortoyo koyuyor.

Sevgili Tomer Sivri'nin girişimleriy|e Hoson
Ağo Gençlik Kompı'ndo konokloyocok olon
topluluk Gemlik oçısındqn on|qm toşıyor.

Gösterilerin en önemli işlevi ise;
"T.C.Boşbqkonlık Ozürlüler ldoresi Boşkonlığı

Engellilere Hizmet Merkezleri Geliştirme
Pro|elerine koynok oktorqrok engelli yurt-
toşlorımızo destek vermek,

Devlet ve Özel sektörün elele sunduğu bu
projeyle ozimle çolıştıkton sonro oşılmoyocok
engelin olmodığını göstermek,

Pek çok enge|li yurttoşımıan tüketici konu-
mundon üretici konumuno geçişini soğlomok,

Eşsiz bir gösieriyi sonotseverlerle buluştur-
mok,

Benzer uluslororosı projelere köprü kurmok"
olorqk oçıklonıyor.

Bu tür girişimler engellileri umutlondırıyor.
llgilileri horekete geçiriyor.
Devletin ilgili kurumlorı ile özel sektörün

horeketlenmesi bir onlomdo ülke ekonomi-
sine de önemli bir destek.
. çünkü;

Engelli.yurtioşlorın do yopobileceği bir çok
iş vordır. Onemli olon yeteneği soptoyo-
bilmek ve işlevse! hole getlrebilmektir.

Ulkemizde engelliler için son zomonlordo
önemli odım|or otılıyor oncok yeterli mi?

Mutloko deği!.
İyi niyetli girişimlerin komu oyu eğitimi ile

desteklenmesi sorunu çözecek
gelecek için sürekli umut verecek.
Bu orodo;
Gemlik'in sert görünüm!ü oncok yumuşok

kolpli be|ediye boşkonının do bu iür girişim-
lere destek verdiğini düşünüyorum.

Büyük olosıl ıklq Geml iklilerin 30 Ağusiostoki
gösieriyl izlemeleri için ücretli yo do ücretsiz
uloşım hizmetini soğloyocqktır.

Ben buno inonıyorum.
Çünkü Belediye Boşkonı Mehmet Turgut'u

lyi ionıyorum.

Gürhon ÇETINKAYA

AKP'nln toplu sünnet

şölenl bugün yopılıyo
Misofirlere
Tgsowuf
Müziği'nln
dinlettirilmesinin
ordındon
soot l5.30 do

Soot l4.oo de
Mevlit okunorok
boşlonocok olon
sünnet şöleninde
40 çocuk
sünnet ettiriliyor.

holk oyunlorı
gösterisi ve
soot l6.oo do
ise çeşitli
eğlenceler
sunulocok.

AK Portl İlçe
Teşkilotı'nın
düzenledlği
"Toplu Sünnet
Şöleni" bugün
yopılocok.

VASİFLİ l VASİFSİZ İ
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Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden
oldığım nüfus cüzdonımı ve ehliyetimi

koybettim. Hükümsüzdür.
cELALETTiN BAşARAN
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Eski lvluhtarlardan Abdülkani Kaptan, Gemlik Cihatlı yolunda a yapI çalışmalarının tamamlanmasını istedi

"Oiiatll 0tililİ r

bozulmqlor
görülecek, yogon
yogmurdo oroçlor
geçemez.durumq
gelecek. ltirozımız
yopılon yolo değil,
olt yopının
noksqnlığınodır"
dedi.
Köy Hizmetleri
torofındon stobilize
durumo getirilen
yoldo doho önce
yopılon oncok
geçen zomon içinde
bozı su giderlerinin
tomomen kopotmış
olduğunu, bozı
giderlerinde çökmüş
ve kullonı|omoz
durumo geldiklerini
gösteren Abdülkoni
Kopton , "Açılmısı için
emek verdiğim,
mücqdele ettiğim
yolun doho iyi
yapılmosı için ne
gerekiyorso
ycıpocoğım. İtirqz
dilekçelerime olumlu
yonıt verilmezse
durumu ilgili Bqkon
lıKo kqdqr bildirmeyi
düşünüyorum.
Yol bizim için çok
önemli, qsfolt
dökülmeden önce
qlt yopısının tqmqm-
lonmc:sını istiyorum"

şeklinde konuştu

lu aOOh
|l

Cihotlı ve Şohinyurdu köylerini Gemlik'e yokınloştırocok olon oro yolun onorım çolış-
molorı sürerken Cihot|ı Köyü'nün eski muhtorlorındon ve yolun oçılmosını soğloyon
AbdüIkoni Kopton, Volillk ve Koymokomlık'o itiroz dilekçesi verdiğini söyledi. Kopton, oIt
yopısı tomomlonmoyon yolun kış oylorındo tomomen bozulocoğını iddio etti. Yoğışlı
hovolordo sulorın geçeceği menfezlerin kopondığını belirten eski Muhtor Abdülkoni
Kopton, "Yol.Jn yopılmos,n, herkesten çok ben istiyorum ancok olt yopısı olmoyon
yolun kş aylorındq tclmqmen bozulocoğını ve oroçloro geçit veremeyeceğidüşünce-
siyle verdiğim itirqz dilekçelerine olumlu cevcıp bekliyorıJm" şeklinde konuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

onorımıno
boşlonılon Cihotlı
ve Şohinyurdu
köylerini Gemlik'e
boğloyon oro
yolun olt yopı
eksikliğinin olduğunu
söyleyen eski
muhtorlordon
Abdülkoni Kopion,
işin oceleye g
etirildiğini öne
sürerek,
Koymokomlığo ve
Voliliğe dilekçe
verdiğini söyledi.
Cihotlı köyünde
iki dönem muhtorlık
yoptığı zomonlordo
yolun oçılmosı için
büyük mücqdele
verdiğini ve sonundo
yolun oçı|mosını
soğlodığını
hotırloton Kopton,
zomonın Köy
Hizmetleri Müdürü
ile birlikte yolun
pro|elendirildiğine
dikkot çekii.
YOL PROJESİNDE
ALT YAPİSİ VAR
Kopton,
"Projelendirdiğimiz

yolun olt yopısı do
vqrdı oncqk
görüyorum ki
ocele ile yopılon
onorımdo qlt
ycıpıyc, önem
verilmemiş. Yoğmur
giderleri için yopılon
küçük giderler
bozulqrok toprok
içinde kolmış.
Kışın yoğocok
yoğmurlor yoldo
büyük zqror verir.
Yolun olt yopısının
oceleye getirilmeden
yopılmosı içın
Koymokomlığo

elden, Burso
Voliliğine de posto ile
uyort dilekçesi
gönderdim. Duyorlı
ol u nm o sı nı istiyor ıJ m"
şeklinde konuştu.
Aro yolun iki köy
holkını do ilçeye
yokınloştırocoğı
gibi onoyolo
çıkılmodığı içinde
kqzolqrın önlendiğine
dikkot çeken
eski Muhtor
Abdülkoni Kopton,
8 metre genişliğinde
düşünülen yoldo
bozı böIümlerin
5 metreye kodor
doroltı!dığıno
işoret etti.
YOLDA BOZUIMALAR
oLACAK
Kopton, "Yokloşık
bir kilometrelik yolu
kendi imkonlorımızlo
oçtırdığımızdo
çok sevin dik ve
qsfqlt yopılmosı
için yıllorco
beklenildi. Köylü
olqrok çok mutluyuz
c,mo oceleye
getiriliyor. Nt
yqpı çolışmolorının
dq tomomlondıktqn
sonro yopılmosı
doho iyi olocoktı.
ıleri zqmonlordo
yoldo büyük

ı

yine ocqklor sönecek

Kredi kortlorı potlodı.
Herkesin cebinde üç-beş tone vor.
Bonkolor coddelerde kredi koriı

veriyor.
coddenin ortosındo bir bonko vor.
Yonındo fotokopi mokinosı.
Beş dokikodo kredi kortı sohibi olu-

yorsun.
Aydo 500 milyon mooş olıyorsun.
5 milyor borçlonıyorsun.
Esnof do buno çonok tutuyor.
Comlordo yozıyor.
Kredi kortıno 6 toksit.
Amo voiondoş do ülkemiz gibi

borç çukurundo.
Elde olon kredi kortı 23 milyonu

oştı.
Doho şimdiden onbinlerce kort

sohibi, icro tqkibine uğrodı.
Esos potlomo, ilkbqhqr do olocok.
Betki de milyonIorco kort sohibi

icro tokibine uğroyocok.
Botı ülkelerin de, böyle usul yok.
Gelirin ile, kredi kortın orosındo bir

limit vor.
On misli borçlonomozsın.
Koldı ki enflosyonlo mücodele de,

kredi kortı kullonımındo disiplin
gerekir.

Enflosyonlo mücodele uğruno,
işçiye ve memuro zom yopmo.

Amo onlorın on mis|i kredi kortı
borçlonmosıno, göz yum.

Olmoz böyle şey.
Ekonomide böyle bir uygulomo,

sodece bizde vor.
İlkoonor oylorındo, ocok|or sön-

meden, ocil önlemler olmonın tom
zomonıdır.

Hotto geç bile ko!ınmıştır.

GİINIIN FIInAIıI

Bektoşi ellerini koldırmış tonrı-
don rokı istemlş.

yondoki odomdo, tonrıdon
imom istemiş.

Onlorı seyreden biri, Bektoşi'ye
neden rokı istediğini sormuş.

"_ Herkes tonrıdon kendisinde
olmoyonı istiyor." diye cevoplomış
Bektoşi.

Erol GURÇAY

TATLı
sEFı.T

BEST-SELLER İİİİ

"Türkiye seller ülkesidir. "

Soyın Boşbokonımız
böyle söy!üyor.
Hoyır efendi]Tl, hoyır.
Best-Seller ülkesi. . .

?oıan ?arorıro

I GuNLux sıvaşı cctıe !

ABONE OLDUNUZ MU?
o ABONE OLUN

oKUYUN
oKUTUN

K ıle



I(PSS ierclh
formlorı bu

doğıtı lmq
boşlonıyor

sevfettin sexensöz_
komu personel
Seçme Sınovı
sonucundo
Devlet
Memurluğu'no
olınocoklorlo
ilgili Tercih Formlorı
bugün doğıtı!moyo
boşlondı.
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nden
olınocok tercih
formlorı için tolepte
bulunqnlordon
3 mllyon liro
o!ınocok.
Tercih Formlorı'nı
olorok dolduron
kişiler Ziroot
Bonkosı, Holk
Bonkosı, Vokıflgr
Bqrkosı yodo
Yopı Kredi

yine llçe Mll[i
Müdürlüğü'ne

Eğ

9

Bonkosı'no g

bonkodon ol
yerleştirme ücreti
dekontu ile birli

edilmesi
Tercih Formlonnın
son teslim tqrihini
l0 Eylül 2004 gü
mesoi bitimi o
oçıklonırken tesli
edildlğine doir

OSYM'nin ilgili
hesobıno yer-
leştirme ücreti
olorok 5 milyon
|iro yotırmolon
gerekiyor.
Tercih Formlorın

ilen o|ındı bel-
ge_lerinin şoklon-
mosı gerektiği
b|ldirildi.

DYP'liler Narlı'da sfres at
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğru Yol Portisi
İ|çe Yönetimi Norlı
Köyündeki Yunus
Restouront'to
düzenledikleri
yemekte birliktelik
mesojı verdiler.
Seçimlerin
ordındon uzun
zomondır bir
oroyo gelemedik-
lerini belirten
DYP'liler yemekli
eğlencede bo!
bol oynoyıp
stres otiı|or.

İlçe Boşkonı
Peyomi Çoğlo/ın
yonı sıro Foruk
GüzeI ve Kurşunlu
Belediye Boşkonı
Boyrom Demiı
Umurbey Belediye
Boşkonı Fotih
Mehmet Güleı
Kumlo Belediye" Boşkonı Eşref
Güre ile kodın
Komisyonu
Boşkonı Nuroy
Ertem'in de
eşleriyle kotıldığı
yemekie eğlence

9oruğo çıktı.
llçe Boşkonı
Peyomi Çoğloı
düzenIedikleri
yemeğin birbirleri-
ni özleme, hosret
giderme olduğunu
belirterek, "Hep
birlikte eğlenmek
omacıylo yemek
dtjzenledik,
yönetim
toplontılorımızo
kotılomoyon
orkodoşlorımız ile
birlikte hosrei
giderip eğlenme

korqrı qldık.
Göreve geldiğimiz
zomon nosıl bir-
birimize boğlıysok
şimdi de oynı
güçle çolışmolorı
mız devom
ediyoı" dedi.
DYP'lilerin hosret
giderme
yemeği gecenin
ilerleyen
sootlerine kodor
süren eğlencede'
oynoyon boyon
ve erkekler bol
bol göbek otiılor.

27 Ağustos 2004 Guma
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Burso Kızıloy
kon Merkezi ve
Gemlik Kızıloy
Şubesi'nin düzen-
lediği kon boğışı
komponyosındo
votondoşlorın kon
vermede duyorlı
olunmosı istendi.
Belediye Sergi
Solonu'ndo
devom eden
kon boğışının ilk
gününde 57
ünite kon toplondı.
"Bir domlo kqn bir 

'

inson" sIogonıylo
devom dden ve
dört oydo bir
yopılon kon boğışı
komponyosındo
insonlorımızın ne
yozık ki duyorsız
olduklorıno değinen
Kızıloy Gemlik Şube
boşkonı Gökhon
Ozler, "Her insonın

yodo yokınlorının
kono ihtUocı
olobilir. Bunlorı
düştinerek
hqlkımızın
kon vermeye
duyorlı olmqsını
istiyoruz." dedi.
YARDıMA
ixriyacıMız vAR
Kızıloy Derneği
Gemlik Şube
Boşkonı Gökhon

Ozleı her yıl
280 yordımo
muhtoç öğrenciye
kırtosiye ve kitop
yordımındo
bulunduklorı do
belirterek,
"Yqrdımseyer voton-
doşlorımızdon bu
konudo desfek
bekliyoruz. Evle
rinde çocuklorının
kullonmodığı kitop,

ve krtosiyeyi
derneğimize getir
melerini bekliyoruz.
Aksi hqlde dqr
bütçemizle bu
çocuklorımızo
yordım etmb
olonoğı kolmoyo-
cok. Bize yordımcı
olunsun, bizde
öğrencilerimize
yordım edelim"
şeklinrde konuşiu.

K a rtez
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eulef lıesap lant/eııı lürt lırasıTıa gö huılailryo
Moliye Bokonlığı,
2005 yılındo Yeni Türk
lirosıno (Wt) geçiş ile
birlil«ie devlet
muhosebesini tuton
Muhosebot Genel
Müdürlüğü
Oiomosyon Sistemini
YTL'ye göre revize
edecek. Değişiklik
yopılon sistemde her-
hongi bir sorun çık-
momosı için Eylü| ve
Ekim oyIonndo seçilen
pilot bölgelerde revize
edilişi progrom test
edilecek.
Moliye Bokonlığı,
2005 yılındon itiboren
Yeni Türk Lirosıno
geçiş iIe birlikte devlet
hesoplorı ile ilgili tuiu-
locok detterIer ve
muhosebe koyıtIorınq
ilişkin işlemlerin Moliye
Bokon|ığı Muhosebot

Genel Müdürlüğü
torofındon yerine
getlrilmesi sebebiyle
bozı konulorı oçıklo-
mo getirdi. Buno
göre, Muhosebot
Genel Müdürlüğü,
Devlei muhosebesine
ilişkin işlem ve koyıt-
lorın gerçekleştiriIdiği
otomosyon slstem
progromı (soy2000i
Web Tobon!ı
Soymonlık Otomcısyon
Sistemi), Yeni Türk
Lirqsıno göre revize

edilerek yeni bir
yozılı m gerçekleştiri|di.
Revize edilmiş pro-
gromın tesi edilmesi
moksodıylo, Keçiören
MoImüdür!üğü,
Jondormo Okullon
Komuionlığı
SoymonIık Müdürlüğü,
Elozığ Koroyollorı l
No'lu Kotmo Bütçeli
İdore Soymonlık
Müdürlüğü, Aksoroy
Defierdorlık
Muhosebe Müdürlüğü
pilot soymonlık olorok

seçildi. Adı geçen
soymonlıkIordo, pilot
uygulomo Ey!ül-Ekim
2OO4 oylorındo
yopılocok. Bu uygulo-
mo süresince,
muhosebe koyıtlorı,
hem TL hem de YIL
cinsinden koydedile-
cek ve böylelikle yeni
yozılımın uygulo-
modoki oksoyon yön-
lerinin görülmesine
imkon soğlonmış
olocok.
İki oy!ık pilot uygulo-
mo sonucundo, uygu-
lomodo korşı!oşılo-
bilecek sorunlor ve
sistemde oksoyon
yönler tespit edilerek
gerekli önlemler olı-
nocok. Böylece söz
konusu yozı!ımo son
şekli verilip, 2005
yı!ının boşındon

a

itiboren Devlet
hesoplon YTL cinsin-
den yürütülmesi için
gerekli hozırlıklor
tomomlonmış olorok
uygulomoyo sorunsuz
boşlonmosı
omoçlonryor.
Muhosebot Genel
Müdürlüğünce, 2005
yılı boşındon itiboren
Devlet hesoplorının
YIL bozındo

2OO4 Yılı Nison-
Hoziron döneminde
916 bin 249 kişi, 6
kotrilyon 6l l trilyon
TL tutorındo tüketici
kredisi kullondı.
Türkiye Bonkolor
Birliği'nin Tüketici
kredisi veren
bonkqlordon
der|ediği bi|gilere
göre, Tüketici kredisi
kullonon kişi soyısı
bir önceki yılın oynı
dönemine göre
yüzde 77 , bir önceki
üç oy!ık döneme
göre ise yüzde 7

oronındo qrttı. Aynı
dönemde ku|-
londırılon tüketici
kredisi miktorı ise bir
önceki yılın oynı
dönemine göre
yüzde 300, bir önce-
ki üç oylık döneme

F

0,0 katrılyw

tüketıcl kredhı

kullanildı

yürütülmesi için
me\uuotto yopılmosı
gereken değişiklilere
ilişkin ço!ışmoloro do
devom edilecek.
Ayrıco konuylo ilgili
yopılmokto olon çolış-
molor ile yopılon
düzenlemeler, Gene!
Müdürlüğün '

w}vw. muhosebot.gov.t
r' internet odresinden
tokip edilebilecek.

göre yüzde 29
oronındo ortış
gösterdi
Hoziron 2OO4
itiboriyle ku!-
londırılon tüketici
kredilerinin toplom
bokiyesa 14,6
kotrilyon TL, kişi
soyısı ise 3.160.
463 oldu. Kişi soyısı
hem Hoziron 2003
ve hem de Mort
2004'deki toplom
bokiyeye göre
sırosıylo yüzde
72 ve yüzde l l
oronındo orttı.
Tüketici kredisi
bokiyesi ise bir
önceki yı!ın oynı
dönemine göre
yüzde 294, Arolık
2003'e göre yüzde
32 orqnındq ortış
gösterdi.
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n*atakkadınhrhdahahıh
Adnon Menderes
üniversitesi
Aroştırmo Merkezi
Gençlik So.runlorı
Psikoloğu Oğretim
Uyesi Pınor
Boşpınor, ponik
otoğın kodınlordo
erkeklere oronIo 2-3
kot fozlo
görüldüğünü
bildirdi.
Pınor Boşpınor yop-
tığı oçıklomodo,
ponik bozukluğu-
nun tekrorloyon,
beklenmedlk ponik
otoklorı ve otoklor
orosındokl zomon-
lordo boşko ponik
otokIoro do neden
olobileceğini söyle-
di. Boşpınor, "Kişide
sürekli bir koygı
duymo özelliği
vordır. Ponik otoğın
iş kolitesinde
düşme, iş koybı ve
ilişkilerde bozu!mo
gibi olumsuz
sonuçlorı vor" dedi.
Drıni!z alalı hrrctrı-

lorının yüzde 20-
40'ındo olkoI ve
modde boğım-
!ı!ığının
görüldüğünü ifode
eden Boşpınor,
şöyle devom etii:
"Ponik otoğın kodın-
lordo görülme
olosılığı, erkeklere
oronlo 2-3 kot
fozlodır. Genel
nüfusto yoygın-
lığının yüzde 2-3
olduğu, boşlongıç
yoşının do 20-35
yoş orosı olduğu
tespit edilmiştir.
ponik otok hosto-
lorının yüzde

50'sinin yokınlorın-
do do bu rohotsızlık
görülmektedir. Stres
dolu iş ve oile
yoşontısı olonlordo
bu hostolık genelde
vordır. ponik otok
yoşoyon kişiIer, bu
yoğun ve sıkıntı
veren duyumlor
nedeni ile gerçek
bir tehlike ile korşı
korşıyo olduklorını
düşünür!qr."
A|LE ETKlsı

Çocukluk döne-
minde onne, bobo
sevgisinin koybo|-
mosının ponik
otok hosto|ığı ile

ilişki!i olduğunu
vurguloyon
Boşpınor,
"Sevgi koybı,
çocuğun yoptıklorı,
onne boboyo
uygun gelmediği
zomon terk
edilebileceği
korkusu, hostolıklo
ilişkinin temelini
oluşturur"
diye konuştu.
Aroştırmolordo,
ponik bozukluğu
olon hostoIorın
oilelerinin
kendileri ile düşük
derecede
ilgIlendiklerini,
oncok çok fozlo
koruyucu olduklorını
söylediklerini onlo-
ton Psikolog Pınor
Boşpınor, boşon]Tıo,
ölüm ve küçük
yoşto onne ile
bobodon oyrılmo
yoşontılorı olonlor-
do ponik otoğın
doho foz|o görü|
r{ ii jii'ınii lııırır{afti
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Ekonomi ollok bullok
Etii bizi kobo kulok
Fokir gezer yoln oyok
Doyonocok hol kolmodı

zomlor belimizi büktü
Üstümüze bu|ut çöktü
Ocoklordo boykuş öttti
GidebiIecek yol kolmodı

Dünyo sovoşlo koynıyor
Zengin fokirle oynuyor
Soyup yiyenler doymuyor
kovonlordo bol kolmodı

Evde tencere koynomoz
Kuru dolo kuşlor konmoz
Derler oç oyı oynomoz
Bokmodığım fo! kolmodı

Poromızı pul eililer
Mork doloro ku! etiiler
Ho!ımızı çul ettiler
Doyonocok hol kolmodı

Demir Ali sözü gerçek

Çekip gidip nere göçek
Her yonımı sordı böcek
Tutunocok dol kolmodı

KALMADı

Monostır Cumhuriyei Mohollesi'nde

Koyıkhone mevkli üstünde 3 koilı

triplex sotılık villo G§M : (0,535) 886 4l l

6
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Fagt,Food (afe
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PİZZA]ıJIİZİN

TADıNA

BAı(TİNİZ ]t4İ

İşyeri ı,e eı,len pokei servisim|ı ı,ordıı

istıııaı Cad,No : 17 GEır4Lir ıeı : (0,224} 513 53
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W

YENı TELEFoNuMu zl, NoT ALıN az
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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ernerı-i TELEFoNLAR nesrııı| oalReı_eR oeıılz oToBıJsü

İtfoıye l l0
Polis İmdot l55
Jondormo İmdot I56
Jondormo K. 513 l0 55
Polis Korokolu 513 l 8 79
Gor. Kom. 5I3 l 2 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.BöI.Şef.
Mılıİ Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayol!arı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. ıııa.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
llçe 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
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 5ıl4 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova (226l- 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FER|BoT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihlsar

(226| 814 10 20
(226l- 363 43 19
(262| 655 60 31

Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Sivcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Termina!iULAşıM

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm . 512
Kanberoğlu_Esadaş 514
Anıtur 514

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37
513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46
513 65 00
514 59 81

513 80 00
514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
lpragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
BELEDıYEDevlet Hastanesi 513 92 00

SSK Hastanesi 5132329
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs Iştet. 513 45 21-122
Su İşbt. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521 -182
Yazı İşl. Md. 513 4521 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSıLER
513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksl

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
venı_lyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ
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Milli Eğitim
Bokonlığı'nın
48 bronşto
yopocoğı
9 bin 267
öğretmen
otomosı için
boşvurulor,
bugün sono
erecek.
Pedogojik
formosyonu
bu|unmoyon
Fen-Edebiyot
Fokültesi mezunlorı
do bu yıl öğretmenlik
için boşvurobilecek.
Bokonlık,
KPSS'de 75 ve üstü
puon olon odoylorın
boşvurulorını kobul
edecek.

, Bu şekilde öğretmen
otononlorın
pedogojik- formosyon

eğitimleri odoylık
dönemi içlnde
gerçekleştirilecek.
Pedogojik
formosyon eğitimini
tomomIoyonlor,
eğitim kurumlorındo
göreve
boşlotılocokIor.
İngltizce öğretmentiği
ihtiyocının, belirlenen
yükseköğretim
progromlorı
mezunlorınco

korşılonomomosı
durumundo,
Almonco ve
Fronsızco
öğretmen!iği
mezunlorı ile
Almonco ve
Fronsızco bölüm-
lerinden mezun
olup formosyon o!on-
lor orosındqn
İngilizce Öğretmen-
liği'ne otomo yopılo-
bilecek. Bu durumdo-

Il

ki
odoylorın boşvuro-
bilmesi için. en
qz 4O soot lngilizce
eğitimi oldıklorını
be|gelendirmeleri
gerekiyor.
ATAMAIAR, 2 EYLüL,DE
Atomo işlemleri, 2
Ey!ül Perşembe günü
gerçekleştirilecek ve
öğretmenIer, eğitim-
öğretim yılı boşlo-
modon önce, 8
Eylül'de işboşı
yopocok!or.
Öğretmen
odoylorı boşvuru
için,
htip://personel. meb. g
ov.tr odresindeki
"2oo4-2 İıı< ıtomo
Elektronik Boşvuru
Formu" ve "2OO4-2
Açıkton, Kurum İçi ve
Kurumlor Arosı Atomo
E!ektronik
Boşvuru Formu"nu
doldurocoklor.
Doldurulon formlor,
illerdeki en yokın
boşvuru
bürolqrındo
onoylotılocok. Bu
işlemler sırosındo
hiçbir şekilde
ücret olınmoyocok.
Boşvuru ve
otomqloro iIişkin
detoylor, "htip ://per-

sonel.meb.gov.tr"
internet odresinde
yer olon "2OO4-2
Öğretmenlik İçin
Atomo Kılovuzu"ndon
öğrenilebi!ecek.
Atomolor
yopıldıkton sonro
sonuçlor do yine oynı
internet odresinde
yoyımlonocok.

ş^şVuRU şARTLARı
Oğretmen olorok
otonocok odoylordo,
oronon bozı şortlor
şöyle:
- 657 soyılı
Devlet Memurlqrı
Konunu'nun
48. moddesinde
yer o|on koşulloro
uymok.
- İll< oeto otqnocok-
lor için, 3l .I 2.2OO4
torihi itiboriyle 40
yoşındon gün
olmomış .

olmok.
- Yurtdışı yükseköğre-
tim kurumlorındon
l|sons düzeyinde
mezun olonlor için,
Tolim ve Terbiye
Kurulu'nun 340 soyılı
kororındo belirlenen
yükseköğretim
progromlorıırın oynı
olgno denkliği
yok torofındon
belirlenmiş olmok.

- Ortoöğretim olon
öğretmenliği için
eğitim, fen,
edebiyot,
fen-edebiyot
fokülteleri ile
diğer yükseköğretim
progromlqrındon
mezun olup,
pedogojik formosyon
veyo 33 kredilik
ilköğretim sınıf öğret-
menliği sertifikosıno
sohip olmok.
- Soğlık durumunun
Türkiye'nin her böl-
gesinde ve iklim
koşullorındo öğret-
men olorok görev
yopmosıno engel
olmodığını, göreve
boşloyocoğı torih
itiboriyle son 6 oy
içinde o!ınmış Soğlık
Kurulu Roporu ile
belgelendirmek.
- Devlet memurluğun-. - . -

don veyo
öğretmenlik
mesleğinden
çıkorı! mqy gerektiren
cezo olmomış
olmok.
- 2003 Komu Personel
Seçme Sınovı-
Öğretmenlik ile
2OO4 KPSS'den
birisine
girmiş ve yeterli
puonı olmış olmok

1(AYıP
Gemlik

Lisesinden oldığım
diplomomı
koybettim.

Hükümsüzdür.
NURSEL ERGÜVEN

l(AYıP
Nüfus cüzdqnımı,

ehliyetimi,
sigorlo koriımı,
nemo kortımı,

ticori toşıt kortımı
ve gümrük
giriş kortımı
koybettim.

Hükümsüzdür.
EMİN sEviN

y ll

ilİla |flİl

AYDıN lzeARA VE
YEMEK SALONU

HlzrınETinııze. AçıLDı

EV VE İşveRLERiııe sERVİs YAPıLıR
lstiklol Cod. No : l9 Gemlik / BURSA

Tel : (0 .224| 5t 3 69 50

TAD\NADwAlllAyArlAr(Sl//ll

Kömürde PiIiç
lzgara Köfte

ve sulu yemek
Çeşitleri

Solonumuz iki kotlı olup,
oile yerimiz mevcuttur

KOOPERATİF H lssEsl
Emircon Yopı Kooperotifindeki

hişsemizl sotıyoruz.
147 m2 Deniz Monzorolı

Çift, bonyo- Koloriferli- Asonsörlü
l yıl sonro teslim edilecek.

Tel : 773 35 78 GSM : 0,533 346 33 44

ELEMAN ARANİYOR
y' Askerliğini yqpmış

y' Endüstri Meslek Lisesi
Elekirik Elekironlk Bölümü Mezunu

EIEMAN ARANİYOR

larçelıİ"'-jİ';Şf'"
Bolıl«pozorı Mh. l Nolu Cd. No : 127 GEMIİK

Tel : (0.224| 514 61 53 - 5l4 EI 68



GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cerniyetlere s qnd aly n,
. nıasa, meşrubat,
çerez terrıin edilin

Tel : (0.224J 51 3 06 70
CSM : (0.537) 491 31 30
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Soğlık Bokonlığı,
sosyol güvencesi ve
yeşil kortı olmoyon
ruh hostolorı ile
modde boğımlılonn-
don tedovi ücreti
olmoyocok.
Bokqnlık, porosı
olmoyon ruh hosiq-
lorı i|e modde
boğımlılordon ücret
topel edilmemesi
konusundo soğlık
kuruluşIorını kesln bir
dille uyordı. Bu
orodo, kendisine ve
çevresine zoror veren
ruh hostolorı ile
modde boğımlılon
polis veyo jondormo
nezqretinde sevk
edildikleri Ruh
Hqstolıklorı Hosto
nesine götürülecek.
Soğlık Bokonlığı
Temel Soğ|ık
Hizmetlerl Genel
Müdürü Mehmet
Uğurlu, 8I ||in soğlık
müdürlüğüne ruhsol
problemi olon kişiler
ile modde boğım-
lılorının tedovisine
ilişkin bir genelge
gönderdi. Söz konusu
hostolorın bölge hos-
tonelerine sevk-
lerinde zomon
zomon sıkıntı
yoşodığını, hostone
ve iloç ücretlerini
ödeyemediğini,
düzenlenen borç
senetlerinden doloyı
moğdur edildiğini
hotırloton Uğurlu,
soğ!ık kuruluşlorıno,
ruh hostolorı ve
modde boğımlılorıno
her türlü yordımın
yopılmosı tolimotını
verdi. Odeme gücü
olmoyon voton-

doşlorın tedovi gider-
lerinin yeşil kort ver-
ilmek suretiyle devlei
torqfındon korşılon-
mosı hokkındo
konunun bulun-
duğunu belirten
Uğurlu, bununlo bir-
likte hiç bir güvence-
si olmoyon ve soğlık
hizmeti giderlerini
korşıloyocok durum-
do bulunmoyon
votondoşIorın gider-
Ierinin genel soğlık
sigortosı uygulomosı-
no geçinceye kodor
devlet torofındon
korşılonmosının
güvence oltıno
olındığını koydetti.
Uğurlu, genelgede
oyrıco, Sosyol
Yqrdımloşmo ve
Doyonışmoyı Teşvik
Konunu kopsomındo
fokrü zoruret içinde
ve muhtoç durumdo
bulunon, konunlo
kuruIu sosyol güven-
lik kurumlqrıno tobi
olmoyon, oğır ruhso|
bozukIuğu olon kişi-
lerin reçete gider-
lerinin korşılondığını
ve oyni yordımlorının
yopıldığını belirtti.
POIİS VE JANDARMA
YARDIM EDECEK
Uğurlu, ruh hostolorı
ve modde boğım-
lılqrının kontrollerinin
sürekli yopılmosı ve

toklp edilmesi gerek-
tiğini vurguloyorok,
genelgede şunlorı
koydetti: "Sevklerine
lüzum görülen ruhsql
problemi bulunon
kişilerin PoIis Vozife
ve Solohiyet
Tüzüğü'nun 24. mod-
dosi'nde,'Kendilerine
ve çevresine soldır-
molorı ihtimo|i göz
önünde bulunduru-
lqrok olqbilecek
soldırıyo enge!
olmok omocıylo ve
sevk işi polis
refokotinde yopılır'
deniIiyor. Yine
Jondormo Teşkilotı
Görev ve yetkileri
Yönetme!iği'nin 52.
moddesinde so!dır-
mo ihtimoline korşı
polis teşkilotı
olmoyon yerlerde
jondormo lç güvenIik
birimleri torofındon

sevk işleminin yerine
getiri!mesi hususu
ifode ediliyor. Bu
vecibelerle, ruh
soğlığı hizmetlerinin
kqIitesini ortırmok,
sürdürülebilir hizmet
gereklerini yerleşik
kılmok ve onılon
hizmeilere işlerlik
kozondırmok,
hizmette birlikteliği
soğlomok omocıyIo
i!inizde ruhsol proble-
mi bulunon hostolor
ile modde boğım-
!ılorıno yönelik önce-
likle il profilinin
çıkorı|mosı ve bohsi
yopılon hususlorlo
ilgi!i olorok onılon
me\rzuotlor ile ve
holen yürürlükte
bulunon 03.10.199l
torih ve l2175 soyılı
geneIgemiz doğrul-
tusundo horekei
edilmesi oyrıco;
6245 Soyılı Horcıroh
Konunu'nun 5 7.
moddesinin l.
fıkrosındo horcırohın
hizmetin tohokkuk
ettiği kurum
bütçesinden
ödeneceği hükme
boğlonmış oIup, sevk
eden doktorun

değişmesi nedeniyle,
tohokkuklorın
(l5.0l .30.62.07 .2.1 .1
.03.3.1 .0t ) progrom-
don ödenmesi
gerekmektedir.
Genelgemizde izohı
yopılon konuloro
ozomi derecede titiz-
lik gösteri!mesi
hususundo bilgi-
lerinizi ve gereğini
rico ederim".
ıüRxiygDE 5 RuH
HASTALıKtARl
HAsTANEsi VAR ,

Öte yondon, Soğlık
Bokonlığı, ruh soğlığı
hlzmetlerinin iyileştir-
ilmesi çolışmolorının
bir böIümü olorok,
ruh hqstolorının
bulunduklorı yerlerde
tedovi ve kontrolleri,
Ruh ve Sinir
HostolıkIorı
Hostonelerine sevk-
leri ile hostoneden
çıkışİonnO'o oyokİon
tokipleri konusundoki
uygulomolorı
yeniden düzenledi.
Bokqnlık, bu kişilerin
yoşodıklorı yere en
yokın soğlık kuru-
luşlorındo teşhls,
tedovi ve rehobilito-
syon hizmetlerinden
yororlonmosını temel
ilke olorok belirledi.
Buno göre İstonbul,
Monisq, Adono,
Elozığ ve Somsun
gibi iller oImok üzere
sodece beş ruh
hostolıklorı hos-
tonesinin bu!unduğu
Türkiye'de, ruh soğlığı
hizmetleri bu hos-
toneler merkez olo-
cok şekilde, illerin
coğrofi yopılorı ve
uloşım koşullorı göz
önüne olınorok beş
bölge üzerinden
düzenlendi. yeni
düzenlemeye göre,
illerden bölge hos-
tonelerine hosto
sevklerinde bölge-
lendirme sistemi esos
olınocok ve iller
kendi bölge hos-
tonelerine hosto sevk
edecekler. Ruh
hostolorının, bölge
hostonelerinde yığıl-
mosının önlenmesi
omocıylo, hostolorın
öncelikle yoşodıklorı

il içinde değer-
lendirilip, tedovi,
tokip ve rehobilite
edilmelerine çolış
cok. Eldeki tüm
imkonlor kuIlonıl-
mosıno roğmen,
hostonın bölge
tonesine sevkinden
boşko çore
kolmomışso sevk
mı
Hostqlonn hostone-
den çıkışlorındo
geldikleri il soğ!ık
müdürlüklerine
ton tokip ve tedov!
omocıyIo bilgi veri
cek. Böylece il !çln
kronik hostolorın
tedovi ve tokipleri
düzene sokulmuş
olocok. Ayrıco ge
soğlık müdür!ükleri,
gerekse ruh hostol
lorı hostoneleri bu
çolışmolorı hokkı
Soğ|ık Bokonlığı'no
F3ı*; - -J+ _,olıgı verecekler.
Bö|gelere boğlı iller
ise şu şekilde belir-
lendi:
"İstonbut, Edirne,
Kırkloreli, Tekirdoğ,
Çonokkole, Burso,
Bilecik, Eskişehir,
Kocoeli, Sokoryo,
Bolu, Zonguldok,
Ankoro, Kınkkole,
Düzce, Korobük,
Yolovo. Moniso:
Bolıkesir, İzmiı Aydın,
Kütohyo, Afyon,
lsporto, Burdur, Uşok,
Denizli, Muğlo,
Antolyo. Adono:
Konyo, Kırşehir,
Nevşehir, Koyseri,
Aksorqy, Koromon,
lçel, Niğde,
Kohromqnmoroş,
Adıyomon,
Goziontep, Hotoy,
Şonlıurfo, Kilis,
Osmoniye. Elozığ:
Erzurum, Erzincqn,
Kors, Ağn, Tunceli,
Von, Diyorlıokıı
Mordin, Muş, Bingöl,
Bitlis, Siirt, Hokkori,
Şırnok, Botmon,
Ardohon. Somsun:
Sinop, Kostomonu,
Çonkırı, Amosyo,
Çorum, Yozgot,
Tokot, Sivos, Ordu,
Giresun, Trobzon,
Rize, Arfuin, Boyburt,
Gümüşhone, Bortın,
lğdır".

00|Ju0[Jİ a§hhflüOrehlu h

uygun görmesi
holinde bölge
hostonelerine
sevk iş|emlerinde
görevlendirilecek
kişilerin (polis, jon-
dormo, soğlık
memuru gibi) yol-
luk ve
yevmiyelerinin
27 .O2.1998 torih
ve 2195 soyılı
genelgemizde yer
olon ödeme
ko|eminin
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Faıli meçhul dosyalar çözülemıyor
Yerini yeikili Ağır Cezo
Mohkemeleri'ne
bırokon Devlet
Güvenlik
Mohkemeleri'ne 1992
yılı ile 2003 yıllorı
orosındo gelen l82
bin 46 foili meçhul
dosyonın yolnızco
yüzde üçü çözülebildi.
Bu süreçte bu
dosyoIordon 5 bin
442lonesi ise
zomonoşımıno
uğrodı.
Adolet Bokonlığı'ndon
elde edilen bilgiye
göre, foili meçhu!
dosyo sırolomosındo

Diyorbokır birinci sıro-
do yer qlırken, Von
ikinci sırodo yer oldı.
Diyorbokır ve Von'ı
Molotyo ve Erzurum
tokip etti.
Diyorbokır'dq DGM
Boşsovcılıklorıno
toplom l0 bin 978
foili meçhul dosyo
gelirken bunlqrdon
yolnızco l 74 toneslnin
foili buIunobildi. Bu

dosyolordon 2 bin
302 tonesi lse zomon
oşımıno uğroyorok
tozlu rofIordo yerini
oldı. Von'do ise foili
meçhul dosyo soyısı

ile ilgili ilgInç bir toblo
ortoyo çıktı. 2003
iorihi itiboriyle
3 bin 509 foili
meçhu! dosyodon
hiçbirisinin foili bulu-
nomozken, bu
dosyolorın 6'sı
zomonoşımlno
uğrodı.

Türkiye genelinde ise
1992 ve 2003 yıllorı
orosındo toplom l82
bin 46 dosyodon
sodece 6 bin 806
tonesinin foili bulun-
obildi. Bu dosyolordon
5 bin 442lqnesi ise
zomonoşımıno
uğrodı. 1992 yılındo

foili meçhul dosyo
soyısı 5 bin 40 lken bu
dosyolordon yolnızco
5l9'unun foili bulun-
obildi. Bu soyı 1994
yılındo Il bin 593'e
yükseldi.
Bu dosyolordon ise
yoInızco 3l O'unun
foi!i bulunobildi.
1997 yılındo ise foili
meçhul dosyo soyısı
tovon yoptı.
Türkiye genelinde
rokom l9 bin
962'ye uloşırken
yolnızco 3 bin 96
dosyonın foili
bulonobildi.

2003 yılındo ise l 7
bin 49l rokomıno
inen foili meçhul
dosyodon sodece
284'ünün foili
bulunqbildi.
Foill meçhul dosyo
sırqlqmosındo
büyük şehirler sonun-
cu sırqlordo yer oldı.
İstonbu| 26 dosyo ile
foili meçhul dosyo
soyısı en düşük
olon il olurken, bunu
64 foili meçhul dosyo
ile lzmiı 3l9 foili
meçhul dosyo ile
Ankoro izledi.
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soptonıyor ve riskine
göre bir puon belir-
leniyor. Yüksek kredi
puonıno sohip olon-
loro dqho uzun
vodeli yo do düşük
kredi verilebiIiyor.
Riski yüksek ve puonı
düşük tüketiciye
kredi kortı verilmiyor.
Buno korşı!ık kredi
kortlorını ve tüketici
kredilerini düzen|i
ödeyenlerln puonı
yükseliyor. Vergileri
düzenli ödeyip öde-
meme yo do iflos
durumlorı kredi
puqnını olumsuz etk-
iliyor. Doloyısıylo bir
kişinin tüm moli
horeketleri bu sis-
temle iz|enebiliyor.
Yosqdo önerdiğimiz
reyting sistemi ile
poro horeketleri de
rohoilıklo izlene
blldlğl gibi, koyıt-
dışılığın do bir
on|omdo önü olın-
mış olocoktır."
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ATO Boşkonı Sinon
Aygün, tüketicinin
ödeme gücünün
üzerinde kredilen
dirilmesini ön|emek
için, kişinin ödeme
kobiliyetini ölçecek
ve buno göre
kredilendirme yopıl-
mosını soğIoyocok
bir "kredi reyting sis-
temi" önerisinde
bulundu.
Aygün'ün konuy|o
ilgili yoptığı yozılı
oçıklomosıno göre,
Kişise! Kredi Derece
lendlrme sistemi
odını toşıyon sis-
teme göre tüketi
cinin kredi kortı,
tüketici kredisi, konut
kredisi, devlete olon
vergi borçlorını
içeren risklerle birlik-
te, tüm gelir ve mol
vorlıklorının bir
hovuzdo toplonorok
derecelendirilmesi
ve puon|omoyo
tobi tutulmosı

ı(ORFl.|RE|(LAM

TEL :(0,224|5139ö83öngörülüyor. Oner-
ilen sistemde, kredi
kqrtı yo do kredi
tolebinde bulunon
tüketicilerin gelir ve
kredi bi!gllerine
i!işkin bilgi ve be!-
geleri ibroz etmesi
zorunlu tutuluyor.
Buno.göre, bonkolor
bu sisteme girerek
kredi yo do kredi
kqrtı tqlebinde bulu-
non tüketicinin risk
durumunu ve kredi
puonını öğrenebile-
cek. Bonkolor
tüketicinin kredi
puonıno göre kredi
kortı yo do kredileri
tolebini değerlendi-
rebilecek. kredi

puonı yo do derece-
si yetmeyen tüketi-
ciye kort verile-
meyecek, kredi
oçı|omoyocok. Bunu
ihloI eden
bonkoloro oğır poro
cezosı verilecek.
Aygün, sistemin bir
kredi derece-
lendirme sistemi gibi
çolışmosının
öngörüldüğünü koy-
detti. Aygün şunlorı
söyledi:
"Önerdiğimiz sisteme
göre, kişinin mevcut
borçlorı, vqrlıklorı ve
gelirleri ile kişinin o
üIkede kredibilite
oçısındon ilk yüzde
koçlık dilime girdiğ|
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YENİ TELEFONUM LIZU NOT ALİN lZ
KÖRFEZ GAZETES| VE
KÖRFEZ OFSET

Monostır Cumhuriyet Mohollesi'nde

I(oyıkhone"meııkii üstünde 3 kot!ı
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İnsonoğlunun
teknoloji nl n yorotıcısı
ve sqhlbi olqrok
kolmok zorundo
olduğunu belirten..
Ege Unlversitesi (EU)

Eğitim FoküIiesl Ö5re-
tim Uyesi Prof. Dr.

Kodir Aslon, "İnsonlık,
teknolojinin esiri
olmomohdır. Eğer
yeni kuşoklorı moki-
nenin esiri olmosını
engelleyecek olon
teknolojik ilerlemeleri
izlemeye hozırlomıy-
orsqk, bir felokete
koşuyoruz demektir"
dedi.
Genç nesillerin
teknoloiik bir dünyo-
do yoşodığını oçık-
loyon Prof. Dr. Kodir
AsIon, "Bu dünyo
önlorın kişise| yorumu
ve bireysel kimlik-
lerinin bir porçosı

olmolıdır. Genç,
ieknolojinin, yoşomı
iehdit etmesi
konusundo tortış-
molıdır. Onlor birkoç
istisno dışındo
teknolo|inin ovonio-
jlorındon hoşlonırlor.
TeknoIojiyi geliştiren
insonlığın problem-
lerini izIeyen gençler,
teknolojik olgunluğo
oncqk eğitim
soyesinde uloşır.
Teknolojik olgunIuğo
uloşmodo yetişkin-
lerin onloyış ve
yordımıno ihtiyoç|orı
vordır. Bu do oncok
borışçı, demokrotik ve
yoşomo hokkıno
soygıyı ön plondo
tuton bir insonlık ide-
olinin eğitim sistemi
yoluylo kozondırıl-
mosıylo mümkün olo-
bilir" diye konuştu.

2l.yüzyılın en dikkote
değer özelliğinin
teknoIojik olondoki
müthiş gelişmeler
olduğunu vurguloyon
Prof. Dr. Aslon, şunlorı
söyledi:
"Söz konusu bu göz
komoştırıcı ve büyü-
leyici gelişmenin
ortoyo çıkordığı en
önemli sorun özellikle
gençlerin teknolojik
yoşomo uyum
sorunudur. Aslındo bu
durum mokro
düzeyde topIumun
genelinin sorunudur.
Doloyısıylo bir bokımo
ioplumsol bir sorun ile
korşı korşıyoyız. Tüm
toplumun olduğu gibi
gençliğin de yoşomlo
iIgili sorunlorındon biri
teknolojidir. Ziro genç
kuşoklor dünyo
teknolojisi içinde

(hotio bozen bu
teknoloiinin yordımı
ile) doğuyor, yoşıyor,
büyüyor, doloyısıylo
bütün benliğiyle
teknolojiden etkileniy-
or. Sonuçto, lekno|o-
|inin göz komoşiırıcı
gelişmelerine korşı
hoyronlık yo do
vozgeçme, reddetme
gibi bir tutum
geliştirmeye
boşlıyor. Bu
nedenle günümüz
gençliği zomon
zomon mekonik
dünyoyo isyon
etmekle yo do bu
dünyonın esiri olmok-
lo nitelendlriIse
de hiç kuşku
yok ki,

teknolojinin bütün
yororlorını ve
koloylıklorını kobuI
ediyor."
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Totillerini Türkiye'de
geçiren gurbetçiler,
çolıştıklorı ülkelere
dönmek için geldik-
leri Kopıkule,
Pozorkule ve İpsolo
Sınır kopılorındo 7-8
kiIometreyi bulon
uzun kuyruklor oluş-
iurdu. Gurbetçiler
kuyruklordqn dertli
Totillerini Türklye'de
geçiren gurbetçi|er,
çolıştıklorı ülke|ere
dönmek için geldik-
leri Kopıkule,
Pozorkule ve İpsolo
Sınır kopılorındo
uzun kuyruklor oluş-
turdu.
Edirne Gümrükleri
ve Muhoiqzq
Boşmüdürlüğü'nden
olınon bilgilere
göre, Kopıkule Sınır
Kopısı'ndo yurtdışıno
çıkış yopmok üzere
gelen gurbetçiler E
kilometre uzun-
luğundo kuyruk
oluşturdu.

Gurbetçilerin
büyük bölümünün
pozortesi günü
çolıştıklorı ülkelerde
işboşı yopmok
istemeleri nedeniyle
gümrük kopılorındo
yığılmo.yoşondığını
belirten yetkililer,
"Kopıkule'de 8,
Pozorku|e'de
2 ve İpsolo Sınır

Kopısı'ndo 7 kilonpe-
trelik kuyruk oluş$.
Türk gümrüklerinCe
işlemi bitmiş çok
soyıdo gurbetçi
Bulgor ve Yunon
gümrükçülerin
yqpmosı için
bekliyor.

lşl{m

Gurbetçilerin be
ledikleri güzer-
gohlordo sıkıntıyo
düşmemeleri için
gerekli güvenlik
önlemleri de olı
Yoğunluğun eylül
oynın ikincl
hottosıno kodor
süreceğini tohmin
ediyoruz"dedi.

Kopıkule Sınır
Kopısı'ndo
gurbetçilerin kullon-
mqlorı için seyyor
tuvoletler kurul-
duğunu do ifode
eden yetkilileı
se}4ror sotıcılonn
gurbetçileri ro
etmemderi için
polis ve
ekiplerinln dc
çolıştığını
koydettilor.

Kuyruklordo
bekleyen
gurbetçiler, oüomo_
bil ve oğoçlonn
oltıno gizlerıerek
çocuklonnı
güneşten
İurumoyo çolışvoİ.
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TEFEyüzde 0,2,
Anolistlerin Ağustos
oyı enflosyon tohmi-
ni ortolomosı,
Topton Eşyo Fiyotlorı
Endeksi'nde (TEFE)
yüzde 0.2, Tüketici
Fiyoilorı Endeksi'nde
(TÜFE) ise yüzde 0.5
oldu.

Foreks'in l 7 orocı
kurum onolisti ile
yoptığı onket sonu-
cundo, TEFE'de en
yüksek bek|enti 0.9
olurken, TÜFE'de de
yüzde 0.9 olqrok
gerçekleşti.
Ankete göre en

düşük beklentiler ise
TEFE'de yüzde eksi
0.6 ve TÜFE'de yüzde
0.1 şeklinde oluştu.
Çekirdek enflosyon
için en yüksek bek-
lenti yüzde 1.3
olurken, yüzde 0.2
en düşük tohmin

oldu. TEFE'de en çok
tohmin edilen oron-
lor 2'şer onolistin
görüşleri ile yüzde
0.9, 0.3,0.2 ve 0.1
oturken, TÜFE,de lsE
6 onolistin tohmini
ile yüzde 0.6 oldu.

ı,se yÜzde 0
aa

TUFE

Kum değlrmeni lle enerl
ll

üret[ı
Erzurumlu mucit
Cengiz Çelebi,
mütevozı otö-
lyesinde her gün
yeni bir şey icot
ediyor. Belediyede
dozer operotörü
olorok çolışon
Çelebi, son olorok
kumlo çevrilen
değirmenden
enerii üretti.
Yoptığı ilginç çolış-
molorq her gün bir
yenisini ekleyen
Erzurumlu mucit
Cengiz Çelebi, son
olqrok kumlo
çevrilen değir-
menden ener|i
üretecek bir sistem
icot etti.
Dodoşköy Belde
Belediyesi'nde dozer
operotörü olorok

çolışon Cengiz
Çelebi, son icodını
su değirmeninden
horeket ederek
gerçekleştirdiğini
belirterek, "Kış
oylorındo su değir-
meni çolışmoyobilir.
Ancok kum ile
değirmen sürek!i

çolıştırı|orok enerji
üretilebilir. yine
oynı yoldon pet
şişeleri keserek oynı
sistemin rüzgorlo
ço!ışmosı için bir
değirmen yoptım.
Bu sistemde de rüz-
gor ener|isi ku!-
lonılorok ener|i üreti-
mi yopılobi!ir. Hoyotı
koloyloştırocok pro-
jelerimi ge!iştirmeye
devom ediyorum.
Ancok burodo

imkqnlorım çok sınır-
lı. lstediğim molze-
meyl bulmokto
güç!ük çekiyorum"
dedi.
İşten orto kolon boş
zomqnlorındo evinin
bohçesinde oluştur-
duğu mütevozı otö-
lyesinde ilginç çolış-
moloro imzo oton
34 yoşındoki
belediye işçisi,
depremin olduğunu
hober veren olorm
sistemi, kordo ve
sudo yürüyebilen
bisiklet ve kum
değirmeniyle enerji
üretmek gibi yeni
icotIor yoptığını
söyledi.
Çelebi, doho
önce yoptığı
uçoğı uçurmok

için Türk Hovo
kurumu'ndon motor
istedi,ğini, oncok
olumlu cevop o!o-
modığı için uçok
hoyolini gerçek-
leştiremediğini
dile getirdi. En
büyük hoyolinin
kendi yopocoğı
uçoğı uçurmok
olduğunu ifode
eden Çelebi,
"Uçoğın ne şekilde
ve nosıl uçocoğını
çok iyi biliyorum.
Yoptığım ço|ışmoylo
motor bulmom
holinde kendi
uçoğımı uçurobilir-
im. Bu hoyolime de
bir gün kovuşo-
coğım" diye
konuştu.
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Devlet personel

Boşkonİığı (DPB},

Devlet Memurlorı
Yososı'ndo yopılon
değişiklikle devlet
memurlorıno doğum
sebebiyle verilen
mqzeret, süt ve
oylıksız izin konusuno
oyrıniılı ve örnekli bir
torif getirdi.
Devlet Personel
Boşkonlığı, Devlei
Memurlorı Yososı'ndo
yopı!on değişiklikle
devlet memurlorıno
doğum sebebiy|e
verilen mozeret izni,
oylıksız izin ve süt izni
konusudoki tered-
dut|eri gidermek ve
uygulomo birliği
soğlomok üzere bir
tebliğ yoyınlodı.
Resmi Gozete'de
yoyınlonon tebliğde,
izinlerin uygulonmosı
konusundo eski yo§o
ile değişikler orosın-
do korşıloştırmo
yopılorok, örneklerle
oyrıntılı bir oçıklo-
monın yopılmosı
dikkot çekii.
Tebliğde, yeni
düzenlemeye göre,
memurcı doğum
yopmo§ındon önce

8 hotto ve doğum
yoptığı torihten
itibqren 8 hotio
olmok üzere toplom
16 hofio süre ile
oylıklı izin verileceği
belirtilirken, çoğul
gebelik holinde ise,
doğumdon önceki E
hotiolık sureye 2
hofto süre
ekleneceği
koydedildi. Tebliğe
göre, soğlık durumu
uygun olduğu
tqkdirde, iobibin
onoyı ile memur
isterse doğumdon
önceki 3 hottoyo
kodor işyerinde
çolışobilecek. Bu
durumdo, memu]un
çolıştığı süreler,

_ 
doğum sonrosı
sürelere eklenecek.
Yukorıdo öngörülen
süreler memurun
soğlık durumuno
göre tobip roporun-
do belirlenecek mik-
tqrdo uzotılobilecek.
Memur|oro, bir
yoşındon küçük
çocuklorını
emzirmeleri için
günde toplom bir
buçuk soqt süi izni
verilecek.

$uyllll0 nınaılllena§ı
çrneİlylz?

Gündelik hoyotio
ihmol ettiklerimizin
boşındo su içmek
gelir. Ozellikle kim-
imiz için eziyettir
sonki o bir bordok
suyu bitirmek. Ancok
soğ|ığın korunmosı
ve con!ılığın
sürdürülebilmesi için
gerekli bir numorolı
modde sudur.
vücudumuzun
% 55-75' lik kısmını
oluşturur.
Memoriol Diyobet,
Kordiyolo|i ve
Hipertonsiyon
Merkezi'nden
BesIenme ve Diyet
Uzmonı Müge
Aksu, suyun soğlık
oçısındon
foydo!orını
onlotiı:
su; metqbolizmonın
düzenlenmesinde ve
vücudumuzdqki tüm
reoksiyonlqrdo
görevlidir. Gün
boyu içeceğimiz 2lt
su, enerii ol,ı.tumunu
ortırır ve zoyıflomoyo
yordımcı olur, besin
moddeleri, oksijeni...
toşıyorok orgon ve
dokulorı korur. Aç
kornıno içtiğimiz su;
orgonizmoyı zoror!ı
toksin moddelerden
onndınr.
ımmün sisieminin,
görevini yopobilmesi
için su gereklidir. Bu

özelliği ile zinde ve
dinç kolmomızdo
yordımcıdır.
Cildimizin; nem ve
elostikiyetinin düzen-
lenmesinde su rol
oynqr. Günümüzde
boyonlorın korkulu
rüyosı holine gelen
selülit oluşumunun
önlenmesinde
de su yine
i!k sıroyı olır.
Emzikli kodınlordo;
süt üretimini ortıron
en önemli sıvı sudur.
Özellikle kotor! orqn-
lon yüksek hozır
mewe sulorı, goz
yopon ositli içecek-
ler yerine su tercih
ediImelidir.
Homilelikte; suyun
önemi doho do
qrior. Bebeğin içinde
bulunduğu omnion
sıvısı her üç sootte
bir kendini yeniler.

yetersiz sıvı
olımı ile
omnion mik-
torı ozolq-
coğındon,
suyq
gereksinim
qrtor.
Sıcok
hovqlordo;
vücut sıcok-
lığını düzen-
leyici olorok
çolışır. Dikkot
edeceğimiz
nokto, yozın
içtiğimiz su

miktorını ortırmo
gerekliliğidir.
Bedenimiz ısındıkço
terler ve su koybed-
er. Bunun için su
seviyesini yeterli düz-
eye getirmemiz
gerekir. Vücut, suyu
okiif olorok ku!|onır,
depoloyomoz. Bu
sebeple susuzluğo
doyonomoyız.
Vücudumuzun hiç su
içmeden doyon-
obileceği moximum
süre en uygun şort-
lordo 7 gündür.
Sporculordo; su
koybeden vücut,
yeterli sıvıyı yerine
koyomıyorso; buno
tepki göstererek
metobolizmomızı
yovoşlotır.
Suyun otımını
engellemeye
çolışır.

Ozellikle spor son-
rosı, ter ile otılon
suyun yerine gelmesi
için ; egzersiz ve
yorışton I5 dk önce
l -l .5 bordok, egzer-
siz ve yorış sırosındo
her l0-t 5 dokikodo
bir l 12 boıdqk su
içi!mesi gereklidir.
Nosıl her şeyin fozlosı
zoror!ıyso; oştrı su
içtiğimizde de
bedenin otmokto
zorlondığı su tutu-
lorok ödemler
oluşur. Bir seferde
çok fozlo su
içilmesi ile
böbrekler zoror
görebi!ir...
Kısoco;
-t 0-12 bordok suyu,
gün içine doğıtorok
için.
-Su içmek için
susomoyı bekle-
meyin. Unutmoyın;
vücudumuzun, his-
settiğimizden çok
doho fozlo suyo
ihtiyocı vor.
-Her ögünden l5 dk
önce 1-2 bordok su
için ki; 20 dokikodo
doygunluk mesojı
olqn beynimizde, bu
hissin oluşumunu hız-
londırın.
-Hiçbir sıvı içeceğin
suyun yerini tom
onlomıylo tut-
modığını
unutmoyın...

l

Mlkrobun dahydal ısı
Bitkl, holruon yo do
büyük pekçok orgo-
nizmonın"gen dizili-
mini hqtto torih
öncesi conlılonn
kopyolonnı elde
etmeye çolışon
genetik bilimcileı
bu kez dikkofleri
ihmo| edilen inson-
lonn kendi bedenin-
deki mikroploro
çevirdi|er.
Normol blr insonın
boğırsoğındo 500
oyn tür mikrop
yoşodığını bellrleyen
uzmonloı bir o
kodor do oğızdo ve
vojinodo yuvolonon
mikroplorın orgonlz-

yoron olduğunu
tespit etti!ııg,
TübitoKın Bilim
Teknik Dergisi'nde,
yer olon bir oröştır-
modo, insqn vücud-
unu mesken edinmiş
bokierl ve ünis|erin,
yoşqm için çok
önemli olduğu vur-
gulondı.
Boğırsoklordoki
mikroplonn hem
hozmı koloy-
loşiırdığı, hem de
doho zororlı orgo-
nizmolon vücudun
dışıno ottığı ifode
edildi. Ancok inson
vücudundokl mikro-
plon loborotuvordo

olmodığı için özellik-
lerinin fozlo bi|ln-
mediği koydedildi.
ABD'de bulunon
Genomik
Aroştırmo!or
Enstitüsü ile stonfort
üniversitesi'nden b|li-
modomlon, vücutto-
ki boşluklordon o|ı-
non sıvı|orı doğru-
don, doho önce
inson genom pro-
|esinde yororlonılon
dizgeIeme
mokinelerine otmoyı
plon!ıyorlor.
Mokinelerden
soğlonocok veri-
leıln, hongi orgoniz-
molonn inson
vücudunun

neresinde
yoşodığının bilinme-
sine ışık tutocoğı
ifode ediliyor.
Aroştırmocılor işe diş
ve dişetlerinde
oluşon bokteri p!ok-
lorındon bir örnekle
boşlodılor.
Aroştırmocıloro
göre, elde edilen
dizi|imlerin yüzde
40'ton fozlosıno
şimdiye kodor hiçbir
yerde rostlonmodı.
Bunlorın, bilinen
bokterilerdeki yeni
genler yo do
tümüyle yeni türlere
oit olduklorı
düşünülüyor.

Var

mo n bir ltmok mümkün
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MAKıNE MUH. .

çAL.EKo.yE FND. ıLışK.
GUMRUK |ŞLETME

TURıZM VE oTEL. ış.
BASıN V.E YAYıN

HEMşıREtıK
TEKsTlL

. ixriser
TuRlzM VE oTEL.lş.

çAt.EKo. VE END.ıLış.
KAMu YoN.

S|NİF OGBETMENLİGİ
DİŞ TİCARET
.|şLETME.._.

sEY.lşLETMEcıLlGı . _.
ENDUSTBİ MUHENDISLİGİ

ışLETME
ıKTısAT

çoçuK orıişiıvıi
lşLETME

.. |şLETME
BuRo..YgN. VE sEK.

SİNİF qGRETMENLİGİ
. . ışLETME

HALKIA ıLış. VE REKuMqıLı(
JEODEZİ VE F9TOGRAMETRİ MUH.

lşLETME
MALıYE

uLusLAB ınış.ı iıiş.
MAKıNE MuH.

METALURJıVE MA[. MuH.
.ıNşAAT
ışLETME

M uTE RCıN-TE Rc. FIMANGA
uLustAR ARASı ıLlş.

TASARıM VE K9ılsıCRuKsıY.gN oGRT.
slNıF oGRETMENLıG|

ıııırı.e iı.iş .

TASAR|M VE KqNsKtRUKsıYoN oGRT.
ışIETME

YEREL YONETİMLER

ANADoLu
ANADoLu
s.oervıiRrı_
ANADoı.u
BALİKESİR

uNV.
uNV.
l,NV.
uNV.
uNV.ısMAıL N

ıizıını Bu BAşARıvıvAKALAMAMıZDA ıüyüx pRv senigi oııııı oKuL öĞngrııırı,ıırniıııizı v
öİtt KöRFEz FEN DERsHANEsl,NE TEşEKKüR EDERlz.
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Çocuklonnlzln gqnde en oz üç sootini olocok olon okul yolculuklonno son Veriyoruz....

Okulumuz ozel Aykeni alköğreİim okulu ve Anosınlfl 2oo4 - 2oo5 öğreİirn yıll koyıtıorıno boşlo
Deneyimli kodrosu ve çoğdoş eğitim onlğyışlyıo sizlere en yokln özel okuldur

mıştır.

2004-2005 ÖGRETıM uLı F|YAT ıisıııı,ıiz
SıNıFLAR Ücne r
ANASıNıFı 3.ooo.ooo.ooo TL
l . sıNıF 3.75o.ooo.ooo TL
2. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo Tt
3. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
5. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
6. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. slNıF 4.5o0.ooo.ooo TL
8. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlorımızo yemek ve servis dohildir
öornırıERDE l o TAı(sıT iMKANı vARDıR

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

a
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GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜK GAZETESıGEMLıK
ı

TARAFSİZ SİYASİ G.AZETE
FlYATl : 250.000- TL.

l a
a Jfraİ aİ

a
Kıso odı MEER olon Mormoro Depremi Acil Yopılonmo Projesi

en r|skli bölge olmosı nedeniyle ilk kez Gemlik'te boşlotıIdı.

es, lafil
Afete Duyor|ı
Plonlomo için Kentse!
Risk Anolizi ve Mikro
Bölgeleme Ço!ışmosı
yopocok oIon uzmon
elemonlor, Gemlik'in
çıkorılocok tüm veri-
lerini bilgisoyor
ortomındo
değerlendirecekler.
Gemlik, Tekirdoğ,
Eskişehir, BondırJTıo,
Körfez, Bokırköy de
uygulonocok olon
MEER pro|esi,
Amerikon ABS
Consulting
uluslororosı Alter ve
Üçer firmotorı torofın-
don yürütülecek.

Hoberi soyfo 3'te

ı ı

a

bu projeyi duyurmuş, Gemlikle birlikte
Bondıımo ve Boknköy'ün kop.

Veyükleyecek

n 300

Gemlik blrriskllgöre bolge.
nmqkhozırloyerine dşreme

söy|edi.
sonr0lmız depıemden

hoarlıklı

orioklık, bu l«onudoki her

olobilecegini

bir

ve Tüü orioklığı olmş.

Kadrİ GüLER
l«adri5u ler@hotmail.com

İltl gtlzel hober

için dtiymeye bosıldı,
kez Gemlikten boşlryoı.

o§arr.m §nıniıyer Hatokçtl
,dı*iddaı,i §
şiddoüi nŞı,*.ı r.::.,]
iın"voiJi ffi
hdıl il Mormoro Bölgesi deprem risk horitosı

ff $



kpss terclh formlorı
doğıtılmoyo boşlon

\
Seyfettin SEKERSÖZ

komu personel
Seçme Sınovı
§onucundo
Devlet
Memurluğu'no
o!ınocokloro
verilecek tercih
formlorı doğıtıl-
moyo boşlondı.
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nde
verilmeye
boşlonon formlor
için 3 milyon
liro ödenecek.
Tercih Formlon'nı
olorok dolduro-
coklorın bunlon
yine İ!çe Milli

liro yotırocoklor.
hesobıno 5

Eğitim
Müdürlüğü'ne
10 Eylü! torihine
kodor teslim

etmeleri gerekiyor.
Tercih Formlorı'nı
olon kişiler oynco
bildirilen

bonko!orq
ösyM,nin ilgili

Seyfettin SEKERSÖZ

Burso Kızıloy Kon
Merkezi ile Kızıloy
Derneği Gemlik
Şubesi'nin periyodik
o|orok dtizenledik-
leri kon boğışı
komponyosındo iki
günde l07 ünite
kon boğışı yopıldı.
"Bir domlo kon bir
inson" porolosıylo
boşlotılon ve
4oydo bir tekror-
lonon kon boğışı
komponyosıno
özetlikle ço!ışon
votondqşlorın
ilgisi oldu.
Holkımızın iiıtiyocı
olmodığı sürece
kon boğışı'nın ne
onlomo geldiğini

l07 ün|ie kon ioplon2
ıı

gunde

omcrcım
25'i bulmok ve
modolyo olmoF'
demeleri ise
vermeyenlerin
orosındo teselli
buIobillyor.

dohi bilmedikleri
günümüzde, hos-
tonelerde yoşonqn
kon bulmo teloşı
ise boğış yopon
kişilerin duyorIılıklqrı
soyesinde
giderilebiliyor.

Betediye Sergi
Sqlonundo iki gün
devom eden kon
boğışı kompo-
nyosındo bozı
votondoşlorın
"Ben 74'ncü kez
kon veriyorıJm,

VASİFLİ l VASİFSİZ
ELEMAN ALıNAGAı<TıFı.

ASı<EFRLİ x YA.PM ış oLMALAFıı
TEFıcİrı SEBEBıDıFı.

U(CİP(E)Tnş ı.TD. şrİO
Tel 

= 
574 ()5 46 OFRHANGA Zl
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slYAsı oAzErE
rtezı(

İnsonoğlunun yoşodığı dünyodo duyorsız
!ık odıno binlerce dovronış gösteriliyor.

Ne goriptir ki;
- İnson kendisine korşı soygısız..

Doğoyo düşmon.
Korşısındokine ocımosız.
Ve her geçen gün sevgi tohumlon siliniyor.
Kin ve çıkor tohumlorı serpilip gelişiyor.
Nedir bu onlomok olonoksız?
Büyük olosılıklo lnson denilen conlının

kimyosındon koynoklonon bu yopının hızlo
evrlmleşmesl gerekiyor.

Sovoşlorın, kovgolorın, tortışmolorın oltın-
do yoton bu gen insonı evrenden si|ecek.

Demek ki borış içinde sonsuzo dek yoşom
olonoksız.

Mutloko "çıkor" odok!ı itişmeler olocok.
Olocok do kime ne yoror soğloyocok?
Bugüne dek soğlomodığı gibi..
Şimdi Türkiye'nin sınır komşusu lrok'to

yoşonon!or.
Ne oluyor?
Ne odıno yopılıyor?
Diyecekler ki borış odıno..
Ben de İnönü'nün o ünlü deyişiyle korşılık

veririm bu oçıklomoyo;
"Hodi conım sen de."
Modem öyleydi neredeyse blr yıl oldu.
Neden borış soğlonomıyor?
Şu bir gerçek ki;
'Yoşom boşkolorının mutsuzluğu üzerinde

kurulomoz."
lrok'to do bu soptomo bir kez doho

konıtlonryor.
Kimse kimsenin boyunduruğuno girmek

istemez.
Çünkü boğımsızlık kodor "kutsol"bir değer

dqho yeryüzünde yo!«tur.

Hukuk do,din de,siyoset de oncok boğım-
sız ortomlordo filizlenir ve yoşor.

Onun için;
Uluslor elde ettiği boğımsızlıklorını koloy

koloy gözden çıkormomolıdırlor.
Uyo nık olmok,diplomotik,ekonomik,sosyo!

her girişimin hesobını Ritobını yopmok zorun-
dodırlor.

Afriko'nın kuzeyindeki sömürgelerin yıllor-
co nosı! boğuştuklorı gözlerimizin önünde..

2OO4 yı|ıno gelindiğinde holo sömürgeler
vor ve oçlık, sefolet, yokluk içinde çı]pınıyor-
lqr.

Ve işin kötüsü;
Bugün kendisini "büyük" olorok

odlondıronlor "dünyoyı sömürmek için"
ellerinden geleni ortlorıno koymuyorlor.

Gürhqn ÇETINKAYA

Duyarsızlık

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

oKUYUN
oKUTuN

K tlez
ı G0NL0KSıYA9|GAZETE r

otn.İ(

ELEMAN ARANİYOR

ı
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Deprem konusunda en kapsamlı çalışmalar 6 pilot bölge içinde sadece Gemlik'te yapılacak

,ö

Şonlıurfo'yo Kilise, Sinogog,,,

Peygomberler şehri Şonlıurfo'yo
kilise, sinogog.
Uzücü olqn Müslümonlığı
kimseye bırqkmoyon iktldor
döneminde.
Hz. İbrqhim peygomber
putlorı kırmıştı.

$mdi bizler boş ucuno
koyduruyoruz.
Hz. lbıohlm'ln ruhu rohotsız

ı?onnı 
1arorııı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kıso odı (MEER) olon
Mormoro Depremi
Acll Yordım
Yopılonmo Projesi
bosıno tonıtılorok
boşlotıldı.
2OO2 yılındo ilk kez
boşlotılon çolışmolor-
do Mormoro
Bölgesi'nde deprem
riski toşıyon ve pilot
bölge olorok
belirlenen tekirdoğ,
Bokırköy, Körfez,
Bondırmo, Gemlik ve
Eskişehir'de boşlotıIon
ön çolışmolqrdon
sonro hozırlonon
pCIe kopsomındo
(PUB) Boşbokonlık
Proİe Uygulomq Birimi
torofındon iholeye
çıkorılmıştı.'
lholeyi olon üçlü
konsorsiyum'don
Amerikon ABS
Consulting, ı

Uluslororosı ALTER ve
ÜÇrn firmolorıno
mensup uzmonlor
dün belediye Boşkonı
Mehmet Turgut'u
ziyoret ederek
çolışmolorın resmen
boşlotıldığını
bildirdiler.
Önceki gün İstonbul
Kondilli'de yopılon

toplontının ordındon
Tekirdoğ, Bokırköy
ve Körfez
Beledlyeleri'ni ziyoret
eden Amerikon ve
Türk Firmolorıno
mensup uzmonlor
dün Gemlik'e gelerek
Belediyenin dqho
önce yoptığı
çolışmolordon bilgiler
oldı!qr.
ı o AvDA girinilrcr«
Afete Duyorlı
Plon|omo için Kentsel
Risk Anolizi ve Mikro
Bölgeleme Ço!ışmosı
,yopocok olon uzmon
elemonlor Gemlik'in
çıkorılocok tüm
verilerini bi§lsoyor

ortomındo
değerlendirecel«Ğr.
4 oy önce 6 pilot
bölgede boşlotılon
çolışmolqr sonucun-
do olınon verilere
göre ço!ışmq!orını
sürdürecek olon
teknik elemonlorın
Gemlik'ieki çolış-
molorını l0 oydo
bitirecekleri belirtildi.
Çoklu Tobii Afetleı
toprok koymolon ve
sel oluşon toprok
koymolon'nı
inceleyecek olon
teknik elemonlqr,
Gemlik'in Afet
Hosor risk horitosını
çıkorocoklor.
Ço!ışmolordo
oynco Binolorın
güçlendirilmesi,
yongınlor, mevcut
bino stoku üzerinde
yopılocok ve olınon
verilerin bilgisoyor
ortomıno oktorılmosı
do bu proie kop-
sqmındo olocok.
GEçMİşTE
YAŞAMNLAR
BUNDAN SONRA
YAŞANMASİN
1992 yılındo
Hükümet ile Dünyo
Bonkosı orosındo
imzolonon Mormoro
Depremi Acil
Yordım Yopılonmo
Pro|esi (MEER)

çerçevesinde
t 7 Ağustos 1999
depreminden §onro
boşlotılon ço|ışmolor
içlnde OĞlealyelerin
bllgisoyor oğının
güçlendlrilmesi içln

Gemlik Belediyesine
iki yı| önce 60
rnilyor liro tutorındo
Bilgisoyor oğı
kurulmuştu.
"Geçmişte yoşonon-
lqrın bundqn sonro
yoşonmomcill'
porolosıylo resmen
boşlotılon MEER
Pro|esi'nin Gemlik için
çok önemli olduğuno
dikkot çeken
Belediye Boşkonı
Mehmet Turgut,

şimdiye kodor
Deprem konusundo
en kopsomlı çolış-
moIorın 6 pilot
bölge içinde sodece
Gemlik'te yopıldığını
söyledi.
"Yopılocok çotış-
mqlorın Türkiye'ye
örnek olocok ııygula-
mo" olocoğıno dikkot
çeken Boşkon
Mehmet Turgut, "Biz
sodece bir üniversite
ile çolışmodık, Birçok
üniverslte Gemllkte
çolışmolor yoptı, qyrı
qyrı hepsinin göruş-
leri ve blze verdikerl
roporlor vor.
Dört yıl iğnde
belediye olorok
tüm çolışmolon
yoptık. Hükümetin
geleceffieki ııygulo-
mos, Ntivyon'lu
yerlerin terk edllerek
sağlom hqzlne
orozilerinin iskono ,

açılmo çolışmosı olo-
cqk. Bizde çorrş-
molorımızı buno
göre yopocoğıt'
şekllnde konuştu.

Erol GÜRçAv

HıoYIet bİr şey....

Hoyreıt bir şey.
Bu Tr<ıbzonspor yine bir olmozı

boşordı.
Dinomo-Kiev tokımını Kiev'de yen-

mişii.
Çok do go! koçırmıştı.
Turü goronti zonnetti.
Hotlio genel sekreterini kuro çeki-

mi içirı Monoco'yo bi|e göndermişti.
Am,o hesoplor bozuldu.
Bir ,devreyi l0 kişi oynoyon

Dinorno-Kiev Trobzonspor'u,
Trobzon'do yendi.

Ve şompiyon klüplerden eledi.
Trcıbzonspor tom 6,5 trilyon poro

koybetii.
Şiındi neye yonsın.
Şoımpiyonodon elenmeyemi yon-

sın.
Yokso giden 6,5 trilyon poroyo mı

?
Trobzon'un durumu herkesin

kuloğıno küpe olmolı.
Futbol do turu gorontilemek diye

bir şey yokiur.
Sonuç, sohodo belirlenir.
Dinomo-Kiev yıllorın şöhretli bir

tokımıydı.
Bugün belki, eski gücünde değll-

dı.
Amo iecrübeliydi.
Ve bu tecnibe ile oyunu lehlne

çevirdi.
Kolobolık bir defons ile, oyunu kil-

itledi.
Çok oz bile olso, bulunduğu

pozisyon|orı gole çevirdi.
Zoien futbolun kurolı do buydu.
Trobzon bu moçı yıllorco unuto-

moz.
Çünkü, koçırdığı bo!ık çok büyük-

İü.

Aptal lar, akıl l ılardan,

Pek az şey öğrenirter,

Ama akıllılar,

Aptallardan çok şey öğrenirler,

"Cato"

ABONE OLDUNUZ MU?

,,,
ts.

aİ ABONE OLUN
oKUYuN
oKuTuN
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lu'do yoptığı
konuşmodo, ileri
oylordo Gemli
özel holk günleri
düzenleyerek
sorunlorı burodo
çözeceklerini
bildirdi.
okunon mevlitin
ordındon misofi
eili pilov, oyron
Kemolpoşo totlısı
ikrom edildi.
Burso Millefueki|!
Alton Koro
Zoter Hıdıroğlu,
Boşkon Mehmet
Turgut ve lIçe
Boşkonı Enver
Şohin sünnet olo
çocukloro birer
oltın ve oItın yo
hediye etiibr.

Al(P'nln toplu $unn

şölenlne b
ıı ıı

g

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Porti İlçe
Teşkilotının ilk kez
düzenlediği
Sünnet Şöleni'ne
votondoşlor
büyük ilgi gösierdi.
Grup Çoy
Bohçesi'nde
düzenlenen sünnet
şöleninde 48 çocuk
sünnet ettirildi.
Şölene AK Porti Burso
Milletvekl!leri Alton
Koropoşooğlu ve
Zoter Hıdıroğ!u'nun
yonı sıro Belediye
Boşkonı Mehmet
Turgut, Orhongozi
Belediye Boşkon
Yusuf Korkusuz,
Umurbey belediye
Boşkonı Fotih
Mehmet Güler, ll
Genel Meclisi ve
Belediye Meclisi
üyeleri ile çok
soyıdo votondoş ve
sünnet çocuklorının
oileleri kotıldı..

Şölene kotkılonndon
doloyı emeği
geçen tüm teşkilot
mensuplorıno
teşekkür eden İIçe
Boşkonı Enver Şohin,
"Olondqn olmoyono
duyorlılığıylo 48
çocuğumuzu sünnet
ettirdik. Bu şöleni
önümüzdeki
yıllordo dq devom
ettireceğiz"
şeklinde konuştu.
Burso Milletyekili
Zoteı Hıdjroğlu lse
yoptığı konuşmodo

Gemlik'e mü|deli
hoberler verdi.
Hıdıroğlu , "Erken
gelip SSK Hostone
sihe dönüştürülmek
isfenen binoyı gör
düm. Binonın hos-
tqneye dönüş mesi
için çolışmolorımız
süriryör, Gemlike
900 yotoklı
ssk hosfonesi
kozondırocoğız.
Bunun yonındo
Umurbey oliındo
bulunon yere köprü
lü kwşok için giri
şimlerimiz sürtryor.
Nıkoro'don Gem
liKin ihtiyocı olon
işlerin her zamon
tokipçisiyiz" dedi.
Alton Koropoşqoğ
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Deyht Hastanesi ek

ünffesi 3 katoiar;ak
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi'nin
karşısına yapılmakta olan bir katlı diya!ız ünitesi
Gem|ik Sağlık HizmetIeri Derneği'nin desteğiyle
üç kata çıkartıldı. Protokol, dün imzalandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Muommer Ağım
Devlet Hostonesi'nin
ek poliklinik
inşootıno Gemlik
Soğlık Hizmetleri
Yordım Derneği
torofındon iki kot
doho yopılocok.
Devletin ihole ettiği
zemin kotın üstüne
yopılocok iki koi
için Ticoret Sonoy!
odosı'ndo dernek
yetkilileri ve
inşootı üstlenen
Duov lnşoot Toohhüt
Şirketi orosındo
onloşmo yopıldı.
Zemin kotın inşootını
üstlenen Duov
firmosı iki kot
üzerine t 5l0
metrekore kobo
inşootı 240 milyor
liroyo 2.5 oydo
tomqmloyocok.
KDV korşı!ığı olon
ücretin dışındo ilgili
firmo işi oksottığı
to|«tirde her gün için
500 milyon liro
tozminot ödeyecek.
Viloyetien gerekli
iznin olındığını
blldiren dernek
Boşkonı Mehmet
Turgut, inşootın
kontrolü Boyındırlık
Bokonlığı Yopım
İ$eri Teknik şort-

nomesıne gore
yopılocoğını
biIdirdi.
İnşootın kontro!ünü
ise Boyındırlık İl

Müdürlüğü'nün
yopocoğını
oİıkloyon Turgut,
yopılocok iki kotio
70 odo bulu-
nocoğını bildirdi.
Tüm polikliniklerin
yeni toplonmosını
ve eski binonın do
tomomen yotoklı
durumo getirilmesi
için çolışmolor
yopıldığıno dikkot
çeken Turgut,
Devlet Hostonesi'nin
SSK'nın büyük
yükünü çel«tiğini
ve ileriki yıllordo
bölge hostonesi
konumuno gele-
ceğini ileri sürdü.
Al(P Burso
Milletvekili Alton
Koropoşooğlu'iıun

do hozır bulunduğu
imzo törenine
Hqstone yönetimin-
den Boşkon
Mehmet Turgut,
Tevfik Soloksuboşı,
Hokkı Çokır,
Erdoğon
Borutçuoğlu,
Teomon Ekim ile
Duov firmo sohibi
Fohri Uzel kqtıldı.
Müteohhide otılon
imzolordon sonrq
l00 mi[or|ık çekinin
veri!diği iörende
bozı bi|giler veren
Koropoşooğlu,
yeni bütçe döne-
miılde Gemlik
Devlet Hostonesinin
ismini vererek,
l trilyon liro ödenek
çıkorocoğını bu
İoronındo inşootın
iç dononımı ile
cihozlorın olımındo
kul!onılocoğını
bildirdi.
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2OO4-2O05 eğitim-
öğretim yılındo bir
velinin yokloşık 2 m}l-
yor liro horcomo
yopocoğı belirtildi.
Lise öğrencileri için bu
rokomın 2.6 milyor
liroyı bulocoğı
koydedildi.
Eğitim-Sen'in ilköğre-
tlm 5. sınıf öğren-
cisinin horcomolorını
boz olorok yoptığı
oroştıimoyo göre, bir
veli i|köğretim öğren-
clsi için ortolomo l
milyor 937 milyon liro
yıllık horcomo
yopocok.
Sendiko'nın l yıl için
boz oldığı horcomo
kolemleri şöyle:
-Koyıt porosı (Boğış
odı oltındo) 300
milyon
-Kotkı porosı 30

milyon
-Silgi, iebeşir, ompul,
vs. l2 milyon
-Spor porosı 25 milyon
-Dergi 30 milyon
-Korne 5 milyon
-Diplomo l0 milyon
-Koynok kitop
25 milyon
-Fotoğrof çekimi l5
milyon
-Etüt yo do kurs 300
milyon
-Fotokopi, koğıt, zıri,
vs. 30 milyon

-Perde, moso örtüsü
l5 milyon
-Serv|s ücreti 520
milyon
-Müze, gezi, tiyotro 30
milyon
-Com, boyo, çeşitli.
bokım-onorım l5
milyon
-Boyrok, flomo, vs. l0
milyon
-Kitoplık l0 milyon
-Poso 5 milyon
-Kıyofet(giyecek) 200
milyon

-Boyrom kostümlerl 50
milyon
-Ders kitobı -

-Kırtosiye, çonto,
suluk, vs. l20 milyon
-Kontin, kooperotif
giderleri l80 milyon
Toplom l
milyor 93 m ilyon
yiBo vE pio,LARDA

MALiYET YAR| YAR|YA
oüşüvon
Açıklomodo, bu hor-
como kolemlerinin
ilköğretim 5. sınıf
öğrencilerinin horco-
molorı boz olınorok
hozırlondığı be!irtil-
erek, eğitim horco-
molorının kentin
gelişmişlik düzeyine
göre değlştlği
koydedildi.
Açıklomoyo göre,
ortoöğretim öğrenci-
leri için ilköğretim

a

öğrencilerinden yüzde
30 fozlo (yokloşık 2
milyor 600 milyon liro)
horcomo yopılocok.
Köylerde, Yotı|ı
İıı<öğretim. Bölge
Okullorı (YIBO) ile
Ponsiyonlu İll<oğretim
Okullorı'ndo (PİO)

öğrenim gören öğren-
cllerin moliyeti ise

şehir boz olınorok
yopılon horcomonın
yorısı kodqr o|ocok.
"HARCAMALAR EL

YAKAcAK"
Eğitim-Sen Genel
Boşkonı Alooddin
Dinçer, orton eğitim
horcomolorının
"velilerin elini yoko-
coğını" koydetti.
"Eğitim sisteminin her
geçen gün ticori bir
onloyışo

Türk-lş'in yoptığı
oroştırmodo, oçlık
sınırının 477 milyon
liro, yoksulIuk
'sınırının ise l milyor
449 milyon liro
olduğu belirlendi.
Türk-İş'ten yopılon
oçıklomoyo göre,
Ağustos oyındo 4
kişil|k bir o|lenin,
"oç|ık sınırı" olorok
nitelenen, yeterli ve
soğlıklı olqrok
beslenebilmesi için
yopmosı gereken
osgori gıdo horco-
mosı tutorı 47 6 mily-
on 564 bin liro
olorok belirlendi. Bu
rokom, bir önceki
oyo göre yüzde 0.6
ozoldı. Geçen oy
için oçlık sınırı 479

büründüğünü" ifode
eden Dinçe1 "Veliler
çocuklorını
okutobilmek için ortık
milyonlorlo değil, mil-
yorlorlo ifode edilen
rokomlorlo horcomo
yopmok zorundo
kolıyor" dedi.
Bu noktodon horeke-
tle Türkiye'de eğiiim-
öğretimin Anoyoso'do
beIIrtildiğl glbl
"porosız olmodığını"
koydeden Dinçe1
"Mi|yonlorco çocuk ve
gencimiz|n eğitim
hokkındon mohrum
bırokı|mosındo, işsizlik
ve yoksulluklo
boğuşon velilerin
hiçbir suçu yoktur. Ası|
suçlu 'porolı eğitimi'
temel politiko holine
getirenlerdir" dedi.

milyon 342 bin liro
olorok tespit
edilmişti.
Gıdo horco-
molorının yonı sıro
kiro, q|oşım, yoko-
cok, elektrik, su,
hoberleşme, giyim,
eğiiim, soğlık,
iletişim, kültür gibi
temel ihtiyoçlor için
yopılmosı gereken
horcomolorın tutorı
ise l milyor 449
milyon liroyo gerile-
di. 'Yoksulluk sınırı"
olorok nitelenen bu
rokom do geçen oy
l milyor 457 milyon
liro olorok belirlen-
mişti, Açıklomodo,
mewe-sebzenin bu
oy mutfoğı rohotlot-
tığı koydedildi.

B/{iffi[uiltf/t ffi,tTlfi{T
Açlıks,nfft

477 milyonlka
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J Sondd Mqtzgmeleri
D Kürd<
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J Mgcun
D GoArenlztl çivı
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ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon 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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yororlonmo çoğın-
do, 3-6 yoş orosı 4
milyon,500 bin
çocuk bulunduğunu
onlotorok, "Buno
korşılık bu kurumlor-
dori sodece 415 bin
çocuğumuz yoror-
lonmoktodır. 4
milyondon fozlo
çocuğumuz çok
önemli
dönemlerini, plon-

ll I va

l
v

e tım ça
Okul Oncesi Eğitim
plotformu komite
Boşkonı Prof. Dr.
Aylo Oktoy, okul
öncesi eğitimin
önemine dikkot
çekerek, "İıkögre-
time boşlomodon
önce okuI öncesi
eğitim olon çocuk-
!oı diğerlerine göre
dil, bilişsel ve
sosyol-duygusol
gelişim oçısındon
doho öndeIer" dedi.
The Mormoro
Oteli'nde düzenle-
nen bosın toplon-
tısındo konuşon
Prof.Dr. Oktoy, p!ot-
formun l995 yılın-
don bu yono 1-7
Eylül torihleri orosın-
do gerçekleştirdiği
etkinliklerle okul
öncesi eğitimin
önemine dikkot
çekmeye çolıştığını
söyledi.
Bu olondo yeterli

derecede eğitim-
cinin yeiiştiğini
koydeden Prof. Dr.
Oktoy, inson
yoşomının ilk 7
yılının çok önemli
olduğunu vurgulodı.
lnson beyninin ilk
yıllordo gelen
uyorılorlo geliştiğini
belirten Prof. Di.
Okioy, "Bu yıllordo
vereceklerimiz ileriki
yıllordo olocok-
lonmızın gorontisi"
dedi.
Prof. Dr. Oktoy,'
çocuğun 3 yoşın-
don ltiboren kendi
yoşıtlorıylo biroro-

do olmoyo ihiiyocı
bulunduğunu
onloiorok, bunun
için de kurumsol
eğitimin çok önemli
olduğunu bildirdi.
"llköğretim zorunlu
yo okul öncesi
eğitim?" diyen Prof.
Dr. Oktoy,
"Yoptığımız bir
oroştırmoyd göre,
ilköğretime boşlo-
modon önce okul
öncesi eğitim olon
çocuklor, diğerler-
ine gıöre dil. bilişsel
ve sosyol-duygusol
ge!işim oçısındon
doho öndeler" diye

konuştu.
Herkesi "küçüklere
destek vermeye"
çoğıron Prof. Dr.
Oktoy, bu konuyo
özel kuruluşlorın do
destek vermesi
gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Aylo Oktoy,
okul öncesi kurum
seçilirken dikkoi
edilmesi gerekenleri
ise şöyle sırolodı:
"Soğlıklı, temiz,
güvenli, geniş, eğit-
men ve kopositesi
yeterli olmolı. Eğitim
felsefesi çocuk
odoklı o|molı, oile-
okul işblrliği gerçek-
leşmeli, her şey
çocuk boyutundo
ve olt roflordo
bulunmolı."
ETKiNLıKLER...
Komite Boşkon
yordımcısı Turhon
Özüduru do,
Türkiye'de okul
öncesi kurumlordon

sjz_progromslz
onne-bobolorının
yetenekleri
ölçüsünde
geçirmektedi/'
dedi.
özüduru, okul ö
si eğitim olmış bir
çocuğun llköğre-
timde okumo-yoz-
moyı 2, olmomış
olonın ise 4 oydo
öğrendiğine işoret

etti.
Bu orodo, etki
likler kopsom
do orolorındo
İstonbut, Anko
Trobzon ve
Molotyo'nın do
bulunduğu l7
ilde oçık olon
toplontılorı,
onne-bobo
eğiiimi, ponel
konferonslor
düzenleneceği
bildirildi.
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Monostır Cumhuriyei Mohollesi'nde
Koyıkhone mevkii üstünde 3 kotlı

tripIex sotılık villo GSM : (0.535) 886 47 7 4

mAmA m[A P

Fagt,Food (afe
GEıtllLıı(,TE ltı( uLu§tARARA§l $ALATA

lşyeri ııe eı,len poltei ıerviıimiı vordır

istınıaı Cad,No : 17 GE]ulLİK hı : (0,224 513 53

BAı(TİNİZ ]t{İ ı

PİZZAMİZİN

TADıNA

S İTİLİİ< İZİLL İYENı TELEFoNuMu zl, NoT ALıN lz
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

. GEREKı.İ rrı.rroNLAR nesıııl oıİneı_En oeıtlz oroeüsü
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

vApUR - renlaor

itfolye
polis İmdot
Jondormo İmdot
Jondormo K. 5t 3
Polis Korokolu 5l3
Gor. Kom. 5l3

tl0
t55
l56

I0 55
18 79
12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 81410 20
(226l 363 43 19
(262| 655 60 31

oroeüs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

uLAş|M

' 
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

rÜP DAĞİTİCİLARİMETRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 514Anıtur 514

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııİ Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. nııd.

Tapu Sic!. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dairesi Md.
İ|çe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

513
513
514
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
524
513
513
513
513

20 66
45 03
00 95
12 86
1174
13 53
10 57
13 08
11 33
10 95
37 42
15 07
14 14
13 64
85 86
10 42
10 92
1,t 86
77 73HASTANELER

BELEDıYEDevlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 5132329
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

TAKSıLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz'
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00
514 59 81

513 80 00
514 88 70

G
E
l\/t
I-
İ

K
ft,
E
H
13
E
ft,
İ

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taks!
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

51324 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su !ş!et. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -lM
Yazı,İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185 513 14 25

AKCAN PETROL
yenı_lyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
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Dünyodo 2,6 mil-
yordon fozlo
insonın soğlık
hizmetlerinden
yororlonomodığı,
bir milyordon
fozlo kişinin içme
suyundon bile
yoksun olduğu
blldlrildl.
Dünyo Soğlık
Orgüiü ve UNICEF
torofındon hozır-
lonon ropor,
bugün
Cenevre'de

yoyırrilondı. l990-
2OO2 orosını kop-
soyon ropordo,
hijyen koşullorının
iyileştirilmesi ve
temiz su koy-
noklorı bulunmosı
hedefleri doğrul-
tusundoki çoIış-
molorın dünyodo
süröüğü, içme
suyu konusundo
yopılonlorın "iyi"
olmoklo birlikte
soğlık koşullorı
olonındoki

gelişmelerln
yetersiz olduğu
vurgulondı.
Roporo göre,
boşto Büyük
Sohro'nın
güneyindeki
Afriko ülkeleri
olmok üzere
gelişme yolundoki
ülkeleı hi|yen
koşullorının yeter-
siz!iğinden en
fozlo mustorip
olonlor. Soğlıksız
koşullorın en

büyük kurbonı
çocuklor. Bu
boğ|omdo,
isholde.n koy-
noklonon
hostolıklor her yıl
1,8 mllyon
çocuğun conıno
mol oluyor.
Bunlorın çoğu do
beş yoşın oltındo-
ki çocuklor. Afriko
ülkelerinde inson-
lorın içme suyu
oroyışı do en oz
40 milyor çolışmo

sooiin|n koybo!-
mosıno neden
oIuyor.
Ropordo, cıyrıco
sonoyileşmlş
ülkelerde ortoyo
çıkon "koygı verici
bir eğilimden" söz
ediliyor ve l990
ile 2OO2 orosındo
içme suyu ve
hijyen ihtiyocının
korşı!onmosındo
yüzde 2'lik ozol-
mo koydedi|diği
belirti!iyor

]< a rtez

ı
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AK Porti Genel
Boşkon Yordımcısı
Dengir Mir Mehmet
Fırqt, "Votondoşın
kozonındo,

tenceresinde koynot-
tığı oşı ortırmonın
zomonı geldi" dedi.
Fırot, hükümetin
öncelik vereceği

konulorı şöyle oçık-
lodı.
Fırot, portisinin
Goziontep İl

Boşkonlığı'ndo portili

millefuekilleri,
belediye boşkonlorı
ve teşkilot yönetici-
leriy|e bir oroyo
geldiği toplontı son-
rosındo yoptığı oçık-
lomodo, hükümetin
3. yılındo öncelik
vereceği konu|oro
ilişkin oçıklomolordo
bulundu.
Hükümetin Türkiye'nin
bozulon mokro den-
gelerinin yeniden
kurulmosı konusundo
önemli boşorı e|de
ettiğini ifode eden
Fıroi, "Biz votondoşın

iktidorıyız, gün-
demimizde yine
votondoş vor, bu
ülkenin insonlorı vor.
Onlorın yoşodığı
sıkıntılorı gidermek
vor. Artık votondoşın
kozonındo,
tenceresinde koynot-
tığı oşı ortırmonın
zomonı geldi" dlye
konuştu.
Fırqt, yerelleşmeye
önem vereceklerini,
demokrotikleşme ve
özgürleşmenin önün-
deki engelleri koldır-
mo çobolorını

sürdüreceklerini ,

bildirdi.
AK Porti'nin oy koy-
bettiğine ilişkln hober
ve söylentileri dikkote
olmodıklorını vurgu-
loyon Fırot, oçıklo-
mosını şöyle tomom-
lodı: "Portimizin oy
koybettiğini hep
söy!üyorlor. Sonro
seçime gidiyorua
sondıklor oçı|ıyor, bir
bokıyoruz oylcirımız
ortmış. BiriIeri her-
holde oy koybet-
tiğ|mizi öne sürunler-
den hobersiz oy kul-
lonıyor.
kim ne derse desin
votqndoş AK Portile
güvenini devom
ettiriyor. Çünkü AK
Porti bizim kurduğu-
muz yo do Recep
Toyyip Erdoğon'ın kur-
miJş olduğu bir porti
değil. AK Porti, votqn-
doş torofındon kurul-
muş ve dünyodo bir
boşko örneği
olmoyon bir porti. Bu
porti, kuru|uşundon
bir yıl sonro kotıldığı
genel seçimde bozı
portiler sondığo
gömülerek, votondoş
torofındon iktidor
yopıldı. Bu porti ikti-
dor oldukton 2O qv
sonrq kotıldığı
moholli seçimlerde
oyunu 2.5 milyon
ortırdı."

ı

AYDıN lzeARA VE
YEMEK SALONU

Hİz,MlETİN[z,E AÇİLDİ

EV VE İşvenLERİNE sERVİs YapıLıR
lstiklol Cod. No : l9 Gem|ik l BURSA

Te! : (0.224| 5l3 69 50

T AD lN A D 0Y Alül AY N A(ISI//!I

Kömürde Piliç
lzgara Köfte

ve sulu yemek
Çeşitleri

Solonumuz iki kotlı olup,
oile yerimiz mevcuttur

ssEsKOOPERATİF H

Emircon Yopı Kooperotifindeki
hissemizi sotıyoruz.

147 m2 Denlz Mqnzorolı
Çlft bonyo- Koloriferli- Asqnsörlü

l yıl sonrq teslim edllecek.

Tel : 773 35 78 GSM : 0.533 346 33 44

ELEMAN ARANİYOR
y' Askerliğini yopmış

( Endüstri Meslek Lisesi
Elel«trik Elektronlk Bölümü Mezunu

ELEMAN ARAN|YOR

_ Yetklli Servis Beyoz EşyoöarÇellk o,a_ Ddidıl&
Bolıkpozorı Mh. t Notu Cd. No :127 Orlvll.İr

Tel : (0.224| 514 6t 53 - 5t4 El 68
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!nternet moolesef
ülkemiz için hölö
büyük bir sorun. Tuzlu
foturolor, zırt pırt
kesilen hotlor ku|-
lonıcıyı conındon
bezdiriyor. Amo Web
siielerinl bilgisoyoro
kopyolorok, internet
boğIontısı olmodon
gezmek de mümkün.
Ozellikle de yüksek
gelen telefon fotu-
rolorıno henüz bir
çözüm bulunomodı.
Ancok bu fqturolorı
tomomen ortodon
koldıromosok do
hocmini küçültmek
elimizde!
HTTrqck Website
Copier odlı progrom
biz lniernet kul-
lonıcılorının dertlerini n
büyük bir kısmını ozol-
tocok gibi görünüyor.
Bir otfline browser
olorok dizoyn edilen
bu progrom, ziyoret
ettiğimiz soyfolorı
belleğine topIuyor.
lniernet'ten çıktıkion
sonro lse önceden
ziyoret ettiğimiz bu
soyfolor üzerinde
dilediğimiz gibi
horekei edebiliyoruz.
Böylelikle dokikolorco
bir soyfoyı okumok
içln bekleyip diğer
soyfoyo geçerek vqkit
koybetmemize gerek
kolmıyor.
Bosit bir örnek vermek
gerekirse; her soboh
sıklıklo ziyoret ettiğimiz
bir gozete olsun. Bu
gozetede okumok
isted|ğimiz beş, oltı
odet köşe yqzısı ve
diğer hoberler vor
diyelim. Normolde
önce bir yozıyı okur
sonro do diğer yozıyo
geçeriz ki bu sırodo
do lniernet sootimiz
hızlo çolışmoyo
devom eder ve her
yozıyı 3 dokikodo

V

okusok bu gozete için
en ozındon yorım soo-
iimiz lnternet boşındo
geçecektir. Oyso soy-
folorın yüklenmesini
bekIeyecek şekilde,
hızlıco okumok iste-
diğimiz yozıloro tık-
loyıp, soyfolor
oçıldıkço bir sonroki
yazıyo geçmemiz ise
sodece ve sodece 5
dokikomızı otır. İşte
eğer biz lnternet gez-
intimizi l'HTTrock
Website Copier" pro-
gromı ile yopmış
olsok, ziyoret ettiğimiz
bu gozete gibi diğer
Internet sitelerini de
hofızosındo tuttuğu
için, hem soyfolor
üzerinde "internet
boğlontısı ku!lon-
modon" dokikolorco -

sootlerce gezi nebilir,
düşünebilir, hem de
rohotço kohvemizi-
çoyımızı yudumlorken
5 kuruş ek poro.öde-
mek zorundo
kolmoyız.
Once!ikle bu progrom
tüm windows sürüm-
leri ile uyumlu. Yoni 95
(ku|Ionon koldıyso
ortık tobii :)) 98 / NT /
2000 / XP hepsiyle
çolışır. Ek olorok Linux,
Unix gibi sistemler
üzerinde çolışobilen
versiyonlorı do
bulunuyor. HTTrock
Türkçe desteği de
veriyor. Yoni bunu kul-
lonmok için lngilizce
vs. ile uğroşmok
zorundo değilsiniz.

f cuırux s|vıslccere f

Ayrıco bu progrom
öyle büyük işIer yop-
tığıno bokıp bilgiso-
yorınızdo çok yer
koplodığını do düşün-
meyin. Progromın oçık
boyutu sodece 3.23
MB. Yoni yokloşık
3.3l5 Kb. DoIoyısıylo
sisteminizi de güç
durumdo bırokmoz.
Bu progromlo ilgili
detoylı bilgiyi pro-
gromın iniernet
sitesi olon
www.httrock.com
odresinden
öğrenebllirsiniz.
HTTrock Kurulumu
Progromı bilgiso-
yorınızo yükleyip
kurmo işlemini hıoşlo.t-
tığınızdo (gelen
pencereleri "Next" ve
"Yes" ile geçtikten

_sonro) size zoten
hongi dili seçmek iste-
diğiniz soron bir
pencere (Longuoge)
gelecektir. Burodon
"Türkçe" seçtikten
sonro progromı kop-
otıp oçmonız
istenecek. Bunu
yopınco HTTrock sizi
Türkçe olorok korşıIoy-
ocok. Bu şekilde ilk
kuruIum işlemimizi
tomomlomış oluyoruz.
HTTrock ile lnternet
sitelerini İlyoret
etmeden önce pro-
gromo koydetmemiz
lozım. Doho sonro bu
koyıtlı siteleri bir kere
lnternet'e boğlonıp
biIgisoyoro yükledik-
ten sonro bir doho bil-

gileri güncelleyene
kodor (siteye gelen
yeni bilgilere u|oşmok
isteyene kodor)
!nternet'e boğIon-
momızo gerek olmoy-
ocok.
HTTrock ile Site
Koydetme '

En iyi öğrenme meto-
du uygulomodır diy-
erek bu progromın
kullonım detoylorını
bir örnek siteyi bilgiso-
yorımızo indirerek
görelim. Bu örnek
sitemiz de, pc proiik
dergimizin Web siiesi
olsun.
İlk olorok korşımızo iki
bölümlü blr pencere
geIiyor. HTTrock'in en
üst çubuğunun
üzerinde "WinHTTrock
Website Copier - [New
Project l ] yozıyor.

Çünkü bilgisoyorımızo
koydettiğimiz her bir
web odresi indirme
işlemi bir proje oIorok
odlondırılmokiodır. Bu
projeye henüz bir isim
vermedigimiz için
"Project I" olorok gös-
teriIiyor. Sol torof; bil-
gisoyorı, nızo tokıIı
sobit diskleri, disket
sürücüyü ve CD'yi
gösteriyor. Soğ torof
ise progromı kuI-
lonocoğımız ono
bölüm. Burodo "İleri"
tuşuno bosorok ikinci
odımo geçiyoruz.
Progrom penceresinin
sol ioroftoki
bölümünde progromı
kurmomızlo oluşon r

"Benim Web Sitem"
odlı klosör seçili holde
geliyor. Soğ toroftoki
bölümde ise oluşturo-
coğımız bu pro|eye
hongi ismi vermek
istediği miz sorul uyor.
Biz "PC Protik Dergisi"
dedik. Siz de l<endi
projelerinize uygun bir
isim verebilirsiniz.

Altındoki bölüm bu
sitenin bilgisoyonmızın,
neresine koydedile-
ceğiniz göstermel«ie-
dir. sol iorofto do
beliriildiği gibi C:\
üzerindeki "Benim
web sitem" klosörüne
koydedilecek. Burodo
herhongi bir değişiklik
yopmodon "lleri"
tuşuno bosıyoruz.
Soğ toroftoki "Ey!em"
kısmındo "web
Sitelerini İndir" seçili
iken "Web Adresleri"
kısmıno, bilgiso-
yorımızo koydeimek
istediğimiz Internet
odresini yozıyoruz.
(Aynen kullondığımız
lnternet Explorer'o
yozor gibi http://www...
llgili Web soyfosının
odresini tom olorok
yozıyoruz.) Ve en qlt-
toki "lleri" yozısıno tık-
loyorok bir sonroki
odımo geçiyoruz.
Sol torofto boğlontı
yopmok istediğimiz
soyfo ile ilgili bir
bölüm oluştuguno
dikkot edin.
Pencerenin soğ üst ve
olt kısmındo olmok
üzere iki seçenek vor.
ust toroftoki bö!üm
hemen bir boğlontı
yopıp lnternet'e
boğlonıp çıkmok için
kullonılobilirken biz olt
toroftoki bölümü
işoretIeyip öncelikle
bu projeyi koydetmek
istiyoruz ve "Son"o iık-
lıyoruz.
Otomotik olorok ilgili
Web soyfosı koydetme
işlemimiz tqmomlondı
ve birinci odımdoki
ekron korşımızo geldi.
Şimdi burodo istersek
ziyoret etmeyi
düşündüğümüz ikinci .

bir web sitesini dqho
oynı yollo koydedebil-
ir|z. (Meselo en çok
sevdiğiniz gozetenizi
ve diğerlerini). Ancok
şimdi diğer Web
sitelerini kendi
boşınızo koydettiğinizi
düşünerek koydet-
tiğimiz Web sitemizi,
lnternet'ten bilgiso-
yorımızo yük|eme
işlemine. boşloyo!ım.
HTTrock lLE S|TE
ziyınrri:
l. ADIM: Progromımızı
oçtıkton sonro soğ
torofın üst kısmındo
"Türkçe" olorok oçık-
londığı gibi sitemizi
indirme işlemine
devom edebilmek

Soyfo

ıçin olt torofto yer
olon "lleri" yozısıno
foremizle tıklıyoruz.
(Resim: ziyoretl ) 2.
AD|M: Soğ iorotioki
"Proje Adı" bölümüır
yonındoki minik ok
işoretine tıkloyıp bil-
gisoybrımızo koyıtlı
proje|eri görüntülüy-
oruz. Burodon i

işlemini boşloto-
coğımız projeyi "PC
Protik Dergisi" yozısını
seçip oşoğıdoki "lleri
tuşuno tıklıyoruz.
3. ADIM: "Eylem" kıs-
mındo "web siteleri
lndir" seçili iken
Adresleri" bölümüne
ilgi|i Web soyforrızın
odresi otomotik ol
gelmiş olmolı. Bu
sonro indirme
işlemlyle ilgili son
qyort yopmok Üzere,
"lleri" tuşuno bosoro
dördüncü odımo
geçiyoruz.
4. ADIM: Soğ üst
torofto bu|unon
lnternet boğloniı
seçenekleri, bilgiso-
yonmızın nosı!
lnternete boğlo
gösteriyor. Eğer

hllhıIhhrnet ha da lryeb'de e:l,rl,ffiOhilülllftü

n
o

do lnternet'e
boğlıysok "zoten
boğlı" seçeneğini iı
lorız, boğlı değilsek
ilgi|i boğlqnti
seçeneğini i

Ek olorok bu
seçeneğin hemen
oltındo "Bittiğinde
Boğlontıyı Kes" işo
tine tıklorscınz siteyi
yükledikien sonro
lnternet boğlontınızı
otomotik olorok
koporocoklır. Yoni
birkoç dokiko do
fozlodon lnüernet'te
kolmonız önlenece
5. ADIM: Artık sizin
yqpocoğınız bir şey
yok. Soyfolor kendi
iğinden boğ!ı
linkleriyle beıober
gisoyonnızo
cqklor. siz sodece
boğlonlı hıznızo
ne kodor hzlı soy-
folorın yüklendiğini
göreceksiniz o ko
Eğer ocilen çıkmo
gerekirse veyo "bu
kodor indirdiğim
yeter" der§oniz "
tuşuno bosmon
hiçbir sokınco yok!
Çünkü HTTrock i

eniz boşko zomon
koldığı yerden
indirme işlemine
devom edebilir.
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cARGiLL yÖnEsEL iıişKiLER BuRs IRoGRAMı
Coıgltlyöresel iıışrııer Komitesiçolışmolon çeıçevesinde 20!4-2005 öğıenim yılı öğrenim bursu veıme kqıon

oIınİıı$ıı. ıoyurÜıor yöresel iışİııer romıtesi torqfındon değerlendiriIecel«tir. Progıom iki kotegoilden oluŞo,

col«tır. TopIom l0 ogrenciye burs veıilecektir.

l)
2|

Orto Öğrenlm Burslqn

Yüksek Öğrenlm Burslon

Boşvqru Koşullorı;

l) Boşvurulor l0 Eylül 2004loıihine kodoı CorgillYöresel İ[şkiler Komitesine yopılmqlıdı].

2| Boşvurudo teslim edilecek evrokloı;

o) Nüius Kogıdı Foiokoplsi
uİ İkometgoh Koğıdı
c) Eğitim durumunu gösteıir belge
oİ Aile ıeisinin çoıışmo ve mesleki durumunu gösteıiı belge (Mooş bordıosu yo do muhloılıkİon mesleki durumuno doir

belgel
e) Nol oriolqmqsını ve devom yüzdesini gösteıiı belge (geçen yılo oil) .|

Üş*ru sııosındo veıilecek yonlış bilgiler bunun kesilmesine ve şhketin veıilen buısu geıi istemesi hokkıno sebeP olocoklır.

l -oRTA ÖĞnıNiıvı BURstARl

Aşoğıdo belirtilen koşulloro sohip öğrencileıe öğıenim yılı süıesince (2005 Hoziıon oy §onuno dek l0 oY) koıŞılıksız olorok

60.000.000 TL veıiliı. §on sınıf öğrencilerine stoj imkonı soğlonobiliı.

Seçilme Koşullon;
l) Akhorem, Gemiç, Güıle, Koısok ve Yeni Gürle köyleıinde veyo Orhongozi ve Burso bö|gesinde ikomei eimek,
2| Biıinci sınıi öğrencileıi için İlköğrenimlerini iyi deıece ile bitirmiş olmok,diğer sınıfloı için 70 noi oriolomosıno sohip olmok,
3) Orio ogrenimlni Endüslıi Meslek Lisesi; Meiol,Tewiye, Koynok, Elöktıik, Elekironik, Gıdo ve Kimyo Teknoloji§i bölümE]inden
biıinde yopmok.

2- YUKSEK OGRENİM BURSLARİ

§oğldo bellriilen koşulloro sohip öğıencileıe öğıenim yılı (2005 Hoziron dy sonuno dek l0 oy)süresince koışılıhız olorok
l20.000.000 TL veıilir. Aynco yoz döneminde öğrenciye stoİ imkqnı soğlonobilir.

§eçilme Koşullon;
l) Akhoıem, Gemiç, Güıle, Korsok ve Yenl Güıle köyleıinde veyo Oıhongozi ve Burso bölgesinde ikomel eimek,
2| Kimyo, Mokino, Elekliılk, Gıdo, İşlelme, Lojisiik, bölümlerini kozonmış yo do okuyoı olmok, Üniveısilede okumoklo olqn
odoylordon 70 veyo dengi noi oriolomosı beklenmektedir.

BAŞVURU lÇlN SON TARIH:l0 EYIUL 2004
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GAZETELERINE ILAN ve REKLAM ALlNlR

KORFEZ REKLAM TEL:(0,224) 5ı3 9683

HER TURLU İfiRTUŞ DOLıJMıJ VE

YAzıcı şERİT| omııııiıi
DEĞlşıiniıin

zKoFls l KıRTAslyE
Demirsuboşı Mh, Çeşme §k. No: l8 GElı4tlK

TeI : 5l4 91 30 Fqx : 5122076L IİİIIIIII J
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K rtez Soyfo

Türilerln Anadolu'ya

M,Ö 2binll yıLlarda

geldlğl 0rtaya çıktı
Erzurum ve Hokkori'de
ortoyo çıkortılon
çeşitli orkeolo|ik kültür
bulgulorı, Türkle/in
Anodolu'yo M.Ö 2
binli yıllordo
geldiğinin gösiergesi
olduğu ileri sürüldü.
Orto Asyo'do Türk
Kültürünün fukeoloiik
Koynoklorı (OTAK)
Proiesi kopsomındo,
Erzurum'un PosinIer
İ!çesi'nde Butomoç
Höyüğü'nde ortoyo
çıkortılon M.O 2 bin!|
yılloro oit heykel
boşının Türk izleri toşı-
mosı ile tortışmoyo
boş|onon "Anodolu'yo
ne zomon getdik?"
sorusuno, Hokkori'de
geçmişte Prof. Dr. Veli
sev|n tqrqfındon
keşfedilen steller ışık
tutocqk.
Avrosyo Arkeolo|i
Aroştırmolorı BiIim
Derneği Boşkonı Yrd.
Doç.Dr. Semih
Günerl, Moğoliston ve
Rusyo
Federosyonu'ndon
bilim odomlorıylo
ortok yürütülen OTAK
PCIesi kopsomındo,
Hokkori stel|eri
üzerinde bulunon \

bozı motifler dikkote
olınorok, konunun
tüm Avrosyo'do
korşıloştırmolı olqrok
yeniden oroştırıldığını
söyledi. Güneri,
"steller üzerindeki
bozı detoylonn, tüm
Avrosyo'do bulunon
Türk ve protürklere oit
dlklli toşlordo, koyo

resimlerindeki kom-
pozisyonlorlo
korşıloştırmolorı
yopı|ıyo/'dedi. Öze|-
likle de stellerdeki
"kop iuton ql"
motifinin Göktürk
Dönemi'ne oii
heykellerde de
görüldüğüne dikkot
çeken Güneri, şunlorı
söyledi: "Hokkori stel-
lerindeki Türk sonot
siiline çok yokın bozı
kompozisyon oyrın-
tılorı, oriok çolışmo
yürüttüğümüz Rusyo
Bilimler Akodemisi
Sonkt Petesburg
Moteryol Küliür Torihi
Enstitüsü'nden bilim
odomlorıno do çok
ilginç geldi. Rus
ortoklorımız do,
detoylorı nedeniyle
doho önce bu tür
stellere rostlomodık-
lorını ifode ediyorlor.
Şubot oyındo boşlot-
tığımız bu ço!ışmoyı
yokındo yoyınloyo-
coğız."
uorirııRDEKi
BENzERLiKtER
ıı.Ö 2 binli yılloro oit

Hokkori stel-
lerlndeki orke-
olojik kültür bul-
gulorındo yer
olon sovoşçı
modellerinin
"kop tutmolon"
figürünün,
Gökiürkle/de
çok yoygın
olduğuno
dikkot çeken
Güneri, şunlorı
söyledi: "Rus
meslek-

toşlorımızın do
kotıldıklorı gibi, siloh
modelleri kesinl!kle
ıı.Ö 2 binli yıllorı gös-
terlyor. Kop tutmo,
Türkle/de, özetlikle de
Altoy Bölgesi'nde kök-
leri MO 3 binli yılloro
uzonon Şomonist
geleneklerde yer olon
süt soçısı lle ilgilidir.
Hokkori stellerinde
görülen sllohlorın
özellikleri ile oynı
siellerdeki kop tutmo
motifi, Tunç Çoğı i|e
Göl«iürkleri birbirine
boğloyon kü|iür
unsurlorıdtr."
Poslnler Bulomoç
Höyüğü'nde bulunon
Tunç Çoğı'no oit
heykel porçosının
üzeri ndeki. detoylonn
do temel onlomdo
Göktürk Dönemi özel-
liklerini yonsıtiığını
koydeden Güneri,
şöyle devom etti:
"Aslındo bir
çelişkiymiş gibi görü-
nen bu durum, hiç
şüphe yok ki küliürel
bir süreklillkle oçıİ«lon-

obilir. Bu kodor
tesodüf o|obilir mi?
Siellerin koşifi
hocomız Prof. Dr. Veli
sevin'in fikrine
kotıtorok ııö z. oın
yıb oit olduğunu
düşündüğümüz bu
siellerdeki Orto Asyo
Türk sonot sitil iz|eri,
Rus meslektoşlorımızı
do şoşırttı. Bu bulgu-
lor Türklerin M.Ö 2
binli yıllordo
Anodolu'do bulunduk-
lorını gösteriyor.
Yıllordır bu yönde fikir
ileri sürüyoruz. Ancok,
içinde bulunduğumuz
durum, hem orto
Asyo'do hem de
Türkiye'de, Türk tori-
hinin orkeolojik kültür
belgeleri ışığındo
yeniden yozılmosını,
en ozındon mevcut
iddiolor dikkote olı-
norok, konunun ciddi
biçimde ele olın-
mosını gerel«tirmekte-
dir."
Türklerin Anodolulo
ge|!şleri ile ilgili lddi-
olorın yeni olmodığını
sözlerine ekleyen
Güneri, 200l yılındo
boşlodıKon Bulomoç
Höyüğü'ndeki kozılor-
do keşfedi|en seromik
koplorın yopım
ieknikleri, renkleri,
biçimleri ve üz6r-
lerinde bulunon kozı-
mo bezemeterinin,
Orio Asyolı göçebe
kültürlere oit izler
toşıdığının
keşfedildiğini
hotırlotiı.

bfuükdtbman
İnson soğlığını tehdii
qden, onu mutsu-
zluğo ve ö!üme
göiüren yüzlerce
neden vor şüphesiz
omo özellikle iki düş-
mon insonoğlunun
modern dünyodo en
büyük boş belosı. Her
ikisi de oldukço ton-
hıdık ve sırodon.
ABD'II bilim
odomlonnın çolış-
mqlorı, oşırı kilolu-
lorın vücudundoki
yoğ miktorının, dokuz
çeşit konserin oluşmo
riskini ortiırdığıno
işorei qPiyor. Dünyo
Soğlık Orgütü'nün bir
oroştırmosıyso sigoro
tiryokisi olon ve 35-
39 yoş grubundo yer
olonlordo kolp krizi
riskinin içmeyenlere
oronlo beş kot doho
yüksek olduğunu
ortoyo koyuyor.
Fozlo kilo ve sigoro,
ciddi hosiolıkloro yol
oçorok inson
soğlığını tehdit ediy-
or, bozı vokolordo
ölüme neden oluyor.
Bilimsel oroştır- \

molqrın, şişmonlığın
dokuz çeşit konserin
oluşmo riskinl ort_
iırdığını ortoyo çıkor-
mosı, domor ve kolp
hostolıklon boşto
olmok üzere birçok
soğlık sorununun
tetikçisi oIon fozlo
kilolonn oluşturduğu
risk foktörlerine yeni-
lerini ekledi.
40 yoşın oltındoki
sigoro tiryokilerinin
hiç içmeyenlere
oronlq beş kot dqho
fozlo kolp krizi riski
olduğunun belirlen-
mesl ise bilinen bir
iehdidin teh!ike
boyutunun genç
yoşlordo düşünülen-
den çok dqho fozlo
olduğunu gözler
önüne serdi. Soğ!ık
uzmonlorı, inson
vücudunun en büytik
düşmonlonndon olon
fozlo kilo ve sigoro
konusundo toplum-
lonn bil-
inçlendirilmesinin şort
olduğunun oltını
çiziyor.
YAşAMLAR|
KısAt]YoR
ABD'li bilim odomlorı
şişmonlığın dokuz
çeşit konsere yol

ln
v

n n nsa 0 u ug

oçobileceğini bel
di. Gitiikçe yoş|o

hostolığıylo oşın
lqr orqsındoki ilişkiyl

yopılon çolışmolor,
oşın kilolor tü
zomonındo bel

Sigoroyo gelince...

oroştırmosı, 40
oltındoki, sigoro

kodınlordo bu
doho do fozlo o
bileceğini

sonuçlorı

Vokfı Boşkonı Dr.
Bowker, "Genç
ilerin bugünü

herkes ilk krizi

kıizi oiloionlon

yetişkin nüfusunun
neredeyse üçte
ikisinin oşın kilolu
olduğu ABD'de
onkologlor"konser

oydınlotmok için
lorı sıvodı.
Şimdiye kodor

mesini, nükseden
hostolıklorın fork
edilmesini, gereken
kemoteropi mik-
tonnın belirlenmes
hqtio rodyosyon
mokinelerine uyum
soğlonmosını bile
engellediğ|ni gö§-
teriyor. Vücuttqki
fozlo yoğ mi!«iorı,
kolon, göğüs, roh
böbrek, yemek
borusu, ponkreos,
sofro kesesi,
t<orocğer ve rist
mide konserlerinin
oluşmo riskini,
doloyısıylo. öIüm
ni de orttırıyor.

Qünyo Soğlık
Orgütü'nün 2t
yoptığı 33-64 yoş
grubunu kopsıyon

erkeklerin kolp krizi
geçirme riskinin
lçmeyenlere oro
beş kot orttığını,

KoIp krizi geçiren
hoyotio kolon 23
kişinin kotı|ımıylo
yopılon oroştırmo

beşte dördünün 3
39 yoş grubundo
olduğunq orioyo
koyuyor. lnglliz Ko

yonnlonnı düşün-
melerini isiiyoruz,

cok kodor şonslı
olmuyor. Bozen ilk

kriz öldürüyo/' dly-
erek, sigoro içen
genç ve orto yoş
grubunun yoşom-
lorını kısolttıklqnn
oltını çiziyor.

YENİ TELEFONUMU ZU NOT ALİN aZ
KÖRFEZ Gpa:ETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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Bebeklerde Gllt rı keslcllere

akımı çok önemll nkkat 00

Ağ

d
Bebeklerde enfek-

slyonloro korşı koru
yocok slsiem henüz
tqm onlomrylo kurul-
modığındqn cllt
bokımının önemli
olduğunu belirten
Aııo Çocuk Soğlığı
Şube Müdürü Doktor
Ulkü Oğuz,
"Bebekleıin ciltleri
yetlşkinlerden fork-
lıdır. Bebek clldi,
henüz kendlni
koruyomomo§ı
nedeniyle blrçok
hostolığo dovetiye
çıkorıyo/'dedi.
Burso ll Soğlık
Müdürlüğü Ano
Çocuk Soğlığı Şube
Müdünl Dr Ulkü
Oğuz, bebeğin
clldindeki çoğu
lekelerin ve iz|grin ,
doğumu izleyen bir
ikl hofto içerislnde
koybolocoğını
bellrterek, bebeğin

yumuşok formüllü
bebe sobunu kul-
!onın. Gerçek göz
yokmoyon formüllü
şompuon kullonın.
Bebek gözünü
kopoyomoyocoğı
için gözüne koçocok
şqmpuon, bonyoyu
sevmemesine yol
oçobilir. Alt temi-
zliğinde su ve- pomu veyo iemi-
zleme losyonu kullo-
norok tüm kirlilik ve
yoğsı otıklorı

düşmemiş olrnosı,
bu bölgenin sürekll
kuru ve temiz tutul-
mosını gerekiirlyor.
Derinin boğumlu
o|duğu çene oltı,
çene, yonoklor ve
oğız çevresinin cildi
de solyo ve süte
korşı çok hossostır.
Bu iülgelerdeki her-
hongi blr tohrişi
önlemek için c|ldin
bu bölgelerini sürekli
temiz ve kuru futmok
gerekir. Aksi tokdirde
tohrişlerln ve ordın-
don do enfeksiyon-
lonn ortoyo çıkmosı
koçınılmoz olur. Yenl
doğmuş bebeklerln
clldi yumuşqcıktır,
lnsondo dokunmo
lsteği uyondınr.
Ancok nozlk cllde
sohlp bebeklerln cll-
dlnln soğ!ığı yopılo-
cok bokımq ve olı-
nocok önlemlere
boğlı. Çünkü henüz
kendlnl koruyomo-
mo§ı nedenlyle
blrçok hostolığo
dovetiye çıkonyor
bebek clldl. Bebeğln
clldlnde zomon|o
kendlllğlnden kqyöo-
lqcok ve hlç tedoü
gerel«tlrmeyecek
bozı problem|er olo-
blllr. Hlç teloşlon-
moyın, Eğer prob-
lemln çok uzodığını
hlssedercenlz dok-
iorunuzo boşvıı-
runuz"
Dokior ÜırU Oğuz,o
göre bebeklerde
görülen cllt problem-
leri şöy!e:
'Cllt §oyulmosı:
Bebek, ono roh-

mindeyken cl|dlnln
üzeri mumsu,
koruyucu blr modde
lle koplıdır. Bu
tqbokonın yıkonorok
zorlo çıkonlmosıno
gerek yokiı.ır. Zoten
bu toboko kendl!-
lğinden bonyolor
sırosındo yıkondıkço
koybolocokiır. Bu
sırodo cildln soyul-
mqsı do
mümkündür. Bu
dönemde dil«kot
edi|ecek en önemll
konulor, bonyosunu
yoptınrken yumuşok
bir ürün kullonmok
ve bebe yoğı glbl
nemlendirme gücü
yüksek bir üün ile
cildini sürekli nemli
tutmokiır.
Cilt kuruluğu_: §ı1
cilt kuruluğu bozen
de oilesel neden-
lereboğlı olobllir.
(Elaemo veyo otopik
cilt rohotsızlıklonno
yotkın|ık Elbll. Cllt
kuruluğu oşın lse
bebeğe rohoisızlık
veıir. Bonyosundo
kullonılon ürün ve
bol bebe yoğı lle
clldl nemlendirerek
onu rohotlotmok
gerekir. Bu durumdo,
bebeğln blr soğlık
kuruluşuno
götürülmesl gereklr.
Doktoı lloçlo tedoü
önereblllr. Bebeğe,
üzerlne sıkı ofur-
moyon bol pomuklu
giysller glydlrmek ve
onu çok sıcok, çok
soğuk ve nizgorlıor-
iomlordon, ev bltkl-
lerinden, evcll hoy-
von|ordqn, polenler-
den ve slgoro
dumonındon uzqk
tııtmok geıaklr.
Enfeksiyonlorq korşı
yoikın oloblleceğl
hqtırlonorok,
clldlnde eleemo
olon bebe|derln, cl|t
yorolon, uçuk glbl ,

rohotsıdığı olon
yetlşklnleıden de
uzok tııtıılmosındo
yo]qr voıdıf.

Kloslk oğn kesicilerin
uygun§uz kul-
lonımının, boş
oğnsını yükseltiiği
bellrilldl.
Fırot ünMersltesl Fırot
Tıp Merkezi Nöroloİi
Ano Billm Dolı Oğre-
ilm Üyesi Doç. Dr.
Serpll Bului, hostolığı
gldermek için günde
2-3 ioblete, hotiodo
l0 iobleie uloşılon
oğn kesicilerin oğnyı
doho çok tetikledlği-
nl söyledi. Boş
oğrısının en ciddi
soğlık problemi
olmoyo devom
etiiğlnl belirt_en Fırot
Tıp Meıkezl Oğretim
Uyesi Doç. Dr. Bului,
her lnsonın him
yoşomı boyunco
ortolomo olorok 3

kez ciddi boş oğrısı
ofoğı ile kor§ılö§iğını
söyledi. Bulut,
"Migren ve gerilim
tlpi boş oğnlorı en
sık korşıloşılon boş
oğrısı ilpleri olup,
göülme oronlorı
yüzde 70'!ere uloş-
moklodır. Bu denli
sık olmosıno korşın

hostolor her boş
oğrısı otoğı için
hekime mürocooi
etmemekte ve ken-
dini tedoü etmeye
çolışmokiodıı. Boş
oğrısını gidermek
içln en sık kullonılon
iloçlor orosındo yer
olon klosik oğn kesi-
ciler uygunsuz ku!-
|onıldığındo kendilerl
boş oğrısı nedeni
olmoktodır. Yonl hos-
tonın oğrısını gider-
mek için oldığı oğn
kesici iloç gün
içinde 2-3 iobleie,
hoftodo l0 tobleie
uloşıyorsq bu durum-
do ortık boş oğrısını
'uygunsuz iloç kul-
lonımıno boğlı boş
oğrısı' olorok
odlondırıyoruz. Artık
bu hosto için oğn
keslci künonmos'
oğrısını geçirmez,
bi|okis oğrı sıklığı ve
şiddeti her gün biroz
doho ortocokiır.
Bunun için insonlor
her boş oğrısı için
oğn kesici hoplor
kullonmomolıdı/'
dedi.

bulunduğu ortomın
hl|yerılk şortlorıno ve
bebeğln bqkımındo
temlzliğe önem ver-
llmesl gerekilğlnl
söy|edl. Bebeğln clli
bokımındo kullonılon
üıünlerln hlpoolerll k,
pH değerlerl nölrol
v9 Wmuşok formüllü
olmosıno dlkkot
edllmesl geıel«iiğlni
kqrdeden Oğuz,
'Elizemo glbl cllt
rohqtsızlıklqn olqn
bebelderl soğlık
hıruluşlonno
göttirmeyi lhmql
etmeyln. Bobeğlnldn
clldlnl her zomon
bobe yoğı yeyo
neııilendlılcl kremb
ııqıılendlıln. Bonyo
sııusındo oildl
şobun lçertııeyen
bonyo köpüğü yoyo.

bebeğinizin cildin-
den tomomen temi-
zleyln. Konoklon zor-
loyorok çıkormo-
moyo dlld«ql edin.
Bebeğlnlzl plşlkien
koruyun" dedl.
Bebeğln clldlnin
yeilşklnlerden foiklı
özell|k ioşıdığını
koydeden Oğuz
şunlorı söyledl:
"Bebeklerde enfek-
slyonloro koşı koruy-
ocok slsteıh henüz
tom onlomıylo kurul-
momış olduğundon
clli bolcrrıı çok
önemlld|r. Bebelderln
cllt soğlığının korun-
mq§ı lçln onne-
bqbolonn bozı
önlemleıl olmolorı
gerekiyoİ. Yenl
doğon bebeklerde
gıöbeğin honüz
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zoNGuLDAK. u.
ANADotu u.
ANADoLu u.

GAzı u..
sELçuK u..

ANAQotu..u.
MuGLA u.

einxe eıvırniı<AN ü.
ANADotu u.
s.DEMıR_EL..U.
uLuDAG u.,

AN.ADoLu lr.
BALıKESıR.p.
C.BAYAR u.
ANKARA.p.

ANADotu uNV
DoGu AKDENI: uNV.

KocATEPE..uNV.
utuDAG uN.y.

DUMLUPİNAR UNV.

M

H.

_üNv.
uNV.
uNV.

cA

oGRT.

HALKLA
oGRT

H

NV.

N

ıLlş.

MUM

MUTERC

TASARİM VE

YEREL

NV.

uLUSHR

sıNıF
TASAR|M vE

KEsıR

ıNoüsçi ııü xı,NoisıiĞi
KıMYA MuH.

HuKUK
HUKuK

rrıı-unıi. yr ıı4ı. ııüx.
JEoFızlK M.uH.

çEVRE MuıJ.
ARKEoLoJl

o.D.TU
ıTu

MARMARA..uNV.
İSTANBUL UNV.

irü
lTu

ııeıünx ü.,
ANADoLu u.
ANADoLu u.
]vIARMARA.p.
BAIıKESıR u..
MARMARA u,.

A.MENDEBE§ u.
uLuDAG u.:

ANADoLu u.
K. HAs u...

ANADotu.U.
uLUDAG u.
D.PıNAR u-

BALıKESı.B u.
GAzı u.

ışLETME
MALıYE

MAK.MUH.
tı-ııırRix öĞnr

.. MALiyE
SUT URUNLERİ

işı-ırıvır
REKLAMclLlK

işı-r.rıvır
ııGısAT

BASİN VE YAYİN
HEMşıRELlK

TEKsTıL
irrisıı

ruRizıtı vr oreı. iş.
çAL.EKo. VE END.ltış.

KAMu YoN.
sıııır öĞnırııçNıiĞi

DİŞ TİCARET
. ışLETME. . _.

sEY.lşLETMEclLlGı. _.
ENDUSTR.İ MUHENDİSLİGİ

ışLETME
ıKTıSAT

çoquK orıişiıvıı
lşLETME

.. ışLETME
BuRo,.YgN. VE sEK.

SİNİF OGRETMENLIGİ
. . işırrıvıe

HALKIA ıtış. VE REKıAMÇıLıK.
JEODEZİ VE FgTOGRAMETRİ MU

ışLETME
MALlYE

METALuRJ|. VE
MAKıNE

MAL. MuH.
MUH. .

FND. ıLışK.
ışLETME
oTEL. ış.

çAL.EKo.VE
GUMRUK

TURlzM VE

EGE uılv
YlLDlz TEKN|K
cuıvıxuniyçr

uNV.
NV.

NV.
NV.

NV.
NV.

ANADotu
ANADoLu
s.DEMıREL
Ai.lADOtU

özel GEMLIı< ]<öRFEZ FEN DERsHANEsl
o SS GURUR TABL()SU

ıizııRr Bu BAşARıvı v.AKAIAMAMıZDA güyü« pıy serıigi oııııı oKUL öĞngrııııırıııniııizı
OZEL KÖRFEZ FEN DERSHANESi,NE TEŞEKKÜR EDERİZ.

öĞngı,ıci vıı-iııniADıNA şENot srviııa vı ıırin BoyAtıKLı
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ÇocıJklonnızln günde en oz üç soolıni olocok olon okul yolcuıuklonnğ son veriyoruz....

okulurriuz Özeı AykenT ilköğretım ok"ulu ve Anosınıfl 2oo4 - 2oo5 öğretım yıtı koyıtlorııio boşlğ
Deneyımıi kodrosu ve çoğdoş eğiİirn qnıoylştylo slzlere en yokın özeı okuldur

§ıı ç
?{Rİ

rnıştır.

2004-2005 oGRET|ı\/l Yıtı F|YAT tlsTEMlz

SİNİFLAR UCRET
ANASıNıF| 3.o0o.ooo.ooo TL
l. sıNıF 3.75o.ooo.ooo Tt
2. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
3. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
4. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
5. sıNlF 4.5oo.ooo.ooo Tt
6. slNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
7. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL
8. sıNıF 4.5oo.ooo.ooo TL

Fiyotlonmızo yemek ve servis dohildir
öoınııı.ERDE ı 0 TAKsir inıxaııı VARDıR

Tet : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİI(

_

a

30 Ağustos 20ü4Pazartesi

GEMLıK
GEMLİK,İN iı_x GüNLüK GAzETEsl

TARAFSİZ SİYASİ GA^Z.ETE
FlYATl : 250.000- TL.
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Istonbu|'do gösterilen yopgn "My Dreom" TopluIuğu, dün

emize gelerok, Korocooll lzcilik KomBı'ndo konoklodı,ilç
Dünyo'nın tek engelli
sonoi ve gösteri
topluluğıJ "My
Dreqm" ilçemizde
konuk ediliyor.
Bursq Açık Hqvo
Tiyotrosu'ndo bu
okşom gösteri yopğ
ccık olon Çin Engelli
Grubu sonotçılorı,
llçe Koymokomı
Sodettin Genç,
Beled|e Boşkonı
Mehmet Turgut, AKP
Burso Milletvekili
Nton Koropoşooğlu
tqrqfındon kqron-
fillerle korşılondı.

Seyfettin ŞrxrasÖz'ün
hoberi soylo 3'de

ffi

ffi# ##
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Gürhon ÇETINKAYA

Zavallı Çocuk
Kılıksızlığı gerekçe gösterilerek sınovo olın-

m.oyon bir çocuk Atotürk'ün büstüne soldırmış, kır-
mış, porçolomış.

Aklımo Gozi Mustofo Kemol'in Cumhuriyet
Devrimlerini yoporken gördükleri, yoşodıklon ve
söyledlkleri geldi.

Torih : 27 Ağusios Perşembe ...
Yer : İnebolu Türk Ocoğı
Yer yerinden oynuyor.
Kürsüde Gozi Mustofo Kemo!.

"Sulton'| egemenliğine sghip olon bu milletin
boşındo bir dokiko olsun bırokmok coiz olobilir
miydi?"

Bütün solon hep bir oğızdon 'AsIo, kotiyen" diye
hoykırdı. Gozi konuşmosını sürdürdü.

"Sevgili kordeşlerim, bilinçli olduğunu konıilornış
olon bu millet, Alloh'ın gölgesi, Peygomber'in ve-
kili olduğunu iddio küstohlığındo bulunon holife
denen gofillere, cohillere, sohtekorloro votonındo
yer verebilir miydi? Bunu size soruyorum"

Herkes y!ne, "Hoyır, kotiyen" diye boğırdı.
Gozi devom eili;
"Dünyo uygorlık oilesi içinde onurlu bir yer

olmoyı hqk eden Türk Milleti evlotlorıno vereceği
eğitimi okul ve medrese denen birbirinden büs-
bütün oyn iki kurumo mı bölecek?

Efendileı Türk holkı uygordır. Torihte de uygordı.
Uygorım diyen TÜrk Ho!kı, oile yoşomıylo, yoşom
biçimiyle uygor olduğunu göstermek zorunğodır.

Seyohotim sırosındo köylerde değil, özellikle
kosobolordo ve kentlerde kodın orkodoş|orımızın
yüz|erini ve gözlerini çok özenle kopottık|orını
gördüm. Bu sıcok mevsimde bunun ozcıp verici
olduğunu sonıyorum. Erkek orkodoşlqr bu bizim
bencilliğimizin sonucudur. Kodınlor do bizim gibi
düşünce sohibi insonlordır. Onloro kutsol olon şey-
leri on|otmok, kofolorını nurlo oydınlotmok gerekir.
Onlor do yüzlerini cihono göstersinler ve gözIeriyle
cihonı görebilsinler.

Bundo korkulocok bir şey yoktur.
Korkmoynız. Bu gidiş zoruridir
Uygorlığın coşkun seli korşısındo direnmek boş-

tur. O se| gofit ve itootsizlere omon vermez.
Ortoçoğ zihniyetiyle, ilkel ve boş inonçlorlo

yürümeye çolışon milletler mohvolmoyo yo do esir
olmoyo mohkumdürlor.

Şimdiye kodor milletin dirnoğını pos|ondırontor,
uyuşturonlor olmuştur. Zihinlere yerleşen hurofeler
tümüyle otılocoktır. Onlor çıkonlmodıkço kofoloro
gerçeğin nurlonnı yerleştirmek imkonsızdır."

Bunlon qnınisodıkton sonro gelelim zovollıyo...
Gömüldüğü koronlıkto nereye çorptığını göre-

meyen zovollı çocuğo herholde büyükleri Gozi'nin
büyüklüğünü onlotmodılor.

O çoçuğun ordındoki "koro yobozlor" ülkeyi
uçurumo süüklediler..

Koronlıkloro boğdulor.
Amo hiç bir zomon emellerine uloşomoyocok-

lor.

çünkÜ;
Bizim Atotürk'ten feyz qlon ordumuz vqr.
O ordu ki;
yedl düveli denize döktü.
Üç beş çopu|cunun mu hokkındon gelemeye-

cek.
30 Ağustos Zofer Boyromınız kutlu olsun.

?rıano ?anıoz

ZAFER BAYRAMI ....
Bugün 30 Ağustos.
Türk ulusunun boğnndon çıkmış

kqhromon ordumuzun büyük zoferinin
yıldönümü.

Bugün yedi düvelin dize getirildiği,
esir ve mozlurn ulusloro kurtuluş
reçetesinin sunulduğu gün.

Türk u|usunun esir edi|emeyeceğinin,
sonsuzo dek vor olocoğının bir kez
dqho kqnıtlondığı gün.

Birlik ve beroberlik içinde üstün
morol güçle her zor|uğun üstesinden
gelinebileceğine inqnon büyük
Atotürk'ün, Sivqs.ve Erzurum kon-
grelerinde, Türk ulusuno özgüvenini ver-
erek l07t yılındo büyük Türk
Hükümdorı Alporslon'ın Türklere
kopılonnı oçtığı ve bu toproklorı Türk
yurdu yoptığı Anodolu'nun düşmon
işgolinden kurtorılorok ebedi Türk yurdu
kılındığı, Müs!ümonlığın örnek bir şek-
ilde yoşotıldığı voton toproklorının düş-
mon çizmesinden kurtorıldığı,
semolorındo oy-yıldız|ı boyroğın dolgo-
londıgı, minorelerinden ezon seslerinin
devomlı yükseldiği bizlere bırokılon, ve
emonet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin
doğum günü.

Bir kısım votondoşımız, bütün bu
gerçekler ışığı oItındo holo Osmonlı'yo
öz|em duymokto, Osmonlı döneminin
yolnız zqferleri ile övünmekte. Kurtuluş
sovoşını örgütleyenleri, bizzot cephel-
erde sovoşorok boşorıyo uloşiıronlorı
görmezden gelmekte; odlorını ve
kozonılon Anofortolqr, Dumlupınor, I .

ve 2. İnönü zoferlerini onmokton öcü
gibi koçmoktodır!or.

osmqnlı Devleti'nin dini İslom iken
soroydo işret olemleri, sefohot, donslor,
bololor gırlo gidiyor, holk oç, yoksul
iken sorqy ve soroyo yokın zevot lüks
bir hoyof sürüyordu.

Osmon!ı'do podişoh Türk'tü omo
moliye, dış işleri, soğlık Ermeni, Rum ve
Yohudilerle ve de devşirllip
M üsl ümonloştırılon|orco yürütül üyordu.
O günde tıpkı bugünkü gibi; botılıloş-
mok ve botılıloro yoronmok için
Tonzimot fermonı ile ozınlıkloro
fozlodon imtiyozlor tonınıyordu.
osmonlı'do hükmedenler ve de
Osrnonlı geçinen sözde kimi oydınlor
Türk'ü oşoğı|ıyor, O'nu küçük görüyor-
du. "Türk" ifodesini hokoret oIorok kul-
lonıyordu. Yoboncılordon borç o!ıno,
o!ıno Osmonlı, Mondros ve Sevr ontloş-
molqrını imzolomoyo mecbur kolıyor,

voton toproklon yitiriliyordu.
Bu durumu içine sindiremeyen

büyük osker Mustofo Kemol ATATÜRK
kendisine inonmış ve güvenmiş bozı
yokın siloh orkodoşlorı Anodolu'yo
geçlp, holko geçekleri qnloiqrqk her
konuyu onlorlo kororloştırorok Mllli
mücodeleyi boşlotiı, düşmonlorı
ve yurdumuzu kurtordı.

Koro Fotmo|or, Nene Hotunloı Feti
Sure'sini okuyup düşmonı uzokloştıron
Ali Onboşılor, Şohin Beyter, Asieğmen
Nuri Beyler Hok yolundo ve voton için
sovoştılorso; Mustofo Kemolleı İsmet
İnönüler, Fohrettin Altoytor, Kozım
Özolplor, Kozım Korobekirler ve bin-
lerce isimslz kqhromqnlordo bu voton
bu din ve onolorının, kız kordeşlerinin
nqmusu kirlenmesin diye sovoştılor.

Genç Türk çocuklorınq Feiih Sure's
okumosını öğreten Atqtürk'ün
muhterem onne|eri Zübeyde Hqnım,
okuduğu surenin monosını bilmeyene
de öğreten Mustofo Kemol ATATÜRK'ü
onmomok, unutturmok istemek Türk

büyüğü soymomok, dinsiz, imonsız bi
gibi göstermek kendilerini herkesten
Müslümon zonnedenleri günoho sok-
muyor mu?

Unutuyorlor. Türk'ü zulümden,
düşmon çizmesinden, korısının, kızının
bocısının ırz ve ncımusunu korumok
çeşitli sovoşlordo düşmono korşı
sovqşqn Milli kqhromqnlorımız, Atotü
İnönü vs.ye idom fermonlorı verenler
Milli mücodele kuwetleri üzerine
Anzovur komutosındoki osmonlı
lerini yolloyonlorı unutturmqmok
bugünkü güçlü, hür, dinini yoşoyon
Türkiye'yi bize tertemiz teslim
korşı bir borç değil mi? Aksine
dqvronışlor nimete küfronlık Öeğil de
nedir? Dqho fozlo günohkor olmoy-
olım. Bu yurdo, bu votono, bu uluso
hizmet etmişleri unuimoyolım, iyilikle
onotım, qnılorımızdo yoşotolım. İyi

kötüleri ge|ecek nesil|ere doğru olo
her zeminde iyice onloto!ım ki;
boşımızo bir doho o kötü ve koronlık
günler geri gelmesin.

Bugünleri bizlere bohşeden boşto
Mustofo Kemol Atqtürk, lnönü ve yo
slloh orkodoşlorı ile nice hizmeti
kohromonIorımızı, şehitIerimizi, gozi
imizi rqhmet ve minnetle onor, oziz
hotırolon önünde soygı ile eğilirim.

Bu büyük boyrom Türk ulusuno
olsun!

ABONE OLDUNUZ MU
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Dünya'nın llk ve tek engelll sanat Ve gosteri topluIuğu, Karacaali cilik Kampında ağırlanacak
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dünyo'nın ilk ve tek
-engelli sonot ve
gösteri ekibi olon
"My Dreom"
dün GemIik'te
sevgi gösterileriyle
korşılondı.
Dilek Çoy Bohçesi'ne
gelen My Dreom
ekibi AKP Burso
Milletvekili Mehmet
Alton Koropoşooğlu,
Koymokom Sodettin
Genç ve Belediye
Boşkonı Mehmet
Turgut torqfındon
koronfiIlerle
korşılondı.
40 profesyonel sohne
sonotçısındon

. oluşon My Dreom
Gösteri ve sonot

, Topluluğu
bu okşom
soot 2I.00 de
Burso Kültürpork
Açık Hovo
Tiyotrosu'ndo
gösteri yopocok.
"My Dreom" Çin
Engelliler ekibinin
l983 yılındo
kurulmosını soğloyon
şu ondo Çin
Enge!liIer
Federosyonu
Boşkonı olon

Wong Yuon ile ekibin
Türkiye Tems!lcisi
Uzmon Eczocı Buket
Aksu'nun do bulun-
duğu Çin ekibi
geceyi Korocooli
İzcitik Kompındo
geçirecek.
Binlerce engelli kişi
orosındqn seçilen
40 profesyonel
sqhne sonotçısındon
oluşon "My Dreom"
Atino 2OO4
Porolimpik
O!impiyot!orı'nın
resmi fösteri ekibi
olduğu ve 2003
yılındo engelsiz

gösteri ekiplerinin de
kotı!dığı Asyo
Üıı<eıerl Dons
Yorışmosı'ndo birlnci
olduğu bildlrlldi.
Eski DSP ilçe Boşkonı
Murot Gül torofındon
Zeki Restouront'do
verilen öğle
yemeğinden sonro
Dilek Çoy Bohçesi'ne
gelen gösteri
ekibinin elemonlorı
sıcok kon|ı
horeketleriyle
herkesi büyü|ediler.
izıryeNı-rR.
güyüı.ı].ıEcEK
"My Dreom"ın
Türkiye Jemsilcisi
Eczocı Buket Aksu,
ekibin tonıtımını
yoporken her
gösterinin değişik
yopı|dığıno
dikkot çekerek
"Bıırso'do My
Dreom'ı izleyenler
btryülenecekler.
ıknci kez ülkemize
gelen ekip burqdo
gördükleri yokn

ilgiden doloyı çok
memnunlqr.
Bursq'dq inqnılmqz
gösteri izleyeceklef'
şeklinde konuştu.
Bir düş bu...
Gerçek bir düş!
lşitme engelliler
dons ediyor...
Fiziksel engelliler
okrobosi yopıyor...
Görme engellilerin
müziklerini sunduklorı
bir sonot horikosı
olon "My Dreom"
ekibinin kurucusu ve
Çin Engelliler
Federosyonu Boşkonı
Wong Yuon ise Tür
insonının gösterdiği
sıcok yokloşımdon
çok memnun olduk-
lorını belirterek,
"Engelli olorok
görülen insqnlqrın
olmoyonlqrın yqnın-
dq kendilerini onlqr
gibi görmeleri çok
güzel. Burso'dq her
inson bizi izlerse
riryolorımız gerçek
olıJr" dedi.

Jö

Yozorımız Erol Gürço}'ın yıllık izinde
olmqsı nedeniyle yozısını yqyın|oyomı
yoruz. Okuyuculorımızdon özür dilerlz.

ıa

Erol GURÇAY

Yorolomo ııe go§p §Onığı §erbe$t bırokıldı

Ylült Bekçe

($uz 
rulgı|unu00k

Sevfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz Cumo
günü
Bolıkpozorı'ndo
meydono gelen
yorolomo, gqsp ve
hırsızlık suçuylo
gözoltıno olınon
Yiğlt Bekçe (27l
çıkorıldığı mohke-
mece tutuksuz
yorgılonmok üzere
serlcest bırokıldı.
Edinilen bilgiye
göre, Cumo günü
soot l4.30 sırolorın-
do Bolıkpqzorı
kohvehoneler
mevkiinde birlikte
bolık yokolomokton
dönen Ylğlt Bekçe
ile Emroh Ç. (28)
orosındo çıkon
poro horcomo
tortışmosındo
Ylğlt Bekçe üzerindb
toşıdığı bıçoklo
Emroh Ç'yi
oyoğındon
yorolodıkton sonro
üzerinde bulunon
bir miktor
pqroyı do olorok
oloy yerinden koçtı.
Atotürk Kordonu'n
do soot 23.30
sırolgnndo elinde

pompo|ı tüfekle
pollsler torofındon
yokolonon Yiğit
Bekçe'nin pompolı
tüfeği 2 gün önce
Bolıkpozorı Sinemo
sokqk'tq oturon
Nebohot Y.'nin
evini bosorqk oldığı
ve orkodoşı Emroh
Ç.'yi yokolomosı
holinde
"Onu bulsoydım
vuropol4tm" dediğl
lddlö edildi.
Eski sobıkolılordon
Ylğit Bekçe,
Cumortesi günü
işlediğl öne sürülen
yorolomcı, gosp ve
ev bosıp tüfek hırsız
lığı suçlorındon
çıkorıldığı mohke-
mece tutuksuz
yorgı|onmok üzere
serbesi bırokıldı.

iuiu

Teselli ekiplerl....

Devlet Demiryollorı hızlondırılmış
tren kozosı öncesi ö!ü ve
yoroh yokınlonnı ziyoret
edip, teselli etmek !çin
ieselli ekipleri oluşturulmuş.
Demek odomlor Alloh'o yokın,
ohcoklon olmodon do önce
cüg$oyoblliyorlor.

ı?oıan 
1arorııo

de
btbreye yotmış
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe genelindeki
tüm İıı<öğretım
okullorı için
doğıtılon ders
kitoplorı
poşetlenerek
doğıtımlqrınq
boşlondı.
Geçtiğimiz yt
Hükümet'in oldığı
kororlo ücretsiz
olorok doğıtı|on
ders kitoplorı birinci

Cengiz Ersoy,

Ionocoğını bildi

sınıfton sekizinci
sınıfo kodor her
öğrenci için oyn
oyn poşetleniyor.
Ders kitoplonnın
okulloro doğıtımı
üstlenen Ersoy
Kırtosfe sohibi

lonon kitoplorın
okulloro doğıtım-
lorının hofto son
kodor tomom-

run Al|es| n|n muilu

biricik kızı Ayşen'in
evlilik öncesi kıno
gecesini Monqstır
Gozinosundo yoptı
Konuklorın ilgiyle
izlediği kıno
gecesinde
domot ve geline
kıno yokıldı.
Hotice ve Hoson
Boşoron'ın Holklo
İıışı<ııer Sorumlusu
kızlorı Ayşen ile
sebile ve zeki
Çetin'in Tosorımcı
oğul|orı Aydın'ın
düğün öncesi kıno
gecesine kotılqn

ıı

u

düğünleri 3 Ey!

Hokimiyet ve
gozeteleıinde
Gozetecilik
ğini de yopon

gecesinde do
odoyıylo bol bol
göbek otqn
ve Hoson Boşo

Seyfettin
şexensöz
İlçemizin
tonınmış
isimlerinden
eski siyoset
çilerden
Hoson
Boşoron

konuklor gelene
lokul ve zeytin
yemenin todıno
vordılor.
Bir dönem Burso

moi Aydın Çetln
Ayşen Boşoron'ın

Keşon'do yopılo-
cok. Kıno

mutluluğu göz-
lerinden okundu

io
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Boşkon Mehmet Turgui, Gemlikspor futbolculon ile ioplontı yoptı

I

ıu ut "Gemllk holkı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor Kulübü
Boşkonı Mehmet
Turgut, önceki
gün futbolculorlo
toplontı yoporok
yeni sezon
öncesindeki çolış-
molor hokkındo
bilgi verdi.
Belediye Meclis
Solonundo yopılon
toplontıyo Boşkon
Mehmet Turgut'un
yonı sıro yeni
oluşon yönetim kuru-
lu ile Gemlikspor'lu
futbolculor kotıldı.
Futbolculoro Gemlik
holkının sporo korşı
duyorsızlığını
hotırloton Boşkon
Turgut, Gemlik
holkının kulübe üye
olmodığını oksine
kohve köşeleripde
'şöyle yopılıyor,
böyle yopılmıyor'
diyerek dedikodu
üretiiklerlni söyledi.
Kulübün koponmo-
mosı için üye oidot-

,

lorını dohi kendileri
torofındon
ödendiğine dikkot
çeken Turgut,
futbolculoro
"Kulübe sizler sohip
çıkın, getireceğIniz
qrkodoşlorınızlo bu
kulübü yoşotolım.
yeni sezondo
olocoğınız güzel
sonuçlorlo
Gemlikspoı'cı
olqn sevgi biroz
o/sun çoğolıf'

şeklinde konuştu.
Burso Birinci Amotör
Küme'de mücodele
verecek olon
Gemlikspo/|u futbol-
culordo Boşkon

Mehmet Turgut i|e
yönetim kurulu'no
söz vererek boşorılı
olmok için tüm ener-
jilerini sorf edecek-
leri sözü verdiler.

sporo korşı duyorslz"

AtatirkKırdonu'na
g üye nllkdo lgus u yap ılryor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Fırtınolı hqvolordo
denizin sohile
vuron dolgolorındon
korunmok omocıylo
Atotürk kordonuno
güvenlik dolgusu
yopılıyor.
Denizden gelen
dolgolorın kordondo
ve işyerlerinde
zomqn zomon
yopiığı zqrorlorın
önlenmesi omocıylo
oluşturulon
çolışmolor
sonucundo koyo
dolgusu için yer
oçılıyor.
Dolgu molzemesi

denizden gelen dot-
golorın zoror vermesi
önlenecek.

meme§i için oçılon
yere büyük koyo
dolgıusu yopılorok

getirecek olon
oroçlorın yürüyüş
yerlerine zoror ver-

ı
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Türkler tafil lçln
kenarm terclh e

ı

f o0xu0x slvıs| cazETEI

a

denlz
dUor

Türk holkının yüzde
47'si deniz kıyısındo
totil yopmok istiyor.
Aroştırmo Şirketi GFK
Türkiye Türk insonının
totil olışkonlıklon
konusundo 7 bölge-
den 20 şehirde I.300
kişi ile bir oroştırmo
yoptı.
Aroştırmo sonuçlorıno
göre, totil denilence
Türkiye'de oroştırmoyo
kotılonlorın yüzde
47'sinin oklıno kumso!
ve deniz kıyısı geliyor.
U|kelerinde doğru
dürüst güneş bulun-
moyon Rusyo'do ise
bu oron sodece
yüzde l E düzeyinde
bulunuyor.

Türkiye'de oroştırmoyo
kotılonlordo totilini
evde geçirenlerin
oronı yüzde 2l düzey-
lerinde bu!unurken,
orobo, otobüs, tren ve
otostoplo mocero tur-
izmini kotılımcılordon
sodece yüzde l'i ter-
cih ediyor.
Türk turistler torofın-
don en fozlo roğbet
gören ülke ise

Almonyo olurken,
buroyı Fronso ve
İtolyo izliyor.
rünrırn,iıt ıııiı
sıRAsıNDAri ııışxnN-
tıKLARı
Aroştırmoyo kotılon-
lorın yüzde 53'ü totil
sırosındo yürüyüşe,
gezintiye çıkmok
isterken, yüzde 39'u
olışveriş, yüzde E'i de
diğer oktiviteleri yop-

mok istiyor.
Bölgesel şoroplorı
denemek, golf oyno-
mok, koyok yopmok
Türkle/in tercih
etmediği oktiviteler
grosındo yer olıyor.
ltolyonlor'ın sodece
yüzde 2'si toiilde
o!ışveriş yopmok
isterken, Romenler
yüzde 24 ile
Türkle/den son]o
totilde olışverişe me]-
oklı ülkelerden...
Öte yondon,
Türkiye'de oroştırmoyo
kotılonlordon yüzde
l l'i iotilde okuyoı bu
oron Ruslo/do yüzde
26 duzeyinde
bulunuyor.
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J Her çeşif bqtık oğlorı
tr Sokon q Misino Ağtorı
fl ip Ağ
r] Fonyo
-l Mqntqr, kurşun

J h Çeşitleri
J Sondot Mqtzemeleri
J Kürek
J Çopo
.J Mqcun
fl Gqtvenlzli çivi
J TMc sintinepompos,

BIT,IMLilnŞffIN

ve diğer malzemeler
ile hizmetinizdeyz

Erkon 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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MesleHeği [ıne
ABsfa ndardı

Meslek liseleri
yeniden yopılonıyor.
Milll Eğliim'in
sendikolorlo hozır-
lodığı pğeye göre,
meslekl eğltim döri
yılo çıkorılocok.
Mezunlor diplomo ile
AB siondortı seriifikosı
do olocok. Proje, 30
ilde uygulonqcqk.
Mllll Eğliim Bokonlığı,
meslek liselerini
yeniden yopılondırıy-
or. Bokonlık, TOBB,
ıüsiıo, TESK, TisK,
rÜnr-İş, oİsx ve HAK-
!Ş ile ortok hozırlodığı
pCIe çerçevesinde,
meslek liselerini
"piyoso iolebine"
göre şekillendirecek.
Hozırlonon roporo
göre, "l2 yıllık temel
eğltime geçişin
oltyopısını oluşlur-
mok, mesleki eğitim
sistemini AB siondortı-
no yükseltmek ve iş
piyososının ihtiyocıno
cevop vermek"
omocını toşıyon
proie, bu eğitim-
öğretim yılındo 30
lldeki l04 piloi okul-
do ııygulonocok.
POe çerçevesinde
mesleki eğitim 4 yılo

çıkorılocok. Öğrencil-
er 9. sınıfio genel lise
öğrencileriyle porolel
eğitim olocok.
"Genel küliüı teme!
becerileı yön-
Iendirme, bilgisoyor
ve rehberlik" olon-
lonndo eğitim göre-
cek öğrencileı l0.
sınıfton iiiboren
mesleki berceriye
yönelecek. Bu
okullordoki eğiiim-
öğretim. progromı,
ToBB, TusıAD, TESK,

TisK, rünxJş, oisı« ve
xıxJş'ın göüşleri
dikkote olınorok
hqzırlonocok.
Modüler sisteme
geçış
POe, esos olorok
mesleki eğitimde
"modüler si§teme"
geçilmesini öngörüy-
or. Roporo göre,
"değişikliklere hızlı
cevop veıebilen
esnek biı yopıyo

sohip olmosı"
nedeniyle tercih
edilen sisiem
çerçevesinde öğren-
cilerin yoioy ve dikey
geçişine olonok
soğlonocok. Oğren-
ciler öncelikle 9. sınıf-
ton sonro isterlerse
genel liseye geçlş
yopobilecek. Doho
sonro sistemden
oyrılon öğrenciler de
yeterllliklerine göre l.
veyo 2. seviye sertifi-
ko olmoyo hok
kozonocok. Mesleki
eğitimde forklı olono
koyon öğrenciler de
bu sertifiko siste-
minden foydolon-
obilecek. Sonuç
olorok, 9. sınıtton
sonrq öğrenciler her
yıl, düzeylerine göre
sertifiko oIobilecek.
Mezun o|on öğrencil-
er de diplomo ile bir-
likte AB stqndortıno
uygun, uluslqrorosı
geçerliliğe sohip
lnternqtiono!
Stondord
clossificotion of
Educotion-lSCED 97
(U!uslororosı Eğitim
siondortı
Sı nıflondırılmosı) serli-
fikosı elde edecek.
Sistem eleştirisi ve
hedefler
Roporo göre, mevcut
mesleki eğitim sis-
teminin, "dqr tobonlı
olmosı, klosik pro-
grom yokloşımını
benimsemesi ve iş
piyososının
ihtiyoçlorını yeterince
korşıloyomomqsı"
nokiosındon horeket
eden Milli Eğitim
Bokonlığı, proje ile
şunlorı öngörüyor:
Geniş tobonlı ve
o!on/do! ve
seriifiko esosıno göre
düzenleme (Örneğin;
Mo kine Teknqloiisi'nin
oli do!ı Tesviye
bölümüyle sınıı{ı
tutulmoyocok ve
geniş iobon oluşturu-
lqrok torno, tesviye,
ferze, ioşlomo gibi
do| progromlonno
yer verilecek)J
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Şizofreni Hostolorı
ve yokınlorı
Doyonışmo
Derneği Yöneticisi
Nilüfer Girgin,
şizofreninin,
toplumdo tom
o|orok tonın-
modığını hotto
yonlış tonındığını
söyledi. Girgin,
şizofreninin bosit
tonımıylo, insonın
düşünce, duygu ve
dovronış!orındo
kendilerinin ve
çevresindekilerin
yoşontısını önemli
ö!çüde etkileyen, bir
tokım değişikliklere
sebep olon bir
beyin hostolığı
olduğunu belirtti.
Ankoro'do l988
yılındo kurulon
derneğin öncelikIi
omocının. şizofreniyi
yoşoyonlor orosın-

doki doyonışmoyı-
ge!iştirmek
olduğunu ifode
eden Girgin,
"Şizofreni, toplumdo
tom olorok tonın-
momqkto hotio
yonlış tonınmok-
todır. Bu nedenle,
toplum torofındon
şizofren kişiler
domgoIonmoktodır"
dedi.

Girgin, bu
domgolonmonın
ortodon koIkmosı
için en önemli yo!-
lordon birinin de
sonot olduğunu vur-
guloyorok,
"Domgolorimoyo
korşı verilen
mücodelede,
sonotın ve
sonotçının Insonlık
ve psikiyotri tori-

hinde önemli işlevi
vordır. Sonotsol üre-
timin iyileşiirici
gücü, hostolığın
tedovisine iloçlor ve
teropi d5ndo yeni
bir boyut kotmok-
todır" diye konuştu.
"TopLuM şizorneNi
HAKKıNDA
gi ıoi ı g ].| oi R i ııvı r ıi"
Girgin, dernekie
ücretsiz yoğlıboyo,
korokole]Tı, resim ve
desen çolışmolorı,
şiir ve müzik dinleti-
leri, bilgisoyor ve
lngilizce kurslorı
verdiklerin!
belirterek, şöyle
devom etti: "8 ilde
dernek vor. Bu
soyının ortmosını
istiyoruz. Hosto|ığı
bilmeyenler özellikle
eğitilmeli. Böylece
domgo|omo oloyın-
don kurtuluruz.

Hostolor doktoı
tedovi ve sosyol
desieği birlikte
yürüttükleri tokdirde
normol şekilde
hoyotlorını sürdüre- ,

bilirler.
Ankoro merkezde
250 üyemiz
bulunuyor. Hostolığı
gözönüne oldığımız-
do küçük bir rokom,
oncok bu soyı hızlo
ortıyor. Bu durum
bizi hlç sevindirmly-
or. Toplum bu
hosto!ık hokkındo
çok iyi bil-
inçlendirilmeli."
Girgin, Türkiye'de
binIerce şizofreni
hostosının sodece
bir evin yo do
odonın içinde hoy-
otını sürdürdüğüne
dikkot çekerek,
"BunIor bizim
derneğimize bir şek-

ilde gelseler yo
getirilseleı ino
rum ki tomomını
olmoso bile yo
tedoviye ikno
ve ydniden
içine çekebiliriz.
Böyle çok soyıdo
hostomız oldu.
Şimdi hepsi
hoyotlonnı
sürdüruyorlo/'
Derneğin iki yoyı
orgonının do
duğunu ifode
Girgin,
"Derneğimizde,
türlü sosyol o
sürdürmeye çol
oruz. Şizofreni
yozılorı ve hosto
kendi çobolonylo
hozırlodıklorı
BiIinçoltındon
Notlor odlı
dergilerimiz yoyı
lonmoktodır"
konuştu.

ı ı

Monosiır Cumhuriyet Mohollesi'nde
Koyıkhone mevkli üstünde 3 koilı

triplex sotılık villo GSM : (0.535) 886 47 7
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YENı TELEFoNuMU zl, NoT ALıN.z
KÖRFEZ GAZETESI VE
xönrez oFsET 513 96 83
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GEREKtl TELEFoNLAR nrsıtı| oelneı_eR oeı.ılz oToBÜsÜ

İtfoıye l l0
Polis İmdot l55
Jondormo imdot I56
Jondormo K. 5l3 l0 55
Polis Korokolu 513 l E 79
Gor. Kom. 5l312 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö|.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. ııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
hçe Tanm Müd.
llçe 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
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

Bursa 25677 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslaıİ
Dinlenme Tes. 513 23 94

vApuR _ renleor
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Esklhisar

(226| 8l4 10 20
(226l 363 43 19
(262,655 60 31Kaymakamlık

C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oroeüs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliuLAşıM

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turlzm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00
514 59 81

513 80 00
514 88 70

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
lpragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz

HASTANELER
Devlet Hastanesl 513 92 00
SSKHastanesi 5132329
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

BELED|YE
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs lşlet. 513 45 21-122
Su lşht. 513 45 21 - 115
ltfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalnız 185

TAKslLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 10 79
5l3 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
venı_lvunrı_ın
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

ı( a rtez
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kamuda mesal
Yeni personel yoso
tosonsıylo devletie
0E.00 _ l7.00
mesoi onloyışı
sono eriyor. Serlıest
mesoi uygulo-
mosıylo komudo
forklı çolışmo
süreleri tespit
edi|ebilecek.
Böylöce mesoi bltti
d|ye iş yonm
kolmoyocok.
Nitelikli komu per-
sonelinin 08.00 -

t 7.00 mesoi sooii
uygu!omosındo
esnekliğe gitmeye
hozırlonon
hükümet, bu
yönde hozırlonon
olternotifli çolış-
moyı Bokonlor
kurulu'ndo kororo
boğloyocok.

aa

Hükümet, 2
milyon 500 bin
memuru
ilgilendiren ve 657
soyılı Devlet
Memurlorı
yososı'ndo köklü
değişikllkIere giden
yeni personel yoso
tosorısını olgun-
loştırdı. Hükümet,
iosorıdo
memurlonn 08.00 -

t 7.00 mesoi sooii
uygulomosındo
esnek|iğe gitmeye
hozırlonıyor.
Tosorıyı hozır|oyon
çolışmo grubu
yetkilileri, çolışmo
süresini mevcut
uygulomodoki gibi
hoftodo 40 soot
olorok belirIedik-
lerini vurgulorken,

çolışonlorın perfor-
mons ve verlmini
ortırmok omocıylo
08.00 - l 7.00
orosındoki meso!
zorunluIuğunu
yumuşoimok iste-
diklerini koydetti.
Bu yönde olternoti-
fli çolışmo hozır-
londığını belirten
yetkillleı şunlorı
söyledi:
Mesoi bitti diye iş
yorım koImoyocok
"Bokonlor
kurulu'ndo bu
konudoki net koror
verilecek. serbest
mesoi uygulo-
mosının verimi
ortırmosını bekliy-
oruz. Artık kendini
işe odoklomış niie-
likli personel,

NLüK slyAsl oızeıef

mesoi bitti diyerek
işlnl yorım bırok-
moyocok. lşi ne
zomon biterse o
zomon gidecek.
lşe boşlorken de
işinin yoğunluğunu
dikkote olocok."
Çolışmoyo göre,

' kurum ve kuru-
luşloro, hizmet-
Ierinin özeIIiklerini
dikkote olorok
forklı çolışmo
süreleri tespit etme
olonoğı
soğ!onocok.
ozellik|e teknik ve
nitelik!! persone!
seöest mesoi
uygulomosındon
yororlonocok.
Türkiye gene!inde
ise günlük çoIış-
monın boşlomo ve

biiiş sooilori ile
öğle dinlenme
süresi; hizmetin
özelliklerine göre
merkezde Devlet
Persone! Doiresi
Boşkonlığı'nın tek|ifi
ve Bokonlor
Kurulu'nco, illerde
ise voliler iqrofın-
don belirlenecek.
Memuro sto| şoriı
Yeni personel
tosonsıno göre
memur olmok
isieyen odoyloro
bir yıllık sioj zorun-
luluğu getiriliyor.
Memurluk sınovını
kozonon ve odoy
olorok otonon
memurlor, stojyer
olorqk olınocok.
Zorunlu eğ|tim ve
stojdon boşorılı

al

olon ve olumlu sicil
olon siojyer
memurlor, memur
olorok oionocok.
Memurlor ve
sözleşmeli personel
kendisine, eşine ve
veloyetleri oliındo-
k! çocukloro oit
toşınır ioşınmoz
mollorı ile olocok
ve borçlorı hokkın-
do oyrıntılı mol

b.iIdiriminde bu!u-
nocok.Memurlor
ve sözleşmeli per-
sonel, doğrudon
veyo orocı e|i ile
hediye isteye-
meyecek, menfooi
soğlomok omocı
ile hediye kobul
etmeyecek. lş so
hiplerinden borç
poro istemeyecek
ve o|omoyocok.

I

ı

su er rbelere ka tl ar n acele e
Yoboncı dil oğırlıklı
liselere (süper liseler)
ön koyıtlor; 3l
Ağustos Solı günü
sono erecek.
Ankoro'dokl odoylor,
bu yı! boşvurulorını
internet üzerinden
yopocok|or. Boşvuru
koşullorıno ilişkin
detoylı bilgi, Ankoro
Milli Eğ|tim
Müdürlüğü'nün

onkoro.meb.gov.tr
internet odresinden
öğrenilebilecek.
Ön koyıt yoptırocqk
qdoylqrdo, ilköğretim
okuluhdon o yıl veyo
önceki yıllordo
mezun olup
oçıköğretim dohil
herhongi bir
ortoöğretim kurumu-
no hiç koyıt yoptır-
momış ve diplomo

ı

notunun en oz 4.00
olmosı koşulu oranıy-
or. 4,5, 6, 7 ve 8.
sınıfo oit yıl sonu oğır-
lıklı notlorının orit-
metik ortolomosı
3.99 ve oşoğı olon
öğrenciler boşvuro-
moyocok.
Adoylor, en fqzlo 5
okulu tercih edebile-
cek. Okulloro yer-
leştirme işlemini,
diplomo notlorıno
göre milli eğitim
müdürlükleri
yopocok. Ön koyıt
süresi, 3l Ağustos Sqlı
günü mesoi sooti biti-
minde sono erecek.
Kesin koyıt hokkı
kozonon öğrencilerin
listeleri, 2 Eylül
ZOOA'de ilon edile-
cek. Kesin koyıtloı 2-
4 Eylül 2OO4 torihleri
orosındo yopılocok.
Boş kontenİonloı 6
Eylül 2004'te ilon
edilecek. Boş konten
jonlor için 7-8 Eylül
de yeniden ön koyıt
olınocok. 9 Eylül'de
kesln koyıt hokkı
kozonon öğrencilerin
isimleri ilqn edilecek.
Bu öğrencileı l0
Eylü!' de kesin koyıt
yoptırocok.
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Ankoro Ticorei Odosı
(ATO) Boşkonı Sinon
Aygün, ekmel«te
yoşonon isrofın olmo-
mosı holinde
Türkiye'de kişi boşı yıl-
lık ei tüketiminln bir
kilo 450 grom orto-
coğını belirterek,
'Votondoş olorok
dev|etin sovurgonlığı-
no kızıyoruz,
kendimize hiç bok-
mıyoruz" dedi.
Ankoro Ticoret Odosı
(ATO), 'Ekmekteki
Koyıp Ekonomi'odlı bir
ropor hozırlodı.
Sofrolorın değişmez
besini olon ekmeğe
korşı forkındo
olmodon yopılon
'soygısızlığı' göiler
önüne seren ropordo,
i!ginç rokomlor dikkoi
çekiyor. Roporo göre,
her l0 ekmeğin
dokuzu m|deye gidiy-
or, biri ise isrqf edi!|yor.
Türk holkı her yıl
ekmeğe 7 milyor
dolor poro ödüyor.
İsrof edilen ekmeğin
ekonomik büyük|üğü
ise yıllık 700 milyon
dolorı buluyor.
Roporo göre, ülkem-
izde günlük ekmek
üretimi yok|oşık l20
milyon odeti buluyor.
Buno göre, Türkiye'de
her yıl yokloşık 44 mil-
yor odet ekmek
üretiliyor. Bu ekmek-
lerin yüzde l6'sını
evlerde olmok üzere,
yokloşık 40 milyor
odetini tüketiyoı 4
milyor odeti de isrof
ediliyor. Günlük koyıp

rqkomı 1.9 milyon
dolorı cışıyor. ABD ve
Avrupo Blrllğl
ülkelerinde kişi boşıno
ekmek tükeiimi yıllık
40-50'kilogrom orosın-
do değişirken,
Türkiye'de ise, bu
üIkelere kıyoslo kişi
boşıno 3-4 kot doho
foz|o ekmek
tüketiliyor.
Roporo göre, üç
büyük ildeki güplük
ekmek isrof ekonomisi
750 milyor liroyı
buluyor. Ekmek isrofın-
do boşı İstonbul

çekiyor. İstonbul'do
günde 2 milyon
ekmek isrof edilirken,
İzmir ve Ankoro'do
hebo olon ekmek
soyısı ise 600.bin.
Ekmeğin çöpe otıl-
mqsındo en önemli
fol«tör boyotlomo.
Boyotloyon ekmeğin
yüzde 6'sı direki çöpe
otılıyor, yüzde 35'i ise
hopıon yemi olqrok
kullonılıyor. Ekmek
isrofının yüzde 70'ini
lokonto, restoroni,
yemekhoneler gibi
toplu yemek tüketim
yerlerindeki isrof oluş-
turuyor. E]«mekteki
isrofq özellikle büyük
kentlerde mevcut fırın

soyısı ve kopositesinin
ihtiyoçton çok fqzlo
olmosı, rekobet sebe-
biyle iüketim miktorın-
don fozlo üretim
yopılmosı ve
tükeiicinln ihtiyocın-
don fozlosını sotın
olmosı neden oluyor.
Yopılon oroştırmoloro
göre, Türk holkı günlük
eneriisinin yüzde
44'ünü sodece
ekmekten, yüzde
58'ini ise ekmek ve
diğer tohıl ürün-
lerinden soğlıyor. Gelir
seviyesi yükseldikçe
ekmek isrofı do ortıy-
or. Düşük ge|ir gru-
plorındo ekmek tüketi-
mi fozlo oncok, jsrof

oz oluyor. Gelir düzeyi
ortiıkco ekmek iüketi-
mi ozolıyor, qncok
isrqf ortıyor. Kişi boşı-
no ekmek tüketimi
köy ve kentlere göre
de değişiyor. Kentte
yoşoyqn holko günde
1.25, kırsol kesimde
yoşoyonloro ise ıl

günde 1.5 ekmek
düşüyor.
Honeholkının soyısının
orimosı ile tüketilen
ekmek §oyısı orosındo
do doğru bir il!şki

bulunuyor. Türkiye'de
düşük gelir gruplorın-

doki honelere bir
bireyin eklenmesi,
buno korşılık ioplom
gellrin sobit kolmosı
durumundo oile
ekmek horcomosını
ortırıyor. x
Hone holklorı üzerinde
yopılon ölçümlerde
geliri orton oilelerin
ekmek tüketimleri de
yüzde 56 oronındo
ortıyor. Ekmek tüke-
iimleri yoşo boğlı
olorok do değişiyor.
İnsontorın yoşı ortiıkço
ekmek tükeiimleri de
kilolorı do ortıyor.
Diğer yondon,
gecekondudo oturon-
lorın ekmek iüketim-
lerl !üks semtlerde
yoşoyonlorı ikiye
kotlıyor. Orio direk
oileler, yüksek ve.en
zengin horcomo
grubundo yer olon
oi|elere göre doho
çok ekmek tüketiyor.
fuoştırmoloro göre,
Türk insonı ekmeği
soklomoyı blImiyor.
Türk holkının yüzde
48'l ekmeğ| en fozlo
poşette soklıyor. Bunu
sıroylo yüzde 25.3 ile
plostik kop, yüzde
12.2 ile buzdolobı,
yüzde 9.97 ile ekmek
dolobı, yüzde 4.6 ile
diğer yöntemler izliyor.
Burodon do onloşıIo-
coğı üzere ekmeği
uzun süre soklomonın
en etkili yolu olon buz-
dolobı hqlk orosındo
çok yoygın değil.
§oklomoyı
bilmediğimiz gibi, ne
olur he olmoz diyerek

ihtiyoçton fozlo
ekmek olınıyor.
Ropoordo, DİE veriler-
ine göre,
Cumhuriyet'in kurulj
duğu yıIlordo 6 kuruş-
ion sotılon bir ki|o
ekmek bu gün oriolo-
mo bir milyon 222 bin
lirodon soiılıyor. Bu

do, qrqdqn geçen 80
yıl içerisinde ekmeğin
fiyotının 20 milyon
366 kot orttığını
ortoyo koyuyor. 2005
yılındo lirodon 6 sıfır
otılmosı durumundo l
liro 30 kuruşo düşecek
ekmek fiyotı holo o
yıllorın ekmek flyotın-
dan 24 kot dohq fozlo
olocok. sodece son
l0 yıldo t3l kot orton
ekmek fiyotlon direl«t
oIorok dor gelirli holkı
vuruyor. t 980 yılındo
mooşının tümüyle 250
gromlık 5 bin 628
odet ekmek olobilen
bir komu çolışonı,
bugün oncok bin 760
ekmek ol6aıııyor.
Türkiye'de en poholı
ekmeği Aniolyo,
Burso, İstonbul,
Kocoeli, Tekirdoğ ve
Yolovo yiyor.
Bu illerde ekmeğin
kilosu l milyon 500
bin liroyı buluyor.
Ekmeği en ucuzo ise
Amosyo yiyor. Bu ken-
timizde ekmeğ|n kilo-
su 769 bin 230 lirodon
sotılıyor. Amosyo'yı
900 bin liro ile Çorum
tokip ediyor. Ankoro
ve İstonbut'do
ekmeğin kilosu I mi!y-
on 333 bin, İzmi/de

F

ise l milyon 400 bin
lirodon sotılıyor.
Roporo ilişkin değer-
lendirmelerde bulu-
non ATO Boşkonı
Aygün, hozırlonon
roporun, her gün
ıofrolorımızdo
yoşqnqn isrofın ne
boyutto olduğunu
gösiermesi oçısı
toplumo bir oyno
tuğu belirterek,
'Vqtondoş olorok
devletin sovurgonlığı
no kızıyoruz,
kendimlze hiç bok-
mıyoruz, evimizin
önünü süpürmeyi
düşünmüyoruz" dedi.
Her yıl isrof edi|en
milyon dolor tutorın-
doki ekmeğe korşılık
Türkiye'de yıldo k|şi

boşıno oriolomo l5
kilo et tüketildiğine
dikkot çeken Aygün,
bunun günde 40
grom ete korşılık
geldiğini söyledi.
Ekmekte yoşonon
isrofın olmomosı
holinde Türkiye'de
kişi boşı yıl!ık ei
tüketiminin l kilo
450 grom oriocoğın
dile getiren Aygün,
oynı koynoklo kişi
boşıno 11.2 kilogro
süi, 6 kilo şeker olın-
obileceğini dile
d|. Türkiye'de holen
süt tüketiminin
25 kilo olduğu
koydeden Aygün,
buno korşılık AB
ülkelerinde kişi boşı
l00 kiloyu oşon süt
tüketildiğini ifode
etii.
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Bulgoriston Otoyol
Polis Müdürü Alboy
krosimir zonev,
Bulgoriston'don
tronsit geçen
yoboncılon, özellikle
de Türkleri, oşırı hız
yoporok kendilerini
riske otmomolon
konusundo uyordı.
Açıklomo yopon
Zonev, "Totilden
dönen Türk şoförler,
kendl güvenlikleri
için doho yovoş
gitsinle/' diyerek,
özellikle komyon
şoförlerinin bozen
hızlorını onlomsız
derecede ortırdığını
söy|edi.
Bulgor otoyollorındo
yük toşıtlorın yopo-
bileceği ozomi hızın
sootie I00, otomo-
biller için l30 kilo-
metre olduğunu
onımsoton zonev,
"Benim tovsiyem,
soofie l'O0 kilome-
treden çok hız yop-

mosınlo/'dedi.
Zonev, yoboncılorın,
bir on önce
Avrupo'do yoşodık-
lorı ülkelere uloşmok
için bozen sootte
l70 kilometre hız
yoptığını koydetti.
Zoney, Bulgoriston
Otoyo! Polisi'nin
Avrupolo dönen
Türk gurbetçilerin
güvenliği için her
türlü ön!em| oldığını
vurgulodı.
Alboy Zonev, _şöyle
konuştu:
"Jondormodon

oldığımız personel
desteği ve
helikopterli denetim-
lerle ülkemlzden
tronsit geçiş yopon
hiçbir Türkiye voton-
doşı güvenlik sorunu
yoşomomıştır. Son
yıllordo ciddi olorok
oriırdığımız güvenIik
önlemleri soyesinde,
ortık güvenilir bir yol
güzergohı
soğlodığımızı
konıtlıyoruz."
uluslororosı otovollor-
do yıl boşındon bu
yono sodece 4 soy-

gun olduğunu ifode
eden Zonev, "Eskiden
gongsterlerin koçış
için kullondığı küçük
otoyol çıkışlonnın
tümü kopotı|dı.
Olosı sohte pollsler-
den korunobilmeleri
için yoboncılor,
otoyo! polisinin
sodece oydın!ık yer-
lerde durduğunu,
fosforlu yelek glydiği-
ni ve geniş |ombolı
beyoz Opel Astro
morko otomobi! kul-
londığını bilmelidir"
dedi
Alboy Zonev,
rüşvetin önüne
geçilmesi için İçişteri
Bokonlığı Genel
sekreteri Generol
Boyko Borisov'un,
yoboncılorın
sodece trofik
kuro|ı ihloli yoptık-
lorındo polis torqfın-
don çevrilmesi
tolimotı verdiğini
söyledi.
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Nüfus ve Votondoşlık
İşleri Genel
Müdürlüğü verileri,
2OO3 yılındo İsion-
bul'un doğum oronı
en düşük i| olduğunu
orioyo koydu. Doğu
illerinde doğum
oronı ise lstonbul'-
dqn yokloşık 20 kot
doho fozlo çıktı. İşte
veriler...
Nüfus ve Voiondoşlık
İ$eri Genel
Müdürlüğü veri-
leıinden yopılon der-
lemeye göre, 2003
yılındo Türkiye'de l
mllyon l74 bln E3l
doğum koydı
yopıldı. Doğonlorm
609 bin 349'u,
(yüzde 52'si) erkek,
5cs oın 482,si (yüzde
4E'll kız oldu.
Söz konusu yıldo,
nüfusun en hızlı ort-
tığı |ller sırosıylo
Ardohon, Sinop, Kilis,

§iirt ve kostomonu
oldu. Nüfuso göre
doğum oronı
Ardohon'do binde .

55.5, Sinop'to binde
4E.6, Kilis'te binde
4E.l, Siirt'ie binde
47.4, Kostomonu'do
binde 41.3 olorok
gerçekleşti.
Doğum oronının
nüfuso göre en
düşük olduğu lller ise
sırosıylo blnde 2.4 lle
İsionbul, binde 6.2
lle İzmiı binde 6.5
lle Aııkoro, blnde 7.3
ile Kocoe|l, binde
E.E ile Yolovo oldu.
İllere göre doğum
soyılonno bqkıldığın-
do ise en fozlo
doğumun Şonlıurfo,
Konyo, Hotoy,
Diyorbokır ve
Somsun'do, en oz
doğumun Yolovo,
Tunceli, Bilecik,
Boyburt ve lğdı/do

gerçekleştiğl
gö]üldü.
lllerin mllli ge|lrden
o|dıklon poy dikkote
olındığındo ise orto-
lomo 3 bin dolor yıl-
lık milli ge|iri olon
illerde doğum
oronının düşük
olduğu dikl«qti çekil.
lllerln mllll gelirden
oldıklon poy
ozo|dıkço doğum
oronı ortryor.
Temel neden
ekonomik
Doğum oıonının
büyük kentlerde
düşerken özelllkle
doğu ve güney-
doğudo yüksek
olmosını, Dr. Erdol
Atobek, ekonomi ve
eğitime boğloyorok
oçıklodı. Sosyol
psikolo|l uzmqnı
Erdol Atobekin
değerlendirmesi
şöy!e: Teme| neden

kent kesimlnde
çocuk soyısının ort-
mqsının oileye yük
oluşu, kırsol kesimde
ise olleye güç verişi.
Genel olorok kent
kesiminde doğum
oronlon düşme eğl!i-
ml toşır. Çünkü
kentte her doğon
çocuk oileye oçık bir
sorumluluk yük|er.
Konut, beslenme,
eğltim sorunu
kentlerde her gün
blroz dqho büyüyoı.
Kentte ortık büyük
olleleı yok, çocuğo
klm bokocok? Bokıcı
futso mosrof. Doğum
kontro|üne doho
yotkın ollelerln
çoğolmosını do
buno kotobi|iriz.
Toproğo boğlı
ekonomllerde ise
çok çocuk, oileye
koftı soğloyon bir
ekonomlk güçtür.
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l0 Eylül'de verilerin'oçıklonocoğı ikinci
üç oylık döneme
ilişkin beklenti!eı
ekonomide büyü-
menin yılın ikinci
çeyreğinde de yük-
sek gerçekleşeceği
yönünde...
Ekonomistlere göre,
yüksek büyüme hızı
sürecek.
Bu yılın Nison-
Hoziron döneminde,
goy]i sofi yurtiçi
hosı|o (GSYIH)
rokomının ilk
çeyrekieki rokomo
yokın çıkmosı, goyri
sofi milli hosılo
(GsMH)
büyümesinde ise ilk

çeyreğin oltındo
gerçekleşmesi bek-
leniyor.
İlr çeyrekte GSYİH
rokomı yüzde l0.1 ,

GSMH büyümesi ise
yüzde 12.4 olorok
oçık|onmıştı.
Ekonomi yetkilileri,
ikinci çeyrekte
sonoyi üretim
endeksi ve koposite
kullonım oronlonno
bokıldığındo,
oldukço yüksek bir
büyüme hızının
ortoyo çıkocoğının
görüldüğüne işorei
ediyor.
Buno korşılık ikinci
çeyrek GSYIH
büyümesinin ilk
çeyrekieki rokomo
yokın çıkobileceği,
GSMH büyümesinin
ise ilk çeyreğin
oltındo kolobileceği

ifode ediliyor.
Bu orodo ikinci
çeyrekte öngörü-
lerin gerçek|eşmesi
durumundo, yıllık
büyüme hedefinin
yüzde 7'yi rohotlıklo
bulobileceği belir-
t!liyor.
Yı!ın 3. çeyreğinde
ise sonoyi üreiimi ve
koposite kullonım
oronlorı ite
mokroekonomik
gelişmelere göre,
yüzde 7'lik büyüme
rokqmının üzerine
çıkılıp çıkılmoyo-
coğının do netleşe-
c9ğl vurgulonıyor.
DİGER GOSTERGEIER
Aynco mevcut veril-
er ışığındo bu yılki
ihrocotın 60 milyor
dolqrın üzerine çık-
mosı öngörülürken,
itholotın ise 90 mil-
yor dolor civorındo
gerçekleşmesi bek-
leniyor.
Bilindiği gibi yı|-
boşındo 51.5 milyor
dolorlık ihrocot, 75
milyor dolorlık do
itholot progrqmlon-
mıştı.
Bu hedeflere uyum-
lu olorok cori işlem-
ler oçığı 7.6 milyor
dolor olorok heso-
plonırken, Devlet
Bokonı ve Boşbokon
yordımcısı Abdüllotif
Şener, bu rokomın,
yoşqnon gelişmeler.
sonucu l0.8 milyor
doloro revize
edildiğini oçık-
lomıştı.
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ızmlt Ticoret odosı
Boşkonı Hüseyin
Zeytinci, kredi kort-
lorının kullonımının
ortırılmosıylo koyıt
dışı ekonominin
önüne geçilebile-
ceğini bildirdi
Zeytinci, yozılı oçıklo-
mosındo, kredi kortı
ve tüketici
kredilerinden koy-
noklonon sorunlorın
ono sebebinin

eden Zeylinci, kredi ler belgelendirilebi

e
Ia

ovonto|lorı çok.
Sonıldığının oksine
kredi kortı kullonıl-
mosının pek çok _,

ovontojı bu|unuyor.
kredi kortı
ku|lonıriıını yoygın-
loşiırmoklo küçük
horcomolorın ve
giderler
be l g ele n d i ri l ebi l iyor.
}Oedi kortı kullonımını
ortırorok koyıl dışı
ekonomiy| ozoliobili-

ekonominin royıno
oturmomış olmosı
olorok nitelendirdi.
üretim ve iüketim
dengesinin oluşturu-
lomodığı sürece bu
sorunlorın
yoşonocoğını ifode

riz. Türkiye
ekonomisinin,kro-
nikleşen en büyük
sorunlorındon biri
koyıt oltınq olınomo-
mqdır. Kortlo yopılo-
cok
horcomolorlo glder-

kqrtı kullonımının ise

çok değil yetersiz
olduğunu sqvundu.
Kredi kortı soyısının
20 milyon olduğunu
bildiren Zeyiinci, şu
görüşlere yer verdi:
"kredi kortı kullonımın

cek böylece gelir ve
giderler
belgelenmiş olocok-
tır. Doloyısıylo vergi
koyıplorı ozolır ve
devletin
gelirleri ortor."
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Sryasi' erln' ııçıük' v aatlerl
Siyosi tor|himizdeki
vootlerin büyük kısmı,
hoyoto geçirilemedi.
Kimi deniz getirmeyi
voot etii, kimi ülkeyi
kuriormoyı... Votondoş
uyutuldu. Bun|or oli olto
eklenince lse kobonk
bir liste oluşiu. Peki kim
ne voot etti?
Türkiye için, 'proje
mezorlığı' ifodesl sık sık
kullonılır. Türkiye oynı
zomondo, yıllonmış
voot|erin de mezorlığı.
Seçim dönemIeri
yoğunloşon vootler,
portilerin progromlorı,
politikolorı ndo n toşı-
norok seçim bildirgeler-
ine yonsıtılıyor.
Sokoktoki votondoşı
ilgilendiren kısmı ise
bildirgeleri de oşorok,
miting meydon|onno
yonsıyonlor, kendisine
uloşon söylemler...
lyi siyosetin bol
keseden vootle bulun-
mok onIomıno
geIdiğinin sonıldığı
geçmişe Öokınco,
gerçekten mesofe koy-
dettiğimiz görülüyor.
'Vooi ekonomisi' çok
portiIi siyosi hoyoto
geçtiğimiz l 950'li yıllor-
don günümüze bir hoyli
evrildi. Eskiden,'uçuk'
olorok niielendirilebile-
cek sözler seçmen
korşısındo hiçbir sıkın-
tıyo düşmeden
sırolonırken, ortık
siyosetçilerimiz vootte
buIu nurken, üsluplorıno
biroz doho dikkot eder
bir noktoyo geldiler. 80-
90'lı yıllorın en önemIi
sözü, 'Bono l00 gün
verin yeter' sözüne ortık
ne siyosiler ne de seç-
men prim veriyor.
Boşbokon Recep Towip
Erdoğon'ın boşbokon-
lığının ilk günlerinde
dile getirdiği, 'Benden 3
yıl içinde bir şey bekle-
meyin, 5 yıl içinde bozı
değişikliklerin olduğunu
göreceksiniz.' sözleri de
bunun somut bir
örneğini oluşturuyor.
Siyoset
rosyonelleşiyor.
Siyosi torihimizdeki
vootlerin büyük kısmını,
hoyoto geçirilemeyen
vootler olorok hotırlorız.
Bunlor oli olto
eklendiğinde ise
kobonk bir liste oluşuy-
or. Biz de, 'Liderler hep
voot eder de holk do
hep unutur mu?'yo do
doho forklı bir deyişle,
'liderler ne voot etti|eı

ne yqpmgdıloı?'
sorusunu sorduk.
Ortoyo hoyli eğlenceli
bir monzoro çıkiığını
söyleyebiliriz.
l 950'll yıllordo yoksul-
luğun kol gezdiği
Anodolu'do 'her
moholleye bir milyone/
voodinde bulunon
Adnon Menderes'e
korşın politikodo '6 kez
gidip 7 kez gelmesiyle'
ünlenen Süleymon
Demirel, '.l00 günde
sorunlorı çözeceğiz"
söylemiyle vootlere
iovon yqpiırdı. Demirel,
lnson hoklon ve işkence
konusundo ciddi sıkın-
tılorın yoşondığı bir
dönemde, 'şeffof
korokoI' voodinde
bulunurken, 'comdon
yopılmış bir bino'
önünde poz vererek
orşivlere geçti. ŞeffoIık
Demirel'in zihninde
'şöyle soydom com
gibi bir şeye'tekobüI
ediyordu. 8.
Cumhurboşkonı Turgut
Ozol, ANAP'ın kuruluşun-
do, siyosi liieroiüre
geçecek bir söylemle,
'dört eğilimi birleşiire-
ceğiz' ifodesiyle
horekete geçti. Bu lddi-
oylo yolo çıkon A}{AR

her geçen gün
küçüldükçe küçüIdü,
'bokonlorı ve
boşbokonı yolsuzlukton
yorgıIonon porti'
unvonını oldı. Ozo|,
Körfez Sovoş'ndo 'bir
koyup üç olocoğız'
söylemini kullcındı.
Ancqk Türkiye, bunun
sonucu yoşodığı
ekonomik bunolımı
uzun yıllor otlotomodı.
En 'yıl!onmış'voot:
Köykent
Siyosete vedo eden;
oncok Tüıkiye'nin uzun
bir dönemine
domgosını wron
siyoset odomlon,
kendileriyle özdeşleşen
bozı vootleri ve pro-

ieleri Türkiye'nin gün-
demine toşıdı. Bu voot-
lerin en bilinenlerl
orosındo Bülent
Ecevit'in'Köykenf pro|e-
si geliyor. Ancok proje,

do yop!ı. Ağır sonoyi
homlesini onlotırken,
'Siz yı!lordır orodo
çolıştınız, şimdi de Hons
gelecek bizde çolışo-
cok.' |fodesini kullonon
Erbokon, doho ileriye
giderek, '5 bin ionk
üreteceğiz' ve'Fobriko
yopon fobriko kuro-

odı Köykeni'le birlikte coğız'gibi okılloro dur-
onılorı ve ilk merkezi gunluk verecek
o|on Ordu'nun vootlerde bulundu. 'Her
Mesudiye ilçesi sınır- ile hovoolonı', 'Ko4}ı{ı-
lonnı oşomodı. 'En Ankoro ve Ankoro-|slon-
büyük hoyolim' dediği bul hızlı treni'voodlnde
Köykent projesine bulunon Eöokon'ın,
boşbokonlığı döne- 'Tqksim'e comi'voodi
minde Mesudlye'den çeşii|i çevrelerin iepki-
boşloyon Ecevit, 5 Ieri üzerine geri çekiidi.
itçeyi sırqyo oldı. Çolış- 'İsroil'le tüm ilişkiler
molorı yopılon ve kesilecek' söylemini
uygulomonın boşloiıl- seslendiren Erbokon,
mosı için Bokonlor 54. hükümetin ilk
Kurulu'ndon koror oylonndo İsroil'le peş

çıkorılon proje, içinde peşe onloşmo imzol-
bulunulon 'ekonom|k odı. Arko bohçesi'
kriz've 'siyos| kriz' olqrok kobul edilen
nedeniyle gerçekleştir- imom hotipler de RP

ilemedi. Yol, içme §uyu hükümeti döneminde
ve konolizosyonı en büyük dorbeyi yedi.
eğitim, soğIık ve gelir İmom hotip liseleri.nin
getirici fooIiyetler orio kısmı kopotılırken
olmok üzere beş ono burodon mezu_n olon-
bileşen üzerine kurulon lonn ühiversiteye girme-
proje, Ecevit gibi siyosi sl de zorloştı. Erbokon
hoyoto vedo etti. yine tobono mesoj ver-
9. Cumhurboşkonı mek omocıylo en tolih-
Süleymon Demirel siz sözünü de yine o
onıldığındo ise hemen günlerde sorf etii:

çoğnşİm yopon konu, 'Reldörler boşörtüsüne
GAP'iır. 'GAP'| goptır- selom durocok." Bu
mom'deyişiyle dönemden §onro
hofızoloro yerleşen boşörtülü öğrenciler
Demirel, "Ben 50 kompusloro dohi olın-
senedir bu pro|ey|e momoyo boştodı.
meşgulüm. Boşko Siyosetten henüz çek-
ömrum olso gene iten DYP eski Genel
buroyo verirdim.' Boşkonı Tonsu Çille1
ifodelerini kullonorok ekonomik,olondoki
proieye ne kodor önem bütün vootlerine roğ-
verdiğini de gösterdi. men, '24 Ocok koror-
Ancok, pCIenin ilk yı!- lorının' sorumlusu
lonndon beri içinde olorok koldı. Çlller,
olon Demirel'in siyosi 'Türkiye büyümede
hoyotı GAP'ın tomom- dünyo birincisi olocok',
lonrnosıno yetmedi. 'her mohollede yüz iri-
l970'te temeli otılon lyoner yoroiılocok',
Türkiye'nin en büyük 'çittçiye 6,5 milyor
projesi, öngörülen 32 doloı her köy!üye yeni
milyor dolon bulomodı. troktör verilecel(, 'torım
Bu miktonn oncok kuruluşlon çittçiye, Holk
yonsıno kodor uloştığı Bonkosı esnofo
lçin 2010 yılıno . dewedilecek' söylem-
ertelendi. leri i|e dikkot.çekii.
Erlcokon: Hoyollerin Çiller hükümetinin
gücü odıno! .' §gğlık Bokonı Yılrlınm Ak
Siyoset tqrihinih vootler tÜno, yokİullonn soğlık
konusundoki.en'rbnkli' hizmetlerindenücretsiz
simolorındon birisi olon * olorok foydolon- '
Necmettin Erlcokon en , molorını soğloyon 'yeşil'
uçuk vootlerle torihe 'korf için, 'Yeşi! kori'
geçtl. RPde 'odil düzen' gelecek dertler bitecek'
kovromı ile ekonomiye minyolinde söylemler
forklı bir söylem getiren kullqnıldı. Ancok yeşil
Erlcokon, fo|zleri koldır- kort yoksullor için bir
mok üzerine pıopogo n- m yolu o!modı. L IıII
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Dişetl hastalıkları
h am i |elerl tehdlt ediyor
Hqmilelik dönemi ve
öncesinde onne
odoylonndo oluşo-
bilecek dişeti
hostolıklorı, erken
doğum, düşük,
soğlıksız doğum ve
çocukto kolıcı
hostolıkloro yo!
oçmonln yonı sıro
onne odoylorı ile
doğocok çocuklorın
ölümüne neden olo-
biliyor.
Atqtürk üniversitesi
1ı.ü.) Diş Hekimııği
Fokültesi
Periodontoloji
Anobitim Dolı Öğre-
tim Uyesi Doç. Dr.
Vorol Çonokçı, özel-
likle homilelik öncesi
rıe homilelik döne-
minde dişeti
hostqlıklorının önem-
ine değinerek, onne
odoylorının mutloko
tedovi görmeleri
gerektiğini koydetii.
plqnlı homilelikten
önce onne odoy-
lorının oğız ve diş
soğlığı konusundo
dikkotli oImolorı
gerektiğini belirten
Çonokçı, homilelik
öncesinde dişeii
hostolığı tespit
edilen onne odoy-
lorırrın tedovi gör-
erek bu hostolı]«ion
kurtulmolorı gerek-

tiğini söyledi.
Homilelik döne-
mindeki hormonol
değişim nedeniyle
vücut direncinin
ozolmosı sonucu
dişeti hostolıklorıno
yokolonmo riskinin
orttığıno değinen
Çonokçı, homilelik
öncesinde dişeti
hostolığı bu!un-
moyon onne
odoyının do homile-
lik döneminde bu
hostolığo yokolon-
obileceğine dikkot
çeryi.
HEKİM MUDAHAIESİ
sıNıRtl
Doç. Dr. Çonokçı,
homilelikten önce
dişeti hostotığının
giderilmemesi
holinde, homilelik
döneminde hostoyo
oncqk sınırlı cerrohi
müdoholede bulun-
obildiklerini söyled!.
Homile hosiolordo
iloç, onestezi ve cer-
rohi müdohole gibi

tedovi imkonlorınm
istenildiği ölçüde
kullonılomodığını
belirien Çonokçı,
şöyle devom etti:
"Dişeti hostolığı bulu-
non onne odoy-
lonnın homllelikien
önce mutloko tedoü
görme|erl gereklr. Bu
tedovileıi tomqm-
londıkton sonro
homlle kolınmosı,
homilelik esnosındo
gelişebilecek komp-
|ikosyonlorı ortodon
koldırocoktır.
Homilelikten önce
tedovi görü|mediği
toktirde, dişeti
hostolığı şiddetini
ortırıp zoten sovun-
mo sistemi zoyıflomış
olon onne odoyı için
bir çok sistemik
rohotsızlıkloro neden
olur. Böyle durumlor-
do hem onnenln
hem de bebeğln
yoşomı tehlikeye glr-
miş olur. Çok boslt
bir hostolık olorok

gönilen dlşetl
hostolıklorı, erken
doğum, düşük,
soğlıksız doğumo yol
oçobllir ve doğocok
bebeklerin yoşomını
tehllkeye sokoblllr.
Dişeti sorunu
çözülmeden, homi|ğ
kolınmomolıdır."
Homilelikten önce
yopılocok oğız ve
diş bokımındo mev-
cut hosiolıklonn
tedoüsinin yopılmosı
gerekilğine değlnen
Çonokçı, homilelik
dönemlnde tedoııi
.için 9eç kolınobi-
|ineceğini veyo sınır!ı
yopılocok cerrqhl
müdoholenln yeter-
slz olobileceğini koy-
dettiı A.U. Tıp
Fokü|tesi Kodın
Hostolıklqn ve
Doğum Anobllim
Dolı ile Diş Hekimliği
Fqkültesi
Periodontoloji
Anobilim Dolı orosın-
doki ortok çolış-
molorın devqm
ettiğinl belirten
Çonokçı, kodın
doğum uzmonlonnın
do homllelikte oğız
ve dlş soğlığı
konusundo doho
duyorlı olmolon
gerektlğlni söyledl.

iz kalp
azaltıyo

cevizde bulunon E

vitomini, lif ve doy-
mom§ yoğlorın kolbi
koruduğu hoftodo iki
üç ovuç ceviz yiyen-
lerin kolp krizi
geçirme riskinin
yüzde 50 ozoldığı
beliriildi.
Journol of clinicol
Nuirition odlı tıp der-
gisinde yoyımlonon
oroştırmo roporuncı
göıe, cevizde domor
seriliğine korşı
koruyucu olon doy-
mom§ yoğ osit|eri
bulupuyor. Ceviz,
hem toplom koles-
terol, hem de köiü
koleslerol oronını
düşüüyor.
60 yoş civorındo
kolesterol oronı çok
yüksek olon 5 erkek
ve 13 menopoz
geçirmiş kodın
üzerinde deney
yqpqn Colifornio
Universitesi Dovis Tıp
Okulu oroştırmocılorı,
5 buçuk oy içinde
deneklerin ioplom
kolesterol oronı ile
köiü ko|estero| oron-
lqrının düştüğünü
göz|ediler.Uzmonlor,
ceviz diyeti yopocok
kişl|erin, kotı yoğ
içeren yiyeceklerden
de uzok durmolqrını
tovsiye ediyorlor.
Yopılon boşko bir
oroşiırmodo do, her
gün bir ovıJç dolusu

ceviz yemenin kolp
hostolorı için ycıror
getirdiği öne sürüldü.
Yopılon çolışmolordo,
hoftodo toplom iki
üç ovuç,ceviz yiyen-
lerin [olp kr|zi
geçirme riskinin
yemeyenlere göre
yüzde 50 doho oz
olduğu,görüldü.
cevizde bulunon E

v|iomini, lif ve doy-
momış yoğlonn kolbi
koruduğuno dikkot
çeken uzmonlor,
cevizin yoproğının do
şlfolı olduğunu,
yoproğındon yopılon
çoyın, kronik mide ve
boğırsok nezlesine iyi
geiip, kqnı İemı-
z|ediğini ve egzomoyı
yok ettiğini bildirdiler.
UzmonIoro göre
cevizin yororlorı:
"Kolp domorlorını
oçor, kolp kıizini
engeller, soğlık|ı
zqyıflotır, konı temi-
zleı mide ve boğır-
sok nezlesini önleı
kolesierol seviyesini
dengeler, egzomoyı
yok eder, yorolorı
iyileştiri/'.

ı

n

c
rlsk

eV

'Ben'lerl nizi nasıl
kontrol etmellsiniz?

ciltteki benlerin
konsere dönüşmesini
önlemek için güneş
ışığının yoğun olduğu
soot|erde güneş
oliındo ko!ınmomosı
ve koruyucu krem-
lerln kullonılmosı
gerekiiği bildirildi.
Osmongqzi Univer-
sitesi Tıp Fokü|tesi
Clldlye Anobilim Dolı
Oğretim Uyesi Prof.
Dr. llhqm Sobuncu,
her ırkio ve her cinste
görulebilen benlerin
bir kısmının, renk
değlştirerek hobis bir
süreç izlediğini, iyi
huylu olonlorınso
§orun yorotmodığını

ifode etii.
Genellikle "melonoslf'
denilen deriye renk
verici hücrelerin bir
oroyo ioplonmosıylo
meydono gelen ben-
leri konsere çeüren
en önemli nedenler-
den birinin, uzun süre
güneş ışığıno moruz
kolmok olduğunu
vurguloyon Sobuncu,
"Güneş ışığının yoğun
olduğu sootlerde
güneş oltındo kolın-
momolı ve koruyucu
kremler kullonıl-
mo|ıdır. İkinci blr
neden trovmodır.
Yoni bir ben|e uğroş-
mok, üzerinde kı!

vorso onu kopoımok
veyo yücudun irov-
motlk bölgeleılnde
yer olon benlerln
iohrlş olmosıdıı"
dlye konşlu.
vücudun dlrencl
ozoldığındo benleıln
ogreslfllğlnln oriiığını
bellrten §obuncu,
bozı gebellkleıle
vıicudun dlrenclnln
ozoldığnı söyledl.
A|DS hostolığındo
ben soyısındo oriış
göü|eblldlğlnl koyd-
eden §obuncu, şöyle
devom ettl:
"Günümüzde der-
moskopi odlı oletle
benleı değer-

lendlrilmekiedlr.
Esklden benlerl göz|e
değeılendlren
dermotologun
değerlendlrme oronı
yüzde 60-70
düzeylndeyl«en,
bugün deımoskopl
l|e bu oron yüzde 90-
95'e çıklı. Benln kötü
huylu olup olmodığı
koloyco onloşılınok-
iodıı. Benlnden
şüphelenen ye
ol|eslnde benden
koynoklqnon konsgr
tlpl bulunon klşller
mutloko blı heklme
boşvrırmolıdır.
Eıken teşhls
hcryqt kurionr."
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M.BEYAZİT SİR
M.SERDAR DOĞAN
MANSUR Üçı,rnroPRAĞl
MEHMET SEVİŞ
MELEK BAYRAlCARoGtu
MELIı{A DEMIR
MFRVE ERTAŞ
M|NE USMAN
Mu}IAMMET DEMıRci
MURAT SAVAŞ
MURAT ULUCAN
MUSTAFA COŞKUN
MUSTAFA KABLAN
MUSTAFA TURHAN
MÜGE DELİORMAN
MüGE EVREN_
NAZMİYE DOGAN
NEJDçT eÜveNin
NERGİZ BAYRAKTAR
NERİMAN TOPLU
NESRİN GUL
NE\ZAT TUNCER
NEZiHA BAYZAN
Niı- rüçürxuş
NURDAN FEYZİOÇLU
NURDAN YASSİOGLU
NURCÜI TUTAR
NURHAN SOY.AT
NURSEL ERGUVEN
oğuz şAHvERDioĞı-u
OGUZHAN ATAŞ
oKAN KuRT
Oİ(TAY AYDİN
ONUR ERDEM
ONUR FİDANSOY
oNuR NocA .

ONUR OZ.PEMİR
ORHAN TURKMEN
osMAN ER
osMAN T|RYAK|
öıvıgn TuTAK
özeün isı-eıvı
öz44N yıL.uıAz
PAKİZE OZTURK
P|NAR DEM|RDAş
P|NAR KAN|K
P|NAR ı(AYA
nıgie ALT|NDERELi
nüve puyAN
s.EsRA APAYDIN
s.iı-«en ö4rine
SEÇİL. ÇETİN
SEÇKİN APAK
SEDA ER
SEDA KARAKUŞ
SEDA o.NEL
SEDA TuRE .

SEHER DEMİR
SEHER GULTURK
SELDA YENEI
SELMA sıVAstloclu
sEtMAN oizoen
SEMA BAYER
SEMA KORKMAZ
seıvıİx AYY|LDıZ
SERAP ENç
SERKAN ŞAHİN
SEVAL AKSUNGER
SEVDA AYCİ
sEvGı GuL
sEvGı YAR
SİNEM ARİKAN
süxrvı-ı sARı
sıxiRe vATGıN
§eıvısrrriN xıı-ıNç
SENNUR YİLMAZ
§öHner AçıKGöZ
TANER YILDİRİM
TAR|K sAĞıN
TUĞÇER KALYONCU
TUNCAY KESKİN
TURGAY ŞAVIİK
Tu_RKAN. YE Dı KARDEştE R
UGUR BİLGİN
ULAŞ NUGAY
uMuT sAKlN
UMUT SUBAŞİ
VEYSEL ALKAN
veĞvıun Aı(yıLDız
YAIÇİN ÇERMAN
YALCİN GEYİK
YASEMİN çANKAYA
YASİN ASLAN
YıtDız PARıgAK
ZEYNEP DEGİRMENCİ

SAMEQ MU.ILUCAN
G.sEçıt.GutER
ZEYNEP TURAN
KEMAL SEVİM
SiNEM ERASLAN
TALHA BOYALİKLİ
ABDUSSAMET SUBAŞ|
ADEM YURTSEVER
AIEV BAYAZİT
ALi ostvıAN şrNrÜnx
At! SARıKAYA
Atı YAş
A[ı YucE[EN
AN.IL uFuK
ASİYE TOKSABAY
Astı AKSU
ASLİ AYY|LDİZ
AstıHAN KuRNAzoGtU
ATiLAY BAŞARAN
AYKUT AYPİN
AYŞE SEVİNÇ
AYŞEGUL KUÇUK
BAHADİR BOL
BARİŞ ÖNCÜ
BuRAK BAKış ..
BURCU GURBUZ
ıüşnı xösg
cEMAt ı_GYNAK
cEMAt o4EN..
GEMALETT|N. uNAt
CEMİI UREŞİN
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DENlz VEYsEt AYAZ
DERYA ÇAKMAK
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DİLEK SAGİR
bittıçııı«ıu
oiı.or KıtıÇ..
DİREN OZGUN
ooĞaN DuBMuş
DUYGU DEMİR
DURDAN_E COMERT
EBRu AYD|N
EBBU UJGUR
Et|F KoKSEVEN
EtıF uNER
EMRAH MALAT
EMRAH YİIDİZ
EMRE GERÇEK
ERDEM SEYHAN
ERD| AYYILıD|Z
ERDı sERlN
ERKAN srvixç
ERSıN o.$çu
ERsıı! TuFEKçıoGı'u
ERTUGRUL TOKERLİ
ESER TANER TOSUN
ESRA çEVlı(
ESRA E_RSıN
ESRA OZDEMİR
F.MEHMET TUTAL
FARU.K KARAKUŞ
FE\zı T|MURKAYNAK
FUNDA AKSAKAI
GA]vlzE AYPEK..
GAMZE GUNDUZ

KHAN KAVUK

HACER YASAR
}IAKAN ASLAN
HAKAN KAÇAR
HALİDE TOPLU
HASAN ıı.i ÖzcıN
HASAN Y|LMAZ
1üseı_vıerriN ooĞıN
|BRAHİM ENİS BODUR
IBRAHıM l.ı.lA|_\ı
İBRAHİM OZTURK
ixsaN T.EKE
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isıvıalı. ADANuR
ısıvtAıt F|RAT
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AKAY.
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YAMAK
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Kı{AN
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ERKAL
xürıııva
NocA
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ıTu

MARMARA..uıtv.
ısTANPu! uNV.

ITu
ıIU

ATATuRK u.:
ANADoLu u.
ANADoLu u.
MARMARA U.
ıaı-ıxrsin ü,
]VIARMARA u,.

A.MENDEBEş u.
uLuDAG u.:

ANADotu U.
K. HAş u...

ANADouu.U.
ULuDAG u.
o.pıNeR Q,

BALİKEŞİR U.
GAzl u. ..

ANADQı-I, u.
GAzı u:.

ç.KALE u...
s.DEMıREL u.
A.ı. BAYSAL u.

D.PıNAR u.
s.orıvıinr1 Ü.

H.TEPE u.
o.pıNın ü_.

SAKARYA..u.
sELçuı( u..
uLUDAG U.,

ANADotu.p.
lsTANBuL _u.
ATATuR( u,.

D.AKDENıZ u.
ıtı«ena ü.
'ııiĞoe ü.
KocAELı u.
Y.TEKNIK u.

s.DEMıREı,. u.
KAFKAS..u.
FıRAI,u,.

9 EYLuL u,.
ANADotu u.
MARMARA u.

GAzl y...
uLuDAG u.
SAKARYA..u.
PKKALE u.

eNaooı-u ü.
ANADoLu Ü.

oızi ü.

axıooı-u ü.
rvı.r.ıışe ğ.
BAIıKESıR u.
ANADotu u., uı_uoıĞ ü.
e.i.gıvsAt ü.

seı-çur ü. ..
zoNGutDAK u.
euıooı-u (i.
A]ı|ADOIU U.

eızi ü,,.
sELçuK u!.

A}.lAQoLu.u.
MuGtA u.

eiRNe eıvırniı«AN ü.
ANAD9Lu u.
s.DEMıRJL..u.
uLuDAG u.,

ANADoLu lr.
BALıKESıR.u.
G.BAYAR u.
ANKARA.u.

A].lADoLu uNY
DoGu AKDENIZ UNV.

KocATEPE..uNV.
utuDAG uNy.

DuMtuPıhlAR uNV.
roe üryv...

YıLDıZ TEKNıK.uNV.
CUMHURİYET UNV.
zoNGutDA(. UNV.
AhlAD9Lu..uNV.
lrERslN uf.lv...

DoGu AKDENıZ_ uNv.
zoNGuLDA(. uNv.

A]üIADOLU UNV.
A}.lADoLu uNv.
s.orvıinşı. iiNv.
A}.lADoLu uNv.
ııı-ı«ssiR üNv.

Y.TEKNıK..u.
DıCLE u.

özel GEMLIı< ı<öRFEZ FEN DERsHANEsi
o SS GURUR TABLOSU

ıizı.rng Bu BAşARıvı vAKALAMAMıZDA güvüx pıv sıııigi oı.ıı,ı oKuL öĞnırııeıtııniııizı
özrl KöRFEz FEN DERSHANEsl,NE TEşEKKüR EDERiz.
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Çocuklorınlzın gğnde en oz üç sooİinl olocok oıon okul yoıculuklorıno son verİyoruz....

okulumuz ozeı Aykent ııköğıetım okulu ve Anoslnıfı 2oo4 - 2oo5 öğreİim yııl koyltıorınq bqşıo
Deneyımıı kodrosu ve çoğdoş eğitim onloyşıylo sizlere en yokln özeI okuIduİ
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mıştır.
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Fiyotlorımızo yemek ve servis dohildir
Öorıvırı-ERDE l0 TAKsir iıvırıı,lı VARDıR

Tel : 5t 3 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

sıNıFLAR
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l. slNıF
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3. sıNlF
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6. sıNıF
7. sıNlF
8. slNlF
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GEMLıK GEMıix,iııı iı-x GüNLüK GA7ETEsI

riyarı : 250.000- TL.
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 82. yıldönümü nedeniyle tüm yurtta ve ilçemizde tören|er düzenlendi

a ahr ku[/ıı00 kuflana1

ı
a

./ 30 Ağusfos
Zofer Boyromı'nın
82. yıldönümü tüm
yurtto ve ilçemizde
törenlerle kutlqndı.
y'Türk ulusunun
boğımsızlık ve
özgürlüğünün
kozqnıldığı gün olqn
30 Ağusfos yeni
Türkiye CumhurUeti
devletinin doğmosr-
no neden oldu.
y' Dün düzenlenen
törenlerde günün
qnlomını belirten
konuşmolqr yopıldı.
Şiirler oktındıı.
Askeri birlikler ve
Askeri Hora qtlı
tqburu ile
köpek tqburu
gösteri yoptı.

Hqberi sayfo S'te

Veteriner Üsteğmen
Melih Sayın (yanda)

günün anlam ve öne-
mini belirten konuş-
masında, "BU zafer

tarihte bir dönüm
noktasıdır" dedi.

ı

ı ı

m Güne Bakış

,

*
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Vicdon }(AYIR TOPAlffAŞ

Kağıt Bebek Elvan!

Deprem geliyor..
Ve de Mormoro bö|-

gesinin en güzel körfezi
Gemlik de kırmızı nokio!ı .

belde..
yerel yönetim yososı i|e

Gemlik'i il sınırlorı içine
boğIomok|o iş bitmiyor!..

Gemlik Belediye Boşkonı,
Gemlik ile ilgili deprem
çolışmosı yopıyor mu?

Olosı depreme hozır mı?
Yooo..
Gemlik'in güzel bir kor-

donu vor, AlIoh için..
Bir de güzelleştirmek

odıno denizden çolınorok
kordon esieiiği, mo§o|ı
yopılmış..

Oyso ki, doğo insonoğlu-
nun yo do insonkızının
çoldığını, geri olıyor!.

Atfetmiyoı hiiiç.. ı
Yolovo deprem| unutul-

du!..
Doğo kendlni yenlieOl,

oldı insonoğlunun
çoldığını..

Bolığı, yosunu , kumu,
dolgosı ile...

Peki, şimdi Gemlik'de
denizden ço|ınon odı
üstünde dolgu ile yopılon o
kordon, bir sel- deprem
holinde ne o|ur?

Gemlik elden gideı
minicik dolgu kordonu mu
düşünüyorsun, diyebilirsiniz?

İşie o minik denilen çol-
molorlo, yopıldı, o binoloP

Gemlik Belediye Boşkonı,
Ak ile koro böyle günde
bel|i oluyor.

Gemlik için ne yoptın
BAşKAN?

Ne yozı honi!.
Ne yopoyım, bir

zencitürk Elvonımız oldu!..
Umudumuz Elvon'ı, koğıi

bebek yopiık do!..
Koğıt bebekien olim

şompiyonu bekliyoruz..
Tıpkı, koğıt binolon

koruyocok şemslyeler gibi!..
Sevgiyle kolın...

Şoşıyorum, çoook....
Olimpiyot|ordo, oiletizm-

dolındo zenci-Türk Elvon'ın
. şompiyon olmomosıno!

Oyso, zenci olonlor
kozonıyor, spordq!..

onlor köleler dizislnin
torunlorının iorunlorı...

Efendilerine kozondırıyor-
loı yüzlerce yı|dır..

Bizim de bir zenci
türkümüz oIdu!..

O çellmsiz, sessiz, sokin
kızın omuzlorıno konduru-
verdik, Türklüğü..

Üstetik o zenci...
Zenciler spordo

kozondırıyor, kovboy ülke-
sine...

Zenci yo, kozonmolı!..
üstelik,

Çetln Alton'ın'Zenciler
siyoh değiIdir" od!ı yopıtıno
inot, zencitürk Elvon'o umut
boğlodık.. Oyso bize ne çok
benziyor!

Elvon; küçücük, çe!imsiz
kızcoğız, toşıyomodı bu
yükü; hoklı olqrok..

Mqkqrno ile beslenerek
olmuyor...

Yoksulluğun yollorındo o
çelimsiz bocokloro güç ver-
mek zor.

Oyso, biz olimpiyotlor do
birinci olocok denli boşorıyı
hok etmiştik..

Yoğmurlo boşo çıko-
moyon biz zenciler...

Yoğmur yoğdı mı şem-
siyeleri oçorız!.

Tek tedbirimizdir.
Yoğmur ızgorolorıno

koryolo, koltuk qton holk
olqrokton..

lzgorolon çöplük o|orok
kullonırjz.

Bodrumlonmıa do depo
olorok.

Yoğmur ızgorolon
tıkol ıdır, ko no! izosyonlor
gibi..

Bokion ...
Lodos esti mi, tersine

döner; tek tedbirimiz şem-
siyeler...

Ağoçlor yerle bir olu-
verir..

Tobe|olor yerle bir..
Evlerin, okullqrın çotılorı

uçuyor..
Hotio evler... Zeminin

yumuşok olmosıno bile
gerek yok!..

Koğıt binqlor Elvon gibi
vücutlqrındoki yükü

toşıyo1 toşıyobildiği
kodor!..

Yoğmur ve lodos lse tek
düşmon.

lnşootlorı yeni tomqm-
lonmış koğıt- lüks beton-
suz(!)-biroz denlz kumu ile-
oportmonlor, çöküyor..

Gemlik'in Monostır
semtinde koğıt oporimon
holo duruyor!. Boşoltıldı ve
doho sonro yıkıldı.

Bu tespit edilen..
Yo tespit edilmeyen koğıt

bino|or" ' 
***

Sonoyi-üniversite kenti
Burso, deprem böl-
gesinde...

Kriz mosolorı kuruldu...
kentin belli noktolorıno

kırmızı oklorlo kırmızı yozılor-
lo, 'kriz mososı' levholorı
dıkıldi..

Sohi ne yopor bu kriz
mososl..

Kriz!.. Ne olocok!..
Asıl krizde ilk önce qııl-

mosı gereken mosolor
orodo !..

AK Portinin Belediye
Boşkonlorı ve de numune
gibi Ni!üfer bölgesinin CHP'li
Beledlye Boşkonı, ne yop-
iınız depremiIe ilgili ..

Merok ediyorum!..
İş kırmızı noktotı Burso

horiiosını göstermek değil!.
Kentim için ne yoptınız!
Rüzgoro doyonomoyon,

yoğmuro doyonomoyon
kentimde 'olqsı bir deprem'
için ne yopıldı!..

OIosı lofı do conımı sıkı
yor..

Olosı mı? Oluyor.

ABONE oLDUNUZ MU?
^A,BoNE OLUN

o]<UYUN o]<UTUN
K rfeı
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Gürhon ÇETINKAYA

Tamer Hoca...
Her gün yeni bir densizlik, yeni bir yokloşım

bozukluğu ile korşıloşıyoıuı.
O zomon koronlıkloro gömü!üyoruz.

. Umutlorımız kırılıyor.
Ne vor ki; bozen güzel oloylor do olmuyor

değil.
Onceki gün, too Çin Holk

Cumhuriyeti'nden gelen My Dreom gurubu
için iki gece konokloyocoklorı Korocooli
Gençlik Kompı'ndo bir tören düzenlenmişti.

Tqmer Sivri Hoco'nın gönülden girişimleriyle
düzenlenen orgonizosyon yüreklere bir porço
mutluluk serpti.

Bu qrod Komp Müdürü Akif Hoco'nın tesisin
iüm olonoklorını seferber etmesini de unutmo-
mok gerek.

Korşılomo gecesinde;
Burso'do çeşitli okullordo eğitim gören

engelli çocuklorın gösterileri çok keyifli bir o
kodor do muhteşemdi.

Hele hele Çin'li konuklorın Türklerle el e!e,
ko! kolo, omuz omuzo dohq do ötesi gönül
gönüle koynoşmosı görülmeye değerdi.

Burso Voliliği'nin, Gemlik Koymokomlığı'nın,
Gornizon Komutonlığı'nın, Gemlik
Belediyesi'nin, l!çe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün
destekleri mutluluk vericiydi.

Bu qrodo Burso Voliliği'nin girişimleriyle
Özdilek A.Ş.'nin sürpriz poketleri de Türkiye'den
Çin'e bir sevgi köprüsü kurulmosıno öncülük
ediyordu.

Tüm destek ve kotkılorın içinde biri odeto
yıldız gibi porlıyordu.

Tomer Sivri..
Tomer Hoco, muhteşem bir inson.
Az çok biliyordum omo bu kez gözlerimle

tonık oldum.
Tertemiz yüreği ,engel tonımoz ozmi,pınl

pırıl beyniyle kendisini tüm dünyodoki
engelli|ere odomış.

Kıt olonoklqrdon doğlqr, denizler yorot-
mosını biliyor, engellilere çoğloyon bir ırmok
gibi okıtıyor.

Onun tertemiz duygulorlo beslenrrıiş
çobolon devlet ricolinden de korşılık görünce
eminlm Tqmer Hocq'do onun boş koyduğu
engelliler de çok omq çok mutlu oluyor.

Köy Enstltülü bir onne bobonın çocuğu olon
Tomer Hoco, onlqrdon oldığı "korşılıksı2
hizmet" ilkesini yoşom biçimine dönüştürmüş.
Yüreğini toplumun en çok hizmet bekleyen
kesimine oçmış. Korşı!ıksız veriyor.

Bunu yoporken de mutluluğu gözlerinden
okunuyor.

Eline soğlık.. Yüreğine soğlık.
Beynine soğlık.
Tomer Hoco..
Sen çok yoşo..
Bir de ordındon yeni Tomer Hoco'lor yetiştir.

Çünkü bu toplumun Tomer Hoco'loro çok
omo çok ihtiyocı vor.

Bu yozıyı yozorken "obortıyor muyum" diye
çok düşündüm.- 

Geçmişe boktım. ' t

Günümüzü gözden geçirdim.
Ve obortmodığımo koror verdim.
Çünkü Tomer Hoco doho fozlosını hok

ediyor.
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 82. yıIdönümü nedeniyle tüm yurtta ve ilçemizde törenler düzenlendi

ı

ı

ü
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hfer a ril 00 a

konuşmo yopiı.
Ulkemizi yok etmek
isteyen güçlere korşı

şonlı ordumuzun nosıl
şohlondığı ve nelere
kodir olduğunun
iüm dünyoyo
gösteriIdiğini
söyleyen Üsteğmen
soyln, "BıJ zqfer
torihte bir dönüm
noktosıdır" dedi.
30 Ağustos l922'de
Türk ordusunun
düşmon mevziIerini
oltı günde
çökerttiğini
hotırloton

lil lilhndı
Seyfettin SEKERSÖZ

30 Ağustos Zofer
Boyromının 82.
yıldönümü tüm
yurtto ve dış
temsIlciIiklerde
olduğu gibi
ilçemizde de
düzenIenen törenlerle
kutlondı.
Koymokom Sodettln
Genç, Gornizon
komutonı Tonk
Kurmoy Alboy SeIomi
Soruhon, Belediye
Boşkonı Mehmet
Turgut, Cumhurlyet
Boşsovcısı Ayhon
Aygün, Siyosi Porti
temsilcileri, protokoI

ve votondoşlorın
kotılımıylo i!k tören
Atotürk Anıtı'no
çelenklerin sunul-
mosıylo boşlodı.

_ Soygı duruşu ve
okunon lstiklol
Morşı'ylo sono
eren ilk törenlerin
ordındon Askeri
veteriner okulu ve
Eğitim Merkez
Komutonlığı'ndo
tebrikler kobul edildi.
Zoter Boyromı kutlo-
molorının ikinci
töreni Atotürk
kordonu'ndo

gerçekleşii. Burodo
Koymokom Sodettin
Genç, Gornizon
Komutonı Kurmoy
Alboy Seloml
Soruhon ile Belediye
Boşkonı Mehmei
TurEui törene kotılon
Askeri birliklerin,
okuIlorın, resmi ve
özel kuruluşlor ile
holkın boyromını
kutlodı!or.
Birlikte okunon
İstiklot Morşı'nın
ordındon veteriner
Üsteğmen Melih
Soyın günün onlqm
ve önemini belirten

Üsteğmen Melih
Soyın , "Türk Ordusu
düşmonı biJ dohq
dönmemek üzere
denize dökmüştür"
oçıklomosındo
bulundu.
Askerl Birlikler ile
tören flomolorının
yoptığı geçit
iöreninin ordındon
soldırı timine
boğlı köpeklerin
yoptığı gösteriler
törenleri izleyen
votondoşlor
torofındon ilgiyle
iz!endi.

,,J

Yozqrımız Erol Gürçoy'ın yıllık izinde
olmosı nedeniyle yozısını yoyınloyomı
yoruz. Okuyuculqrımızdon özür dileriz.

Erol GÜRçAY

o dıl....
"Benim lçin Necef'teki dlreniş,

Çonokkole di renişinden

bin kot foziletlidir."

Gldlp dirensenize|

Böyle söyleyen dil;

Pok değ|l,

Poslı, posh...

?onnı 1aronııo

Seyfettin ŞEKERSÖZ

l Moyıs'to
Mormoro deniz|nde
boşloyon Avlonmo
yosoğı bu gece
soot 24.oo te
sono eriyor.
Bolık neslinin doho
çok üremesi için
bqlıklorın yumurto
dökme zomonı
olon Moyıs ve
Eylül oylorı orosındo
4 qy süren
ovlonmo yosok-
lorındo sodece
olto bolıkçılığıno
izin veri|di.
Gırgır ve Moyet
bolıkçı!ığının
yosok olduğu 4 qy
boyunco bolıkçı
tekne|eri Mormoro
denizi dışındo
kendilerine
'ökmel< 

orqdıtqr.
Dün itiboriyle son
hozırlorını tomom-
loyon büyük bolıkçı
iekneleri tutocoklorı
bolıkIorın bozulmo-

mosı için omborlorı-
no buz kolıplorı
depolodılor.
4 oy boyunco
yoşodıklorı sıkıntıIorı
kimsenin sormodığı
ve çok zor günler
geçirdiklerini öne
süren bolıkçılor ise
ilgisizlikien
yokındılor.
Ailelerinin geçindir
mek için denize çık-
mqk mecburiyetin
de olduklorının
oltını çizen bolıkçı
lor, "unutulmuş
esnof" olmokton
ortık kurtulmok
istediklerini dile
getirdiler.
Ote yondon Devlet
torofındon bolıkçı
teknelerine verilen
ucuz mozotun
Sunğipek Fqbrikosı ,

yonındoki Akcon
Petrol'e geldiği ve
doğıtımıno
boşlonıldığı
öğreni!di.

ı|i|yorlulı

Y

(y0$0g|

a



Şehliler
onısıno

Bqlıkçılor
Derneği'nd

mevl li
okutuldu

semtinde bulunon
Bolıkçı!or
Derneği lokolinin
bohçesini dolduron
bolıkçı esnof ile
votondoşlor
şehitlerimiz odıno
duolor okudulor.
BeIediye Boşkonı
Mehmet Turgufun
do kotıldığı Şehitler
odıno okutulon
Mevlit'in ordındon
votondoşIoro
tovuklu pilov ile
oyron ve irmik
heMbsı doğıtıldı.

Sevfettin ŞEKERSÖZ

30 Ağustos
Zoter Boyromı
nedeniyle tüm
şeh|tlerimiz iIe
deniz şehitleri
odıno Bo|ıkçılor
Derneği torofındon
Mevlit okutuldu.
Koyıkhone
Comiinde
öğlen nomozındon
sonro okutulon
Mevlit'e birçok
votondoşımız
kotıldı.
Koyıkhone
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}< rtez
CHP llçe Orgütü yoyınlodığı bosın bildirisinde hükümeii eleştirdi.

3j

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uluso! bir gozetenin
köşe yozorının çıkon
yozısındon olırltılor
olınorok yoyınlonon
bosın bildirisinde
CHP Gemlik İlçe -

Örgütü, Hükümeti
eleştirerek birçok
soruyo oçıklık
getirilmesini istiyor.
Yoyınlonon bqsın
bildirisinde sıroylo şu
sorulorq yer veriliyor:
"-Kuzey lrok'to
komyon şoförleri
rehin olınıyor boşIorı
kılıçlorlo kesi!iyor,
Türkiye hiçbir şey
yopmıyor, omon
ticoret sürsün
z!hniyetiyle insonlorı
ölüme gönderiyoruz.
-Von oloyındo
devlet zor durumq
düşürülmüş soyın
voli portimizle
polemik|ere giriyor.
Aşiret reisi bosın
toplontısı

düzenleyerek
"Gerekirse hesop
sororız" diye
portimizi tehdit
ediyor. Soyın
volimiz yerinde.
-Hızlondırılmış tren
cinoyeti oluyor, her
şey ortodo Uloştırmo
Bokonı ve TCDD
Genel Müdürü
mokom kolttıklorın-
do oturmoyı
sürdürüyor.
- Yoğmur yoğocok,
meteorolo|i günler
öncesinden bildirip
önlem olınmosını
istiyor. Çünkü
biliniyor ki tüm
Mormoro yoğmurdo
feIç olocok. En
ufok bir yoğmurdo
orobolorın koyık
gibi yüzdüğü bir
Gemlik devroldığını,
sorun!orı çözerek
bir doho böyle bir
Gemlik görmeye-
ceğimizi seçim

zomonı Oloy TV
stüdyosundon
resimlerle göstererek
onloton Soyın
Belediye Boşkonımız
Mehmet Turgut'o
yoğmurdon- sonro
Gemlik'in ne hole
geldiğini soron yok.
Gerçi cevqp hozır,
"DoGAI AFET!"
-Son oltı oydo cori
oçık l0 milyor
doloro uloştı, yıl
sonundo 20
milyor dolor
olmosı bekleniyoı
korkunç rokom.
-Akoryokıt,. Tpgoz,
Doğolgoz, Çoy,
Şeker, v.s. zomlor
birblrini izliyor,
buno korşı enflosyon
eksi çıkmoyı
sürdürüyor, çıt yok.
-Devlette kodroloş-
mq oIonco hızıylo
sürüyor, oklınızo
gelen her kuruluşto
uzmqn kodro|or

sürülüyor, yerlerine
torpilli eş dost ve
AKP tokımı
yer!eştiriliyoı
yorgı kororlorı
uygulonmıyor.
-Yosolor, yonlış
eksik ve onayosoyo
oykırı çıkıyor.
Cumhurboşkonı
bunlorı geri
çevirdikçe kötü
odom ilon
edi!iyor.
ve bu inonılmoz
gidişe olkış tuton,
övgüler yoğdıron
uluso| ve yerel
bosındo yozılor
yozon (hem de
kendisini sol
görüşlü odleden)
köşe yozorIorı vor."
"Biz bu kodor
duyorsız toplum
değildik" diyen
ÇHP Gemlik llçe
Orgütü soruyor:
"Ne oldu bize!"

Ne u b|ze"

Giresunlular
şehltl eri

Afyon'da
andı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Afyonkorohiso/o
şehitleri onmo pro-
gromıno kotılon
Gemlik Giresun!ulor
Derneği Boşkonı
Dursun Ylğlt
ilçeye döndü.
Kurtuluş Sovoşı yı|-

lonndo Topol Osmon
oğo'nın komutdn-
lığındo Giresun uşok-
lorı torqfındon
gönüllü olorok oluş-
iurulon 42. ve 47 .

oloyı botı ve doğu
cepheleri boşto
olmok üzere yurdun
her torofındo kohro-
monco sovoştığını
onloton Dursun Yiğlt,
Boşkomuton Mustqfo
KemoI Atqtürk'ün

muhofızlığını do
yopon Giresun uşok-
lorındon oluşturulon
47. oloyın tomomı
ıle 47. oloyın bir
kısmının
Boşkomutonlık
meydon
muhorebesinde
Dumlupıno/do
şehit düştüklerini
hotır!oilı.
Afyonkorqhisor'ın
İncehisor ilçesinde
bulunon Giresun
şehitliğinde Atyon
Voliliği torofındon
her yıl düzenlenen
şehitleri onmo töre-
nine Gemlik'te bu!u-
non Giresun'!ulorın
do kotıldığını
bildiren dernek

Boşkonı Dursun
Yiğlt, "Bir boşko
ilde i!|mize oit
şehitliğimizin
bulunmo§ı onur
verici bir o!oy.
Milli mücodele
yıllorındo şehit
düşmüş otolorımızı
soygıylo onıyoruz.
Afyon Voliliği
torofındon her
yılın 29 Ağustos'un
do gerçekleştirilen
şehitleri onmo
törenine İstonbul,
fuıkoro, Burso,
Giresun boşto
olmok üzere çok
soyıdo hemşehıiler-
imiz kotıldı" dedi.
Gemlik'ten ilk kez
bir otobüsle kotılım

olduğunu belirten
Dernek Boşkonı
Dursun Ylğit,

şehitler onısıno
dernekte mevlit
okuttuklorını,
bunu her yıl
geleneksel hole
getireceklerini
söy|edi.
"Geçmişini
bilmeyen toplum,
geleceğine
yön veremez"
sözleriyle horeket
ettiklerini söyleyen
Dursun Yiğit, bir
sonroki yıldo
şehit!eri
oRmo törenlerine
doho büyük
kotılımlo gidileceğini
bildirdi.

_
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"lyileşme çarşıya
pazara yansmıyor"

I

Demokrotik sol porti

(DSP) Gene!-Boşkonı
Zeki Sezer, "İkildoro
göre Türkiye'de büyük
bir iyileşme vor.
lyileşme çorşıyo pozor
yonsımıyor" dedi.
DSP Genel
Boşkon!ığı'no
gelmesinin ordındon
yurt gezileri
düzenleyen Sezer,
Adono'do portilileriyle
buluştu. DSP Adono İl

Boşkonlığı'ndo bir
bosın toplontısı
düzenleyen çiçeği
burnundo genel
boşkon §ezer, iktidorın
iç, dış ve ekonomik
politiko !orını eleştir-
erek, kurtuluşun DSP
olduğunu sovundu.
İkildonn yoptığı oçık-

lomolorındo büyüme-
den söz ettiğini
betirten Sezer, "İkti-

dorın söz ettiği
iyileşme denen şey,
sırf resml oçıklomoIor-
do, istotistiklerde. yoni
rokomsol blr iyiteşme.
Holk bunu hissetmiyor.
Bunun nedeni;

hükümetin gerçekleri
ile holkın gerçekleri
orosındoki forktır.
Hükümetin gerçekleri,
sırf lMF ve AB'nin istek-
lerlni yerine getirmeye
doyolı" diye konuştu.
Hükümetin ekonomik
politikolo rı nı eleşti ren
Sezer, Türk çiftçisinin
durumunun sürekIi
kötüye gittiğini ileri
sürdü. Yılboşındon bu
yono mozoto, ben-
zine ve gübreye
sürekli zom geldiğini
söyleyen Sezer,
"Köylümüz, üreticimiz
eIindekini ovucun-
dokin| horcıyor. Oyso
AK Porti, 2 yı| önceki
seçimlerde çifiçinin
kolkınmosını soğlo-
moyo yönelik önlem-

ler olmoyı ve hotto
mozot fiyotını yonyo
düşürmeyi voot ediy-
ordu" dedi.
lrok'to son zomonlor-
do yoşonon rehin
olmo ve öldürme
oloylorını do değer-
lendiren Sezer, Türk
rehinelerin
ö!dürülmesinin, boş-
ton beri yonlış olon
lrok politikosının ürünü
olduğunu iddio etti.
Sezer "Türkiye güçlü
bir ülke. lrok'toki Türk
votondoşlonnın
güvenliği bu gücün
kullonlılmosıylo
soğlonobiIir. Ancok
iktidor, Türkiye'nin
gücünün forkındo
değil" dedi.
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J Her çeşif bqtık oğtorı
J Sokon q Misino Ağlorı
J ipAğ
J Fonyo

J Mqntqr, kurşun

J h Çeşitlerİ
J Sondol Mqtzemeleri
J Kürek
J Çopo
J Mqcun
J Gqlvenizli çivi
J TMC sintine pompos,
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Memurl uk
başvıtruları

yann başlıyo

komu personeli

Seçme Sınovı'ndo
(KPSS) yeterli puon
qlon odoylorın komu
kurum ve kuruluşlon-
no "ilk defo otqn-
mok" için boşvuru-
lorı, l EylüI Çorşom-
bo günü boşloyo-
cok. Boşvurulor, l0
Eylü| Cumo gününe
kqdor kobul ediIe-
cek.
Yer!eştirme işlem-
lerinde, I0-1 ]

Temmuz 2OO4 gün-
lerinde gerçekleştir-
ilen 2004-KPSS ile 23
Kosım 20tl2'de
yopılon KPSS-Soğlık
Bokonlığı (2002-KPSS-
SB) sonuçlorı geçerli
soyılocok.
Buno gör9, 1999
yılındoki llk Defo
Devlet Memuru
olorqk Atonocoklor
İçin Seçme Sınovı
(DMS), 200I'deki
Kurumlor lçin Merkezi
Eleme Sınovı (KMS)

ile 2002'deki Komu
Personel Seçme
Sınovı'nın (KPSS)

sonuçlorıno göre
yopılon boşvurulor
kesin!ikle kobul
edilmeyecek.
B GRUBU KADROLARA
ATAMA YAPİLACAK
komu kurum ve kuru-
luşlorının kodrolorı, A
ve B olmok üzere
ikiye oyrılıyor.
Bu yerleşiirme
sürecinde A grubunu
oluşturon Müfettiş
Yordımcılığı, Uzmon
Yordımcı!ığı, İçişleri,
Bokonlığı'nın
Koymokom Adoylığı
ve Dışişleri
Bokonlığı'nın Meslek
Memurluğu kodrolon
dışındo kolon B

grubu kodrolor için
qiqmo yopılocok.
A grubu kodrolor için
kpss bir eleme
niteliği ioşıyor.

kurumlor, kpss
sonuç!o.rıno göre
çoğırdıklorı odoylorı,
kendilerinin
yopocoklorı girlş
sınovıno göre otoyo-
cok.
BAŞVURULAR
Bo§vuru kılovuzu ve
tercih formu,
Türkiye,de Ösvıııl
Sınov MerJ<ezi yöneti-
ciliklerinden ve
KKTC'de de Lefkoşo
sınov Merkezi
Yöneticiliği'nden 3
milyon liro korşılığın-
do temin ediIecek.
Ayrıco, yerleştirme
ücreti olorok do Tc
Ziroot Bonkosı, Holk
Bonkosı, Vokıf|or
Bonkosı veyo Yopı ve
Kredi Bonkosı'nın her-
hongi bir şubesine 5
milyon liro yotırılo-
cok.
Adoylor, bonkodon
oldıklorı dekoni ve
belirlenen esosloro
göre doldurduklqrı
terclh formunu, l0
Eylül Cumo günü
mesoi sooti bitimine
kodor Ösvıı sınov
Merkezi yöneiicilik
Ierine teslim edecek.
YERLEşTiRME 

..

Yerleştirme, OSYM
torofındon merkezi
sistem!e bi!gisoyor
ortomındo yopılo-
cok. Sonuçlor, ekim
oyının llk hoftosındo
odoyloro duyurulo-
cqk. Adoyloı yer-
leşiirildikleri komu
kurum ve kuruluşlorı-
no 22 Ekim Cumo
gününe kodor
boşvurocok. Zomo
nındo yopılmoyon
boşvurulor, .geçersiz
soyılocok. OSYM,
gerek yerleştirme
gerekse otonmo
sürecinde boş kolon
kodro ve pozisyonlor
için ek yerleştirme
yopocok.



Türk Askeriyim
Destonlon yoroton ülkede Türk oskeriyim
Votonı sevmek onu korumol«tır görevim
Türk Boyroğımı boşkosıno nosıl veririm
Uğruno ölürüm bu conı, fedo ederim

Ben yurdumuzun doğındo toşındo koşon
Aslon gibi kükrer yer|nde durmoz çoşo
Doğlon toş|orı düz yoldon glbl oşonm
Türk oskerine korşı gelenlere şoşonm

Biz Türküz içimiz dışımız şehit dolu
Korkmoyı bilmeyiz kimse bükemez kolu
Eğer düşmonın düşerse yurdumuzo yolu
Doğduğuno pişmon olur göremez soğı

Atotürk gibi dünyodo vor mı cesur osker
Bok o yedi düvele ders vermiş teker teker
Atotürk'üm ölürse de bini yeniden biter
Bizler osker milletiz birimiz bine yeter

lşten PKK lı ister hizbullohçı olun
Bölücülugü bırokın sonu yok bu yolun
Dış puşmo yenemez iç
düşmon bölemez bizi
Türk oskeriyiz kolburo çevririzi sizi

şiin KöşEsl Demir Ali

Mono$ır Cumhuriyet Mohollesl'nde

Koyıkhone mevkll ü$ünde 3 koilı
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hastalıkrb0nl a Wor
Bilim odomı
Johonnes Siegrist,
Almonyo'nın Moinz
kentinde yopılon
u!uslororosı
Dovronış Tıbbi
Kongresi'nde,
"!şlerinde çok yoru-
lon ve ödül-
lendirilmeyen kişil-
erde, stres hormon-
|orının ve kon
bosıncının belirgin
ölçüde ortığını
konıtloyobildik" diye
konuştu.
!şinden memnun
olmoyon kişilerin
kolp ve doloşım
hostolıklorıno

yokolonmo ve
depresyono girme
riskinin iki misli
ortığı belirtildi.
Ço!ışonlorın yüzde
l0 ilo 3O'unun bu
tür bir "ödül-
lendirme krizinden"
etkilendiğini koyde-
den Siegrist, iş
stresinin erkeklere
doho çok olumsuz
etki ettiğini söyledi.
Si6grist'e göre, stresi
ortıron en önemli
fokiörler orosındo,
yopılon işler
korşıIığındo üstler-
den 'teşekkür" ve
"ödül" olınmomosı,

yükselme şonsının
ve iş güvencesinin
olmomosı
bulunuyor.
Avrupo çopındo
binlerce kişi
üzerinde yopılon
oroştırmonın sonu-

cundo, 5-10 yıl
içinde stres
koynoklı hostolık-
loro yokolonmo yo
do bu hosto!ıkIor-
don ölme riskinin
iki misli orttığı
ortoyo çıktı.
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İtfoıye l l0
Polis İmdot l55
Jondormo imdot l56
Jondormo K. 5t3 l0 55
Polis Korokolu 513 t 8 79
Gor. Kom. 5t3 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. nıo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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Tekel Md.
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İtçe Tarım l4üd.
İlçe Seç. Md.
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513 45 03
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513 11 33
513 10 95
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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 İş!et. 513 45 21 -115
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TAKSıLER
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yorolomo!ı trofik
kozolonnın büyük
böIümü kent
merkezlerinde
gerçekleşmesine
korşın, sürücülerin
ç€u, emniyet
kemerinin şehirler-
orosı yolloro özgü
olduğunun
düşünüldüğü
biildirildi. Konyo
Emniyet Müdürlüğü
Trofik Denetleme
Şube Müdüru
Abdulloh Yoğmuı
iüm uyorı ve cezoi
işlemlere korşın,
emniyei kemeri
kullonılmosı gibi
bozı boslt trofik
kurollorının,
sünicüler torofın-
don hqlen tom
olorok benimsen-
mediğini söyledi.
Avrupo'dq ortık
emniyet kemeri
tokılmodon çolış-

I

moyon yo do
kemer tokılı
olmodon horeket
etmeyen özellikie
oroçlorın üretilm-
eye boşlondığını
belirten Yoğmu1

,sürücü ve yolcu|orı
yqşomo boğloyon
emniyet kemerine
Türkiye'de, genel
olorok gereken
önemin
verilmediğini
vurguIodı.
Yoğmuı
'Yoptığımız dene-
iimlerde, ne yozık
ki sürücülerimizin
çoğunun, emniyet
kemerini cezo
yozılocoğı
korkusuylo, trofik
pollslerinln bulun_
duğu yerlerde tok-
iığını, diğer
zomonlordq ise
kullonmodığını
göz!emliyoruz"

dedi.
KENT. içiıtoı
EMNİYET KEMERl
KuLIANıMı
Emniyet kemeri
konusundo yopılon
iüm uyonloro
korşın isienllen
dovronış değişik-
liğlnln elde edile-
memesinin,
emniyei kemerinin
sürücüler torofın-
don holen "for-

molite" olorok
görü!düğünü
ortoyo koyduğunu
ifode eden
Yoğmur, şunlon
koydetti:
'yorolomolı trofik
kozolorının büyük
bölümü keni
merkez|erinde
gerçekleşmekiedir.
Bu kozolorın yüzde
90'ındon fqzlosın-
do ise emniyet
kemeri kullonımı,

yorolonmo oloy-
lorını önleye-
bilmektedir.
Çünkü, en bosit
kozodo bile belli
bir sürotte gitmek-
te oIon orqcın
qniden durmosı,
hiç beklenmedik
şekilde, kişinin
como doğru
horeket etmesine
neden olur. Bu do
koçınılmoz şekilde
boşın ön como yo
do ön konsüle
çorpmoslno ve
ciddi yorolon-
moloro yo! oço-
biImektedir.
Bununlo birlikte,
orkodon çorpmo
oloyIorındo sürücü
ve yolculorın boy-
nunun kırılmosının
önlenmesi için de
koltuk boş!ıklorının
mutloko tokılı
durumdo olmosı

gerekir. Bu nedenle
emniyet kemeri
con güvenliği için
şehir içinde de
tokıImohdır."
Muhtemel bir kozo-
do hovo yostığının
koruyocoğı
düşüncesiyle
emniyet kemeri
tokılmqsının ihmql
edildiğini belirten
Yoğmu1 "En büyük
yon|ışlordon biri de
oroç güvenlik sis-

temlerinden
sodece bir|ne
güvenip, diğer-
lerinln ihmo|
edilmesidir. Birbirini
tomomloyÜn
güvenlik sistem-
lerinden biri dohi
yerine getirilmezse,
orocın hiç b|r
güvenlik önlemi
olmoyon oroçton
forkı olmoz. Bunun
için, (hovo yostığı
vor) diye emniyet

kemeri tokılmo-
mosı çok yonlış"
diye konuştu.
Yoğmur, toti! dönüş
yolculuklorının
yoğunloşiığı
bugünlerde
emniyet kemeri
ku!lqnılmosı
konusundq doho
dikkqtli o!un-
mosının con koyı-
plorını en ozo indi-
receğini söz]erine
ekledi.

yororlqnın" odlı
kitobındo, koror ver-
mek yo do bir sorunu
.çözmek gerektiğinde,
rüyolordon edinilen
bilgilerin doğru koror-
lor vermede yordımcı

, olocoğını belirtiyor.
Rüyolonnız sizi onlotır
Rüyolonnızı hotırlo-
mok için yotoğınızın
boşucundo bir not
defteri ve kqlem
bulundurun, uyqnır
uyonmqz Yazln.
Rüyonın ono
konusunu onlomoyo
çolışın. Rüyonızın
içerisindeki her sem-
bolü tonım|oyın. Doho
sonro rüyonın size ne
on|otmoyo çolışiığıno
bokın.
Boşko bir kişiyle ilgili
rüyo görseniz de bu
rüyo sizin hokkınız-
dodır. Kendinize niçin
bu kişi hokkındo rüyo
gördüğünüzü sorun.
Birinin yönlendirme-
sine ihtiyoç duy-
duğunuz zomon,
güvendiğiniz bir
orkodoşınızdon
tovsiye olıyormuş gibi
rüyolorınızo boşvurun.

f kenernealışanadık

Ha ları rü hrM lzlı
ı

unı/jımf,
Günlük hoyotto
yoşodığınız sorunlorı
çözmenin yo!u,
rüyolonnızdon geçly-
or. Rüyolorınızı
koyded|p üzerinde
düşünerek, hoyotınızo
doir doğru kororlor
vermeyi boşoro-

bitirsiniz. İşte rüyolorlo
ilgili uzmon önerileri...
Psikolog ve rüyo
uzmonı Lillie Wels,
rüyolor soyesinde
sorunlorı çözmenin
mümkün olduğunu
sovunuyor. Weis
"Rüyolorınızdon

ı
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Kömürde Piliç
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Çeşitleri

Solonumuz iki kotlı olup,
oile yerimiz mdvcuttur

KOOPERATİF HİSSESİ
Emircon Yopı Kooperotifindeki

hissemizi sotıyoruz.
147 m2 Deniz Mqnzqrolı

.Çlft bonyo- Koloriferli- Asqnsörlü
l yıl sonro tesllm edilecek.

Tel : 773 35 78 GSM : 0.533 346 33 44
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Evldm tasaffufu mle
Günlük hoyotto oydın-
loimodo ve elel«trikli
ev oletlerini kul-
lonırken dikkot edile-
cek birkoç küçük
oyrıntı elel«irik ener-
jisinin dğho tosorruflu
kullqnılmosıno olonok
soğlıyor.
Elel«trik İşteri Etüt
ıdoresi Genel
Müdürlüğü Ulusol
Enerii Tosorrufu
Merkezi'nce konutlqr-
do elekirik eneriisinin
ver!mli kulIonı!mosı
konusundo hozırlonon
broşüre göre, sodece
oydınloimodo dikkot
edilecek birkoç küçük
oyrıntı blle önemli
oron|ordo elel«irik
tosorrufu yopılobil iyor.

Örneğin, okkor flo-
monlı I00 wqti'lık (W)

normol bir ompulle bir
oilenln oylık tüketimi
l00 kilovot soote
(kwh) uloşırken, oynı
ışık okışını veren kom-
poki fluoreson ompul
kullonıldığındo oylık
tüketim 20 kWhlo
kqdor düşüyor.
Türkiye'de tüketilen
toplom elekirik eneriisi
içinde oydınlotmonın
poynın yüzde 25
civorındo olduğu
düşünüldüğünde,bu,
Türkiye genelinde
oydo l milyor l20
milyon kWh'lık bir
tosorruf on!omıno
geliyor.
AyDıNIATMADA rıırnıi
TASARRUFU

Broşüre göre,
oydınlotmodo enerii
tosorrufu yopobilmek

için şu unsurloro
dikkot etmek gerekiy-
or:
-Bir okkor lombo,
kompokt fluoreson
lombo ile değiştir-
ildiğinde yüzde 80
kodor oydınlotmo
moliyet| ozo!ır.
-Eğer kuIlonıcının
bütçesi bir defodo bir

çok fluoreson Iombo
olmoyo elvermezse,
geride kolonlorı
değiştirmek için oylık
olorok sıroyo konorok
tomomlonmosı
mümkündür.
-Ododon oyrılırken
lombqlqr kopotıl-
mqlıdır. Aile bireyleri
odqdon oyrı!ırken
lomboIqn kopot-
mo|orını hoiırlotocok
notlor konmosı foydolı
olocoktır.
-Gün ışığındon
mümkün olduğunco
foydolonı|mo!ıdır.
Odolor doğol oydınlık
ovontojını doho lyi
kullonocok şekilde
düzenlenmelidir.
Pencere yokınıno bir
moso ve sondolye
yerleştirerek eIektrik
foturolorındo gerçek
bir ozolmo soğlon-
obilir.
-Dış kopı ışıldoklorı

|]

holojen lombqlorlo
değiştirilebilir. 50-90
wott'lık bir holojen
lombo, iki kot fozlo
wott'lı stondort bir
reflektör lombo yerine
iokılırso yine oynı
oydınlotmo elde
edilir.
-Lombolonn ve
ormotürlerin periyodik
olorok bokımlorı yopı!-
motıdır. İyi yopıI-
mcıyon bqkım sonu-
cundo lombo
üzer|nde biriken tozlor
foydolı ışık miktorını
ozoltır.
-Duvorlor ve tovonlor
oçık renkli boyo ile
boyonmolı, dekorosy-
on eşyolorı mümkün
olduğunco oçık renkli
seçilmelidIr.
-Lombo ışık çıktısı ver-
imIi olorok kullonıl-
molıdır.
-Doho fozlo ışığo
ihtiyoç duyulon
böIümlerde çok soyı-
do düşük güçlü
lombo yerine doho
yüksek güçlü tek bir
lombo kullonmok
doho verlmli bir
oydınlotmo soğlor.
-Dekorqtif lqmbolor
ışığı sizin istemediğiniz
yönlere gönderir. Açık
renk, şetfof gölgelikli

obojurlor ışığı doho iyi
geçirir!er.
-Zomonloyıcıloı foio-
seller, yo do yokloşım
sensörleri vosıtosıylo
oydınlotmonın kontrol
edilmesi de enerji
tdsorrufu soğlor.
EIEKTRıK EV

AIETIERiNDE ENERJi
TASARRUFU
yöııreıı,ıırni
Buzdolobı:
Buzdoloplorının verlmli
kullonıImosındo önce-
likIe düzenli olorok
bokım yoptırmok
gerekiyor. Ayrıco, buz-
doIobının etrofının toz
ve hovo sirkülosy-
onunu etkileyici diğer
moddelerden ve ısı
koynoklorındon uzok
tutulmosı gerekiyor.
KIimolor: İhtiyoçton

çok büyük bir klimo
enerji koybıno sebep
oluyor. Evin güneş
olon kısımlorının
oğoçlorlo gölgelen-
mesi, com filmleri,
pencere ve duvor ten-
te|eri posif soğutmo
yöntemlerinin uygu-
lonmqsı do klimonın
soğuimo yükünü
ozoltıyor, doloyısıylo
doho oz enerii koybı-
no sebep oluyor.
ocok ve fırınlor:
Eğer evde birkoç tone
fırın vqrsq doimq
küçük olonı tercih
edilmesi gerekiyor.

Çok gerekli değilse ön
ısıtmo yopılmomosı,
yopılso bile bu süre
l0 dokikoyı
geçmemesi gerekiyor.
Mikro dolgo fırınlordo

pişirmen 2-10 dokiko,
ısıtmo lse l0-30
soniyede gerçekleşiy-
or, bu nedenle
geleneksel fırınloro
göre yüzde 66 dqho
oz elektrik horcıyorlor.
Çomoşır mokineleri: 

'

Yüksek sıcoklıkto yıko-
mok yerine ılık suylo
yıkomok, durulomonın
ise soğuk su ile yopıl-
mosı gerekiyor. Ayrıco,
yıkomo progromlorı
tom koposite çolıştırı|-
molı. Eğer mümkünse

çomoşırlor dışorıdo
güneş ve rüzgordon
,yororlonorok kuruiul-
mo!ı. Bu orodo,
önden yüklemell mok-
inolor, üstien yük-
lemeli mokinoloro
göre dohq oz enerii
tüketiyorlor.
Buloşık mokineleri:
Buloşık mokinosı yer-
leştirilirken çevresinde
en oz 5 cm boşluk
bırqkılorok, ısınmodon
do|oyı oluşon sıcok
hovonın koloyco
doğılmosı soğlonmolı.
Yoz oylorındq ısı ve
nemi ozoltmok için
soboh ve okşom soot-
|erinde yıkomo yopıl-
molı. Buloşıklorı ön
durulomoyo iobi tut-
mok gereksizdir,
gerektiğ! durumIordq
sıcok su yerine soğuk
su kullqnılmolı.
Bu|oşıklorın sonitosy-
onu için yüksek sıcok-
lı]<to yıkomo orzu
edilmedikçe 55
derece su sıcoklığı
yeierlidir. Tom kopo-
site dolmodıkço

mokine
ço|ıştırılmomolı.
Elel«trikl! süpürge:
Elektrikli süpürgenin
torbosı sık sık
molı. Bu iş!em,
genin emme g
yükse!teceğinden
doho verimli ve do
çobuk iemizlemeyi
soğ!ıyor. Ayrıco
en oz bir kez motor
bölümü oçılıp,
burodoki toz ve
pomukçuklonn
zlenmesi gerekiyor.
oiĞtn Ev ARAçIARı
Küçük ekronlı
onlor büyük ekron
göre doho oz el
eneriisi tükeiiyorlor.
Ses düzeyinin
düşük iutulmosı do
elektrik eneriisi
tüketimi ozoliıyor.
Soç kurutmo işlemi
mümkün olduğu
kodor hov|u ile
mokino kullonmo
yopılmosı g
Ortolomo olqrok,
bir soç kurutmo
nosının I0 dokiko
ço!ışmosı 60 woti'l
bir lombonın 3
yonmosıno
bir enerii tüketiyor.
Bu orodq, okıllı
soyoçlor ile
puont iorifesinden
yororlonorok,
iüketiminin indiri
ücret torifçsi uygu-
lonon zomon dil
ine koydırılmosıylo
oynı miktqrdo
tükeiilen elektrik
dqho oz ücret
ödeniyor.
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ÇAY BAHÇESİ
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