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Güne Bakış
Cihatlı Köyü Muhtarı Mehmet Seven Karabaş, belediyelere 
ait çöplükte zaman zaman görülen yangınların zeytinlikleri 
ve köyü tehdit ettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Rast gele
Marmara Körfezi'nde dört ay süren balık yasaklan 
in gece sona erdi.
Gemlik'te 19601ı yıllarda balıkçılık nüfusa göre 
emli bir gelir kaynağıydı ve balıkçılıktan geçinen 
leler nüfusun oldukça önemli bir bölümünü oluştu- 
rordu.
1970’11 ve 1980’11 yıllarda balıkçılıkla ilgili araçlar 
lyüdü.
kğalann gözleri ve kıyı balıkçılığının yerini açık
>niz balıkçılığı aldı.
tadar teknolojisi teknelere girdi.
(alıkçılık sermaye işi oldu.
temlikin ünlü balıkçı aileleri Toplular, Dinçler 
noloji ve yasak avlanma ve deniz kirliliği sonucu 
tezimizde balık tülleri yok olunca, bu işten yavaş 
raş elini çektiler.
960 dan 199O’lı yıllara kadar trol, algarna, lamba 
tezin onlarca çeşit balığını birkaç çeşide İndirdi, 
hal balık tehgahlarda görülür oldu.
İn İlginci, Hollanda’dan, Danimarka’dan ithâl 
len balıklan, çocukluğumuzda çapari ile tuttuğu* 
■ı uskumru balığı diye satmaya başladılar.
ma karşın, Gemlik’te balıkçılık oldukça önemli bir 
tutuyor.
emlik balık hali, çevrenin en önemli balık merkezi 
umunu koruyor.
ırkiye’ nin her yanından Gemlik Balık Haline günlük 
lk geliyor ve soğuk hava düzenli araçlarla gönde

ün gece balıkçılar denize açılıp ağlarını bıraktılar., 
ı sabaha karşı Hale yeni sezonun balıklan gele-

Slıkçılarımıza rastgele derken, şanslarının bol 
lasını, kasalarının balıklarla dolmasını diliyorum.

Cihatlı Köyü 
yakınlarında bulunan 
Gemlik, Kurşunlu, 
Küçük Kumla ve 
Orhangazi 
belediyelerinin ile 
çevredeki sanayi 
kuruluşlarının da 
atıklarını bıraktığı 
çöplükte çıkan 
yangınların Cihatlı 
Köylülerine ait zeytin
likleri tehdit ettiğini 
söyleyen Köy Muhtarı 
Mehmet Seven 
Karabaş, 'Tehlike 
yanıbaşımızda’ diyor. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Cihatlı Köyü Muhtarı Mehmet Seven Karabaş, çöplükte zaman zaman 
yangınların köylüleri tedirgin ettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Haydi rastgele!
1 Mayıs tarihinde başlayan balık yasak
ları, dün gece sona erdi. Balıkçılar, 
dün onardıkları teknelerine ağlarını 
yükleyerek, denize açıldı. Bugünden 
İtibaren balıkçı tezgahları yakalanan 
balıklarla dolmaya başlarken, balık 
fiyatlarına da yasak süresince gözlenen 
yüksek fiyatların aşağıya çekilmesi 
bekleniyor. Bu sabah Balık Hali 
dört ay sonra ilk kez hareketlenirken, 
balıkçılara rastgele diyoruz.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada Bir
Diş Hekimi Özcan VURAL

Halk Evleri ....?

1940 yıllarının 
Türkiyesinde halka 
daha ziyade Gençliğe 
yaklaşan ona kucak 
açan sosyal yapılar.

O yıllar da 
ekonomik sıkıntılar 
içinde ki Türkiye’nin 
yaptığı büyük refom- 
larından biri.
(Bir diğeri Köy 
Enstitüleri ‘dir.)

Bir kültür efsane- 
si...

Yaşları gereği bu 
güzel günleri göre
meyenler tabiidirki 
bunları asla bilemez 
ler..

Gençlerin şimdi ki 
gibi cafe -inter cafe ( 
Bunlar yabancı 
kelimelerdir.) de 
zaman öldürdüğü 
kötü bir devri 
yaşayanlar, Türkiye 
de her yere yayılmış 
Halk evlerini bilemez 
ler.

Böyle bir sosyal 
yapının nasılgüçiük- 
lerle yaratıldığını ve 
yine de böyle çok 
yararlı kuruluşların 
niçin sudan sebepler
le acele kapatıldığını 
düşünseler de bula
mazlar.

İçinde her türlü 
sosyal -kültürel çalış
maların yapıldığı, 
Kentin en güzel 
yerin de yapılan bir 
büyük yapıyı düşünün 
okurlar.

Kütüphanesi,küçük 
sporsahaları müzik - 
resim- Halkoyunları - 
satranç buna benzer 
çalışmaların yapıldığı 
ve o Kent ‘in Orta 
okul - Lise’deki

öğrencilerinin koşarak 
gittiği Yuva..

Eğitmenleri ve 
yararlı olanakları ile 
bir kültür Abidesi..

Bütün gençlerin 
hep arkadaşça - 
kardeşçe bir arada 
yaptığı sosyal çalış
malar...

İnanın okulun 
dışında koşarak git
tiğim tek yerdi.

Kahvehaneler de 
(şimdiki cafe) genç 
kesimden hiç kimseyi 
o yıllar da göremezdi
niz.

70 yaşına geldiğim 
şu günler de 
düşünüyorum da bir 
çok bilgi-müzik spor 
dallarında neler bili 
yorsam bunların 
temelin de HALK 
EVLERİ vardır. (Ben 
1950 yılı Kayseri Lisesi 
mezunuyum.)

Bu gün bir şeyler 
yazıyorsam HALK 
EVLERİ 
kütüphanelerinde O 
devrin değerli M. 
Eğitim Bakanı Haşan 
Ali Yücel‘in (Şair Can 
Yücel ‘in babasıdır) 
yayınlattığı klasik 
eserleri ,ki bunlar 
(Bütün dünyadaki 
tanınmış yazarlar ve 
eserleri) okuyarak, 
spor tesislerin de spor 
yaparak öğrendim.

“Bir Tv. bilgi 
yarışmasın da Üniver
site mezunu bir yarış
macı Haşan Ali Yücel - 
şair Can Yücel adını 
dahi duymadığını 
söylüyor.

Acınacak halimize 
bakın, bir devri

yaratanları, O genci 
bu günkü eğitim 
düzeyine getirenleri 
bilmemesi onun ayıbı..

Yazık...
Sonra ne oldu 

biliyormusunuz genç 
okurlar. !

1950 yılında 
Demokrat parti seçimi 
kazandı, HALK 
evlerinin adının rakibi 
Cumhuriyet Halk par
tisini çağrıştırıyor 
diye bu koca HALK 
EVLERİ‘ni sudan 
sebeplerle kapatıldı...

Bizleri, gençliği 
sokağa -boşluğa 
kahvehanelere yol
ladılar.

Bir rüya da böyle 
bitti.

Onun için siyasi 
hayata - parti çe
kişmelerine kırgınım.

O devrin genç
lerinin içinde ki ateşi 
-sevgiyi söndürdüler.

Biliyormusunuz ? 
Kayseri de ki

HALK EVİ satıldı, 
bir lokanta - Meyhane 
oldu.

Bunları yapanların 
eğlenmesi - içmesi 
için ...I

Tarih te bunları 
yapanları kötü 
beceriksiz diye yazdı. 
Sonları da kötü oldu , 
yaptıklarının cezasını 
çektiler.

Bir masal - hikaye 
gibi anlatılan HALK 
EVLERİ'nin sonu 
aklın almayacağı şekil 
de sonuçlandı.

Daha doğrusu O 
devrin okuyan genç
lerine Yazık oldu..

Doğrudan Gelir Desteği 
başvuruları 3 Eylül’de 

sona eriyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Tarımsal üretim 
yapan çiftçileri 
mize 2004 yılı için 
dekar başına 
uygulanacak 
Doğrudan Gelir 
Desteği uygula
ması 3 Ekim 2004 
Cuma günü 
sona eriyor. 
Uygulama kap
samında 500 
dönüme kadar 
tarım arazisinde 
tarımsal üretim 
yapan çiftçilerim
ize dekar başına 
16 milyon lira 
ödeme 
yapılacak.
3 aydan bu yana 
müracaatların 
kabul edildiği İlçe 
Tarım Müdürlü 
ğü'nde müracaat
larını son günlere 
bırakan çiftçiler
den bazıları ise 
müracaat 
dosyalarını yeni 
alıyorlar.
Geçtiğimiz yıl 
1926 çiftçinin

Doğrudan Gelir 
Desteği kredisinden 
faydalanmak için 
müracaatta bulun
duğu belirlenirken

2004 yılı için bu 
rakamın
1500'lerde 
kalacağı tahmin 
ediliyor.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA... 1

KATALOGLARINIZI GÖRMEDEN MMR MİMİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

“ «•"***•«» — OKUYUN OKUTUN
Körfez

Körfez Ofset
MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 1 
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Gemlik, Kurşunlu, Küçük Kumla ve Orhangazi Belediyelerinin çöplüğünden şikayet var

y Cihattı Köyü’ndeki 
çöplük tehlike yaratıyor

Cihatlı Köyü Muhtarı Mehmet Seven Karabaş, belediyelere ait çöplükte zaman zaman 
görülen yangınların zeytinlikleri ve köyü tehdit ettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Yaklaşık 10 yıl önce 
Çevre Bakanlığı 
onayıyla kurulan 
Cihatlı Köyü sınırları 
içindeki çöplük, 
çevredeki arazileri 
tehdit etmeye 
başladı.
Gemlik, Kurşunlu, 
Kumla ve Orhangazi 
ile beldelerinin 
yanı sıra çevredeki 
sanayi kuruluşlarının 

eda atıklarının 
bırakıldığı çöplükte, 

r zaman zaman 
başlayan yangınlar 
köylüleri tedirgin 
ederken, Cihatlı Köyü 
Muhtarı Mehmet 
Seven Karabaş önlem 
alınması için 
Kaymakamlık ile 
Belediye 
Başkanlığına dilekçe 
verdi.
ARAZİLERİMİZ 
YOK OLACAK 
Çöplükte sık sık 
görülen yanmalar ve 
aşırı yağışlar 
nedeniyle çöplükte 
büyük ölçüde kay
maların yaşandığına

TAŞI 
GEDİĞİNE

Değişmeyecek?
Kabine’de değişecek 
çok kişi varmış.
Değişmeyecek bir kişi 
ve de kafa yapısı...

Cihatlı Köyü yakınlarında bulunan Gemlik, Umurbey, Kurşunlu, 
Orhangazi Küçük Kumla belediyelerin ortak çöplükğünde meydana 
gelen yangınlar Cihatlı Köyü halkının tepkisine neden oluyor.

dikkat çeken Muhtar 
Seven Karabaş, 
"Kaymakamlık ve 
Belediye'ye birkaç 
kez dilekçe ile duru
mu bildirdim. Ancak 
bir şey yapılamaya
cağı ileri sürüldü. 
Çöplükten aşağı 
akan sel nedeniyle 
çöpler zeytinlik 
terimize kadar geldi. 
Bazı vatandaşlarımız 

zeytinliklerini 
terk etti. Çöplük 
kaldırılamıyorsa 
önlem alınmasını 
istiyoruz. Zarar göre
cek mallarımız ne 
olacak, köylümüz 
tedirgin, önlem 
alınmazsa, ileride 
köy olarak zarar 
göreceğiz" 
şeklinde konuştu. 
RÜZGAR TERS ESERSE 
Çöplükte çıkan 
yangınların rüzgarın 
ters esmesi ile 
Cihatlı Köyü’nde 
korku yarattığına 
dikkat çeken 
Cihatlı Köyü 
Muhtar Seven 
Karabaş, gazetemize 
açıklamasını şöyle

"Zeytin ağaçlarına 
kadar gelen 
çöplük yangını 
ağaçlara sıçrarsa 
zaten yağlı olan 
zeytinlikleri 
söndürmek 
mümkün olamaz.
Çöplüğün çevresin
deki arazilerimizin 
zarar görmemesi 
için biran önce 
önlem alınmasını 
istiyoruz. Eğer 
önlem alınmazsa 
tüm köy halkı 
imza toplayarak 
şikayet dilekçesi 
vereceğiz.
Bazı köylü 
vatandaşlarımız 
çöplükte eylem 
yapmayı bile 
düşünüyorlar."

Yazarımız Erol Gürçay’ın yıllık izinde 
olması nedeniyle yazısını yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Orhangazi 
köyleri 

mahkemeye 
gidiyor

Büyükşehir Yasası ile Gem 
lik’e bağlanan Orhangazi’nin 
Karsak, Gemiç, Gürle ve Yeni 
Gürle Köyü muhtarları kararın 
iptali için Bölge İdare Mahke 
mesi’ne başvuracak.
5216 sayılı 
Büyükşehir Kanunu 
ile Bursa Büyükşehir 
Belediyesine 
bağlanan 
Orhangazi İlçesi'nin 
3 köyü, karara itiraz 
için Bölge İdare 
Mahkemesi'ne 
başvuruyor.
Karsak Muhtarı 
Erkan Coşkun, 
Y. Gürle Muhtarı 
Ahmet Altın ve 
Gürle Muhtarı Faik 
Bayer, Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarına 
dahil edilmelerine

sürdürdü: <

itiraz etmek için 
Bölge İdare 
Mahkemesi'ne 
başvuracaklar. 
Köy muhtarları, 
daha önce köy 
halkının da görüş
lerini alarak, 
Orhangazi 
Kaymakamlığı'na 
kararın durdurul
ması için müracaat 
etmişti.
Söz konusu 3 
köyün sakinleri de, 
Bursa'ya bağlan
mak istemediklerini 
dile getirdi.

i BURSA HAKİMİYET VE ।
I KENT GAZETELERİNE | 
I İLAN ve REKLAM ALINIR ı

■ KÖRFEZ REKLAM ■
I Tft: (0.224) 513 96 83 ■ 
L ■■ ■■ ■ ■ ■!
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Balık özlemi Çarli’de gideriliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sahil ilçesi olmasına 
rağmen günübirlik 
gezmeye gelenlerin 
balık yiyecekleri 
aperitif yerlerin 
bulunmadığı 
Gemlik'te bu 
ihtiyacı az da 
olsa karşılamaya 
çalışan yerler var. 
Belediye Balık satış 
yerinde hem balık 
satan hemde 
pişirerek 
müşterilerine 
hizmet veren 
İsmail Erdoğan 

"Gemlik'in tanıtımını 
yapıyorum" diyor. 
Denize kıyısı 
olmayan ilçelerde 
birden fazla ızgara 
balık dükkanlarının 
bulunduğu 
gözlenirken 
nüfusu her geçen 
gün artarak 
birçok ili geride 
bırakan sahil kenti 
Gemlik'te özellikle 
hafta sonunu değer-

den gidemiyorlar. 
Gemliğimizin adını 
buradan duyurmak

lendirenlerin 
uğrak yeri 
şimdilerde 
"Çarli" oluyor. 
Nostaljik zeytin 
küfeleri üzerine 
yapılan masalarda 
müşterilerine hizmet 
veren Körfez Balıkçısı 
Çarli İsmail Erdoğan, 
"İsmimiz artık Bursa 
ve çevresinde anılır 
oldu. Gemlike hafta 
sonu gezmeye 
gelenler bizde 
ızgara balık yeme-

beni mutlu 
e’diyor" şeklinde 
konuşuyor.

Bayanlar kahvesi açılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Emekli Matematik 
Öğretmeni Seval 
Aşkın, "Büyük ihtiyaç" 
olarak gördüğü 
Bayanlar 
Kahvehanesi'ni 
yakında 
hizmete açıyor. 
Eski Pazar Caddesi 
Güneş Sokakta 
bulunan kendi 
yerinde son hazırlık
larını sürdürdüğü 
Bayanlar 
Kahvehanesi için 
oldukça iddialı 
konuşuyor. 
"Öğretmenin Yeri 
Bayanlar 
Kahvehanesi" adını 
verdiği işyerinin dış 
cephesini bayanlara 
özgü güzellikte 
dekore ettiren Emekli 
Seval Öğretmen, 
"Bayanlarında 
eğlenmeye, dinlen-

meye ihtiyaçları var.
Burada tavla ve 
Okey oyunlarını 
rahatlıkla oynaya
bilecekler. Çeşitli 
aktiviteler yapabile
cekler" dedi.
Bayanlar 
Kahvehanesine 
ayakkabıyla girmek 
ise kesinlikle yasak. 
Özel yapılan 
dolaplara ayakkabı 
larını yerleştirecek 
olan bayanlar, 
ayaklarına giyecek
leri terliklerle içeride 
dolaşabilecekler. 
Tamamen ev 
havasında düzenle
nen ve insanı rahat
latan iç dekoruyla 
"Öğretmenin Yeri 
Bayanlar Kahveha 
nesi" 6 Eylül Pazartesi 
günü saat 13.30 da 
Bayanların hizmetine 
açılacak.

ÇOCUKLARDA KABIZLIK (1)

Uzm. Dr. Ömer ARTAR 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Kabızlık çocukluk çağında sık rastlanan 
barsak problemlerinden biri olup, süt çocuğu 
döneminde % 21, oyun çağında % 18, okul 
çağında % 15 gibi yüksek oranlardadır. Erken 
çocukluk döneminde erkek çocuklarda, 
ergenliğe yaklaştıkça kızlarda daha sık 
gözlenir.

Çocuklarda kaka kontrolü 28 aydan sonra 
başlar. Bu dönemden daha önce tuvalete 
alıştırmak için zorlamak kabızlık için bir 
neden olup erken tuvalet eğitiminden aileler 
kaçınmalıdır.

KABIZLIK : Dışkının sert ve seyrek dışkılan- 
ması olarak adlandınlan kabızlık, genel 
olarak haftada 3 den az dışkılama duru
mudur.

KÜLOTU KİRLETME (SOİLİNG1: Sıvı ya da yan 
sıvı dışkının istemsiz olarak külota kaçırılması 
durumu olup sertleşmiş dışkı kenanndan sıvı 
dışkının taşıp sızmasıdır.

DIŞKI KAÇIRMA (ENKOPREZİS1: İstemsiz 
olarak sıvı ya da katı dışkının kaçınlmasıdır. 
Erkeklerde daha sıktır. 3 yaşından önce 
nadirdir. 4-7 yaşta en sık görülür. Sıkışma hissi 
olmadan farkına varılmadan gerçekleştiğin
den bazı çocuklarda sadece kötü koku 
duyulması ile anlaşılır.

Bu durum çocuklarda ruhsal bozukluklara 
sebep olup durumu daha da ağırlaştırabilir. 
Kronik kabız olan hastalarda % 2 oranında 
karşılaşılır.

ÇOCUKLARDA KABIZLIK NEDENLERİ :
1 - Fonksiyonel kabızlık
2- Anüs-Rektum yapı bozuklukları
- Anal darlık
- İmperfore Anüs
- Hirchbrung Hastalığı
- Ektopik Anüs
3- Bağırsak dışı hastalıklar
- Hipotiroidi
- Diyabet
- Hiperkalsemi
- Hipopotosemi
- Bazı ilaçlar (Demir- Antiasid)

Çocuklarda en sık neden kronik fonksiy
onel kabızlıktır. Ağrılı dışkılama korkusundan 
dolayı çocuğun dışkılamayı ertelemesi esas 
nedendir.

Ağrılı dışkılama diyet değişikliği, sm alım 
azlığı, aşırı ısrarcı tuvalet eğitimi, anal çatlak, 
anal enfeksiyon, inek sütü allerjisi gibi çeşitli 
nedenlerle ortaya çıkabilir.

* Ayrıca kabız ailelerin çocukiannda kabı
zlık olma oranı çok daha fazladır. (Ailesel' 
yatkınlık)

* Ek besinlere geçiş dönemi ve hastalık 
dönemlerinde dışkı kıvamı daha sert olup 
kabızlık oranı artmaktadır.

* Aile içi sorunlar ve verilen cezalar kabı
zlık yapabilir.

* Okul öncesi dönemde çocuğun oyun ve 
tv gibi hoşlandığı şeylere yoğun ilgisi, dışkıla- 
ma isteğini ertelemesine bu da kabızlığa 
sebep olmaktadır.

* Okul çocukiannda çevre koşullarının 
değişmesine olan tepki dışkılamayı eve sak
lama düşüncesi kabızlığa sebep olmaktadır.

* Bütün bu nedenler ile dışkı hacmi art
makta ve sertleşmekte, biriken sert ve iri dışkı 
anüsten çıkarken zorlanmakta bu da ıkın
maya ve ağrılı dışkılamaya yol açmaktadır. 
Bunun sonucunda anal çatlak (Fissür) olmak
tadır. Devamı yarın
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“My Dream” Bursa’da büyüledi
Dünyanın tek engelli 

sanat ve gösteri ekibi 
My Dream, Türkiye 
turnesi kapsamında 
ilk kez Bursa'da 
sahne aldı.
Atina Paralimpik 
Olimpiyatları'nın da 
resmi gösteri ekibi 
olan My Dream adlı 
engelli 40 kişiden 
oluşan grubun 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'ndaki 
akrobasi, müzik ve 
dans gösterisi büyük 
ilgi gördü.
2003 Çin güzeli olan 
işitme ve konuşma 
engelli Jiang Xintian 
işaret diliyle sunuculuk 
yaptığı gösteride, 
grubun görme özürlü 
elemanı Türk Pop

Müziği'nin ünlü isim
lerinden Tarkan'ın 
"Salına Salına" 
parçasını, sağır ve

dilsiz sanatçısı da 
Sertab Erener'in 
"Yanarım" adli 
parçasını seslendirdi.

Grubun "Nihavend 
Longa"yı hep bir ağız
dan söylemeleri 
izleyenleri büyüledi. 
Çok sayıda engellinin 
de izlediği gösteriyi 
herkes kendi diliyle 
alkışlarken, bu görün
tü sağlıklı olan çok 
sayıda vatandaşı 
ağlattı.
Türkiye turnesinde 8 
ilde yapılacak göster
ilerden ele edilecek 
gelir, Ankara'da Milli 
Eğitim Bakanlığı • 
tarafından beyin felçli 
çocuklar için yap
tırılan Serabral Palsili 
Çocuklar İlköğretim 
Okulu ile Silivri'deki 
Lion Leo Esen İbak 
Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon

Merkezi'ne 
aktarılacak.
1 Eylül'de
Ankara'da, 2 Eylül'de 
Afyon'da, 3 Eylül'de 
Eskişehir' de, 
5 ve 6 Eylül'de -
Antalya'da, 8
Eylül'de Bodrum'da, 9 
Eylül'de İzmir'de, 11 
Eylül'de Marmaris'te,

14 ve 16 Eylül'de 
İstanbul'da gösteri 
yapacak olan 
grup, 19 Eylül'de de 
Silivri Engelliler ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nin açılışına 
katıldıktan sonra 
Türkiye'den 
ayrılacak

Tatilcilerin
dönüş çilesi 

başladı
İ BALIK TUTMA ZEVKİNİ I

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

BİZİMLE YAŞAYI N |

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Okulların açılmasına 
az bir süre kala tatil
ciler evlerine dönm
eye başladı. İstan
bul'a deniz yolu ile 
geçmek isteyen 
tatilciler, Topçular- 
Eskihisar ve Yalova- 
Pendik iskelelerinde 
izdihama sebep 
olurken, yer yer 
yüzlerce metreyi 
bulan araç kuyruk
ları oluşuyor.
Okul kayıtlarının 
başlamasıyla işlerini 
son güne bırakmak 
istemeyen tatilciler 
geri dönüşe 
geçerken, İstanbul'a 
en kısa ulaşımı 
sağlayan Topçular- 
Eskihisar arabalı 
vapur iskelesinde 
büyük bir yoğunluk 
yaşanıyor.
Topçular'da yaşanan 
yoğunluk sebebiyle 
E-130 karayolunun

sağ şeridi neredeyse 
trafiğe kapanırken, 
yer yer yüzlerce 
metreyi bulan 
kuyruklar oluşuyor. 
Gemiye binebilmek 
için saatlerce 
kuyrukta bekleyen 
vatandaşlar, sefer 
sayılarının artırılma
masına, tepki gös
teriyor.
Öte yandan, İDO'ya 
ait Yalova-Pendik 
arabalı feribot sefer
leri de doldu. Gece 
saat 00.00'e kadar 
Pendik'e yolcu 
taşıyan gemiler 
hınca hınç dolarken, 
Yalova-Eskihisar hızlı 
feribot ve Yalova- 
Kartal deniz 
otobüsü seferlerinde 
de yoğunluk 
yaşanıyor. Yetkililer 
yoğunluğun hafta 
sonuna kadar 
süreceğini belirtti.
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Kısmet açmaya yönelik bazı inanışlar
Toplumlarda rast
lantı olaylar sonucu 
doğru olduğu 
düşünülen, "kısmet 
açmaya" yönelik 
inanışlar özellikle kır
sal bölgelerde 
uygulanıyor.
Çeşitli kaynaklardan 
derlenen bilgilere 

■göre, düğün öncesi 
gelin ayakkabıla 
rının altına ya da 
gelinliğin eteğine 
isim yazılması, kına 
gecesinde çıkarılan 
duvağın kısmeti 
kapalı olduğuna 
inanılan kızın başına 
takılması, pazartesi 
günü damat evinin 
kızlarının, kız evinde 
gelinin saçından 
"dansı başıma" diy
erek bir tutam saç 
kesmesi gibi 
inanışların kısmet 
açacağına 
inanılıyor.

Kimi yörelerde ise 
gelin evden 
giderken, "arkada 
kalan evlenmemiş 
kızlar süpürsün" diye 
süpürge bırakmak, 
kız evinde, oğlan 
tarafından gelen 
nişan sepetini ya da 
tepsisini, evlen
memiş bir kızın 
başının üstünde 
açarak, onun da 
kısmetinin açıl
masını sağlamak 
şeklindeki inanışlar 
kısmet açtığı 
düşüncesiyle 
sürdürülüyor.
DÜĞÜN ÖNCESİ 
GELİNLE YATAN 
GENÇ KIZ 
Bunların yanı sıra, 
kimileri tarafından 
genç kızların düğün
den önceki gece 
gelinle birlikte yat
ması, gelin duvağın
dan gelin teli

koparılması gibi 
davranışlar kısmet 
açıcı olarak 
görülürken, bazı 
bölgelerde ise söz 
kesmeye gidildi 
ğihde, sözü kesile
cek olan kız misafir
lerin bulunduğu 
odaya ayaklarını 
sürüyerek girerse, o 
semtin kızlarının 

kocaya erken gide
ceğine inanılıyor. 
Bazı yörelerde, 
gelinin gerdek 
gecesinin ertesi 
gününden bir hafta 
sonrasına kadar, 
kendini görmeye 
gelen evlenmemiş 
kızların burunlarını 
sıkmasının, onlara 
da evliliğin bulaş

ması anlamı 
taşıdığına 
inanılırken, geline 
kına yakıldıktan 
sonra, kalan kınanın 
evlenmemiş kızlara 
yakılması, ayak . 
kınasından alınarak 
kızların başına 
sürülerek (bahtları 
açılsın) denmesi, 
düğünde kısmeti 
kapalı olan kızın, 
masadan bir kaşık 
çalarak bunu otur
duğu evin damına 
atması gibi 
inanışlar, uygula
malar arasında yer 
alıyor.
KISMET AÇMAYA 
YÖNELİK DİĞER BAZI 
İNANIŞLAR
Halk arasında kıs
met açmaya yöne
lik olarak kullanılan 
benzer ilginç 
inanışlardan bazıları 
ise şöyle:

-Kapı eşiğinde otu
rulmaz, insan bekar 
kalır.
-Bir kişinin üzerinde 
dikiş dikilirsb, o 
kişinin kısmeti 
bağlanır.
-Kısmeti kapalı 
kızlara, gelin, 
hamamda başların
dan aşağı su dök
erek, kısmetlerinin 
açılmasını sağlar.
-Gelin, damat evine 
geldikten sonra 
üzerine halka 
ekmekler takılmış bir 
oklavayı, kaynanay
la birlikte tutarak 
oynar. Sonra bu 
ekmekler oradaki 
bekarlara dağıtılır 
ve yiyenlerin kısmet
lerinin açılacağına 
inanılır.
-Eller birbirine 
bağlanmaz, 
bağlanırsa (kısmetin 
kesilir) denir.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83 mm m mmb

'ffe 
ıvt

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye HO
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95

.Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92 
İlçe Tanm Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalöva (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94-LVJL VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS.
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali - (18 Hat)İt 

E 
İl

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

ıs
E

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Ya’”,

1

TAKSİLER
İt Körfez Taksi 51318 21

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

ılı AKCAN PETROL 
YERLİvı ip-

513 14 25 1

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA SAfil

PİZZAMIZIN
TADINA

BAKTINIZ MI?
İşyeriveevterepaketsemsimizvardır

İstiklal Cad.No: 17 GEMLİK Tel: (0.224)513536?

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde

I triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74



1 Eylül 2004 Çarşamba Sayfa 7
■■■günlük SİYASİ GAZETE ■■

“Eğitim ödenekleri verilsin”
Eğitim ve Bilim 
Emekçileri Sendikası 
(Eğitim-Sen) Genel 
Başkanı Alaadddin 
Dinçer, tüm eğitim 
çalışanlanna 800 
milyon lira eğitime 
hazırlık ödeneği 
verilmesini istedi.
Dinçer, 11-15 Eylül 
2004 tarihleri arasında 
eylem yapacaklarını 
açıkladı.
Dinçer ve 
beraberindeki bir 
grup Milli Eğitim 
Bakanlığı önünde 
kısa süreli bir eylem 
yaptılar. Burada açık
lama yapan Dinçer, 
her yıl 'Eğitim-Öğre- 
time hazırlık 
Ödeneği' adı altında 
öğretmenlere verilen 
ödeneğin bu yıl ki mik
tarının yakında belir
leneceğini hatır
latarak, 
"Milli Eğitim Bakanlığı 

AYDIN İZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri 

mıummmısK
Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

ile yaptığımız pro
tokole göre bu miktar 
1. derecenin 4. 
kademesinde bir 
öğretmen maaşı 
kadar olmalıdır. Bu da 
800 milyon lira civarın
dadır. Biz bu paranın 
iki eşit taksitte öden
mesine razıyız" dedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Maliye Bakanlığı 
bürokratları arasında 
yapılan görüşmelerde 
geçtiğimiz yıl 250 
milyon lira olan bu 
yardım miktarının bu 
yıl 275 milyon lira 
olması yönünde görüş 
birliğine varıldığına 
ilişkin duyumlar 
alındığını belirten 
Dinçer, "Milli Eğitim 
Bakanlığı'na protokold
eki imzasına sahip çık
maya davet ediyoruz" 
diye konuştu. Dinçer, 
eğitime hazırlık 
ödeneğinin sadece 

öğretmenlere değil 
tüm eğitim çalışanları
na verilmesi gerektiği
ni savundu. Dinçer'in 
konuşma yaptığı sıra
da dövizler taşıyan 
grup, "Sadaka değil 
toplu sözleşme" şek
linde slogan attı. 
Öte yandan, Eğitim- 
Sen Genel Başkanı 
Alaadddin Dinçer, 
15 Eylül'de toplu 
görüşmelerin 
başlayacağını, 
aynı gün Eğitim-Sen'in 
kapatılmasına ilişkin 
davanın ikinci duruş
masının yapılacağını 
belirterek, 11-15 Eylül 
tarihleri arasında 
çeşitli eylemler 
gerçekleştireceklerini 
kaydetti. Dinçer, 
11 Eyül 2004'de, 
"Parasız eğitim hakkına 
sahip çık" isimli bir 
oturma eylemi, 
13-14 Eylül 2004'de

tüm işyerlerinde, 
"sendikama 
dokunma" eylemi, 
15 Eylül 2004'de ise 
toplu iş şözleşmesi 
ve kapatma davasına 
tepki eylemleri 
yapacaklarını

h telin rt
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, yeni organ
ize edilen ve işlet
meleri daha sağlıklı 
denetlemek, 
denetlerken de işlet
mecileri eğitmeyi 
amaçlayan yeni pro
gramının startını, 
gerçekleştirilen 
videokonferans ile 
verdi.
Kars'ta gerçekleştirilen 
toplantıda Bakan 
Güçlü'nün yaptığı 

KOOPERATİF HİSSESİ
Emircan Yapı Kooperatifindeki 

hissemizi satıyoruz.
147 m2 Deniz Manzaralı 

Çift banyo- Kaloriferli- Asansörlü 
1 yıl sonra teslim edilecek.

Tel:773 35 78 GSM:0.5333463344

ELEMAN ARANIYOR
✓ Askerliğini yapmış 

✓ Endüstri Meslek Lisesi 
Elektrik Elektronik Bölümü Mezunu 

ELEMAN ARANIYOR
Yetkili Servis Beyaz Eşya

Balıkpazan Mh. 1 Nolu Cd. No : 127 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 61 53 - 514 81 68

söyledi. Sen 15 
Eylül'de eğitim 
çalışanlarının 
vizite ve sevk kağıdı 
alarak eyleme katıla
cağını da sözlerine 
ekledi.
Polisin yoğun güvenlik 

konuşma, videokon
ferans sistemi ile 
İstanbul'da bulunan 
ve Tarım İl Müdürlüğü 
İstanbul İl 
Müdürlüğü'nde 
toplanan İl Müdürlüğü 
çalışanlarına duyurul
du. Bakan Güçlü, 
konuşmasında yeni 
bir sistem oluşturduk
larını, bu sistem 
sayesinde İstanbul'da 
4 günde on bini aşkın 
işletmeyi denetleye- 

tedbiri aldığı Milli 
Eğitim Bakanlığı 
önünde basın 
açıklaması sonunda 
grup, "Eğitim-Sen 
kapatılamaz" 
sloganı atıp, 
olaysız dağıldı.

çeklerini söyledi. 
Güçlü, "Gıda deneti
minde devrim 
yapıyoruz.
Bakanlığımız 
Türkiye'deki gıda işlet
melerinin yüzde 4O'ı 
barındıran en büyük 
metropol şehri İstan
bul'da gıda seferber
liği başlatıyor. 1 
Eylülden itibaren 400 
gıda denetmenimiz 4 
günde 10 bin işlet
meyi denetleyecek. 
Teknik gezimize 
Muştan başladık. 
Ağrı, Erzurum, İğdır ve 
Kars illerini kapsayan 
teknik gezimizde 
hizmetleri ve tarım il 
müdürlüklerinin çalış
malarını değer- 

' lendirdik. Tarım ve 
hayvancılık potan
siyelini gözden 
geçiriyoruz. Yerel 
yöneticilerle meslek 
kuruluştan ile yapılan 
çalışmaları değer
lendirip politikamızı 
belirlemek ve sağlıklı 
bilgilere ulaşmak t 
istiyoruz" dedi.
Bakan Güçlü'nün 
konuşmasının ardın
dan Tarım Bakanlığı 
çalışanları İstanbul'dr 
denetleme yapılmak 
üzere gerçekleştirilen 
operasyonlara 
katıldı.
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Kredi kartlarında kötüye gidiş
ankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı Tevflk 
Bilgin, kredi kartları ile 
ilgili kanuni bir taban 
bulunmaması 
nedeniyle kullanımın 
Çok yaygın olduğunu 
belirterek, "Maalesef 
bir kısım tüketicilerde 
bunu kötü kullanmak 
eğiliminde, bu oran 
da giderek artmakta" 
dedi.
BDDK Başkanı Tevfik 
Bilgin Ankara Sanayi 
Odası (ASO) Yönetim 
Kurulu toplantısına 
katıldı. Bilgin, toplantı
dan sonra gazete
cilere açıklamalarda 
bulundu ve soruları 
yanıtladı.
Bir gazetecinin sorusu 
üzerine BDDK olarak 
daha az olumsuz 
olarak manşetlere çık
mak istediklerini 
söyleyen Bilgin, 
geçtiğimiz dönemde 
Fon'a alınan bankalar 
nedeniyle manşetlere 
çıkmamalarının 
mümkün olmadığını 
ama bundan sonra 
bankacılık sektörünün 
önünü açma konusun
da yapacakları 
icraatlar ile gazete 
manşetlerine çıkmak 
istediklerini anlattı.

. Bilgin, kredi kartları ile 
ilgili bir soruya verdiği 
yanıtta ise kredi kart
larının kanuni bir 
tabanı bulunmaması
na dikkat çekerek, 
şunları söyledi: 
"Kredi kartlarının kul
lanımı çok yaygın. 
Maalesef bir kısım 
tüketicilerde bunu 
kötü kullanmak eğili
minde. Bu oranda

giderek artmakta. 
Kredi kartı ile kredi 
kartını kapatan, ücre
tine rağmen oldukça 
yüksek limitler taşıyan, 
cüzdanında 5-6 tane 
kredi kartı taşıyan, 
tüketici kredisi alıp 
kredi kartı borcunu 
onunla kapatan, 
böyle çeşitli finansal 
tekniklere giren kul
lanıcılar var.
Tabi bankalarımızda 
sokakta kredi kartı 
dağıtmakla, piyasa 
payını arttırmak gibi 
bir amaçla oldukça 
açılmış dürümdalar. 
Biz iki tarafı da 
düşünerek (çünkü bir 
kamu kurumuyuz), iki 
tarafında menfaatleri
ni düşünmek duru
mundayız. Bunu bir 
yasal tabana oturt
mak istiyoruz ve 
bunun için gayret 
gösteriyoruz.
Hazırlamakta olduğu
muz ve son noktasını 
koymadığımız, eleştir
ilere açacağımız 
taslakta bu anlamda 
bu yasal tabanı oluş
turacaktır." 
HOLDİNG BANKACILIĞI 
Medya sahiplerinin, 
banka sahibi olması 
ile ilgili bir soruya 
verdiği yanıtta da 
Bilgin, hazırlanan 
taslakta bu konuda 
bazı düzenlemeler 
bulunduğunu 
kaydetti.

Bir dönem Türkiye'de 
holding bankacılığının 
ekonominin gelişmesi 
ve reel sektörün 
büyümesi anlamında 
teşvik edildiğini çok iyi 
bildiklerini belirten 
Bilgin, "Bu konuya 
önem verilmiş. Ama 
geçtiğimiz yıllar özel
likle 1990-2000 arası 
bize şunu gösterdi; 
Holding bankacılığı 
getirdiği riskler 
itibariyle Türk 
bankacılık sisteminin 
yapısına uymamaya 
başladı" dedi. 
Bundan dolayı ilgili 
taslakta holding 
bankacılığını son- 
landırmaya veya sona 
erdirmeye yönelik 
bazı hükümlerin yer 
aldığını anlatan Bilgin, 
bu konudaki en 
önemli hükümlerden 
birinin bankaların mali 
olmayan iştiraklerinin 
oranının azaltılmasına 
ilişkin düzenleme 
olduğunu bildirdi. 
Bilgin, bu konuda da 
bir geçiş dönemi ver
ildiğini belirterek, şun
ları kaydetti: 
"Sadece bu hüküm 
değil, kanunun 
muhtelif maddelerin 
de finansal holding 
şirketleriyle, denetim
le, konsolide denetim
le ilgili maddelerde 
bir şekilde bizim 
amaçladığımız nok
tayı göstermekte. Neyi 

amaçladığımızı 
göstermekte. Bu 
anlamda sayın 
Başkan'ın (ASO 
Başkanı Zafer 
Çağlayan) holding 
bankacılığı yaklaşımı 
taslakta zaten kendini 
bulmuş durumda. 
Sahiplikle ilgili konu 
hepinizin çok sorduğu 
bir konu. Şu anda 
mevcut kanundaki 
ilkeler AB ilkeleriyle 
oldukça uyumludur. 
4389 sayılı kanunda. 
Taslağımızda da 
büyük ölçüde eski 
kanundan yarar
lanılmıştır.
Taslağımızda sahiplik
le ilgili hükümleri inter
net sitemizde de 
görebilirsiniz. 
Hükümler oldukça 
açık."
Banka sahipliği ile ilgili 
maddenin Meclisle 
değişikliğe uğraması 
ile ilgili bir soru üzer
ine de Bilgin, bu konu
da Meclisle ne olup 
olmayacağını bile
meyeceğini belirterek, 
bunun Parlamento'nun 
kararı olacağını söyle
di. Bilgin, "Bizim 
taslakla ilgili 
yapacağımız işlemler 
Eylül ortasına kadar 
devam eder. Taslağı 
sevk ettikten sonra 
taslak bizimdir. 
Sonuna kadar 
savunuruz. Ama karar 
mercileri tabi ki yüce 
parlamentodur" dedi. 
"SAHİPLİKTE SON 
NOKTA KONMADI" 
Sahiplikle ilgili konuda 
AB mevzuatı ile diğer 
ülkelerin uygula
malarının tarandığını 
ve ona göre bir taslak 

hazırlamaya çalıştık
larını belirten Bilgin, 
sahiplikle ilgin mad
denin de bu tara
malar sonucu oluş
tuğunu, üzerinde 
halen çalışıldığını ve 
bu konudadaha son 
noktanın konmadığını 
bildirdi.
TMSF ile BDDK arasın
da bir iletişim kopuk
luğu olduğu yönünde 
eleştiriler bulunduğu
nun hatırlatılması 
üzerinde Bilgin, BDDK 
olarak TMSF'den tek 
farklarının mekan 
olduğunu söyledi. 
TMSF'nin İstanbul'da, 
BDDK'nın ise 
Ankara'da bulun
duğunu onun dışında 
irtibat ve koordinasy
onun iki kuruluş 
arasında olması 
gerekenden daha 
fâzla düzeyde bulun
duğunu belirten Bilgin, 
"Çünkü bir çok işlem 
ya da iş koordineli bit 
şekilde gitmeyi gerek
tiriyor. Bu anlamda 
koordinasyon açısın
dan herhangi bir 
sorunumuz yok. Artı 
Bankalar Kanunu'na 
koyduğumuz bir 
hükümle şu andaki 
taslakta bir eşgüdüm 
komitesi öngörüyoruz 
ve en az her ay TMSF 
ile BDDK'nın belli 
yöneticiler bazında 
toplantı yapması, 
konuları teker teker 
ele almasını öngörüy
oruz. Tabi veri ve bilgi 
yönetiminin pay
laşımını buna katmıy
orum. Çünkü bunları 
paylaşmaya TMSF ile 
devam edeceğiz" 
diye konuştu.

Fon'a geçen 
bankalarda nasıl 
uzlaşmaya gidildiğine 
ilişkin daha ayrıntılı 
bilgi verilmesine yöne
lik bir soruya verdiği 
yanıtta da Bilgin, ken
disinin aralık ayı 
başında göreve 
başladığını, aralık ve 
ocak ayında aynı 
zamanda Fon'unda 
başkanı olduğuna 
anlattı. Ancak ocak 
ayından itibaren yak
laşık 7 aydır Fon un 
ayrı bir kurum ve ayn 
bir yönetimi bulun
duğunu söyleyen 
Bilgin, Fon'un tama
men bağımsız 
olduğunu söyledi. 
Bilgin, bu konunun 
TMSF Başkanına sorul
ması gerektiğini 
belirterek, "Şubat'ın 
başından itibaren 
benim Fon'la ilgim 
sadece ortak konu- 
lanmızdır. Sizin bahset
tiğiniz konularda her
hangi bir yorum, açık
lama yapmam yetki
lerimi aşmak olur" 
dedi. Kredi Kuruluştan 
Kanun Taslağı'nın 181 
maddeden oluş
tuğunu ve taslağın 
üçte biri gibi büyük bir 
bölümünün TMSF ile 
ilgili hükümleri içer 1 
diğini söyleyen Bilgin, 
dolayısı ile taslağın 
hem BDDK*yı hem de 
TMSFyi düzenleyen bir 
taslak olduğunu ve bu 
özelliğinden dolayı da 
iki sahibi bulun
duğunu söyledi. Bilgin, 
ilgili maddelerin TMSF 
tarafından hazırlandı 
ğını onlara hiçbir mü 
dahaleleri bulunma 
dığınıda söyledi.
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9 bin 82 kadroya 16 bin 
800 başvuru yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı 
18-27 Ağustos 2004 
tarihleri arasında 
başvurularını aldığı 
öğretmen adaylarının 
ataması 2 Eylül 
Perşembe günü 
yapacak. İlk atama 
için ayrılan 9 bin 82 
kadroya yaklaşık 16 
bin 800 kişi başvurdu.

tama Yapılacak Alanlar Kontenjan Taban Puan
Beden Eğitimi 245 76
Bes/Gıda Tek. Ev Y. ve Bes. 35 76
Bilgisayar 861 60
Biyoloji 35 90
Coğrafya 35 84
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 377 81
El Sanatları 30 70
Elektrik 30 85
Elektronik/Telekomünikasyon 61 78
Felsefe Grubu 35 85
Fen Bilgisi/Fen ve Teknoloji 154 87
Fizik 35 90
Giyim/Hazır Giyim 51 77
Görme Engelliler Sınıf Öğrt. 15 63
Güverte 10 50
İHL Arapça Meslek Dersi 30 71
İHL Meslek Dersi 112 82
İngilizce 1180 69
İş Eğitimi (Ticaret) 20 50
İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) 20 80
İş Eğitimi (İş ve Tek. Eğit.) 20 79
İşitme Engelliler Sınıf Öğrt. 51 61
Kimya 30 89
Kuaförlük-Cilt Bak. 20 50

Özel oMar için son kayıtlar
Özel Okullar Birliği 
Sınav Yürütme 
Kurulu Başkanlığı, 
sınavla öğrenci alan 
özel okulların son 
dönem kayıtlarının 
(serbest kayıt döne
mi) bugün 
başladığını bildirdi. 
Sınav Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Yusuf Tavukçuoğlu, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
bugünden itibaren 
okullann kurumlann- 
da görünebilecek 
şekilde

Kurumlararası atama 
için 2 bin 95, açıktan 
atama için 1000 kişi 
başvuru yaptı. 
Kurumlararası atama 
yoluyla 2 bin 20, açık
tan atama 
yoluyla da 185 öğret
men alınacak.
Atamalar, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 

duyurmak kaydıyla 
taban puanı ilanı, 
ön
kayıt ve kesin kayıt 
yapabilecekleri 
gibi, isteyen 
okulların doğrudan 
kesin kayıt yapma 
hakkına da sahip 
olduğunu belirtti. 
Tavukçuoğlu'nun 
açıklamasına 
göre, okulların 
müsait kontenjanları 
ve taban 
puanlan şöyle: 
Müsait

Okulun adı

Çelik'in de katılımıyla 
bilgisayar kurasıyla 
gerçekleştirilecek.
Sonuçlar, 
www.meb.gov.tr inter
net adresinden öğre
nilebilecek.
Ataması yapılan 
öğretmenler, eğitim- 
öğretim yılı başla
madan önce,

Makine Ressamlığı
Matbaa 5
Matematik 205 84
Matematik 1 (ilköğretim) 459 77
Metal İşleri 10 83
Mobilya ve Dekorasyon 15 78
Muhasebe Grubu 205 68
Müzik 35 68
Nakış 23 71
Okul Öncesi/Çoc.Gel.Eğ.Öğrt. 510 69
Rehber Öğretmenliği 784 50
Resim İş/Resim 61 74
Resim/Grafik 23 63
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu 30
Sınıf Öğretmenliği 1895 78
Sosyal Bilgiler 204 83
Tarih 35 88
Tekstil 2 84
Tesisat Teknolojisi 5 83
Trikotaj 5 70
Turizm ve Otelcilik Grubu 30 79
Türk Dili ve Edebiyatı 408 78
Türkçe 714 73
Zihin Engelliler Sın. Öğrt. 102 59

Kontenjanı Taban 
Puanı

Alman Lisesi (K) 
14 670.000
Alman Lisesi (E) 

23 677.000
Amerikan Robert

Lisesi (K) 1
718.000
Amerikan Robert

Lisesi (E) 2
724.000

İtalyan Lisesi 
58 580.000

Beyoğlu İtalyan
Lisesi 4 
555.000

St. Benoit Fransız

8 Eylül de işbaşı 
yapacaklar. 
KONTENJANLAR VE 
TABAN PUANLAR 
MEB, 48 branşta 
öğretmen atayacak. 
Atama yapılacak 
alanlar, başvuruya 
esas olacak KPSS 
taban puanları ve 
kontenjanlar şöyle:

10 77
82

Lisesi 138 
501.978

St.Georg Avusturya 
Lisesi 22 
640.000

St. Georg 
Avusturya Ticaret 
Lisesi 14 620.000

St. Joseph Fransız
Lisesi 4 
617.000 

St. Michel Fransız
Lisesi 50 
551.685 

St. Pulcherie
Fransız Lisesi 74 
513.013

Depreme karsı 
I v ■*

ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümü 
Yapı Mekaniği 
Anabilim Dalı nca 
yürütülen proje kap
samında, Antakya'da 
bir yığma yapının kul
lanılmış ve işe yara
mayan araba lastik
leri kullanılarak 
depreme karşı 
güçlendirilecek. 
Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) 
İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Yapı Mekaniği 
Anabilim Dalı nca 
yürütülen proje kap
samında, Antakya'da 
bir yığma yapının kul
lanılmış ve işe yara
mayan araba lastik
leri kullanılarak 
depreme karşı 
güçlendirileceği 
bildirileli.
ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümü 
Yapı Mekaniği 
Anabilim Dalı Başkanlı 
ğı'ndan yapılan açık
lamaya göre, 
Türkiye'de ve dünya
da, deprem 
mühendisliği ile ilgili 
araştırmaların beton
arme binalann üzer
ine yoğunlaştığı belir
tildi. Yığma yapılarla 
ilgili de deprem 
güçlendirme çalış
malarının yapıldığı, 
ancak bu çalışmanın 
hem masraflı hem de 
beton kanlması, 
demir bağlanması ve 
kalıp gibi üstün 
kabiliyet gerektiren 
işleri içerdiği belirtildi. 
Projede, kullanılmış 
atık lastikler içinde 
bulunan çelik hasır 
malzemelerin deprem 
güçlendirme 
malzemesi olarak kul
lanılmasının amaç
landığı ifade edilerek, 
şöyle denildi: 
"Proje, kullanılmış atık 
lastikler içinde bulu

nan çelik hasır malze
menin deprem 
güçlendirme 
malzemesi olarak kul
lanılmasını amaçla
maktadır. Lastikler 
ulaştırma masrafları 
hariç bedavadır. 
Lastiklerin inşaat sek
töründe kullanılması 
daha önceleri 
Kanada'da Prof. Dr. 
Murat Saatçioğlu 
tarafından köprü 
ayaklarında denen
miş ve başarıyla 
uygulanmıştır.
Projenin laboratuvar 
çalışmalarında, tuğla 
duvarların zayıf 
yönünde 10 kata 
varan güç artırımı 
elde edilmiştir. Ev 
üzerinde yapılan 
eğilme tablası deney
lerinde yapı 
güçlendirilmeden 18 
derece eğimde 
yıkılırken, araba lastik
leriyle güçlendirilmiş 
bina 34 dereceye 
kadar dayanmış ve 
yıkılmadan ayakta 
kalmıştır." 
Açıklamada, üniver

site olarak bu yılın 
Şubat ayından bu 
yana yürütülen proje 
kapsamında 1-10 
Eylül tarihleri arasında 
Hatay'da pilot bölge 
uygulamasının yapıla
cağı ifade edildi.

Çalışmanın, 
"Dünya Bankası 
ödüllü projede 
deneysel aşamalar 
sonucunda ulaşılan 
tekniklerin bir yığma 
yapıda uygulan
masını öngören bir 
teknik alan çalışması" 
olduğu belirtilen açık
lama, şöyle denildi: 
"Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Türer ve 7 kişilik proje 
ekibi tarafından bir 
yığma yapı 
depreme karşı 
güçlendirilecektir.

http://www.meb.gov.tr
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İşsizlik psikolojiyi nasıl etkiliyor?
Memorial 
Hastanesi'nden Klinik 
Psikolog Aslıhan 
Tokgöz artan işsizlik 
sorunlarının, kişileri 
ve toplumu nasıl etk
ilediği ile ilgili soru
larımızı cevapladı. - 
İşsiz kalmak insan 
psikolojisini nasıl 
etkiler?
İnsanın bir işe sahip 
olması ve çalışması 
karşılığı maddi ve 
manevi anlamda 
doyum sağlaması 
en temel ihtiyaçlar 
arasında yer almak
tadır. Her insanın 
içinde geçim kaygısı 
vardır ve bu kaygı 
beraberinde iş sahibi 
olma ve ya çalışma 
isteğini doğurur. 
Geçim kaygısını 
ortadan kaldır
masının yanı sıra 
çalışmak kişiye 
saygınlık ve özgüven 

. kazandırır, sosyal 
çevre ile etkileşim 
kurmasını, toplumda 
itibar görmesini 
sağlar.
Bunlar kişinin en 
temel ihtiyaçlarıdır 
ve bu temel 
ihtiyaçlardan 
mahrum kalması 
kişide psikolojik 
olarak sorunlar 
ortaya çıkarır. İşsizlik 
büyük bir umutsu

Faiz oranları geçerli oluyor
Yurt dışında ikamet 
eden, oturma veya 
çalışma izni bulunan 
Türk vatandaşlarına 
yönelik Merkez 
Bankası nezdinde 
açılan Kredi 
Mektuplu Döviz 
Tevdiat ve Süper 
Döviz 
Hesapları'ndaki faiz 
oranlan yeniden 
belirlendi. Yeni faiz 
oranlan bugünden 
itibaren geçerli 
olacak.
Merkez Bankası'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Kredi Mektuplu 
Döviz Tevdiat 
Hesaplan Faiz 
Oranlan; İngiliz 
Sterlini üzerinden

açılan hesaplarda; 1 
yıl vadelide yüzde 
4'ten yüzde 4.50'ye, 
2 yıl vadelide yıllık 
yüzde 4.25'ten 
yüzde 4.75'e 
yükseltildi.
Euro, ABD Dolan ve 
İsviçre Frangı 
üzerinden açılan 
KMDT Hesapları faiz 
oranları değiştirilme
di. Buna göre faiz 
oranları, euro 
üzerinden açılan 
hesaplarda; 1 yıl 
vadelide yüzde 2.5, 
2 yıl vadelide yıllık 
yüzde 2.75, ABD 
Doları üzerinden 
açılan hesaplarda; 1 
yıl vadelide yüzde 
1.5,2 yıl vadelide

zluğa, çaresizliğe, 
yalnızlık duygusuna 
ve depresyona yol 
açar. İşsiz kişi için 
çoğunlukta hayatın 
anlamı azalır ya da 
yok olur ve gelecek 
karamsarlıkla 
algılanır. Özsaygıyı 
ayakta tutan 
unsurlardan biri olan 
topluma yararlı 
olma duygusunun 
yok olması kişide 
saygınlığı yitirmişlik 
duygusu yaratır ki 
buda kişiyi 
özgüveninde azal
madan intihara 
kadar götürebilir. 
Depresyonla birlikte 
işsiz kişi de aşırı 
derecede stress, 
sinirlilik, kaygı 
(anksiyete bozukluk
ları), uykusuzluk, 
yeme bozukluktan 
gibi sorunlar da 
gözlenebilir.
-İşsizlikle ilgili 
psikolojik sorunlar 

yaşayanlar size ne 
gibi şikayetlerle * 
geliyorlar ? Bu 
şikayetlerle gelen
lerin sayısında artış 
var mı?
İnsanlar genelde işsi
zlikten şikayetçi 
olarak psikoloğa 
başvurmuyorlar.
Hatta çoğuzaman 
yaşadıkları psikolojik 
problemlerin işsizlik
ten kaynaklandığının 
bile farkında 
değiller. Genelde 
depresif belirtilerden 
(hayatın anlamını 
yitirmek, enerji ve 
istek azlığı, özgüven 
kaybı), yüksek dere
cede stress ve 
kaygılardan (kötü bir 
şey olacakmış gibi 
hissetme) ve bun
ların sonucu olarak 
psikosomatik rahatsı
zlıklardan ve eviçi 
(ailevi) ilişkilerde 
yaşanan sorunlar
dan şikayetçi olarak 

yıllık yüzde 2.25, 
İsviçre Frangı 
üzerinden açılan 
hesaplarda; 1 yıl 
vadelide yüzde 0.75, 
2 yıl vadelide yıllık 
yüzde 1 olarak 
devam karan alındı. 
Süper Döviz 
Hesapları Faiz 
Oranları ise euro 
üzerinden açılan 
hesaplarda; 1 yıl 
vadelide yüzde 
4'ten yüzde 3.5'e, 2 
yıl vadelide yıllık 
yüzde 4.75'ten 
yüzde 4'e, 3 yıl 
vadelide yıllık yüzde 
5.5'ten yüzde 4.75'e 
düşürüldü. 
ABD doları 
üzerinden açılan 

yardım istemedikte
dirler.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü açıklaması
na göre geçen yılın 
son çeyreğinde 
yüzde 11.5 olan işsi
zlik rakamı, bu yılın 
ilk çeyreğinde 12.3'e 
çıktı. Ülkemizde her 
geçen gün işsizlik ve 
işsizlik sorunlarının 
artması göz önünde 
bulundurulduğunda 
bu kişilerin profesy
onel yardıma ihtiyaç 
duymaları ve baş 
vurmalarının da art
ması kaçınılmazdır. 
-İşsiz sayısının artışı 
toplumsal psikolojiyi 
nasıl etkiler?
Artan işsizlik insan
ların gelecek 
güvencesine tehtid 
oluşturduğu için kişil
erde "gelecek 
endişesi"ni doğuruy
or. Bu endişe kişilerin 
davranışlarına ve 
duygularına yansıy
or. Sonuç olarak 
karşımıza değer 
yargılarını yitirmiş, 
toplumsal dayanış
manın ve sosyalleş
menin azaldığı, 
bireyselliğin ya da 
bireysel çıkarların 
arttığı, umutsuz, 
ümitsiz ve kişilerarası 
ilişkileri bozuk bir 
toplum çıkıyor.

hesapların faiz oran
ları değiştirilmedi. 
ABD Doları üzerinden 
açılan hesaplarda; 
1 yıl vadelide yüzde 
3, 2 yıl vadelide 
yıllık yüzde 3.75 ve 3 
yıl vadelide yıllık 
yüzde 4.5 olarak 
devam edildiği 
bildirildi. Ayrıca, 
hesaplardan 
vadesinden 
önce çekilen kısma 
uygulanan çekim 
faizi oranlan 
Kredi Mektuplu Döviz 
Tevdiat 
ve Süper Döviz 
Hesaplarında 
değiştirilmeyerek 
yüzde 0.25te 
bırakıldı.

5 ayaklı 23 parmaklı 
kurbağa bulundu

ABD’de beş 
ayağı ve 23 
adet parmağı 
olan bir kur
bağa bulundu. 
Bilim adamları, 
hilkat garibesi 
kurbağanın 
durumunu 
doğadaki 
dengelerin 
bozulmasıyla 
açıkladı. Kurbağa 
incelemeye alındı. 
ABD’nin Minnesota 
Eyaleti’nde beş ayağı 
ve 23 adet parmağı 
olan deforme olmuş 
bir kurbağa bulundu. 
Bilim camiasında 
kaygılara yol açan 
kurbağayı 
Stewartville’de 
yaşayan dokuz yaşın
daki bir kız buldu. 
Kurbağanın üç ayağı 
normal bir riziki 
görünüm sunarken, 
dördüncü ayaktan 
üç parmağı olan bir 
başka ayak daha 
çıkıyor. Cori Praska

I BURSA HAKİMİYET VE | 
। KENT GAZETELERİNE . 
■ İLAN ve REKLAM ALINIR ’

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

SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire

Tel: 513 14 76 -51318 99

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK
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ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

adındaki kız;kur- 
bağayı. bir-erkddaşıy- 
la birlikte buldu.
Kurbağa, Ouarry Hill 
Doğa Merkezi’nde 
incelemeye alındı. 
Uzmanlar, bu tür 
mutasyonlann sık sık 
görülmesinin endişe 
verdiğini ifade ettiler. 
Praska ve 1 
arkadaşının 
bulduğu 27 diğer 
kurbağa ise 
normal çıktı. 
Uzmanlar, kur
bağaların çevre kir
lenmesine özellikle 
duyarlı olduğunu ve 
bu kurbağanın kirlil
iğin bir ürünü 
olduğunu belirttiler.
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II

Öfkeyi yenmenin yolu kereviz
Akdeniz mut
fağının 
değişmez ismi 
kerevizin, içer
iğindeki mad
deler sayesinde 
insanları sinirlilik 
halinden uzak
laştırdığı 
belirtildi.
Türkiye'nin 
kanayan yarası 
haline gelen ve 
bir çok masum 
insanın hayatını 
kaybetmesine 
yol açan cinnet 
geçirme olay
larının son gün
lerde giderek art
ması, uzmanları, 
insanların öfkeler
ine nasıl hakim 
olabileceklerini 
tespit etmeye 
yönelik yeni 
arayışlara itti.
Uludağ Üniversitesi

Her 3 kişiden 1 ’i, obez
ve tansiyon hastası

Selçuk Üniversite- 
si'nce (SÜ) yapılan bir 
araştırma, toplumda
ki her 3 kişiden Tinin, 
obez ve tansiyon 
hastası olduğunu 
ortaya koydu. 
SÜ Meram Tıp 
Fakültesi 
Endokrinoloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi, Türk 
Diyabet Derneği 
Konya Şube Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Sait 
Gönen, Konya'daki 3 
büyük alışveriş 
merkezinde diyabet 
ve bu hastalığa 
neden olan risk fak
törlerini araştırmak 
için toplum tabanlı 
bir sağlık taraması 
yaptıklarını söyledi. 
Çalışmada 3 bin 474 
kişinin kapsamlı 
muayeneden geçir
ildiğini ifade eden 
Gönen, araştırmaya 
katılanların yüzde 
7'sinin önceden bili
nen şeker hastası,

Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Rahmi Türk, kere
vizin, besleyici 
özelliğinin yanı sıra 
sağlık açısından 
bir çok yararı 
bulunduğunu

yüzde 2.2'sinin ise 
şeker hastası olduğu 
halde farkında 
olmayan kişiler 
olduğunu belirtti. 
Gönen, araştırmada, 
toplumdaki şeker 
hastalığı görülme sık
lığının ise yüzde 9.5 
olarak tespit edildiği
ni açıkladı.
Araştırmada, diyabe
tle birlikte çeşitli 
ölümcül hastalıkların 
en önemli neden
lerinden olan obezite 
ve yüksek tansiyon 
konusunda da çok 
önemli sonuçlar elde 
ettiklerini vurgulayan 
Sait Gönen, şunları 
kaydetti: "Araştırma 
sırasında muayene 
edilen kişilerin yak
laşık yüzde 30 unda 
obeziteye rastlandı. 
Kalp hastalıkları için 
diyabetten daha 
fazla risk taşıyan 
(karın obezitesi) ise 
yüzde 34 oranında 
çıktı. Muayene 

bildirdi. 
Yaprak ve 
kök kerevizi 
olarak iki 
çeşide sahip 
olan kere
vizin, deniz 
havası alan 
rutubetli yer
lerde 
yetiştiğine 
ve soğuk 
havada 
kolayca don 
tuttuğuna 
dikkat çeken 
Prof. Dr. Türk, 
lezzeti ve 

besin değerinde 
kayıp meydana 
gelmemesi için 
kereviz alırken don 
yememiş olmasına 
özen gösterilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Kerevizin içeriğin
deki "sedanonik 
anhidrit", "sedano-

ettiğimiz yaklaşık 3 
bin 500 kişiden yüzde 
33'ünün ise yüksek 
tansiyon hastası 
olduğu tespit 
edilmiştir. Türkiye'nin 
büyük şehirlerinden 
biri olan Konya'da 
yapılan bu araştır
manın sonuçları, ülke 
geneline göre 
yorumlanırsa, 
toplumumuzdaki her 
3 kişiden Tinin obez 
ve tansiyon hastası 
olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Çünkü 
büyük şehirlerimizde
ki yemek alışkanlıkları 
çok büyük 
değişiklikler 
göstermemektedir." 
"ACİL ÖNLEM 
ALINMALI" 
Ortaya çıkan 
bu sonuçların 
düşündürücü ve 
acil tedbir alınmasını 
gerektirecek nitelik 
taşıdığını belirten 
Yrd. Doç. Dr. Gönen, 
"Şişmanlık, ABD ve AB

lin", "limonen", 
"palmitik asid" ve 
"gayakol" gibi 
maddeler 
sayesinde zihinsel 
yorgunluğun gider
ilmesine iyi 
geldiğini vurgu
layan Prof. Dr. Türk, 
B vitamini, demir 
ve kireç içeren 
kerevizin, unutkan
lığı ve sinir yorgun
luğunu giderdiğini 
ifade etti. İdrar 

ı söktürücü özelliğe 
de sahip bulunan 
kerevizin, böbrek 
taşı ve kumların 
düşürülmesine 
yardımcı olduğunu 
anlatan Prof. Dr. 
Türk, kerevizin 
şeker, yüksek 
tansiyon ve roma
tizma hastalıkları
na da iyi geldiğini 
kaydetti.

ülkelerinde olduğu 
gibi, ülkemizde de 
toplum sağlığını 
tehdit eder duruma 
gelmiştir. Ortaya 
çıkan tablo, şişman
lığın ülkemizde de 
acil önlem alınması 
gereken bir konu 
olduğunu gözler 
önüne seriyor" 
diye konuştu. 
Gönen, şeker 
hastalığı'başta 
olmak üzere, 
ölümcül hastalıkların 
en önemli neden
lerinden olan 
obezite ve yüksek 
tansiyonun 
önlenebilmesi için 
toplumdaki gelenek
sel yemek alışkanlık
larının değiştirilmesi, 
Akdeniz mutfağı 
tarzında daha 
hafif besinler 
tüketilmesi ve 
fiziki aktivitenin 
artırılması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Tuz sağlığın
düşmanı

Samsun Devlet 
Hastanesi Halk Sağlığı 
ve İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. M. Emin 
Dinççağ, tuz kul
lanımına karşı vatan
daşları uyardı.
Yemeklerde tuz kul
lanmanın bir alışkan
lık olduğunu hatırla
tan Dr. Dinççağ, 
yapılan araştırmalar
da fazla tuzlu besle
nenlerin hipertansiy
ona (yüksek tansiyon) 
yakalandıklarının 
görüldüğünü ifade 
etti. Yüksek tansiyonlu 
olanlarda inme (felç 
hastalığı), 
miyokardinfarktüsü ve 
ölüm oranının yüksek 
olduğuna dikkat 
çeken Dr. M. Emin 
Dinççağ, "ABD'de 
yapılan bir araştırma
da tuzsuz beslenen
lerde ölümlerin altı 
ayda yüzde 50 
azaldığı tespit 
edilmiştir. Akut 
koroner ölümler yani 
miyokard infarktüsü 
sonucu ölümler de 
azalmıştır. Yine 
omega-3 yağ asidi 
içeren gıdaları alan
larda da kalp 
hastalıklarına 
yakalanma 
azalmıştır. Bunun için 
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günde bir avuç fındık 
veya ceviz yemek 
gereklidir. Haftada 2- 
3 kez balık tüketen
lerde omega-3 yağ 
asidinden faydalanır
lar. Aynı şekilde 
günde 5-6 kez meyve 
yemenin de kalp 
hastalıklanndan 
koruduğu, tansiyonu 
düşürdüğü tespit 
edilmiştir" dedi. 
Dünyada halk sağlığı 
programları düzen
lediğini hatırlatan Dr. 
Dinççağ, "İnsan 
ömrünü uzatmak ve 
sağlık giderlerini 
azaltmak için yoğun 
sağlık planlamaları 
ve projeleri 
yürütülmektedir. 
Avrupa'da felç 
hastalığının en çok 
olduğu ülke olan 
Portekiz'de, halkın tuz 
alimim azaltmak için 
Sağlık Bakanlığı uzun 
vadeli program 
başlatmıştır. Amaç 
toplumun tuz tüketi
mini azaltmak ve 
bunun sonucu ülkede 
sık oluşan felç 
hastalığının önlenme
sidir. Türkiye'de de bu 
tür sağlık program
larına ihtiyaç var" 
diye konuştu.
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S.No ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM S.No ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM

1 SAMED MUTLUCAN ODTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 97 M.BEYAZIT SIR MARMARA ÜNV. İKTİSAT

2 G.SEÇİL GÜLER İTÜ KİMYA MÜH. 98 M.SERDAR DOĞAN ONDOKUZ MAYIS ÜNV SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

3 ZEYNEP TURAN MARMARA ÜNV. HUKUK 99 MANSUR ÜÇLERTOPRAĞI DUMLUPINAR ÜNV. MADEN MÜH.
4 KEMAL SEVİM İSTANBUL ÜNV. HUKUK 100 MEHMET SEVİŞ S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA
5 SİNEM ERASLAN İTÜ 

İTÜ
METALÜRJİ VE MAL. MÜH. 101 MELEK BAYRAKTAROĞLU ULUDAĞ ÜNV. ZİRAAT MÜH.

6 TALHA BOYALIKLI JEOFİZİK MÜH. 102 MELİHA DEMİR SELÇUK ÜNV. RADYO-SİN.-TEL.
7 ABDUSSAMET SUBAŞI ATATÜRK Ü. ÇEVRE MÜH. 103 MERVE ERTAŞ C.BAYAR ÜNV. GIDA TEK.
8 ADEM YURTSEVER ANADOLU Ü. ARKEOLOJİ 104 MİNE USMAN ULUDAĞ ÜNV. ÇOCUK GELİŞİMİ
9 ALEV BAYAZIT ANADOLU Ü. İŞLETME 105 MUHAMMET DEMİRCİ DUMLUPINAR ÜNV. TALAŞLI ÜRT.ÖĞRT.
10 ALİ OSMAN ŞENTÜRK MARMARA Ü. MALİYE 106 MURAT SAVAŞ KOCAELİ ÜNV. METALÜRJİ VE MAL. MÜH.
11 ALİ SARIKAYA BALIKESİR Ü. MAK.MÜH. 107 MURAT ULUCAN S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA
12 ALİ YAŞ MARMARA Ü. ELEKTRİK ÖĞRT. 108 MUSTAFA COŞKUN ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK.
13 ALİ YÜCELEN A.MENDERES Ü. MALİYE 109 MUSTAFA «ABLAN HARRAN ÜNV. BİYOLOJİ
14 ANIL UFUK ULUDAĞ Ü. SÜT ÜRÜNLERİ 110 MUSTAFA TURHAN 9 EYLÜL ÜNV. İKTİSAT
15 ASİYE TOKSABAY ANADOLU Ü. İŞLETME 111 MÜGE DELİORMAN EGE ÜNV. İŞLETME
16 ASLI AKSU K. HAS Ü. REKLAMCILIK 112 MÜGE EVREN ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK.
17 ASLI AYYILDIZ ANADOLU Ü. İŞLETME 113 NAZMİYE DOĞAN ANADOLU ÜNV. HALKLA İLİŞ.
18 ASLIHAN KURNAZOĞLU ULUDAĞ Ü. İKTİSAT 114 NEJDET GÜVENİR S.DEMİREL ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRL
19 ATİLAY BAŞARAN D.PINAR Ü. MUHASEBE 115 NERGİZ BAYRAKTAR ULUDAĞ ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ.
20 AYKUT AYDIN BALIKESİR Ü. MALİYE 116 NERİMAN TOPLU DUMLUPINAR ÜNV. İKTİSAT
21 AYŞE SEVİNÇ GAZİ Ü. FİZİK ÖĞRT. 117 NESRİN GÜL KOCAELİ ÜNV. TURİZM VE OTEL. İŞ.
22 AYŞEGÜL KÜÇÜK ANADOLU Ü. DIŞ TİCARET 118 NEVZAT TUNCER SELÇUK ÜNV. SÜT ÜRÜNLERİ
23 BAHADIR BOL GAZİ Ü. YAPI ÖĞRT. 119 NEZİHA BAYZAN ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
24 BARIŞ ÖNCÜ Ç.KALE Ü. GIDA TEK. 120 NİL KÜÇÜKKUŞ HACETTEPE ÜNV. JEOLOJİ MÜH.
25 BURAK BAKIŞ S.DEMİREL Ü. PAZARLAMA 121 NURDAN FEYZIOĞLU DUMLUPINAR ÜNV. İŞLETME
26 BURCU GÜRBÜZ A.İ. BAYSAL Ü. TÜRKÇE ÖĞRT. 122 NURDAN YASSIOĞLU BALIKESİR ÜNV. İŞLETME
27 BÜŞRA KÖSE D.PINAR Ü. SERAMİK MÜH. 123 NURGÜL TUTAR ULUDAĞ ÜNV. ÇOCUK GELİŞİMİ
28 CEMAL KAYNAK S.DEMİREL Ü. İTHALAT-İHRACAT 124 NURHAN SOYAT ANADOLU ÜNV. İŞLETME
29 CEMAL ÖZEN H.TEPE Ü. ARKEOLOJİ 125 NURSEL ERGÜVEN KOCATEPE ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
30 CEMALETTİN ÜNAL D.PINAR Ü. İTHALAT-İHRACAT 126 OĞUZ ŞAHVERDİOĞLU SAKARYA ÜNV. İKTİSAT
31 CEMİL ÜRESİN SAKARYA Ü. META. VE MAL. MÜH. 127 OĞUZHAN ATAŞ A.İZZET BAYSAL ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT.
32 ÇETİN PEHLİVAN SELÇUK Ü. DIŞ TİCARET 128 OKAN KURT KOCATEPE ÜNV. METAL ÖĞRT.
33 ÇİĞDEM KÖKSEVEN ULUDAĞ Ü. SINIF ÖĞRT. 129 OKTAY AYDIN ANADOLU ÜNV. DIŞ TİCARET
34 DEMET FIÇICI ANADOLU Ü. OKUL ÖNC.ÖĞRT. 130 ONUR ERDEM AND. KÜL.VE EĞT. VAKFI BİLG.TEK.VE PROG.
35 DENİZ VEYSEL AYAZ İSTANBUL Ü. META. VE MAL. MÜH. 131 ONUR FİDANSOY ANKARA ÜNV. GAZETECİLİK
36 DERYA ÇAKMAK ATATÜRK Ü. DIŞ TİCARET 132 ONUR NOCA ÇANAKALE ÜNV. PAZARLAMA
37 DERYA TAHRAN D.AKDENİZ Ü. SİY.BİL. VE KAMU YÖN. 133 ONUR ÖZDEMİR ULUDAĞ ÜNV. ELEKTRİK 1
38 DİLEK SAĞIR ANKARA Ü. SANAT TARİHİ 134 ORHAN TÜRKMEN ZONGULDAK ÜNV. İŞLETME
39 DİLEK SAKİN *NİĞDE Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ. 135 OSMAN ER ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
40 DİLGE KILIÇ KOCAELİ Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ. 136 OSMAN TİRYAKİ SELÇUK ÜNV. TURİZM VE SEY. İŞ.
41 DİREN ÖZGÜN Y.TEKNİK Ü. JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH. 137 ÖMER TUTAK ATATÜRK ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
42 DOĞAN DURMUŞ S.DEMİREL Ü. İNŞAAT 138 ÖZGÜR İSLAM 9 EYLÜL ÜNV. İKTİSAT
43 DUYGU DEMİR 

DURDANE CÖMERT
KAFKAS Ü. 

FIRAT Ü.
İSLETME 

RADYO -SİN. TEL 139 ÖZKAN YILMAZ HACETTEPE ÜNV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ.
.44 140 PAKİZE OZTÜRK EGE UNV. KİMYA MÜH.(İNG)

45 EBRU AYDIN 9 EYLÜL Ü. İktisat 141 PINAR DEMİRDAŞ DİCLE UNV. İLK.MAT.ÖĞRT. i
46 EBRU UYGUR ANADOLU Ü. KAMU YÖN 142 PINAR KANİK GAZİ ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
47 ELİF KÖKSEVEN MARMARA Ü. HAZIR GIY. OGRT. 143 PINAR KAYA ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK. I
48 ELİK ÜNER GAZİ Ü. HARİTA KADASTRO 144 RABİA ALTINDERELİ SELÇUK ÜNV. PAZARLAMA 11
49 EMRAH MALAT ULUDAĞ Ü. TEKSTİL 145 RÜYA PUYAN KTÜ SOSYAL BİL. ÖĞRT. .1
50 EMRAH YILDIZ SAKARYA Ü. METALÜRJİ VE MAL. MÜH.

146 S.ESRA APAYDIN BALIKESİR ÜNV. İTHALAT-İHRACAT 1
51 EMRE GERÇEK P.KKALE Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ. 147 S.İLKER ÖZTİRE ULUDAĞ ÜNV. ELEKTRİK 1
52 ERDEM SEYHAN ANADOLU Ü. HALKLA İLİŞKİLER 148 SEÇİL ÇETİN 

SEÇKİN APAK
S.DEMİREL ÜNV. MALİYE I

53 ERDİ AYYILIDIZ ANADOLU Ü. İŞLETME 149 ULUDAĞ ÜNV. MAKİNE I
54 ERDİ SERİN GAZİ Ü. GAZETECİLİK

150 SEDA ER ANADOLU ÜNV. İKTİSAT I
55
56

ERKAN SEVİNÇ
ERSİN OKÇU

Y.TEKNİK Ü. 
DİCLE Ü.

METALÜRJİ VE MAL. MÜH. 
MAKİNE MÜH. 151

152
SEDA KARAKUŞ 
SEDA ÖNEL

AND.KÜL.VE EĞT. VAKFI 
ANADOLU ÜNV.

ÇOCUK GELİŞİMİ 1
ÇAL.EKO. VE END.İLİŞ.

57 ERSİN TÜFEKÇİOĞLU ANADOLU Ü. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK.
153 SEDA TÜRE ANADOLU ÜNV. İKTİSAT 1

58 ERTUĞRUL TOKERLİ M.K.PAŞA Ü. GÜMRÜK İŞLETME
154 SEHER DEMİR S.DEMİREL ÜNV. TIBBİ VE AROMATİK BİT. 159 ESER İANER TOSUN BALIKESİR Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ. İ 55 SEHER GÜLTÜRK SELÇUK ÜNV. PAZARLAMA 1

60 ESRA ÇEVİK ANADOLU Ü. BASIN VE YAYIN 156 SELDA YENEL ANKARA ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT. 161
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ESRA ERSİN 
ESRA ÖZDEMİR 
F.MEHMET TUTAL 
FARUK KARAKUŞ 
FEVZİ TİMURKAYNAK 
FUNDA AKSAKAL 
GAMZE AYPEK 
GAMZE GÜNDÜZ 
GAMZE YAMAK 
GÖKAY AYDIN 
GÖKHAN AKAY 
GÖKHAN AKGÜN 
GÖKHAN KAVUK 
GÖZDE ARDA 
GÖZDE ERKAL 
GÖZDE KÜTAHYA

ULUDAĞ Ü. 
A.İ.BAYSAL Ü.

SELÇUK Ü. 
ZONGULDAK Ü.

ANADOLU Ü.
ANADOLU Ü.

GAZİ Ü.
SELÇUK Ü.

ANADOLU Ü.
MUĞLA Ü, 

GİRNE AMERİKAN Ü. 
ANADOLU Ü. 
S.DEMİREL Ü.

ULUDAĞ Ü. 
ANADOLU Ü. 
BALIKESİR Ü

HEMŞİRELİK 
TEKSTİL 
İKTİSAT 

TURİZM VE OTEL. İŞ. 
ÇAL.EKO. VE END.İLIŞ. 

KAMU YÖN. 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

DIŞ TİCARET 
İŞLETME 

SEY.İŞLETMECİLİĞİ 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

İŞLETME 
İKTİSAT 

ÇOCUK GELİŞİMİ 
İŞLETME 
İŞLETME 

BÜRO YÖN. VE SEK. 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

SELMA SİVASLIOĞLU 
SELMAN DİZDAR 
SEMA BAYER 
SEMA KORKMAZ 
SEMİH AYYILDIZ 
SERAP ENÇ 
SERKAN ŞAHİN 
SEVAL AKSÜNGER 
SEVDA AVCI 
SEVGİ GÜL 
SEVGİ YAR 
SİNEM ARIKAN 
SÜHEYLA SARI 
ŞAKİRE YATGIN 
ŞEMSETTİN KILINÇ

ANADOLU ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV. 
ZONGULDAK ÜNV. 
S.DEMİREL ÜNV. 
MARMARA ÜNV. 
SAKARYA ÜNV. 
TRAKYA ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
TRAKYA ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
TRAKYA ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
EGE ÜNV.

HALKLA İLİŞ. 1
İŞLETME I
SOSYAL BİL. ÖĞRT. I
İTHALAT-İHRACAT 1
RADYO-SİN.-TEL. 1 i
FELSEFE
TARİH ıl
İŞLETME 1
İKTİSAT ||
HEMŞİRELİK 1
MUHASEBE 1
İKTİSAT B II
BÜRO YÖN. VE SEK. f 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ.
ZİRAAT MÜH. H

77
78

GÜLÇİN NOCA 
GÜLİN YILMAZ

C.BAYAR Ü. 
ANKARA Ü.

172
173

ŞENNUR YILMAZ
ŞÖHRET AÇIKGÖZ

ÇANAKALE ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV,

OKUL ÖNCESİ ÖĞRT.
İTHALAT-İHRACAT j|

79 GÜRKAN İLGAR ANADOLU ÜNV. İŞLETME
HALKLA İLİŞ. VE REKLAMCILIK

174 TANER YILDIRIM YILDIZ TEKNİK ÜNV. MAKİNE MÜH. 1
80 HACER YAŞAR DOĞU AKDENİZ ÜNV 175 TARIK SAĞIN MERSİN İLAĞA EĞ.VE KÜLTÜR VAKF GEMİ MAKİNELERİ

81 HAKAN ASLAN KOCATEPE ÜNV. JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH. 176 TUĞÇER KALYONCU KOCATEPE ÜNV. VETERİNER |
82 HAKAN KAÇAR ULUDAĞ ÜNV. İŞLETME 177 TUNCAY KESKİN SELÇUK ÜNV. TURİZM VE OTEL. İŞ.

83 HALİDE TOPLU DUMLUPINAR ÜNV. MALİYE 178 TURGAY ŞAVLIK ULUDAĞ ÜNV. İKTİSAT

1 84 HAŞAN ALİ ÖZCAN EGE ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ. 179 TÜRKAN YEDİKARDEŞLER ANADOLU ÜNV. İŞLETME

85 HAŞAN YILMAZ YILDIZ TEKNİK ÜNV. MAKİNE MÜH. 180 UĞUR BİLGİN MUĞLA ÜNV. MUHASEBE 1
| 86 HÜSAMETTİN DOĞAN CUMHURİYET ÜNV. METALÜRJİ VE MAL. MÜH. 181 ULAŞ NUGAY YEDİTEPE ÜNV. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞ |

1 87 İBRAHİM ENİS BODUR ZONGULDAK ÜNV. İNŞAAT 182 UMUT SAKIN AKDENİZ ÜNV. SU ÜRÜNLERİ

I 88 İBRAHİM İNAN ANADOLU ÜNV. İŞLETME 183 UMUT SUBAŞI S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA 1
İBRAHİM ÖZTÜRK ÇERSİN ÜNV. MÜTERCİN-TERC. (ALMANCA 184 VEYSEL ALKAN GİRNE AMERİKAN ÜNV. BİL.TEK.VE PROG '

İHSAN TEKE DOĞU AKDENİZ ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ. 185 YAĞMUR AKYILDIZ ANADOLU ÜNV. İŞLETME |

İLAY GÖZDE EKMEKÇİ ZONGULDAK ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT. 186 YALÇIN ÇERMAN GAZİ ÜNV. BİLGİSAYAR SİS. ÖĞRT. |

İLKE ERBAŞ ANADOLU ÜNV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 187 YALÇIN GEYİK KOCAELİ ÜNV. ÇEVRE KORUMA
İLKNUR KAHRAMAN ANADOLU ÜNV. HALKLA İLİŞ 188 YASEMİN ÇANKAYA AKDENİZ ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ.
İSMAİL ADANUR S.DEMİREL ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT. 189 YASİN ASLAN AKDENİZ ÜNV. KONAKLAMA İŞ. ,
İSMAİL FIRAT ANADOLU ÜNV. İŞLETME 190 YILDIZ PARLAK S.DEMİREL ÜNV. TURİZM VE OTEL. İŞ. |

İSMAİL ŞEN BALIKESİR ÜNV. YEREL YÖNETİMLER 191 ZEYNEP DEĞİRMENCİ ANADOLU ÜNV. İKTİSAT |

BİZLERE BU BAŞARIYI YAKALAMAMIZDA BÜYÜK PAY SAHİBİ OLAN OKUL ÖĞRETMENLERİMİZE VE
ÖZEL KÖRFEZ FEN DERSHANESİ’NE TEŞEKKÜR EDERİZ. «3

; ÖĞRENCİ VELİLERİ ADINA ŞENOL SEVİM VE BEKİR BOYALIKLI



HKH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE g
2 Eylül 2004 Perşembe  FİYATI: 250.000- TL.

2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
SINIFLAR ÜCRET
ANASINIFI 3.000.000.000 TL
1. SINIF 3.750.000.000 TL
2. SINIF 4.500.000.00p TL
3. SINIF 4.500.000.000 TL
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Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

2004-2005 rekoltesinin kaliteli olması, zeytin üreticileri sevindiriyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin sineği mücadelesi
Zeytin ürünü yetiştiriciliği zor bir iş.
Bu iş aile tarımı olmasa kimsenin cebinde 

para kalmaz.
Zeytin ağacının meyve vermesi 4-5 yıl alıyor.
İyi bakım İsteyen bu bitkiyi diğer bitkiler gibi 

zamanında gübreleme, budama, sürme, 
çeşitli zararlılarla mücadele etmeden sonra, 
eğer hava koşullan iyi giderse hasadı yapılıp, 
ürün kaplara konur veya satılır.

Geçtiğimiz yıl zeytin sineği zararlısı ürüne 
büyük darbe vurdu.

Üreticinin geç mücadele başlatması zarar
lının meyveye etkisini göstererek zeytinin 
dökülmesine neden oldu.

Bu nedenle geçtiğimiz yıl yağhecilerin yüzü 
güldü.

İyimser rakamlarla bölgemizde trilyonlarca 
liralık zeytin sofralık olacağına yağlık oldu.

Bazı Ifadalere göre, bu konuda İlçe Tarım 
Müdürlüğü mücadele uyansını geç yaptı.

Üretici İlacı zararlı meyveye yumurtayı bırak
tıktan sonra yaptığı İçin, hem İlaç işe yara
madı, hem de zararlı etkisini gösterek zeytin 
döküldü.

Çift taraflı zarar sözkonusuydu.
Bu yıl sinekle mücadelede geleneksel yön

tem olan zararlıyı izleme için kurulan tuzaklar
da çok sayıda sinek görülmediği belirtiliyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü bu kontrolleri 
yaparken, üreticiler de kendileri kontrollerini 
yapmalı. Sonra pişmanlık işe yaramaz.

Bir yıl boyunca verilen emekler bir anda 
heba olup gider. Dileriz geçtiğimiz yıl 
yaşananlar bu yıl yaşanmaz.

İlçe Tarım Müdür Vekili Gürkan Kantar, geçtiğimiz yıl zeytin 
ürün rekoltesinin azalmasında büyük etken olan zeytin 
sineğinin bu yıl kurulan tuzaklarda az görüldüğünü söyledi.
2004-2005 yılı zeytin 
rekoltesinin geçtiğimiz yıla 
göre daha az ancak, daha 
kaliteli olacağını bildiren İlçe 
Tarım Müdür Vekili Gürkan 
Kantar, zeytinde geçtiğimiz yıl 
büyük rekolte azalmasına 
neden olan Zeytin Sineği ile 
mücadelenin başlatılması için 
kurulan tuzaklara az sayıda 
sineğin girdiğini söyledi. 
Kantar, "Sinek mücadelesi 
üreticilere kontroller sonunda 
duyurulacak” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

‘Hamsi’ balığı İstanbul'a gitti
Balık yasaklarının sona ermesin
den sonra dün avlanmadan dönen 
balıkçıların İlk günlerinde umduğu 
avı bulamadılar.
Gemlik Balık Haline gelen çeşit" 
balıklardan hamsi Gemlik’te 
tezgahlarda pek görülmezken, 
hamsinin İstanbul pazarına göne 
rildiği öğrenildi Balıkçılar balık 
çeşitlerinin önı nüzdekl günlerde 
tezgahları dolduracağını 
söylediler. fHaberi sayfa 2’de -----........ I 4 —aü

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Muhalefet...
Demokratik rejimlerin olmazsa olmazı..
Önemli bir denetim unsuru..
İktidarın korkulu rüyası..
Ancak;
Türkiye'de muhalefet, var mı var kabilinden?
Etkili değil..
Çünkü darma dağınık.
Örneğin sol muhalefet..
CHP nerede?
DSP nerede?
Oysa;
İçinde bulunulan ortam..
Tam da sol muhalefete göre..
Demokrasi askıda..
Laiklik sarsıntıda..
Cumhuriyet numaralanıyor.
İş güvencesi kalmamış.
Eğitim lay lay lom.
Topraklar yabancılara satılıyor.
Ekonomi ittir kaktır yürüyor.
Tüm bu olumsuzluklara karşın sol muhalefet tıs 

pis..
Niye ?
Dağılmış da ondan..
CHP bir yerden çekiyor..
DSP öbür uçtan asılıyor.
Murat Karayalçın'ın SHP’si ortadan dalmış.
Mümtaz Soysal'la Yekta Güngör Özden de solun 

bir başka yelpazesinde..
İsmail Cem’in partisi desen siyasal açıdan 

yaşam mücadelesi veriyor.
Gerçi o zaten prematüre doğmuştu.
Bu dağınık yapıyla sağlıklı muhalefet yapılabilir 

mi?
Tutarlı politika üretilebilir mi?
Üretilemiyor.
En iyisi bir araya gelip güçlü ses çıkarmak.
Atatürk'e,devrimlere,laikliğe,toprak bütünlüğüne 

sahip çıkmak.
Sol böyle de sağ farklı mı?
Etkin olan isimler zaten AKP saflarında..

I ANAP hiç yok..
DYP ise şöyle böyle..
Ne şiş yansın ne kebap politikası güdüyor..
İsterse sesini çıkarsın..
Uzan’ın başına gelenlerin bin beteriyle karşılaşır 

da anlayamaz bile..
MHP mi ?

I O kendi derdinde.. Liderini arıyor..
Dolayısıyla muhalefet kanadında "boşluk"

I doğuyor.
] Eee doğa yasasıdır.
I Boşluk doldurulur.
I Yarın o boşluğu dolduranlara ses çıkarmamak
I için;

Akıllan başa devşirmek gerek.
Vakit geçmeden.
Çünkü;

I Cumhuriyet de..
Hukuk da..
Demokrasi de..
Laiklik de..
Ulusalcılık da..
Hepimizin sahip çıkması gereken en yüce 

I değerler.

‘Hamsi’ balığı 
İstanbul’a gitti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmara 
denizinde sona 
eren avlanma s 
yasağı ile birlikte 
balıkçı tez
gahlarında 
çeşit çoğalması 
gözleniyor.
Gemlik Balık 
Hali'ne önceki 
sabah bolca 
gelen Hamsi'nin 
ise taliplileri 
İstanbullular oldu, 
avlanan Hamsi'nin 
büyük kısmı İstan
bul'a gönderildi. 
Avlanma yasağı 
öncesi balıkçı 
tezgahlarında 
kilosu 8 milyon 
liradan satılan 
Hamsi İstanbul'a 
gönderilmesine 
rağmen dün 
itibariyle 4 milyon 
liraya kadar indiği 
görüldü.
Çeşidin bol 
olduğu Belediye 
Balık çarşısında 
satılan diğer balık
ların fiyatları şöyle: 
Avlanma yasağın
dan önce 12-15 
milyon lira olan 
Uskumru 8 milyon, 
25-30 milyona 
satılan Minekop 
15 milyon, 8-10 
milyona satılan 
İstavrit 2.5 milyon,

25-30 milyona 
satılan Levrek 15 
milyon, 8 milyona 
satılan Hamsi
4 milyon, Çingene 
palamutu tane 
4 milyon, Çupra 
12 milyon ve

tezgahlarda 
gözükmeyen 
Lüferin tane fiyatı 
ise 15 milyon lira. 
Bu fiyatlar 
önümüzdeki 
günlerde balığın 
daha da

bollaşması ve 
özellikle Hamsi'nin 
seyyar balıkçıların 
tezgahına i 
nmesinden 
sonra daha da 
ucuzlaması 
bekleniyor.

ELEMAN ARANIYOR
VASIFLI / VASIFSIZ 

ELEMAN ALINACAKTIR. 
ASKERLİK YAPMIŞ OLMALARI 

TERCİH SEBEBİDİR. 
YCNPOTAŞ LTD. ŞTİ. 

Tel : 574 05 46 ORHANGAZİ

XBONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

m oohlük .!..>! OKUYUN OKUYUN
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2004-2005 rekoltesinin kaliteli olması, zeytin üreticileri sevindiriyor.

I I

Seyfettin SEKERSÖZ

Her yıl bu mevsimde 
yaşanan ve çiftçinin 
adeta korkulu 
rüyası olan zeytin 
sineğinin bu yıl 
çok az olduğu 
belirlendi.
Geçtiğimiz yıl 
yaşanan ürün 
fazlalığının bu yıl 
yaşanmayacağı 
gözlemlenirken 
ağaçlarda zeytinin 
seyrek fakat iri 
ve kaliteli olması 
bekleniyor.
Son olarak 2001 
yılında en çok 
görülen ve zeytine 
büyük zarar veren 
Zirai Mücadeledeki 
teknik tanımıyla 
(Bactrocera oleae) 
yani Dakuz olarak 
bilinen zeytin 
sineğinin korkulacak 
zararda olmadığı 
açıklandı.
İlçe Tarım Müdür 
Vekili Gürkan Kantar, 
havanın sıcaklığına 
göre erken uyanan 
zeytin ağaçlarındaki 
kapanlarda yaptığı 
incelemelerde 
korkulacak durumun 
olmadığını söyledi. 
Hava şartlarına göre 
öncelikle Narlı 
Bölgesi’ndeki zeytin

TAŞI 
GEDİĞİNE

foto- İMvez

ÖNCE TÜRKÇÜ, SONRA KÜRKÇÜ 

Sn. Necmettin Erbakan 
lisede iken “Türkçü” imiş. 
Sonradan “Kürkçü.” 
Tilkileri kaçtı, bir 
daha dönmemek üzere. 
Kepenkleri indirmesi yakındır.

İlçe Tarım Müdür Vekili Gürkan Kantar, bu yıl ağaçlarda zeytinin 
seyrek ama iri ve kaliteli olmasının beklendiğini söyledi.

ağaçlarının erken 
uyandığı ve sineğin 
buralarda önceden 
görülebileceğini 
söyleyen Kantar, 
"Zeytin sineğini 
belirlemek için 
kurulan tuzaklarda 
devamlı olarak 
kontrollerimiz 
yapılıyor.” dedi.
ZEYTİNE BÜYÜK 
ZARAR VERİYOR 
"Dakuz" diye 
adlandırılan zeytin 
sineğinin 2001 
yılında üreticiye 
büyük darbe 
vurduğu ve tonlarca 
iyi kalite zeytinin 

işe yaramaz 
duruma geldiğini 
hatırlatan İlçe Tarım 
Müdür Vekili Gürkan 
Kantar, sineğin 
yumurta borusundaki 
iğnesi ile zeytinin 
kabuk altına bıraktığı 
yumurtanın içinden 
çıkan larva'nın 
zeytinin etli kısmını 
yediği ve zeytinin 
bozulmasına 
sebebiyet verdiğini 
söyledi.
Dişi tarafından 
meyve etine 
bırakılan yumurtanın 
zarar süresinin yazın 
2-4 gün, sonbaharda 
10 gün kışın ise 
12-19 gün kadar 
sürdüğünü bildiren 
Kantar, "Yumurtadan 
çıkan larva etrafın
daki meyve eti ile 
beslenerek çok 
küçük bir boşluk 
oluşturmakta, bu 
kısımdaki meyve 

kabuğu bej renkli 
toplu iğne başı 
kadar bir leke gibi 
görünür.
Larva beslenerek 
meyve eti içinde 
galeri açarak 
meyveyi çepeçevre 
dolandıktan sonra, 
epidermisin altında 
pupa olmak için 
yer hazırlar. 3 larva 
dönemi geçirdikten 
sonra pupa olur" 
açıklamasını yaptı. 
Kurşunlu Bölgesi 
ile Umurbey ve 
sahil kısmındaki 
zeytinliklerde 
bulunan sinek 
tuzaklarında yapılan 
kontrollerde şimdilik 
sinek zararının 
çok az olduğu 
gözlemlenirken 
kontrollerin devamlı 
yapılacağı ve 
çiftçinin 
bilgilendirileceği 
öğrenildi.

Yazarımız Erol Gürçay'ın yıllık izinde 
olması nedeniyle yazısını yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Vatandaştan 
park eden 
ağır tonajlı 
araçlara

uyarı

İlçe Trafik 
Komisyonu kararına 
rağmen park 
yasağına uymayan 
ağır tonajlı araçlar 
için vatandaş ikaz 
önlemini alıyor. 
Evlerinin hemen 
dibinde park eden 
büyük araçların 
sabahın erken 
saatlerinde 
başlayan gürültülü 
çalışmalarından 
rahatsız olan 
çevre sakinleri 
duvarlara yazı 
yazarak uyarıda 
bulunmaya 
başladılar.
Belirli arayla 
kontrol edilen 
ancak yinede 
park yasağına 
uyulmayan yerlerde 
devam eden 

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

sıkıntı ara 
sokaklarda ve 
ilçenin kenar 
semtlerinde yine 
başlamış gözüküyor. 
Bir araca birkaç 
kez ceza yazılırken 
başka bir araca 
ise hiç ceza 
yazılmadığını ileri 
süren vatandaşlar 
önlemlerini kendi
lerinden habersiz 
bir saatte evlerinin 
yanına park eden 
sürücülere yazı ile 
iletme yoluna 
gidiyorlar.
Bir zamanlar 
duvarlara yazı yaz
mak hem moda idi, 
hem de yasak.
Şimdi ise aklına ne 
gelirse onu yaz. 
İletişimin en kolay 
yolu.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Festival alanı kaba
betonlama isi ihale edildi

Uzm. Dr. Ömer ARTAR 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı

ÇOCUKLARDA KABIZLIK (2)

Seyfettin PEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
tarafından 
ihaleye çıkarılan 
İskele Meydanı 
düzenleme inşaatı 
ihalesi yapıldı. 
Gemlik'ten iki 
firmanın katıldığı 
ihale sonucunun iki 
gün içinde belir
leneceği öğrenildi. 
31 Eylül 2004 Salı 
günü yapılan 
ihaleye Gürel 
İnşaat adına 
Onur Gürel 
ile Ufuk İnşaat 
adına İsmail 
Bayrak'ın girdikleri 
öğrenilirken ihale 
komisyonunun

hazırlayacağı 
dosya Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un onayına 
sunulmasından 
sonra belli olacak. 
İhaleyi alacak

firmanın dolgusu 
yapılan yeni festival 
alanının sadece 
kaba zemin işini 
yapacağı açık
lanırken renkli 
taş döşeme

ihalesinin ise 
11 Eylül Gemlik'in 
kurtuluş şenlik
lerinden sonra 
yapılacağı 
bildirildi.

Kazanlarda salça 
kaynatılmaya başlandı
Seyfettin EEKERSÖZ 

Yemeklerimizin 
vazgeçilmez 
garnitürü, renk 
ve tat veren 
mükemmel 
yiyecek salça. 
Domates ve biberin 
bollaştığı bu 
mevsimde her 
evde yapılmaya 
başlanılan salça, 
kazanlarda 
kaynatılmaya 
başlandı.
Bir zamanlar 
elde yapılırdı. 
Annelerimiz olsun 
diğer büyüklerimiz 
olsun elleriyle 
yoğurarak meydana 
getirdikleri lapa'yı 
daha sonra yaktıkları 
ateşin üstüne 

। koydukları 
kazanlarda 
kaynatırlardı.

Zamanı olmayanlar 
şimdilerde hazır 
salça ile evlerinin 
ihtiyaçlarını 
giderirlerken 
makineden 
geçirilen domates
lerin lapaları 
sadece kaynatıl

maya hazır 
duruma getiriliyor. 
Yaşadığınız 
ortam eğer ateş 
yakmaya 
müsaitse kazanda 
kaynattığınız 
domateslerin 
mis gibi kokusu

içinize kadar 
işleyebiliyor.
Yediklerinizin 
eğer tadında 
olmasını 
istiyorsanız 
salça yapmaya 
başlayın.

Oluşan çatlak daha da ağrı yaptığından 
dışkılama tekrar ertelenmekte böylece dışkı 
hacmi daha da artmaktadır. Bu kısır döngü 
sonucu sert dışkı (FEKOLOİD) oluşur. Bu tıkaç 
efkisi yaparak gerideki daha sulu dışkının 
kaçmasına yol açmaktadır. (SOİLİNG)

BULGU : Kronik fonksiyonel kabızlığı olan 
çocuklarda ağrılı dışkılama, dışkılama son
rası rektal kanama, külotuna dışkı bulaşması 
sık görülen şikayetlerdir.

TANI: Tanı hasta sorgulaması ile konabilir. 
Ek besinlere geçiş ya da tuvalet eğitimi 
döneminde, kramp tarzında kann ağrıları, 
dış’kılama sonrası ağrı, makat kanaması ve 
külotu kirletme gibi bulgular var ise 
“Fonksiyonel kabızlık” düşünülür. Bu çocuklar 
iştahsız, soluk ve zayıftır. Parmakla yapılan 
rektal muayenede rektum dışkı doludur. 
Sürekli kabız olan çocukların makatlannda 
çatlak da saptanır.

AYIRICI TANI: (HİRCHBRUNG HASTALIĞI)
Kronik kabızlığın %10 nedenidir. 

Doğumdan sonra ilk kaka yapma gecikir. 
(48 saat ve daha uzun), safralı kusmalar, 
distansiyon (karın gerginliği) olur. İştahsızlık, 
gelişme geriliği kabızlığa ilave olarak sulu 
ve kanlı ishaller, ateş, kann gerginliği ola
bilir.

1. aydan sonraki dönemde ortaya çık
ması enderdir. Bağırsaklarda boşalmayı 
sağlayacak sinirlerin belli bölgelerde olma
ması (AGANGLİYONİK SEGMENT) olarak 
adlandırılabilir.

Dawn sendromunda, böbrek bozukluk
larında, sinir sistemi bozukluklarında sıktır. 
Erkeklerde 4 kat daha fazladır. Yüzde 20 
oranında aileseldir.

Yalnızca dışkı değil sıvı ve gaz çıkışı da 
engellenir.

Parmak muayenesinde rektumda dışkı 
yoktur. Tutulum yaygınlığına göre uzun, kısa, 
ultra kısa segment hastalık ve erken 
Hirschbrung olmak üzere gruplara aynlır. 
Ultra kısa segment hastalık fonksiyonel kabı
zlık gibi bulgu verebilir.

HİRCHBRUNG hastalığında enkoprezis ve 
külotu kirletme (Soiling) yoktur. Parmak 
muayenesinde ele dışkı gelmez ancak par
mak çekildikten sonra fışkırır tarzda sıvı bir 
dışkı gelebilir.

TANI: Biyopsi ile konur.

LABARATUVAR : Kronik kabızlığı olan her 
çocukta idrar tahlili yapılmalı, idrar yolu 
enfeksiyonu ekarte edilmelidir.

Kan şekeri, kalsiyum ve elektrolit tetkikleri 
hastanın durumuna göre yapılabilir.

Karın grafileri (baryumlu grafiler) çe 
kilebilir.

Yarın : Çocuklarda Kabızlık Tedavisi

ABONE OLDUNUZ MU?
K&fez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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İşsizlikte artış bekleniyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanhğı'nca hazır
lanan rapordaki 
"işsizlik 
projeksiyonu"nda, 
geçen yıl yüzde 
10.5 olarak belir
tilen Türkiye'deki işsi
zlik oranı, bu yıl için 
yüzde 10.6 olarak 
gösterildi.
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanhğı'nca 
hazırlanan 
"Türkiye'de İşsizliğin 
Önlenmesi ve İstih
damın Artırılması" 
adlı raporda, 
Türkiye'deki 2002 
yılı işsizlik oranlan, 
OECD ülkelerindekiler- 
le karşılaştırılırken,

FbâliT i"imvkİmî
BİZİMLE YAŞAYIN□ Her çeşit balık ağları 

□ Sakana Misina Ağları 
□ İp Ağ

□ Fanya
□ Mantar, kurşun
□ İp Çeşitleri

O Sandal Malzemeleri
□ Kürek 
O Çapa 
O Macun 
O Galvenizli çivi 
O TMC sintine pompası

2003 ve 2004 
yıllarına ilişkin' 
'işsizlik projeksiyon- 
ları"na da yer verildi. 
Rapora göre, 
2002 de Türkiye'nin 

işsizlik oranı 
yüzde 10.6 
iken, Avrupa 
Birliği (AB) 
ortalaması 
yüzde 7.6, 
OECD ortala
ması ise 
yüzde 6.7 
idi. Buna 
göre, 
Türkiye'deki 
işsizlik oranı, 
OECD üyesi 
ülkelerden 
sadece 
İspanya, 
Slovakya ve

Polonya'nın 
altındaydı.
Bakanlığın raporunda 
yer alan "işsizlik 
projeksiyonu"nda, 
Türkiye'deki

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey M ah. Üstün Sok

16// 
Tel & Fax: 

GSM: (0.

işsizlik oranının, 
geçen yıl, bir 
önceki yıla göre 
yüzde 0.1 oranında 
düşerek, yüzde 10.5 
olduğu belirtiliyor. 
Ancak, 2004'e ait 
projeksiyonda, 

işsizlik oranının, 
tekrar yüzde 10.6'ya 
yükseldiği dikkat 
çekiyor. Raporda, 
DİE'nin, Hanehalkı 
İşgücü Anketi 
2004 yılı T. Dönem 
Sonuçları'na göre, 
Türkiye'de 
işsizliğin yüzde 
12.4, işgücüne 
katılma oranının ise 
yüzde 45.9 
düzeyinde 
olduğu belirtiliyor.

'DANYA 
24) 544 63 14 
) 297 23 18

P BURSA HAKİMİYET VE ’ 
I KENT GAZETELERİNE I 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ■

TEL: (0.224) 5139683

Nema 
ödemeleri 
8 Eylül’de 

başlayacak

Hazine Müsteşarlığı, 
3.taksit nema 
ödemelerinin 8 Eylül 
günü başlayacağını 
bildirdi.
Hazine'den yapılan 
açıklamada, 4853 
Sayılı Çalışanların 
Tasarruflarımı Teşvik 
Hesabının Tasfiyesi 
ve Bu Hesaptan 
Yapılacak 
Ödemelere Dair 
Kanun'un 29 Nisan 
2003 tarihinde 
yayımlanarak yürür
lüğe girdiği hatır
latıldı.
Buna göre, bu 
Kanunun 6. maddesi 
hükmünce yapıla
cak üçüncü taksit 
ödemeleri 
çerçevesinde 
Müsteşarlıkça hak 
sahiplerine yapıla
cak ödemelere, T.C. 
Ziraat Bankası 
şubeleri aracılığıyla 
8 Eylül 2004 tari
hinde başlanacak. 
Üçüncü taksit 
ödemeleri, daha 
önce anapara ile 
birinci ve ikinci taksit 

nema ödemelerinde 
olduğu gibi işveren 
veya kişisel başvuru 
şeklinde yapılabile
cek.
Kişisel başvurularda 
ödemeler aşağıdaki 
plan çerçevesinde, 
tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesine göre 
sırayla yapılacak. 
Buna göre, tasarrufu 
teşvik hesap 
numarasının son 
hanesi; 1 olan hak 
sahiplerine 8 Eylül 
2004, 2 olan hak 
sahiplerine 9 Eylül 
2004, 3 olan hak 
sahiplerine 10 Eylül 
2004, 4 olan hak 
sahiplerine 13 Eylül 
2004, 5 olan hak 
sahiplerine 14 Eylül 
2004, 6 olan hak 
sahiplerine 15 Eylül 
2004, 7 olan hak 
sahiplerine 16 Eylül 
2004, 8 olan hak 
sahiplerine 17 Eylül 
2004, 9 olan hak 
sahiplerine 20 Eylül 
2004 tarihlerinde 
ödeme yapılacak.
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Okul önlerinde araç 
kullanırken dikkatli olun
Okulların açılmasına 
az bir süre kaldığı 
bugünlerde Ankara 
Emniyet Müdürlüğü 
sürücüleri çocuk 
davranışları konusun
da uyararak özellikle 
okul önlerinde nasıl 
araç kullanılması 
gerektiği bildirildi. 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan broşürde 
şu uyanlar yapıldı: 
"- Çocuklar uzaklıkları 
doğru kestirmekte 
zorluk yaşarlar. Bu 
algı ve değer
lendirme zorluğu 
nedeniyle bir cadde 
de karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan 
çocuk, yaklaşmakta 
olan aracın hızı ve 
uzaklığını doğru tah
min edemez.
Örneğin 5 ile 7 yaş 
arasındaki çocuklar 
objeleri olduğundan 
daha yakından 
görürler,- 3-4 yaş 
arasındaki çocuklar 
ise uzakta durmakta 
olan bir taşıtla, 
hareket halinde olanı 
ayırt edemezler.Yine 
aynı yaş grubundaki 
çocuklar kendilerine 
yaklaşmakta olan bir 
otomobilin bisikletten 
daha hızlı olacağını 
muhakeme 
edemezler.
- Çocuklarımızın 
doğasından kay- 
naklanan algı ve

değerlendirme hata
ları nedeni ile, 
aracınızı kullanırken 
okul önleri ve çevri
sine geldiğinizde, 
hızınızı 30 KM/h 
civarında düşürün. 
- Çocukların boyları 
ve adımları küçük- 
tür.Görme yükseklik
lerde kısa olduğun
dan, taşıt yolunu boş 
sanarak, park halin
deki bir otomobilin 
arkasından yola fır
layabilir veya kolay
ca görünmez 
olabilirler.
- Onları adımları kısa 
olduğundan, yetişkin
lere kıyasla karşıdan 
karşıya daha uzun 
sürede geçerler. Bu 
da çocukların taşıt 
yolunda uzun süre 

lan indirmek için dur
duğunda her

kalmalarına ve daha 
çok tehlikede

olmalarına yol açar. 
- Çocuklar 
davranışlarını 
denetleyemezler, ani 
ve beklenmedik 
hareketler yapabilir
ler. Çocukların yoğun 
yaşadıkları yerlerde 
araç hızlarını 
düşürmemizin temel 
nedeni; işte bu tepkil
er, algı yetenekleri^ 
adımların küçük ve 
görüş alanlarının kısa 
olmasıdır.
- Eğer şehir içinde 
araç kullanıyorsanız 
ve önünüzde bir okul 
servis aracı durmak 
üzereyse, her an bir 
çocuğun taşıt yoluna 
aniden çıkması 
olasılığını düşün
melisiniz.
- Servis aracı çocuk- 

seferinde arkasındaki 
"DUR" işaretini yakar. 
Dur lambası .
yandığında takip 
eden tüm sürücülerin 
yasa gereği durması 
gereklidir.
Bu yasal zorunluluk 
aşağıda sayılan 
riskler nedeniyle 
getirilmiştir.
- Servis aracından 
inen çocuklar, aracın 
önünden yada 
arkasından' kontrolsüz 
ve aniden karşıya 
geçmeye 
çalışabilirler.
- Öğrencinin, 
önünüzde yavaşla
makta olan servis 
aracına bineceğini 
düşünerek hemen 
yavaşlamalısınız.çünk 
ü onlar, aynı anda iki 
olayı; bir yandan okul 
taşıtını, diğer yandan 
arkasından gelmekte 
olan aracınızı 
algılayamaz. Böyle 
bir durumda , 
çocuğun dikkati yal
nız servis aracına 
odaklanır. Size dikkat 
etmediğinden kaza
ya neden olabilir.
-Öğrenciler, yanların
da bir çok okul 
malzemesi 
taşırlar.Karşıdan 
karşıya geçerken bu 
malzemeler düşerse, 
yapacakları ilk şey. 
durup onları yerden 
almak olacaktır".

Memur-Sen
en az yüzde 

17 zam istiyor

Memur Sendikaları 
Konfederasyonu 
(Memur-Sen) Genel 
Başkanı Ahmet Aksu, 
kamu çalışanları 
olarakı yüzde 17'den 
az bir zammı kabul 
etmelerinin 
mümkün olmadığını 
belirterek, "Zaten 
kamu çalışanlarının 
yüzde 55 i açlık 
sınırında yaşıyor" 
dedi.
Memur-Sen Genel 
Başkanı Aksu, sendi
ka genel 
merkezinde düzen
lediği basın toplan
tısında, üye 
sayılarını 138 bin 
237'ye çıkardıklarını 
belirterek, bu yılkı 
toplu sözleşme 
görüşmelerine katıl
maya hak kazandık
larını kaydetti. 
Hükümetin telaffuz 
ettiği yüzde 8 
zammı "talihsiz bir 
açıklama" olarak 
nitelendiren Aksu, 
"Kamu çalışanlan 
olarak yüzde 17'den 
az bir zammı kabul 
etmemiz mümkün 
değil. Zaten kamu 
çalışanlarının yüzde 
55'1 açlık sınırında 
yaşıyor" dedi.

Aksu, hükümet ile ilk 
defa toplu görüşme 
masasına oturacak
larını da hatır
latarak, görüşmel
erde amaçlarının < 
memurların sorun- J 
larını ileterek 
karşılıklı çözüm bul- . 
maya çalışmak 
olduğunu anlattı. Bu 
sorunların başında 
Diyanette çalışan 
memurların yıllarca 
ihmal edilmesinin ’j
yer aldığına işaret ı
eden Aksu, dini 
görevlilerin hafta 
sonu ve bayram 
tatillerinin düzenlen- I 
mesi, çalıştıkları | 
günler için de fazla d 
mesai ödenmesini 3 
isteyeceklerini I 
bildirdi.
Ahmet Aksu, 
görüşmelerde, 
kamu çalışanlarına I 
yılda iki kez bir 
maaş tutarında 
ikramiye verilmesini I 
isteyeceklerini de 
belirterek, kira 
yardımı ve aile- ,: 1 
çocuk yardımlarının 
da gözen geçir- J 
ilmesini talep 
edeceklerini 
sözlerine ekledi,, 
__________________

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

re/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

V UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450MASFALTA

- CEPHE12DÖNÜM2.SINIFZİRAATALANI

. ÇİFTLİK.DÜKKANVEYAYURT
fe YAPILABİLİRS (ARSA

3 Tel: (0.224) j13 96 Ej

I BURSA HAKİMİYET VE I
1 KENT GAZETELERİNE I
| İLAN ve REKLAM ALINIR j 
. KÖRFEZ REKLAM ı
I TEL: (0.224) 513 96 83 ₺
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MEB 9 bin usta öğretici alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 

Okul Öncesi Eğitim 
Hizmetlerinde çalıştır
mak üzere 9 bin 79 
usta öğretici alacak 
Kadrosuz çalıştınlacak 
olan usta öğreticiler. 
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılı içerisinde 
çalıştınlacak. Bakanlık, 
usta öğretici kadrosu 
ile ülke genelindeki 
mevcut okul öncesi 
eğitim kurumlan ile 
yeni açılacak olan 
anaokulu, ana sınıfı, 
mobil anaokulu ve yaz 
eğitimi yapılacak 
anasınıflardaki öğret
men açığını bu yolla 
gidermeye çalışacak. 
Adaylann müracaat 
tarihleri il milli eğitim 
müdürlüklerince belir
lenecek ve ilan edile
cek. Ayrıca müracaat
ta bulunacak olan 

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
ÇeşitleriKmaasiK 

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel: (0.224) 513 69 50

adayların mezun 
oldukları bölümleri 
itibariyle kimileri 60 
saatlik hizmetiçi semi
ner programına alı
nacaklar. Bu seminer 
sonrasında adayların 
aldığı puanlar dikkate 
alınarak, usta öğreti
ciler, bulundukları 
illerde çalıştırılmaya 
başlanacak. 10'dan az 
çocuk bulunan 
sınıflara hiçbir şekilde 
kadrosuz usta öğretici 
görevlendirilmeyecek 
ve çocuk sayısının 
10'un altına düşmesi 
halinde de sınıfın kap
atılarak kadrosuz usta 
öğreticinin 
görevlendirmesinin 
iptal edilmesi bakan
lıkça hükme bağlandı. 
Okul öncesi eğitim 
hizmetlerinde kadrosuz 
usta öğreticiliğe şunlar

başvurabilecek:
"- Okul Öncesi Öğret
menliği, Anaokulu 
Öğretmenliği, Çocuk 
Gelişimi ve Okul Önce
si Eğitimi Öğretmen
liği, Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Öğretmenliği 
veya Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi Bölümü 
mezunu olup, yüksek 
lisans belgesi/diplo- 
ması olanlar, 
- Üniversitelerin Okul 
Öncesi Öğretmenliği, 
Anaokulu Öğretmen
liği, Çocuk Gelişimi ve 
Okul Öncesi Eğitimi 
Öğretmenliği, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
Öğretmenliği veya 
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Bölümü Lisans 
mezunları, 
- Üniversitelerin Okul 
Öncesi Öğretmenliği, 
Anaokulu Öğretmen-

liği, Çocuk Gelişimi ve 
Okul Öncesi Eğitimi 
Öğretmenliği, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
Öğretmenliği veya 
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Bölümü ön 
lisans mezunları (Ön 
lisans belgesine sahip 
olanların müracaatı 
kabul edilecek), 
- Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi 
Okul Öncesi Öğret
menliği Programına 
kayıtlı olup, okul önce
si eğitim kurumlarında 
kadrosuz usta öğretici 
olarak başarılı görev 
yapanlar, 
- Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi 
Okul Öncesi Eğitimi 
Öğretmenliği 
Programına kayıtlı 
olup, eğitim seminer
ine katıldığı halde 
bugüne kadar kadro
suz usta öğretici 
olarak görev ala
mayanlar ile müra
caat şartlarına haiz 
olup hiç seminere 
katılmayanlar, 
- Kız Meslek Liselerinin 
Çocuk Gelişimi, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi ile

ELEMAN ARANIYOR
✓ Askerliğini yapmış 

✓ Endüstri Meslek Lisesi 
Elektrik F’ok*ronik Bölümü Mezunu 

EL. \N ARANIYOR
etkili Servis Beyaz Eşya 

Öf&atı ‘VoydeCeK 
Bahkpazarı Mh. 1 Nolu Cd. No : 127 GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 61 53 -514 81 68

Çocuk Gelişimi ve 
Bakımı bölümlerinin 
herhangi birinden 
mezun olup, okul 
öncesi eğitim kurulu
larında kadrosuz usta 
öğretici olarak başarılı 
görev yapanlar, 
- Kız Meslek Liselerinin 
Çocuk Gelişimi, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi ile 
Çocuk Gelişimi ve 
Bakımı bölümlerinin 
herhangi birinden 
mezun olup, eğitim 
seminerine katıldığı 
halde bugüne kadar 
kadrosuz usta öğretici 
olarak görev ala
mayanlar ile müra
caat şartlarına haiz 
olup hiç seminere 
katılmayanlar".
Öte yandan, 
ustaöğretici kadroları
na lise ve dengi okul 
mezunu olup, Kız 
Meslek Liselerinin 
Çocuk Gelişimi, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi ile 
Çocuk Gelişimi ve 
Bakımı bölümlerinin 
fark derslerini vererek 
Kız Meslek Lisesi diplo
ması almış olanların 
müracaattan kabul 
edilecek. Ancak 

ellerinde METGE bel
gesi vb. kurs belgesi 
olanlar ile eğitim sem
inerine katılma belgesi 
olan lise ve dengi okul 
mezunlarının müra
caattan kabul 
edilmeyecek.
60 SAATLİK 
SEMİNER ŞART 
Müracaat tarihlerini 
her ilin belirleyeceği 
usta öğretici kadroları
na alınacak adaylara 
her il milli eğitim 
müdürlüğü, en az 
60 saatlik seminer 
programı açacak. 
Bunlar, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğre
tim Fakültesi Okul 
Öncesi Öğretmenliği 
Programına kayıt yap
tırdığı halde bugüne 
kadar eğitim seminer
ine hiç katılmayanlar, 
Kız Meslek Liselerinin 
Çocuk Gelişimi, 
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi veya Çocuk 
Gelişimi ve Bakımı 
bölümü mezunu olup, 
eğitim seminerine 
hiç katılmayanlar, 
2000 ve 2001 
yılannda düzenlenen 
eğitim seminerine 
katıldığı halde bugüne 
kadar kadrosuz usta 
öğretici olarak görev 
almayanlar ile 2002 
ve 2003 yıllarında 
düzenlenen eğitim 
seminerlerine katıldığı 
halde bugüne kadar 
kadrosuz usta öğretici 
olarak görev almayan
lardan puanlarını yük
seltmek isteyenler 
alınacak.
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Borcu borçta kapatıyoruz Karpuz zam şampiyom
Hazine tarafından bu 
yılın Ocak-Haziran 
dönemine ilişkin 
olarak hazırlanan 
borçlanma raporuna 
göre yılın ilk yarısında 
yapılan iç borçlanma 
tutarı 75 katrilyon 
lirayı geçti. Türkiye'nin 
300 katrilyon iç borcu 
bulunuyor 
Hazine Müsteşarlığı, 
bu yılın ilk altı ayında 
16.5 katrilyon lira net 
iç borçlanma gerçek
leştirilirken, net 0.7 
katrilyon lira dış borç 
servisi yapıldığını, böy 
lelikle net borç kullanı 
minin 17.3 katrilyon 
lira olduğunu açık
ladı.
Hazine tarafından bu 
yılın Ocak-Haziran 
dönemine ilişkin 
olarak hazırlanan 
Kamu Borç Yönetimi 
Raporu na göre, bu yıl 
için geçerli otan net 
borçlanma limiti 45.8 
katrilyon lira olarak 
tespit edildi.
Rapora göre, yılın ikin
ci çeyreğinde 33.7 
katrilyon lira iç 
borçlanma gerçek
leştirildi. Böylece ilk 
yarıda yapılan iç 
borçlanma tutarı 75.7 
katrilyon liraya 
ulaşırken, söz konusu 
tutarın 68 katrilyon 
lirası ihale, halka arz, 
TAP ve doğrudan 
satış yoluyla gerçek
leştirilen borçlan
malardan oluştu. 
-İÇ BORÇ SERVİSİ- 
Bu yılın ikinci 
çeyreğinde gerçek
leştirilen iç borç 
servisi, 29.6 katrilyon 
lirası ana para, 13.4 
katrilyon lirası da faiz 
olmak üzere toplam 
43 katrilyon lira 
olurken, yılın ilk 
yarısındaki toplam iç 
borç ödemesi 87.6 
katrilyon liraya ulaştı. 
İkinci üç aylık 
dönemde gerçek
leştirilen İç borçlan
manın yüzde 33 katri
lyon lirası ihale, TAP, 
halka arz, doğrudan 
satış yöntemleriyle 
yapılmış borçlan- 
malann geri 
ödemelerinden

kaynaklandı. Söz 
konusu tutarın 23.7 
katrilyon lirasını ana
para ve 9.3 katrilyon 
lirası ise faiz ödeme 
lerinden oluştu. 
Yılın ilk yarısında 
gerçekleştirilen iç 
borç servisinin ise 
yüzde 70'i ana para 
(61.2 katril yon lira) ve 
yüzde 30'u (26.4 katri
lyon lira) faiz 
ödemelerinden oluştu. 
Bu dönemde sabit fai
zli borçlanmaların 
payı yüzde 81, döviz 
cinsinden iç borçlan
manın payı ise yüzde 
4 seviyesinde gerçek
leşti. Bu yıl Ocak- 
Haziran döneminde 
piyasalardan yapılan 
iç borçlanmalar 
içinde en büyük payı 
yüzde 75'lik oranla 
Iskontolu Türk Lirası 
cinsi devlet iç 
borçlanma senedi 
ihaleleri aldı.
-IMF'DEN 500 
MİLYON DOLAR- 
Bu yıl Ocak-Haziran 
döneminde konsolide 
bütçe kapsamında' 
4.4 milyar dolar pro
gram kredisi, 669 
milyon dolar da proje 
kredisi kullanıldı.
2004 yılının ilk yarısın
da uluslararası 
piyasalarda yapılan 
tahvil ihracı 3.5 milyar 
dolara ulaştı.
Bu arada, bu yılın üç 
ayında IMF den pro
gram kapsamında 
kullanım gerçekleştiril 
mezken, Nisan- 
Haziran döneminde 
yapılan kullanım 
iktarının 500 milyon 
dolar olduğu 
görülüyor.
Yılın ilk çeyreğinde 
Dünya Bankası'ndan 
da bir program kredisi 
kullanımı yapılmaz

ken, Nisan-Haziran 
döneminde Ekonomik 
Reform Kredisi 
(ERL) kapsamında 375 
milyon dolar kullanım 
gerçekleşti.
-DIŞ BORÇ SERVİSİ- 
Öte yandan konsolide 
bütçe kapsamında bu 
yılın ilk yarısında, 4.3 
milyar doları ana
para, 2.3 milyar doları 
faiz olmak üzere 
toplam 6.6 milyar 
dolar (9 katrilyon lira) 
dış borç servisi 
yapıldı. Bu ödemelerin 
yüzde 36'sı krediler, 
yüzde 64'ü ise tahviller 
için yapılan geri 
ödemelerden oluştu. 
-BORÇ STOKU- 
Geçen yıl sonunda 
282.9,katrilyon lira 
olan konsolide bütçe 
borç stoku, bu yılın ilk 
yarısında yüzde 7.2 
oranında artarak 
303.4 katrilyon liraya 
çıktı. 2004 yılının ilk 6 
ayında iç borç 
stokundaki artış 14.7 
katril yon lira, dış borç 
stokundaki artış ise 
5.8 katrilyon lira oldu. 
Aynı dönemde iç borç 
stokunun toplam borç 
stoku içindeki payı da 
0.2 puan artarak 
yüzde 68.9'a çıktı. 
Haziran ayı sonu 
itibariyle iç borç stoku 
209.1 katrilyon lira, 
dış borç stoku ise 94.3 
katrilyon lira oldu.
147 KATRİLYON İÇ 
BORÇ ÖDENECEK 
Kamu Borçlanma 
Raporu'na göre, bu yıl 
Temmuz ayı sonu 
itibariyle. Temmuz 
2004-Haziran 2005 
dönemleri arasında 
mevcut borç stoku 
üzerinden toplam 
147.6 katrilyon lira 
tutarında kesinleşmiş 
iç borç ödemesi 

gerçekleştirilecek. 
Hazine tarafından bu 
yılın Ocak-Haziran 
dönemine ilişkin 
olarak hazırlanan 
Kamu Borç Yönetimi 
Raporu'na göre, 
Temmuz 2004-Haziran 
2005 dönemleri 
arasında yapılacak 
kesinleşmiş iç borç 
ödemelerinin 124.8 
katrilyon lirdsı TL 
cinsinden, 22.8 katril 
yon lirası ise döviz 
cinsi ve dövize 
endeksli senetlerin 
ödemelerinden 
kaynaklanıyor.
Bu yılın ikinci yarısında 
2.5 milyar dolar 
kredilerden, 2.1 milyar 
dolar tahvillerden 
olmak üzere 4.6 mil
yar dolar (7.5 katrilyon 
lira) dış borç geri 
ödemesi öngörülüyor. 
Aynı dönemde 2.6 
milyar dolar anapara, 
3.2 milyar dolar da 
faiz ödemesi 
yapılacak. 
2005-2009 yılları 
arasında konsolide 
bütçe çerçevesinde , 
toplam 56.8 milyar 
dolar tutarında dış 
borç geri ödemesi 
yapılması plan
lanırken, bu 
ödemelerin 43.7 mil
yar doları anapara, 
13.1 milyar doları da 
faiz ödemelerinden 
oluşuyor. Aynı 
dönemde, toplam 
ödemelerin 
33.5 milyar doları 
kredilerden, 23.3 mil
yar doları ise tahviller
den oluşacak.
Bu arada, Türkiye, 
2004 yılı ikinci 
çeyreğinde 70.3 
milyon doları euro ve 
1.7 milyonu dolar 
cinsinden olmak üze 
re toplam 72 milyon 
dolar tutarında hibe 
sağladı. Söz konusu 
hibeler Dünya Bankası 
ve Avrupa Komisyonu 
tarafından verildi. 
Hazine garantili dış 
borç stoku ise bu yıl 
Mart ayı sonunda 5.6 
milyar dolara indi. Bu 
rakam 2003 yılı 
sonunda 5.8 milyar 
dolar seviyesinde idi.

İstanbul'da 
geçen ayın 
zam şampiy
onu, fiyatı 
yüzde 38 artan 
karpuz oldu. 
Karpuzu fındık 
izledi. Yıllık 
bazda ise 
devlet 
hastanesi 
hizmetlerinden 
enjeksiyon ücreti 
yüzde 110 artışla 
ilk sırayı aldı. 
İstanbul Ticaret 
Odası (İTO), Ağustos 
ayı ve yıllık bazda fiy
atları en fazla artan 
madde ve hizmetleri 
açıkladı.
Ağustos ayında en 
fazla artış yüzde 38 
ile.karpuzda olurken, 
biber yüzde 16.2 
artış ile ikinci, kavun 
yüzde 12.4 artış ile 
üçüncü olarak belif? 
lendi.
Yıllık bazda ise sağlık 
ve kişisel bakım har
camaları arasında 
yer alan devlet has
tanesi enjeksiyon 
ücreti ilk sırdyı aldı. 
Yüzde 110 ile en 
fazla artış kaydeden

SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire

Tel: 513 14 76 - 513 18 99*

A Mudanya Gümrük Müdürlüğünce 
_ tescilli 04160200EX001963 

nolu çıkış beyannamesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. q

TÜRK PİRELLİ KABLO VE 
— SİSTEMLERİ A.Ş.

STCW belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

ÇAKIR SOYDEMİR

BURSA HAKİMİYET VE 
I KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
I KÖRFEZ REKLAM I

TEL: (0.224) 513 96 83 .

3

enjeksiyon ücretini, 1 
yüzde 103.8 ile 
karpuz, yüzde 70.8 
ile fındık izledi.
İTO açıklamasında, 
mevsimsel özellik arz 
eden ve üretimi iklim 
şartlarına bağlı * 
olarak değişen '1 
karpuzun, 
Ağustos'un ilk hafta
larında yaşanan 
olumsuz hava 
koşullarının yarattığı 
ürün azlığı nedenimle 
fiyatı en fazla artan 
madde olduğu 
vurgulandı.
Açıklamada, Ağustos 
ayında kamu kesimi 
zamlarını oluşturan. 
akaryakıt ürün
lerindeki ortalama 
yüzde 5 oranındaki 
fiyat artışlarının 
dikkat çekici boyutta 
olduğu da belirtildi.
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İHALE İLANI 
T.C. BURSA VALİLİĞİ 

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Öğrenci taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18. a maddesine göre açık ihale usulü iile 
Taşımalı sistem öğrencilerine öğle yemeği ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI: 2004 / 132349
1- İdarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı 5. Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası : (0.224) 513 11 74 - 513 49 70 - 514 02 30
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2- İhale konusu hizmetin

: gemlikl 6 meb.gov.tr

a) Niteliği, türü ve miktarı : İdari şartname gösterilmiştir.
b) Yapılacağı yer : İdari şartname gösterilmiştir. ,
c) İşin süresi '.11 (Yetmişyedi) iş günü

13 Eylül 2004 - 31 Aralık 2004
3- İhalenin

: Hükümet Konağı 4. Kat Milli Eğitim Müdürlüğü GEMLİKa) Yapılacağı yer
b) Tarih ve saati : 09 / 09 / 2004 Perşembe Saat: 10.oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası, veya meslek odası belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiişiliğin yöne* 

timdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu işlere ait şartnamenin 10. maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olun
madığına ilişkiin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi 

belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işlere aiit şartnamenin (b) (c) (d) ve (I) da yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu 

olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge.
4.1.11. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son 

teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge
4.Ü12. Araç ruhsatının aslı veya noter tastikli sureti (Taşıt kiralıksa noter tasdikli taşıt kiralama sözleşmesi veya 

noter tasdikli taahhütname)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6* İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görülebilir ve 20.000.000 TL karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Not: T.C. Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesindeki 9976847-5001 nolu hesaba yatırılıp makbuz getirildiğinde Müdürlüğümüzden verilecektir)

8- Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

9- İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile toplam 
bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. İstekliler tekliflerini işin tamamı için verebileceklerdir. Bu 
durumda fiyatı en düşük olan veya olanlar arasında tercih yapılır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere
ceklerdir. (Geçici teminat Gemlik Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankasındaki 30402- 
210714 nolu hesaba yatırılacaktır)

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihlinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Basın : 2004 / 68

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E H Q E Q O
KÖRFEZ OFSET O IO %/U O O

Başarılı 
memura 
ekstra 
maaş

Hükümetin üzerinde 
çalıştığı Kamu 
Personeli Kanunu 
Taslağı'na göre, 
memurlara karne ver
ilecek. Karnesi pekiyi 
olanlar maaşlarının 
yüzde 6O'ı, iyi olanlar 
ise yüzde 24'ü oranın
da başarı ödülü 
alacak.
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin ve 
ekibinin yaptığı çalış
malar sonunda 145 
maddelik "Kamu 
Personeli Kanunu 
Taslağı" son şeklini 
aldı. Buna göre 
memur ve sözleşmeli 
personele yıl sonların
da amirleri tarafından 
100 tam not 
üzerinden karne ver
ilecek. Başarı ve sicil 
ortalaması 0-59 
arasında olanlar 
"yetersiz", 60-69 
arasında olanlar 
"geliştirilmesi gerek", 
70-79 olanlar "yeterli", 
80-89 olanlar "iyi", 90- 
100 olanlar ise "pekiyi" 
almış olacak. "Pekiyi" 
alanlara aralıktaki 
maaşlarının yüzde 
6O'ı, "İyi" alanlara ise 
yüzde 24'ü oranında 
başarı ödülü verile
cek. Ayrıca bağlı 
olduğu bakanın onayı 
ile üstün gayret 
göstermeleri duru
munda bir maaş tutarı 
ödül de verilebilecek. 
İki yıl üstüste başansız 
not alanlar için 
emeklilik işlemleri 
yapılacak, 
sözleşmeleri de 
yenilenmeyecek. 
Memurlar ile 
sözleşmeli personele, 
en yüksek görev 
aylığının yüzde 30'unu 
geçmemek üzere 
görev güçlüğü ve 
sorumluluk 
ödemesinin yapıla
bileceği de yasa 
maddesine kondu. 
Fazla çalışma ücre
tinin ise bir haftada 8 
saatten fazla olma
ması kararlaştırıldı.

meb.gov.tr
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
ö S S GURUR T A B L (D S U 1

S.No ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM S.No ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM |

1 SAMED MUTLUCAN ODTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 97 M.BEYAZIT SIR MARMARA ÜNV. İKTİSAT I
2 G.SEÇİL GÜLER İTÜ KİMYA MÜH. 98 M.SERDAR DOĞAN ONDOKUZ MAYIS ÜNV SINIF ÖĞRETMENLİĞİ L
3 ZEYNEP TURAN MARMARA ÜNV. HUKUK 99 MANSUR ÜÇLERTOPRAĞI DUMLUPINAR ÜNV. MADEN MÜH.
4 KEMAL SEVİM İSTANBUL ÜNV. HUKUK 100 MEHMET SEVİŞ S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA i
5 SİNEM ERASLAN İTÜ METALÜRJİ VE MAL. MÜH. 101 MELEK BAYRAKTAROĞLU ULUDAĞ ÜNV. ZİRAAT MÜH. 1
6 TALHA BOYALI KLI İTÜ JEOFİZİK MÜH. 102 MELİHA DEMİR SELÇUK ÜNV. RADYO-SİN.-TEL.
7 ABDUSSAMET SUBAŞI ATATÜRK Ü. ÇEVRE MÜH. 103 MERVE ERTAŞ C.BAYAR ÜNV. GIDA TEK. I
8 ADEM YURTSEVER ANADOLU Ü. ARKEOLOJİ 104 MİNE USMAN ULUDAĞ ÜNV. ÇOCUK GELİŞİMİ
9 ALEV BAYAZIT ANADOLU Ü. İŞLETME 105 MUHAMMET DEMİRCİ DUMLUPINAR ÜNV. TALAŞLI ÜRT.ÖĞRT. 1
10 ALİ OSMAN ŞENTÜRK MARMARA Ü. MALİYE 106 MURAT SAVAŞ KOCAELİ ÜNV. METALÜRJİ VE MAL. MÜH. II
11 ALİ SARIKAYA BALIKESİR Ü. MAK.MÜFJ. 107 MURAT ULUCAN S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA j
12 ALİ YAŞ MARMARA Ü. ELEKTRİK ÖGRT. 108 MUSTAFA COŞKUN ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK. 1
13 ALİ YÜCELEN A.MENDERES Ü. MALİYE 109 MUSTAFA KABLAN HARRAN ÜNV. BİYOLOJİ
14 ANIL UFUK ULUDAĞ Ü. SÜT ÜRÜNLERİ 110 MUSTAFA TURHAN 9 EYLÜL ÜNV. İKTİSAT
15 ASİYE TOKSABAY ANADOLU Ü. İŞLETME 111 MÜGE DELİORMAN EGE ÜNV. İŞLETME 1
16 ASLI AKSU K. HAS Ü. REKLAMCILIK 112 MÜGE EVREN ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK. 1
17 ASLI AYYILDIZ ANADOLU Ü. İŞLETME 113 NAZMİYE DOĞAN ANADOLU ÜNV. HALKLA İLİŞ. |
18 ASLIHAN KURNAZOĞLU ULUDAĞ Ü. İKTİSAT 114 NEJDET GÜVENİR S.DEMİREL ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT. f
19 ATİLAY BAŞARAN D.PINAR Ü. MUHASEBE 115 NERGİZ BAYRAKTAR ULUDAĞ ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ. 1
20 AYKUT AYDIN BALIKESİR Ü. MALİYE 116 NERİMAN TOPLU DUMLUPINAR ÜNV. İKTİSAT
21 AYŞE SEVİNÇ GAZİ Ü. FİZİK ÖĞRT. 117 NESRİN GÜL KOCAELİ ÜNV. TURİZM VE OTEL. İŞ. E
22 AYŞEGÜL KÜÇÜK ANADOLU Ü. DIŞ TİCARET 118 NEVZAT TUNCER SELÇUK ÜNV. SÜT ÜRÜNLERİ 1
23 BAHADIR BOL GAZİ Ü. YAPI ÖĞRT. 119 NEZİHA BAYZAN ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
24 BARIŞ ÖNCÜ Ç.KALE Ü. GIDA TEK. 120 NİL KÜÇÜKKUŞ HACETTEPE ÜNV. JEOLOJİ MÜH. i i
25 BURAK BAKIŞ S.DEMİREL Ü. PAZARLAMA 121 NURDAN FEYZIOĞLU DUMLUPINAR ÜNV. İŞLETME £
26 BURCU GÜRBÜZ A.İ. BAYSAL Ü. TÜRKÇE ÖĞRT. 122 NURDAN YASSIOĞLU BALIKESİR ÜNV. İŞLETME
27 BÜŞRA KÖSE D.PINAR Ü. SERAMİK MÜH. 123 NURGÜL TUTAR ULUDAĞ ÜNV. ÇOCUK GELİŞİMİ
28 CEMAL KAYNAK S.DEMİREL Ü. İTHALAT-İHRACAT 124 NURHAN SOYAT ANADOLU ÜNV. İŞLETME
29 CEMAL ÖZEN H.TEPE Ü. ARKEOLOJİ 125 NURSEL ERGÜVEN KOCATEPE ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
30 CEMALETTİN ÜNAL D.PINAR Ü. İTHALAT-İHRACAT 126 OĞUZ ŞAHVERDİOĞLU SAKARYA ÜNV. İKTİSAT |
31 CEMİL ÜRESİN SAKARYA Ü. META. VE MAL. MÜH. 127 OĞUZHAN ATAŞ A.İZZET BAYSAL ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT. P
32 ÇETİN PEHLİVAN SELÇUK Ü. DIŞ TİCARET 128 OKAN KURT KOCATEPE ÜNV. METAL ÖĞRT.
33 ÇİĞDEM KÖKSEVEN ULUDAĞ Ü. SINIF ÖĞRT. 129 OKTAY AYDIN ANADOLU ÜNV. DIŞ TİCARET
34 DEMET FIÇICI ANADOLU Ü. OKUL ÖNC.ÖĞRT. 130 ONUR ERDEM AND.KÜL.VE EĞT. VAKFI BİLG.TEK.VE PROG.
35 DENİZ VEYSEL AYAZ İSTANBUL Ü. META. VE MAL. MÜH. 131 ONUR FİDANSOY ANKARA ÜNV. GAZETECİLİK
36 DERYA ÇAKMAK ATATÜRK Ü. DIŞ TİCARET 132 ONUR NOCA ÇANAKALE ÜNV. PAZARLAMA
37 DERYA TAHRAN D.AKDENİZ Ü. SİY.BİL. VE KAMU YÖN. 133 ONUR ÖZDEMİR ULUDAĞ ÜNV. ELEKTRİK
38 DİLEK SAĞIR ANKARA Ü. SANAT TARİHİ 134 ORHAN TÜRKMEN ZONGULDAK ÜNV. İŞLETME
39 DİLEK SAKİN 'NİĞDE Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ. 135 OSMAN ER ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
40 DİLGE KILIÇ KOCAELİ Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ. 136 OSMAN TİRYAKİ SELÇUK ÜNV. TURİZM VE SEY. İŞ.
41 DİREN ÖZGÜN Y.TEKNİK Ü. JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH. 137 ÖMER TUTAK ATATÜRK ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
42 DOĞAN DURMUŞ S.DEMİREL Ü. İNŞAAT 138 ÖZGÜR İSLAM 9 EYLÜL ÜNV. İKTİSAT
43 DUYGU DEMİR KAFKAS Ü. İSLETME 139 ÖZKAN YILMAZ HACETTEPE UNV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ■
44 DURDANE CÖMERT FIRAT Ü, RADYO SİN. Tb- 140 PAKİZE ÖZTÜRK EGE ÜNV. KİMYA MÜH.(İNG)

5 45 EBRU AYDIN 9 EYLÜL Ü. IKİiSAl 141 PINAR DEMİRDAŞ DİCLE ÜNV. İLK.MAT.ÖĞRT.
| 46 EBRU UYGUR ANADOLU Ü. KAMU YÖN 142 PINAR KANIK GAZİ ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
i 47 ELİF KÖKSEVEN MARMARA Ü. HAZIR GIY. OGRI. 143 PINAR KAYA ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK. 1
: 48 ELİF ÜNER O AZ İ Ü. HARİTA KADASTRO 144 RABİA ALTINDERELİ SELÇUK ÜNV. PAZARLAMA

49 EMRAH MALAT ULUDAĞ Ü. TEKSTİL 145 RÜYA PUYAN KTÜ SOSYAL BİL. ÖĞRT.
50 EMRAH YILDIZ SAKARYA Ü. METALÜRJİ VE MAL. MUH. 146 S.ESRA APAYDIN BALIKESİR ÜNV. İTHALAT-İHRACAT
51 EMRE GERÇEK P.KKALE Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ. 147 S.İLKER ÖZTİRE ULUDAĞ ÜNV. ELEKTRİK1 52 ERDEM SEYHAN ANADOLU Ü. HALKLA İLİŞKİLER 148 SEÇİL ÇETİN S.DEMİREL ÜNV. MALİYE
53 ERDİ AYYILIDIZ ANADOLU Ü. İŞLETME 149 SEÇKİN APAK ULUDAĞ ÜNV. MAKİNE
54 ERDİ SERİN GAZİ Ü. GAZETECİLİK

150 SEDA ER ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
55 ERKAN SEVİNÇ Y.TEKNİK.Ü. METALÜRJİ. VE MAL. MÜH.

151 SEDA KARAKUŞ AND.KÜL.VE EĞT. VAKFI ÇOCUK GELİŞİMİ
56 ERSİN OKÇU DİCLE Ü. MAKİNE MÜH.

152 SEDA ÖNEL ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO. VE END.İLİŞ.
57 ERSİN TÜFEKÇİOĞLU ANADOLU Ü. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK.

153 SEDA TÜRE ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
| 58 ERTUĞRUL TOKERLİ M.K.PAŞA Ü. GÜMRÜK İŞLETME

154 SEHER DEMİR S.DEMİREL ÜNV. TIBBİ VE AROMATİK BİT. 1
59 ESER TANER TOSUN BALIKESİR Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ.

155 SEHER GÜLTÜRK SELÇUK ÜNV. PAZARLAMA ,
60 ESRA ÇEVİK ANADOLU Ü. BASIN VE YAYIN ■•56 SELDA YENEL ANKARA ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
61 ESRA ERSİN ULUDAĞ Ü.. HEMŞİRELİK

157 SELMA SİVASLIOĞLU ANADOLU ÜNV. HALKLA İLİŞ.
1 62 ESRA ÖZDEMİR A. İ. BAYSALÜ. TEKSTİL

158 SELMAN DİZDAR DUMLUPINAR ÜNV. İŞLETME
63 F.MEHMET TUTAL SELÇUK Ü. İKTİSAT

159 SEMA BAYER ZONGULDAK ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT. 1
64 FARUK KARAKUŞ ZONGULDAK Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ.

160 SEMA KORKMAZ S.DEMİREL ÜNV. İTHALAT-İHRACAT |
65

| 66

1 67| 68
691 701 711 72
731 74
75

FEVZİ TİMURKAYNAK 
FUNDA AKSAKAL 
GAMZE AYPEK 
GAMZE GÜNDÜZ 
GAMZE YAMAK 
GÖKAY AYDIN 
GÖKHAN AKAY 
GÖKHAN AKGÜN 
GÖKHAN KAVUK 
GÖZDE ARDA 
GÖZDE ERKAL

ANADOLU Ü. 
ANADOLU Ü.

GAZİ Ü.
SELÇUK Ü.

ANADOLU Ü.
MUĞLA Ü. 

GİRNE AMERİKAN Ü. 
ANADOLU Ü. 
S.DEMİREL Ü.

ULUDAĞ Ü. 
ANADOLU Ü.

ÇAL.EKO. VE END.İLIŞ. 
KAMU YÖN.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 
DIŞ TİCARET 

İŞLETME 
SEY.İŞLETMECİLİĞİ 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
İŞLETME 
İKTİSAT 

ÇOCUK GELİŞİMİ 
İŞLETME

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

SEMİH AYYILDIZ 
SERAP ENÇ 
SERKAN ŞAHİN 
SEVAL AKSÜNGER 
SEVDA AVCI 
SEVGİ GÜL 
SEVGİ YAR 
SİNEM ARIKAN 
SÜHEYLA SARI 
ŞAKİRE YATGIN

MARMARA ÜNV. 
SAKARYA ÜNV. 
TRAKYA ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
TRAKYA ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
TRAKYA ÜNV. 
ANADOLU ÜNV.

RADYO-SİN.-TEL. W
FELSEFE 1
TARİH <
İŞLETME I
İKTİSAT
HEMŞİRELİK
MUHASEBE
İKTİSAT
BÜRO YÖN. VE SEK.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ *
ZİRAAT MÜH. j
OKUL ÖNCESİ ÖĞRT.
İTHALAT-İHRACAT |
MAKİNE MÜH.

76
77

GÖZDE KÜTAHYA 
GÜLÇİN NOCA

BALIKESİR Ü.
C.BAYAR Ü.

İŞLETME 
BÜRO YÖN. VE SEK.

171
172

ŞEMSETTİN KILINÇ 
ŞENNUR YILMAZ

EGE ÜNV.
ÇANAKALE ÜNV.

1 78 GÜLİN YILMAZ ANKARA Ü. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 173 ŞÖHRET AÇIKGÖZ BALIKESİR ÜNV.

1 79 GÜRKAN İLGAR ANADOLU ÜNV. İŞLETME 174 TANER YILDIRIM YILDIZ TEKNİK ÜNV.
| 80 HACER YAŞAR DOĞU AKDENİZ ÜNV. HALKLA İLİŞ" VE REKLAMCILIK 175 TARIK SAĞIN MERSİN İLAĞA EĞ.VE KÜLTÜR VAKF GEMİ MAKİNELERİ

VETERİNER
TURİZM VE OTEL. İŞ. |81 HAKAN ASLAN KOCATEPE ÜNV. JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH. 176 TUĞÇER KALYONCU KOCATEPE ÜNV.

1 82 HAKAN KAÇAR ULUDAĞ ÜNV. İŞLETME 177 TUNCAY KESKİN SELÇUK ÜNV.
| 83 HALİDE TOPLU DUMLUPINAR ÜNV. MALİYE 178 TURGAY ŞAVLIK ULUDAĞ ÜNV. İKTİSAT *
| 84 HAŞAN ALİ ÖZCAN EGE ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ. 179 TÜRKAN YEDİKARDEŞLER ANADOLU ÜNV. IŞLElMt j

86 HAŞAN YILMAZ YILDIZ TEKNİK ÜNV. MAKİNE MÜH. 180 UĞUR BİLGİN MUĞLA ÜNV. MUHASEBE |

1 8< HÜSAMETTİN DOĞAN CUMHURİYET ÜNV. METALÜRJİ VE MAL. MÜH. 181 ULAŞ NUGAY YEDİTEPE ÜNV. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞ |
1 8; BRAHIM ENİS BODUR ZONGULDAK ÜNV. İNŞAAT 182 UMUT SAKIN AKDENİZ ÜNV. SU ÜRÜNLERİ

1 8f BRAHİM İNAN ANADOLU ÜNV. İŞLETME 183 UMUT SUBAŞI S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA |
8‘ BRAHİM ÖZTÜRK MERSİN ÜNV. MÜTERCİN-TERC. (ALMANCA 184 VEYSEL ALKAN GİRNE AMERİKAN ÜNV. BİL.TEK.VE PROG |

9(1 HSAN TEKE DOĞU AKDENİZ ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ. 185 YAĞMUR AKYILDIZ ANADOLU ÜNV. İŞLETME 1
9 LAY GÖZDE EKMEKÇİ ZONGULDAK ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT. 186 YALÇIN ÇERMAN GAZİ ÜNV. BİLGİSAYAR SİS. ÖĞRT. |

1 9 2 LKE ERBAŞ ANADOLU ÜNV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 187 YALÇIN GEYİK KOCAELİ ÜNV. ÇEVRE KORUMA |

9 3 LKNUR KAHRAMAN ANADOLU ÜNV. HALKLA İLİŞ 188 YASEMİN ÇANKAYA AKDENİZ ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ. İ
9 4 SMAİL ADANUR S.DEMİREL ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT. 189 YASİN ASLAN AKDENİZ ÜNV. KONAKLAMA İŞ. ’ i
9 5 SMAİL FIRAT ANADOLU ÜNV. İŞLETME ion YILDIZ PARLAK S.DEMİREL ÜNV. TURİZM VE OTEL. İŞ. 1
9 6 İSMAİL ŞEN BALIKESİR ÜNV. YEREL YÖNETİMLER ZEYNEP DEĞİRMENCİ ANADOLU ÜNV. İKTİSAT 1

1 BİZLERE BU BAŞARIYI YAKALAMAMIZDA BÜYÜK PA'. kHİBİ OLAN OKUL ÖĞRETMENLERİMİZE VE 1
ÖZEL KÖRFEZ FEN DERSHANE ’NE Tr tKKÜR EDERİZ.

i . ÖĞRENCİ VELİLERİ ADINA ŞENOL SEVİM VE uEKİR BOYALIKLI
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Gürültü kirliliği insan 
sağlığını etkiliyor

Samsun Çevre ve 
Orman Müdürü 
Kadir Kılıç, 
gürültünün insanı 
etkileyen önemli bir 
problem olduğunu 
ve sağlık açısından 
bir risk oluştur
duğunu söyledi. 
Kılıç, gürültünün 
son yıllarda 
dünyanın her 
yerinde, özellikle 
büyük yerleşim bir
imlerinde en önem
li çevre sorunu 
haline geldiğini 
kaydederek, "Çevre 
sorunlarını hızlı 
nüfus artışı, hızlı 
şehirleşme ile 
sanayileşme olarak 
sıralayabiliriz.
Sanayide otomasy
ona geçilmesi ile 
işyerlerine giren 
makineler, otoyol
lardaki trafik 
yükünün artması, 
hava taşı
macılığının yaygın
laşması ile artan 
gürültü, çevre 
sorunlarını önemli 
bir problem haline

Hastalık hastası olmayın

getirmiştir. Yapılan 
araştırmalara göre, 
çevre kirliliğinin 
etkenleri arasında 
gürültü yüzde 60'lık 
bir orana sahiptir" 
dedi.
Dünya Sağlık 
Teşkilatının 
gürültüyü, 'Kişinin 
fiziksel, zihinsel ve 
sosyal yönden tam 
bir iyilik durumu' 
olarak tanım
ladığını vurgulayan 
Kılıç, gürültünün 
insan sağlığı açısın
dan önemli bir risk 
oluşturduğunu, 
insanın hareketlerini 
engellediğini ve 
ciddi strese neden 
olduğunu ifade etti. 
Gürültünün işitme 
mekanizması, doğ

mamış çocuklar ile 
prematüre doğum
lar üzerinde de 
olumsuz etkileri 
bulunduğunu vur
gulayan Kılıç, 
Samsun'da 
gürültünün ana 
kaynağının 'trafik' 
olduğunun altını 
çizerek, "Şehir 
merkezinde ana 
caddeler dar. Buna 
karşılık binalar çok 
yüksek ve birbirine 
bitişik durumda. 
Binaların böyle 
oluşu meteoroloji 
avantajlarını 
ortadan kaldırıyor. 
Yüksek binaların 
arasında çalınan 
kornalar, araba 
konvoyları ve 
düğünlerde

çalınan davul-zur- 
nalar, gürültünün 
yankılanmasına 
neden olmaktadır" 
diye konuştu.
Bu yıl yüksek seste 
müzik çalarak etrafı 
rahatsız eden 10 
işletmeye ve 
gereksiz yere korna 
çalarak halkı 
rahatsız ettiği 
tespit edilen 8 
araca ceza 
kestiklerini 
hatırlatan 
Kılıç, bu yıl, yüksek 
seste yayın 
yaparak, kişilerin 
huzurunu, 
sükununu, 
beden ve ruh 
sağlığını bozan 
işletmeler ve 
gereksiz yere 
korna çalarak 
çevreyi rahatsız 
eden araçlar 
hakkında 729 
milyon lira ile 
3 milyar 600 
milyon arasında 
toplam 24 milyar 
lira ceza 
kesildiğini ifade etti.

Ağrı 
kesicilere 

dikkat
Klasik ağn kesicilerin 

uygunsuz kul
lanımının, baş ağrısını 
yükselttiği belirtildi. 
Fırat Üniversitesi Fırat 
Tıp Merkezi Nöroloji 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Serpil Bulut, hastalığı 
gidermek için günde 
2-3 tablete, haftada 
10 tablete ulaşılan 
ağrı kesicilerin ağrıyı 
daha çok tetiklediği- 
ni söyledi. Baş 
ağrısının en ciddi 
sağlık problemi 
olmaya devam ettiği
ni belirten Fırat Tıp 
Merkezi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Bulut, 
her insanın tüm 
yaşamı boyunca 
ortalama olarak 3 
kez ciddi baş ağrısı 
atağı ile karşılaştığını 
söyledi. Bulut, 
"Migren ve gerilim tipi 
baş ağrıları en sık 
karşılaşılan baş ağrısı 
tipleri olup, görülme 
oranlan yüzde 70'lere 
ulaşmaktadır. Bu 
denli sık olmasına

karşın hastalar her 
baş ağrısı atağı için 
hekime müracaat 
etmemekte ve kendi
ni tedavi etmeye 
çalışmaktadır. Baş 
ağrısını gidermek için 
en sık kullanılan 
ilaçldr arasında yer 
alan klasik ağrı kesi
ciler uygunsuz kul
lanıldığında kendileri 
baş ağrısı nedeni 
olmaktadır. Yani has
tanın ağrısını gider
mek için aldığı ağn 
kesici ilaç gün içinde 
2-3 tablete, haftada 
10 tablete ulaşıyorsa 
bu durumda artık 
baş ağnsını 'uygunsuz 
ilaç kullanımına bağlı 
baş ağnsı' olarak 
adlandırıyoruz. Artık 
bu hasta için ağrı 
kesici kullanması 
ağrısını geçirmez, 
bilakis ağrı sıklığı ve 
şiddeti her gün biraz 
daha artacaktır.
Bunun için insanlar 
her baş ağrısı için 
ağrı kesici haplar kul
lanmamalıdır" dedi.

NÖBETÇİ ECZANE
Hipokondriazis 
(Hastalık hastalığı), 
doktorlarca bireyin 
vücudunda hissettiği 
nitelik ve niceliksel 
farklılıkları yanlış 
yorumlayıp, bunlara 
kötü bir anlam ver
erek, ağır bir 
hastalığı olduğu ya 
da olacağı düşünce 
ve korkusunu yaşa
ması olarak tanım
lanırken, aslında kişil
erde görülen bir ruh 
hastalığı olarak belir
tiliyor.
İnternetten derlediği 
bilgilere göre, tıp 
dilinde 
Hipokondriazis halk 
arasında 'hastalık 
hastalığı' olarak bili
nen rahatsızlık dok

torlarca bir çeşit ruh 
hastalığı olarak 
görülürken, muayene 
edilmelerine rağmen 
hastaların tatmin 
olmadıkları ve aynı 
düşüncelerinin 
devam ettiği biliniyor. 
Doktorlar bu rahatsı
zlığın kişide yüksek 
gerilime yol açarken, 
mesleki alanda kendi 
işlev düzeylerinde 
bozulmalara neden 
olduğunu da belirtiy
orlar. Uzmanlar bu 
rahatsızlığın en fazla 
20-30 yaşları arasın
da gençlerde 
görüldüğüne işaret 
ederken, hastaların 
özel bir muamele ve 
tedavi beklentisi 
İçinde oldukları belir

tiyorlar.
Rahatsızlığın etkisiyle 

kişilerin işlerine yöne
lik ilgilerinin 
azaldığını vurgulayan 
uzmanlar, hastaların 
hastaneye yatış, 
check-up, tomografi, 
MR incelemeleri yap
tırarak hastalığı daha 
da pekiştirdiklerini 
belirtiyorlar. Uzmanlar 
rahatsızlığın altında 
yatan sebeplerin 
kişide varolan çevr
eye yönelik saldırgan 
ve öfke yüklü dürtü
lerin bastırma ve yer 
değiştirme şe' ndeki 
savunma mek Az
maları ile fizikse 
yakınma olduğu vur
gulanıyor. Buna 
karşılık doktorlar

kişinin sosyo
ekonomik 
durumun iyi olması, 
kaygı ya da 
depresif bozukluklar 
gibi tedavi edilebilir 
diğer 
rahatsızlıkların 
bulunması, 
beraberinde bir 
kişilik bozukluğu ve 
vücutsal bir 
rahatsızlığın olma
ması hastalığın 
tedavisini kolay
laştırırken, uzmanlar 
hastalığa uygun 
ilaçların kullar - m ve 
bireysel ya da p 
halinde uyguları 
abilen psikoterapi ile 
hastalığın tedavi 
edilebildiğini 
belirtiyorlar.

2 Eylül 2004 Perşembe 
YASEMİN ECZANESİ
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YIL : 32 SAYI : 1920 
FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Nutuk
Geçenlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Hilmi Özkük, “Umutsuzluğa kapıldığınızda 
Nutuk’u okuyun. Ben öyle yapıyorum” demişti.

Ağzına sağlık komutan.
Eline, beynine sağlık Ulu Önder Atatürk.
Sen ne büyük insansın ki...
Yıkılmış, dağılmış, perişan olmuş, bir ümmeti 

bataklıktan çıkardın.
Bağımsızlığına kavuşturdun.
Cumhuriyetle taçlandırdın.
Devrimlerle yolunu açtın.
Uygarlığa hedefledin.
Hedefe de kilitledin.
Sonsuzluğa göçtün.
Senden sonrakiler ne yaptı...
Senin etkinle itti re kaktıra 1946’ya kadar 

götürdü.
Sonra;
Sonrası biliniyor.
Borç milyar doları aşmış.
Topraklar satılığa çıkmış.
Ekonominin dümenine elin gavuru geçmiş.
Bir umutsuzluk, karamsarlık ülke insanının 

üzerine çökmüş.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci, Türkiye 

Cumhuriyetinin dördüncü etkili kişisi bu durum
da senin ‘Nutku’nu öneriyor.

Okuyun diyor.
Ulu Önderim.
Ne ‘Nutuk’ yazmışsın ama...
Sen onu yazdığından bu yana 80 yıla yakın 

zaman geçti.
Hala önümüzü bir meşale gibi aydınlatıyor.
Ama işin kötüsü;
Kimse seni dinlemiyor.
Çünkü okumuyor.
Bayramlarda seyranlarda ‘laf olsun’ diye 

böyyük laflar ediyorlar.
Sonra yine bildiklerini okuyorlar.
Oysa bu işin böyle olmadığını, ‘lafla peynir 

ekmek gemisinin yürümeyeceğini” bilmiyorlar.
Laikliğe yönelen tehditlere aldırmadılar.
Devletin olanaklarını “yandaşlarına” peşkeş 

çektiler.
Elden borç aldılar, avanelerne dağıttılar.
İşin kılıfını da buldular;
“Devletin mâlı deniz yemeyen domuz” dediler.
Ülkeyi üç otuz kalp paraya muhtaç ettiler.
Her şeye rağmen;
Bugünler yine iyi günler.
Yarm senin “Nutuk’unu okumak da bizi kur

taramayacak.
Hiç olmazsa bugün ‘umut’ var.
Yarın o da kalmayacak. Ey yurttaş;
“Nutuk”u oku...
Oku!....

Yeni Mahalle çöplüğüne |î 
şimdi de moloz dökülüyor I -
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir yandan ilgisiz
lik diğer yandan 
vatandaşların 
kötü niyetleri 
sonucu adeta 
çöplüğe dönüşen 
çevre yolunda 
alınan önlemler
den sonra 
çöp yerine 
moloz dökülmeye 
başlandı.
Çevre yolunu 
kullananların 
ibretle izledikleri 
kötü görüntüye 
ve pisliklerini 
buraya 
atmakta ısrarcı 
vatandaşlara 
rağmen geçtiğimiz 
^günlerde 
Belediye 
Fen İşleri 
tarafından 
kaldırılan 
atıkların yerine 
molozlar 
dökülmeye 
başlandı.
Evlerde yapılan 
tamirat sırasında 
çıkarılan 
kartonpiyer, 
tuğla kırıkları, 
sıva artıkları

II II v II

ELEMAN

25

dercesıne 
yenilerini 
bekliyor.

bölge maalesef 
sanki "Buraya 
moloz dökülür"

gibi inşaat 
molozlarının * 
döküldüğü

VASIFLI / VASIFSIZ
ELEMAN ALINACAKTIR. 

ASKERLİK YAPMIŞ OLMALARI 
TERCİH SEBEBİDİR.

ABONE OLDUNUZ MU?
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ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

YENPOTAŞ LTD. ŞTİ.
Tel : 574 05 46 ORHANGAZİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUM O KUTU ISI



“İyi Bir 
Gelecek
Aykent’le 
başlarA”
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz Özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 — 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

ÜCRET
3.000.000.000 TL
3.750.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL

3 Eylül 2004 Cuma FİYATI : 250.000- TL.

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

25 Eylül 2004 tarihinde yapılacak genel kurulda kozlar paylaşılacak

Marmarabirlik’te secim hazırlığı
Birlikte yönetime geldikleri arkadaşları tarafından yöne
tim kurulu başkanlığından düşürülen 72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin Kooperatifi Eski Başkanı İbrahim 
Aksoy, olağanüstü genel kurulda seçim için imza topladı.

Marmarabirlik'te değişen ne?
Marmarabirlik Zeytin Tarım Kooperatifleri kurul

duğu günden beri kendini siyasetten kurtara
madı.

Yönetime gelenler hep, belli bir partinin yan
daşlan ve taraftarları oldu.

Bu, Demokrat Partiyle başladı, daha sonra yıl
larca Adalet Partili dönemde de devam etti.

Gidenler ağam, gelenler paşamdt..
CHP, MSP döneminde ise birşey değişmedi.
Sanınm 1977 yıllarıydı.
CHP İlçe Başkanı Avukat Nezih Dimili, biz de 

yönetimde görevliydik.
Marmarabirliklerin halk kooperatifleri olarak 

işletilmesi İçin zamanın Ticaret Bakanlığında 
tüzük değişikliği yapıldı.

iktidar değişince, Bakanlık emriyle yönetim 
kurulları da görevden alındı.

Yerlerine iktidarın adamları getirildi.
ANAP kurulduktan sonra da birşey değişmedi.
Bu kez ANAP, DYP çekişmesi yaşandı.
Kooperatifler birer arpalıktı.
Eş, dost kayırmacılığı, ekspertislerin adamına 

göre barem belirlenmesinden tutun da, dışarıdan 
Gemlik zeytini olmayan zeytinlerin kaba atılması
na kadar her türlü yoiiuzluğun çirit attığı yerlerdi 
Marmarabirlikler..

Eski Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, 
DYP Umurbey Belediye başkan adayı ve belde 
başkanıydı.

Son seçimlerde AKP’den aday adayı oldu/ 
Ipler koptu.
Genel Müdürlüğe muhalefetide buna eklenince, 

birlikte görev geldiği arkadaşları trafından 
görevden düşürüldü. Şimdi genel kurul yapılacak 
ve halef selef çekişmesini birlikte izleyeceğiz..

72 nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi, 25 Eylül günü 
olağanüstü olarak genel kurul toplantısı 
yapacak.
Mali Genel Kurulun da yapılacağı 
toplantıda, eski yönetim kurulu başkanı 
İbrahim Aksoy’un arkadaşları tarafından 
görevden düşürülmesinden sonra, yöne
tim kurulu seçimleri için tüzük hüküm
lerine göre yetereli imza toplaması 
nedeniyle, genel kurulda seçimler de 
yapılacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

KPSS’de başarılı 
olamayan branş 

mezunlarına 
yeni imkan tanınıyor 
2004 Kamu Personel Sınavı’nda 
(KPSS) puan başarılı olamayan Kız 
Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi 
mezunları ile 4 yıllık İlgili branş 
öğretmeni adalarına yeni İmkan 
yaratılıyor. Bu a bölgesine kadro
suz çalışmak t ere 160 usta öğretici 
kadrosu için 9 EylüTe kadar müra
caat edilmesi İstendi. Sayfa 3’de

Bora Sokağa giriş
II ıı

İstiklal Caddesinde Akbank yanındaki 
Bora Sokağa giriş artık tek yönlü 
oldu. İlçe Trafik Komisyonumun aldığı 
kararı onaylayan İl Komisyonu’nun 
kararı Kaymakamliga geldi. Gazhaı 
Caddesi ve İstiklal Caddesinden gi. 
olan sokakta sık sık araç sahipleri 
kavga ediyorlardı. Haberi sayfa 4’de
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Bora Sokağa giriş 
tek yönlü oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçe Trafik Komis 
yonıı tarafından alı
nan karar gereği ilçe 
içinde yapılacak 
yeni Trafik uygula
malarına başlanıyor. 
Komisyonun aldığı 
kararın İl Trafik 
Komisyonu tarafın
dan onaylanmasının 
ardından Belediye 
Zabıta ekipleri ile 
ilçe Trafik ekipleri 
yapılacak yeni 
düzenlemeler 
için çalışmalara 
başladılar.
Yeni düzenle

Uzm. Dr. Ömer ARTAR 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Sağlık Köşesi

ÇOCUKLARDA KABIZLIK (3)
TEDAVİ: Tedavi zor ve zahmetlidir. Aileye 

tedavi edilebilir olduğu anlatılmalıdır.
1-DİYET DEĞİŞİKLİĞİ
Bol sıvı almalıdır.
SERBEST BESİNLER : Tavuk, hindi, 

balık, yumurta, çavdar-kepek ekmeği, 
zeytinyağı, mısır yağı, tüm taze meyveler, 
taze sebzeler, maden suları, baklagiller, fan- 
tomalt mama.

YASAK BESİNLER : Çiğ et, sosis, salam, 
sucuk, beyaz ekmek, bisküvi, kurabiye, kek; 
pasta, süt, süt ürünleri, muz, fındık, 
kuruyemiş, patlamış mısır.

2- EĞİTİM : Düzenli tuvalet alışkanlığı 
oluşturulmalı. Yemeklerden 15 dakika sonra 
çocuk tuvalete oturtulmalı ve yapsa da yap
masa da en az 15 dakika bekletilmelidir. Bu

melerden biri olan 
Akbank aralığı 
Bora Sokak güzer
gahı bundan 
sonra sadece tek 
gidişli olacak. 
İstiklal Caddesi’n 
den girişin olacağı 
Bora Sokak’ta iki

taraftan da araçların 
girmeleri sonucu 
sürücüler arasında 
tartışmalar 
yaşandığı gibi 
trafiğinde 
aksamasına 
neden olunuyordu. 
Aynı uygulamada

Hükümet Konağı 
önüne de konulan 
park yasağı ve tek 
yönlü gidiş lev
halarıyla trafiğin 
akıcılığının sağlan
ması hedefleniyor. 
İlçe içinde Belediye 
tarafından toplam 77

adet işaret 
levhasının yaklaşık 
5 milyar liraya 
yaptırılırken 
belediye eleman
larınca belirlenen 
yerlere dikilme 
işlemlerine 
başlanıldı..

Hisar ttafei görüntü istiyor
Saffettin ŞEKERŞÖZ 

Televizyon 
yansıtıcılarına 
ters düşen Hisar 
Mahallesi günlerdir 
yayınları 
izleyemiyorlar. 
Bir süre önce 
bakımı yapıldıktan 
sonra biraz olsun 
görüntü alabilen 
mahalle sakinleri 
şimdilerde sadece 
iki-üç kanalın 
dışında televizyon 
izleyemiyorlar. 
Jandarma binasının 
olduğu yerde 
bulunan yan
sıtıcılara ters 
düştüğü için devam
lı olarak şikayet 
konusu olan tele
vizyon yayınları 
yine mahalle halkına 
dert oldu.
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut’u 
her gördükleri 
yerde şikayetlerini 
dile getiren 
mahalle halkı, 
sorunlarının yine de 
çözülmediğinden 
şikayetçiler.

Her vatandaş 
gibi televizyon 
izlemek istediklerini 
dile getiren Hisar 
Mahallesi’ndeki 
vatandaşlar, 
“Mali durumumuz 
iyi olsa uydu

anten kullanırız, 
ama alacak 
gücümüz yok, 
yansıtıcılardaki 
sorunun biran önce 
giderilmesini 
istiyoruz” şeklinde 
konuşuyorlar.

6-12 ay kadar sürdürülür.

3- REKTUM BOŞALTILMASI:
Gece yatarken 5-15 mİ mineral yağı 

meyve suyu içinde içirilir. Sabah gliserin ile 
lavmanla barsaklar boşaltılır.

Kabızlık tedavisinde rektumdaki kitle 
(FEKALOİD) in boşaltılması önemlidir. 
Lavmanın günde 3 kez yapılması ve tedavi 
süresince lavman ya da fitilin her gün aynı 
saatte tercihen yemeklerden yarım saat 
sonra uygulaması önerilir. Bu şekilde 
barsak düzeni (GASTROKOLİK REFLEKS) 
gelişir. Lavman süresi 2-4 gün sürebilir.

Kronik fonksiyonel kabızlıkta fitil ve 
ENEMA kullanılması ağızdan alınan laksotif 
lerden çok daha faydalıdır. Geniş kitle çık
madan ağızdan alınan ilaçların verilmesi 
kramp tarzında ağrılara sebep olabilir.

4- DIŞKI BİRİMİNİN ÖNLENMESİ DÜZENLİ 
BARSAK HAREKETİNİN SAĞLANMASI

Fekoloid kitle boşaltıldıktan sonra günde 
1 kez dışkı çıkışı sağlanmalıdır. Bunun için 
LAKTÜLOZ 1-2 mg/kg önerilir. Laktülozun 
yanına 2-3 hafta sonra BİSACODIL eklenir 
ve 6-12 ay kullanılabilir. Ayrıca sabah akşam 
15-20 mİ mineral yağı (zeytin yağı) verilebilir. 
Doz günde 1 kez dışkılama yapacak şekilde 
düzenlenir.

Makat çatlağı olan çocuklarda, ağrının 
giderilmesi şarttır. Bunun için sıcak su otur
ma banyosu, lokal anestezik ve doku yeni- 
leyici kremler kullanılır.

5- DAVRANIŞ TERAPİSİ:
2 yaş altı çocuklarda tuvalet eğitimi ver

mek uygun değildir. Bu yaştan sonra çocuk 
yemek sonrasında düzenli olarak tuvalete 
oturtulmalı eleştiri veya ceza uygulanmamalı 
teşvik edilerek ödüllendirilmelidir.

Kronik kabızlıkta 6-24 aylık tedavi gerekir. 
Ek süre sonunda % 95 başarı olur. Ailede 
kabızlık olanlarda tedavi zor ve uzundur.

• Tedaviye yanıt yok ise rektal biyopsi, 
tiroid hormonları, ter testi gibi ileri tetkikler 
planlanmalıdır.

ABONE OLDUNUZ MU?
K&fez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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toaraM'feateırfıjı Yazarımız Erol Gürçay’in yıllık izinde 
olması nedeniyle yazısını yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Birlikte yönetime geldikleri arkadaşları tarafından yöne
tim kurulu başkanlığından düşürülen 72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin Kooperatifi Eski Başkanı İbrahim 
Aksoy, olağanüstü genel kurulda seçim için imza topladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

72 Nolu Marma 
rabirlik Gemlik 
Tarım Satış 
Kooperatifi, 
25 Eylül 2004 
tarihinde olağan 
üstü olarak 
seçimli genel 
kurul yapacak. 
13 Temmuz 2004 
Sah günü 
Gemlik Koope
ratif Yönetim 
Kurulu’nda 
alınan kararla 
eski Başkan 
İbrahim Aksoy

KPSS’de 
başarılı 

olamayan branş 
mezunlarına 
yeni imkan 
tanınıyor

yönetim kurulu 
başkanlığından ' 
düşürülmüştü. 
İbrahim Aksoy, 
tüzük gereği 
topladığı imzalarla 
mali kongreyi 
seçimli kongreye 
dönüştürdü.
2000 yılından bu 
yana Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanlığı 
görevini yapan ve 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Okullara kayıt. ..
Anadolu liseleri ile ilgi 
gören okullara, 
bağış yoksa kayıt da yokmuş. 
Üst düzey yetkililerce 
velilere verilen güvence? 
Boşmuş, boş...

görevinden arakadaş 
lan tarafından 
düşürülen
İbrahim Aksoy, 
topladığı imzaları 
yönetime vererek 
seçime gidilmelini 
sağladıllâ 
ORTAKLARIN 
DEDİĞİ OLACAK 
İ 3 Temmuz 2004 
tarihinde 
yönetim kurulu 
başkanlığından 
düşürüldükten sonra 
seçim için kolları 

sıvayan Aksoy, 
genel kurulda 
örtakların dediğinin 
olacağını söyledi. 
“Genel Müdürlüğün 
değil, ortaklarımızın 
verecekleri hür 
iradeleriyle yeni 
yönetim kurulu 
oluşacak" diyen 
İbrahim Aksoy, 
yönetim kurulu 
üyesi olarak bu . 
kadroyla çalışamaya
cağı için seçime 
gidilmesi gerektiğini 
söyledi.
İbrahim Aksoy’un 
yönetim kurulunda, 
kendisini 
destekleyen 
Hüseyin Peker’in 
dışında, Ahmet 
Şahin, Cemal 
Çağlayan ve Ali 
Ihsan Demirkıran’ın 
birlikte hareket 
etmesiyle, Aksoy 
başkanlıktan 
düşürülerek 
yerine Ahmet Şahin 
yönetim kurulu 
başkanlığına 
getirilmişti.
GENEL MERKEZİN 
FİYAT POLİTİKASI 
BİZİ TATMİN ETMEDİ 
Geçen y ı İki 
zeytin barem 
fiyatlarının 

açıklandığında 
Gemlik yönetimi 
olarak 
fiyatları düşük 
buldukları için 
Genel merkezle 
ters düştüklerini 
söyleyen İbrahim 
Aksoy, düşük 
fiyat politikasının 
kaliteli Gemlik 
zeytinine darbe 
vurduğunu ve 
anlaşmazlığın en 
büyüğünün 
Genel Merkeze 
karşı çıkmak 
öldüğünü belirtti., 
25 Eylül 2004 tari- ' 
hinde Kooperatifin 
Orhangazi 
Caddesi 187 
numaradaki 
yeni binasında 
yapılacak seçirhlerde 
kesinlikle ortakların 
dediğinin olacağına 
işaret eden İbrahim 
Aksoy, listesinin 
hazır olduğunu 
belirterek yapılacak 
genel kurulda 
yeni yönetim İçin 
iddialı olduklarını 
söyledi.
Akşoy, “Kazan 
sak ta, kazanmasak 
ta, ortaklarımızın 
dediği olacaktır" 
şeklinde konuştu.

2004 Kamu 
Personel 
Sınavı’nda (KPSS) 
puan başarılı 
olamayan Kız 
Meslek Lisesi 
Çocuk Gelişimi 
mezunları ile 4 
yıllık ilgili branş 
öğretmeni 
adaylarına 
yeni imkan 
yaratılıyor.
Okul öncesi eğitim 
kurumlannda 
görev almak 
isteyen bu kişiler 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüklerine 
müracaat 
edeceklerin 
öncelikle 60 saatlik 
eğitim seminerler
ine katılmış 
olmaları gerekiyor. 
Milli Eğitim

ABONE OLDUNUZ MU?

KOMPLE LOKANTA 
MALZEMESİ SATILIKTIR

Tel : 513 12 17

Bakanlığı tarafın
dan Bursa 
bölgesine kadrosuz 
çalışmak üzere n 
160 adet usta 
öğretici kadrosu 
için 9 Eylül 2004 
tarihine kadar
Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü’ne 
müracaat edilmesi 
isteniyor.
Yapılacak 
müracaatlarda 
uygun görülen 
adaylar girecekleri 
seminerler 
sonrasında 
“Ana okulu ve 
Ana sınıfı, Çocuk 
gelişimi” 
öğretmenliği için 
açık bulunan , 
kadrolara 
yerleştirilme 
imkanı bulacaklar,

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Bebeğinize 7 günde uyumayı öğretin
Bebeklerin kendiler
ine izin verildiği 
takdirde uyku 
alışkanlığını 
kazandığını belirten 
uzmanlar, alınacak 
basit tedbirlerle 7 gün 
içerisinde bebeğin 
uyumayı öğrendiğini 
ifade ediyorlar. 
Bebeğinize yeni bir 
düzen kurup bunu 
uygulamak, ağlayan 
bebeği sakinleştirmek 
ve sabırlı davranmak, 
annelerin sabahla
masına son veriyor, 
işte 7 günde bebeğin 
uykularını düzene 
sokacak çözüm: 
"1. Gün: Yeni Bir 
Düzen Kurun: Uzun 
saatler süren öğle 
uykusu nedeniyle 
birçok bebeğin günü 
ve gecesi birbirine 
karışıyor. Böylece 
bebek uykuda olması 
gereken bir saatte 
oyun oynamayı tercih 
ediyor. Şimdi bu 
durumu düzeltmenin 
zbmanı geldi. Son 
araştırmalar bebek
lerin gece ile 
gündüzü ayırt ede- 
bildiğfnİ ortaya 
koyuyor. Bunun için 
ona gerekli ipuçlarını 
vermeniz yeterli. 
Yarından başlayarak 
onu sabah erkenden 
kaldırın ve her gün 
aynı saatte uyandır
maya özen gösterin.

Yatağını pencerenin 
yakınına koyun ve 
perdeleri aralık 
bırakın. Gün ışığı 
onun uyanmasına 
yardımcı olacaktır, 
öğle uykusuna 
yatırdığınız zaman 
bile hava kararmadan 
önce onu uyandırın. 
Böylece gün ışığında 
uyanması gerektiğini, 
gece ise uyuması 
gerektiğini anlayacak
tır. Bebeğinizi akşam
ları da aynı saatte 
yatağına yatırın. 
Gerekirse loş ışıkta 
ona kitap okuyun 
veya şarkı söyleyin. 
2. Gün: Uygulamaya 
Devam: Dün 
başladığınız rutin 
programa devam 
edin. Hemen pes 
etmeyin. Geceleri 
karnı acıktığriçin 
ağlamaya devam ede
bileceğini unutmayın. 
Onu emzirmek ya da 
beslemek zorunda 
kalıdığınızda bunu 
hafif karanlık bir 
ortamda yapın. Özel
likle geceleri 
bebeğinizi nelerin

rahatlattığını iyi 
gözlemleyin. Ilık 
banyonun bir çocuk 
için sakinleştirici, bir 
başkası içinse tam 
tersi olabileceğini 
aklınızdan çıkar
mayın. Gece 
yatırdığınızda müzik 
dinletmek ya da ninni 
söylemek gibi rutin 
alışkanlıklar 
kazandırın.
3. Gün Ağlama 
Başlıyor: Ağlamak 
çocukların en büyük 
silahı. Anne ve 
babaların da dayana- 
madığı bir durum. 
Ancak, sabırlı olun ve 
kendi kendinize şunu 
mırıldanın: "Sonuç 
uyku olacak" Onu 
uyutmaya çalışırken 
ağlaması karşısında 
endişelenmeyin. 
Bırakın koyduğunuz 
uyku kurallarına 
alışsın. Program 
değişiklikleri 6 aylık
tan küçük çocukları 
çok daha fazla üzüy
or. Bebeğiniz en fazla 
15-20 dakika ağlar 
ama kötü uyku 
alışkanlığı yıllarca 

sürebiliyor. 
Unutmayın ki bu 
çocuğunuzla sizin 
aranızdaki bir savaş. 
Onunla ilgilenmeyin 
ama kendi merakınızı 
gidermek için 5-10 
dakikada bir kapı 
aralığından onu kon
trol edin. Susması 
için ışıkları açmayın, 
yataktan çıkarmayın 
ya da biberon ver
meyin, aksi takdirde 
ertesi gece de 
dakikalarca ağlaya
cağından emin olun. 
4. Gün Ağlama 
Savaşı Sürüyor: 
Geçen gece oldukça 
uzun sürdü değil mi? 
Bu gece biraz daha 
rahat geçecek. Ama 
bilin ki o yine de 
ağlamaya devam ede
cek. Ancak, bu kez 
daha kısa sürecek, 
bize inanın. Bunun 
için kurallarınızın 
kesin olduğunu ona 
ispatlamanız gerekiy
or. Sabırlı davran
maya devam edin. 
Ona karşı yumuşak 
olduğunuz hissini 
uyandırmayın. Yoksa 
geçen geceye göre 2 
kat daha fazla ağla 
yacaktır. Sakın ona 
bu kozu vermeyin.
5. Gün Bebeğiniz 
Sakinleşiyor: / 
Bebeklerin çoğu 3-5 
gün içersinde bu 
programa âlîşıyor.

Dolayısıyla, bu gece 
belki de şanslı gec
eniz. 5 dakikada bir 
onu kontrol etmeyin, 
en az 15 dakika 
aralıklarla odasına 
uğrayın. Bazı bebek
ler odaya sık sık gir
ilmesinden rahatsız 
oluyor. Bu nedenle 
kapı aralığından onu 
izleyin. Hem unut
mayın ki bu gece 
daha az ağlıyor. Uyku 
problemlerinin 
arasında sıkça rast- 
lananların başında 
gece emzirmesi ve alt 
değiştirme geliyor. 
Tabii ki size bunları 
yapmayın demiyoruz 
ama mümkün 
olduğunca kısa ve 
sessiz olmasına özen 
gösterin. Altını 
değiştirirken bile 
kesinlikle ışıkları 
açmayın. Gereğinden 
çok emzirmeyin. 
Böylece hem onu 
rahatsız etmemiş 
olursunuz, hem de 
yeniden altını 
değiştirmek, zorunda 
kalmazsınız 
6. Gün Bebeğiniz 
Uyuyor: İnanılmaz 
gibi geliyor değil mi? 
Sakın, bu mutluluğu 
günlerdir uygu
ladığınız kuralları rafa 
kaldırarak bozmayın.

1 Uyumasını garip 
karşılayarak onu sık 
sık kontrol etmeyin,

Gevşeyin. Onu sıcak 
tutan bir pijama giy
dirin.Böylece üstünü 
açmasını kendinize 
dert etmeyin. Bebek 
monitörünün sesini * 
kısın ve sadece çok 
ihtiyacı olduğunda 
onu duyun. Başarınızı 
gölgeleyecek 
davranışlarda bulun
mamaya özen gös
terin.
7. Gün Uyku Sırası 
Sizde: Kendinize bir 
iyilik yapın ve bu 
gece derin bir uyku 
çekin. Son 6 gündür 
belki çok uykusuz 
kaldınız ama buna 
değdi değil mi? 
Çocuğunuza 
muhteşem bir 
armağan verdiniz: 
Düzenli uyku 
alışkanlığı.
Hiç şüphe yok ki, bu 
program hastalık, 
tatildeki otel odası 
gibi etkenler 
nedeniyle zaman 
zaman aksaklığa 
uğrayacaktır. Oysa 
unutmayın ki, hiç 
uyku problemi yaşa
mamış bebekler bile 
bu durumlarda sorun 
çıkarıyor. Uyku prob
lemi yeniden baş 
gösterecek olursa 
planı en baştan 
yeniden uygulayın, 
ikinci sefer ilkinden 
çok daha kolay 
olacaktır".

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79 
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
NüfusMd. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

_______ OTOBÜS________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

■ s»^

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgâz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz__________ 514 88 70

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122 
Su işlet. 513 45 21 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza Yalnız 185

T

MM tefe
GEMLİK'TE I.K ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN
TADINA I

BAKTINIZ MI?
işyeri ve evlere paket servisimiz fflk

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK 1 
Tel: (0.224) 513 53 67
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İşyeri açmak kolaylaşıyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu, iş yeri 
kurmak ve açmak izin
leri konusunda 
bürokratik engelleri 
kaldıran yeni bir 
yönetmeliğin hazırla
narak başbakanlığa 
gönderildiğini bildirdi. 
Başesgioğlu, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Türkiye'nin en önemli 
sorunlarından biri 
olan işsizliği önlemek 
ve istihdamı artırmak 
için hükümet tarafın
dan işverenlere bazı 
kolaylıklar sağ
landığını belirtti. Bu 
kolaylıklardan birinin 
de hazırlanan yönet
melik olduğunu kayd
eden Başesgioğlu, 
yönetmeliğin işveren
lerin işyeri kurma ve 
işletme belgesi alırken 
karşılaştıkları 
bürokratik engellerin 
ortadan kaldırılmasını 
sağlayacağını ifade 
etti.

rBÂLlFTÜTMAZEVKİNi'ı 

| BİZİMLE YAŞAYIN |

□

|s 
■ □

□ 
□ 
□ 
□ 

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

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Başesgioğlu, bir 
işverenin daha 
önce, kurma izni 
ve işletme belge
si alabilmek için 
18 ayrı belgeyi 
çeşitli yerlerden 
temin ederek 
vermek zorunda 
olduğu nu, 
işlemlerin yapıl
masında herhangi bir 
zaman tahdidi 
olmadığından bir işv
erenin aylarca hatta 
bir yılı aşkın sürelerde 
işletmesini faaliyete 
geçiremediğini 
anlattı.
18 BELGE YERİNE 
3 BELGE 
Bakan Başesgioğlu, 
şunları kaydetti: 
"Türkiye ekonomisi 
açısından büyük kayı
plara neden olan, 
yatırımı engelleyen ve 
istihdamı daraltan bu 
uygulama hazır
ladığımız bu yönet
melikle ortadan 
kaldırılmıştır. Yeni

yönetmelikle işveren
lerimizin işyeri kurma 
veya işletme belgesi 
alabilmesi için daha 
önceden zorunlu olan 
18 ayrı belge yerine 
sadece 3 belgesi 
getirmesi yeterli hale 
getirilmiştir. Bu 3 
belge incelenerek 
işverene verilmesi 
konusunda daha önce 
olmayan 30 günlük 
azami süre kısıtlaması 
getirilmiştir. Bu 3 bel
geyi tamamlayan işv
eren 30 günlük süre 
içinde cevap ver
ilmemesi halinde, bu 
yönetmelik 
çerçevesinde otomatik 
olarak işyerini kurma 

hakkına sahip 
olacaktır." 
Başesgioğlu, aynı 
uygulamanın, işletme 
belgesi verilmesinde 
de geçerli hale getir
ildiğini belirterek, 
şöyle devam etti: "Bu 
yönetmelikle gerekli 
şartları taşıması 
halinde işverenlerim
ize aynı anda hem işy
eri kurma hem de 
işletme belgesi ver
ilebilirle imkanı da 
tanınmaktadır. Bu 
yönetmelikten önce 
işyeri kurma ve 
işletme belgeleri ala
bilmek için eski uygu
lamaya göre işlemleri 
devam edenlere de 
kurma izni almaksızın 
doğrudan işletme izini 
alma imkanı da getir
ilmektedir. Amacımız, 
işletmelerimizin 
önündeki engelleri 
kaldırmak, yatırım 
ortamlarını kolaylaştır
mak ve istihdamı 
artırmaktır." ı

Dünya’nın 
en büyük aşı 
kampanyası
Türkiye, önümüzde
ki günlerde 
dünyanın en büyük 
aşı kampanyasına 
resmen başlıyor. 
Dev proje kap
samında okul önce
si 0-6 yaş grubu 11 
milyon çocuğa kıza
mık aşısı yapılacak. 
Bu yıl okul çağında
ki 10 milyon çocuğa 
kızamık aşısı yapan 
Sağlık Bakanlığı, 11 
milyon çocuğu da 
yıl sonuna kadar 
aşılayıp rakamı 21 
milyona çıkarmayı 
hedefliyor.

». Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Mehmet 
Uğurlü, yaptığı 
açıklamada, aşı 
fâaliyetlerine aşıla
ma oranının düşük 
olduğu Doğu ve 
Güneydoğu'daki 10 
ilde başlanacağını 
söyledi. Uğurlu, 
Diyarbakır, Batman, 
Şlrnak, Van, 
Hakkari, Bingöl, 
Bitlis, Ağrı, Muş ve 
Tunceli, gerçek
leştirecekleri aşı 
çalışmalarıyla ekşik 
kalan aşıların 
tamamlanacağım 
söyledi. Uğurlu, 
aşılama ortalaması 
yüzde 60 olan bu 10 
ili yüzde 80'lere 
çıkarmaları halinde 
Türkiye'nin aşı orta
lamasının yüzde 
90'a ulaşacağını, 
bunun da dünya 
sıralamasında 
büyük başarı ola
cağını belirtti. 
Türkiye'nin 2004 yılı 
Haziran ayı sonuna 
göre aşı ortala
masının yüzde 86 
olduğunun altını 
çizen Uğurlu, "Bu 
Tükiye'nin şon yıl
larda yakaladığı en 
yüksek aşılama 
oranıdır. Çünkü

Türkiye'nin 1980 ve 
1990'h yıllarda 
ulaştığı en yüksek 
aşılama oranı yüzde 
83'tür" diye konuş
tu. Uğurlu, 
Türkiye'de difteri, 
boğmaca, tetenoz, 
verem, hepatit, kıza
mık, çocuk felci gibi 
aşıların eksiksiz 
yapılmasını hede
flediklerini ifade etti. 
Uğurlu, 10 ilde eksik 
aşıların tamamlan
masıyla bu yıl birin
ci turu yapılan 
Kızamık Aşı 
Kampanyası'nın 
ikinci turuna 
başlanacağını 
söyledi. 
Kampanyanın birin
ci turunda okul 
çağındaki 11 milyon 
çocuğa kızamık 
aşısı yapıldığını 
hatırlatan Uğurlu, 
ikinci turda da okul 
öncesi 0-6 yaş 
grubu 10 milyon 
çocuğu aşılayıp 
21 milyon rakamını 
yakalamayı 
planladıklarını 
kaydetti. Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürü 
Mehmet Uğurlu, 
Kızamık Aşı 
Kampanyası'nın 
dünyanın en büyük 
aşı kampanyaların
dan biri olduğunun 
altını çizerek, bu 
alanda rekoru ele 
geçirmek istedikleri
ni belirtti. Uğurlu, 
ayrıca 16-17 Eylül 
2004 tarihleri arasın
da 112 servisi 
başhekimleriyle 
toplantı yapacak
larını, acil servis 
hizmetlerinde 
gelinen noktanın 
değerlendirileceğini 
ve hedeflerin 
gözden 
geçireleceğini de 
özlerine ekledi.
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Orman yangınları 
neden çıkıyor?

Yetişmesi için uzun 
yıllar gereken ve dal* 
ğınlık, ihmal ya da 
kasıt sonucu bir anda 
kül olan, uğruna 
şehitler verilen 
ormanlarda kasıtlı 
yangın çıkarılış 
nedenleri arasında 
"Bu kadar da olmaz" 
denilecek örnekler 
yer alıyor. .
Antalya Orman Bölge 
Müdürlüğü yet 
küllerinden alınan 
bilgiye göre, orman 
yangınlarının yüzde 
95'i insanlardan 
kaynaklanıyor.
Yangınların çıkış 
nedenleri arasında 
ise anız yakma, tarla 
temizleme, sigara, 
piknik ateşi, çoban ve 
avcıların yaktığı 
ateşler ilk sırada 
yer alıyor.
Kasıtlı çıkarılan 
yangınların başında 
ise tarla açma, 
ormancılık sahasın
dan iş temin etme ve 
kundaklamalar geli 
yor. Cinayet işleyen 
ve cesedi ortadan 
kaldırmak isteyenler, 
hem cesedi, hem de 
ormanı birlikte yakı 
yor. Bunun bir örneği 
Antalya'nın Duralilir 
Köyü'nde yaşandı. 
1988 yılında bir kişi 
öldürdüğü kişinin 
cesedini ortadan 
kaldırmak amacıyla 
ormanda yangın 
.çıkardı ve 3 hektarlık 
ormanlık alan yandı.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ ; (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30

UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450MASFALTA 

“ CEPHE12DÖN0N2SINIFZİRAATÂLANI 

=! Wdükkanbit
D YAPILABİLİRSATILIKARSA

«Tel: (0.224) 513 96 83

Geçen yıl da 
Antalya'nın Akseki 
llçesi'nde öldürülen 
iki kişinin cesedi ile 
birlikte orman yakıldı, 
bu yangın, ekiplerin 
müdahalesi sonucu 
büyümeden 
söndürüldü.
İŞ YARATMAK 
AMACIYLA 
YAKILIYOR 
Orman içinde usul
süz işlem yapıldığını, 
kaçak odun 
kesilmesini, hırsızlık 
olaylarını veya yine 
kaçak şekilde yer 
açmaları sözlü ya da 
yazılı ihbar etmekten 
çekinen köylüler, 
orman idaresine olayı 
haber vermek için 
ateş yakıyor.
Orman köylülerinden 
bazıları, kendilerine 
iş yaratmak amacıyla 
ormanları ateşe veri 
yor. Böylece, yakılan 
orman alanlarında en 
az 2-3 yıl iş imkanı 
sağlanıyor. Yakılan 
orman ürünleri 
kesiliyor, ürünler 
kamyonlarla taşını 
yor. Fidan dikimi 
yapılıyor. Böylece ' 
köylüler ücretli olarak 

bu işlerde çalışıyor. 
Ancak, orman idaresi 
iş temin etmek 
amacıyla ormanın 
yakıldığının belir
lemesi durumunda 
o köye ve köylülere 
iş vermiyor.
HELİKOPTER VE 
UÇAK GÖRMEK İÇİN 
YANGIN 
ÇIKARILIYOR 
Bazı dağ köylerinde 
çocuklar, helikopter 
ya da uçak görmek 
amacıyla ormanlarda 
yangın çıkarıyor. 
Yangını söndürmek 
amacıyla helikopter 
ya da uçakların o böl
geye gitmesi sonucu 
çocuklar bu araçları 
yakından görüyor. 
Yetkililer, Toroslar 
bölgesinde bu şe 
kilde bir kaç orman 
yangını çıktığını 
bildiriyor. Dağ köy
lerinde bazı köylüler, 
sevmedikleri ya da 
aralarında husumet 
bulunan komşularının 
düğün işlerini sabote 
etmek amacıyla 
ormanda yangın 
çıkarıyor. Bu yangın 
söndürme çalış
malarına tüm köylüler 

katıldığı için düğüne 
giden insan sayısı 
azalıyor. Bazı 
köylerde, siyasi parti 
taraftarları, rakip 
partinin politika yap
masını ve kalabalık 
toplamasını engelle
mek için ormanları 
bilerek ateşe verip, 
köylülerin dağıl
masını sağlıyor. 
Orman içindeki 
köylerde tarla sahip
leri, tarlalarına zarar 
veren koyun-keçi gibi 
sürülerin o bölgeden 
çıkarılmasını 
sağlamak için tarla 
yakınındaki orman 
alanlarını yakıyor. 
Ekili arazilere zarar 
veren yaban 
domuzu, porsuk, tilki 
ve çakal gibi yaban 
hayvanlarını 
inlerinden çıkarmak 
için ağaçlar ve 
orman ateşe 
veriliyor.
Mantar yetiştirmek 
amacıyla da ormanlar 
elden gidiyor. Özellik
le Akdeniz böl
gesinde, yanan alan
larda "kuzu göbeği" 
denilen mantar türü 
yetişiyor ve köylüler 
bunu toplayarak gelir 
elde ediyor. Yine dağ 
köylerinde, köylüler 
arasındaki husumet, 
çobanların bölgeden 
uzaklaştırılması,, 
köylülerin sevmediği - 
komşularına suç 
atması amacıyla da 
yangınlar çıkarılıyor.

İnsan i 
haklarında 

yeni taktikler
larak, belirlenmiş a 

. olan eğitim amaçlı 1 
atölyelerde katılım*] 
cinin kendi alanında
ki konuyla ilgili egi 
timcilerden ders j 
alması sağlanacak. 
Sempozyum boyun
ca, katılımcıların ] 

hazırlanan insan ■ 
haklarını geliştirme 
ile ilgili otuz taktik 
içeren listeden a 
beş'ine katılma fırsatı 
bulacak. Uluslararası 
Af Örgütü, Barış ] 
Tugayları gibi kuru
luşlardan gelecek I 
eğitimcilerin yanı I 

‘sıra, Güney Afrika ve 
Peru'dan çeşitli grup 
lar, kullandıkları 
yaratıcı taktiklerin 1 
başka alanlara nasıl 1 
uyarlanabileceği 
üzerine atölye çalış- ] 
maları yürütecekler, j 
Sempozyumun genel 
oturumlarında 
konuşma yapacak 1 
olan Güney Afrika'da 
HIV-AIDS konulu •! 
tedavi için eylem i 
kampanyası yürüteni 
Zackie Achmat ve a I 
Uluslararası Kara j 
Mayınlarını I 
Yasak lama 
Kampanyası'nın 
öncüsü olan Jody 11 
VVilliams katılımcılara I 
seslenecek. SempcNN I 
yuma katılacak 

. olanların seyahat 1 

masrafları ve ■ 
sempozyumdaki 
diğer harcamaları 1 
kendileri tarafından 1 
karşılanırken, 
katılımcıların harca- i 
maları karşılaya- a | 
bilmek amacıyla 
dernek tarafından a 
destek fonu oluştur
mak için çalışmalar 
yapıldığı belirtiliyor. 
Sempozyumda, 
Ingilizce.Türkçe ve 
İspanyolca dillerinde 
hizmet verilecek, a

Helsinki Yurttaşlar 
Derneği'ninABD

■ Minneapolis merkezli 
İşkence Mağdurları 
Merkezi (CVT) ve 
Türkiye Ortadoğu 
Amme idaresi 
Enstitüsü (TODAİE) 
ile birlikte yürüttüğü 
"İnsan Haklarında 
Yeni Taktikler" proje
si kapsamında, 2004 
sonbaharında geniş 
kapsamlı bir sem
pozyum yapılması . 
planlanıyor.
Türkiye Ortadoğu 
Amme idaresi 
Enstitüsü'nün 
internet sitesinden 
edinilen bilgiye göre, 
proje, insan haklarını 
geliştirmek ve ihlal
leri önlemek için 
bulunan toplumsal 
ve sivil çözüm yollan 
ve bu çerçevede 
geliştirilen farklı 
taktikleri kapsıyor. 
Ankara'da 29 Eylül -2 
Ekim 2004 tarihleri 
arasnda düzen
lenecek olan sem
pozyumun en önemli 
hedefleri arasında, 
bu taktikleri insan 
hakları alanında 
çalışan diğer insan 
hakları aktivistlerine 
ulaştırmak olarak 
görülüyor.
İnsan Haklarında 
Yeni Taktikler 
Uluslararası 
Sempozyumu, 
dünyanın dört bir 
yanından gelecek 
katılımcılara, taktik
leri ve farklı görüş
leri paylaşma fırsatı 
sunan bir etkinlik 

' olmayı amaçlıyor.
Kadın hakları, çevre 
koruma, açlık ve 
yoksullukla 
mücadele, yurttaşlık 
hakları gibi 
mücadelelerde 
stratejik yaklaşım 
çerçeveleri oluştu-

Lale Kemal Kıhç İlköğretim 1 
Okulu’ndan aldığım diplomamı, 

kaybettim. Hükümsüzdür, i
MEHMET TEKEMEN i
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Eş durumdan atamalara sınırlama
Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 
ve uygulamaya gören 
Atama ve Nakil 
Yönetmeliği'nde eş 
durumundan yapılan 
atama ve nakillere 
sınırlama getirildi. 
Buna göre eşi devlet 
memuru olmayanlar 
eş durumundan tayin 
ve nakil yaptıramacak. 
Edinilen bilgiye göre, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe giren Atama ve 
Nakil Yönetmeliği'nin 
20 maddesinde yer 
alan, "Eş Durumu 
Nedeniyle Atama" 
başlıklı bölümde eş 
durumu atamalarına 
getirilen yeni düzen
lemeler yer aldı.
Yönetmeliğe göre, eş 
durumu nedeniyle 
personelin nakil 
talebinde bulun

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
İzgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

abilmesi için eşinin 
217 sayılı Devlet 
Personel Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 
kapsamına giren bir 
kurum veya kuruluşta 
memur kadrosunda 
çalışması ve ilk defa 
veya naklen atandığı 
hizmet bölgesinde 
eşinin kurumunun 
veya durumuna uygun 
bir kadronun bulun
madığının belgelen
mesi gerekiyor. Söz 
konusu yönetmelik, 
eşlerin ikisinin de 

bakanlık personeli 
olması halinde genel 
kaide kıdemli person
ele öncelik tanıyarak, 
her iki eş içinde D 
veya C hizmet gru
plarından uygun bir 
ilde aile birliğini 
sağlamayı öngörüyor. 
Yönetmelikte eş duru
mu açısından kıdem 
sıralamasıise şöyle 
sıratındı: İl müdürleri, 
başhekimler, klinik 
şefleri, klinik şef 
yardımcıları, 
başasistanlar, 
yan dal uzmanları, 
uzman tabipler, 

tabipler, diş tabipleri, 
eczacılar, 4 yıllık 
yüksek öğrenim 
mezunları, 3 yıllık 
yüksek öğrenim 
mezunları, 2 yıllık yük
sek öğrenim mezun
ları, lise mezunları ve 
bunlarda eşitlik 
halinde kıdem aylığına 
esas yılı ve terfi tarihi 
kıdemli olan.

■ Yönetmelik gereğince 
eğer kıdemli person
elin çalıştığı il diğer 
eş için D veya C 
hizmet grubu il ise 
kıdemsiz eş bu ile 
atanacak. Aksi tak
tirde kıdemli eş için 
kıdemsiz eşin bulun
duğu ilin D veya C 
hizmet grubundan 
olmasına bakılacak. 
Her ikisi de mümkün 
olmazsa Sağlık 
Bakanlığı, her iki eş 
için D hizmet grubun-

~ dan başlamak üzere atama yapılamıyor

n—-------------------------

IstMf önündeki !5 engel
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Türkiye'de istihdamın 
önünde 16 engeli 
belirledi.
Türkiye'de istihdamın 
önündeki en büyük 
engel ekonomik reka
bet gücü ve yatırım 
ortamının elverişsi
zliği oldu. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nca, hazır
lanan "Türkiye'de 
İşsizliğin Önlenmesi’ . 
ve İstihdamın 
Artırılması" adlı 
raporda, ayrıca 
Türkiye'de istihdamın 
önündeki engellerden 
hemen hemen her 
kesimin şikayetçi 
olduğu ifade edildi. 
Rapora göre, istih
damın önündeki en 
önemli 16 engel 
şunlar:

Ekonomimizin 
Rekabet Gücü 
Zayıflığı ve Yatırım 
Ortamı Elverişsizliği: 
'Türkiye, rekabet 

uygun bir ilde 
aile birliğini 
sağlayacak. Aynı ilde 
çalışan eşlerin naklen 
atama talep etmeleri 
halinde, aynı ilke ve 
öncelikler uygu
lanacak. Eşlerden 
biri bir başka kurum
da çalışıyorsa, varsa 
o kurumla yapılan 
protokol hükümleri 
dönem beklenilmeden 
uygulanacak, yoksa 
Bakanlık ilgili kurumla 
ilişki kurarak, ihtiy
acın fazla olduğu 
görev yerinde eşlerin 
çalışmasını sağlaya
cak tedbirleri alacak. 
Münhal kadro bulun
maması nedeniyle 
atama yapılamazsa, 
personel çevre iller
den birine atanma 
talebinde 
bulunabilecek. 
Hiçbir şekilde

gücü açısından 105 
ülke arasında geçen 
yıl 52. olabilmiştir' 
- Makroekonomik 
Politikalarda Üretime 
Gereken Önemin 
Verilmemesi 
- Bankacılık 
Sektörünün İşlevin
den Uzaklaşması 
- Yurtdışına Yatırımcı 
Kaçışı
- Kamu Yatırımlarının 
Azalması
- İstihdam 
Vergilerinin Ağır, 
Kayıtdışılığın Fazla 
Olması
- Birim İşgücü 
Maliyetinin Artışı: 
'Birim işgücü maliyeti 
artışı, yıllık ortalama . 
olarak yüzde 4'tür. 
Türkiye, bu rakamla 
ülkeler sıralamasında 
en yüksek 2. sırayı 
almıştır'
- Vergi Yükünün 
Artışı
- Verimlilik Artışının 
İşgücü Maliyet 
Artışının Oldukça 

ise 657 s^yııı ûevlet 
Memurları 
Kanunu'nun 72. mad
desine göre işlem 
tesis edilecek.
Bu arada, eşi asistan 
olanların eş durumun
dan faydalan
abilmeleri için 
eşlerinin kalan asis
tanlık süresinin 6 
aydan fazla olması 
şartı getirildi. 
Eş durumu 
nedeniyle Atama 
ve Nakil 
Yönetmeliği'nde 
düzenlenen 
atama ve nakil çeşit 
ve usullerinden farklı 
işlem tesis edilmeye
cek. Sağlık personeli 
öncelikle ilgili madde 
hükümlerine göre 
atanacak, daha sonra 
eş durumu nedeniyle 
naklen atanma 
talebinde 
bülunâblfeCek.

Gerisinde Kalması 
- SSK Prim Oranları: 
'Türkiye'nin vergi ve 
prim yükü, 30 OECD 
ülkesi içinde 18 
ülkedekinden 
fazladır'
- istihdam Teşvikleri 
nin Yetersiz ve 
Koordinesiz Olması
- İstihdam 
Formalitelerinin 
Fazlalığı
- Çağdaş ve 
Esnek Çalışma 
Yöntemlerinden 
Yeterince 
Yararlanılamaması 
- Dünyadaki 
Teknolojik Değişime 
Uyumda Sorun ve Ar- 
Ge Çalışmalarında 
Eksiklikler
- Mesleki Eğitim 
Sistemimizin 
Yetersizliği ve İstih
damla Bağlantısının 
Zayıflığı
- Devamlı Mesleki 
Eğitime ve Çalışan 
Eğitimine Önem 
Vermeme".
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Tarım Kredi’den çiftçiye iyi haber Kendine güvenen kş
Tarım Kredi 
Kooperatifleri Birliği, 
kurum tarafından 
ürünü satın alınan 
çiftçilere kilogram 
başına 50 bin liralık 
desteğe ek olarak, 
çiftçinin kullandığı 
bazı cins buğdaylarda 
faiz indirimine git
meyi kararlaştırdı. 
Birlik Genel Müdür 
Yardımcısı İrfan 
Güvendi, yaptığı 
açıklamada, 
sertifikalı buğday ve 
arpa tohumluluğu için 
yüzde 30 olarak belir
lenen tarımsal kredi 
faiz oranında yüzde

Cep telefonu satışlarında rekor
Bu yıl dünyada cep 
telefonu satışlarının 
650 milyona ulaşa
bileceği bildirildi. 
Piyasa araştırma şir
keti Gartner'ın anal
istlerinden Ben 
Wood, 2004'ün ilk 
çeyreğinde dünyada 
153 milyonluk rekor 
cep telefonu 
satıldığını belirterek 
yıllık satışın 650 
milyonu aşması 
halinde bunun 
sürdürülebilir ola
mayacağını, 
piyasanın gelecek 
yıl hızla daralabile
ceğim kaydetti.

50 indirim yapılarak, 
aylık yüzde
0.7 gibi çok düşük bir 
faiz oranı ile tohum
luk kredi kapsamında 
hububat tohumluğu 
verileceğini bildirdi. 
UYGULAMA YIL 
SONUNA KADAR 
Buna göre, tarımsal 
kredi faiz oranında 
yüzde 50 indirim 
sağlayarak, faiz 
oranını yüzde 15 
olarak uygulanacak. 
Bunun da 12 ay 
vadeli, aylık eşit tak
sit ödemeli yıllık 
yüzde 15 faizli kre
dinin, gerçek faizinin

"650 milyon civarın
da yıllık satış olası 
görünüyor" diyen 
Wood, cep telefonu 
satışlarının en canlı 
olduğu pazarın 
yüzde 20 artış görü
nen Güney Amerika 
olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Kuzey Amerika ile 
Avrupa'da ise yeni 
telefon atımından 
çok kullanıcıların 
eski telefonlarını 
gelişmiş renkli 
ekranlı ve entegre 
kameralı modellerle 
değiştirdiği 
gözleniyor." 

aylık yüzde 0.7'ye tek
abül ettiğini belirten 
Güvendi, 31 Aralık 
2004 tarihine kadar 
geçerli olacak uygula
ma ile çiftçilerin 
büyük ölçüde destek
leneceğini kaydetti. 
Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin ser
tifikalı buğday-arpa 
tohumluğunun kul
lanım ve üretimi için 
kullandıracağı kredi
den doğacak gelir 
kaybının karşılanması 
için Hâzinenin 2 
trilyon 175 milyar 
liralık bir kaynak 
ayırdığını belirten

Nokia, Motorola, 
Samsung, Siemens, 
Sony Ericsson ve 
LG'den oluşan 6 
büyük cep telefonu 
üreticisinin küçük 
üreticilerin pazarını 
kapmayı 
sürdürdüğünü anla
tan Wood, geçen 
yıla göre gerilemiş 
olsa da yüzde 29.7 
pazar payı ile 
Nokia'nın cep 
telefonu satışında 
liderliği devam 
ettirdiğini bildirdi. 
Gartner analisti 
Wood, Motorola'nın 
yüzde 15.8 pazar

Güvendi, ayrılan kay
nağın 15 trilyon lira 
tutarında ve 30 bin 
ton civarında serti
fikalı hububat tohum- 
luluğunun 
kredilendirilmesi 
anlamına geldiğini 
ifade etti. 
Limitin sınırlı 
olduğunu vurgulayan 
Güvendi, uygula
madan faydalanmak 
isteyen üreticilerin bir 
an önce müracaatta 
bulunmaları gerektiği
ni, aksi takdirde 
önlerine çıkan bu fır
satı kaçırabilecekleri 
uyarısında bulundu.

payıyla 2'nciliğini 
koruduğunu, son 
yıllarda atılım içinde 
olan Samsung'un 
yüzde 12.1 pazar 
payıyla açık ara 
3'ncü olduğunu 
belirterek Siemens, 
Sony Ericsson ve 
LG'nin yüzde 
6-7 arasında 

birbirine yakın 
pazar paylarıyla bu 
3'lüyü takip ettiğini 
ifade etti.
Geçen yıl dünyada 
520 milyon cep 
telefonu 
satılmıştı.

"Kelimelerden 
önce gözler 
konuşur. Bir kişi 
sizle yere 
bakarak 
konuşuyorsa, 
bence siz o 
kişiyle konuş
mayın. Etkili 
iletişimde göz 
iletişimi esastır.
Konuşurken beden 
dili çok önemlidir. 
Kendine güvenen 
kişi iyi konuşur" 
İzmir'in Aliağa 
ilçesinde devam 
eden 15. Aliağa 
Emek ve barış 
Şenlikleri kapsamın
da düzenlenen 
"konuşma Sanatı ve 
vücut dili" konulu 
panelde kendine 
güvenen kişinin 
daha iyi konuşacağı 
vurgulandı.
Panele konuşmacı 
oıaraK Kaman gazete
ci Ali Kayadibi ile 
Ege TV haber koordi
natörü Cem Kurtoğlu 
doğru ve etkili 
konuşmanın bilgi ve 
kültür birikimiyle 
doğrudan ilgili - 
olduğunu söyledi. 
Aliağa Atatürk Kültür 
Merkezi'nde düzenle
nen panelde 
konuşan Star 
Gazetesi yazarı Ali 
Kayadibi, her türlü 
eleştiriye karşın 
Türkçe'yi en iti 
konuşanların spiker
ler olduğunu söyledi.

Dilin Türkiye de 
iyikullanılmadığına 
işaret eden Kayadibi, 
"bir kişinin konuşma 
sırasında ne söyleye
ceği, edindiği bilgi 
ve birikimle ilgilidir” « 
dedi. "Herkes, dikkat 
ettiği zaman iyi 
konuşabilir" 
uyarısında bulunan 
Kayadibi, "Dili iyi 
kullanmanın yolu 
okumaktan, incele
mekten ve kendini 
yetiştirmekten 
geçer" dedi. 
KURTOĞLU, 
"KENDİNE 
GÜVENEN İYİ 
KONUŞUR" 
Ege Tv Haber 
Koordinatörü Cem 
Kurtoğlu ise iyi 
konuşmakla doğru 
konuşmak arasında ’* 
farklar olduğunu 
kaydetti. "Önemli < 
olan konuşmanın * 
tarzı ve etkili konuş- M 
madır" şeklinde 
konuşan Kurtoğlu, a 
"Dil, kendine güven-s 
le yakından ilgilidir. ’ 
Kendine güvenen jn j 
kişi iyi konuşur" 
dedi.

Uzman doktora doğu görevi
Sağlık Bakanlığı, 
başasistanlık süresi 
dolan uzman dok
torları Doğu ve 
Güneydoğu’ya 
yolluyor. Bir sene 
doğuda çalışan 
doktor döndüğünde 
tekrar başasistan 
olarak atanabilecek. 
Bakanlık, yayım
ladığı genelgeyle 
başasistanlık süresi 
bitmesine rağmen 
klinik şefi veya 
şef yardımcısı ola
mayan doktorları bir

sene için az tercih 
edilen illere gön
derecek.
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da çalışa
cak doktor bulmakta 
zorlanan Sağlık 
Bakanlığı, bu böl
gelere hizmeti zorla 
götürüyor. Daha 
önce hizmeti 
götürmek için 
rotasyon veya 
görevlendirme 
yöntemleri 
kullanabilceklerinl 
söyleyen Sağlık

Bakanı Recep 
Akdağ, illere 
gönderdiği 
genelgeyle araştır
ma 
ve eğitim 
hastanelerindeki 
başasistanları 
hedef aldı.
Bakanlık, başasis
tanlık süresi bitme
sine rağmen kilinik 
şefi veya yardımcısı 
olamayan doktor
ların uzman 
olarak ihtiyaç 
duyulan illerde

görevlendirilmesi 
zorunluluğunu 
getirdi. Buna göre 
hekim Bakanlığın 
sunduğu seçenekler 
içinde bir il seçecek 
ya da Bakanlık 
onu resmen Doğu 
veya Güneydoğu’da 
görevlendirecek. 
Bu bölgelerdeki 
bir senelik görevin 
ardından 
hekim tekrar başa
sistan olarak 
atanabilecek

BAYAN ELEMAN
ARANIYOR ||

Kreş servisinde çalışacak 
20-25 yaşlarında 

BAYAN ELEMAN ARANIY 

Müracaat Tel: 514 62

SAHİBİNDEN J 
SATILIK DAİRE 3 
Kordonda tam deniz cepheli

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire

Tel: 51314 76-51318 99
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Bursa polisinden hipodroma baskın
Bursa polisi, 
trilyonluk 
ikramiyenin 
dağıtıldığı, milyarlık 
bahislerin 
oynandığı 
Osmangazi 
Hipodromu'na 
huzur operasyonu 
yaptı. 400 polis 
memuru, 60 ekibin 
katılımıyla Ahırlar 
Bölgesi'nde 
gerçekleşen 
operasyonda, 7 kişi 
gözaltına alınırken, 
2 ruhsatsız tabanca 
elegeçirildi.
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nün 
Sulh Ceza 
Mahkemesi'nden 
aldığı arama kararı 
doğrultusunda, 
sabah erken

Aşkı okulda öğrenecekler
Çin'in en büyük 
sanayi merkezi olan 
Şanghay'da, çocuk
ların gerçek aşkı 
öğrenmeleri için 
ders programlarına 
aşk ve romantizm 
dersleri konulması 
kararlaştırıldı. Peki, 
çocuklara okul 
sıralarında aşk nasıl 
anlatılacak?
Resmi Şinhua (Yeni 
Çin) haber ajansının 
"Ay Jiaoyu" (Aşk 
Eğitimi) adıyla 
aktardığı yeni ders

saatlerde merkez 
Nilüfer İlçesi 
Altınşehir 
Mahallesi'ndeki 
Osmangazi 
Hipodromu'na 
baskın 
gerçekleştirildi. / 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nün 
yanısıra, çevik 
kuvvet ve ilçe 
emniyet 

yılı müfredatına 
göre, Çinli veya 
yabancı tanınmış 
yazarların aşk üzer
ine yazdıkları şiir ve 
hikayeler, klasik 
veya çağdaş 
olmasına bakılmak
sızın ortaokul ede
biyat kitabına 
girecek. İlgili aşk 
bölümü, ‘'Aşk 
Şarkıdır" veya 
"Eşsiz Deneyim" 
başlıklarıyla 
sunulacak.
Aşk üzerine

müdürlüklerinin 
ekiplerinden oluşan 
400 personel, aynı 
anda 25 bloğun 
bulunduğu ahırlar 
bölgesinde arama 
yaptı. Ahırlarda 
kalan at bakıcısı 
seyislerin, aranıp 
aranmadıkları bil
gisayar vasıtasıyla 
yapılan kimlik 
sorgulamasıyla 

yazılmış yazıların, 
Rus şair Puşkin'in 
çalışmaları, 
Charlotte Bronte'nin 
"Jane Eyre"ından 
alıntılar, eski ve 
yeni dönemde 
yazılmış Çin aşk 
klasikleri gibi birçok 
eserden oluşacağı 
bildirildi.
Gelişen bilgi ve 
medya teknolojisi 
çağında insanların, 
aşkla ilgili tüm 
haber ve yorumları 
kamuoyuyla paylaş- 

anlaşıldı. Polis 
minibüslerinin 
önünde kuyruklar 
oluşurken, polis tri
lyonluk atların 
kaldığı ahırların 
yatakhanelerinde de 
arama yaptı. 
Aramalarda birisi 
kuru sıkı 2 ruhsatsız 
tabanca, 2 yabancı 
şahıs ile 3 aranan 
şüpheli gözaltına 
alındı. Bir kişi de 
sahte nüfus cüz
danıyla yakalandı. 
Gözaltına alınan 
şahıslar Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülürken, 
emniyet yetkilileri 
benzer operasyon
ların devam 
edeceğini ” 
söylediler.

maya olan ilgisinin 
muazzam surette 
arttığının bilinme
sine rağmen 
aşk, Çin toplumun- 
da hem maddi, hem 
de ruhsal manada 
tartışılması zor 
geleneksel bir tabu 
gibi duruyor. Çin 
eğitim müfredatında 
aşk olgusuna çok 
az yer ayrılırken, 
öğrencilerin dikkat
lerinin başka yöne 
kaydıracağı kanaati 
de yaygın.

Protestolu 
senetlerde 
artış var

Bankalardaki 
protestolu senetlerin 
tutarı Temmuz ayın
da, 128.7 trilyon 
liraya çıktı 
Bankalardaki 
protestolu senetlerin 
tutarı Temmuz ayın
da, 128.7 trilyon 
liraya çıktı. , 
Merkez Bankası veri
lerine göre, bu yılın 
Temmuz ayında, bir 
önceki aya göre 
protestolu senetlerin 
tutarı 118 trilyon 
438.3 milyar liradan 
128 trilyon 734.1 mil- 
vâr lirava vükseldi. 
Aynı dönemde 
bankalardaki 
protesto edilen 
senetlerin sayısında 
da artış yaşandı. 
Temmuz ayında 
protesto edilen 

f BURSA HAKİMİYET
I VE KENT I
। GAZETELERİNE ■
■ İLAN ve REKLAM 1
| ALINIR |
। KÖRFEZ REKLAM .
1 TEL: (0.224) 513 96 83 J

"hertürlükartuş dolumu ve
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ

DEĞİŞTİRİLİR

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

Tel : 514 91 30 Fax : 512 20 76

senet sayısı 44 bin 
625 adetten 47 bin 
710 adede çıktı.
Ocak-Temmuz döne
minde ise toplam 
306 bin 771 adet 
senet protesto 
edilirken, bu senet
lerin toplam tutan 
761 trilyon 467.6 
milyar lira oldu. 
Geçen yılın aynı 
döneminde 
protesto edilen 
senet adedi toplamı 
243 bin 664, tutarı 
ise 446 trilyon 
843.6 milyar lira idi. 
Gecen vılın Ocak- 
Aralık döneminde 
toplam 907 trilyon 
941 milyar lira 
değerinde, 480 
bin 231 adet 
senet protesto 
olmuştu.

GENEL KURUL EK GÜNDEM MADDESİ İLANI 
S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ 

KÖOPERATİFİ’NDEN 
GEMLİK

(19 AĞUSTOS 2004 tarihinde Gemlik Körfez Gazetesi’nde yapılan genel kurul ilanına 
ektir.)

25 Eylül 2004 tarihinde Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi No : 187 GEMLİK 
adresindeki kooperatifimize ait toplantı salonunda saat: H.oo’de yapılacak olağan 
Genel Kurul Gündemine, Kooperatif Anasözleşmesinin 25. Maddesi gereği Genel Kurula 
katılma hakkına sahip ortakların 1/10 tarafından yapılan yazılı başvuru talepleri gereği, 
gündemin 13. maddesindeki dilek ve temenniler maddesinden önce görüşülmek üzere, 
aşağıdaki 3 ek madde gündem maddesi olarak ilave edilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ek Madde 1-5 Adet Asil, 5 Adet Yedek Yönetim Kurulu Üyesi seçimi 
Ek Madde 2-2 Adet Asil, 2 Adet yedek Denetim Kurulu üyesi seçimi 
Ek Madde 3-3 Adet asil, 9 adet yedek Birlik Delegesi seçimi
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
ö S S GURUR TABLOSU

S.No ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM S.No ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM

1 SAMED MUTLUCAN ODTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 97 M.BEYAZIT SIR MARMARA ÜNV. İKTİSAT
2 G.SEÇİL GÜLER İTÜ KİMYA MÜH. 98 M.SERDAR DOĞAN ONDOKUZ MAYIS ÜNV SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
3 ZEYNEP TURAN MARMARA ÜNV. HUKUK 99 MANSUR ÜÇLERTOPRAĞI DUMLUPINAR ÜNV. MADEN MÜH.
4 KEMAL SEVİM İSTANBUL ÜNV. HUKUK 100 MEHMET SEVİŞ S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA
5 SİNEM ERASLAN İTÜ METALÜRJİ VE MAL. MÜH. 101 MELEK BAYRAKTAROĞLU ULUDAĞ ÜNV. ZİRAAT MÜH.
6 TALHA BOYALI KLI İTÜ JEOFİZİK MÜH. 102 MELİHA DEMİR SELÇUK ÜNV. RADYO-SİN.-TEL.
7 ABDUSSAMET SUBAŞI ATATÜRK Ü. ÇEVRE MÜH. 103 MERVE ERTAŞ C.BAYAR ÜNV. GIDA TEK.
8 ADEM YURTSEVER ANADOLU Ü. ARKEOLOJİ 104 MİNE USMAN ULUDAĞ ÜNV. ÇOCUK GELİŞİMİ
9 ALEV BAYAZIT ANADOLU Ü. İŞLETME 105 MUHAMMET DEMİRCİ DUMLUPINAR ÜNV. TALAŞLI ÜRT.ÖĞRT.
10 ALİ OSMAN ŞENTÜRK MARMARA Ü. MALİYE 106 MURAT SAVAŞ KOCAELİ ÜNV. METALÜRJİ VE MAL. MÜH.
11 ALİ SARIKAYA BALIKESİR Ü. MAK.MÜH. 107 MURAT ULUCAN S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA
12 ALİ YAŞ MARMARA Ü. ELEKTRİK ÖĞRT. 108 MUSTAFA COŞKUN ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK. 1
13 ALİ YÜCELEN A.MENDERES Ü. MALİYE 109 MUSTAFA KABLAN HARRAN ÜNV. BİYOLOJİ
14 ANIL UFUK ULUDAĞ Ü. SÜT ÜRÜNLERİ 110 MUSTAFA TURHAN 9 EYLÜL ÜNV. İKTİSAT
15 ASİYE TOKSABAY ANADOLU Ü. İŞLETME 111 MÜGE DELİORMAN EGE ÜNV. İŞLETME
16 ASLI AKSU K. HAS Ü. REKLAMCILIK 112 MÜGE EVREN ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK. 1
17 ASLI AYYILDIZ ANADOLU Ü. İŞLETME 113 NAZMİYE DOĞAN ANADOLU ÜNV. HALKLA İLİŞ.
18 ASLIHAN KURNAZOĞLU ULUDAĞ Ü. İKTİSAT 114 NEJDET GÜVENİR S.DEMİREL ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT. II
19 AT İL AY BAŞARAN D.PINAR Ü. MUHASEBE 115 NERGİZ BAYRAKTAR ULUDAĞ ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ.
20 AYKUT AYDIN BALIKESİR Ü. MALİYE 116 NERİMAN TOPLU DUMLUPINAR ÜNV. İKTİSAT
21 AYŞE SEVİNÇ GAZİ Ü. FİZİK ÖĞRT. 117 NESRİN GÜL KOCAELİ ÜNV. TURİZM VE OTEL. İŞ.
22 AYŞEGÜL KÜÇÜK ANADOLU Ü. DIŞ TİCARET 118 NEVZAT TUNCER SELÇUK ÜNV. SÜT ÜRÜNLERİ
23 BAHADIR BOL GAZİ Ü. YAPI ÖĞRT. 119 NEZİHA BAYZAN ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
24 BARIŞ ÖNCÜ Ç.KALE Ü. GIDA TEK. 120 NİL KÜÇÜKKUŞ HACETTEPE ÜNV. JEOLOJİ MÜH.
25 BURAK BAKIŞ S.DEMİREL Ü. PAZARLAMA 121 NURDAN FEYZIOĞLU DUMLUPINAR ÜNV. İŞLETME
26 BURCU GÜRBÜZ A.İ. BAYSAL Ü. TÜRKÇE ÖĞRT. 122 NURDAN YASSIOĞLU BALIKESİR ÜNV. İŞLETME
27 BÜŞRA KÖSE D.PINAR Ü. SERAMİK MÜH. 123 NURGÜL TUTAR ULUDAĞ ÜNV. ÇOCUK GELİŞİMİ
28 CEMAL KAYNAK S.DEMİREL Ü. İTHALAT-İHRACAT 124 NURHAN SOYAT ANADOLU ÜNV. İŞLETME
29 CEMAL ÖZEN H.TEPE Ü. ARKEOLOJİ 125 NURSEL ERGÜVEN KOCATEPE ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
30 CEMALETTİN ÜNAL D.PINAR Ü. İTHALAT-İHRACAT 126 OĞUZ ŞAHVERDİOĞLU SAKARYA ÜNV. İKTİSAT
31 CEMİL ÜRESİN SAKARYA Ü. META. VE MAL. MÜH. 127 OĞUZHAN ATAŞ A. İZZET BAYSAL ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT.
32 ÇETİN PEHLİVAN SELÇUK Ü. DIŞ TİCARET 128 OKAN KURT KOCATEPE ÜNV. METAL ÖĞRT.
33 ÇİĞDEM KÖKSEVEN ULUDAĞ Ü. SINIF ÖĞRT. 129 OKTAY AYDIN ANADOLU ÜNV. DIŞ TİCARET
34 DEMET FIÇICI ANADOLU Ü. OKUL ÖNC.ÖĞRT. 130 ONUR ERDEM AND.KÜL.VE EĞT. VAKFI BİLG.TEK.VE PROG.
35 DENİZ VEYSEL AYAZ İSTANBUL Ü. META. VE MAL. MÜH. 131 ONUR FİDANSOY ANKARA ÜNV. GAZETECİLİK
36 DERYA ÇAKMAK ATATÜRK Ü. DIŞ TİCARET 132 ONUR NOCA ÇANAKALE ÜNV. PAZARLAMA
37 DERYA TAHRAN D.AKDENİZ Ü. SİY.BİL. VE KAMU YÖN. 133 ONUR ÖZDEMİR ULUDAĞ ÜNV. ELEKTRİK
38 DİLEK SAĞIR ANKARA Ü. SANAT TARİHİ 134 ORHAN TÜRKMEN ZONGULDAK ÜNV. İŞLETME
39 DİLEK SAKİN '■NİĞDE Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ. 135 OSMAN ER ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
40 DİLGE KILIÇ KOCAELİ Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ. 136 OSMAN TİRYAKİ SELÇUK ÜNV. TURİZM VE SEY. İŞ.
41 DİREN ÖZGÜN Y.TEKNİK Ü. JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH. 137 ÖMER TUTAK ATATÜRK ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
42 DOĞAN DURMUŞ S.DEMİREL Ü. ,INŞAAT 138 ÖZGÜR İSLAM 9 EYLÜL UNV. İKTİSAT
43 DUYGU DEMİR KAFKAS Ü. İSI ETME ] 39 ÖZKAN YILMAZ HACETTEPE UNV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |

.44 .. DÜRDANE CÖMERT FIRAT Ü RADYO SİN. -TE.. 140 PAKİZE ÖZTÜRK EGE ÜNV. KİMYA MÜH.(İNG)
45 EBRU AYDIN 9 EYLÜL Ü. \ !k. isAl 141 PINAR DEMİRDAŞ DİCLE ÜNV. İLK.MAT.ÖĞRT.
46 EBRU UYGUR ANADOLU Ü. KAMU YÖN 142 PINAR KANİK GAZİ ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
47 ELİF KÖKSEVEN MARMARA Ü. HAZIR GIY. OGRL 143 PINAR KAYA ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK. 1
48 ELİF ÜNER GAZİ Ü. HARİTA KADASTRO 144 RABİA ALTINDERELİ SELÇUK ÜNV. PAZARLAMA
49 EMRAH MALAT ULUDAĞ Ü. TEKSTİL 145 RÜYA PUYAN KTÜ SOSYAL BİL. ÖĞRT.
50 EMRAH YILDIZ SAKARYA Ü. METALÜRJİ VE MAL. MÜH.

146 S.ESRA APAYDIN BALIKESİR ÜNV. İTHALAT-İHRACAT
51 EMRE GERÇEK P.KKALE Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ.

147 S.İLKER ÖZTİRE ULUDAĞ ÜNV. ELEKTRİK
52 ERDEM SEYHAN ANADOLU Ü. HALKLA İLİŞKİLER

148 SEÇİL ÇETİN S.DEMİREL ÜNV. MALİYE
53 ERDİ AYY1LIDIZ ANADOLU Ü. İŞLETME 149 SEÇKİN APAK ULUDAĞ ÜNV. MAKİNE
54 ERDİ SERİN GAZİ Ü. GAZETECİLİK

150 SEDA ER ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
55 ERKAN SEVİNÇ Y.TEKNİK Ü. METALÜRJİ. VE MAL. MÜH.

151 SEDA KARAKUŞ AND.KÜL.VE EĞT. VAKFI ÇOCUK GELİŞİMİ
56 ERSİN OKÇU DİCLE Ü. MAKİNE MÜH.

152 SEDA ÖNEL ANADOLU ÜNV. ÇAL.EKO. VE END.İLİŞ.
57 ERSİN TÜFEKÇİOĞLU ANADOLU Ü. ÇAL.EKO.VE END. İLİŞK.

153 SEDA TÜRE ANADOLU ÜNV. İKTİSAT
58 ERTUĞRUL TOKERLİ M.K.PAŞA Ü. GÜMRÜK İŞLETME

154 SEHER DEMİR S.DEMİREL ÜNV. TIBBİ VE AROMATİK BİT. 1
59 ESER TANER TOSUN BALIKESİR Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ.

155 SEHER GÜLTÜRK SELÇUK ÜNV. PAZARLAMA
60 ESRA ÇEVİK ANADOLU Ü. BASIN VE YAYIN 156 SELDA YENEL ANKARA ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT.
61 ESRA ERSİN ULUDAĞ Ü. HEMŞİRELİK

157 SELMA SİVASLIOĞLU ANADOLU ÜNV. HALKLA İLİŞ.
62 ESRA ÖZDEMİR A.İ.BAYSAL Ü. TEKSTİL

158 SELMAN DİZDAR DUMLUPINAR ÜNV. İŞLETME 1
63 F.MEHMET TUTAL SELÇUK Ü. İKTİSAT

159 SEMA BAYER ZONGULDAK ÜNV. SOSYAL BİL. ÖĞRT. î
64 FARUK KARAKUŞ ZONGULDAK Ü. TURİZM VE OTEL. İŞ.

160 SEMA KORKMAZ S.DEMİREL ÜNV. İTHALAT-İHRACAT
65 FEVZİ TİMURKAYNAK ANADOLU Ü. ÇAL.EKO. VE END.İLIŞ.

161 SEMİH AYYILDIZ MARMARA ÜNV. RADYO-SİN.-TEL. . 1
66 FUNDA AKSAKAL ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

162 SERAP ENÇ 
SERKAN ŞAHİN 
SEVAL AKSÜNGER
SEVDA AVCI

SAKARYA ÜNV. FELSEFE I
67
68
69

GAMZE AYPEK 
GAMZE GÜNDÜZ 
GAMZE YAMAK

GAZİ Ü.
SELÇUK Ü.

ANADOLU Ü.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 
DIŞ TİCARET 

İŞLETME

163
164
165

TRAKYA ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
ANADOLU ÜNV.

TARİH I
İŞLETME 1
İKTİSAT 1

70
71

GÖKAY AYDIN 
GÖKHAN AKAY.

MUĞLA Ü. 
GİRNE AMERİKAN Ü.

SEY.İŞLETMECİLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 166

167
SEVGİ GÜL
SEVGİ YAR

TRAKYA ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV.

HEMŞİRELİK 1
MUHASEBE I

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

GÖKHAN AKGÜN 
GÖKHAN KAVUK 
GÖZDE ARDA 
GÖZDE ERKAL 
GÖZDE KÜTAHYA 
GÜLÇİN NOCA 
GÜLİN YILMAZ 
GÜRKAN İLGAR 
HACER YAŞAR 
HAKAN ASLAN 
HAKAN KAÇAR 
HALİDE TOPLU

ANADOLU Ü.
S.DEMİREL Ü.

ULUDAĞ Ü. 
ANADOLU Ü. 
BALIKESİR Ü. 
C.BAYAR Ü.
ANKARA Ü.

ANADOLU ÜNV. 
DOĞU AKDENİZ ÜNV.

KOCATEPE ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 

DUMLUPINAR ÜNV.

İŞLETME 
İKTİSAT 

ÇOCUK GELİŞİMİ 
İŞLETME 
İŞLETME 

BÜRO YÖN. VE SEK. 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

İŞLETME
HALKLA İLİŞ. VE REKLAMCILIK 

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH.
İŞLETME 
MALİYE

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

SİNEM ARIKAN 
SÜHEYLA SARI 
ŞAKİRE YATGIN 
ŞEMSETTİN KILINÇ 
ŞENNUR YILMAZ 
ŞÖHRET AÇIKGÖZ 
TANER YILDIRIM 
TARIK SAĞIN 
TUĞÇER KALYONCU 
TUNCAY KESKİN 
TURGAY ŞAVLIK

ANADOLU ÜNV.
TRAKYA ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
EGE ÜNV.
ÇANAKALE ÜNV.
BALIKESİR ÜNV.
YILDIZ TEKNİK ÜNV.
MERSİN İLAĞA EĞ.VE KÜLTÜR VAKF
KOCATEPE ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
ULUDAĞ ÜNV.

İKTİSAT I
BÜRO YÖN. VE SEK. 1
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
ZİRAAT MÜH. 1
OKUL ÖNCESİ ÖĞRT. İ
İTHALAT-İHRACAT 1
MAKİNE MÜH. |
GEMİ MAKİNELERİ 1
VETERİNER i
TURİZM VE OTEL. İŞ. 1 i
İKTİSAT |

84 HAŞAN ALİ ÖZCAN EGE ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ. 179 TÜRKAN YEDİKARDEŞLER ANADOLU ÜNV. İŞLE İME |

85 HAŞAN YILMAZ YILDIZ TEKNİK ÜNV. MAKİNE MÜH. * 180 UĞUR BİLGİN MUĞLA ÜNV. MUHASEBE |

86 HÜSAMETTİN DOĞAN CUMHURİYET ÜNV. METALÜRJİ VE MAL. MÜH. 181 ULAŞ NUGAY YEDİTEPE ÜNV. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞ |
87 İBRAHİM ENİS BODUR ZONGULDAK ÜNV. İNŞAAT 182 UMUT SAKIN AKDENİZ ÜNV. SU ÜRÜNLERİ I

88 İBRAHİM İNAN ANADOLU ÜNV. İŞLETME 183 UMUT SUBAŞI S.DEMİREL ÜNV. PAZARLAMA |

89 İBRAHİM ÖZTÜRK MERSİN ÜNV. JVIÜTERCİN-TERC.(ALMANCA 184 VEYSEL ALKAN GİRNE AMERİKAN ÜNV. BİL.TEK.VE PROG |

90 İHSAN TEKE DOĞU AKDENİZ ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ. 185 YAĞMUR AKYILDIZ ANADOLU ÜNV. IŞLEIME 1
İLAY GÖZDE EKMEKÇİ ZONGULDAK ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT. 186 YALÇIN ÇERMAN GAZİ ÜNV. BİLGİSAYAR SİS. ÖĞRT. 1
İLKE ERBAŞ ANADOLU ÜNV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 187 YALÇIN GEYİK KOCAELİ ÜNV. ÇEVRE KORUMA 1
İLKNUR KAHRAMAN ANADOLU ÜNV. HALKLA İLİŞ 188 YASEMİN ÇANKAYA AKDENİZ ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞ. 1
İSMAİL ADANUR S.DEMİREL ÜNV. TASARIM VE KONSKTRÜKSİYON ÖĞRT. 189 YASİN ASLAN AKDENİZ ÜNV. KONAKLAMA İŞ. 1
İSMAİL FIRAT ANADOLU ÜNV. İŞLETME YILDIZ PARLAK S.DEMİREL ÜNV. TURİZM VE OTEL. İŞ. 1
İSMAİL ŞEN BALIKESİR ÜNV. YEREL YÖNETİMLER ZEYNEP DEĞİRMENCİ ANADOLU ÜNV. İKTİSAT |

BİZLERE BU BAŞARIYI YAKALAMAMIZDA BÜYÜK PAY \HİBİ OLZ^ı OKUL ÖĞRETMENLERİMİZE VE |

ÖZEL KÖRFEZ FEN DERSHANELİ ’NE F ,EKKÜR EDERİZ.
ÖĞRENCİ VELİLERİ ADINA ŞENOL SEVİM VE BEKİR BOYALIKLI
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Sedef tedavisinde Türk 
doktorlarının başarısı

Dokuz Eylül Üniver- 
sitesi'nden 2 Türk 
profesör, dünyada ilk 
kez uyguladıkları 
yöntemle, sedef 
hastalığı (psoriasis) 
tedavisi süresini 6-8 
haftadan 1-2 güne 
indirmeyi ve tüm yan 
etkilerini ortadan 
kaldırmayı başardı. 
Dokuz Eylül Üniver
sitesi Dermatoloji, 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Oktay Avcı, çalış
malarını ABD ve 
Almanya'daki araştır
ma merkezlerinde 
sürdüren Prof. Dr. 
Sinan Taş ile ortak
laşa yürüttükleri, 
sedef hastalığındaki 
yeni tedavi yöntemi
nin uluslararası tıp 
dergisinde de yayın
landığını ye kabul 
gördüğünü bildirdi. 
"Dermatology" isimli 
tıp dergisinde yayın
lanan bilimsel 
makalenin, hastalığın 
tedavisinde yeni bir 
dönemin kapısının 
açıldığını dünyaya 
duyurduğunu kayde
den Prof. Dr. Avcı, 
"Uluslararası tıp 
otoriteleri, yeni

Balık birçok hastalığı önlüyor

fllft

Balığın depresyonu 
önleyip, kalp hastalığı
na iyi geldiği bildirildi. 
Semt Pazarları Balık 
Satıcıları Derneği 
tarafından hazırlanan 
katalogda, balık avı 
sezonunun başla
masıyla hangi balığın 
ne zaman alınacağı, 
nasıl pişirileceği soru
larına cevap veriliyor. 
Katalogtan derlenen 
bilgilere göre, ülkem
izde avlanan bazı balık 
türleri bütün yıl boyun
ca yenirken, 
bazılarınının lezzeti 
mevsimine göre 
artıyor.
Bu ay Marmara 
Denizi'nde avlanan 
hamsinin buğulama, 
kızartma ve ızgara, 
İrileşen palamudun da 
tava, ızgara, fırın, 
kiremit, pilaki yahni ve 
lakerda olarak yenmesi 
tavsiye ediliyor. Ekim

tedavi yöntemini, 
(bugüne kadar kul
lanılanlardan tama
men farklı, akılcı bir 
yöntem ve heyecan 
verici) olarak nite
lendirdiler" dedi. 
YENİ TEDAVİ 
YÖNTEMİ
Sedefin eski yöntem
lerle tedavisinin 6-8 
hafta sürmesine 
karşın, yeni yöntemi
nin süreyi 1-2 güne 
indirdiğini ve hiçbir 
yan etkisi olmadan 
başarı sağladığını 
kaydeden Prof. Dr. 

•Awcı, çnylo knnııştıi' 
"Sedef hastalığı, 
kalıtımsal yönüne 
karşın, gerek 
nedeninin tam aydın- 
latılamaması, 
gerekse seçiciliği 
olmayan mevcut 
tedavi yöntemlerinin 

ayında ise palamudun 
yanı sıra lezzeti tam 
yerine gelen lüferin 
ızgara ve buğulaması 
tavsiye ediliyor. Tava 
ve haşlamaya elverişli 
olan uskumrunun 
yoğun olarak avlandığı 
Kasım ayı da pisi 
balığının tadının en 
güzel olduğu dönem. 
Aralık ayında 
Karadeniz'in simgesi 
hamsinin, en lezzelti 
olduğu döneme gi 
riliyor. Bu dönemde 
hamsinin tavası, 
ızgarası, pilakisi, buğu
laması, pilavı, böreği 
ve içli tavası 
yenilebilir.
Aralık, Ocak ve Şubat 
aylarında bolca tutu
lan, Mart Nisan ayların
da da lezzetini koruyan 
tekirin tavasının 
yanısıra, yine Şubat 
ayında tereyağında 
tavasıyla meşhur 

yan etkileri 
nedeniyle, 
hasta, birey
lerin gündelik 
yaşamlarını 
son derece 
etkileyen bir 
hastalık 
olmaya devam 
etmekteydi. ' 
Ayrıca yeni 
yöntemle, 
moleküler 

mekanizmalara dayalı 
tedavi yaklaşımı, 
sedefin nedenine 
yönelik ışık da tut
maktadır." 
Yeni tedavi yönte
minde kullanılan 
kimyasal maddenin, 
hem hücrelerin 
çoğalmasını 
baskıladığını, hem de 
hastalıkta normalden 
daha farklı bir yapı 
kazanmış ve aşırı 
çoğalmış hücreleri 
normal özelliklerine 
çevirebildiğini 
belirten Prof. Dr. 
Avcı, moleküler 
düzeydeki bu yön
temin, ilgili kimyasal 
maddenin krem 
haline getirilmesiyle 
uygulandığını anlattı. 
PRATİK KLİNİK 
UYGULAMASI 

kalkanın mevsimi 
başlıyor. Nisan ayında 
bolca bulunan ve tutu
lan balıklardan lev
reğin buğulaması, kır
langıcın çorbası; 
gümüşbalığı ve 
mezgidin tavası, 
kefalin Izgarası, bar
bunyanın tava ve 
ızgarası tavsiye 
edilirken, çorbasi ile 
meşhur iskorpit de 
Mayıs ayında zevkle 
tüketilebilir. Temmuz 
ayında mevsimi 
başlayan ve tadının en 
lezzetli olduğu dönem 
Ağustos ayı olan 
sardalya asma 
yaprağında ızgarası ve 
tuzlamasıyla ünlü. 
Balıkçıların hazırladığı 
katalogda, balığın fay
daları konusunda 
uzman görüşlerine de 
yer veriliyor. Tabii bir 
besin kaynağı olan ve 
çok sayıda hastalığı

Prof. Dr. Oktay Avcı, 
yeni yöntemin pratik 
klinik uygulamaya ne 
zaman gireceği 
konusunda da şu 
bilgileri verdi: 
"Maliyeti düşürecek 
seri üretim için, 
sürmekte olan ulus
lararası patent süreç
leri ve? başka for
malitelerin tamamlan
ması gerek. Ayrıca 
hastalığın farklı tür
leri bulunması

, nedeniyle de ek bil
imsel klinik çalış
malara ihtiyaç' 
bulunuyor. Bu da yıl
lar alabilecek bir 
durum. 2002 yılında 
başlayan bu çalışma, 
2004 yılında sonuç
landı. Şurası açık ki, 
Türkiye'de gerçek
leştirilen bu çalış
mayla, sedefin 
tedavisinde bugüne 
kadar hiç olmayan 
bir ölçüde etkinliğin 
kapış/açılmış 
durumda." 2 akade 
misyen, birkaç ay 
önce de deri kanser
lerinde moleküler bir 
tedavi yöntemi geliş 
tirerek, uluslararası 
patent başvurusunda 
bulunmuştu.

önleyici özellikler 
taşıyan balığın bolca 
tüketilmesini tavsiye 
eden uzmanlar, günde 
ortalama 350 gram 
yağlı balık tüketen
lerde kalp krizi riskinin 
azaldığını savunuyor. 
Uzmanlar, balıkçı köy
lerinde ve bâlık tüketi
mi yüksek olan 
Japonya'da kalp 
hastalığının az 
görülmesinin 
sebebinin de bu 
olduğunu ifade 
ederek, Finlandiya'da 
yapılan bir araştırmaya 
göre, haftada bir öğün
den az balık yiyenlerin 
yüzde 40'ının depresy
on riski ile karşı 
karşıya kaldığını, bu 
durumnu da balık 
etinde bulunan omega 
3 adlı yağlı asidin az 
tüketilmesinden kay
naklandığını 
kaydediyor.

Kalp krizine ı 
yol açan 
üç ana 
etkene

dikkat edin

Hava kirliği, 
gürültü ve soğuğun, 
kalp krizi riskini 
artırdığı bildirildi. 
Almanya'nın Münih 
kentinde toplanan 
tıp kongresine 
sunulan bir ulus
lararası çalışmaya 
göre; hava kirliği, 
soğuk ve gürültü, 
yüzde 9O'ı 
önlenebilecek 
olan enfarktüs 
riskini artırıyor. 
Araştırmaya göre, 
sürekli gürültü 
enfarktüs riskini 
1,4 kat yükseltiyor. 
Ardı arkası 
kesilmeyen 
gürültü, stres 
hormonu 

NÖBETÇİ ECZANE
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1921 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

salgılanmasına yol 
açarak kan basıncını 
olumsuz etkiliyor. 
Enfarktüs riskinin, 
hava kirliliği 
seviyesine de 
bağlı olduğu 
kaydedilen araştır
mada, kirliğin 
normal seviyenin 
üstüne çıkmasına 
bile gerek olmadığı 
vurgulandı. 
Araştırmaya göre, 
soğuk hava da 
enfarktüse 
davetiye anlamına 
geliyor. Özellikle 
aniden 4 derecenin 
altına düşen hava 
sıcaklığı, kriz 
riskini artırıyor.
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j Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Marmarabirlik
Kuruluş amacı yöre zeytinin yüksek ver

imlilikte değerlenmesini sağlamak, üreticiyi 
desteklemek, elde edilen ürünleri dünyanın dört 
bir yanına pazarlamak olan Marmarabirlik’in 
Gemlik’e bulunan 72 No’lu Kooperatifi 
önümüzdeki günlerde seçime hazırlanıyormuş.

Oysa kooperatifin seçimden başka işi yok 
mu?

Geçenlerde de yazmıştım.
Bir TARİŞ’e bak..
Bir de MARMARABİRLİK’e..
Siyaset bir ur gibi içini sarmış.
Kısır çekişmelersen ben kavgaları..
İşi çığırından çıkarıyor.
Amacından saptırıyor.
Kadri Ağabey’in yazdığı hepimizin de çok 

yakından bildiği üzere Marmarabirlik’te hamam 
aynı hamam tas aynı tas.

Değişen bir şey yok.
Adam kayırma..
Tüyü bitmedik yetimin hakkını yeme..
Yapıyı siyasallaştırma..
Kurulduğunda da böyleydi..
Şimdi de farksız.
Duygusal davranışlar, çıkara dayalı yapının 

payandası oluyor.
Bireysel çıkarlar toplumsal çıkarların önüne 

geçtiğinde, güçsüzlük kaçınılmaz bir süreç.
Kedi kovalamaktan et yenmeye fırsat bulun

muyor.
Aslında Türkiye’de her toplumsal girişimde 

olduğu gibi "kooperatifçilik"te hak ettiği ölçüde 
ve yeterlikte yapılmıyor.

Marmarabirlik ve onu oluşturan kooperatifler 
"akrabayı taallukat" mantığından bir sıyrılabilse 
gerçek profesyonelleri siyaset çarkının dişliler
ine kaptırmasa,bugün "Marmarabirlik"; verimlilik 
ve pazar payı açısından dünya zeytin ve 
zeytinyağı liginin devleri arasında yer alabilirdi.

Ama tren kaçtı..
Yakalamamak içinse ne gerekiyorsa yapılıyor. 
Olan ne yazık ki umutlarını ve geleceğini 

"kooperatifine "bağlayan üretici üyelere oluyor.
Marmarabirlik yönetiminin kısır siyasal 

döngüden en kısa zamanda kendisini arındır- 
ması gerek.  

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZ fi TII ■■■ “""

E L EMAN ARANIYOR

_ BURSA HAKİMİYET VE 
■ KENT GAZETELERİNE 

VASIFLI / VASIFSIZ
ELEMAN ALINACAKTIR. | 

ASKERLİK YAPMIŞ OLMALARI 
TERCİH SEBEBİDİR. 1

YENPOTAŞ LTD. ŞTİ. i
Tel : 574 05 46 ORHANGAZİ j

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 1 

DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA J

| İLAN ve REKLAM ALINIR |

t KÖRFEZ REKLAM >
TEL: (0.224) 513 96 83 1

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

M/ 1AACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK |

Tel: (0.224) 513 J6 83 Fax : (0.224) 513 35 95 |



“iyi Bir 
Gelecek 
Aykent’le 
başlar” 
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz özel Aykent İlköğretim Okulu ve-Anasınıfı 2004 — 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

[ T .. TARAFSIZ SIYASI GAZETE ■■■■■
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2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF' 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

ÜCRET 
3.000.000.000 TL 
3.750.000.000 TL 
4.500.000.000 TL 
4.500.000.000 TL 
4.500.000.000 TL 
4.500.0Ö0.000 TL 
4.500.000.000 TL 
4.500.000.000 TL 
4.500.000.000 TL

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 ■ 512 27 77 GEMLİK

Sabıkalı Yiğit Bekçe, bu kez de polisin elinden kurtulamadı

Sonunda tutuklandı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sakin sezon
Bir yaz sezonunu bitirmek üzeriyiz.
13 Eylül günü okullar açılacağından yazlıklar 

yavaş yavaş boşalmaya başladı.
Bir yandan okul kayıtlan sürerken, aileler 

çocuklarının okul hazıriıklanna başladılar.
Yaz sezonu ilçemizin kıyı yerleşim yerlerinde 

nüfus onbinleri buluyor.
Bu insanların yöre ekonomisine katkısı yadsı

namaz.
Yalnız Küçük Kumla’da 10 binin üzerinde 

konut bulunuyor.
Burada konaklayan insanların kentsel 

ihtiyaçları belediyelerce karşılaşılırken, bu yıl 
gerek Kumla da gejrekse Kurşunlu da sorunlar 
yaşanmadı.

Belediye Başkanları ellerinden gelen gayreti 
esirgemediler yazlıkçılar için..

İşin bir diğer boyutu ise güvenlik..
Bu yıl birkaç küçük olay dışında ciddi hiçbir 

olay yaşanmadı.
Yani asayiş berkemal...
Kumla’nın en önemli sorunlarından biri bence 

eğlence yerlerini kent planında belirlenen alan
lara götürmek olmalı.

Bu yıl da bu konuda bir adım atılmadı.
r Kumla da, konutların arasında gürültülü müzik 
Iralan eğlence merkezleri mutlaka Armutlu yolu- 
nun üzerinde oluşturulacak bir alanda toplan»

Bu yaz denizimiz kirli de olsa İnsanlarımız 
huzurlu bir yaz geçirdiler.
^gl»<»k yıllarda da aynı huzurun yaşanması

....__________________ ___

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan ve 
geçtiğimiz hafta bir bayanın evinden 
tüfeğini zorla alan Yiğit Bekçe, çıkarıl 
dığı mahkemece serbest bırakılmıştı. 
Geçtiğimiz günlerde bir sandalı gasp 
eden ve sandal sahibini tehdit eden 
Bekçe, havaya ateş atınca bu kez polis 
lerce gözaltına alındı. Bekçe, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’iin haberi sayfa 3’de

Tahlil sonucu 
beklemeye son 
Sağlık Bakanlığı, hem hastanelerde 
oluşan kalabalığı ve zaman israfını 
önlemek, hem de hastaların verdikleri 
tahlil sonuçlarını alıp hekime göster
mek için yaşadığı sıkıntıları en aza 
indirmek için yeni bir uygulama 
başlatıyor. Haberi sayfa 5’de

Marmarabirlik fuarı fethetti
Türkiye’nin zeytin markası Marmarabirlik u k ‘ eaı/fa 49'rlo 
73. İzmir Enternasyonal Fuan'na katıldı riaoen Şayia İZ ue

'Tek acil çağrı’ geliyor 
Polis-Jandarma İmdat”, “Yangm-Oman 
Yangını İhbar”, “Hızır Acil”, "Elektrik, 
Doğâlgaz, Su Arıza” gibi ihbarlar, ”112 
Acil Çağrı” adı altında birleşecek. Syf &’de 

Yurtlara kayıtlar başlıyor 
Üniversite öğrencilerinin barındığı yurt- I 
fara asıl listeden kayıt yaptırmaya hak ag 
kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini I 
6-17 Eylül 2004 tarihleri arasında _ SI 
tamam/ayacafc/ar. Haberi sayfa 7’cfe?|

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Festival alanını 
belediye yaptırıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İskele Meydanı 
düzenleme 
ihalesine giren 
iki firmanın da 
yüksek fiyat vermesi 
nedeniyle ihale 
iptal edilirken, 
Festival Alanı 
olarak doldurulan 
meydanı Belediye 
yaptırıyor.
31 Ağustos 2004 
Sah günü 
Belediye'de yapılan 
ihaleye katılan 
iki firmanın da 
şartnamede, 
belirlenen fiyatın 
çok üstünde teklif 
verdikleri için dolgu 
alanı Gemlik'in 
kurtuluş şenlikleri 
de düşünülerek 
Belediye tarafından 
yapılmasına 
karar verildi.
Yapılan işin Satın 
Alma yoluyla 
yaptırılmasına 
karar verdiklerini 
belirten Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "İki kez 
ihaleye çıkarıldı, 
ilkinde hiçbir 
firma katılmadı, 
İkincisinde iki firma 
teklif verdi ancak 
bizim belirlediğimiz 
fiyatın çok üstünde 
teklif verilince

Kurtuluş şenliklerini 
de düşünerek 
zemin betonlama 
işini 'hizmet satın 
alma' yoluyla 
yaptırmaya karar 
verdik" dedi.
MALZEMELER 
HAZIR
Doldurulan Festival 
Alanı için kullanıla
cak olan yapı 
malzemelerinin 
alana dökülerek 
düzeltme 
çalışmalarına 
başlanılırken 
perde demirler 
gelmeye başladı. 
1.825 metrekare 
düzenleme alanına, 
375 metreküp BS25 
pompalı hazır beton,

3.963 ton ince 
betonarme demir, 
12.854 ton hasır 
çelik 1.808 ton kalın 
betonarme demiri 
kullanılacak.
Yaklaşık 120 
metrekare alan 
üzerine proje
lendirilen kalıcı

sahne ile gözlere 
hitap etmesi 
beklenen Festival 
Alanı'nın 11 Eylül 
Kurtuluş 
Şenlikleri'nden 
önce kaba inşaatının 
bitirilmesi 
bekleniyor.

Gemlik Iskelesi'n- 
den İstanbul'a 
yolcu taşıyan (İDO) 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri'ne 
Belediye Satış 
Gişesi'nden 15 
gündür bilet 
verilemiyor.
Bilgisayarlarında 
arıza olduğu 
bildirilen Bilet 
Gişesine gelen 
vatandaşlar cama 
asılan "Bilgisayar 
arızalı olduğundan 
bilet veremiyoruz" 
yazısıyla 
karşılaşıyorlar.
Teknolojinin

Deniz 1 
otobüslerine 

bilet 3 
verilemiyor

geliştiği 
günümüzde bilgisa-^ 
yar arızası nedeniy â 
le biletlerini ala
mayan yolcular ise j' 
ne söyleyeceklerini I 
bilemeden Küm f. 
la'ya yada Yalova 
yolu üzerinde bulu
nan İmam Aslan 
tesislerine gönder- | 
iliyorlar. Deniz 
Otobüs leri Bilet ’ 
Gişesi'nin arızalı 
bilgisayarının 
önümüzdeki birkaç 
gün içinde onarılıp 
bilet işlemlerinin ' 
tekrar Gemlik'ten I 
verileceği öğrenildi.

BÜSKfden gelen araç tıkanan Harı temizliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz günlerde 
aşırı yağan yağ 
murun sele 
dönüşmesiyle 
getirdiği çamurun 
tıkadığı kanalizas 
yon hatları 
temizleniyor.
Manastır bölgesinde 
yaşanan kanalizas 
yon sıkıntısını 
gidermek üzere 
BUSKİ'den çok 
yönlü temizleme 

racı çalışmaya
;ladı. | 

Jzellikle

Manastır bölgesin
den denize yerilen 
kanalizasyon hattını 
dolduran çamurun 
tazyikli suyla boru
lardan atılması için 
getirilen araç vatan
daşların yoğun 
ilgisini çekti. 
Daha önceleri de 
BUSKİ'den 
ihtiyaçların gider
ilmesi için araç 
istendiğini hatırlatan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Manaştır'dan denize 
verilen hattın bu^ük 
olduğu için bü kez. 

çok amaçlı aracın 
gönderildiğini 
söyledi.
Selin getirdiği 
çamurun 
kanalizasyon hattını 
tıkaması nedeniyle 
Manastır bölgesinde 
sorun yaşandığına 
dikkat çeken 
Turgut, "Gelen araç 
kanal denilen geniş 
boruların içindeki 
çamurla birlikte ne 
varsa temizliyor. 
Birkaç gün içinde 
hat tamamen 
temizlenecek" 
şeklinde konuştu



4 Eylül 2004 Cumartesi Sayfa 3■ ■ * ■ -----  HABER .....————g—L—;

Sabıkalı Yiğit Bekçe, bu kez de polisin elinden kurtulamadı

Sonunda tııtuhUı
Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan ve geçtiğimiz hafta bir bayanın 
evinden tüfeğini zorla alan Yiğit Bekçe, çıkarıldığı mahkemece 
serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir sandalı gasp eden ve 
sandal sahibi tehdit eden Bekçe, havaya ateş atınca bu kez tutuklandı
Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz günlerde 
Baiıkpazarı 
Mahallesi’nde 
bıçakla yaralam, 
gasp ve hırsızlık 
suçlamasıyla 
çıkarıldığı mahke
mece tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest kalan 
Yiğit Bekçe, önceki 
gün işlediği suçlarla 
birlikte bu kez 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Melih Süren 
isimli arkadaşıyla 
birlikte Mustafa 
Sarıhan'ın teknesini 
çalarak balık avına 
çıktığı öne sürülen 
Yiğit Bekçe, ken
disinden şikayet 
etmemesi için 
tekne sahibi 
Mustafa Sarıhan'ı 
da tehdit ettiği 
öğrenildi. 
Damadının Yiğit 
Bekçe tarafından 
tehdit edildiğini

Yazarımız Erol Gürçay’ın yıllık izinde 
olması nedeniyle yazısını yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.

1688 kişi 
Doğrudan 

Gelir Desteği 
için başvuruda 

bulundu
--------------------------------~—-------------------------------- ----------- ~~l

duyan Kayınpeder 
Ziya Erim, balıkçı 
teknesinde 
Yiğit Bekçe ile 
Melih Süren'i 
beklediği ancak 
bu kişilerin tekneye 
gelmediklerini 
görünce 
evinin yolunu tutar.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Cari açık....

Evine geldiği 
sırada Yiğit 
Bekçe 
ve arkadaşı 
Melih Süren 
ile karşılaşan 
Ziya Erim, 
tartışmaya 
başladıkları 
anda Yiğit 
Bekçe'nin 
üzerinde taşıdığı 
kuru sıkı tabanca 
ile havaya bir el 
ateş ederek 
olay yerinden 
kaçtığı öğrenildi. 
Olay yerine gelen 
Polis ekipleri 
yaptıkları 
araştırmadan

kahvehaneler 
mevkiinde 
yakalayarak 
göz altına aldılar. 
Yiğit Bekçe ile 
arkadaşı Melih 
Süren, dün 
çıkarıldıkları 
mahkeme

Cari açık büyük,
kriz kapıda.
Bozukluk yapıda, yapıda 
payandalarla olmuyor.
Reçetesi belli:
Çok üretim, az tüketim

sonra Yiğit Bekçe 
ile arkadaşı 
Melih Süren'i
Baiıkpazarı

tarafından 
tutuklanarak 
cezaevine
gönderildiler.

KOMPLE LOKANTA 
MALZEMESİ SATILIK < 7

Tel: 5131217

1 Haziran 2004'de 
başlayan Tarımsal 
Üretimde Doğrudan 
gelir Desteği 
başvuruları 
dün sona erdi. 
Uygulama 
kapsamında tarım
sal üretim desteği 
almak isteyen 
çiftçiler müracaatta 
son gün olan 
dün İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
önünde kuyruk 
oluşturdular, 
ilçe Tarım 
Müdürlüğü’nden 
aldıkları dosyalarda

bulunan belgeleri 
tamamlayan çiftçi 
konumundaki 
vatandaşlar 
bildirimde bulun
dukları dekar başı
na 16 milyon lira 
destek yardımı 
alacaklar.
Geçtiğimiz yıl - 
1926 çiftçinin 
Doğrudan Gelir 
Desteği için 
müracaat ettiği 
bildirilirken bu 
yıl bu rakamın 
yaklaşık 1688 
kişiye ulaştığı 
belirtildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
cehJk

■MR GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Bebeğinizin zekasını geliştirin
Bebeğinizin sizden 
aldığı genetik miras ile 
doğumdan sonraki ilk 
yıllarda karşı karşıya 
kaldığı uyarıcılar ve 
deneyirnler, onun 
zekasının şekillen
mesini sağlıyor. Bu 
şekillendirmeye siz de 
katkıda 
bulunabilirsiniz. 
Beyin için, zekanın 
vücutta konumlandığı 
organ denilebilir. 
Beyin; hata pek çök 
bilinmeyenle dolu. 
Ancak, özellikle öön s 
yıllarda yapılan beyin 
araştırmaları; beynin 
yapısı, bölümleri Ve bu 
bölühılerinfonksiyon- 
ları ile ilgili olarak bizi 
çok daha fazla bileni 
gilendirdi.
ZİHİNSEL KAPASİTE 
Bebek, beyni’milyârlâr- 
ca sinlfîhücresi ile 
donatılmış olarak 
dünyaya gelir. Sinir 
hücreleri,bebeğirı| 
kprşı karşıya Kaldığı 
her deneyim ve uyarıcı 
karşısında birbirleri 
ara^nda bağlantı J 
kurar. Bu bağlantılar 
tekrarlanırsa, kalıcı 
hale gelir ve kocaman 
bir ağa dönüşür. Bu 
ağ, bir ömür pğyunca 
kullanılacak plân Zihin
sel kapasiteyi 
barındırır. Bu, bebeklik

döneminin zihinsel 
gelişim konusunda ne 
kadar belirleyici ve 
önemli bir dönem 
olduğunu bize gös
teriyor. Bebeğinizin 
sizden aldığı genetik 
miras ve doğumdan 
sonraki ilk yıllarda 
karşı karşıya kaldığı 
uyarıcılar ve deneyim
ler, onun zekasının 
şekillenmesini 
sağlıyor.
Sağ ve sol beynin 
görevleri nelerdir? 
Bebeğimizin beyninin 
her iki tarafını da etkin 
bir biçimde kullan
ması, ona neler 
sağlar? Sağ beyin; bil
giyi bir bütün olarak 
ve resitnle işler. Tasvir 
ve semboller kullanır; 
resimlere, şekillere ve 
renklere tepki verir. 
Sözel ifadeler.dışında; 
müziğe vücut diline, 
dokunmaya tepki verir. 
Sezgicidir, önsezilerini 

ve hislerini takip eder. 
Nesnelerle soyut değil, 
duygusal olarak ilişki 
kurar. Uzaysal ilişkileri 
kullanır. Duygusal ve 
yaratıcı taraftır. 
Görerek ve duyarak 
öğrenir. Fanteziye, 
şiire, mecaza merak-, 
lıdır. Ayrıca vücudun 
sol bölümündeki 
duyusal organları ve 
vücut hareketlerini 
kontrol eder. Sol 
beyin; konuşma ve dil 
merkezidir. Analitik > 
(adım adım} düşünür. 
Mantıklı (akılcı yak
laşım) ve sistematiktir. 
Bilgiyi ardışıicve 
doğrusal işler. 
Âyrıntıcîclır. Sayısal 

işlemlerde üstündür.
Sebep- sonuç 
ilişkilerini kullanır. * 
Ayrıca vücudun sağ 
tarafındaki duyu 
organlarını Ve vücut 
hareketlerini kontrol 
eder.

HER İKİ TARAF DA 
ETKİNDİR
Sağ ve sol beyin, ilk 
zamanlarda 
zannedildiğinden çok 
daha bütünsel olarak 
işler. Beynin her iki 
tarafını da etkin bir 
biçimde kullanabilen 
bireyler, zihinsel kapa
sitelerini iki kat değil 
kat kat artırmış olur. 
Bu nedenle, çocuk
larımızın hem 
yaratıcılıklarını (sağ 
beyin) hem de mantık
sal düşünme güçlerini 
(sol beyin), ilk yıllar
dan itibaren 
desteklemeliyiz. 
UYGUN ORTAMI 
YARATIN
Klasik eğitimler, daha 
çok sol beyin kul
lanımını desteklediği 
için pek çok yaratıcı 
yetenek, yetişkin 
yaşlara aktarılamadan 
körelmektedir. Klasik 
IQ testleri de daha çok 
sol beynin işlevlerine 
ilişkin verileri değer
lendirir. Oysa ki 
çocuklarımıza, mantık
sal düşünme gü^.erlhte 
destekleyecek ve 
yaratıcı çözümler 
geliştirmelerine 
yardımcı olacak bir 
ortamı daha okul 
öncesinde 
sunmalıyız.'

Selıejinzefoıjep
Ucuz Çın malı 
oyuncakların toksit 
maddesi ve 
normalden 24 kat 
daha fazla fenol 
maddesi içermesi 
nedeniyle tehlike 
saçtığı bildirildi. 
Son zamânlarda 
ucuz olması 
nedeniyle büyük 
rağbet gören Çin 
malı oyuncaklarının 
insan sağlığına 
büyük zarar 
verdiğini belirten 
uzmanlar, bu oyun
caklar üzerinde 
Rusya'da yapılan 
bilimsel çalışma ile 
Zararın tespit 
edildiğini belirttiler. 
Zonguldak İl Sağlık 
Müdürü Murat 
İlikhan, Çin malı 
oyuncakların "plas- 
tizol” adlı bir ham
maddeden hazır
landığı ve normal 
değerlerin üzerinde 
metil alkol içerdiği 
tespit edildiğini 
ifade ederek, insan
ların dikkatli 
olmasını istedi. 
Fenoİ'üh insan ve 
çevre sağlığına çok 
zararlı bir madde 
olduğunu belirten 
İlikhan, "Metil 
alkolden ortaya 
çıkan kokularda 
çocuklar için zarar

lıdır. Çocukların 
sağlığını tehlikeye 
atmamak için oyun
cak alırken daha 
dikkatli olunmalıdır. 
Oyuncakların insan 
sağlığının, can ve 
mal güvenliğinin 
çevre ve tüketicinin 
korunması açısın- 
dan sahip olması < 
gereken asgari 
güvenlik koşullarını 
sağlamak için 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından oyun- ■ ■ 
caklar hakkında 
çıkan yönet
meliğinin dışında 
kilere rağbet 
göstermemeliyiz" \ 
dedi.
DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından 2002 
yılında çıkarılan 
yönetmeliğe göre ( 
oyuncak alınırken 
dikkat edilmesi 
gereken hususları 
da açıklayan Murat 1 
İlikhan, Türkiye'de 
üretilen bütün I 
oyuncakların Türk | 
Standartları J
Enstitüsüne göre 
uygunluk değer
lendirme işlem
lerinin yapıldığını 
gösteren CE işare- J 
tinin bulunduğunu 9 
söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I
ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5İ3 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum , 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. . 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
l C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

i

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Ânıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513’16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitçe 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler az 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

AKÖAN PE OL 5İ3 10 "
Yf^LlYURT ■< AR ; , 513 30 J 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 251

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00

jSS$ Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 513 10 68

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
&UBİeK 513 45 21 -115 
jjtfaiye / ^?;51Ş.^^5;
^uhasebe Md. 513 45,^1 -182 
JözilşLMd. 513 45*21-111 

Su Arıza , Yalqj£ 185

TAKSİLER
»l^fez Taksi TA^318 21

Çınar Taksi; 67
Güven Taksi 513 3^4(^ 
.GemlikTakşi , t ,513 2^4

Manastır Taksilıd 514 35 50

i® Hâ ?EH
GEMLİK’TE İLK ULUVUSI SALATA Ull

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
İşyeri ve evlere paket servisimiz vartk 

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 53 67
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Tahlil sonucu beklemeye son
Sağlık Bakanlığı, hem 
hastanelerde oluşan 
kalabalığı ve zaman 
israfını önlemek, hem 
de hastaların verdik
leri tahlil sonuçlarını 
alıp hekime göstermek 
için yaşadığı sıkıntıları 
en aza indirmek için 
yeni bir uygulama

IBALIK TUTMA ZEVKİNİ | 
| BİZİMLE YAŞAYIN I

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

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

16/A P'IDANYA
Tel & Fax : (L 24)544 63 14

GSM : (0.5Z2) 297 23 18

başlatıyor.
1 Ocak 2005 yılından 
itibaren tüm 
Türkiye'de yaygın
laştırılacak olan 
Hastane Bilgi 
Sistemi'yle başta 
hastalar olmak üzere 
tüm bilgiler bilgisayar 
ortamında takip edile

cek. Yapılan tahliller 
hasta tarafından 
alınmayacak, direkt 
hekimin önündeki 
bilgisayara 
aktarılacak.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, hayata geçir
ilen Hastane Bilgi 
Sİstemi'ne ilişkin bir 
genelge yayımladı. 
Bakanlığımıza bağlı 
olarak çoğu 7 gün 
24 saat hizmet veren 
kurumların istek ve 
ihtiyaçlarına cevap 
verebilen bilgi sis
temine sahip 

olmasının en önemli 
hedeflerig arasında 
yer aldığını belirten 
Akdağ, bilgi sistem
lerinin temini veya 
mevcut olan bilgi sis
temlerinin geliştirilip 
güncellenmesi için 
atılan ilk adımların 
olumlu sonuç verdiği
ni kaydetti. Akdağ, bu 
alanda önemli 
gelişmeler sağ
landığını ve bunun da 
hizmet sunumda ver
imliliği artırdığını 
bildirdi. Planlamaya 
yönelik bilgi üretimi, 
ulusal ve uluslararası 
ölçekte veri ve bilgi 
paylaşımı, güvenilirlik, 
kaynak ve zaman 
tasarrufu sağlan
masının temini gibi 
nedenlerle bilgi sis
temlerinde belli bazı 
standartların kullanıl
masının gerekliliğine 

işaret eden Akdağ, 
"Bu itibarla hastane 
bilgi sistemleri için ilk 
kez alınacak yazılım
larda veya mevcut 
uygulama yazılımların
da bazı kodlama ya da 
sınıflandırma sistem
lerinin kullanılıyor 
olması kaçınılmaz hale 
gelmiştir" dedi.
Konuya ilişkin Sağlık 
Bakanhğı'ndaki çalış
maların süreklilik arz 
eden bir yapıya kavuş
turulması yönünde 
çaba sarfettiklerini 
anlatan Akdağ, "Bu 
çalışmalar tanı, tedavi, 
ilaç, tıbbi cihaz ve 
malzemeler, resmi 
kurumlar, il, ilçe kod
lan gibi kodlamanın 
mümkün olduğu tüm 
alanların hastane bilgi 
sistemleri içinde stan
dart bir kod sistemi ile 
kodlanarak tanımlan-

abilir hale getirilme
sine, tıbbi ve mali 
tablolara yansıtılması
na yöneliktir" şeklinde 
konuştu. Kullanılacak 
olan kod ya da 
sınıflandırma sistem
lerine ait güncel veri 
tabanının bakanlım 
web sitesinde( 
www.saglik.gov.tr) 
yer alacağını ifade 
eden Akdağ, "Söz 
konusu dokümanda

İnsanoğlu 6 milyon 
yıl önce iki ayağı 
Hım kalkmış

İnsanoğlunun, 
sanıldığı gibi 
3 milyon yıl Önce 
değil, bundan çok 
daha önce, 6 milyon 
yıl önce iki ayağı 
üzerinde yürümeye 
başladığı belirlendi. 
Science dergisinde 
bugün yayımlanan 
makaleye göre, 
şempanze boyunda, 
6 milyon yıl önce 
yaşamış bir canlıya 
ait fosiller, Kenya'da 
bulundu. Bulunan 
fosilin uyluk 
kemiğinin CAT 
olarak adlandırılan 
özel bir X-ray 
taraması sonucun
da, insanın bu 

belirtilen kod sistem
lerinin uygulanması
na, bakanlığımıza 
bağlı tüm 
hastanelerde 
1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 
başlanacaktır" diye 
konuştu. Akdağ, sis
tem kapsamında 
kurum bilgilerinin 
yanısıra hasta bilgi
lerinin de yer ala
cağını kaydetti.

atasının iki 
ayağı üzerinde 
yürüdüğü 
kesinleştirileli. 
Pennsylvania 
Devlet Üniversite- 
si'nden Dr. Robert 
Eckhardt, kemiğin 
yapısının karşılaştır
malı incelemesi 
sonucunda, 
"insanın iki ayağı 
üzerinde, dik olarak 
yürüdüğüne dair 
kesin bulgular elde 
ettiklerini" bildirdi. 
Genetik bilimine 
göre şempanzeler 
ve İnsanın, ortak 
atasından 7 
milyon yıl önce 
ayrıldığı belirtiliyor.

http://www.saglik.gov.tr
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‘Tek acil çağrı' geliyor Türk Telekom

Polis-Jandarma 
İmdat”, “Yangın- 
Oman Yangını İhbar”, 
“Hızır Acil”, "Elektrik, 
Doğalgaz, Su Arıza” 
gibi ihbarlar, ”112 
Acil Çağrı” adı altın
da birleşecek. 
Emniyet Genel Müdür 
Yardımcısı ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Sözcüsü 
Ramazan Er, polisin 
korsan yayınlara 
yönelik çalışmalarını 
aralıksız 
sürdürdüğünü 
belirterek, 6 aylık 
sürede 917 bin 
korsan yayın ele 
geçirildiğini söyledi. 
Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Sözcüsü 
Ramazan Er, 
haftalık bilgilendirme 

| toplantısında, Polis 

Meslek 
Yükseokulları’na 6 
bin 111 erkek, 360 
bayan memur adayın 
alındığını belirterek, 
adayların intibak 
eğitimi ve güvenlik 
soruşturmalarının 
ardından kesin kayıt
larının yapılacağını 
bildirdi.
Teşkilat mensupları 
içerisinden 
205’i erkek, 10'u 
bayan olmak üzere 
215 komiser 
yardımcılığı için 
sınav açıldığını anım
satan Er, 2 Ekim 2004 
tarihinde adaylara 
sınav yapılacağını 
söyledi.
TEK ACİL ÇAĞRI 
Tek Acil Çağrı uygu

GRUP AlLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30

UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450MASFALTA
-] CEPHE12DÖNÜM2.SINIFZİRAATALANI
=! ÇİFTLİK,DÜKKANVEYAYURT

C YAPILABİÜRS/ .ARSA

wTel:(0J24)d3 968;|

lamasının 2005 yılın
da uygulanması İçin 
altyapı çalışmalarının 
sürdürüldüğünü 
belirten Ramazan Er, 
“Polis İmdat”, 
"Jandarma İmdat”, 
“Yangın İhbar”, “Hızır 
Acil”, “Orman 
Yangını” gibi birincil 
acil çağrılar ile 
“Elektrik Arıza”, 
"Doğalgaz Arıza”, 
“Su Arıza” gibi ikincil 
çağrı numaralarının 
”112 Acil Çağrı” adı 
altında birleşeceğini 
kaydetti.
Bu uygulamanın 
pilot il olarak 
Ankara'da başlatıla
cağını ifade eden Er, 
bu konuda diğer 
kurumiarla mutabakat 
sağlandığını bildirdi. 
Polisin son bir yıl 
içerisinde 889 bin 
başvuru ve tespit 
tutanağı düzenlediği
ni, bir milyon 642 bin 
adli ve idari tebligat 
yaptığını vurgulayan 
Er, adresinde 
bulunamayan bir 
milyon 92 bin 
vatandaş ile 
55 bin cezaevi iaşe 
bedeli ile ilgili 
tebligat düzenlediğini 
söyledi.
KORSAN YAYIN 
Er, Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu'nda 
yapılan değişiklikle 
"Fikri Mülkiyet 
Haklarının” güvence 
altına alındığını, 
sanat eserlerinin 
yol, meydan ve 
pazarlarda satışının 

. yasaklanarak 
güvenlik güçlerinin 

yetkisinin 
genişletildiğini 
hatırlatarak, 6 aylık 
dönemde polisin kor
san yayın ve yasaya 
aykırı hareket eden
lere yönelik yaptığı 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Polisin 6 aylık 
dönemde 785 
bin CD-VCD, 12 bin 
DVD, 60 bin kitap 31 
bin teyp kaseti, 581 
bin video kaseti, 21 
bin pornografik 
yayın, bandrollü 
olanlardan 4 bin CD- 
VCD, 720 kitap, 2 bin 
video kasete el koy
duğunu kaydeden Er, 
toplam 917 bin kor
san yayın ve yasalara 
aykırı satılan eser ele 
geçirdiğini bildirdi. 
SORULAR 
Gazetecilerin soru
larını da yanıtlayan 
Er, Irak'ta dün 
öldürülen 3 Türk'ün 
görüntülerinde 
teröristler arasında 
Türkçe konuşanların 
bulunduğunun 
sorulması üzerine 
Er, bugüne kadar 
dini motifli örgütleri 
yönelik yapılan 
operasyonlarda 
Hizbullah dahil 
22 örgütün deşifre 
edilerek eleman
larının yakalandığını 
söyledi.
Öldürülen 3 kişi ve 
Irak'ta taşımacılığın 
güvenli yapılması 
için dün Dışişleri 
Bakanlığı'nda 
geniş tabanlı 
bir toplantı 
yapıldığını da hatırla

tan Er, "Türkiye 
Cumhuriyeti devleti 
yıllardır terörle 
mücadele eden ve 
terörün acısını çeken 
bir devlettir. Onun 
için Türkiye 
Cumhuriyeti 
terörün her çeşidine 
karşıdır" dedi. 
ALAATT|N ÇAKICI 
MİT Müsteşarı 
Şenkal Atasagun'un, 
30 Ağustos 
resepsiyonunda 
Alaattin Çakıcı'nın 
kaçmasıyla ilgili 
basında yer alan 
İddialarla ilgili, 
"Yargı gereğini 
yapmazsa biz 
yaparız" şeklindeki 
sözlerinin hatırlatıl
ması üzerine 
Er, “Sayın 
Müsteşarımızın böyle 
bir söz söyleyip 
söylemediğini 
bilemiyorum. Basında 
yer aldı. Türkiye 
Cumhuriyeti 
demokratik, laik ve 
hukuk devletidir. Bu 
olayla ilgili hukuki 
süreç başlamıştır" 
diye konuştu.
Irak'ın Türkiye'ye 
yeni vize koyması 
diye bir olay 
olmadığını da hatırla
tan Ramazan Er, bu 
ülke ile 1956 yılında 
imzalan anlaşma ile 
karşılıklı vize uygula
masının var 
olduğunu, sadece 
diplomatik pas
aportluların bu 
uygulamadan muaf 
tutulmasının söz 
konusu olduğunu 
söyledi.

Türk Telekom'un yargı 
kararıyla kesinleşenler 
hariç tüm alacaklarının 
sulhen tahsiline 
olanak tanıyan 
Bakanlar Kurulu 
Kararı, Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Türk Telekom'un GSM 
işletmecileriyle yapmış 
olduğu Şebekeler 
arası İrtibat ve İşbirliği 
Sözleşmelerinin (Ara 
Bağlantı Sözleşmeleri) 
bazı bölümlerinin yargı 
kararıyla iptali üzerine 
doğan ihtilaflardan 
kaynaklanan alacak
larının tahsil için bu 
alacakların yargıya 
İntikal edip etmediğine 
bakılmaksızın bir 
defaya mahsus olmak 
üzere bugünden 
İtibaren bir ay içinde 
müracaat eden GSM 
işletmecileri ile Türk 
Telekom arasında sulh 
sözleşmesi imza
lanacak, Bu 
sözleşmelerdeki usul 
ve esaslar ise şöyle 
belirlendi:
- Taraflarca ara 
bağlantı hesaplaş
masına ilişkin olarak 
yapılmış olan ve 20 
Eylül 2003 tarihinde 
yürürlüğe giren pro
tokoldeki sabit termi- 
nasyon ücretlerinin ve 
esaslarının aylık 
dönemleri itibariyle 
geçmiş dönemlerdeki 
oluşan TÜFE oranları 
dikkate alınarak geriye 
gidilmek suretiyle 
tespit edilecek yeni 
terminasyon ücretleri 
kullanılarak 27 Nisan 
1998-20 Eylül 2003 tar
ihleri arasındaki 
dönem için tahsil edile 
cek ana para tutan 
bulunacak. Bu madde 
de yer alan yargı 
kararının kesinleştiği 7 
Kasım 2000 tarihi ile 
20 Eylül 2003 tarihi 
arasındaki tahakkuk 
edecek ana paraya 
ayrıca 16 Haziran 2004 
tarihli Türk Telekom'un 
özelleştirilmesini öngö 
ren 5189 sayılı Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanu 
nun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar aylık

yüzde 1.9 faiz oranı 
uygulanarak tahsil 
edilecek faiz tutarı 
bulunacak.
- Hesaplanacak bu 
tutarlardan daha önce 
ihtilaftan dolayı tahsil 
edilen kısım ve bu 
kısım için aylık yüzde 
1.9 faiz uygulanarak 
bulunacak tutar düşül 
dükten sonra bulu
nacak bakiye, toplam 
18 ay taksit yapmak sı 
retiyle tahsil edilecek. 
- Taksitlendirilecek tu 
tartar için ayrıca sulh 
sözleşmesinin imza 
tarihinden itibaren 
aylık Hazine'nin 
borçlanma faiz oranı 
tutarında faiz uygu
lanacak. Tasarruf Mev 
duatı Sigorta Fonu 
(TMSF) bünyesinde 
bulunan GSM işlet
mecilerinden olan her 
türlü Türk Telekom 
alacağının bu işlet
mecilerin Türk Tele 
kom'dan olan her nevi 
alacaklarının mahsubu 
sonucu oluşacak tutar 
lar, bu işletmecilerin 
satış bedelinden sağ 
(anacak tutarlardan de 
faten karşılanmak sure 
tiyle tahsil edilecek. 
DİĞER ALACAKLAR 
Türk Telekom'un GSM 
işletmecileri dışındaki 
alacaklarının sulhen 
tahsili konusunda | 
toplam paranın en az 4 
eşit taksitle tahsili 
şartıyla Türk Telekom 
Genel Kurulu yetkili 
olacak. Toplam 
paranın belirlen
mesinde ana paraya 
uygulanacak faiz 
oranı, Türk Telekom J 
Genel Kurulu tarafın- ' 
dan tespit edilecek. | 
Ulaştırma Bakanlığı, J 
bu karar ile belirlenen 
usul ve esaslar 
çerçevesinde borçlular 
tarafından yapılacak J 
müracaatlar ile imza- 
lanacak sulh sözleşme 
terinin düzenlenmesi, 
uygulamaya ilişkin j 
usul ve esasların belir
lenmesi ve bu karann . 
uygulanmasından I 
doğan tereddütlerin J 
giderilmesi konusunda 
yetkili olacak

Beşiktaş Askerlik Şubesi’nden 
aldığım Askeri Subay Kimlik 1 

kartımı kaybettim. Hükümsüzdü!] 
AHMET DAĞISTAN

I



4 Eylül 2004 Cumartesi Sayfa 7

Yurtlara kayıtlar başlıyor
Üniversite öğrenci
lerinin barındığı yurt
lara asıl listeden kayıt 
yaptırmaya hak 
kazanan öğrenciler 
kayıt işlemlerini 6-17 
Eylül 2004 tarihleri 
arasında 
tamamlayacaklar. 
2004-2005 akademik 
yılında yurtlara 90 bin 
öğrenci kayıt yaptıra
cak. Yurtlar 15 
Eylül'de hizmete gire
cek. Yurtlarda boş 
kalan yatak sayısına 
göre hazırlanacak bir
inci yedek listeden 
yurda girmeye hak 
kazanan öğrencilerin 
keşin kayıtları da 20- 
24 Eylül 2004 tarihleri 
arasında yapılacak. 
Bundan sonraki her 
pazartesi günü sırasıy
la yedek listedeki 
öğrencilere 5'er gün 
kayıt süresi tanınacak. 
Yedek listeler ilgili 
yurt ve bölge müdür
lüklerinden takip 
edilecek.

Öğrencilerden kayıt 
sırasında müracaat 
bilgi formundaki 
beyanları gereği 
istenecek belgeler 
dışında öğrenci durum 
belgesi, aile durum 
belgesi (vukuatlı nüfus 
kayıt örneği), 12 adet 
cepheden çekilmiş 
vesikalık fotoğraf (kız 
öğrencilerin 
fotoğraflarının güneş 
gözlüksüz, düzgün 
kıyafetli, başı açık; 
erkek öğrencilerin 
güneş gözlüksüz ve 

sakalsız olması 
gerekiypr), 
savcılık belgesi 
veya adli sicil 
raporu, ikamet
gah belgesi ve 
18 yaşını 
doldurmamış 
olanlar için veli 
izin belgesi 
gerekiyor. 
Öğrenciler 
kayıt sırasında 
yurt ücreti ile 
depozito da 

ödeyecekler. Ücretler, 
öğrencinin kalacağı 
yurdun niteliğine göre 
39 milyon lira ile 180 
milyon lira arasında 
değişiyor. Yurt ücret
leri, Ocak 2005'te 
artırılacak. Yurt ücret
leri, yurt müdürlükler
ince öğrencilerin 
barındığı yurtlarda 
tahsil ediliyor. 
Ücretler, üçer aylık 
dönemlpr halinde 
(Ocak-Şubat-Mart, 
Nisan-Mayıs-Haziran, 
Temmuz-Ağustosr

Eylül, Ekim-Kasım- 
Aralık), o döneme ait 
ilk ayın son iş günü 
saat 14.00'e kadar 
alınıyor. Farklı ücret 
uygulaması yapılan 
yurtlarda ise 
ödemelerin aylık 
olarak yine ayın son iş 
günü saat 14.00'e 
kadar yapılması 
gerekiyor. 1 yıllık 
erken ödemelerde 
yüzde 20 indirim 
uygulanıyor.
YURT KILAVUZU 
Bu arada kayıtlar 
sırasında öğrencilere 
"YURTKUR Hizmet 
Kılavuzu" başlıklı 
kitapçık dağıtılacak. 
Kitapçıkta öğrencilerin 
yurtta barındıkları 
sürece dikkat etmeleri 
gereken kurallara yer 
verilerek, uyarılar 
yapılıyor. Buna göre, 
yurda girmek için 
aranan koşullardan 
herhangi birini son
radan kaybeden, tak
sirli suçlar hariç tecil 

edilmiş bile olsa 
hakkında mahkumiyet 
kararı verilen, yurt 
kurallarına uymayıp 
süresiz uzaklaştırma 
cezası alan, yurt ücre
tini zamanında öde
meyen ve belirtilen 
sürede depozitosunu 
tamamlamayan öğren
cilerin yurtla ilişiği 
kesilecek. Yurttan 
süresiz çıkarma cezası 
alan öğrencilerin 
öğrenim kredileri de 
kesilecek. Kitapçıkta 
öğrenciler, şu kural
lara uymaları 
konusunda uyarılıyor: 
'- Alkollü içecek, uyuş
turucu ve uyarıcı 
madde kullanmayınız, 
bulundurmayınız, 
- Milli birlik ve 
beraberliği bozacak 
yayın ile genel ahlaka 
aykırı resim ve afişleri 
yurda getirmeyiniz, 
asmayınız ve odanızda 
bulundurmayınız, 
- Yurt binalarında 
duvarlara, kapılara, 

demirbaş eşya üzer 
lerine yazı yazmayınız, 
işaret ve benzeri 
şekiller çizmeyiniz, 
yapıştırmayınız, 
- Yurdun içinde ve 
dışında genel ahlak 
kurallarına aykırı 
harekette bulun
mayınız. Her ne sebe
ple olursa olsun, 
idareci ve görevlilerin 
görevlerini yapmaları
na engel olmayınız, 
- Yurt idaresinden izin 
almadan yurt içinde 
yasal olmayan toplan
tılar düzenlemeyiniz, 
gösteriye katılmayınız, 
- Yurt içinde kesici, 
delici alet veya silah 
bulundurmayınız, 
- Her ne şekilde olursa 
olsun yasadışı 
örgütlere katılmayınız 
ve faaliyette bulun
mayınız, 
- Yurt idaresinden 
prosedüre uygun izin 
almadan geceyi 
dışarıda, 
geçirmeyiniz."

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Cep telefonu hastalık gibi
HİZMETİNİZE AÇILDI

Ş ........... ......

Almanya’da yapılan 
bir gençlik araştır
ması, 1 ti - 24 yaş 
arasındaki gençlerin 
yüzde 12-sinin cep 
telefonu borcu 
olduğunu ortaya 
çıkardı. Gençlerin 
aşırı kullanma 
nedeniyle kişi başına 
borcu 1800 euro’yu 
buluyor...
Cep telefonları gün
delik hayatın artık 
ayrılmaz bir parçası. 
Özellikle gençler içip 
en şon model 
telefonuna^p 
olmak, telefohun o__

Münih kentinde bulu
nan Gençlik 
Araştırma Merkezi 
tarafından yapılan bir 
araştırma, konunun 
çarpıcı boyutunu 
ortaya koyuyor. 
Araştırmaya göre, 11 
-12 yaş aralığındaki 
her iki Almandan biri,

Bakanı Renate 
Kühnast, çocuklar 
ve "gençlere özel 
hatlar”ın açılmasını 
talep ediyor.
Bu öneriye göre, _9f 
genç hat 
09°°'lü,hfcqr^-

13-22 yaş aralığıqn 
dakilerindepçIgH

sah?frtiWgtmBa

c®bıfie«Wı>ıB8BY ;®'
-M

sonuçları var: Resmi Mc

J ^ıS.nsîEa

TOBbS&İOSV venıa

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
DOYANIAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur ıı

EV VE İŞYERLİME SE^ViS YAPILIR 
İstiklal ©âîft <N0tyB|9 Gemlik / BURSA

aıı pun |<

kça pahalı 
ında geterprah

|l( n

şarkının melodisiyll
Imanl
2’si bı

•lü o' '" WFb« k

Hüsam /

5/liö A XeT 
fozcusu

fiyle

eK3Q H
ençlerin borcu, kişi firmalara bırakıkuğıı ı

B00 euro^Û^T^^^Ü^^Sk, 
ep teiaföVru»Aknau% »vrmMermdünyıının
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■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAMTS ■■■

KÜÇÜK KUMLA BELEDİYESİ 
2004 YILI PARKETAŞI VE BORDÜR DÖŞEME İSİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İHALE KAYIT NUMARASI
1-idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2- ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe Başlama Tarihi

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

: 2004 /127912

: Küçük Kumla Belediyesi K. Kumla / Gemlik / BURSA
: (0.224) 538 16 06 Fax : (0.224) 538 16 00

: 13000.00 m2 parke taşı ve 1400.00 mt bordür döşeme işi
: Köy içerisi ve sahil kesiminde muhtelif cadde ve sokaklar
: Sözleeşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

: Küçük Kumla Belediye Başkanlığı 
: 15/09/2004 Saat: 15.oo

4- ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya sanayii odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin İlk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayii Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğunu Ticaret ve / veya 

Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicil kayıtlı olduğuna dair 
belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden bel* 
geler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. İhaleye yabancı istekliler katılamaz.
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. ihale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. Bankadan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar neznindeki 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli bankalardan alınacak 
belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri,
İsteklinin son 15 yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörden sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
1 adet mimar veya inşaat mühendisi, 2 adet belgeli inşaat kalfası veya inşaat ustası ve yeterli sayıda işçi
4.3.3. Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler.
Bir adet traktör ve 3,5 tonluk romörk, 1 adet fibrasyonlu kompartör, 1 adet yükleyici ve kazıcı, 1 adet forklift
5* İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık makamında görülebilir ve 100.000.000 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale saatine kadar Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık makamına verilebileceği gibi, iadeli taâh* 

hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. ;
8- İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleridir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat 
sözleşmesi imzalanacaktır.

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

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olmalıdır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. Basın : 2004 / 70

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

Kreş servisinde çalışacak 
20-25 yaşlarında

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat Tel : 514- 62 69

SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE
Kore/onda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire 

Tel: 513 14 76-513 18 99

^öjrA

M
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Açıköğretim Lise 
kayıtları başladı. 
Bakanlıktan yapılan 1 
açıklamaya göre, 
2004-2005 eğitim- 1 
öğretim yılı 1.dönem 1 
yeni kayıt işlemleri 1 
17 Eylül 2004 tarih- 1 
leri arasında yapıla- I' 
cak. Kayıt yaptırmak j 
isteyen öğrencilerin 1 
İl Eğitim Hizmetleri 1 
Merkezi
Müdürlüklerine 
başvurması 
gerekiyor.

fflasyou 
hedefi ] 

(uluyor
DİE, bu yıl Ağustos 
ayı itibariyle aylık | 
enflasyonun toptan 
eşya fiyatlarında 
(TEFE) yüzde 0.79 1 
arttığını, tüketici fiy- , 
atlarında (TÜFE) 
yüzde 0.58 arttığını 
açıkladı.
Ağustos'daki 
düşüşle TEFE'de yıl
lık enflasyon yüzde 1 
10.52 olurken, yıllık 
enflasyon hedefine I 
yaklaşılmış oldu, j 
TÜFE'deki yıllık 
enflasyon ise yüzde J 
10.04 gerçekleşti., a 
Çekirdek enflasyon 
olarak adlandırılan j 
özel sektör imalat !' 
sanayinde fiyat artışı I 
ise Ağustos ayında W 
yüzde 1.5 düzeyinde! 
gerçekleşti.
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KÜÇÜK KUMLA BELEDİYESİ 
2004 YILI PARKETAŞI VE BORDÜR İMALATI İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İHALE KAYIT NUMARASI
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2- ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) işe Başlama Tarihi

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

: 2004/127878

: Küçük Kumla Belediyesi K. Kumla / Gemlik / BURSA
: (0.224) 538 16 06 Fax : (0.224) 538 16 00

: 300.000 Adet parketaşı ve 6.000 adet bordür imalatı işi
: Köy içerisi ve sahil kesiminde muhtelif cadde ve sokaklar
: Sözleeşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

: Küçük Kumla Belediye Başkanlığı
: 15/09/2004 Saat: 14.oo

Otoyol ve 
köprü 

iicretoıde/ı 
kağan araç 
yanacak

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya sanayii odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerişinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayii Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğunu Ticaret ve / veya 

Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicil kayıtlı olduğuna dair 
belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

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

4.1.3.3. İhaleye yabancı istekliler katılamaz.
4.1.3.4. Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. Bankadan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bânkalar neznindeki 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli bankalardan alınacak 
belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin begleler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri,
İsteklinin son 15 yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörden sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3.2. isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
1 adet mimar veya inşaat mühendisi, 2 adet belgeli inşaat kalfası veya inşaat ustası ve yeterli sayıda işçi
4.3.3. Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler.
İmalat işinde kullanılacak araçlar yükleniciye aittir.
Bu ihaleye benzer iş olarak parke taşı ve bordür döşeme ile ilgili çalışmalar
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık makamında görülebilir ve 100.000.000 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
7-Teklifler ihale saatine kadar Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık makamına verilebileceği gibi, iadeli taah

hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,
8- İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat 
sözleşmesi imzalanacaktır.

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

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olmalıdır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. Basın : 2004 / 69

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ 

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

Tel : 514 91 30 Fax : 512 20 76

ABONE OL"'İN UZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Otoyol ve boğaz 
köprülerinden ücret 
ödemeden geçen araç 
sahipleri, geçiş ücreti 
ve idari para cezasını 
ödemediği takdirde 
aracını satamayacak 
ve fenni muayenesini 
yaptıramayacak. 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanhğı’ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, otoyollar ve 
boğaz köprülerinden 
ücret ödemeksizin 
geçiş yapan araç 
sahiplerine uygu
lanacak para cezasına 
ilişkin yeniden düzen
lenen kanun Resmi 
Gazete’de yayımla
narak, yürürlüğe 
girdiği hatırlatıldı. 
Açıklamada, otoyol ve 
boğaz köprüleri için 
belirlenen geçiş ücre
tini ödemeden geçtiği 
tespit edilen araç 
sahiplerine, geçiş 
ücretinin 10 katı idari 
para cezası kesileceği 
belirtildi.
Geçiş ücreti ve 
kesilen idari para 
cezasının, tebliği tari
hinden itibaren 1 ay 
içinde ödenmemesi 
halinde bu araçların 
fenni muayeneleri ile 
satış devirlerinin 
yapılamayacağı 
bildirildi.

«T
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Türkiye'nin zeytin markası Marmarabirlik 73. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katıldı

Marmarabirlik fuarı fethetti
73. İzmir 
Enternasyonal 
fuarına katılan 
Marmarabirlik, 
bu yılda fuarın en 
gözde firması olma 
özelliğini korudu. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun 
Marmarabirlik 
standında inceleme 
yaptıktan sonra 
birlik yöneticilerini 
başarılı çalışmaları 
nedeniyle kutladı. 
Bu yıl Gençlik ve 
Gelecek ana teması 
işlenen ve1158 
firmanın katıldığı 
73. İzmir

Enternasyonal Fuarı 
nda (İEF) ürünleri 
ve estetik standlarıy- 
la göz kamaştıran 
Marmarabirlik, 
ziyaretçilerin yanı 
sıra Sanayi ve 
Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun büyük 
beğeni topladı. 
Marmarabirlik 
zeytinlerinden tadan 
Bakan Ali Coşkun, 
'Ben Marmarabir 
lik'in diyet ürünü 
olan az tuzlu 
zeytinini özellikle 
tercih ediyorum. 
Bu lezzet damağım
dan düşmüyor.

Bu kaliteli ürünler ile 
uluslararası pazarda 
her zaman en iyi 
yerde olacağınıza 
inancım sonsuz^ 
dedi.
Bakan Coşkun 
Marmarabirlik'in 
sürekli olarak ürün 
kalitesini artırdığını 
marka olarakta en 
iyi yerlere ulaştığını 
belirterek, 
'Marmarabirlik 
ulusal pazarlarda 
çok etkin bir marka 
konumuna gelmiştir. 
Disiplinli ve özverili 
çalışmalarının 
karşılığını aldığını 
gözlemliyorum. 
Bu beni çok sevin
diriyor. Başarı için 
ne gerekiyorsa 
Marmarabirlik 
yapmış durumda, 
Biz hükümet olarak 
reel, başarılı çalış
maların yanındayız' 
dedi 
Marmarabirlik standı 
fuar alanında

ziyaretçi akınına 
uğradı.
Marmarabirlik Genel 
Müdürü İsmail 
Muzaffer Eren sıcak 
havaya rağmen fuar 
ziyaretçilerinin 
yoğun ilgisinden 
memnun olduklarını 
dile getirdi.
Eren, 'Bizim için 
tüketicinin mem
nuniyeti çok önemli. 
Pazarın lideri olarak 
sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz.
Çalışmalarımızı

aynı titizlikle 
aralıksız sürdürmeye 
devam edeceğiz. 
Hedefimiz 
Marmarabirlik'i

Uluslararası 
pazarlarda hak ettiği 
yere ulaştırmaktır' 
diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

i Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
ı Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Burun kanaması halinde ne yapılmalı?
Burun kanaması 
hekimlerin oldukça sık 
rastladığı acil durum
lardan birisidir. Burun 
kanaması şikayeti olan 
hastaların çok az bir 
kısmı (yaklaşık %10) 
bu şikayetleri 
nedeniyle hekime 
başvurmakta ve bun
ların da çok az bir 
kısmı bu sorun 
nedeniyle hastaneye 
yatırılmaktadır. Can 
sıkıcı bir duruma 
neden olan burun 
kanamalarının hasta
ları korkutmak dışında 
çok nadiren yaşamı 
tehdit edici boyuttadır. 
Memorial Hastanesi 
Kulak Burun Boğaz 
Kliniği'nden 
Doç.Dr.Burak 
ERDAMAR, burun 
kanamaları ve kana
maların durdurulması 
hakkında şu bilgileri 
verdi:
1) Ön burun kana
maları: Burun ön kıs
mından gelen kana
malardır. Ayakta duran 
ya da oturan kişide 
burun deliğinden akan 
kanama şeklinde ken-

n

y-
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y* 
le 
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on 
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Besindeki gizli tehlike
Gizli parazit hastalığı 
geçiren gebe anneler, 
sakat ya da ölü doğum 
riski ile karşı karşıya 
kalabilir. Gizli parazit
lerin vücuda girmesini 
engellemenin en basit 
yöntemi temizlik. 
Basit temizlik kuralları
na uymak, çiğ sebze- 
meyve ve et tüketimin
den kaçınmak, parazit 
hastalığını önlemekte 
etkili Ülkemiz gibi 
gelişmekte olan ülkel
erde değil, gelişmiş 
birçok ülkede de sağlık 
sorunlarının bir boyu
tunu bağırsak parazit
leri oluşturmaya devam 
ediyor.
Bir parazit vücuda 
girdiği zaman ya ölür 
veya zarar vermeden 
yaşayabilir (enfeksiy
on) ya da zarar vererek 
yaşayabilir (hastalık). 
Parazitlere bağlı enfek
siyon, hastalığından 
çok daha sıktır. Kişinin 
sağlık durumuna göre 
parazitler ya fiziksel 
varlıkları ile veya özgül 
besinler için konakla 
yarışa girerek hastalığa 
neden olurlar. Birçok

dini gösterir.
2) Arka kanamalar: 
Kanama burun delik
lerinden olsa bile 
çoğunlukla genize 
doğrudur. Otururken 
veya ayakta duruken 
bile kanama boğaza 
doğru olur. Arka burun 
kanamalarının tanın
ması oldukça önem
lidir. Bu kanama 
tipinde olan hastaların 
uzman Kulak Burun 
Boğaz hekimi tarafın
dan takibi gerektirmek
tedir. Arka kanamalar 
daha çoğunlukla yaşlı 
kişilerde olur. Bu hasta 
grubu genellikle yük
sek kan basıncı (hiper
tansiyon) olan kişiler 
ya da trauma geçirmiş 
kişilerdir.
Burun kanamaları 
çocuk yaş grubunda 
özellikle ön kanama 
tipinde olmaktadır. 
Kuru hava ve kış 
aylarında görülen 
kabuklanmalar kana
maya neden olmak
tadırlar. Bundan korun
mak için nemlendirici 
kremi burun orta böl
gesine parmak ucu ile 

parazit enfeksiyonunda 
anemi görülür. Anemi 
parazitin direk etkisin
den çok hastanın genel 
beslenme durumunu 
yansıtan bir bulgudur. 
Paraziter hastalıklarda 
parazitin tipine göre; 
bulaşma yolu, vücutta 
yerleşim yeri, hastada 
gelişen belirtiler ve lab- 
oratuvar tanı yöntem
leri değişkenlik gös
terir. Birçok parazit 
dışkı ile bulaşır. İnsan 
dışkısının gübre olarak 
kullanılması, tuvalet 
sonrası temizliğe özen 
gösterilmemesi, 
tuvaletlerin açıkta 
olması gibi hijyen 
kurallarına uyulmaması 
veya yetersizliği 
durumlarında bulaşma 
yolu genellikle elden 
ağızadır. Parmaklar,

sürmek faydalı 
olacaktır.
Bu amaçla vazelin gibi 
kremler sürülebilir.
Gençlikle gece yat
madan kullanılması 
yeterli olacaktır.
Nemlendirici önlem
lerin alınmasına karşın 
kanamalar durmuyorsa 
hekime başvurulması 
önerilir.
Ön Kanamanın 
Durdurulması 
Sizde ya da 
çocuğunuzda burun 
kanaması varsa şunları 
uygulayınız:
1) Burnunuzun ucunu 
başparmak ve diğer iki 
parmağınız arasına 
alarak sıkıştırınız.
2) Başınız yüksekte 
tercihan oturur 
pozisyonda yaklaşık 
beş dakika bekleyiniz.
3) Başınızın kalbiniz
den yüksek pozisyon
da olmasına dikkat edi
niz. Bu nedenle otur
manız ya da başınız 
yukarıda uzanmanız 
uygun olacaktır.
4) Burun ve yanağınıza 
buz tatbik ediniz.
(Bir plastik torba içeri- 

sebze veya meyveler, 
sinekler enfeksiyonu 
bulaştırır. Tekrar 
hastalanmayı önlemek 
çok güçtür.
TIRNAKLAR KISA 
KESİLMELİ
El yıkama, tırnakların 
kısa kesilmesi ve 
fırçalanması bulaş

mayı azaltabilir. Tenya 
paraziti az pişmiş sığır 
eti, balık tenyası çiğ 
veya az pişmiş balık, 
köpek dışkısı, 
sivrisinek sokması 
veya kan nakli ve kedi 
dışkısından bulaşır. 
Gebeliğinde sessiz tok- 
soplazma geçiren 
annelerin yenidoğan 
bebeği organ anom
alileriyle doğar veya 
gebelik düşük veya ölü 
doğum şeklinde 
sonlanır.
KARIN AĞRISI YAPAR 
Parazit enfeksiyonların
da parazitin vücutta 
yerleşim yeri değişken
lik gösterir. Çocuklarda 
en sık görülen paraz
itler, bölgesel farklılık
lar olsa da, yuvarlak 
solucan, kıl kurdu, 
amip, giardia, tenya ve 

sine buz doldurarak) 
Kanama Durduktan 
Sonra Yeniden 
Kanamayı Önlemek 
İçin
1) Sümkürmemeye 
dikkat ediniz
2) Yerden bir şey 
kaldırmak ya da buna 
benzer zorlayıcı 
hareketler yapmayınız
3) Başınızı mutlaka 
göğsünüzden yukarıda 
tutunuz
Ne Zaman 
Doktora-Acil 
Servise Başvuralım?
1) Yukarıda anlatılan
ların dikkatlice uygu
lanmasına rağmen 
kanamanın durmaması 
veya tekrarlaması 
durumunda
2) Kanama sonrasında 
yorgunluk, halsizlik, 
göğüs ağrısı gibi 
şikayetler 
hissed iliyorsa
3) Kanama burun 
önünden çok boğa za 
doğru oluyorsa, en 
kısa zamanda hekime 
başvurulması en 
uygun davranış 
olacaktır.

kist hidatiktir. Yuvarlak 
solucan ince bağırsak
larda yerleşir; hastada 
karın ağrısı, beslenme 
bozukluğu, barsak 
tıkanıklığı yapabilir. 
Dışkıda yumurtaları 
görülerek tanı konur. 
Kılkurdu kalın barsak 
ve anüse yerleşir, 
genellikle makatta 
kaşıntı, uykusuzluk, diş 
gıcırdatma, salya 
akması şeklinde 
şikayetlere neden olur. 
Makat bölgesine 
yapıştırılan seloteyp, 
bant yöntemiyle 
toplanan kıl kurdu 
yumurtalannın 
laboratuarda 
mikroskobik olarak 
incelenmesiyle teşhis 
edilir. Giardia ince 
bağırsakta yerleşerek 
ishal, karın ağrısı, kan
sızlık ve kilo kaybına 
neden olur. Kalın bağır
saklara yerleşen amipli 
dizanteri, hasta' anlı 
ishal, karın ağrıs.
ateş yapar. Amip vc 
giardia teşhisi 
gaitanın mikroskobik 
incelemesi ile 
konur.

İncirin 
sağlığa 

faydalan

Mısır uygarlığının 
bereket sembolü 
olarak kabul ettiği, 
tarihin en eski 
çağlarından bugüne 
mitolojik öykülüre 
konu olan ve sultan
lara layık meyve 
olarak niteleren 
incirin sağlığa pek 
çok faydası var: 
Sultanların meyvesi 
incir
Özellikle eski zaman
larda insanlar için 
çok önemli bir besin 
olan incirin, aslında 
uzun bir hikayesi var. 
Üretimin simgesi 
haline gelen incir 
ağaçları, Romalılar 
döneminde tanrılara 
adanır, Mısır uygar
lıklarında ise bereket 
sembolü olarak 
kabul edilirdi. Bu 
nedenle, mitolojik 
hikayelerde bile 

NÖBETÇİ ECZANE
4 Eylül 2004 Cumartesi 

SERİM ECZANESİ 
5 Eylül 2004 Pazar 
SENA ECZANESİ

■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1922 

FİYATI: 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

incirin ayrı bir yeri 
vardır. Sonraları ise 
sadece sultanlara 
ikram edilecek kadar 
önemli bir meyve 
haline geldi.
Nelere iyi gelir?
Damar tıkanıklıklarını 
giderir, karaciğeri 
kuvvetlendirir, dalak 
şişkinliğine ve nefes 
darlığına iyi gelir. 
Kemik hastalıkların
da ve gelişim bozuk
luklarında yararlıdır. 
Vitamin eksikliğinin 
neden olduğu 
hastalıklara ve kansı
zlığa faydalıdır.
Bronşit, öksürük ve 
göğüs ağrılarına 
birebirdir, balgam 
söktürür. Sinirleri 
yatıştırır. Kabızlığı 
önler, kilo 
almayı sağlar. 
Romatizmaya iyi 
gelir.
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Çekirdek savaşları...

Sahilde festival hazırlıkları tam gaz.
Deniz doldurularak oluşturulan alan festival 

için hazırlanıyor.
Şunun şurasında 11 Eylül’e ne kaldı?
Ohh ne ala..
Memlekette alan mı kalmadı?
Doldur denizi..
Yarat alanı..
Akıllanmıyoruz vesselam..
Daha dün Değirmendere’de denizin ken

disinden çalınan yeri geri aldığını ne de çabuk 
unuttuk.

Dolguyu ne kadar sağlam yaparsan yap doğa 
kendisinden koparılanı mutlak geri alır.

Örnek çok..
Hatırlayan yok.
Bana ilginç gelen;
Deprem korkusuyla binaların çok katlı 

olmasına izin vermeyen başkanın, denize dolgu 
yapılmasına izin vermesi..

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu..
10 dakikalık yağmurda havlu atan belediye 

kalkmış denizi dolduruyor.
; Bırakın doğayı tahrip etmeyi de, siz şu 

çekirdek işini halledin.
Çekirdek kabuklarını yere atanlarla adam gibi 

yöntemlerle baş edin.
Her gün belediye hoparlöründen yapılan 

anonslar sıktı.
Anonslar da ilginç:
Asarım keserim kabilinden.
Oysa insanoğlu kendisine konulan yasakları 

delmek için elinden geleni yapar.
Yasakları delme işi taa Adem’le Havva’ya 

kadar uzanıyor.
Onun için yasaklamak yerine eğitim yöntemi 

tercih edilebilir bir.
En azından yazın kordonlardaki her oturma 

yerinin yanına bir çöp kutusu konulabilir iki.
El ilanları ile toplumsal destek istenebilir üç.
Örneğin^
Çekirdekle mücadele sırasında "billboard"lar, 

yani reklam panolarından yararlanılabilir.
Kurtuluş yok yurttaş bû çekirdeği yiyecek.
Çünkü o, çekirdeği yerken hem eğleniyor 

hem de ağır yaşam koşullarından uzaklaşıyor.
Ne yapsın bir yandan sosyal baskı, diğer 

yanda ekonomik baskı insanları iyice sıktı.
Şu anda yaşanan koşullara dayanmak çok 

mu kolay.
Çekirdek yemek onlar için bir tür terapi olu 

yor.
Çekirdek yiyen yurttaşlarla savaşmak yerine 

uzlaşmak, yol göstermek, ikna etmek daha 
doğru ve kalıcı bir çözüm.

Hem yurttaş belediyeye karşı tavır almaz, 
hem de belediye zabıtası yurttaşla gereksiz 
itişmeye girmez.

N«| ABONE OLUN
JN OKUTUN
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Umurbey Kurtuluş
şenliklerine hazırlanıyor

E

Seyfettin SEKERSÖZ

Umurbey’in 
düşman işgalin
den kurtuluşunun 
82. yıldönümü 
kutlamalarına 
hazırlanırken 
etkinliklere 
katılacak 
sanatçılar 
belli oldu.
Bu yıl 11 Eylül'ün 
Kandil'e rastla
ması nedeniyle 
eğlencelerin 
öne alındığını 
söyleyen 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Umurbey'deki 
eğlencelerin 
futbol sabasında 
yapılacağını 
belirtti.

9 Eylül Perşembe 
günü akşamı 
saat 20.00 de 
havai fişek 
gösterileriyle 
başlayacak, 
konserin sunucu
luğunu Vatan 
Şaşmaz yapacak. 
Konsere katılacak 
sanatçılardan 
Tufan Kayhan, 
Nilgün, Elbi ve 
Martılar Saz 
Grubu'nun 
eşliğinde konseri 
izlemeye gelenler 
bol bol eğlenme 
fırsatı da 
bulacaklar.
10 Eylül Cuma 
günü ise 14.00 de 
başlayacak etkin
liklerde Mehter 
Takımı halkı 
coşturacak.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Umurbey’un kurtuluş şenliklerinin 
9 Eylül 2004 günü başlayacağını söy/ecffl

Kurtuluş şenlikleri 
11 Eylül'de oku
nacak Mevlit'in 
ardından Pilav 
ikramıyla 
devam edecek. 
Beldenin kurtuluş 
şenliklerine

katılacak olan ■ 
Gürcistan, Koso • 
va, Makedonya 
folklor ekiplerinin.I 
yanı sıra Gemlik j 
Kılıç Kalkan Eki ■ 
bi'de gösteriler ! 
yapacak.

ır
VASIFLI / VASIFSIZ

ELEMAN ALINACAKTIR, j 
ASKERLİK YAPMIŞ OLMALARI 

TERCİH SEBEBİDİR. I
YENPOTAŞ LTD. ŞTİ. j

Tel : 574 05 46 ORHANGAZİ i
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TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK ■ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARÂR VERMEY
Körfez Ofset 1

MA AACILIK-VAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. 3ora Sol .kbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 36 83 Fax : (0.224) 513 35 95



“İyi Bir 
Gelecek 
Aykent’le 
başlar”
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 — 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur

2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■i
6 Eylül 2004 Pazartesi FİYATI: 250.000-TL.

SINIFLAR ÜCRET
ANASINIFI 3.000.000.000 TL
1. SINIF 3.750.000.000 TL
2. SINIF 4.500.000.000 TL
3. SINIF 4.500.000.000 TL
4. SINIF 4.500.000.000 TL
5. SINIF 4.500.000.000 TL
6. SINIF 4.500.000.000 TL
7. SINIF 4.500.000.000 TL
8. SINIF 4.500.000.000 TL
Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 

ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 
Tel: 513 50 84 ■ 512 27 77 GEMLİK

SSK Gemlik Hastanesi’ne Anestezi uzmanı atandı-

SSK’va Anestezi Uzmanı atandı
İşsizlik artıyor..

İster aile ekonomisinde olsun, ister iş ister 
devletlerin ekonomilerinde gelirlerle giderlerin 
dengeli olması önemlidir.

Eğer harcamalar ve borçlanmalar gelirlerin 
üzerindeyse o işletmenin geleceği iyi değildir.

Türkiye’nin büyüme hızının 6-7 olması plan
lanmasına karşın, uzun yıllar eksilerde dolaştı.

IMF reçetelerin uygulanmaya başlamasıyla, 
borçlanma da hızla arttı. Memurlarının 
maaşlarını İMF’den aldığı kredilerle ödeyen 
hükümetler gördük.

57. hükümetin aldığı sert önlemler, işçi, 
memur, esnaf, köylü, sanayici gibi büyük 
kitleleri etkiledi.

Binlerce işyeri kapananırken, çalışanlar da 
işlerinden oldular.

Bu önlemlerin yararları sonradan ortaya çıktı.
Devlet bir yandan ekonomide küçülürken, faiz 

lerde 30 yıldır görülmediğimiz düşmeler 
yaşandı.

Faizlerin düşmesi, dövizin fazla oynamaması, 
ihracatın artması, olumlu gelişmeler gibi 
görülürken, bir yandan da ithalatta görülmedik 
patlamalar yaşandı.

En önemlisi ise işsizlik hızla arttı.
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda en önemli 

sorunu işsizlik.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca yapılan bir araştırma sonucu 
yayınlanan “Türkiye de işsizliğin önlenmesi ve 
istihdamın arttırılması” konulu rapor, alınacak 
Önlemler hakkında Başbakanlığa bilgi veriyor.

1992-2002 yılları arasında çalışanların toplam 
nüfusun yüzde 32’slni teşkil ederken, bu oran 
yüzde 29’a düştüğü görülüyor.

Giderek artan işsizlik hükümetin en büyük 
korkusu olarak görülüyor.

SSK’lı hastalar kurum hastanesinde 
anestezi uzmanının bulunmaması nede 
niyle parayla tutulan uzman getirtiyor
du. Sağlık Bakanının imzaladığı karar
name ile Gemlik SSK Hastanesi’ne 
geçici bir Anestezi Uzmanı atandı. 
SSK’lı hastalar uzun zamandan beri 
Anestezi Uzmanı olmaması nedeni yel 
Devlet Hastanesi’nde veya Bursa’daki 
hastanelerde ameliyat oluyorlardı. AK 
Parti Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, 
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin’i 
arayarak, geçici anestezi uzmanı 
atamasının yapıldığını bildirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 3’de

Eğitim masrafları 
el yakıyor

ATO’nun hazırladığı "Ders Zili Çalıyor 
Raporu”na göre bir ailenin okula yeni 
başlayacak çocuğu için en az 350 
milyon liralık bir harcama yapması 
gerekiyor. Liseler için bu rakam en 
az 520 milyonu buluyor. Buna göre 
318 milyon lira maaş alan asgari 
ücretli bir ailenin çocuğunun okula 
başlatmasi için bir maaşını fed 
etmesi gerekiyor. Haberi sayfa «

Gemlikgücü sezonu açtı
1980 yılında kıMUan Gemlik’in tek gayri federe kuiubü olan
Gemlikgücü Kufubü 24 futbolcusuyla yeni sezopunu başlattı. Haberi Sayfa 12’de

SSK’lı hastalar, Anestezi 
Uzmanının göreve başlamasıyla 

Gemlik SSK Hastanesi’nde 
ameliyat olabilecekler. ?

Umurbey Kurtuluş 
şenliklerine hazırlanıyor 
Umurbey’in düşman işgalinden kurtu
luşunun 82. yıldönümü kutlamalarına 
sahne alacak sanatçılar belli oldu. 
9 Eylül 2004 Perşembe günü 
başlayacak olan Umurbey Kurtuluş 
Şenlikleri’nin sunuculuğunu ise 
Vatan Şaşmaz yapacak. Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
şenliklerin Umurbey futbol sahasında 
yapılacağını söyledi. Haberi syf 2‘de

I
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SSK Gemlik Hastanesi’ne Anestezi uzmanı atandı.

M ■ rtı
SSK’lı hastalar kurum hastanesinde anestezi uzmanının bulunmaması
nedeniyle parayla tutulan uzman getirtiyordu. Sağlık Bakanının imzaladığı 
kararname ile Gemlik SSK Hastanesine geçici bir Anestezi Uzmanı atandı.

Yazarımız Erol Gürçay’ın yıllık izinde 
olması nedeniyle yazısını yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Uzun süredir 
sıkıntı yaşanan 
Gemlik SSK 
Hastanesi'ndeki 
Anestezi Uzmanı 
kadrosuna geçici 
atama yapılıyor. 
AK Parti 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yaptığı açıklamada, 
büyük sorun 
yaşanan Anestezi 
uzmanı ihtiyacının 
geçici atamayla 
giderildiğini 
söyledi.
SSK Hastanesi'nde 
Anestezi uzmanı 
olmayışı nedeniyle 
ameliyat olacak 
hastalar Devlet 
Hastanesi ile 
Bursa SSK 
Hastanesine 
gönderiliyorlardı. 
Gemlik SSK 
Hastanesi'nde 
ameliyat olmak

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

KEPENKLER AŞAĞI...
Son üç yılda 163 bin 
işyeri kapanmış. 
Kepenkler aşağı, 
eller yukarı, boş cepler dışarı 
Bizdeki ekonomik başarı... 
Birde ekonomi düze 
çıktı demiyorlar mı? 
Gel de fıttırma...

Gemlik SSK Hastanesinde bulunmayan Anestezi 
Uzmanlık kadrosuna geçici olarak atama yapıldığını 
söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, SSK’lılar 
artık ceplerinden para ödemeyecekler" dedi.

isteyenler ise 
belirli ücret ödeyerek 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'nden 
Anestezi uzmanı 
getirebiliyorlardı. 
Ceplerinden 

para ödemek 
istemeyen 
SSK'lı hastaların 
beklentilerine 
müjdeli haber 
AKP Bursa 
Milletvekili
Zafer Hıdıroğlu'ndan 
geldi.
Önceki gün ilçe 
Başkanı Enver 
Şahin'i arayan 
Hıdıroğlu, geçici 
Anestezi Uzmanı 
için atama 

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR 
ANA" FIRINCILIK 

TEL: (0./24) 538 01 83

yazısının 
SSK Genel 
Müdürlüğü'nden 
imzalanarak 
çıkarıldığını 
müjdeledi. 
Gemlik'teki 
sorunların çözümü 
için özveriyle 
çalışarak yardımcı 
olan AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğiu'na ilçe 
halkı adına 
teşekkür ettiğini 
bildiren 
Enver Şahin, 
"Geçici de 
olsa Gemlik 
SSK'ya Anestezi 
uzmanı yapılması 
bizi sevindirdi. 
Daha öncede 
hastanenin ihtiyacı 
olan hekimlerin 
atamaları yapılmıştı. 
Hastanede büyük 
sıkıntı yaşanan 
Anestezi uzmanı 
için yaptığımız 
girişimler sonucu 
sıkıntı sona erdi. 
SSK'lı hastalarımız 
artık ameliyatlarda 
Anestezi uzmanı 
için para ödemeye
cekler" şeklinde 
konuştu.

Böyle reklam 
görülmemiş 

— ■ «p ..................................... ■’

Uyanık bisiklet tamircisi elek
trik direğine astığı eski bisik
leti ile reklamını yapıyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Uzaktan bakıldığı 
zaman insanın 
aklına ilk gelen 
"Bu bisikletin 
direkte işi ne?" 
sorusu olur.
Yanına gittiğiniz de 
ise bisikletin neden 
direkte olduğunu 
rahatça anlaya
bilirsiniz.
Vatandaş düşün
müş taşınmış, 
yaptığı işin 

KOMPLE LOKANTA 
MALZEMESİ SATILIKTIR

Tel: 513 12 17
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

reklamını nasıl 
yaparım diye.
Bisikleti yere koysa 
gece çalarlar. İlgi 
çekmek için de işin 
kolayını bulmuş.
Bisikleti direğe 
asmış. Aşağıdan 
bakıldığında tamirci 
olduğunu göre
bilirsiniz. Çalınma 
korkusu da yok.
Reklamın iyisi, 
her zaman ilgi 
çekenidir.
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Sayfa 4

Festival alanı düzenleme
çalışmaları tam gaz ilerliyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İskele 
Meydanı'ndaki 
Festival Alanı 
düzenleme çalış
maları tüm 
hızıyla sürüyor. 
Çalışmaları yerinde 
izleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, alanın kaba 
betonlama işinin 
Gemlik'in kurtuluş 
şenliklerine yetişe
ceğini söyledi. 
İki kez ihaleye 
çıkarılan ancak fir
maların şartnamede 
belirlenen ücretin 
üstünde fiyat ver
meleri nedeniyle 
yapılamayan ihale
den sonra Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, alanın 
Belediye tarafından 
Hizmet Satın 
Alma yoluyla 
yaptırılmasına 
karar vermişti. 
Doldurulan 
alanın alt yapı 
malzemesinin 
yayılıp iş makine 
leriyle ezilerek 
düzeltilmesinin 
ardından betonlama 
çalışmalarına 
başlanıldı.
Düzeltilen toprak 
alanın üzerine

dökülen betondan 
sonra getirilen 
perde betonlarla 
zemin sağlam
laştırılıyor.
Normal yoldan bir 

basamak yukarıda 
olacak Festival 
Alam'na araçların 
park etmeleri de 
yasaklanacak. 
Festival Alanı'nıh

kordondaki renkli 
taşlar gibi 
düzenlenmesi işe 
Kurtulyş 
Şenliklerinden 
şonra yapılacak.

Körfez Fen
Dershanesi’nden 
tanışma gezisi

Gemlik ve Orhanga 
zi'de faaliyetini sür 
düren Körfez Fen 
Dershanesi, eğitim 
yılı Öncesi gezilerini 
sürdürüyor.
Daha önce yurdun 
değişik yörelerine 
geziler düzenleye 
rek, hem gezi hem 
de eğlenme fırsatı 
bulan Körfez Dersha 
nesi yöneticileri dün 
gittikleri İznik'te 
bol bol gezdiler.' 
Ahmet Hulusi Aydın 
ve Hüseyin Soyer'in. 
kafile başkanlığında 
dershane önünde 
toplanan öğretmen 
ve aileleri otobüs 
lere binerek İznik'in 
yolunu tuttular.
Dershane sahibi Ah 
met Hulusi Aydın, 
dershanenin gele 
rıeksel gezilerinden 
biri olduğunu söyle 
diği İznik gezisini 

eski ve yeni öğret- ‘I 
menlerin birbirlerini 
tanıma gezisi '< ■ 
olduğunu belirtti. "Mİ 
İznik'te hem çevreyi? 
gezerek bilgilerini ; 
tazeleyeceklerini, | 
hem de dinlenme. t» 
fırsatı bulduklarını 
ifade eden Aydın; fi 
"Yeni ve eski arka
daşlarımızı bir ara 
ya getirerek onların 
kaynaşmalarını, bir
birlerini tanımaların^ 
sağlıyoruz. Öğret 3 
men arkadaşlarımız^ 
eşleri ve çocuklarıy
la katıldıkları gezide^ 
güzel bir hafta sonu, 
geçirme fırsatı bul- j 
dular" dedi. Körfez 
Fen Dershanesi 
öğretmen kafilesi, 
gezilerinin dışında 
İznik gölü kenarında’ 
yaptıkları mangal < 
partisiyle de gezile * 
rine renk kattılar. .jgl

Anadolu Gençlik Dergisi’nden Gençlik Şöleni
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anadolu Gençlik 
Dergisi Gemlik 
Temsilciliğinin 
organize ettiği 
"Gençlik Şöleni" 
Bayraktar Düğün

Salonu'nda yapıldı. 
Geceyedergiye üye 
gençler katılırken 
Saadet Partisi ilçe 
yönetimi destek 
verdi. Anagolu Genç 
lik Dergisi'nin

Gemlik'te ilk kez 
düzenlediği 
gençlik şölenin de 
oynanan tiyatro
nun yanı sıra 
dergi gençlerinin 
söylediği ilahiler 
geceye renk kattı. 
İlahi sanatçısı 
Dursun Erzincan 
lı'nın Peygamber 
efendimizin 
hayatını şiirsel 
biçimde anlatımı 
ise ilgiyle dinlendi. 
Anadolu Gençlik 
Dergisi Gemlik 
Temsilcisi Yusuf 
Dönmez yaptığı

aç 
Geı

mada, 
jik'te ilk düz'

ledikleri gece de 
gençlerin salonu 

doldurmalarından 
dolayı mutlu olduğu 
nu belirterek, 
ileriki günlerde 

daha geniş etkinlik
ler yapmayı 
düşündüklerini j 
söyledi.
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Baş asistahf Doğuya jömMyot
Sağlık Bakanlığı, 
eğitim hastanelerinde 
üçer yıldan üç dönem 
görev yapan baş asis
tanları, Atama Nakil 
Yönetmeliği kapsamı
na dahil etti.
Yönetmeliğe göre, 
Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Bursa 

başta olmak üzere 
yaklaşık 500 
başasistan, Doğu ve 
Güneydoğudaki 
illere uzman olarak 
atanacak.
Edinilen bilgiye göre, 
Sağlık Bakanhğı'nca 
toplam dokuz yıl 
çalışan baş asistan
lara, çoğunluğu 
Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinde yer 
alan D grubu illerde 
bir yıl çalışma 
zorunluluğu getirildi. 
Şartları taşıyan 
baş asistanlar,

IBALIK TUTMA ZEVKİNİ | 
| BİZİMLE YAŞAYIN I

□ Her çeşit balık ağlan 
I □ Sakana Misina Ağları
■ □ İp Ağ

□ Fanya

İD Mantar, kurşun
□ İp Çeşitleri
□ Sandal Malzemeleri

IO Kürek
O Çapa
O Macun
□ Galvenizli çivi 

I □ TMC sintine pompası

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 

16/A MUDANYA
Tel & Fax: ( >24)544 63 14 

GSM : (0.5. 2) 297 23 18

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

8 Eylül 2004 tarihine 
kadar D grubu iller 
içinden tercih 
yapacak. Tercih 
yapmayanlar Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
herhangi bir ile resen 
atanacak, il Sağlık 
Müdürlüklerine bir 
yazı gönderen 
Sağlık Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürü Ali 
Yerlikaya, sürelerini 
tamamlayan baş 
asistanlar ile baş 
asistanlıktan ayrılmak 

isteyen uzman 
doktorların ilk dönem 
tayininde, Atama 
Nakil Yönetmeliği'ne 
göre atanacağını 
bildirdi. Yerlikaya'nın 
hazırladığı talimatta, 
sürelerini tamamlayan 
baş asistanların 
belirlenen süreler 
içinde atama için 
müracaat edip 
tercihte bulunmadık
ları takdirde bakan
lıkça D hizmet 
grubu illere resen 
atanacakları

hatırlatıldı.
Baş asistanlar, 
Sağlık Bakanlığı'mn 
belirlediği illerden 
5 tercihte bulunarak, 
8 Eylül'e kadar 
başvuracak.
Başvuruda bulun
mayan baş asistanlar 
D hizmet grubu 
illerden birine 
resen atanacak.
D grubu illerde 
bir yıl çalışan baş 
asistanlar, daha 
sonra eğitim has
tanelerindeki baş 
asistanlık görevlerine 
dönebilecek.
Eski mevzuata göre 
eğitim hastanelerinde 
görev yapan klinik 
şefi, şef yardımcısı, 
asistanların yanında 
baş asistanlar da 
Atama Nakil 
Yönetmeliği'ne 
tabi değildi.

Yeni Türk 
Lirası

bozuklukları 
artıracak

Yılbaşından itibaren 
"Yeni Türk Lirasi"ria 
geçişle birlikte 
vatandaşlar uzun 
yıllardan bu yana 
kullanmadıkları 
bozuk para cüzdan
larını yeniden kul
lanmaya 
başlayacaklar. 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
Gürsoy Erol'un yeni 
bahknot ve madeni 
para basımına 
ilişkin soru öner
gesini yanıtladı. 
Bakan Babacan, 
Hazine Müsteşarlığı 
ve Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü ile 
birlikte yapılan 
değerlendirmelerde 
yeni madeni par
aların "1,5,10,25 ve 
50 Yeni Kuruş ile 1 
Yeni Lİra"dan oluş
masını karar
laştırıldığını bildirdi. 
Babacan, 1 Yeni 
Türk Lirası'nın hem 
banknot hem de 
madeni para olarak 
tedavüle gireceğini, 
bunun yanı sıra 
banknotların 
"5,10, 20, 50 
ve 100 YTL" 
olmak üzere 
toplam 6 kupürden 

oluşacağını ifade 
etti.
"SATIN ALMA 
GÜCÜNE GÖRE..." 
Madeni 
Para/Emisyon 
oranının genel 
olarak ülkelerin 
madeni paralarının 
satın alma gücüne 
göre değiştiğini 
bildiren Bakan 
Babacan, satın alma 
gücü düşük madeni 
paraların tedavülde 
olmasının doğal 
olarak bu oranın 
düşmesine neden 
olduğunu kaydetti. 
Babacan, 
Türkiye'de 
yaklaşık yüzde 1 
dolayında olan 
Madeni 
Para/Emisyon 
oranının, Euro 
öncesinde Avrupa 
ülkelerinde ortalama 
yüzde 5 dolayında 
olduğuna da 
dikkat çekti.
Babacan, YTL'ye 
geçişle birlikte 
oluşturulacak 
yeni kupür 
kompozisyonunda 
Türkiye'de de 
bu oranın Avrupa 
ülkeleri ortalaması
na yükselmesinin 
beklendiğini 
belirtti.
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Günlük hayatta 
karşılaşılan en 
büyük sorunların 
başında gelen 
stresten korunmada 
en etkili yöntemler
den birinin günlük 
tutmak olduğu 
bildirildi.
İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ziya Ziylan, 
Selçuk Üniversitesi 
Fizyoloji Kongresi'ne 
katılmak için geldiği 
Konya'da, modern 
toplumların en 
önemli rahatsızlık
larından biri olan 
stresin, vücudun 
çeşitli içsel ve dışsal 
uyaranlara verdiği 
otomatik tepki 
olduğunu belirtti. 
Stresin, insanın 
bedenini etkileyen 
gürültü, tehdit, zorla
ma ve kalabalık 
ortam gibi dışsal fak
törlerin yanında 
açlık, yalnızlık ve 
başından geçen kötü 
bir anıyı hatırlama 
gibi içsel faktörler
den kaynaklanabile

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 5İ3 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.'Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd, r 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük,,., 513 1364
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. ,. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarııh Müd. 513 İ1 86
İlçe Seç. Md. 513 7773

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı - 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm ; 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekğaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler LU- az 513 80 00
Akçagaz ________ 514 88 70

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67

1 Güven Taksi 513 32 40
.[GemlikTü' . TOJ 
| Manastır d ** 514 35 50

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23.
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye ' 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
SuArıza , Yalnız 185

ceğini ifade eden 
Ziylan, "Günürpüzün 
yaşam koşulları 
insanların stres içine 
girmesini büyük 
oranda artırıyor. Her 
gün işte, caddede ve 
evdeki gürültü ve iş 
yoğunluğu, insan
ların içinde bulun
duğu stresi artıran 
bir etken oluyor. 
Stres ise insanda 
genelde unutkanlık, 
dalgınlık, uyku 
bozukluğuna heden 
oluyor" dedi.
Ziylan, stresin, 
insanlarda ortaya 
çıkan hastalıkların 
yüzde 70- 80' i ile 

ilişkisi bulunduğunu 
belirterek, insanların 
yüzde 10'unun 
strese karşı çok 
daha hassas 
olduğunu anlattı. 
İnsanların, artık stres 
içinde yaşamayı 
öğrenmesi gerektiği
ni, böylece stresin 
etkisinin en aza 
İndirilebileceğini dile 
getiren Ziylan^ şun
ları kaydetti: 
"Stresten kaçınma
da,' insanların başta 
fiziksel aktivitenin ■' 
yânında, kitap 
okuma, sıcak bir duş 
ya da insanlarla 
iletişim kurup konuş

ma ve gülmenin 
büyük etkisi vardır. 
Ayrıca stresten 
korunmada en etkili 
yöntemlerden biri de 
içimizdeki sıkıntıları 
deşarj edebilmektir. 
Bu nedenle stresten 
korunmada en etkili 
yöntemlerden biri 
günlük tutmaktır. 

^Günlük tutan kişiler, 
içlerinde beklemeye 
aldıkları sıkıntıları 
dışarı vurarak, ken
disiyle yüzleşerek 
sorunlarının 
büyüyerek 
depresyona neden 
yol açmasına 
engel olmaktadır." 
Pek çok kişinin, 
stresin olumsuz 
etkilerinden kurtul
mak için kolay yolu 
seçerek, stres 
ilaçları kullanmayı 
tercih ettiğini 
açılatan Ziylan, 
"Streşj. azaltmak 
için alınan ilaçlar,' 
bağımlılık yaratabilir. 
Bu nedenle, strese 
karşı zorunlu 
kalmadıkça ilaçla 
tedavi önerilmemek
tedir" diye konuştu.

taareleferayonejiİB 
lise seviyesine i ;

Müzik, tiyatro ve 
resim dallarında 
eğitim veren Özel 
Kadıköy Anadolu 
Güzel Sanatlar 
Lisesi bünyesinde 
Sinema - Televizyon 
Bölümü kuruldu.
Yeni eğitim ve öğre
tim yılından itibaren 
sinema-televizyon 
dalında 
da eğitim verecek 
olan Özel Kadıköy 
Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi, bu 
bölümün ilk öğrenci
lerini, 7-8 Eylül 2004 
tarihlerinde yapıla
cak özel 
Kadıköy Moda'da 
bulunan ve 3 yıl 
önce açılan okulun 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ömer 
Pekmez, Türkiye'de 
ilk kez lise 
düzeyinde 
şinema-tşlevizyon 
bölümünün 
açıldığını 
vurgulayarak, 
"Bugüne kadar 
yalnızca yük-;; 
seköğretim kurum- 
lan tarafından 
verilen sinema- 
televizyon 
eğitimi, Türkiye'de 
ilk kez bir lisede 
verilmeye 
başlanacak" 
diye konuştu.

Sinema-Televizyon ı 
Bölümü'ne özel 
sınavla yaklaşık 
50 öğrenci 
alınacağını anlatan 
Pekmez, teknik ele- ; 
man yetiştirilmesi 
amacıyla 
kurulan bölümde 
öğrencilere yönet-, j 
menlik, kamera, 
senaryo gibi teknik 
düzeyde eğitim 
verileceğini bildirdi. 
Pekmez, "Geleceğin I 
sinema ve televizy- 
oncuları, lise 
düzeyinden 
başlayarak 
yetiştirilecek. 
Burası, iletişim 
fakültelerine veya 
üniversitelerin sine
ma-televizyon 
bölümü bulunan 
güzel sanatlar 
fakültelerine öğrenci 
yetiştirecek" dedi. 
Okulun "Anadolu «I 
Lisesi" statüsünde j 
olduğunu ve 
1 yıl yabancı dil , 
hazırlık olmak üzere 
4 yıl eğitim . 
verildiğini dile 
getiren Pekmez, 
"Okulumuzda 
yetenekli, ancak 
maddi imkanları 
yeterli olmayan 
öğrencilere burs 
imkanı da bulun
maktadır" dedi.

s»
M tad 

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI i

PİZZAMIZIN
TADINA ı 

BAKTINIZ MI?
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67
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Nemada artış var
Enflasyonda Ağustos 
ayı rakamlarının belli 
olmasının ardından 
nemada 3. taksit 
ödemelerinde kul
lanılacak oran için 
gözler Hazine'ye 
çevrilirken, bir önceki 
taksite göre artış 
oranının yaklaşık 
yüzde 1.9 olması 
bekleniyor.
Nema ödemelerinin ne 
kadar artacağı Hazine 
tarafından belirleniyor. 
Ancak hesaplamada 
yıllık yüzde 5 sabit 
rakam+enflasyon 
hesabı uygulanıyor. 
Buna göre, son 3 aylık 
enflasyon yaklaşık 
yüzde 0.67 olarak 
hesaplanırken, sabit 
rakamdan 3 aylık 
bölüme düşen 
rakamın da yüzde 1.23 
olması bekleniyor. Bu 
hesap, hak sahip
lerinin nemalarını bir 
önceki taksite göre 
yaklaşık yüzde 1.9 
zamlı alacağı anlamına

gelirken, kesin oran 
Hazine'nin açıkla
masının ardından 
netleşecek.
Bu hesaba göre, 2. 
taksitte 1 milyar lira 
nema alan hak sahip
leri yaklaşık 1 milyar 
19 milyon lira, 500 
milyon lira alan hak 
sahipleri ise yaklaşık 
509 milyon 500 bin lira 
alacak.
CUMA VE 
ÖNCESİNDE BAŞVU
RANLAR ÇARŞAMBA 
PARASINI ALACAK 
Öte yandan, 8 Eylül 
Çarşamba günü 
başlayacak nema 
ödemeleri için kurum
sal başvurular 

geçtiğimiz ayın 
18'inde Ziraat 
Bankası'nca alınmaya 
başlanmıştı.
18 Ağustos'tan 3 Eylül 
Cuma akşamına kadar 
başvuran kurumların 
ödemeleri nema 
ödemelerinin başladığı 
tarih olan 8 Eylül'den 
itibaren yapılacak. Bu 
tarihten sonra yapıla
cak başvurularda 
ödemeler, müracaat 
tarihinden itibaren en 
geç 3 gün içinde 
yapılacak.
KİŞİSEL 
BAŞVURULAR 
Kurum aracılığı ile 
başvurmayan hak 
sahipleri, eskiden 

olduğu gibi bir aylık 
takvim içinde sıralarını 
bekleyecek. Kişisel 
başvurularda ödemel
er, tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesine göre 
sırayla yapılacak.
Buna göre, Tasarrufu 
Teşvik hesap 
numarasının son 
hanesi; -1 olan 
hak sahiplerine 
8 Eylül 2004.
- 2 olan hak sahiplerine 
9 Eylül 2004.
- 3 olan hak sahiplerine 
10 Eylül 2004.
- 4 olan hak sahiplerine 
13 Eylül 2004.
- 5 olan hak sahiplerine 
14 Eylül 2004.
- 6 olan hak sahiplerine 
15 Eylül 2004.
- 7 olan hak sahiplerine 
16Eylül 2004.
- 8 olan hak sahiplerine 
17 Eylül 2004.
- 9 olan hak sahiplerine 
20 Eylül 2004 tarih
lerinde, ödeme 
yapılacak.

Öğretmenlerin 
ödeneği 350 
milyon lira

Milli Eğitim 
Bakanı Hüse 
yin Çelik, bu 
yıl öğretmen
lere ödene 
cek eğitim 
ödeneğini 350 
milyon lira 
olarak 
açıkladı.
Sheraton Otel'de 
düzenlenen bir, 
toplantıda bu yıl 
öğretmenlere 
ödenecek olan 
eğitim ödeneğine 
ilişkin açıklamalarda 
bulunan Bakan Çelik, 
eğitim ödeneğinin 
350 milyon lira 
olarak belirlendiğini 
söyledi. Bakanlık 
olarak Maliyö 
Bakanlığı'na 500 
milyon lira olması bir 
teklif sunduklarını 
ancak Maliye Bakan

hğı'nın 275 milyon 
lira olarak bu tutarı 
belirlediğini hatırla
tan Bakan Çelik, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
yaptığı bu oranın 
yükseltilmesine 
ilişkin başvurunun 
ardından bu rakamın 
350 milyon lira 
olarak ödenmesine 
karar verildiğini kay
detti. Bakan Çelik, 
geçen yıl 175 milyon 
olan bu tutarın yüzde 
yüz arttırıldığını 
sözlerine ekledi.

“Sağlıkta mobil hizmete geçi W”
Sağlık Bakanı Prof. 
Dr. Recep Akdağ, 
sağlık alanında 
mobil hizmet 
başlatılacaklarını 
açıkladı. "Sağlık 
alanında 2005 yılı 
başında yeni reviz 
yona giderek mobil 
hizmeti başlata
cağız" diyen Akdağ, 
yeşil kartlı hasta
ların 2005 yılından 
itibaren diğer 
emekliler gibi 
ilaçlarını serbest 
eczanelerden ala
bileceklerini bildirdi. 
Bakan Akdağ, 
SSK'liların serbest 
eczanelerden 
ilaçlarını almaları ; 
konusunda da, 
"SSK'liların Devlet 
Hastaneleri'nden g 
ilaçlarını alabilmesi 
için bir eczanenin 
açılmasını pek 
düşünme' ,^a 
böyle bir t. ur
sa onu da dı 
lendiririz; ama 
serbest eczaneler
den almalarını 
sağlayacağız" 
şeklinde konuştu

Bakan Akdağ, 
ülkenin kalkın
masının sağlanması 
için siyasetçilerin 
üzerine düşeni yap- 
hıaya çalıştığını, bu 
gayreti müteşebbis
lerin de göstermesi 
gerektiğini söyledi. 
Genel seçimlerin 
ardından sağlık 
alanında yeniden 
yapılanmaya gittik
lerini de belirten 
Akdağ, gelinen nok
tanın 1.5 yıl önce 
hayal edilemeyecek 
bir noktada olduğu 
nu dile getirdi.
SSK'liların devlet 
hastanelerinden 
faydalanmasına 
geçilmesinden 6 ay 
sonra revizyon 
yapıp, aksayan yön
lerinin giderildiğine 
değinen Bakan 
Akdağ, şunları 
söyledi:
"Sağlık alanında 
2005 yılı başında 
yeni bir revizyon 
yaparak mobil 
hizmeti başlata
cağız. Düzenlediği 
miz bölgesel toplan

tılarda yapılacak 
tespitler ve ihtiyaç 
lar doğrultusunda 
sistemin aksayan 
yönlerini ele ala
cağız. Vatandaşlar, 
her gün yeni şeyler 
istiyorlar. Yeni ve en 
güzel şeyler vatan
daşlarımızın hakkı 
dır. Vatandaşlar iste
dikçe bizler de bu 
isteklerin yerine geti 
rilmesi için aralıksız 
çalışacağız. Bütün il 
ve ilçeleri, köylerine 
kadar yeniden değer 
lendirmeferde bulu 
nuyoruz. Sağlıklı 
dönüşüm program
ları çerçevesinde 
yeni hizmet anlayışı 
mızı esas alarak, 
aile hekimliğine 
dönüştürülecek 
biçimde yeniden 
dizayn ederek 
gözden geçiriyoruz. 
Sorunlarımı zı yerin 
de tespit etmenin 
amacı ise bize 
katkı sağlayacak 
kurumlardan 
yardım almak ve 
detaylarını bakan
lığımızda tartışmak."
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Kartla ihtiyaçtan fazla harcama yapılıyor
Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) yap
tırdığı ankete göre 
kredi kartı kullanan 
tüketicilerin yüzde 
70.6'sı birden fazla 
kredi kartı kullanıyor. 
Kart sahiplerinin 
yüzde 75'i ise ihtiy
acından fazla harca
ma yapıyor. 
ATO tarafından 
Ankara'nın Kızılay, 
Ulus, Tunalıhilmi 
Caddesi, Migros, 
Armada İş Merkezi, 
Karum, Anafartalar 
Çarşısı, Ostim, Gimat, 
Siteler, Rüzgarlı 
Sokak, Posta Cadde 
si, 7. Cadde gibi 13 
önemli iş merkezinde 
gerçekleştirilen 'Kredi 
Kartları'nda Tüketici 
Ne Diyor* anketinde 3 
bin 215 kişiye 24 adet 
soru yöneltildi. 
'Kredi kartına nasıl 
sahip oldunuz?' 
sorusuna deneklerin 
yüzde 43.9'u 'Bankaya 
başvuruda bulun
dum', yüzde 26.9'u 
'Banka istemeden 
gönderdi', yüzde 
29.2'si 'Banka dışın
daki bir mekanda 
form doldurarak 
başvuruda bulundum' 
yanıtını verdi. Ankete 
göre tüketicinin yüzde 
30'u bir kredi kartı, 
yüzde 30.3'ü iki kredi 
kartı, yüzde 16'sı üç 
kredi kartı, yüzde 
9.6'sı dört kredi kartı, 
yüzde 14.1'i beş ve 
üzerinde kredi kartına 
sahip.
Kredi kartı sahip
lerinin yüzde 70'i bird
en fazla kredi kartı 
kullanıyor. Ankete 
katliamların yüzde 
35'inin ailesinde 
başka bir bireyi kredi 

kartı kullanmıyor. 
Yüzde 31.2'sinin 
ailesinin en az bir 
bireyinde kredi kartı 
var. Yüzde 17.3'ünün 
ailesinin iki bireyinde, 
yüzde 7.7'sinin üç 
bireyinde, yüzde 
8.8'inin dört ve 
üzerindeki bireyinde 
kredi kartı bulunuyor. 
Tüketiciler bankaların 
kredi kartlarında üç 
tür faiz uyguladık
larından da habersiz. 
Ankete göre tüketici
lerin yüzde 61.3'ü 
kredi kartlarına üç tür 
faiz uygulandığını 
bilmediklerini belir
tirken, soruya ankete 
katılanların yüzde 
3.8'i bir, yüzde 19.1'i 
iki tür faiz, uygu
landığı cevabını verdi. 
Soruya doğru cevap 
verenlerin oranı ise 
15.8 
'Kullandığınız kredi 
kartının faizini biliyor 
musunuz? sorusuna 
deneklerin yüzde 
54.5'i hayır cevabı 
verirken, ankete 
katılanların yüzde 
45.5'i ise kredi kartına 
uygunanan faizden 
haberdar olduğunu 
söyledi.
Ankete katılanların 
yüzde 12.6'sı 
bankaların uyguladığı 
kredi kartı faizini nor
mal bulduklarını belir
tirken, fikir belirt
meyenlerin oranı 
yüzde 12.8, faizleri 
çok yüksek bulanların 
oranı ise yüzde 74.6 
olarak gerçekleşti. 
'Bir yıl içerisinde 
kredi kartı borcunu 
ödemekte güçlük 
çekiyor musunuz, 
çakıyorsanız kaç 
kez?' sorusuna

deneklerin yüzde 
8.3'ü bir kez, yüzde 
17'si iki kez, yüzde 
14.2'si üç kez, yüzde 
6.9'u dört kez, yüzde 
4'ü beş kez, yüzde 
13'ü sürekli şeklinde 
cevap verirken, 
deneklerin yüzde 
36.6'sı zorluk ' 
çekmediğini belirtti. 
Ankete göre tüketici
lerin toplamda yüzde 
63.4'ü yılda en az bir 
kez ödeme güçlüğü 
çekiyor. Ankete 
katılanların yüzde 
11.3'ü bir kez bile olsa 
kara listeye girmiş, 
yüzde 85.5'i ise kara 
liste ile hiç tanış
mamış. Deneklerin 
yüzde 3.2'si halen 
kara listede olduğu 
halde kredi kartı kul
lanmaya devam ediy
or. Yüzde 9.4'ü de 
kredi kartı borcu 
nedeniyle hukuki bir 
süreç yaşamış. 
'Kredi kartı kul
landığınız için ihtiy
acınızdan fazla ya da 
gereksiz harcama 
yaptığınız oluyor 
mu?' sorusunu 
deneklerin yüzde 21'i 
'sık sık oluyor', yüzde 
54.7'si 'zaman zaman 
oluyor', yüzde 24.3'ü 
'olmuyor' şeklinde 
cevapladı. Buna göre 
halkın yüzde 75.7'si 
sıklığı değişsede 
kredi kartının cazibe
sine kapılıp, ihtiyacın
dan fazla ya da gerek
siz harcama yapa-

biliyor. Ayrıca denek** 
lerin yüzde 84.1'İ 
kredi kartı limitlerinin 
otomatik olarak banka 
tarafından art
tırıldığını belirtti.
Yüzde 15.9'u ise limit 
artırımı için bankaya 
kendisinin talepte 
bulunduğunu beyan 
etti. Halkın yüzde 
35.2'si belirlenen lim
itin ihtiyacından fazla, 
yüzde 57.9'u yeterli 
olduğunu, yüzde 6.9'u 
ise kendisine 
yetmediğini kaydetti. 
'Kredi kartı sorunun
da çözülmesi gereken 
öncelikli 
problem/problemler 
hangisidir?' sorusuna 
verilen tüketicilerin 
büyük kısmı öncelikle 
'yüksek faizler* cevabı 
verdi, ikinci sırada 
gecikme faizleri, 
üçüncü sırada kredi 
kart limitlerinin gelire 
göre belirlenmemesi, 
dördüncü sırada 
bankaların gelire bak
maksızın kart dağıt
maları, beşinci slrada 
tüketicinin yeterince 
bilgi sahibi olmaması, 
altıncı sırada 
bankaların kredi kartı 
kullanımını özendire
cek kampanyalar 
düzenlemesi, yedinci 
sırada temerrüt faiz
leri geliyor.
Kredi kartı sahip
lerinin yüzde 90'i 
kredi kartlarına ilişkin 
bir yasanın çıkarıl
ması yönünde fikir

belirtiyor. Buna göre 
10 kişiden 9'u kredi 
kartları için yasa istiy
or. Ancak, kredi kart
ları konusunda 'Kredi 
Kuruluşları Yasa 
Tasarısı* ile getirilme
si düşünülen düzen
lemeler hakkında bilgi 
sahibi değiller.
Deneklerin yüzde 
16.6'sı yeni yasa 
taslağı hakkında bilgi 
sahibi, yüzde 29.2'si 
kısmen bilgi sahibi, 
yüzde 54.2'si ise bilgi 
sahibi olmadığını 
söylüyor.
ATO Başkanı Sinan 
Aygün, ankete ilişkin 
yaptığı değer
lendirmede kayıt- 
dışılığın önlenmesi 
için kredi kartı kul
lanımının artması 
gerektiğini kayded
erek Aygün, bugün 
itibariyle 23 milyon 
kredi kartına karşılık 
yaklaşık 8 milyon 
kredi kartı kullanıcısı 
bulunduğunu, bunun 
nüfusun yüzde 
9'unun kredi kartı kul
landığı anlamına 
geldiğini belirtti. Kredi 
kartlarının özüne 
karşı olmadıklarını 
ancak bankacılık 
uygulamalarına yöne
lik eleştirilerinin 
olduğunu ifade eden 
Aygün, eleştirilerinin 
temel noktasının, 
bankaların uyguladık
ları yüksek faiz, 
ödeme gücü üzerinde 
limit ve ödeme gücü 
olmayanlara birden 
fazla kart verilmesi 
olduğunu anlattı. 
Kavun alırken bile 
koklayarak alan 
tüketicilerin 
bankaların kaç tür faiz 
uyguladıkları ve bun

ların oranlarına ilişkin 
bilgi sahibi olmadık
larının anket sonucu 
ortaya çıktığına dikkat 
çeken Aygün, tüketi
cilerin basiretli 
davranmaları gerek
tiğini dile getirdi. 
Aygün, "Faize bak
madan kredi kartı kul
lanmak, istenmeyen ı 
sonuçlara yol açar” . 
ifadelerini kullandı, j 
Kredi kartı mağ
durlarının evleri, işy
erleri, arabalarının 
haczedildiğine işaret 
eden Aygün, 
bazılarının hiç kims- । 
eye bildirmeden adres 
değiştirdiklerini, 
yaşadıkları şehri ter
lettiklerini, köye 
göçtüklerini belirtti. 
Depresyona girenler, 
intihar girişiminde 
bulunanlar, psikolojik 
yardım almaya 
başlayanlar, akli den
gesini yitirenler, kalp 
krizi geçirenler, felç 
olanlar bulunduğuna 
dikkat çeken Aygün - 
şunları belirtti: 
"Daha da kötüsü 
çocuklar okuldan 
alınıp aile bütçesine 1 
destek olsun diye 
çalıştırılmaya başla f 
nıyor. Çocuklar 
babanın yerine geçip j 
ev geçindiriyor. Okula 
yaya gitmek zorunda 1 
kalan, doğru dürüst ■ 
beslenemeyen çocuk
ların yanı sıra, bakı la- 
madiği için akrabaları
na emanet edilen, 
kap-kaç ve hırsızlık I 
gibi suçlara yönelen 9 
çocuklar çok sayıda. I 
Lütfen halkımız 
dikkatli olsun.
Bankalar da bu 
gerçekleri bilerek 
davransın".

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
(0.224) 513 06 70

.ı/i: (0.537) 491 31 30
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Eğilim masraftan el yakıyor
Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) 
hazırladığı "Ders 
Zili Çalıyor Rapo 
ru"na göre bir aile 
nin okula yeni baş 
layacak çocuğu 
için en az 350 mil 
yon liralık bir har
cama yapması 
gerekiyor. Liseler 
için bu rakam en 
az 520 milyonu 
buluyor. Buna göre 
318 milyon lira ma 
aş alan asgari 
ücretli bir ailenin 
çocuğunun okula 
başlatmasi için bir 
maaşını feda 
etmesi gerekiyor. 
ATO'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, devlet üniver 
sitesinde okuyan, 
devlet yurdunda 
kalan bir öğrenci 
nin barınma, harç, 
kitap, yemek, yol, 
ve giyim gider
lerinden oluşan 
masraflarının aile 
bütçesi üzerindeki 
yükü yıllık 6.5-7 
milyar lirayı bulu 
yor. Bu rakam özel 
üniversitelerde 20 
milyar liranın altına 
inmiyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
verilerine dayanıla 
rak hazırlanan 
rapora göre, hali 
hazırda ilköğre
timde yaklaşık 11 
milyon, orta öğre
timde ise 4 milyon 
600 bin öğrenci 
eğitim-öğretim 
görüyor. Bu yıl ilk 
kez okula başlaya
cak 1 milyon 50 
bin yeni öğrenci ile 
birlikte, 2004-2005 
eğitim-öğretim

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİT) GARANTİLİ 

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

Tel : 514 91 30 Fax : 512 20 76

ABONE OLDUNUZ >.'?
GEMl»
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ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

yılında, ilk ve orta 
öğretimde 16 
milyon 650 bin, 
üniversitede 2 
milyonu olmak 
üzere toplam 18 
milyon 650 bin 
öğrenci okula 
gidecek.
BİR YILIN EĞİTİM 
MASRAFININ 
AİLELERE YÜKÜ 
4.4 KATRİLYON 
Rapora göre, bir 
ailenin ilköğre
timde okuyacak 
çocuğunun yenS/ 
öğretim yılına mer
haba demesi için 
en az 350 milyon 
liralık bir harcama 
yapması gerekiyor. 
Bu da bu yıl ilk kez 
okula gidecek 1 
milyon 50 bin 
öğrenci için 
ailelerin cebinden 
çıkacak olan 
paranın 367 trilyon 
lirayı bulacağını 
gösteriyor. İlköğre
timde eğitim göre
cek toplam 12 
milyon 50 bin 
öğrencinin ailelere 
toplam yükü ise 
4.4 katrilyon liraya 
yaklaşacak.
Raporun can sıkıcı 
sonuçlarından biri 
ise lisede okuya
cak bir öğrencinin 
okul masrafları da 
özel, devlet okulu 
ayırımı yapılmak

sızın ortalama 520 
milyon lirayı bulu 
yor. Bu yıl orta 
öğretimde okuya
cak 4 milyon 600 
bin öğrencinin alış 
veriş pazarı,bu 
hesaba göre 2.4 
katrilyon lira olarak 
bildirildi. Araştırma 
sonuçları sadece 
ilköğretim ve lise 
lerde ortaya çıkan 
pazarın 6.8 katril 
yon lira olduğunu 
gösterirken, buna 
servis, yemek, sos 
yal aktivite, özel 
okul, özel ders ve 
dersane, kayıt 
ücretleri, karne, 
gezi, bağışlar gibi 
masrafların dahil 
olmaması ailelerin 
bu yıl çocuklarını 
okuturken ne 
kadar zorluk 
çekeceklerini 
gösteriyor.
Bu yıl servis ücret
lerimin kilometreye 
göre değişeceğini 
de dikkate alırsak,. 
ailelerin karşısına 
0-5 km için 
Ankara'da 58 
milyon, İstanbul'da 
88 milyon 320 bin, 
5-10 km için 
Ankara'da 70 mil 
yon 500 bin, İstan
bul'da 97 milyon 
980 bin, 10-15 km 
için Ankara'da 83 
milyon, İstanbul'da 

138 milyon, 10-15 
km için ise İstan
bul'da 178 milyon 
lira bütçe ortaya 
çıkarıyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
ilköğretim öğrenci
lerine ücretsiz 
kitap dağıtacak 
olması aileleri bir 
nebze olsun rahat
latırken, Bakanlık 
82 milyon ders 
kitabı için 175 tril 
yon liralık harca
mada bulunacak. 
Araştırma 
sonuçlarına göre 
okul kayıtlarıyla 
birlikte "bağış" 
üzerinde dönen 
kayıkçı kavgası da 
başlıyor.
Anayasa'ya göre 
kayıt parası almak 
yasak. Çünkü 
Anayasa "temel 
eğitimin zorunlu ve 
parasız" olduğunu 
söylüyor.
Ancak velilerden 
bağış adı altında 
kayıt parası âlın,-. 
maya devam 
ediyor. Bağışa 
eğitim sendikaları 
karşı çıkıyor, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
bu yıl olduğu gibi 
her yıl "velilerden 
kayıt parası alın
mayacağına" dair 
genelge yayınlıyor. 
Ancak eğitim 
bütçesinin . 
yetersizliği 
nedeniyle okulların 
temizlik masrafları 
bile karşılana
madığı için, okul 
yöneticileri kayıt 
parasına yöneliyor.

Emniyetten 
gasp uyulan
Son günlerde artan 
gasp ve kapkaç 
olaylarına karşı 
kadınlara tavsiyeler 
veren Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
evde ve dışarıda 
dikkat edilmesi 
gereken hususları 
sıraladı.
Emniyetin kadın
lara tavsiyeleri 
şöyle : 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, kadın
ları son^günlerde 
artan gasp ve 
kapkaç olaylarına 
karşı uyararak^ 
"Alışverişe 
giderken mutlaka 
çift cüzdan kul
lanın. Para ve kredi 
kartlarınızı da 
çantanın en altına 
koyacağınız ikinci 
cüzdanda 
bulundurun" 
tavsiyesinde 
bulundu.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
internet sitesinde 
yer alan uyarılarda, 
kadınların pazara 
giderken ziynet 
eşyası takmamaları 
da önerildi.
Emniyetin, 
kadınlara tavsiyeleri 
şöyle:
Alışveriş yaparken 
poşetlerin 
fazlalığından dolayı 
yardımcı olmaya 
çalışan kişilere kısa 
süre de olsa çan
tanızı emanet 
etmeyin.
Evinize, elektrik, 
su, telefon gibi 
şebekelerinizi 
kontrol etmek için 
geldiğini söyleyen 
kişilere dikkat edin. 
Resmi görevli 
olduğunu söyleyen 
kişilerden mutlaka 
kimlik göstermeleri
ni isteyin.

Toplu taşıma 
araçlarında seyahat 
ederken çanta
larınızın kapaklarını 
iç yüzeye getirin 
veya çantanızı ön 
tarafından tutarak 
elinizle kontrol 
altına alın.
Kalabalık alışveriş 
merkezlerinde veya 
marketlerde 
cüzdanınızı çan
tanızdan sık sık 
çıkarmayın, elinizde 
tutun ve kısa süreli 
de olsa tezgâhın 
üstüne bırakmayın. 
Alışveriş merkez
lerinden ve semt 
pazarlarından 
yalnız dönmemeye 
özen gösterin. 
Kapıya gelen 
satıcı, dilenci, 
bohçacı gibi kişiler 
her zaman mal 
satmak için gelmez. 
Bunlara karşı 
dikkatli olun. 
Evinizde yâlnız 
bulunduğunuz 
zaman kapıyı tanı
madığınız kişilere 
açmayın ve her 
zaman kapınızın 
arkasındaki zinciri 
takılı tutun.
Ziynet eşyalarınızı 
takmanız 
gerekiyorsa, 
üstlerini kapatacak 
kapalı giysiler 
jgiyin.
Toplu taşıma 
araçlarında seyahat 
ederken özellikle 
kucağınızda çocuk 
varsa, eşyalarınızı 
tutmayı teklif 
edenlere karşı 
dikkatli olun. 
Özellikle 
alışveriş 
merkezlerinin 
otoparklarında 
arabanızı park 
ederken, arabanızın 
içinde değerli 
eşya bırakmayın.
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Gemlikgücü sezonu açtı]
pvfpttin SFKFRSÖ7 İl no cfarlımn   — 1 —Seyfettin SEKERSÖZ İlçe stadının

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Kurulduğu 1980 
yılından bu yana 
bünyesinden 
birçok futbolcu 
yetiştiren 
Gemlikgücü 
Kulübü sezonu açtı. 
İlçenin tek gayri 
federe kulübü olan 
Gemlikgücü, 
yılların futbol 
kurdu İlhan Çakır’ın 
nezaretinde ilk 
idmanını yaptı. 
Kuruluşundan bu 
yana geçen 24 yılda 
dağılmayan kulüp, 
İlhan Hoca'nın 
özverisiyle futbol 
sevgisi olan 
dostlarının yaptığı 
malzeme yardım
larıyla ayakta 
kalmaya çalışıyor. 
24 tane küçük 
futbola hevesli 
çocuğu bir araya 
getiren İlhan 
Hoca, yetiştirdiği 
sporcuların 
sayısını 
bile hatırlamıyor.

hemen yanındaki 
toprak sahada yeni 
sezona giren 
ilhan Hoca 
ile talebelerine 
tek destek Sinan 
Bozkurt amcaların
dan geldi.
Borçelik'te çalışan 
Sinan Bozkurt, 
küçük futbolcuların 
tüm malzemelerini 
cebinden karşıla
yarak onlara futbol 
sevgisi aşılıyor.
İlhan Çakır ile birlik
te küçük futbolcu
ların sevgisini 
kazanan Sinan 
Bozkurt, "Futbol 
önce sevgiyle 
başlar, ben yardım
larımı severek yapı 
yorum. Geleceğin 
belki de büyük fut
bolcuları olacak.
Bu çocukları yalnız 
bırakmam" diyerek 
İlhan Çakır'la birlikte 
Gemlikgücü'nü 
ayakta tutmanın 
yollarını arıyor.

DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Miklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 
Tul ’ ,,24) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 j
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(Çocuğunuza check-up yaptırın
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Çocuk 
Hastalıkları ve Sağlığı 
Uzmanı Dr. Sevil 
Kalender, çocukların 
okuldaki başarılarının 
sağlık durumlarıyla 
yakından ilişkili 
olduğuna dikkat çek
erek, "Okul çağı 
çocuklarının her sene 
ayrıntılı bir muayene
den geçmeleri gerek
tiği" konusunda aileleri 
uyardı.
Dr. Sevil Kalender, 
yaptığı açıklamada, 
çocukların okula 
başlamadan önce bir 
çocuk doktoru tarafın
dan ayrıntılı olarak 
muayene edilmesi ve 
tetkiklerin yapılması 
gerektiğini vurgula-, 
yarak, "Öncelikle tam 
bir fiziki muayene 
yapılır. Akciğerlerde 
bir sorun olup 
olmadığına bakılır. 
Çocukluk çağında sık 
olarak rastladığımız 
sorunlardan biri de 
kansızlıktır. Demir 
eksikliğine bağlı kansı
zlık durumunda beyne 
yetersiz oksijen gittiği 
için çocuklar okulda 
dikkatsiz ve dolayısıyla 
başarısız oluyorlar. O 
açıdan kesinlikle kan 
tetkikleri yapılmalıdır" 
dedi.
Okula başlayacak 
çocuğun, görme ve

Kırışıklara karşı vitamin
Bazı çalışmalar, C vita
mininin, vücudumuzda
ki bağ doku denilen 
koruyucu doku kat
manının korunmasında 
anahtar rolü oynadığını 
ortaya çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, 
günlük yaşantıda taze 
sebze ve meyve yiyen
ler yeterince C vitamini 
alıyor. Suda eriyebilen
ler gurubundan olan bu 
vitaminler asit yapıda 
olduğu için sindirim 
kanalından kana, 
vücudun emme 
mekanizmasının izin 
verdiği ölçüde geçiyor 
ve vücudun her nok
tasına taşınıyor.
Hücreler ihtiyaçları 
kadar C vitaminini kan
dan alıyorlar ve fazla 
alınmış miktar ise 
vücuttan idrar yolu ile 
atılıyor. Sıklıkla yenilen 
taze sebze ve meyve-

işitme fonksiyonları 
açısından da ayrıntılı 
bir değerlendirmeden 
geçmesi gereğine 
işaret eden Dr. 
Kalender, "Görme ve 
işitmedeki muhtemel 
bir aksaklık, çocuğun 
okul başarısını ciddi 
biçimde etkiliyor. Özel
likle başta ailesinde 
görme kusuru olan 
çocuklar ve okul çağı 
dönemine kadar hiç 
göz muayenesi 
olmamış çocukların bir 
göz hastalıkları uzmanı 
tarafından muayene 
edilmesi, çocuğun 
okul başarısı ve okula 
uyumu açısından 
oldukça önemli bir fak
tördür" diye konuştu. 
Dr. Sevil Kalender, 
okula başlamadan 
önce yapılan check- 
up'ın yanı sıra aşı 
durumunun da önce
likle değerlendirilmesi 
gerektiğini hatırlatarak 
şöyle devam etti: 
"Eksik aşıların tamam
lanması gerekiyor.
Grip aşısını tüm 

larin C vitamini için iyi 
bir kaynak olduğunu 
belirten uzmanlar, gün
lük erişkin bir kişi için 
önerilen C vitamini 
dozunun 300 ile 500 
miligram arasında 
olduğunu ifade ediyor. 
Sigara kullanan kişi
lerin C vitaminine olan 
ihtiyacının daha yüksek 
olduğunun altını çizen 
uzmanlar, "Fazla mik
tarda alınan C vitamini 
idrar yolu ile atılır yani 
kişiye bir zarar vermez. 
Ancak çok yüksek 
dozda alınan C vitami
ni, atılımı sırasında 
idrarda, kum veya taş 
oluşumuna neden ola
bilir" uyarısı yaptılar. 
Erişkinler için önerilen 
minimum C vitamini 
dozunun, vücutta C vit
amini eksikliği oluşma
ması İçin gereken doz 
olduğunu vurgulayan 

çocuklara öneriyoruz. 
Özellikle sık sık hasta
lanan çocuklara eylül- 
ekim aylarında mutlaka 
yapılmasında 
yarar var.",.
İlkokula başlayacak 
çocuklarda temizlik 
alışkanlığı tam yer
leşmediğinden ve 
okullarda da hijyen 
açısından sorunlar 
yaşandığından dışkıda 
parazit olup 
olmadığının da 
araştırılması gerektiği
ni kaydeden Dr. 
Kalender, parazitin, 
çocuklarda halsizlik, 
dikkatsizlik, kansızlık 
yaptığını bildirdi.
Dr. Sevil Kalender, fizi
ki muayene kadar 
dikkat edilmesi 
gereken diğer bir fak
törün ise uyku düzeni 
olduğunu ifade ederek, 
"Bu noktada en büyük 
görev ailelere düşüyor. 
Anne ve babaların, 
çocuklarına günde en 
az 8 saatlik bir uyku 
alışkanlığı kazandır
maları gerekiyor" dedi.

uzmanlar, bu dozların 
kırışıklar üzerine bir 
etki sağlamayacağını 
belirtiyorlar.
C vitamininin güneş 
ışınları ve taşıdığı 
ultrviyole ışınlarının cilt 
üzerindeki olumsuz 
etkilerine karşı olumlu 
etki yaptığını söyleyen 
uzmanlar, şunları kay
detti: "özellikle güneş 
ışınlarının taşıdığı. 
ultrviyole ışınlarının cilt 
üzerindeki olumsuz 
etkileri düşünül 
düğünde, hücre içi 
metabolizma bozulur, 
Daha az kan taşınır, ter 
ve yağ bezlerinin 
fonksiyonları bozulur, 
Kollagen yapımı azalır, 
var olan kollagen lifleri 
kalınlaşır, damarların 
duvarlarındaki kollagen 
lifler özelliklerini 
kaybeder. Genç 
ciltlerde daha çok kan

Okula başlayacak 
çocukların diş dok
toruna da başvur
maları gerektiğini vur
gulayan Dr. Kalender, 
"5-6 yaş arası 
dönemde süt dişlerinin 
yerini kalıcı dişler alıy
or. Bu açıdan çürük
lerin olmaması ve 
güzel dişlere sahip 
olmak adına diş hekimi 
kontrolü altında olmak
ta fayda var. Diş heki-■ 
minin yani sıra aile de 
çocuklarına günde 
2 kez diş fırçalama 
alışkanlığını 
kazandırmalı" diye 
konuştu.
Dr. Sevil Kalender, 
beslenme açısından en 
çok özen gösterilmesi 
gereken hususun 
sabah kahvaltıları 
olduğunu belirterek, 
"Sabah kahvaltısı 
yapılmadığında 
çocuğun derslere 
dikkatini vermesi zor
laşıyor" dedi. Sadece 
kahvaltının değil diğer 
ana öğünlerin de atlan
maması ve abur cubur 
gıdaların tüketilmeme
si konusunda aileleri 
uyaran Dr. Kalender, 
"Çocukların yemek
lerde makro-ve mikro 
besin öğesi ihtiyaçları 
özellikle demir, çinko 
ve A vitamini 
karşılanmalıdır" dedi.

akımı ve damarsal 
oluşumlar varken, 
yaşlılıkta azalan kan 
akımı ve daha çok 
ultraviyoleye tabii 
kalmış yıpranmış, daha 
çok serbest radikallerin 
oluştuğu cilde, daha 
çok C vitamin gerek
lidir. Cilde, yüksek 
dozda C vitamini içeren 
kremlerin uygulanması 
ile bazı olumlu 
gelişmelerin yaşandığı 
belirtiliyor, özellikle 
sunblock (tam UV 
kesen kozmetikler) ile 
birlikte C vitamini 
uygulamasının serbest 
radikallerin oluşumunu 
azalttığı ve kırışıkların 
oluşumlarını engn’le 
diği savunuluyor", 
Uzmanlar, bu tip ürün
lerin, güneşe çıkmadan 
en az 20-30 dakika 
önce uygulanmasını 
öneriyor.

Temiz ev
astımı

tetikliyor
Avustralya'da 
yapılan bir 
araştırma, ev 
temizliğinde 
kullanılan 
temizlik 
malzemele 
rinin çocuklar
da astım riski
ni arttırdığını 
ortaya çıkardı. 
Cutrin Teknik
Üniversitesi'nde 
yapılan araştırmalara 
göre, temizlikte kul
lanılan toz deterjan
lar, çocukların astıma 
yakalanma riskini 4 
kat artırıyor.
Araştırmacılar, bu 
amaçla piyasada 
satılan 192 çeşit 
uçucu özellik taşıyan 
organik katkılı temiz
lik ürününü inceledi 
ve deneyler sonu
cunda bu ürünlerin 
88'inin astım 
hastalığına yol aça
bileceğini saptadı. 
Araştırmacılar, bu 
ürünlerin kansere
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neden olup 
olmadığını da test 
etti. Bilim adamları, 
bu ürünlerin 
birçoğunda maden 
kömürü katranından 
elde edilen ve çabuk 
yanan renksiz bir sıvı 
olan 'benzen' madde
sine rastladı. Akciğer 
kanserine de neden 
olan bu maddeyi 
içeren ürünlerin 
astımı 3 kat daha 
fazla tetiklediğini 
belirleyen araştırma
cılar, benzen içeren 
temizlik ürünlerini 
kullanmamak 
konusunda ebeveyn
leri uyardı
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Televizyon çocuğu şiddete yöneltiyor
Uzmanlar, çocuk
ların günde 1-2 saat
ten fazla televizyon 
seyretmesinin onları 
şiddete yönlendirdi 
ğini, filmlerdeki argo 
ve yabancı kelimele 
rin çocuğun dil 
gelişimini olumsuz 
etkilediğini belirtiy
or.
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Ruhi 
Berkem, anne ve 
babanın televizyonu 
mutlaka çocuğuyla 
birlikte izlemesini 
tavsiye ederek, 
"Anne ve baba 
sürekli televizyon 
seyretmek yerine 
çocuğuyla ilgilenip, 
ona sevgisini gös
terirse aradaki bağ 
güçlenir" dedi.
Berkem, günümüzün 
en önemli iletişim 
araçları arasında yer 
alan televizyonların 
eğitici ve öğretici 
olmasının yanı sıra 
eğlendirici özel
liğiyle de ilgi çektiği
ni söyledi. 
Televizyonun etki
lerinin nasıl ve ne 
derecede kullanıldığı 
ile ilişkili olduğunu 
vurgulayan Berkem, 
"önemli olan tele
vizyonun seyredil 
memesi değildir. 
Anne babanın 
çocuğa kısa süreli 
ve denetimli tele
vizyon izletmesi, 
doğru ve uygun pro
gramlar seçerek 
çocuğu bu program
lara yönlendirmesi 
çok önemlidir. Anr\e 
ve ve babalar tele
vizyonu mutlaka 
çocukları ile birlikte 
seyretmelidir. Birçok 
film, dizi ve pro
gram, çocuğu şid

dete yönlendirdiği 
gibi, kullanılan lisan 
da çocuğun dil 
gelişimini olumsuz 
etkiliyor" diye 
konuştu.
"ÇOCUĞUNUZA 
PLANLI TV 
SEYRETTİRİN” 
Berkem'e göre, 
çocuğa olumlu tele
vizyon izleme 
alışkanlığı kazandır
mak için yapılacak
lar şunlar: 
"Çocuğun televizyon 
karşısında geçirdiği 
süre günde en fazla 
1-2 saati aşmamalı. 
Çocuk 3 yaşındak 
küçükse izleme 
süresi 20 dakikaya 
geçmemeli. Anne- 
baba çocuğun tele
vizyon izlemesi 
konusunda bir plan 
yapmalı. Bu planda 
çocukla bir günde 
kaç saat,bir haftada 
kaç gün hangi pro
gramları izleyeceği 
konularında birlikte 
karar almalı. Televiz 
yon planlanan pro
grama uygun olarak 
açılmalı, program 
bittiğinde kap
atılarak, çocukla 
program hakkında 
konuşmalı. Bu yak
laşım, çocuğun 
izlediklerinden daha 
çok faydalanmasına 
yardımcı olur* Anne- 
baba televizyonu 
çocukla birlikte 
seyretmeli. Çocuğu 
bilinçli bir televizyon 
izleyicisi yapmak 
için, programın içer

iği ile ilgili bazı 
temel bilgileri verip, 
çocuğun sorduğu 
sorulara cevap ver
meli. Çocuğa 
izlediğinin yanlızca 
bir film, hikaye 
olduğu anlatılmalı. 
Örneğin, Süper 
men'in gerçekte 
uçmadığı, rol gereği 
uçtuğu söylenmeli". 
"TV ÖDÜL YA DA 
CEZA ARACI 
OLMAMALI" 
Çocuğa televizyon 
seyrettirilmesi ya da 
seyrettirilmemesinin 
ödül ya da ceza 
olarak kullanılma
ması gerektiğinin 
altını çizen Dr. Ruhi 
Berkem, "Anne ev 
işleriyle uğraşırken, 
çocuğu televizyon
dan başka uğraşlar
la ilgilenmesi için 
yönlendirmelidir. 
Anne-baba çocuğun 
televizyon seyret 
mesi yerine arkadaş 
larıyla biraraya 
gelmesi, oyun oyna
ması, resim yap
ması, spor yapması, 
kitap okuması gibi 
ev içi ve ev dışı 
aktiviteleri destek
lemelidir. Çocuk bu 
aktivitelere yön
lendirildiğinde 
övülmeli, taktir 
edilmelidir. Anne- 
baba çocuğun 
reklamlarda görüp, 
istediği ancak ona 
uygun olmayan 
maddelerin neden 
alınamayacağını 
çocuğa anlatmalıdır.

Anne baba sürekli 
veya yüzüstü yakın
dan televizyon izle 
meşinin sağlığa za 
rarlı olacağını anlat
malıdır" diyerek, 
ebebeynlere tavsiye 
lerde bulundu. 
TELEVİZYON 
KONUŞMAYI 
GECİKTİRİYOR, 
ŞİŞMANLATIYOR 
Televizyonun çocu 
ğu şiddete yönlendir 
diğini ifade eden Dr. 
Berkem, "Çocuk, 
şiddeti günlük hay
atın bir parçası 
olarak kabullenir. 
Problem çözmede, 
şiddeti çözüm yolu 
olarak kullanabilir. 
Televizyondaki pro
gramların bir çoğun
da konuşma dili 
yanlış, argo ve 
yabancı kelimelere 
özentili kullanıldığı 
için çocuğun dil 
gelişimi olumsuz 
etkileniyor. Çocuk 
televizyonu tek başı
na izlediğin de, tele
vizyonun sunduğu 
herşeyi gerçekmiş 
gibi kabul edebilir. 
Çocuğun televizyon 
karşısında uzun 
süre kalması, çevrey 
le ilgisini azaltıp, 
konuşmasında 
gecikmeye yol aça
bilir. Çocuğun tele
vizyon karşısında 
uzun süre kalmasa 
hareketsizleş me
şine, şişmanlaması
na ve sürekli yorgun 
luk hissetme sine 
sebep olabilir. Tüketi 
me ve para harca
maya özen diren 
reklamlar, çocuğun 
reklamda gördüğü 
yiyecekleri, oyun
cakları istemesine 
neden olabilir. Bu 
istekler, aileye eko 
nomik açıdan zarar 
verebilir" dedi.

Antalya'da ta 
sezonu KasB'a
Ur uzayacak

Akdeniz Turistik 
Otelciler Birliği 
(AKTOB) Başkanı 
Osman Ayık, 
Ramazan Bayramı 
tatilinin girmesi ile 
Antalya'daki turizm 
sezonunun Kasım 
ayı sonuna kadar 
uzayacağını söyledi. 
Antalya'da, 2004 yılı 
turizm sezonunun 
çok iyi geçtiğine 
dikkati çeken 
AKTOB Başkanı 
Osman Ayık yaptığı 
açıklamada, 
"Antalya'ya yoğun 
bir turist akışı oldu. 
Eylül ayı sonuna 
kadar Antalya'ya 

. gelen turist sayısı 5 
milyonu aşacak" 
dedi.
Turist akışının azal
madan devam 
ettiğine de işaret 
eden Ayık, bu artış 
hızı ile hedeflenen 6 
milyon rakamının 
aşılacağını, gecen yıl 
4 milyon 800 bin tur
istin Antalya'ya 
geldiğini, bu yıl 1,5 
milyon turist artışı ile 
6 milyon 300 bine 
ulaşılabileceğini 
kaydetti.
Antalya'daki Otel ve 
tatil köylerinin, 
geçen yıllarda 
sezonu ekim ayı 
sonunda veya Kasım 
ayı başında kapadık
larına da işaret eden 
Ayık, bu yıl Ramazan 
Bayramı tatilinin de 
Kasım ayına rast

ladığını, bu 
nedenle birçok otel I 
ve tatil köylerinin 
kapanışlarını Kasımı 
ayı sonuna erteledik 
lerini belirtti.
ORTA YAŞ TURİZMİ 
BAŞLIYOR
Osman Ayık, yaz ■ 
boyunca Antalya I 
bölgesine gelen tur
istlerin yüzde 70'ini 
ailelerin oluştur- m 
duğuna da 
değinerek, şunları 
söyledi: "Antalya'ya 
bu yıl aile akını oldu. 
Çocuklu ailelerin J 
sayısında büyük I 
artış yaşandı. Bunun! 
nedeni otel ve tatil 
köylerinin kendilerin 
çocuklu ailelere göre 
yenilemesi ve çocuk! 
animasyonların J 
artışıdır. Tatilden ■ 
memnun kalan 
çocuklar ailelerini^ 
Antalya'ya tatile zor
luyorlar. Ancak ,J 
Avrupa'da okullar 
açılmaya başladı. Bu 
nedenle çocuklu ■ 
ailelerin gelişi azaldı. 
Artık bu aydan sonu 
orta yaş turizmi ı 
başlar. Ayrıca çocuk* 
suz aileler gelir, i 
Ekim ayında otellerin I 
doluluğu yüksek 1 
görünüyor. Kasım I 
ayında da doluluk 
oranları iyi geçecek. 
Amaç, Antalya'da 
turizmin 12 aya yayıl* 
masıdır. Birkaç yıl I 
içinde bu gerçek- I 
leşecektir.”

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

Kreş servisinde çalışacak 
20-25 yaşlarında

'AN ELEM AN ARANIYOR
Müracaat Tel . 514 62 69

SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE 
Kordonda tam deniz cepheli

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire

Tel: 513 14 76-513 18 99

KAYIP j
Gemlik Teknik 

Endüstri Meslek
Lisesinden I 

aldığım 1 
diplomamı i 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
RAGIP İŞBUĞA



“İyi Bir ; 
Gelecek 
Aykent’l4

başlar hBİmSS
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 - 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur

2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

SINIFLAR ÜCRET
ANASINIFI 3.000.000.000 TL
1. SINIF 3.750.000.000 TL
2. SINIF 4.500.000.000 TL
3. SINIF 4.500.000.000 TL
4. SINIF 4.500.000.000 TL
5. SINIF 4.500.000.000 TL
6. SINIF 4.500.000.000 TL
7. SINIF 4.500.000.000 TL
8. SINIF 4.500.000.000 TL

İlk ve orta dereceli okullar 13 Eylül 2004 günü açılıyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com

Okullar açılırken
13 Eylül 2004 günü yeni öğrenim yılı eğitim ve 

öğrenime başlayacak.
Milyonlarca öğrenci dersbaşı yapacak.
Okulların açılması demek, velilerin mas* 

raflarının başlaması demektir.
Okul çantası, önlüğü, kitabı, defteri, kalemi, sil* 

gisi, sözlüğü, dergisi, okul kayıt parası, boyası 
velhasıl bitmez tükenmez masraf kapısı...

Bizim öğrencilik yıllarımızda siyah giymek 
zorunluluğu vardı. Sonra bunu değiştirdiler.

Genelde mavi Önlük görüyorum.
Ama değişik rekierine de var artık önlüklerin.
Okulların açılması kırtasiye ve tekstil sek

törüne büyük canlılık getiriyor.
Seköre en büyük girdi ise devletten sağlanıyor.
Okul kitaplarının devlet tarafından dağıtılması, 

kağıt piyasasını ve bu dağıtımı alan firmaları zen
gin ediyor.

Yalnız kağıtçı ve dağıtıcı da değil.
Devletin kitap basan basımevlerinin yanında 

büyük miktarda özel sektör de baskı yapıyor.
Yayınevlerinin kitapları devlet tarafından satın 

alınarak öğrencilere dağıtılıyor.
Bu sektörde dönen raklamlar katrilyonları 

buluyordur sanırım..
Bir yânda çocuklarımız, bir yanda öğretmenler 

ve eğitim öğretim.
Türkiye Cumhiriyeti devletinin 58. hükümeti 

Milli Eğitim bütçesine ayırdığı para, ikitidarların 
toplumun geleceğine yaptığı yatırımın bir göster
gesidir.

Bildim bileli, Milli Eğitime ayrılan kaynak, 
bütçenin yüzde 15’ini geçmemektedir.

iş böyle olunca, 50-60 kişilik sınıflarda öğrenim 
görülüyor.

I Sonrâ da eğitimde kalite aranıyor.

Okulların açılmasına bir hafta 
kala velilerde çanta, önlük ve 
kırtasiye telaşı başladı.
Birden fazla çocuğu olan veli 
ler, fiyatlar karşısında şaşkına 
dönüyor.
Okulların açılmasının yaklaş
ması nedeniyle piyasalarda 
hareketlilik de başladı, 
okul giysileri satanlar ve kır
tasiyeciler okul hazırlıklarını 
tamamladı, satışlar başladı.

Haberi sayfa 3’de

9 bin 500 kaçak cep 
telefona yakalandı 
İtalya'dan ro-ro gemisi ile getirilen bir 
TIR'da, İç piyasada satılmak istenen 
9 bin 500 adet kaçak cep telefonu ele 
geçirildi. Ayrıca, çok sayıda şarj 
cihazı, kulaklık, batarya ve bilgisayar 
bağlantı kabloları bulundu.
Yetkililer, cep telefonlarının piyasa 
değerinin 3 trilyon 647 milyar lira 
olduğunu belirttiler. Haberi sayfa 7’de

Kumla kumlanıyor
Haberi sayfa. 12’de

Çocuklarda okul 
fobisine dikkat!

Uzmanlar, okula yeni başlayan çocuk
larda, aileden özellikle anneden 
ayrılma nedeniyle okul fobileri, uyku 
düzensizliği, davranış bozuklukları 
görülebileceği konusunda uyarıyor. 
Uzmanlar, çocukların, ilk kez aile 
dışında bir ortama girdiklerini ve anne 
baba dışında başka kişilerin gözlemi 
altında yaşamlarını devam ettire
ceklerini belirtti. Haberi sayfa 9’da

mailto:kadri_guler@hotmaii.com
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Gürhan ÇETÎNKAYA

Buluşma

rSoES

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Vicdanca

Sportif rekabet....
Futbol dünyanın aşkı..
Dünya’da yürümeye başlayıp da bir 

futbol takımını tutmayan yok gibidir.
Futbol takımlarını tutanlar da kendi 

aralarında üçe, dörde, beşe ayrılırlar.
Holigan var.
Fanatikler var.
Sempatizan var.
Uzaktan takılan var.
Futbolcuya asılan var.
Var da var..
Doğaldır ki bu yapı nükte konusu da 

oluyor.
_ Bizim İrfan Selvan var...

İtfaiyeden emekli İlhan Abi’nin oğlu.
O da bir Fenerbahçe fanatiği.. 
Geçenlerde bir fıkra geçmiş eline.. 
Bana da getirdi..
Gülmekten katıldım.
Ama gülerken de düşündüm.
Bu nasıl fanatizm, bu ne rekabet diye..
Fıkrayı sizinle de paylaşalım;
"Bir Fenerbahçeli; GalatasaraylI ve 

Beşiktaşlı yasak olduğu halde arap 
ülkelerinin birinde otelde içki içerken 
yakalanırlar.

Mahkemeye çıkartılırlar..
Karar doğal olarak ; İdam.
İtiraz ederler ve karar ömür boyu hapis 

cezasına çevrilir. Ama o gün tesadüf bu 
ya bayrama denk gelir.

Prens hazretleri, cezayı daha da indirip 
tümüne sadece 20 kırbaç ceza verir.

Bizimkileri sempatik bulduğu için de bir 
jest daha yapıp cezalarını hafifletmek için 
bir dilek hakkı tanır.

Beşiktaşlı; .
-"Sırtıma bir yastık bağlayın" der.
BJKTınin sırtına bir yastık bağlarlar 

ancak daha 10 kırbaçta yastık 
paramparça..

GalatasaraylI uyanık ya..
Durumu çabuk kavradığı için sırtına iki 

yastık bağlanmasını arzu eder.
O da nafile..
Derken sıra Fenerbahçeli’ye gelir.
Prens Hazretleri yine devreye girer ve 

Fenerbahçeli’ye;
-" Bak Fener’li sana acıdım. Avrupa’ya 

gidemediniz. Türkiye Kupası’m 18 yıldır 
kazanamıyorsunuz. Teknik direktörlerden 
de çekip duruyorsunuz. Onun için sana iki 
dilek hakkı tanıyorum" der.

- "Peki",der Fenerbahçeli:
- "O zaman bana 40 kırbaç vurulsun." 
Herkes şaşkına döner.
Prens Hazretleri:
- "İkinci isteğin" nedir diye sorar..
Fenerbahçeli müstehzi bir ifadeyle 

yanıt verir:
- "Sırtıma da Galatasaray’hyı bağlayın. 
Demek ki; rekabet böyle bir şey.. 
Dostluk tanımıyor.

‘Kazı bağırtmadan yolun
Uluslararası Para 

Fono’nun (IMF) güdümünde 
hareket eden hükümet arka 
arkaya zam yapmayı 
sürdürüyor.

Yaz ayları olmasına karşın 
son üç aydaki, fiyat artışları 
alt ve orta gelir grubunu zor
lamaya devam ediyor.

Okulların açılması, 
velilerin ve öğrencileri zor 
durumda bırakacak pek çok 
fiyat artışı yaz aylarında 
gerçekleştirildi.

Ağustos aylarında okul 
servis ücretleri artırıldı. Vur 
abalıya!...

Reel ücretlerin düştüğü bir 
dönemde okul servislerine yıl 
zam yapılması velilere bir 
darbe daha vururken yıl
başından sonra servis ücret
lerine tekrar zam yapılması 
bekleniyor.... ,

Her gün bir başka televiz 
yon kanalında Milli Eğitim 
Bakanlığı yetkilisi, zorUnlu 
bağış alınmayacağından soz 
ediyor.

Övle mi. dersiniz? Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne, LGS 
için başvuru formlarını, ön . 
kayıt için de, Yabancı dille 
eğitim içinde 5 milyon lirayı 
bal gibi bağışladık...

Hem de usulca..
İstersen itiraz et!..
Başvuru süreleri iki ya da 

üç güne sığdırılmış, hakkını 
ararken çocuğun başvu
rusunu kaybetme şansın 
daha fazla..

Gir de riske göreyim..
Eveeet...
Bende bir anne olarak bu 

bağışlardan nasibini aldım..
Ancaaak... Yabancı dille 

eğitim veren diğer adıyla 
Süper Liseye kayıt için oku
lun kapısından içeri adımımı 
atmamla birlikte, numara al, 
dedi ler aldım.. Sonra kızımın 
evraklarını doldurmak için 
sarı zarf almak gerektiği 
söylendi... Neden kırtasiye
den almıyoruz, diye sorunca, 
öldüresi bakış ile karşı 
karşıya kaldım. Ne de olsa on 
tane posta puluna on milyon 
lirayı verdim(k)!.. Bir küçük 
odacık yapılmış... İnsanlar 
kuyrukta, zarf için... Zarf 
kuyruğu olarak yerimi aldım, 
meğersem bağış-zarf 
kuyruğu imiş..

Yeteeer!.. Vermiyorum, 
dedim... Zarfı istedim, ala
madım... Okulun müdür 
yardımcılarından bir eğitim
ciye derdimi anlattım.. 
Zorunlu değil, ama veriyorlar, 
dedi.. Okul için gerekli eğitim

katkı payını vereceğimi belirt
tim..

Okul Aile Birliği’ nin 
topladığı paraların eğitime 
katkısı olmadığını da 
şıpadanak öğrendim!..

Ancaaak... Okulun oduna 
gereksinimi var... Yoksul 
öğrencileri var..

Bunları kim okutacak!.. 
Tabi ki, okulun velileri..

Kendi çocuğunu güçlükle 
okula yollama derdinde olan 
çoğunluk veli, yani..

Neyse, bağışçı Ahmet beyi 
buldum, bağış zorunluluğu 
olmadığı için vermemekte 
kararlı olduğumu kısa ve öz 
olarak belirttim. Bu arada 
toplanan bağışın tarifesi 50 
milyon lira ... Yok öyle 
bütçene göre, vermek.

Ahmet bey, demez mi, 
‘Çocuğunun diğer 
ihtiyaçlarını nasıl karşılaya
caksın? Nasıl okutacaksın?” 
Allah için güzel soru!..

Benim ve benim gibi 
çoğunluk velinin derdi de bu 
kardeşim, ‘Bu koşullarda 
çocukların okul masrafını 
nasıl, karşılayacağız?”..

Bir de okula bağış zorun
lu!!!... Bakmayın, benim ver
mediğime, herkes şakır şakır 
bağışı verdi, söylenmeden..

DoğaLAlışmışlâr!..
Ben aiışmadım..ı Vermeye 

de niyetim yok..
İlk öğretim kitapları 

bedavaymış!..
Güldürmesinler..
Bağışlar, zorunlu okul har

camaları...Kayıt ücretleri..
Sosyal devlet olma özelliği 

neydi?
Devletin okullarında beda

va okuyacaksın?
Bağış mı? Bağışlamayın!
Beni bağışlamayın anne 

ve babalar, ben çocuğumu 
süper liseye kayıt ettirdim .

Cebimden 15 milyon 
civarında bir harcamayla..

Ancak, sadece kitap ücret
leri 600 milyon civarın
daymış, okul forması, çartu- 
çurtu...Bir milyar lira ile oku
lun kapısını açıyorum!..

Bağışla, beni kızım Deniz, 
“Niye diploma notun yük

sek!. Niye Yabancı Dil eğitim 
veren süper liseye bu notu 
alarak okuma hakkını 
kazandın Al düşük notlar, 
oku bir normal lise de hiç 
olmazsa, adam olma(ma)nın 
fiyatı yarım milyoncuk olur
du..Okuyup da öğretmen , 
doktor, gazetece mi olacak
sın? Yoksa Bakan mı, 
BAKAN!..

BAL GİBİ çocuklanmızı, 
parayla okutu yoruz...

Allah rızası için demese 
de el açan okul aile birliği 
üyelerine yapıştınyoruz mil 
yonlukları...

Hesap kitap meydanda. 
Dünyanın eğitimine en düşük 
yapı yarın ülkesi olma reko
runu kırıyoruz.. Bütçe içinde 
eğitim payı yüzde 7.2.. Jİ 

Eğitimde sadece zorunlu 
katkı payı olarak ailelerden ,ı 
alınan para okul başına 

i (...)milyarlık bir rakama 
ulaşıyor. Okulların bir tek 
kömür giderleri bakanlık 
bütçesinden karşılanıyor. 
Doğalgaz ise zorunlu 
bağışlara kalıyor.

Her ders yılı başında 
zorunlu eğitim ailelerin 

) zorunlu bağış yok söylemleri, 
‘Kazı bağırtmadan yolun’ 
uyarısını içeriyor..

Sonuçta bağırtmadan yol
unacak kazın bulunmadığı 
yoksul yörelerde, bakımını, 1 
onarımını yapamayan, 
araçsız, gereçsiz dökülen 
binalarda çok elverişsiz 
koşullarda eğitim yapıldığı... J 
Bir kaostur gidiyor, her 
geçen yıl çocuk okutmak 
zorunda olan ailelerin yaşa
manı daha ağır bir 
karabasana çeviriyor, öğren-' 
ci donanımları, özel formalar, d 
araç gereçlerde işin içine gi 
rince, bir gencin ailesine 
öğrencilik maliyeti ne yazık I 
ki, milyarlarla ölçülüyor.

işte tam da bu can ahcı j 
noktada çaresiz ailelere, 
öğrencilere çare dağıtan 
rolünde işin içine siyasal 
İslam giriyor. Savcılık iddi
anamesine göre en tehlikeli I 
irticai örgüt ilan edilen 
Fethullah Gülen’in 8 yıllık 
kesintisiz eğitim ile önü 
kesilmeye çalışanın siyasal | 
Islamlın okullara sızması 1 
hareketinin güçlenmesi çare- i 
siz aileyi sarmalamadan 
geçmiyor mu?

Şimdi 8 yıllık kesintisiz 
eğitimde okuyacak çocukları 1 
okutabilmek koşullarını, hem j 
eğitim kalitesi hem de aile 
acısından sağlamak gereki 
yor. Bunu yaptık mı? 
Kocaman hayır...

Yine de tek tesellimiz şu 
sözler olsun ;

‘Cumhuriyet, fırtınalı bir 
denizde aydınlık yönü 
gösteren bir deniz feneri 
gibidir... Hiç sönmez, hep 
yanar.”

Ne olur bir Tısss verin? i
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H Hiıbı w üter Yazarımız Erol Gürçay’ın yıllık izinde 
olması nedeniyle yazısını yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Okulların açılmasına bir hafta kala velilerde çanta, 
önlük ve kırtasiye telaşı başladı. Birden fazla çocuğu 
olan veliler, fiyatlar karşısında şaşkına döndü.

Seyfettin SEKERSÖZ 

2004-2005 yılı 
eğitim ve öğretim 
yılının açılmasına 
az bir zaman 
kalırken veliler 
ellerini ceplerine 
sokmaya başladılar. 
Anaokulundan, 
Lise'ye kadar 
tüm öğrencilerin 
kıyafetlerini satan 
dükkanlar şimdiden 
dolmaya başladı. 
Anaokuluna 
göndereceğiniz 
çocuğunuz için 
sadece önlük için 
14-16 milyon lira 
arasında parayı 
gözden 
çıkaracaksınız.
İlköğretim 
okullarında ise 

durum daha da 
değişik. 20 ile 30 
milyon liradan 
başlayan önlük 
fiyatları ile

TAŞI 
GEDİĞİNE

inan Tamer

Tarih yaratırmış...
ABD Başkanı Sn. Bush: 
“■ Tarih yazmam. Yaratının.” demiş. 
Yaratmak önemli değil, 
önemli olan tarihe iyi adla yazılmak. 
Neron, Mussolini, Hitler, 
Stalin, Pinochet, Miloseviç de tarih 
yaratmışlardı ama lanetle anılıyorlar.

5-35 milyon lira 
arasında değişen

çanta ücretleri 
velilerin bolca dük 
kan dolaşıp iyisini 
ama ucuzunü almak 
istedikleri gözleniyor.

Eğer çocuğunuz 
liseye gidecekse 

elinizi cebinize 
daha çok sokmanız 
gerekecek.
Kızların etek 'ücretleri 
10 milyon lira, 
gömlek fiyatı ise 
7 milyon.
Erkeklerin masrafı 
daha da ağır. Ceket 
17-35 milyon lira 
arası değişirken pan 
tolon fiyatları ise 10- 
17 milyon lira arasın-

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK 

TEL: (0.224) 538 01 83

da değişiyor.
Veliler bu kadar 
harcamayla tabi ki 
kurtulamıyorlar, daha 
geride ayakkabı 
harcamaları var.
Neticede tüm bu 
saydıklarımız 
iyi yada kötü 
veliler tarafından 
çocuklarına alınacak. 
Alamayan aileler ise 
yardımseverlerin 
ellerine bakmaya 
devam edecekler.

DYP İlçe Başkanı Çağlar, il'deki haciz olayına tepki gösterdi

“DYP üzerine 
oynanan oyunları 

bozacağız”

Seyfettin SEKERSÖZ 

Doğru Yol Partisi 
İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar, 
İl Başkanhğı'na 
yapılan haciz 
işlemi için 
açıklamalarda 
bulundu.
Çağlar, İl 
Başkanlığını 
icraya veren 
eski il muhasibi 
Ömer 
Kavuncuoğlu'nu da 
sert bir dille 
eleştirdi.
Haczin, Türk 
siyasi tarihinde ilk 
olarak bir partilinin 
ve 28 Mart seçim
lerinde Bursa 
Osmangazi ilçesi 
belediye meclis 
üyeliği birinci 
sıra adayı olan 
Ömer Kavuncuoğlu 
tarafından 
gerçekleştirilmiş 
olmasının DYP'ye 
gönül vermiş 
partili üyeleri 
derinden üzdüğünü 
belirten Çağlar, 
"DYP il binasına 
ve il teşkilatına 
yapılan bu 
haksız ve çirkin 
hareketi nefretle 
kınıyoruz.

Bunu gerçek
leştiren kişinin 
cezasız 
kalmamasını 
diliyoruz" dedi. 
Son günlerde 
yapılan kamu oyu 
araştırmalarında 
anlaşılacağı üzere 
DYP'nin iktidar 
alternatifi 
görülmesi bazı 
kişileri rahatsız 
ettiğini söyleyen 
Peyami Çağlar 
şöyle konuştu: 
"Bu nedenle 
DYP'ye bu 
çirkin saldırılar 
yapılmaktadır. 
Bu büyük davayı 
kendini bilmez 
bu tür kişilerin 
yıpratma hareket
lerinin sonuçsuz 
kalacağının 
bilinmesi gerekir." 
DYP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar, 
il başkanları 
Harun Akın'ın 
yanında olduklarını 
ve destek verdik
lerini de belirterek 
konunun partili 
üyeler tarafından 
bu şekilde bilin
mesi gerektiğini 
söyledi.
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AKP'li gençlerden 
eğitime katkı çayı

Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı 
Gençlik Kolları, 
geçtiğimiz yıl 
düzenlediği 
"Eğitime katkı 
çayı"nın bu 
yıl İkincisini 
düzenliyor. 
Yarın saat 
17.00 de 
Grup Çay 
Bahçesinde 
düzenlenen 
eğitime katkı 
çayı'ndan elde 
edilecek gelir 
yardıma 
muhtaç 
öğrenciler için 
kullanılacak. 
AK Parti 
Gençlik Kolları
Başkanı 
Gencay 
Yılmaz, dün 
parti lokalinde 
düzenlediği 
basın 
toplantısında 
tertipledikleri 
eğitime katkı 
çayı hakkında 
bilgiler verdi. 
Gençlik Kolları 
seçimlerinden 
sonra ilk kez 
basının karşısı
na çıktıklarını 
söyleyen 
Gençlik Kolları 
başkanı Gencay 
Yılmaz, üç 
beldede ve 
mahallelerde

teşkilâtlanma 
çalışmalarının 
devam ettiğini 
açıkladı.
Eğitim yılının 
başlaması 
nedeniyle AK 
Parti gençleri 
olarak "eğitime 
yapılan yatırım, 
geleceğe yapı 
lan yatırımdır" 
felsefesiyle geç 
tiğimiz yıl yap
tıkları eğitime 
katkı çayı'nın 
İkincisini düzen 
(ediklerini söy 
leyen Yılmaz, 
"Geçeri yıl 
Milletvekilimiz 
sayın Altan Ka 
rapaşaoğlü'nun 
desteğiyle 
780 öğrenciye 
kırtasiye, 
30 öğrenciye de 
kıyafet 
yardımında

bulunduk.
Bu yıl daha 
fazlasını. 
yapmak isti 
yöruz” dedi. 
Bütün sorun
ların temelinde 
eğitim eksikliği, 
bütün 
meselelerin 
çözümünde 
ise daha iyi ve 
daha kaliteli 
eğitimin 
yattığını ifade 
eden AK Parti 
Gençlik Kolları 
Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
"AK Parti 
olarak bilim ve 
teknoloji çağın

da en büyük 
yatırımın 
geleceğin 
güvencesi 
gençler olduğu 
bilinciyle 
öğrencilere

. kıyafet ve 
kırtasiye 
yardımında 
bulunmak için 
eğitime katkı 
çayı düzen
ledik. Çocuk
larımızın göz
lerinde biraz 
olsun pırıltı, 
dudaklarında 
tebessüm 
görmek bizi 
daha da mutlu 
edecektir" dedi.

Seyfettin SEKERSÖZ 

Emekli Matematik 
Öğretmeni Seval 
Aşkın tarafından 
hizmete açılan 
"öğretmenin yeri 
kadınlar kahve
hanesi" bayanların 
hizmete girdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
açılış kurdelesini 
kestiği kadınlar 
kahvehanesinde 
arkadaş lan ve ; 
dostları Seval 
Öğretmeni yalnız 
bırakmadılar.
Eski Pazar Caddesi 
Güneş Sokakta 
kendine ait binanın 
zemin katında 
dekore ettiği ve 
kadınlara özgü 
rahat bir yere 
dönüştürdüğü 
Kadınlar 
Kahvehanesi'nde 
bundan böyle kadın 
sesleri duyulacak. 
Kadınlar
Kahvehanesi'nih 
açılışını yapan
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
kahvehanenin çok 
güzel ve temiz bir 

mekan olduğunu 
böyle bir yerin 
Gemlik'te açılma 
sından memnunluk 
duyarken erkekler 
adına da üzüldü

Gemlik'te geç alın-1 
mış bir karar olarak j I 
düşünüyorum.
Gemlik hızla büyü ] 
yen ve ileriki yıllar- 11 
da il olabilecek

ğünü söyledi. 
Başkan Turgut, 
"Böyle güzel bir 
yere erkekler 
giremeyeceği için 
üzülüyorum.

bü yük bir kent. 
Büyük cesaretle
açılan yerin 
bayanlarımıza 
hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi, j

I
ELEMAN ARANIYOR

VASIFLI / VASIFSIZ 
ELEMAN ALINACAKTIR. 

ASKERLİK YAPMIŞ OLMALARI 
TERCİH SEBEBİDİR 

YENPOTAŞ LTD. ŞTİ. 
Tel : 5. 05 46 ORHANGAZİ

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi'nde yola cepheli ' 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 1 
TEL: (0.505) 48618 24
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Geliri yüksek sürücü
daha fazla hız yapıyor

ABD'de yapılan bir 
araştırma, gelir 
düzeyiyle trafikte hız 
yapma arasında doğru 
orantı olduğunu 
ortaya koydu.
Zenginler hız sınırını 
makul oranda aşmak
ta sakınca görmüyor. 
ABD Ulusal Otoyol 
Trafik Güvenlik İdaresi 
için yapılan bir araştır
manın sonucuna göre, 
17 yaş grubu genç
lerin yanı sıra trafikte 
hız sınırlarını belirli 
oranda aşan sürücü
leri gelir düzeyi 
yüksek kişiler 
oluşturuyor.
NE KADAR PARA 
O KADAR HIZ

IBALIK TUTMA ZEVKINlı 
| BİZİMLE YAŞAYIN |

Ömerbey Mah. Üstün Sok 
16/A "'JDANYA

Tel & Fax
GSM : (0.5 ) 297 23 18

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

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN

'24) 544 63 14

Araştırmaya katmanlar
dan yıllık hane geliri 
75 bin ile 100 bin 
dolar arasında olan
ların yüzde 6O'ı, 100 
bin dolardan fazla 
olanların da yüzde 
66'sı belirlenen hız 
sınırlarını en az saatte 

15 kilometre aşıyor. 
GELİR AZALDIKÇA 
HIZ AZALIYOR 
Daha düşük gelir 
düzeyine sahip 
sürücülerin hız sınırını 
aşma oranı yüzde 42 
ile 49 arasında kalıyor. 
Yüksek gelir düzeyin

deki sürücülerin 
yüzde 77'si geçen 
hafta hız sınırını aştık
larını söylerken, bü 
oran gelir azaldıkça 
düşüyor.
Aşırı hızdan 
kaçınıyorlar 
Araştırma, hız sınırını 
makul oranlarda 
aşmakta sakınca 
görmeyen zenginlerin 
aşırı hızdan kaçındık
larını da prtaya koydu. 
Hız sınırının saatte 30 
kilometreden fazla 
aşılması konusundaki 
bir soruya, yüksek 
gelirlilerin çok düşük 
bir oranı bu kadar hız 
yaptıkları cevabını 
verdi.

Kişi başına 
milli gelirde 

hedef 10.000 $

Maliye Bakanı 
Unakıtan, kişi başına 
milli gelirde ilk kez 
yılsonu için 4 bin 
dolarlık rakamların 
konuşulduğunu vur
gularken, "hedefimiz 
ise kişi başına en az 
10 bin dolar. Türk 
halkı, bundan daha 
iyilerine layık" dedi. 
Açıklamada bulunan

' Unakıtan, Türkiye 
Cumhuriyeti tari
hinde ilk kez bu yıl 
sonunda 4 bin dolar
lık milli gelirin 
konuşulduğunu 
vurgulayarak, şöyle 
dedi: "Bu, az buz bir 
şey değil. Bu değişi 
min kendisine has 
sancıları olacak. 
Bunları aşacağız. 
Türkiye normalleşm
eye başladı. Bunları 
normal görmek 
lazım. Yıllardır insan
lar buna hasret 
olduğu için, durum 
olağan üstü 
algılanıyor. Ama 
bana göre 
olağanüstü bir 
durum söz konusu 
değil. Hatta bu 4 bin 
dolarlar bile, 
GSMH'de düşük 
seviyeler. Türk mil
leti daha fazlasına 
layık. Bizim hede
fimiz, kişi başına en 
az 10 bin dolar." 
ÖZELLEŞTİRME 
ÇALIŞMALARI 
Bakan Unakıtan, 
"Özelleştirme uygu
lamalarıyla ilgili 
muhalefet ve 
kamuoyundan 
eleştrileri var, Ne 

diyorsunuz?" şeklin
deki sorusu üzerine 
ise şunları söyledi: 
"Bütün özelleştirme 
ler, ihalelerle oluyor. 
İhaleler, açık ve 
şeffaf oluyor. Hatta 
bazıları yayınlanıyor 
bile. Dolayısıyla 
ihaleler sürecinde 
ben bile bilemiyorum 
ne olacağını, nasıl 
gelişeceğini. Bazen 
insan tahmin ediyor. 
Tahminlerin dışında 
da gerçekleşemeler 
oluyor. Bunlar, ihale 
lerin şeffaf yapılması 
mn sonuçları. Bu 
sonuçlarda aynen 
tatbik ediliyor." 
ÖZELLEŞTİRME 
PROGRAMI 
Unakıtan , "yıl kalan 
kısmı ve 2005'de 
yeni özelleştirmeler 
gündemde mi?" 
şeklindeki soruya 
karşılık ise şöyle 
konuştu: "Evet var. 
Yakında bunları bir 
basın toplantısıyla 
açıklayacağım. Bu 
toplantıda 2004'ün 
son çeyreği ve 
2005'in başında 
neler yapacağımızı, 
kamuoyu ile 
paylayacağız.
Büyük kamu 
kuruluşları var. 
Telekom, Tekel, Mili 
piyango gibi büyük 
özelleştirmeler 
gündemde. Bunların 
içersinde en 
önemlisi, Enerji 
özelleştirmeleri 
var. Bunların 
hepsini açıklaya
cağım.
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Bu oyunlar da yetişkinler için
Son yıllarda 
yetişkinlere yönelik 
piyasaya sürülen ve 
büyük ilgi gören 
tabu, beyin fırtınası 

| ve boggle gibi çeşitli 
özellikteki birçok 
oyun, 30 milyon lira 
ile 60 milyon lira 
arasında değişen 
fiyatlardan alıcı 
buluyor.
Genellikle çocukların 
iyi vakit geçirirken 
öğrenmelerini de 
sağlamak için 
oyuncak firmaları 
tarafından piyasaya 
sürülen oyunların 
yetişkinler için

olan versiyonları da 
son yıllarda talep 
görmeye başladı. 
Yetişkinlerin yıllardır 
oynadığı tavla, 
tombala, okey, 
satranç, dama gibi 
oyunlar yavaş yavaş 
eski özelliğini 
kaybederken, bu 
oyunların yerini 
alternatifi olarak 
çıkan yeni oyunlar 
almaya başladı. 
Genellikle gençlerin 
tercih ettiği kafel- 
erde, birçok çeşi
dinin bulunduğu 
bu oyunlar, arkadaş 
gruplarıyla birlikte 

vakit geçiren 
üniversite öğrencileri 
tarafından büyük 
ilgi görüyor.
Bu oyunlar içinde ise 
ilk sırayı son aylarda 
en fazla tercih edilen 
"Tabu" alıyor.
Yasaklanan 
kelimeleri kullan
madan istenen bir 
kelimeyi oyundaki 
ortağına anlatmak 
üzerine kurulu bir 
oyun olan tabu, 
içindeki yüzlerce 
kelime kartı ile 
birlikte 43 milyon 
liradan satılıyor. 
Tabu'dan sonra 
ilgi çeken diğer bir 
oyun ise "Beyin 
fırtınası"... İçinde bin 
300 adet sorunun 
yer aldığı bu oyun, 
(mi'den sonra 
hangi nota gelir?) 
gibi kolay sorularla 
başlayıp, (Coca 
Cola'nın formülünü 
kim buldu?) gibi bil
inmesi zor olan soru
larla devam ediyor.

2 ya da 5 kişiyle 
oynanan beyin 
fırtınasında, 
oyuncular bilemedik
leri soruların doğru 
yanıtını bulabilmek 
için yardım fişi de 
kullanabiliyor. Bu 
oyun, 39 milyon 
liradan alıcı buluyor. 
Yalan testinin 
yapıldığı "Yalan 
makinesi", 
kelime türetme 
oyunları "Yükselen 
kelimeler", Scrabble" 
ve "Boggle", emlak 
ve ticaret oyunu

olan "Monopoly" 
ve strateji oyunu 
olan "Risk" de 
son yıllarda 
yetişkinlerin oyna
maktan zevk aldığı 
oyunlar arasında 
yer alıyor.
Kafelerin yânı sıra, 
eve gelen misafirler
le ya da kalabalık 
aile içinde oynamak 
isteyen yetişkinler, 
bu oyunlara sahip 
olabilmek için 30 ile 
60 milyon lira arasın
da parayı gözden 
çıkarmak zorunda 

kalıyor. Konya'da, 
bu tür oyunların 
satıldığı bazı 
mağazaların yetk
ilileri, oyunların 
genellikle yaşlan 18 
ile 30 arasında 
değişen gençler 
tarafından tercih 
edildiğini belirterek, 
"Son dönemlerde 
çocuklardan çok 
yetişkin müşteriler
imiz oldu. Bazı 
üniversite öğrencileri 
ise bir araya gelerek 
oyunları ortak alıyor" 
diye konuştü.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat ,155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova x (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94■ VI

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)81410 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz. 513 80 00
Akçagaz 514 88 70-jj

m
co

ı HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su işlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 1 ^3 23 24
Manastır Taksi1 51435 50

AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Memur maaşı eriyor
Hükümetle memurlar 
arasında toplu

* görüşme süreci yak
laşırken, Memur-Sen, 
son 12 yıllık dönemde 
memur maaşlarına 
yapılan artışların 
sürekli olarak bir 
önceki yıldan düşük 
ve enflasyonun çok 
altında gerçek
leştiğine dikkat çekti. 
Memur maaşlarına 
2005 yılından itibaren 
geçerli olacak artışı 
belirlemek üzere 
yapılacak toplu 
görüşmeler 15 
Eylül'de başlayacak. 
Toplu görüşmelere bu 
yıl ilk kez katılacak 
olan Memur-Sen'in 
yaptığı araştırmaya 
göre, 1992'den bu 
yana memur maaşları
na uygulanan yıllık 
artışlar, 1996 dışında
ki yıllarda bir önceki 
yıla göre düştü ve 
enflasyonun da altın-

• da kaldı. Araştırmaya

göre, 1992-2003 döne
minde tüketici fiyatları 
397.9, toptan eşya 
fiyattan da 367.9 
kat artarken, memur 
maaşlarındaki artış 
65.5 kat düzeyinde 
kaldı.
YILLARA GÖRE 
MAAŞ ZAMMI VE 
ENFLASYON
Tüketici fiyatları 
bazında enflasyonun 
yüzde 70.1 olduğu 
1992 yılında 
memurlara yüzde 57.2 
oranında zam verildi. 
Enflasyonun yüzde 
66.1 olduğu 1993 
yılında mkemur 

maaşları yüzde 45.9; 
yüzde 125.5'lik 
enflasyon yaşanan 
1994 yılında ise 
maaşlar yüzde 30.5 
artırıldı.
Memur maaşlarına 
yapılan artış 1995'de 
yüzde 41.1'de 
kalırken, enflasyon 
yüzde 76'ya ulaştı. 
1996 yılında ise 
maaşlarda yüzde 
89.5'le, yüzde 79.8'lik 
tüketici enflasy
onunun üzerinde artış 
yapıldı. Enflasyonun 
yüzde 99.1 Olduğu 
1997 yılında maaşlara 
yüzde 80.2 artış

uygulandı. Memur 
maaşlarına yüzde 54.8 
zam yapılan 1998 
yılında ise enflasyon 
yüzde 69.7 düzeyinde 
gerçekleşti.
Enflasyonun yüzde 
68.8 olduğu 1999 
yılında, memur 
maaşlarına yapılan 
zam yüzde 44.1 olarak 
belirlendi. 2000 yılın
da memur maaşların
da yüzde 37.2 oranın
da artış yapılırken, 
enflasyon yüzde 39 
oldu.
Kriz yılı olan 2001'de 
tüketici enflasyonu 
yüzde 68.5 çıkarken, 
memur maaşlarındaki 
artış yüzde 20'de 
tütüldü. Memurlara 
yalnızca ylüzde 10 
zam verilen 2002'de 
enflasyon yüzde 29.7 
oldu. Maaşların yüzde 
12.4 artırıldığı 2003 
yılında da tüketici' 
enflasyonu yüzde 
13.9 çıktı.

Turizmde 
Eylül 

beklentisi
Turizmde "altın" 
sezon geçiren 
Antalya'ya, yılbaşın
dan bu yana havay- 
oluyla gelen turist 
sayısı 4 milyon 398 
bin 688'e ulaştı. 
Geçen yıl tüm sezon
da ulaşılan 5 milyon 
rakamına Eylül ayın
da ulaşılması bek
leniyor.
Antalya Hava 
Meydanları İşletme 
Müdürlüğü'nden 
aldığı bilgiye göre, 
Eylül ayının ilk haf
tasında, Antalya'ya 
145 bin 429 turist 
geldi. Dış Hatlar, 
Terminali'nden dün 
39 bin 773 turist giriş 
yaparken, yılbaşın
dan bu yana bölgeye 
gelen turist sayısı da 
4 milyon 398 bin 
688'e ulaştı.
Antalya Hava

Meydanları işletme 
Müdürü Osman 
Serdar yaptığı açıkla
mada, bölgeye gelen 
turist sayısında aylık 
yüzde 46, yıllık 
oranda da yüzde 35 
artış sağlandığını 
söyledi.
Antalya Havaalam'na 
dün 450'si dış hatlar 
olmak üzere toplam 
500 uçağın iniş ve 
kalkış yaptığını 
belirten Serdar, 
Antalya 
Havaalam'mn 
kendisine ait olan 
turist sayısı ve 
uçak iniş ve kalkış 
rekorlarını sürekli 
kırdığım kaydetti. 
Serdar, "Geçen 
yılın tüm sezonunda 
ulaştığımız 5 
milyon rakamına 
Eylül ayında 
ulaşacağız" dedi.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

s
■

9 bin 509 kaçak cep 
telefonu yakalandı

1^-- im

■
IHI

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA 
DOYAMAYACAKSINIZ 

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

İtalya'dan ro-ro 
gemisi ile getirilen 
bir TIR'da, iç piyasa
da satılmak istenen 
9 bin 500 adet kaçak 
cep telefonu ele 
geçirildi. Ayrıca, çok 
sayıda şarj cihazı, 
kulaklık, batarya ve 
bilgisayar bağlantı 
kabloları bulundu 
İtalya'dan ro-ro 
gemisi ile getirilen 
bir TIR'da, iç piyasa
da satılmak istenen 
9 bin 500 adet kaçak 
cep telefonu ele 
geçirildi.

Haydarpaşa 
Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, İtalya'dan ro- 
ro gemisi ile geti 
rilen ve 27 palet 
kimyevi madde 
taşındığı beyan 
edilen bir TIR'da

yapılan incelemede, 
beyan dışı oldukları 
tespit edilen 9 bin 
500 adet cep tele
fonu bulundu.

Aynı araçta ayrıca, 
kaçak olarak getir
ilen çok sayıda şârj 
cihazı, kulaklık, 
batarya ve bilgisa
yar bağlantı kablo
ları ile hafıza kartı 
gibi telefon akşam
ları da ele geçirildi.

Olayla ilgili TIR 
şoförleri Erkan E. ve 
Abdullah Ö. gözaltı
na alındı. İtalya'dan 
getirilen malları 
teslim alacağı belir
lenen bir kişinin de 
arandığı bildirildi. 
Yetkililer, cep 
telefonlarının 
piyasa değerinin 3 
trilyon 647 milyar 
lira olduğunu 
kaydettiler.
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Öğrenim kredisini 
ödemeyenlere haciz

Eşkjnj yıl 
tedavülde <

Yükseköğretim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) Genel 
Müdürü Haşan 
Albayrak, "öğrenim 
kredisi borcunu 
ödemeyen 216 bin 
kişiden ilk 100 
binine haciz işlemi 
başlatılması için 
Maliye Bakanlığı'na 
yazı gönderecekleri
ni" bildirdi.
Albayrak, 
YURTKUR’un 1984 
yılından eskiye 
dayanan alacağı 
bulunmadığını^ 
belirterek, bu 
tarihten sonraki 
borçların tahsili' 
amacıyla da hiç 
ödeme yapmayan 
216 bin kişiden ilk 
100 binine haciz işle
mi başlatılması için 
Maliye Bakanlığı'na 
yazı göndereceklerini 
bildirdi. Albayrak, 
daha sonra kalan 
116 bin kişinin 
adres tespitine 
başlayacaklarını 
söyledi.
Albayrak, işlemlerin 
yürütülebilmesi için 
nüfus idaresi, vergi 
daireleri gibi değişik 
kanallardan bu kişi
lerin adreslerine

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

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
(0.224) 513 06 70

i 30

X ■iEVSNWi;nwm
-j CmilÖMlSUfMJUll 

(ifllUMHir

wTel:(0.224)513fl683

ulaşmaya çalıştık
larını ifade etti.
185.8 TRİLYON BORÇ 
Albayrak'ın verdiği 
bilgiye göre, 
YURTKUR'a 1984 
yılından bu yana 
216 bin kişi öğrenim 
kredisini hiç ödeme
di. Bu kişilerden tah
sil edilecek kredi 
borcu, gecikme zam- 
mıyla birlikte toplam 
142 trilyon lira.
Borcunun birkaç 
taksidini ödeyen 
163 bin kişiden alı
nacak ana para ve . 
faiz tutarı da toplam 
43.8 trilyon lira 
olarak hesaplandı. 
Buna göre, 1984'den 
beri 
kurumdan kredi alan 
toplam 476 bin 
kişiden yalnız 97 

bini borcunu 
aksatmadan ödedi. 
YURTKUR, öğrenim 
kredisinin tahsilinin 
ardından katkı kre
disinin geri 
ödemeleri için aynı 
süreci başlatacak. 
Katkı kredisi borcunu 
da 1984'den bu yana 
hiç ödemeyen 179 
bin, aksatarak 
ödeyen 122 bin kişi 
bulunuyor. Katkı 
kredisinin tamamını 
ödeyen yalnız 
84 bin kişi var.
"8 AYDA 40 
TRİLYON LİRA 
TAHSİLAT YAPILDI" 
Kredi borcunu 
öğrenmek isteyenler, 
kurumun 
"www.kyk.org.tr" 
internet adresinden 
bilgi alabiliyor. Inter

net sitesinde kredi 
numarasma göre 
borç sorgulaması 
yapılabiliyor. Kredi 
numarası bilmeyenler 
için de ayrı bir link 
bulunuyor.
YURTKUR, kredi 
borcunu ödemek- 
isteyenlere taksit 
kolaylığı sağlıyor. 
Buna göre ana para 
peşin tahsil ediliyor, 
biriken faiz tutarı da 
taksitlere bölünüyor. 
Albayrak, bu 
uygulamanın geri 
ödemelere hız 
kazandırdığını 
belirterek, geçen 
sene ilk 8 ayda 
10 trilyon lira borç 
tahsili yapılırken, 
bu yıl aynı dönemde 
40 trilyon lira 
sağlandığını kaydetti.

Türkiye, 1 Ocak'tan 
itibaren Yeni Türk 
Lirası'na geçiyor. Bu 
tarihten sonra tüm 
hesaplar YTL'ye göre 
yapılacak: Ancak eski 
TL, YTL ile birlikte bir 
yıl boyunca tedavülde 
kalacak. İşte yeni para 
ilgili merak etttik- 
leriniz
5083 Sayılı Yeni Türk 
Lirasına İlişkin 
Kanunun birinci mad
desi uyarınca, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin para 
birimi, 1 Ocak 2005 
•tarihinden geçerli 
olmak üzere Yeni Türk 
Lirası (YTL), Yeni Türk 
Lirası'nın alt birimi ise 
Yeni Kuruş (YKr) 
olacak.
1 Ocak 2005 tarihin
den itibaren Yeni 
Lira'ya (YTL) geçecek 
olan Türkiye'de tüm 
kayıtlı işlemler, bu 
tarih itibariyle YTL'ye 
göre düzenlenecek. 
Ancak, eski TL, bir yıl 
boyunca YTL ile bir
likte tedavülde olacak. 
Örneğin 1 Ocak 2005 
tarihinde hesapları 
YTL'ye göre düzenle
nen banka müşterisi 
ATM'den para çek
tiğinde makinadan 
eski TL de alabilir, 
yeni TL de. Bankalar, 
Merkez Bankası'nın 
piyasaya YTL vermesi 
oranında yeni para 
miktarlarını 
artıracaklar.
Bir milyon TL= 1 YTL 
Merkez Bankası, bir 
yıl içinde eski TL'yi 
tamamen piyasadan , 
çekecek. Eski TL'nin 
yüzde 80 oranında 
Ocak ayında 
piyasadan çekilmesi 
bekleniyor. Bu yıl 
Kurban Bayramı'nın 
Ocak ayına denk 
gelmesi ve memur 
maaş ödemelerinin de 
ayın 15'inde yapılması 
nedeniyle Merkez 
Bankası'nın nakit 
değişimini önemli 
oranda bu ayda yap
ması bekleniyor.
Yeni liraya geçişle bir
likte artması beklenen 
bozuk para oranının 
ise yüzde 5'e olması

tahmin ediliyor. 
Kanunun ikinci mad
desi uyarınca, Türk J 
Lirası değerler, Yeni * 
TL'ye dönüştürülecek. 
Türk Lirası değerler, ’ 
Yeni Türk Lirası'na 1 
dönüştürülürken, bir 
milyon Türk Lirası 
(1.000.000.-TL) bir j 
Yeni Türk Lirası'na (1 • 
YTL) eşit olacak. Bir 
Yeni Türk Lirası (YTL) 
ise 100 Yeni Kuruşa J 
(YKr) eşit olacak.
YTL banknotlar, 1,5, J 

10, 20, 50 ve 100 YTL 1 
ve madeni paralar ise 
1,5,10,25, 50 Yeni 1 

Kuruş ve 1 Yeni Lira | 
olacak.
Kanun gereğince idari! 
işlemlerde, yargı 
kararlarında, her türlü] 
hukuki muamelelerde,! 
kıymetli evrak ve 
hukuki sonuç doğu- i 
ran diğer belgeler ile 1 
ödeme ve değişim 
araçlarında Türk 
Lirası'na yapılan 
bütün atıflar, değişim] I 
oranı esas alınarak, j I 
Yeni Türk Lirası'na 1 
yapılmış sayılacak, j 
10 yıllık süre boyunca! I 
TL'yi Merkez Bankası 
şubeleri alacak 
- Eski Türk Lirası'nı S 
kim alacak? Halen | 
tedavülde olan ban- I 
knotlar bir yıl boyun
ca Yeni Türk Lirası ile! 
birlikte kullanılacak, 1 
Eski TL 1 Ocak 
2006'ten itibaren 10 | 
yıllık zamanaşımı 
boyunca Merkez 
Bankası şubelerince 1 
kabul edilecek. MB 
şubelerinin olmadığı J 
yerlerde Ziraat 
Bankası şubelerine J 
başvurulacak.
- Banka hesap numar
aları ve cüzdanlar | 
değişecek mi? YTL'ye I 
geçildiğinde banka 1 
hesap numaralarında 
herhangi bir değişiklik 
olmayacak ve müşteri I 
hesap cüzdanları 
değiştirilmeyecek, j 
1 Ocak 2005ten I L 
itibaren hesaplardaki 1 I 
tutarlar ve hesap 
hareketleri YTL 
olarak 
gösterilecek.
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Çocuklarda oM fobisine dfel!
Uzmanlar, okula yeni 
başlayan çocuklarda, 
aileden özellikle 
anneden ayrılma 
nedeniyle okul fobi
leri, uyku düzensi
zliği, davranış bozuk
lukları görülebileceği 
konusunda uyarıyor. 
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Abdülkadir Çevik, 
ilköğretim okullarına 
başlayacak çocuklar
daki okul korkusu ve 
kaygılar konusunda 
bilgi verdi.
İlköğretim çağındaki 
çocukların yeni bir 
sınıfa başlamasının, 
her başlangıç gibi 
heyecan verici 
olduğunu söyleyen 
Çevik, bu çocukların, 
ilk kez aile dışında 
bir ortama girdikleri
ni ve anne baba 
dışında başka kişi
lerin gözlemi altında 
yaşamlarını devam 
ettireceklerini 
belirtti.
Bunun çocuklar 
üzerinde "kaygı" 
yarattığını dile 
getiren Çevik, çocuk
larda bir de aileden, 
özellikle anneden 
ayrılmaya bağlı 
olarak "ayrılık 
kaygısı" görülebile
ceğini ifade etti.
Prof. Dr. Çevik, 
"Çocuk o güne kadar 
yeterli bir güven 
duygusuyla yetişmiş, 
büyümüşse anneden 
ayrılma çok daha 
kolay olur. Ama bu 
konuda bir yetersiz
lik söz konusuysa 
aşırı bağımlı bir

okula alışabilir. Anne 
baba tedirgin, kaygılı

nun yanı sıra özellik
le üniversitede

yapısı varsa ayrılık 
çok daha zor ola-

bilir" diye konuştu. 
Okul döneminde aile
den ayrılmanın 
çocuklarda "okul 
fobileri, uyku düzen
sizliği, davranış 
bozuklukları" gibi bir 
takım sorunları 
ortaya çıkarabile
ceğini söyleyen 
Çevik, ailelerin okul 
açılmadan önce 
çocuklarını okula 
yavaş yavaş alıştır
malarını önerdi. 
"OKULU SEMPATİK 
HALE GETİRİN" 
Çocuklarla, okulu 
sempatik hale getire
cek şekilde iletişim 
kurulması gerektiğini 
kaydeden Çevik, 
ailelerin, çocuklarda
ki davranış değişik
liklerine dikkat 
etmeleri, buna göre 
önlem almaları ve 
gördükleri olumsu
zlukları bir uzmana 
danışmaları gerek
tiğini kaydetti. 
Çevik, ailelerin, okul 
açılmadan önce 
çocukları okula 
götürmelerini, okulu 
tanıtmalarını ve oku
lun ilk gününde de 
ailelerin çocuklarla 
okula gitmelerini 
önerdi. Prof. Dr. 
Çevik, "Anne 
babanın rahat oluşu, 
tedirgin olmayışı 
çocuğa da yansır ve 
çocuk da daha rahat 

olursa, çocuğun 
kaygısı da artar. 
Anne babalar çocuk
larından ayrılmayı 
güzel güzel becere
bilirlerse çocuklar da 
ayrılır" diye konuştu. 
YAZ TATİLİ SONRASI
OKULA UYUM 
Okula yaz tatili arası 
veren öğrencilerin 
ise arkadaşlarına 
yeniden kavuşma 
heyecanı yaşayacak
ları gibi uyum prob
lemi de yaşayabile
ceklerini anlatan 
Çevik, "Çünkü tatil 
herkes için daha 
zevklidir. Bu zevkin, 
rahatlığın bozulması 
çocukları huzursuz 
edebilir. Bu da bir 
uyum sörunu yarata
bilir" dedi. Bu 
durumdaki çocuk
ların vereceği olum
suz tepkilere 
ailelerin hazırlıklı 
olması gerektiğini 
kaydeden Çevik, 
çocuğa sert bir tepki 
vermek yerine, onu 
anlayarak daha toler
anslı ve anlayışlı 
davranıldığında 
sorunun bir süre 
sonra kendiliğinden 
çözüleceğini vurgu
ladı.
ÜNİVERSİTE; 
YENİ KİMLİK 
Prof. Dr. Çevik, 
çocukların okul 
uyumu ve korkusu- 

başka şehri kazanan 
öğrenciler konusun
da da uyarılar yaptı. 
İnsanlar için 
yaşanılan şehrin, 
alışılan ortamın 
değiştirilmesinin 
gerçekten çok zor 
olduğunu belirten 
Çevik, "Genç, üniver
siteye girdiği zaman 
yeni bir kimlik 
kazanıyor.
Kimliğinde de bir 
takım değişiklikler 
yaşayacak. Aile etk
isinin dışında genç 
grubun etkisine gir
miş olacak ki, bu 
oldukça dramatik bir 
değişikliğe yol aça
bilir" diye konuştu. 
Aileden ve yaşadığı 

şehirden ayrılarak 
başka şehre yer- ' 
leşen gencin bir 
boşluk yaşamaya 
başlayabileceğine 
işaret eden Çevik, 
şunları kaydetti: 
"Genç, bu boşluğu 
dolduracak değişik 
bağlantılar kurabilir. 
Üniversite yöneti
minin, hocaların, 
ailelerin çok uyanık 
olması lazım.
Bu değişik 
bağlantılar içinde 
genci olumsuz yan
lara çeken, terör 
grupları, çeşitli 
çeteleşmeler 
olabilir. Yalnızlık 
sonucu insan bunu 
giderecek bir 
arkadaşlık, bir 
bağlantı kurma 
gereği duyar. Onu 
yaparken de yanlış 
yola sapmamak için 
üniversite yöneti
minin bazı alternati
fleri öğrencilere sun
ması gerekir. Üniver
siteler, çalışma gru
plan, hobi grupları, 
klüpler, dernekler 
gibi aktlvitelere yer 
vermeli. Üniversiteler 
bunları yaparlarsa 
üniversite dışı gru- 
pların gençleri kul
lanması önler ş 
olur. Gençlerin1 
istenmeyen 
gruplann kucağına 
gitmekten kurtarmış 
oluruz.".

Görme 
engellilerin 

YTL sıkıntısı
Yılbaşından itibaren 
liradan 6 sıfır atıl
masıyla kullanıma 
girecek olan Yeni 
Türk Lirası ban
knotlarının basımın-, 
da, görme 
engellilerin de 
dikkate alınması 
için sivil toplum 
kuruluşları çalışma 
başlattı.
Engelli koruma ve 
dayanışma dernek
leri yöneticileri, YTL 
ile ilgili endişelerini 
dile getirerek, 
Merkez Bankası'nın 
kalıcı teknik düzen
lemeler yaparak, 
uzun yıllar kul
lanımda kalacak 
banknotları sorun
suz piyasaya 
sürmesini istedi. 
Görmeyenleri 
Koruma Demeği 
Genel Başkanı 
Haldun Kırkık, 
banknotların 
üzerinde kabartma 
bulunmasının, 
görme engellilerin 
tanıması açısından 
yararlı olduğunu, 
ancak cüzdan kul
lanma ahşkanlığıol- 
mayan Türkiye'de 
banknotların çabuk 
yıprandığını ve 
üzerindeki kabart
manın kısa sürede 
silindiğini belirtti. 
Kırkık, "Örneğin 5 
milyon liralık ban
knotun üzerinde 
kabartma var ama 
çok çabuk kay
bolduğu için işe 
yaramıyor" dedi.
YTL banknotlarının 
basımında kabart
manın kalıcı 
olmasıyla ilgili 
teknik konunun 
aşılmasını talep 
ettiklerini, bunun 
için üst kuruluşları 
olan federasyona 
başvurduklarını 
kaydeden Kırkık, 
"Merkez Bankası 
farklı boyuttaki ban
knot basımının 
mümkün olmadığını * 
bildirmiş, ancak * 
kabartmanın kalıcı 
olması için çalış

malarını istiyoruz" 
diye konuştu.
Kırkık, banknotlara 
farklı bir parça koy
mak gibi bir çözüm 
de getirilebileceğini 
kaydetti.
GÖRENLERİN 
BİLE KAFASI 
KARIŞACAK 
Çağdaş 
Görmeyenler 
Derneği Genel 
Başkanı Çelil Orhon 
ise yüksek enflasy- 
onist ortamda 
"paranın çığrından 
çıkması" ile birlikte 
görme engellilerin 
sorunlarının 
başladığını bildirdi. 
Piyasada birden 
fazla banknot ya da 
metal paranın aynı 
anda bulunması, 
paraların üzerinde 
hiç işaret olmaması 
yüzünden günlük 
yaşamda büyük 
sorunlarla 
karşılaştıklarını 
belirten Orhon, 
"Piyasada halen 2 
tane 100 binlik, 2 
tane 50 binlik var. 
YTL ile bu sorun
larımızın daha da 
artmasından 
endişeleniyoruz" 
dedi.
Çelil Orhon, ban
knotların üzerine 
mutlaka özel işaret 
konulması ve farklı 
boyutlarda olması 
yönündeki istekleri
ni konfederasyon
ları aracılığıyla 
Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti'ye ilet
tiklerini, ancak 
buna olumlu yanıt 
alamadıklarını 
belirtti. Orhon, 
"boyutlarıyla ilgili 
bir şey yapılamıyor
sa biz kalıcı, 
yıpranmadan 
etkilenmeyen 

kabartma da 
razıyız. YTL bu 
haliyle görenlerin 
bile aklını 
karıştıracak, 
görmeyenleri ise 
büyük sıkıntıya 
sokacak" dedi.
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IMS jefefikomik teHar Ev Hgisayaıtoa
Vatandaşların sağlık 
sorunlarını iletmesi 
için Sağlık Bakanlığı 
tarafından kurulan 
Alo 184 Hattı'na 
gelen birbirinden 
ilginç telefonlar 
duyanları hayrete 
düşürüyor. 
Sağlık Bakanlığı 
İletişim Merkezi 
(SABİM) bünyesinde 
hizmet veren 184 hat
tını, cinsel sorunları 
olanlar, eşiyle kavga 
edenler hatta evini 
pire basanlar bile 
arıyor. Tüm 
Türkiye'den 184 
numaralı telefonla 
ulaşılan, 4 hekim ve 
40 operatörün 24 
saat hizmet verdiği 
hatta gelen 'alakasız' 
telefonlar çalışanları 
zor durumda bırakıy
or. Önceki haftalarda 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ tarafından 
tanıtımı yapılan 184 
hattı, 112 acil yardım 
ve 155 polis imdat 
gibi 'geyik muhabeti* 
yapmak isteyenlerin 
mekanı haline geldi. 
Ağustos 2003'te pilot 
çalışma niteliğinde 
başlayan Alo 184 
hattı, Ocak 2004'ten 
bu yana aktif olarak 
hizmet veriyor. Hattı 
1 Ağustos 2003'ten 
bu yana 60 bine 
yakın kişi aradı. 
Bunlardan 45 bini 
bilgi alma, 2 bin 
500'ü eleştiri, 6 biri 
700'ü şikayet, 3 bini 
talep, 100'ü teşekkür, 
600'ü ise diğer konu
lar için aradı. 
SABİM'e gelen ilginç 
telefonlar şunlar: 
"- Evimi pireler bastı, 
'Belediyeyi aradım (
184'e başvurun* ,
dediler, (istar?'^) j
-18Mart'ta ।
hastaneye yattım.

güven/ft rehberi

Doktor.... beni 
taciz etti, tuvalette 
arkamdan geldi, 
odama gelip kapıyı 
kilitledi. Daha anlata
mayacağım başka 
şeyler de var. Eşimin 
durumdan haberi 
yok, doktordan 
şikayetçiyim. (Elazığ) 
- Özel... 
Hastanesi'nde 
çalışan estetik 
uzmanı cerrah H.Ö.'a 
iki sene önce yûz 
estetiği yaptırdım. 
Yüzümdeki silikonu 
aldırmak isterken 
iznim ve haberim 
olmadan elmacık 
kemiğimi almış. 
Doktora 3 daire 
parası, 2 araba 
parası ve bir p kadar 
da altın verdim, 
şimdi dava açacak 
param yok. 
Doktordan 
şikayetçiyim. (İzmir) 
- Bakırköy'deki bir 
plastik cerrahi 
merkezinde çalışan 
doktor 2003 yılında 
göğüslerime silikon 
taktı. Sonuçtan mem
nun değilim. Bana, 
'Silikon ve dikişler 
belli olmayacak' 
demişti. Ancak diki
zler ve silikonlar 
bariz görünüyor. 
Göğüslerin biri 
yukarıda biri aşağıda 
kaldı. Üstelik doktor 
hatasını düzeltmek 
için tekrar benden

para istedi.
(Muğla) 
- Karım, 
'Prezervatif 
gavur işidir' 
diyor. Doğru 
mu?
Bildiğiniz 
bize uyan 
prezervatif 
var mı?
(Denizli) , 
- Çocuğuma 
kızamık aşı 
yerine kuduz 
aşısı yap
mışlar. O 
hemşireye de 
aynı kuduz aşısından 
yapsınlar (Şanlıurfa) 
- Erkek arkadaşımla 
ne zaman yanlız 
kalsak bir şeyleri 
bahane edip benden 
kaçıyor. Onun erkek
liğinden iyice şüphe
lenmeye başladım. 
Bunu duymasını 
istemiyorum ama 
ona bir test yaptıra
bilir miyim? (Ankara) 
- Önceki gece birlikte 
olduğum bir Rus 
hayat kadını, gece 
boyunca öksürdü 
durdu. Verdiğim 
paraya acımıyorum 
da acaba o kadın 
AIDS olabilir mi? 
Eğer AlDS'li ise 
öksürüğünden bana 
da geçmiş olabilir 
mi? Ölmek istemiyo
rum, ne olur bana 
yardım edin.
(Erzurum)

- Karşı dairede otu
ran kadının akli den
gesi bozuk. Sürekli 
çevresine zarar 
veriyor. Apartman 

piçinde çıplak dolaşıp, 
yüzümüze tükürüyor. 
Belediyeyi aradık, 
'bizim işimiz değil' 
diyorlar. Bu kadını 
zaptetmek kimin 
görevi benim mi?
(Artvin) 
- Atatürk 
Hastanesi'nde hekim 
olarak çalışıyorum. 2 
gün önce sabah 
trafikte resmi plakalı 
bir araç tarafından 
taciz edildim. Aracın 
bakanlığa ait oldu 

. ğunu öğrendim.
Bu aracın hangi 
birime ait olduğunu 
ve kim tarafından 
kullanıldğını 
öğrenmek istiyorum 
(Ankara)".

Evlerde kullandığınız 
bilgisayarlar, 
teknolojik hırsızlık 
yapanların ilk hede
fleri arasında yer 
alıyor. Kredi kartı 
numaralarınız, banka 
hesaplarınız ve 
kişisel bilgilerinizin 
güvenliğini iyi sağla
manız gerekiyor. 
Saldırganlar sadece 
para ile ilgili bilgileri 
çalmaz, aynı zaman
da bilgisayarınızın 
kaynaklarını da çala
bilir. Haberiniz 
olmadan 
istemediğiniz bilgiler 
kopyalayabilir, işlem
cinizi kullanabilir, 
hatta bağlantınızı 
kullanarak başka 
bilgisayarlara 
saldırabilirler.
Saldırgan, saldırısı 
için ne kadar çok bil
gisayar kullanırsa 
kimliğinin belirlen
mesi o kadar 
zorlaşır. Kimliği , 
belirlenemezse 
durdurulamaz.
ADSL kablo 
fark etmiyor 
Peki, saldırganlar ev 
bilgisayarlarını kır
maya neden bu 
kadar meraklı?
Çünkü ev bilgisa
yarları genellikle 
güvenli değildir ye

kırılmaları çok kolay
dır. Saldırganlar çok I 
kısa sürelerde bin- 
lerce ev bilgisayarını 
tespit edip kırabilir. 
Kablolu modemle ve 
ADSL'le internete 1 
bağlanan bilgisa- 1 
yarlar, sürekli bağlı 1 
olmalarından dolayı 
ve büyük bant 
genişliğinden dolayı] 
saldırganların favori 
hedefleri olsa da, 1 
çevirmeli ağ bağlan
tıları da saldırılardan 
nasibini ahr.
Bilgisayarınızın 
güvenliği size bağlı 1 
Ev bilgisayarı 
internete nasıl bağlı j 
olursa olsun, 
saldırılara maruz 1 
kalabilir, bu 
saldırılar da genellik
le başarı ile 
sonuçlanır. Çoğu 1 
kullanıcı, evlerindeki 
bilgisayarın güven
liği için birşey yap-] 
maları gerektiğinin ] 
bilincinde değildir. I 
Nasıl arabanızla i 
trafiğe çıkabilmek 1 
için trafik sigortası I 
yaptırmak gibi bir I 
sorumluluğunuz j 
varsa, aynı şekilde I 
bilgisayarınızı inter
nete bağlamadan 
önce güvenliğinden] 
de emin olmalısınız.
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Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
almış olduğum nüfus 1 
cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
EMİNE SÖNMEZ ÖZÇİVİ 1

Bursa Kız Lisesi’nden almış 
olduğum lise diplomamı j 

kaybettim. Hükümsüzdür. 1 
AYLİN DEVECİ

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

Kreş servisinde çalışacak 
20-25 yaşlarında

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat Tel : 514 62 69

SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE 
Kordonda tam deniz cepheli

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire

Tel : 513 14 76-513 18 99
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Cildinizi
Atatürk Üniversitesi 
(A.Ü) Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabilim 
Dalı öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Teoman 
Erdem, kış aylarında 
soğuk havanın etkili 
olduğu günlerde, 
vatandaşları cilt 
hastalıklarına karşı 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
Doç. Dr. Erdem, özel
likle Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde, kış mevsi
minin cilde olumsuz 
etkisinin diğer böl
gelere göre daha fazla 
olduğunu belirterek, 
"Derimiz her an dış 
dünyayla irtibat 
halinde olduğundan 
fiziksel etkenlerden 
etkilenmemesi 
düşünülemez. Kış 
mevsiminde de 
cildimizi tehdit eden 
birçok etken vardır. 
Kışın soğuk-kuru hava, 
düşük nem,, rüzgar, 
kirli hava ve asit yağ
murlarına dikkat 
edilmeli" dedi.
Doç. Dr. Erdem ayrıca, 
günlük ve tekdüze 
hayat, kapalı ortamlar
da kalma, düzensiz

Diş kayıplarının nedeni 
dişeti hastalıkları

Erişkinlerde diş kayı
plarının yüzde 70'inden 
fazlasının periodontal 
yani dişeti hastalıkları 
nedeniyle meydana 
geldiği belirtildi. Türk 
Diş Hekimleri 
Birliği'nden (TDB) alı
nan bilgiye göre, dişeti 
ve dişleri destekleyen 
diğer dokuları etkileyen 
iltihabi hastalıklar olan 
periodontal hastalıklar, 
erken dönemde teşhis 
edildiklerinde başarılı 
bir şekilde tedavi 
edilebiliyor.
Dişeti hastalıklarının 
önlenmesi veya 
tedavisinin doğal 
dişlerin korunması, 
daha rahat çiğnemenin 
ve daha iyi bir 
sindirimin sağlanması 
gibi diğer faydaları da 
beraberinde getireceği
ni belirten uzmanlar, 
"Periodontal hastalıklar 
dişeti iltihabı (gingivi- 
tis) İle başlar. Yani gln-

kışa nasıl hazırlamalısınız?

beslenme ve depresy
on yapıcı melatoin hor
monunun güneşsiz 
ortamlarda daha fazla 
salgılanması sonucun
da kış aylarında insan
ların daha fazla stresli 
ve depresyona eğilimli 
olduklarını söyledi. 
Bu durumun akne 
(sivilce) ve egzama 
gibi bazı cilt hastalık
larını artırdığına dikkat 
çeken Erdem, "Kış 
aylarından en çok 
yaşlılar, çocuklar ve 
derisi kuru olanlar etk
ilenir. Deri kuruluğu
nun tedavisinde ve 
önlenmesinde nem
lendiricilerin kullanıl
ması temel yak
laşımdır" diye konuştu. 
PİYASADA 
KULLANILAN 
NEMLENDİRİCİLERE 
DİKKAT
Doç. Dr. Erdem, 

givitis periodontal 
hastalığın erken döne
midir. Bu dönemde 
dişetleri kanamalı, kır
mızı ve hacim olarak 
büyümüştür. Erken 
dönemde çok fazla 
rahatsızlık vermeyebilir. 
Tedavi edilmezse 
hastalık periodontitise 
ilerleyerek dişeti ve 
dişleri destekleyen 
alveol kemiğinde 
geriye dönüşsüz 
hasar oluşturabilir" 
uyarısı yaptılar. 
Periodontitisun dişeti 
hastalıkların daha iler
lemiş bir safhası 
olduğunu, dişleri 
destekleyen diğer 
dokularla birlikte alveol 
kemiğinde de hasarın 
oluşabileceğini vurgu
layan uzmanlar, "Diş- 
dişeti arasında 'peri
odontal cep' oluşur. 
Periodontal cep 
varlığı infeksiyonun 
yerleşimini ve 

piyasada satılan nem
lendiricilere karşı da 
vatandaşları uyararak, 
saf vazelinin tercih 
edilmesi gerektiğini 
bildirdi. Saf vazelinin 
hem ucuz hem de 
deriyi en iyi nem
lendiren ajanlardan biri 
olduğuna dikkat çeken 
Erdem, şunları söyledi: 
"Derinin sık sık suyla 
temas etmesi de bu 
kuruluğu artırmaktadır. 
Bu nedenle banyodan 
ve eller yıkandıktan 
sonra nemlendirici 
sürülmelidir. Sürülen 
nemlendiricinin saflığı 
önemlidir. Saf vazelin 
tercih edilecek ilk nem
lendirici olmalıdır." 
Erdem, bazı vatan

daşların dudaklarını 
sık sık dilleriyle ıslat
tıklarını da hatırlatarak 
"Bu işlemle dudakların 
nemleneceği sanılmak

hastalığın ilerlemesini 
kolaylaştırır. Hastalık 
ilerledikçe dişler sal
lanmaya başlar, hatta 
çekime gidebilir" diye 
konuştu. Dişeti 
hastalığının 
pek çok göstergesinin 
bulunduğunu ifade 
eden uzmanlar, 
şu bilgileri verdi: 
"Diş fırçalama sırasın
da kanayan dişetleri 
dişeti hastalığının belir
tisi olabilir. Bunun 
dışında dişetinde kır
mızılaşma ve şişme 
görülür. Ayrıca dişetleri 
dişlerden kolaylıkla 
ayrılabilir, dişler ve 
dişetleri arasında ilti
habi akıntı olur, dişler 
sallanmaya ve giderek 
birbirinden uzaklaş
maya başlar. Isırma 
sırasında alt ve üst 
dişler arasındaki ilişkil
er değişir, protez uyu
munda değişiklik ve 
bozulma görülür, 

tadır, aksine bu işlem 
dudakları daha da 
kurutmaktadır" dedi. 
DERİYİ KORUMANIN 
DİĞER YOLLARI 
Doç. Dr. Erdem, 
soğuğun cilde olum
suz etkisini önlemek 
için nemlendirici dışın
da, sokağa çıkıldığında 
soğuktan koruyucu 
giysiler giyilmesi ve 
eldiven kullanılmasının 
yararlı olacağını belirt
ti. Evlerin nem- 
lendirilmesinin de öne
mine değinen Erdem, 
kalorifer peteklerinin 
üzerine ıslak havlu 
konulması veya soba 
kullanılıyorsa, sobanın 
üzerine bir demlik su 
koyulmasının odanın 
nemlendirilmesi açısın
dan uygun olacağını 
ifade etti. Erdem, 
günde en az 1-1.5 litre 
su içilmesinin de 
derideki nem oranını 
artıracağını kayded
erek, özellikle kirli 
havaya daha fazla 
maruz kaldığı için 
saçların da bere veya 
şapka kullanılarak 
korunması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

ağızda sürekli kötü 
meydana gelir. Bununla 
beraber, periodontal 
hastalık hiç bir bulgu 
vermeden de ileri 
safhalara ulaşabilir. 
Bu nedenle düzenli 
aralıklarla diş 
hekimine gitmek son 

derece önemlidir." 
DİŞETİ HASTALIĞI 
NASIL ÖNLENİR? 
Periodontal hastalığın 
önlenmesinde en 
önemli görevin kişinin 
kendisine düştüğünü 
belirten uzmanlar, diş
leri sağlıklı bir durum
da sürdürmek için, 
günlük ağız bakımı 
işlemleri ile (diş fırçala
ma ve diş ipliği kullan
ma) bakteriyel diş 
plağının uzaklaştırıl
ması gerektiğini kay
detti. Diş hekimine 
düzenli aralıklarla 
gidilmesinin de aynı 
derecede önemli 
olduğunu belirtti.

/elilere ‘öğrenme 
güçlüğü’ uyarısı

Yeni eğitim dönemi 
öncesi uzmanlar, 
özellikle okula yeni 
başlayacak olan 
çocukların öğrenme 
güçlüğü yaşayabile
cekleri konusunda 
ailelerini uyardı. 
Psikolog Semra 
Görhan, öğrenme 
güçlüğü çeken 
çocukların özel öğre
tim yöntemleriyle, 
bireysel çalışmalarla 
başarılı olabilecek
lerini belirterek,"Bu 
çocuklarımıza 
özgüven kazandırıla 
rak zorluk derecesi 
az olan başarabile
ceği akademik becer
iler verilmelidir" dedi. 
Öğrenme güçlüğü 
nün, çocuğun 
okuma-yazma, 
matematik yada 
konuşma alanlarında 
yaşıtlarına göre daha 
fazla zorluk çekmesi 
olarak tanımlanabile
ceğini söyleyen 
Psikolog Semra 
Görhan, öğrenme 
güçlüğü çeken 
çocukların ilköğre
time başladığında 
okumayı yazmayı 
öğrenemediğini, her 
sınıfta bir yada iki 
tane benzer durumda 
çocuk bulunduğunu 
belirtti.
Görhan, "Öğrenme 
güçlüğü çeken 
çocuklar, matematik
te öğrendiklerini 
çabuk unutur.
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Örneğin ilerleyen 
sınıflarda çarpım 
tablosunu karıştırır 
ya da unutur. 
Özellikle çarpma ve 
bölmeyi yanlış yapar. 
Eksik okur yazar. 
Öğrenme güçlüğü 
genellikle okulla ilgili 
bir sorun olduğu için 
bu çocuklar ders dışı 
alanlarda problem 
yaşamayabilirler. 
Bilgisayar yada cep 
telefonunu bir çok 
yetişkinden daha iyi 
kullanırlar. Ama ders 
başarısı ailelerin 
beklediği gibi olmaz. 
Çalıştıkları halde 
akademik seviyeleri 
düşüktür. Ders 
çalışırken dikkatleri 
dağılır. Uzun süre 
masa başında 
oturup ders 
çalışamazlar" dedi. 
Psikolog Görhan, 
ailelerin öğrenme 
güçlüğü bulunan 
çocuklarını tanım
larken,"İsterse yapar, 
dersin dışında her 
şeyi çok iyi yapıyor"’ 
yada "Haylazlığından 
yapmıyor" gibi ifadel
er kullandıklarına 
dikkat çekerek,"Oysa 
bu çocuklar ancak 
özel öğretim yöntem
leriyle ve bireysel 
çalışmalarla başarılı 
olabilirler.
Özgüvenleri düşük 
olduğu için dersi 
başaramayacaklarını 
düşünürler.
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Kumla kumlanıyor
Adı Küçük Kumla 
olmasına karşın 
sahillerinde kumu 
bulunmayan Küçük 
Kumla beldesindeki 
deniz kıyıları kumlar
la dolduruluyor. 
Küçük Kumla 
Belediyesi tarafın
dan hazırlanan bir 
proje ile başlatılan 
çalışmalar 
sezon içinde de 
sürdürüldü.
Küçük Kumla’daki 
kıyılardan kumların 
dalgalarla alınarak, 
sahillerin kumsuz 
kalması yaz ayların
da Küçük Kumla’ya 

gelen yazlıkçıların 
eleştirilerine neden 
oluyordu.
Adı Kumla yani 
‘Kumluk’ alan 
olmasına karşın 
kıyılarında yeterli 
kumu bulunmayan 
Küçük Kumla Eski 
Belediye Başkanla 
rından Ömer Bal 
döneminde Uludağ 
Üniversitesi ile ortak 
yürütülen çalışmalar 
yeni Başkan Eşref 
Güre tarafından da 
devam ettirildi.
BETON BLOKLAR 
ARASINA KUM 
Küçük Kumla

Belediyesi Fen İşleri 
ekipleri tarafından 
dökülen beton 
bloklar, sahilden 
20 metre uzaklığa 
bırakılarak, araları 
dolgu malzemesi 
dökülerek, üzerine 
de ince kum 
bırakılarak, Kumla 
sahillere yapay kum
sallar oluşturuluyor 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, yaklaşık 
2 kilometre sahili 
bulunan Küçük 
Kumla Beldesi’nde 
dalgaların kumları 
geri çekmesi 

nedeniyle, bazı 
yerlerin tamamen 
kumsuz kalması 
yaz aylarında bu 
kıyılarda denize 
girenlerin 
güneşlenemediğini, 
bu nedenle 
yürütülen 
projeyi hayata 
geçirdiklerini 
söyledi. 
Güre, gelecek
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ımayan sahil 
lolduruluyor

yaz Kumla 
sahillerinin 
tamamının kumsal 
olacağını ve 
yazlıkçıların 
rahatlıkla 
güneşten yararla 
nabileceklerini 
belirtti.
Kumsuz bir 
Kumla’nın olmaması 
gerektiğini de 
söyleyen Başkan 
Güre, halkın Kumla 
sahillerinden en iyi

şekilde yararlanması yapacaklarım 
için ne gerekiyorsa söyledi.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK J

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



“İyi Bir 
Gelecek 
Aykent’le 
başlar”
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 - 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur

2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZGEMLİK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SİNIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

ÜCRET
3.000.000.000 TL
3.750.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL

8 Eylül 2004 Çarşamba FİYATI : 250.000- TL.

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Marmarabîrlîk 6-S trilyon lor p>sıyı dağıtacak.

En az pay Gemlik’in
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com

Marmarabirlik ueneı Muduriugu nae yerel basını ağırlayan 
Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğiu, ortaklığından 
çıkarılanların tüzük hükümlerine uymadıklarını söyledi

Marmarabirlik ziyareti
Marmarabirlik Genel Müdürü Refi Taviloğiu, 

Biriiğe bağlı zeytin kooperatifleri bulunan 
ilçelerin yerel gazetecilerini makamında kabul 
ederek, birlik çalışmalarını hakkında bilgiler 
verdi.

Gemlik KÖRFEZ’den Seyfettin Şekersöz ile 
katıldık bu toplantıya.

Gene! Müdür, basın sözcüsü ile Mali İşler 
Müdürü’nün de katıldığı toplantı, üç saati aştı.

Biz sorduk, Taviloğiu yanıtladı.
Tabii en önemli ve güncel konu, ortaklığı 

düşürülen üyelerin sorunuydu.
, Taviloğiu, bu konunun, 2000 yılında 57. 
hükümet döneminde Birliklerin yeniden 
yapılanma çalışmalarının başlatıldığı sırada 
yapılan tüzük değişikliği ile kooperatiflere üç 
yıl hiç ürün vermeyen ortakların üyeliğinin 
düşürülmesini kararından kaynaklandığını

Uygulama geriye doğru değil ileriye doğru 
alındığını, üç yıl boyunca ortaklara ürün ver

meleri için çağrı yaptıkiannı söyledi,
Birliğin yeniden yapılanma programını en iyi 

uygulayan birlik olması nedeniyle bu yıl 6.5 tril 
yon lira kar payı dağıtacağını da müjdeleyen 
Taviloğiu, ortakların kooperatiflere verdikleri 
ürün oranı ile kar payı alacaklarını açıkladı.

Kooperatifçiliğin Özünde ortakların kooperati 
|te katılımı ile eşdeğer kazançtan kar yapı 
alması (ristirun) esastır.

^Kooperatifin sattığı ürünlerden elde ettiği karı 
giderler çıktıktan sonra ortaklarına katılımları 

[ oranında dağıtması ortağın verdiği ürününün 
pfeüerlenmesl demektir.
| Gördüğüm kadarıyla, siyasetçiler bu kurumu 
^Yıpratmazlarsa Marmarabirlik iyi yolda.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğiu, Birlik’in 
yeniden yapılanma döneminde 17 
birlik arasında tek kar payı dağı
tan kurum olduğunu belirterek, 
bu yıl kooperatiflere zeytin veren 
ortakların verdikleri zeytin oranın 
da kar payı alacaklarını söyledi.
Taviloğiu, 6.5 trilyon lira tutarında 
kar payı dağıtılacağını, Gemlik’in 
payının kişi başına 70 milyon lira 
ile en düşük kooperatif olduğunu 
söyledi. Birlik üyelerine sigorta 
kapsamına almak için çalışmalar 
yapıldığı da belirten Taviloğiu, 
bu yıl zeytinin peşin para ile 
alınacağını, kampanyanın ise 
Kasım ayında açılacağını bildirdi.

Kadri GÜLER ve Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

DSP İl Başkanı Remzi Tavşan Gemlik’i ziyaret etti

“Bülent Ecevit’in yerini 
dolduracak siyasetçi yok”

Demokratik Sol Parti İl Başkanı Remzi Tavşan 
ilçe yöneticileri ile biraraya geldi. 
Tavşan, partisinin seçimlerden sonra çalkantılı 
bir dönem geçirdiğini söyledi. İl Başkanı Remzi 
Tavşan, DSP eski Genel Başkanı Bülent 
Ecevit’i de överek, “Ecevit gibi siyasi liderin 
yerleri kolay kolay doldurulamaz.”dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmaii.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL

Haftada Bir
■HH GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HU

ESKİ GEMLİK ...
Eski Gemliği arıyorum...

Sokaklarında güler yüzlü insan
ların dolaştığı, havasın da deniz ve 
zeytin kokan o küçük kasabayı 
arıyorum..

Denizin evlerin önünde kumsal 
yaptığı, evlerin önünden o tertemiz 

I denize girilen, ipek böceklerinin 
kozaları sarılan, insanların bir 
biriyle gülerek selâmlaştığı 
Marmara’nın bu güzel kasabası 
yok olup gitti...

Hemde bir daha asla geri 
gelmemek üzere gitti. Kayboldu...

Anılarımız da kalan, ancak 
yaşlıneslin tattığı o hazzı bir 
daha asla göremiyeceğiz...

Bu günkü yaşadığımız düzen
siz -kaba hayat için bir hayal - rüya 
olan bu değerler yok oldu gitti... 
Tuttuğu balıktan, havuzunda ki 
zeytinden, bahçesinde ki kirazdan, 
evinde ki huzurdan komşularına 
dağıtan GEMLİK ‘li yok artık.

O günkü GEMLİK’li; dayanışma 
içinde bir arada yaşayan, geceleri 
ailesiyle sinemaya giden, 
iskelede zevkle dolaşan, sevecen, 
biri birine saygılı eski GEMLİK’ li 
azaldı adeta kayboldu..

Uzaklar da yaşayanların gıptay
la baktıkları “Ne güzel yer’’ dedik
leri bu kasaba kalabalıklaştı, ur 
gibi doğal olmayan şekilde 
büyüdü, şekilsizleşti, çirkinleşti...

Gelenlerin çoğu denizi, zeytini, 
kozayı, balığı - kayığı - kirazı hatta 
selam vermeyi bilmeyenlerdi..

Yurdun her tarafından yoksul, 
kültürü olmayan, bir çok yerde 
biribirini tanımayan bu tarlanın 
yabancı otları tarlada ki ürün gibi 
GEMLİĞI’de kuruttular.

Caddelere - sokaklara bakın; 
Yüzlerinde endişe ve sertlik olan 
gülmeyi bir lüks olarak gören, 
toplumla beraber huzur içinde 
yaşamasını bilmeyen, yaşamak için 
hep binlerini aldatmak gerektiğini 
düşünen bu insanlarla dolu.

On bin kişi yaşayan GEMLİK 
seksen bin oldu..

GEMLİK yaşanacak kasaba 
değil, kaçılacak kasaba oldu..

Teknesi - kayığı - balığı

kalmadı, ahşap evleri kalmadı.
On katlı binaların biri 

biriniyıktığı - çökelttiği bir küçük 
şehircik, ne kadar kötü olduğunu 
kendisinin de bildiği bir yer oldu 

O güzelim iki katlı evler, taş 
döşeli temiz sokaklar gitti, on katlı 
ucube siteler - evler - apartmanlar 
geldi..

Deniz kokusu gitti; Yanan kötü 
kömür - pirina kokusu geldi.

Hem de ne geliş, kışın insanı 
zehirleyecek ölçüde hava kiri - 
dumanı - isiyle -pisiyle..

Tekneler -kayıklar, balıklar hep- 
birden denizden kayboldu , deniz 
pisliği, çer çöpüyle geldi 
kıyılarımıza yerleşti kaldı...

En acımasız olanı; Gülen, yaşa
masını bilen, görgülü GEMLİK 
yerlisi azaldı, sindi, kendi kabuğu
na çekildi.

Bazen caddeler de - sokaklar da 
eski GEMLİK’li arıyorum..

Belki de onlar da beni arıyorlar.
Bulursam - rastlarsam sevini 

yor moral buluyor, içime kıvanç 
doluyor- rahatlıyorum.

Onlara selam vermekten, hatır
larını sormaktan , iyi günler dile
mekten büyük zevk alıyorum

Eski günler, eski GEMLİK bir 
sinema şeridi gibi gözlerimin 
önünden akıp gidiyor.

İnanın bazen gözlerim yaşarı 
yor içime bir hüzün doluyor.

Günlük yaşam da insan sürekli 
olarak değişen ekonomik-kültür 
koşullarına uyum sağlamaya 
çalışır. Bu uyumun bozulması 
sonucu ortaya çıkan zorlanma vç 
yüklenme hayatın tadını hep 
kaçırır, sevgisizlik doğurur...

Bu gün bu durumdayız.
Eski GEMLİK’liler burada kendi 

kasabamızda adeta bir yabancı 
gibi yaşıyoruz.

GEMLİK’linin gözlerinde O gün
ler, yüreğin de O sızı.:.

Sende unutamadın biliyorum, 
O eski güzel kasabayı...
Eski yılların özlemi içiniz de , 
Belki de pişmansınız bir arada 

yaşadığınıza.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

CHP’nin 81. kuruluş 
yıldönümü kutlanıyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Atatürk 
tarafından kuruluşu
nun 81. yıldönümü 
yarın tüm yurtta 
törenlerle 
kutlanacak. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
CHP’nin tarihinin 
Cumhuriyet tarihi ile 
özdeş olduğu belir
tilerek, partinin kuru 
tuşunun Anadolu 
Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti’ne 
dayandığı açıklandı. 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 9 Eylül 
1923 tarihinde Halk 
Partisi olarak kur
duğu partinin adının 
1924 yılında 
Cumhuriyet Halk 
Fıkrası, 1935 yılında 
ise Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak 
değiştirildiği 
bildirildi.
OsmanlI İmparator- 
luğu’nun yıkılıp 
saltanatının kaldırıl
masının ardından 
kurulan Cumhuriyet 
kurularak hilafetin 
sona erdirildiği 
yeni Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurulmasının ardın
dan hilafet sona

erdirilerek, II Dünya 
Savaşı’ndan sonra 
ise çok partili 
düzene geçildiği 
belirtilen açıklama
da, şu görüşlere 
yer verildi: 
"CHP’nin tarihsel 
süreç içerisinde 
temel ideolojik 
yaklaşımlarım 
başlangıçta 9 umde 
ile belirledikleri 
ilkeler egemenlik, 
çağdaşlık ve hukuk 
devleti anlayışını 
içeriyordu.
1927 yılında 
Cumhuriyetçilik, 
Halkçılık, 
Milliyetçilik, Laiklik, 
CHP’nin temel ilkesi 
olarak benimsendi. 
1935 yılında buna 
"devrimcilik” ve 
"devletçilik" ilkeleri 
eklenerek ilkeler 
altıyı çıktı.
1960 yıllarının orta
larında CHP sola 
açılarak kendini 
siyasi yelpazede 
ortanın solu 
olarak tanımladı. 
1970’li yıllarda 
ideolojisini" 
Demokratik sol” 
kavramıyla tanım
layan CHP, devlet 
partisi olmaktan 
halkın partisi, 
düzen partisinden

değişim partisine 
dönüştü." 
CHP basın 
bildirisinde daha 
sonra yapılan 
açıklamalarda 
“CHP’nin solun 
evrensel değerlerini 
benimseyerek, 
Türkiye’nin tarihsel 
yenileşme değer 
lerinin, yararlann- jı 
dan, milli mücadele 
geçmişimizden 
CHP’nin onurlu ■ i 
deneyimlerinden 
tarihe iz bırakıp 
geleceğe yol 
döşemiş ilkelerin 
den Cumhuriyetin j 
demokrasiye 
dönüşümünden 
halkın özgürlükçü i 
ve eşitlikçi 
taleplerinden 
sol ve demokrat 
hareketle, sosyal j 
demokrasinin temel 
ilkelerini teorisini J 
ve pratiğini adalet 
ve dayanışma anla 
yışından hareketle, 
sosyal demokra 
sinin temel ilkele 
rinin teorisini ve 
pratiğini Türkiye'nin 
geleceği ile bütün-1 
leştirip, her şeyin ı 
en yeni ve çağdaş I 
olanını sunmak 
için CHP vardır.” | 
denildi.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 1
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİM

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Marmarabirl■ 8c 6.S trilyon kar payı dag

En az pay Gemlik’in
Marmarabirlik Genel Müdürlüğü’nde yerel basını ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, ortaklığından çıkarılanların tüzük hükümlerine uymadıklarını söyledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, birliğin ilk 
kez ortaklarına kar 
payı dağıtacağı 
müjdesini verdi. 
Birliğin 
Kooperatiflerinin 
bulunduğu İznik, 
Orhangazi, Gemlik 
ve Mudanya'da 
yayınlanan 
gazetelerin 
temsilcilerini İzmir 
Yolu'ndaki Genel 
Müdürlük’te ağır
layan Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu ile Genel 
Müdür İsmail 
Muzaffer Eren, 
Marmarabirlik'in yeni 
yapılanma dönemi 
hakkında bilgiler 
verdiler.
Geçtiğimiz yıl 
Marmarabirlik'te 
başlatılan yeniden 
Marmarabirlik yöne
timlerinde yaşanan 
siyasi güç tartış
malarının birliğin 
ortaklarına vereceği 
hizmetin azalmasına 

TAŞI g 
GEDİĞİNE

inan Tamer

Hırsızlar kol geziyor...
Yurt Partisi Genel Başkanı 
Sn. Sadettin Tantan, 
Lüleburgaz’da yaptığı konuşmada 
"■ Hırsızlar kol geziyor.” demiş. 
Grand tuvalet ve de 
boynunda kravatla.
Yüzleri kızarmadan, şişine, şişine 
Dünyayı ben yarattım dercesine...

neden olduğunu 
öne sürdü.
KENDİNİ 
KANITLAYAN 
TEK BİRLİK'İZ 
Birliğin 2000 yılına 
kadar devlet 
himayesinde 
olmasından sonra 
57.nci hükümetin 
imzaladığı protokolle 
yeni bir döneme 
geçerek özel sektör 
gibi piyasadaki yerini 
aldığını söyleyen 
Refi Taviloğlu, 
"17 Birlik arasında 
kendini kanıtlayan 
tek Marmarabirlik 
olmuştur. Birliğin 
şu anda kendi ayak
ları üzerinde dura
bildiğini övünerek 
söyleyebilirim." dedi. 
2003-2004 yılı itiba 
riyle her kooperatifin 
kar-zararının kendi
lerine ait olduğunu 
ve kooperatiflerin bu 
sayede kendi ayak
ları üzerinde dura
bilmek için çaba 
göstermek zorunda 
kaldıklarına dikkat 
çeken Taviloğlu, 
"Şimdiye kadar yaşa-

madıkları bu duruma 
alışmaları zor olacak 
ama yine de adapte 
olmaları gerekiyor" 
şeklinde konuştu.
BÖLGE İSMİ 
MÜMKÜN DEĞİL 
Entegre edilen 
zeytinlerin ambalaj 
iarında bölge zeytini 
yazmanın mümkün 
olamadığını bildiren 
Refi Taviloğlu, 
"Her bölgenin 
zeytinini entegre 
edip ambalajlayamı 
yoruz, tüm zeytinle 
rimiz Marmarabirlik 
ismiyle piyasaya 
çıkıyor. Ayrı ayrı 
ambalaj için 8 koo 
peratife 8 entegre 
tesis kurmak gerekir, 
bu da mümkün 
değil." şeklinde 
konuştu.
Geçen yıl başlatılan 
ürün alımı avans 
fiyatı vereceklerini 
söyleyen Taviloğlu, . 
ortaklıklarına son 
verilenler içinde 
açıklık getirdi.' 
Birliğin tüzüğünde 
bulunan madde 
gereği 3 yıl birliğe 
zeytin vermeyen 
ortağın, ortaklığının 
sona ereceğinin 
belirtilmesiyle bu 
işlemlerin yapıldığını 
söyleyen Taviloğlu, 
"Marmarabirlik 'in 
ortak sayısı 50 
binlerde İdi. Yeni 
yapılanma ile bu

rakam 25 bine indi 
ve gerçek ortak 
sayısı budur." dedi. 
İLK KEZ KAR PAYI 
Birliğin bu yıl ilk kez 
ortaklarına kar payı 
dağıtacağını açık
layan Refi Taviloğlu, 
"Bu hafta sonu 
itibariyle 
ortaklarımıza 
6.5 trilyon kar payı 
dağıtacağız." dedi. 
Birlik’e en az 
zeytinin Gemlik'ten 
verildiğinin 
anlaşıldığı kar payı 
dağıtımında İznik 
ortak başına ortala
ma yıllık 410 milyon 
lira ile başı çekerken 
Mudanya 248 milyon, 
Orhangazi 187 
milyon, Gemlik ise 
ortak başına yıllık 
ortalama 70 milyon 
lira kar payı

MarmaralfİHk İşletme Müdürü Ertuğrul Doğanalp,. ||||
entegre teislsfetf hakkında yerel gazetecilere bilgi verdi

alabilecek.
Her yıl Orhangazi'de 
düzenlenen Zeytin 
Festivali'ne bu yıl 
birlik genel merkezi 
olarak katılmayarak 
soğuk durmalarının i 
nedeni olarak da 
kooperatif yönetim
lerini gösteren 
Taviloğlu, "Birebir 
yaptıkları siyasi 
politikaların sonucu 
genel merkezi 
kendilerinden soğut
muşlardır. " dedi.
11 MİLYON 
DOLAR İHRACAT 
Yapılanma sürecini 
çok iyi yaşadıklarını 
belirten Refi 
Taviloğlu, 
Marmarabirlik olarak 
durdukları yerde 
tutunmayı başardık
larını ve bunun 
içinde mutluluk 

duyduklarını söyledi. 
Taviloğlu, "Amacımız 
bu sermaye ve 
çabayla alacağımız 
ürünü bozmadan - 
değerlendirmek 
istiyoruz. Bu yıl 
avans fiyat uygula
ması olacak ve 
piyasa şartlarına 
göre belirlenecek. 
İnşallah alacağımız 
ürünün bedelini de 
haftalık ödemelerle 
peşin olarak yapmak 
istiyoruz, buna. 
gücümüz var" dedi. 
Taviloğlu, 
Marmarabirlik'in 
2001-2002 yılında 
3 milyon 600 bin 
dolar olan ihracatının 
2002-2003 yılında 
6 milyon 600 bin 
dolara, geçtiğimiz yıl 
ise 11 milyon 
300 bin dolara 
ulaştığını açıkladı. 
Marmarabirlik 
Entegre tesislerinin 
en son teknoloji 
ile zeytin entegre 
ettiğini söyleyen 
Refi Taviloğlu, yerel 
basın mensuplarına 
işletmeyi gezdirdi. 
Burada işletme 
Müdürü Ertuğrul 
Doğanalp tarafından 
tesisleri gezen 
gazetecilere 
zeytinin birlik depo
larına gelişinden 
itibaren yapılan 
işlemler hakkında 
bilgiler verildi.
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DSP İl Başkanı Remzi Tavşan Gemlik’i ziyaret etti

“Bülent Ecevit'in yerini 
dolduracak siyasetçi yok”

DYP’li kadınlardan faki 
öğrencilere destek

Demokratik Sol 
Parti İl Başkanı 
Remzi Tavşan, 
önceki akşam 
ziyarette 
bulunduğu ilçe 
başkanlığında 
bir süne önce
yapılan genel 
kurul hakkında
bilgiler verdi. 
DSP İlçe 
Başkanhğı'nda 
İlçe Başkanı 
Hüseyin 
Poyraz ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin 
karşıladığı İl 
Başkam Remzi 
Tavşan ile 
yönetimi 
seçimlerden
sonra geçen 
zamanın değer
lendirmesini
yaptılar.
Son zamanlar
da partilerinin 
çok çalkantılı 
bir dönem
yaşadığına 
dikkat çeken 
İl Başkanı 
Remzi Tavşan, 
Ankara'da
gerçekleşen 
ve Bülent 
Ecevit'in 
siyasete veda 
ettiği genel 
kurulun 
şimdiye kadar 
yaşanan en 
demokratik ve 
en dürüst genel

kurul olduğunu 
söyledi.
ECEVİT'İN 
YERİ 
DOLMAZ 
Bülent Ecevit'in 
siyaset are
nasında yerinin 
kesinlikle 
doldurulamaya
cağını öne 
süren Tavşan, 
"Ecevit gibi 
siyasi liderler 
dünyada nadir 
çıkar, ilerleyen 
dönemlerde 
yeni 
başkanımız 
Zeki Sezer'in 
aradığımız 
lider olduğu 
görülecektir" 
şeklinde 
konuştu.
Şimdiye kadar 
her isteklerinin 
Ecevit 
tarafından

karşılandığı alabilirler”
için partide dedi.
sorun Diğer partilere
yaşanmadığım göre kendi
söyleyen lerinin daha
Tavşan, "Şimdi iyi durumda
öyle bir durum olduklarının
yok, genel altını çizen
merkez DSP İl Başkanı
yönetiminde Remzi Tavşan,
görevler ağır Gemlik İlçe
laştı ve çoğaldı. Yönetiminin
Bizde il yöneti çalışmalarından
mi olarak memnun
mevcut Belde olduklarını Ve
ve İlçelerimizi seçim sonrasın
güçlendirmek da ilk kez
istiyoruz. geldikleri ilçede
Ülkenin durum değer
menfaatini ön lendirmesi
plana çıkaranlar yapacaklarını
DSP'de görev söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadın Kolu 
üyeleri düzen
ledikleri gıda 
kermesinden elde 
ettikleri gelirle 
25 öğrenciyi 
giydirecek.
Belediye Sergi 
Salonu önünde 
kurdukları 
stand'larda kendi, 
yaptıkları kuru 
gıdaları vatan
daşlara satan 
DYP'li kadınlar, 
yeni başlayacak 
eğitim yılında 
öğrencilere giysi 
yardımında 
bulunacaklar. 
Evlerinde kendi 
yaptıkları gıdaları 
satan DYP'li 
kadınlara vatan
daşlar büyük

destek verdi.
DYP Kadın Kolları 
başkanı Nuray 
Ertem yaptığı açık
lamada, yardıma 
muhtaç 25 öğrenci 
belirlediklerini ve 
kermesten elde 
edilecek geliri bu 
çocukların okul 
kıyafetleri için 
harcayacaklarını 
söyledi.
Okulların açıl

masından sonda 
da öğrencilere 
yönelik yardım- 1 
larının devam 
edeceğini kayde- ] 
den Ertem, 
"Eğitim yılı boyun
ca düzenleye- İ 
ceğimiz çeşitli 1 
etkinliklerle öğren
cilerimize yapaca 
ğımız yardımlar J 
aralıksız devam 1 
edecektir" dedi. J

ELEMAN ARANIYOR
VASIFLI / VASIFSIZ 

ELEMAN ALINACAKTIR. 
ASKERLİK YAPMIŞ OLMALARI 

TERCİH SEBEBİDİR.

Tel : 574 05 46 ORHANGAZİ

SATILIK ARSA!
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 1 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 
TEL: (0.505)486 1821
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Öğretmenlere branş değişikliği imkanı
Milli Eğitim Bakanlığı, 
hayati önem taşıyan 
bir karar alarak, halen 
lisans eğitimleri dışın
da sınıf öğretmenliği 
veya değişik branşlar
da görev yapan öğret
menleri, üniver
sitelerinden mezun 
olduktan alanlarla ilgili 
branşlara 
dönebilmelerine fırsat 
tanıyan bir adım attı. 
Artık her öğretmen 
mezun olduğu ve* 
eğitimini gördüğü 
alanda öğretmenlik 
yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Personel Genel 
Müdürlüğü branş 
değişikliğine ilişkin 
"MEB Eğitim 
Kurumlan 
Yönetmeliği'nin Atama 
ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği" doğrul
tusunda adaylığı (sta
jyerliği) kalkmış

___ ® iw ia M

1BALIK TUTMA ZEVKİNİ | ■ n
| BİZİMLE YAŞAYIN I

□ Her çeşit balık ağları 
I d Sakana Misina Ağları
■ □ İp Ağ

□ Fanya

I
O Mantar, kurşun
d İp Çeşitleri
d Sandal Malzemeleri

İ
d Kürek
d Çapa
d Macun
d Galvanizli çivi 

B d TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN

olması şartıyla öğret
menlere branş 
değişikliği yapabilme 
imkanı tanıdı. Öğret
menler branş değişik
liği için 01-30 Eylül 
2004 tarihler^ arasında 
alan değişikliği yap
mak için başvurularını 
bakanlığın internet 
adresinden yapabile
cekler. Bakanlık aldığı 
bu kararla önceki 
hükümetler döne
minde özellikle 1999- 
2001 yılları arasında 
öğretmenlik formasy
onuna sahip olmayan
ların sınıf öğretmeni 
olarak atamaları sonu

cunda eğitimin ve 
öğretmenlik 
mesleğinin özüne ve 
niteliğine karşı yapılan 
hatayıgeçte olsa kıs
men gidermeye 
çalışıyor. Eğitimini 
gördüğü ancak görev 
yaptığı alanla ilgisi ve 
bilgisi olmayan halen 
sınıf öğretmeni olarak 
görev yapan öğret
menler, mezun olduk
ları alanlarla ilgii 
olarak branş değişikli 
yaparak, alanlarında 
daha verimli ve moti
vasyon içerisinde 
öğretmenlik yapabile
cekler.

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 
16/A MUDANYA

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

Mezun oldukları lisans 
düzeyindeki yüksek 
öğretim programına 
göre birden fazla alan 
öğretmenliğine atan
abilecek durumda 
olan öğretmenler ile 
farklı alan öğretmen
liğine atanmaya kay
nak başka bir öğrenim 
tamamlayan ya da 
öğrenimine uygun 
alanı dışındaki bir 
görevi yürütmekte 
olan öğretmenler, 
öğretmenlikte 
adaylıklarının 
kaldırılmış olmasLv 
koşuluyla bulunduk
ları il içinde Talim ve x 
Terbiye Kurulu 
Kararına göre belir
tilen lisans öğren
imine uygun alanda, 
alanlarının değiştir
ilmesini isteyebilecek
ler. Ancak atamasına 
esas yüksek öğretim 
programı dışındaki 

lisans tamamlama, 
yüksek lisans ve dok
tora programına göre 
alan değişikliği teklifi 
yapılamayacak. Alan 
değişikliği isteğinde 
bulunan öğretmen
lerin isteklerinin 
işleme alınabilmesi 
için atandıkları alanda 
fazlalık, atanaçakları 
alanda ise norm kadro 
açığının olması ve bu 
alanda 
görevlendirilmiş 
olmaları gerekiyor. 
Bu kapsamda yapıla
cak görevlendirmel
erde ihtiyaçtan fazla 
başvuru bulunması 
halinde hizmet puanı 
üstünlüğüne göre, 
hizmet puanının eşit 
olması halinde ise 
öğretmenlikteki 
hizmet süresi fazla 
olana öncelik verile
cek. Öğretmenlerin 
intranet ortamında 
olmak üzere Alan 
Değişikliğine İlişkin 
Elektronik Başvuru 
Formu doldurularak 
alan değişikliğine 
bağlı yer değiştirme 
başvuruları alınacak
tır, formun ilgili 
bölümleri öğretmen, 
eğitim kurumu 
müdürü, il/ilçe mill3 
eğitim müdürlükler
ince imzalanarak bir 
bölümü öğretmene 
verilecek. Hizmet 
puanı ve norm kadro 
ölçüsüne göre yapıla
cak değerlendirme 
sonucunda alan 
değişikliği uygun 
görülenlerin il milli > 
eğitim müdürlüğünce 
intranet yoluyla 
Alan Değişikliği İçin 
Görevlendirme 
Onay Formu 
doldurularak kayda 
alınacak, eğitim 
kurumunda 
görevlendirme ve 
onay işlemleri 
tamamlanacak.
Görevlendirme Onay 
Formu kayda alınan 
öğretmenin Alan 
Değişikliğine ilişkin 
Elektronik Başvuru 
Formu il milli eğitim 
müdürlüklerince onay
landıktan sonra valilik
lerin teklifleri doğrul
tusunda atama birim
lerince incelenerek 
onaylanacak.

Başvurular sadece bu 
dönemde geçerli 
sayılacak. Mezun 
oldukları yüksek 
öğretim programı 
itibarıyla alanı, 
Matematik, 
Fizik/Kimya/Biyoloji, 
Türk Dili ve Edebiyatı, 
Tarih/Coğrafya, İmam- 
Hatip Lisesi Meslek 
Dersleri olanlardan 
yukarıdaki sıralamaya 
göre ilköğretim 
Matematik, Fen Bilgisi, 
Türkçe, Sosyal Bilgiler 
ile Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi alanında 
görevlendirilmiş olan
lar görevlendirildikleri 
alanda atanmak üzere 
alan değişikliği için 
başvuru 
yapabilecekler.
Bulunduğu eğitim 
kurumunda alan 
değişikliği ile ilgili 
onay işlemleri tamam
lanan öğretmenlerin 
görevlendirildiği 
eğitim kurumunda 
alanındaki açık norm 
kadro kapalı gösterile
cek ve bu norm 
kadroya atama yapıl
mayacak. Sınıf öğret
menliği kadrosunda 
olup, Muhasebe 
Grubu ve İş 
Eğitimi (Ticaret) 
öğretmeni olarak alan 
değişikliği yapılmak 
üzere 340 sayılı TTK 
kararı doğrultusunda 
daha önce alındıkları 
hizmetiçi eğitimde 
başarılı olanların alan 
değişikliği, eğitim pro
gramından şonra 
gerçekleştirileceği 
bildirildi. Talim 
Terbiye Kurulunun 
119 sayılı Kararının 
7’nci maddesi 
kapsamında mezun 
olduğu yüksek 
öğretim programının 
gerektirdiği alan 
dışındaki bir alana. 
atanmış ve atandığı 
alanda norm kadro 
fazlası olanların alan
ları itibarıyla belir
lenen horm kadro 
içinde olmak kaydıyla 
valiliklerce 
görevlendirildikleri 
mezuniyetlerine göre 
kaynak 
oluşturdukları alan 
öğretmenliğine 
atamaları 
yapılacak.
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Çocuğunuzun hata ŞİİR KÖŞESİ

yapmasına izin verin
Demir Ali BAYDAR

YARAMI DEŞME
Sevgi diye durmadan
Kalbim akar bir çeşme 
Nadir halim sormadan 
Dur sen yaramı deşme

Eskişehir Milli 
Eğitim Müdürü 
Ekrem Toklucu, 
ailelerin, çocukların 
beceriksiz ve pısırık 
olmamaları için hata 
yapmalarına fırsat 
vermeleri gerektiğini 
söyledi.
Toklucu, yaptığı 
açıklamada, çocuk
ların yaşadıkları 
ailelerin izlerini 
taşıdıklarını 
belirterek, ailelerin 
çocuklara sürekli 
nasihat etmemeleri 
ve doğruları söyle
mek için fırsat 
kollamaları gerek
tiğini kaydetti.

. Çocuklarının yaptık-

"Çocuk yaptığı bir 
hatadan dolayı piş
manlık duyuyorsa 
ceza vermek zarar
lıdır. Çocuğun eğiti
minde okul-aile 
işbirliğine önem ver
ilmeli. (Eti senin 
kemiği benim) 
anlayışı değiştirilme
lidir. Aileler çocuk
larının birer yetişkin 

_ olduğunu kabul

larından dolayı, özel
likle de başkalarının 
yanında eleştir- 
ilmemeşi gerektiğini 
ifade eden Toklucu, 
şöyle konuştu:

etmeli, tartışmalarda 
haklı olduğu zaman
larda bunu söyle
mekten çekinmeme
lidir. Çocuğun kişil
iği değil davranışları 
eieştirilmelidir.

Aileler, çocuklarının 
beceriksiz ve pısırık 
olmamaları için hata 
yapmalarına fırsat 
vermelidir." 
"ÇOCUKLAR 
TAKDİR 
EDİLMELİDİR" 
Toklucu, çocuğun 
zeka ve kişilik gelişi
minin temelinde 
anne ve babanın 
davranışları bulun
duğunu belirterek, 
çocuğun tüm 
çevresinden ve 
ailesinden belli 
çizgide davranışlar 
görmesi gerektiğini, 
aksi takdirde

çocuğun ne 
yapacağına karar 
vermekte zor
lanacağını kaydetti. 
"Eğer bir çocuk 
kınanarak yaşarsa 
suçlamayı, alay edil
erek yaşarsa sıkıl
ganlığı, utanç içinde 
yaşarsa suçluluk 
duymayı öğrenir" 
diyen Toklucu, şun
ları söyledi:
"Ceza çocuğun suçu 
ile doğru orantılı 
olmalıdır. Ayrıca 
verilen cezanın 
uygulanabilir 
olmasına da dikkat 
edilmelidir. Aileler 
çocuklarına (bilmiy
orum), (sırası mı) 
(uğrâşamam) 
dememelidir. Çocuk
ların beğenilecek, 
takdir edilecek yön
lerini bulunmalı ve 
övülmelidir."

Anlatmadım ben sana 
Şükür olsun bu ana 
Aşkı söyletme bana 
Dur sen yaramı deşme

Fırtına gibi esme
Sözümü de hiç kesme 
Çok şey bilirmiş gibi 
Dur sen yaramı deşme

1

Dünya garip bir salmış 
Herkes bir şeyler almış 
Yaşanan orada kalmış 
Dur sen yaramı deşme

İESSİI
M MI M- 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79 
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO , 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 5*14 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su işlet. 513 45 21 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işl. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
İşyeri ve evlere paket servisimiz rardı,

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM: (0.535) 886 47 74

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta 

5. Kat sahibinden satılıktır.
Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 9999

I



. - I

| »say *■»-»• ısaıaB—= Sayfa 7

Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yok
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu Genel 
Başkanı Halil İbrahim 
Balcı, girdi fiyatların
da bir değişiklik olma
ması durumunda 
ekmeğe yıl sonuna 
kadar zam yapmaya
caklarını bildirdi.
Balcı, Federasyon 
Genel Merkezi'nde 
düzenlediği basın 
toplantısında, Maliye 
Bakanlığı'mn mayanın 
KDV oranını yüzde 
18'den yüzde 8'e 
düşürmesinin olumlu 
bulduklarını söyledi. 
Ancak bunun yeterli 
olmadığını ifade eden 
Balcı, undan ve katkı 
maddelerinden alı- 
nanan KDVnin yüzde 
18'den yüzde 1'e 
düşürülmesini istedi. 
Ekmeğe bir yıldır zam 
yapmadıklarını vurgu
layan Balcı, KDV

oranının 
düşürülmesinin zam 
yapmama kararına 
olumlu etkide bulu
nacağını dile getirdi. 
Tarım Bakanlığı ile bir 
sözleşme imzalamak 
üzere oldukları 
bildiren Balcı, bundan 
böyle kaldırımlarda 
ekmek satılmasının 
önleneceğini ve satış 
yapılan yerlere bir 
standart getirileceğini 
söyledi.
Konuşmasının

ardından soruları 
cevaplayan Balcı, 
mayanın KDV oranını 
yüzde 18'den yüzde 
8'e düşürülmesinin^ . , 
ekmek fiyatlarına 
İndirime neden 
olmayacağını 
belirterek, "Bugüne 
kadar bazi ârtışiai^.1 
oldu. Biz ekmeğe zam 
yapmadık. Bunu 
onlara sayacağız" 
dedi. KDV oranının 
yüzde 1'e 
düşürülmesinin

fiyatlara olumlu man
ada etki yapabileceği
ni kaydeden Balcı, 
bir soru üzerine, 
"Temmuz ayına kadar 
ekmeğe zam yapmay
acağız' dedik ve zam 
yapmadık. Girdi fiyat
larında bir değişiklik 
olmaması durumunda 
yıl sonuna kadar 
ekmeğe zam 
yapmayacağız.
Böylece biz 1.5 yıldır 
ekmeğe zam yap
mamış olacağız. Bu 
çok önemli" diye 
konuştu.
HALK EKMEK DE 
ZAM YAPMAYACAK 
Türkiye Fırıncılar

Memurlara sözleşmeli 
statü tartışmaları

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, 
memurların 
sözleşmeli statüye 
geçirilmesi tartış
malarına ilişkin 
olarak, "Hiçbir 
memuru kanun 
zoruyla sözleşmeli 
statüye geçirecek 
değiliz, herkes rahat 
olsun" dedi.
Bakan Şahin, Çin 
Halk Cumhuriyeti 
Personel Bakan 
Yardımcısı Hou 
Jiangliang başkan
lığındaki heyeti, 
makamında kabul 
etti. Geçen yıl Çin'i 
ziyaret ettiğini hatır
latan Bakan Şahin, 
Çin ile kamu yöneti
mi ve personel 
mevzuatı konusun
da bir protokol 
imzalandığını 
söyledi.

Federasyonu Genel 
Başkanı Halil İbrahim 
Balcı'nın ekmeğe yıl 
sonuna kadar zam 
yapmayacaklarını 
açıklamasının ardın
dan Halk Ekmek 
Genel Müdürü Ali İlk
bahar da zam kararı 
almayacaklarını 
bildirdi.
İlkbahar, Ankaralılar'a 
temiz, ucuz ve lezzetli 
ekmek sunduklarını 
belirterek, 
"Fakirin fukaranın 
ekmeğiylede 
oynamak istemiyoruz. 
Bir zam kararımız 
yok" dedi. Maliye 
Bakanlığı'mn mayanın

Jiangliang ise per- t 
sonel ve insan kay
nakları alanındaki 
işbirliği protokolü 
imzaladıklarını hatır
latarak, ziyaret
lerinin amacının 
protokolün yerine 
getirilmesi ve 2005 
yılı programının 
belirlenmesi 
olduğunu ifade etti. 
Daha sonra basın 
mensuplarının soru
larını cevaplayan 
Bakan Şahin, Devlet 
Personel Kanunu 
üzerinde bir çalışma 
yaptıklarını doğru 
olduğunu belirterek, 
"Ancak basında çık
tığı gibi TBMM'ye 
göndermeye karar 
verdiğimiz Bakanlar 
Kurulu'nda 
görüştüğümüz bir 
taslak değil. Hiçbir 
memuru kanun 
zoruyla sözleşmeli 
statüye geçirecek

KDV oranını yüzde 
18'den yüzde 8'e 
düşürmesini oldukça 
iyi bulduklarını ifade 
eden İlkbahar, 
"Mayadaki KDVnin 
düşürülmesi son 
derece isabetli 
olmuştur. Maya 
ekmekteki girdilerin 
önemli kalemlerden 
biridir. Böyle bir 
katkıdan dolayı 
Bakan Unakıtan'ı 
kutluyoruz.
Halk ekmeği uzun bir 
süre aynı fiyattan 
satılmasına katkıda 
bulunacağız" 
şeklinde konuştu.

değiliz, herkes rahat 
olsun" diye konuş
tu. Bu konularda 
bazı memur 
sendikalarının bazı 
iddialarda bulun
duğunu hatırlatan 
Bakan Şahin, 1.5 
milyon memuru bir 
kanunla sözleşmeli 
statüye geçirilecek 
şeklinde bir 
düşüncelerinin 
olmadığının altınr 
çizdi. Bakan Şahin 
bir soru üzerine, 
"Şahin yakın tari
himizi bilmiyor" 
diyen CHP Grup 
Başkan Vekili Haluk 
Koç'a cevap verdi. 
Yakın tarihi bilmeye 
gerek olmadığını 
söyleyen Bakan 
Şahin, "Türk Ceza 
Kanunu'na bakmak 
yeter. Ben 
hukukçuyum" 
şeklinde konuştu

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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çocııi iyi besienmii
| Sağlık Bakanlığı, 
1 yetersiz ve dengesiz 
ı beslenen çocukların 
' hastalıklara karşı 

dirençsiz olduğunu, 
i sık hastalandığını, 
| hastalığının ağır 

seyrettiğini ve okula 
devamsızlık 
nedeniyle çocuğun 
okul başarısının 
düştüğünü bildirdi. 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün hazır
ladığı, "Okul Çocuk
larının Beslenmesi" 
isimli raporda, okul 
başarısının artırıl
ması, sınıf tekrar
larının azaltılması, 
eğitim ve öğretim 
maliyetinin 
düşürülmesi ve gele
cek Nesillerin daha 
sağlıklı olmalarına 
temel hazırlamak için 
çocukların beslenme
sine önem verilmesi 
gerektiği ifade edildi. 
Beslenmenin 
çocuğun yaşına, cin
siyetine, vücut ağır
lığına, fiziksel 
aktivitesine göre 
düzenlenmesi gerek
tiğini vurgulayan 
raporda, "Okul çağı 
çocuğunun toplum 
yaşamına ilk kez, bil
inçli olarak girdiği bir 
dönemdir. Okul önce
si çağda çocuğun 
beslenme alışkanlık
larım aile etkilerken, 
okul çağında 
arkadaşlar, reklamlar 
gibi etkenler, okulda 
beslenme konusunda 
kontrolsüzlük, özel
likle annenin çalıştığı 
durumlarda okuldan 
eve gelince, kendi 
kendine yiyecek 
hazırlama sonucu 
çocuk yanlış beslen
me alışkanlıklarına 
sahip olabilir" denil
di. Raporda bu 
nedenle çocuğun 
yeterli ve dengeli 

beslenebilmesi için 
ailenin ve okul yöne
timindeki kişilerin ve 
öğretmenlerin 
beslenme konusunda 
eğitilmelerinin önem
ine vurgu yapılarak, 
"Çocuğun yaşına, 
cinsiyetine göre 
yeterli ve dengeli 
beslenmesinin en 
önemli göstergesi 
çocuğun büyüme ve 
gelişmesinden 
anlaşılır. Büyümenin 
yeterliliği çocuklarda 
yaşına ve cinsiyetine 
göre olması gereken 
vücut ağırlığı ve boy 
uzunluğunun saptan
ması ile ortaya çıkar" _ 
açıklaması yer aldı. 
Raporda ayrıca şu 
uyarıcı ifadelere yer 
verildi:
"Besinlerden günlük 
alınan enerji, protein, 
vitaminler ve mineral
lerin vüçütta elverişli 
olarak kullanılabilme
si için dört besin 
grubunda yer alan 
besinlerin öğünlere 
dengeli dağıtılması 
gerekir. Okul çocuk
larında yapılan 
araştırmalar çöcük- 
ların büyük çoğun
luğunun kahvaltı 
etmeden okula gittik
lerini göstermektedir. 
Çocuk zamanını; din
lenme, oyun oynama 
ve çalışma faaliyetler
ine uygun şekilde 
ayarlama alışkanlığını 
kazanamadığında, 
sabahları zamanında 
kalkıp kahvaltı ede
memekte, ailenin 
özellikle annenin kah
valtı etme alışkanlığı 
olmadığında çocuk 
da bu alışkanlığı 
kazanamamaktadır. 
Yeni bir günün 
başlangıcında, bütün 
gece aç kalan vücud
un, çalışma gücüne 
alışması için sabah 
kahvaltısının önemi 

büyüktür. Uzun süren 
bir açlık sonucu kah
valtı edilmediğinde 
kişi kendini güçsüz 
hisseder, başı döner, 
yeterli enerji oluş
madığı için zihinsel 
faaliyetler de özellikle 
dikkat, çalışma ve 
öğrenme yeteneği 
azalır. Okulda ve işte 
başarı düşer. Sağhkli 
beslenme için üç 
öğün yemek önem
lidir. Büyüme çağında 
ara öğünlerde de süt, 
ayran, meyve suyu, 
peynirli ekmek gibi 
besinlerin tüketilmesi 
uygundur.
Tüm gün öğretim 
yapan okullarda öğle 
yemeği genellikle 
tabldot olarak öğren
cilere okul 
yemekhanesinde ver
ilmektedir. Bu 
öğünde çocuğa gün
lük ihtiyacının üçte 
birini karşılayacak 
şekilde sunulan 
yemekler düzenlen
melidir. Bazen de 
çocuk evden;, öğle 
öğününde yiyecek
lerini getirmektedir. 
Yatılı okullarda ise 
genellikle beslenm
eye yeterince önem 
verilmemekte, besin 
artıkları olmakta, 
besinler 
tüketilmemektedir. 
Âç kalan çocuk 
ise okul çevresinden 
besleyici değeri 
düşük ve^sağhkşız 
yiyecek ve içeceklerle 
karın doyurmakta, 
besinlerle geçen 
hastalık riski artmak
ta, beslenmenin 
maliyeti artmakta ve 
dengesiz beslenme 
ile sonuçlanmaktadır. 
Okullarda beslenme 
eğitimi ve rehber
liğinin verilmesi, 
okul yönetiminin 
konuya önem 
vermesi, 

yemek verjlen 
okullarda beslenme 
uzmanı veya 
diyetisyenlerin görev 
alması, okul yöneti
minin kantinlerde 
yeterli ve dengeli 
beslenmeye yönelik 
yiyecek ve içecek
lerin satılmasını 
sağlaması ve 
denetlemesi önem 
taşır.
Gelişmiş ülkelerde 
okul öğle yemeği, 
okul kahvaltısı, okul 
çocuklarına, üçretsiz 
süt sağlanması gibi 
uygulamalarla okul 
çocuklarının yeterli 
ve dengeli beslen
melerine yardımcı 
olunmakta, sağlıklı 
beslenme alışkanlığı 
kazandırılmaya 
çalışılmaktadır.
Ülkemizde okul çağı 
çocuklarında günlük 
süt ve ürünlerinin 
tüketimi çok yetersiz 
düzeydedir.
Kalsiyum, rıboflavin 
ve proteinin en iyj 
kaynağı süt ve ürün
leridir. Genellikle 
okulda ve ökul\ 
dışında tek başına 
kalan çocukta yanlış 
beslenme alışkanlık
ları şıkça görülmekte
dir. Çocuğun 
ne miktarda ve hangi 
tür besinlere ihtiyacı 
olduğunu bilmemesi, 
düzensiz besin alımı, 
yanlış besin seçimi, 
besinlerin hazırlan
ması, pişirilmesi ve 
saklanmasında hatalı 
uygulamalar, okullar
da verilen ve yenilen 
besinlerin uygun 
olmayışı beslenriıe 
sorunlarına neden 
olmaktadır. Başlıca 
sorunlar anemi 
(kansızlık), şişmanlık 
veya zayıflık, vitamin 
yetersizlikleri, basit 
guatr ve diş 
çürükleridir".

Üçüncü taksit
nema ödemeleri
bugün başlıyor

Üçüncü taksit nema 
ödemeleri bugün 
başlıyor.
4853 Sayılı 
Çalışanların 
Tasarruflarını 
Teşvik Hesabinin 
Tasfiyesi ve Bu 
Hesaptan Yapılacak 
Ödemelere Dair 
Kanun'un 6. madde
si hükmünce hak 
sahiplerine yapıla
cak üçüncü taksit, 
ödemeler Ziraat 
Bankası şubeleri'/ 
aracılığıyla bugün 
başlayacak. 
Üçüncü taksit 
ödemeler, daha 
önce anapara ile 
birinci ve ikinci 
taksit nema 
ödemelerinde 
olduğu gibi işveren 
veya kişisel 
başvuru şeklinde 
yapılabilecek. 
Kişisel başvurular
da ödemeler 
aşağıdaki plan 
çerçevesinde, 
tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesindeki 
sıraya göre yapıla
cak. Buna göre,

I BURSA HAKİMİYET VE । 
. KENT GAZETELERİNE I 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR I 
1 KÖRFEZ REKLAM I 
■ TEL:(0.224)5139683 ]■ 
L ■■ ■■ ■> ■■ J

tasarrufu teşvik i 
hesap numarasının 
son hanesi; 1 olan 
hak sahiplerine 1 
bugün, 2 olan hak ’ 
sahiplerine 9 Eylül1 
2004, 3 olan hak ’ 
sahiplerine 10 Eylül 
2004, 4 olan hak 
sahiplerine 13 Eylül 
2004, 5 olan hak i 
sahiplerine 14 Eylül 
2004, 6 olan hak 1 
sahiplerine 15 Eylül 
2004, 7 olan hak | 
sahiplerine 16 Eylül 
2004, 8 olan hak | 
sahiplerine 17 Eylül 
2004, 9 olan hak 1 
sahiplerine 20 Eylül 
2004 tarihlerinde 
ödeme yapılacak, s 
Öte yandan, , 
ödemelerde, bir 
önceki taksite göre 
yüzde 1.9 oranında j 
bir artış olması bek
leniyor. Hazine 
Müsteşarlığı tarafın] 
dan belirlenen 
ödemelerin ikinci 1 
taksitinde 100 
milyon lira alan 
bir hak sahibi . 
üçüncü taksitte 
101 milyon 900 bin 1 
lira alacak.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450MASFALTA 
CEPHE12DÖNÖM2.SINIFZİRAATALANI 

== ÇİFTLİK, DÜKKANVEYAYURT 

C YAPIIABİLİRSATILIKARSA 

«Tel: (0.224) 513 96 83
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“Öncelik hasta memnuniyeti”
Sağlık Bakanlığı 
2005 yılından 
itibaren kurum çalış
malarını da 'perfor
mans' kapsamında 
değerlendirmeye 
almaya hazırlanıyor. 
İHA muhabirinin 
edindiği bilgiye göre, 
başından beri hep 
'kişi performansı' 
değerlendirilmesi 
yapıldığı uygulama, 
yeni yıldan itibaren 
'kurum perfor
manslarında' da 
değerlendirmeye 
tabii tutulacak.
Böylece hekimler 
başta olmak üzere 
sağlık personeli 
kişisel perfor
manslarının yanısıra 
kuramlarının perfor
mansından da 
etkilenecekler.

* Sağlık Bakanlığı yeni 
' uygulama ile 'kişiler
den memnuniyet' 
kuralına, 'kurumdan 
memnuniyeti de 
eklemeyi planlıyor. 
Bakanlık yetkilileri, 
bu uygulamanın has
tanelerde daha ver
imli ve kaliteli sağlık 
hizmeti verilmesine 
parametreler oluştu
racağını belirterek, 
hasta memnuniyeti, 

verilen hizmetin 
kalitesi ve başarı 
oranlarına göre has
tanelerin de perfor
mansının ölçüleceği
ni kaydettiler. 2004 
Ocak ayından bu 
yana Sağlık 
Bakanhğı'na bağlı 
bir, iki ve üçüncü 
basamak sağlık 
kuruluşlarının 
tümünde uygulan
maya başlanan per
formans sistemi, 
uygulama aşamasın
da yaşanan aksaklık
lar nedeniyle eleştir
ilere neden olmuştu. 
Sağlık Bakanlığı 
geçtiğimiz Haziran 
ayında performans 
uygulamasında 
tespit edilen aksak
lıkları ortadan kaldır
mak üzere bir revizy
on çalışması başlattı. 
Bakanlık yetkilileri 

gerçekleştirilen 
revizyon çalış
masının, uygula
manın başından beri 
elde edilen verilerin 
değerlendirilerek 
yapıldığını belirterek, 
revizyon sonrası 
kendilerine kayda 
değer bir şikayet 
konusunun ulaş
madığını vurguladı.

Revizyon çalışması 
yapılmadan önce 
performans uygula
ması ile ilgili olarak 
yaşanan sıkıntılar ve 
şikayet konuları 
konusunda örnekler 
veren bakanlık yetk
ilileri, diş hekimleri 
ile ilgili olarak puan
lamada sıkıntı 
yaşandığı, bazı 
branşların çok düşük 
puan aldıkları 
yönünde şikayetler 
olduğunu belirterek, 
enfeksiyon hastalık
ları ve mikrobiyoloji 
ile ilgili puanlama 
sisteminde değişik
likler yapıldığını 
söylediler. Revizyon 
çalışmaları sırasında 
hastane enfeksiyon 
kontrolü ile ilgili 
olarak çalışmalar 
yaptıklarını, bu konu
da sekiz parametre 

belirlediklerini anla
tan yetkililer, bu 
parametrelerin en 
çok hastane enfek
siyonları kontrolünü 
kapsadığını ifade 
ettiler
Bu arada, Türkiye 
Klinikleri Dergisi'nin 
haberine göre, 
performansa dayıh 
ücretlendirme siste

minde muayenesi 
olan hekimlerin kat
sayısı düşürüldü. 
Sağlık Bakanhğı'nın 
revizyon çalış
malarında önemli bir 
noktanın da serbest 
meslek katsayısının 
yüzde 0.7'den, yüzde 
0.5'e indirilmesi 
olduğunu belirten 
dergi, böylece 
mesleğini serbest 
olarak sürdüren, 
kısaca muayene
hanesinde çalışan 
hekimlerin perfor
manstan aldığı katkı 
paylarının 
düşürüldüğünü 
yazdı.
Diğer taraftan, 
her hastanede gir
işimse! işlemleri izle
mek ve yapılan işleri 
tespit etmek için 
birer komisyon 
kurulduğu, bu 

işlemlerin 
uygulanmasından 
faturalandırılmasına 
kadar, bu komisyon 
tarafından 
Bütçe Uygulama 
Talimatı ve tıp 
etiğine uygunluğu 
açısından değer
lendirmeye tabi 
tutulacağı 
kaydedildi

ÇifMi yoksul 
nüfus oranı 

azaldı
Çin'de 1993 yılı 
itibariyle yaşayan 
80 milyon yoksul 
sayısı 2003 yılına 
gelindiğinde yüzde 
63.75'lik bir azal
mayla 29 milyona 
düştü.
Çin Uluslararası 
Radyosu'nun 
haberine göre, Çin 
hükümeti, Nüfus ve 
Kalkınma Devlet 
Raporu'nu açıkladı. 
Raporda, Çin 
hükümetinin daha 
önce vermiş olduğu 
vaatleri hayata 
geçirdiği, nüfus ve 
kalkınma çalış
malarında büyük 
başarılar kazandığı 

ve çocuk ölüm 
oranının azaltılması 
ile yoksulluğun 
ortadan kaldırılması 

Aşılan şirket 
sayışında artış var

gibi alanlarda 
Uluslararası Nüfus 
ve Kalkınma 
Konferansı'nda sap
tanan hedefleri 
zamanından önöe 
gerçekleştirdiği 
bildirildi.
Raporda ayrıca, 
Çin'in çocuk 
doğum oranındaki 
seviyenin 
dünyadaki gelişmiş 
ülkelerinkine 
ulaştığı, 5 yaş altı 
çocuk ölüm 
oranının yüzde 
3.49'a indiği, kırsal 
bölgelerdeki mutlak 
yoksul nüfusun 
1993 yılının son
larındaki 80 

milyondan 2003 
yılında 
29 milyona kadar 
indiği açıklandı.

Deniz otobüsü seferleri ifital
Marmara
Denizi'ndeki elveriş
siz hava koşulları 
nedeniyle deniz oto
büslerinin bazı 
seferleri bugün de 
iptal edildi. 
Açıklamaya göre

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİT) GARANTİLİ 

DEĞİŞTİRİLİR 

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

Tel: 514 91 30 Fax : 512 20 76

ABONE OLDUNUZ MU?
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

iptal edilen seferler 
şöyle.
İstanbul Deniz
Otobüsleri A.Ş'den 
(İDO) yapılan 
açıklamada, saat 
09.45'te gerçek
leştirilmesi

gereken Bostancı- 
Yenikapı-Marmara 
Adası-Avşa 
seferinin, olurrisuz 
hava koşulları 
nedeniyle yapıla
madığı belirtildi. 
Açıklamada, saat

13.45'teki Avşa- 
Marmara Adası- 
Yenikapı-Bostancı 
seferinin de 
aynı gerekçeyle 
yapılamayacağı 
bildirildi.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nin 
(TOBB) Ticaret 
Sicili verilerine 
göre, 2004'ün ilk 
sekiz ayında açılan 
şirket sayısında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 24.98 ve 
kapanan şirket 
sayısında da yüzde 
15.64 artış oldu 
TOBB'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
2004 yılının ilk 
sekiz ayında açılan 
şirket sayısı 44 bin 
39 iken, 2004 yılın
da yüzde 24.98 İlk 
bir artışla bu rakam 
55 bin 38 oldu. 
Kapanan şirket 
sayısı ise 2003'ün 
ilk sekiz ayında 
16 bin 533 İken 
yüzde 15.04'lük bir 

artışla, 2004'ün 
aynı döneminde 19 
bin 20 oldu. Ayrıca, 
2003 yılında 4 bin 
771 olan açılan 
şirket sayısı da 
2004'ün aynı ayın
da yüzde 31.25'lik 
artışla 6 bin 262 
oldu. Kapanan 
şirket sayısı ise 
2003'ün Ağustos 
ayında 
bin 452 iken, 

yüzde 41.53'lük bir 
artışla 2 bin 55 
oldu. Buna göre, 
2004'ün ilk sekiz 
ayında en çok şir
ket açılan şehir 18 
bin 176 şirket ile 
İstanbul olurken, 
kapanan şirket 
sayısında da 
6 bin 285 ile 
yine İstanbul ilk 
sırada yer aldı.
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Wta Um tapf
I Başbakan Recep 
| Tayyip Erdoğan, zina 
I düzenlemesine yöne- 
I lik eleştirilere sert 
I tepki göstererek, 
I "Kimse saptırmaya 

kalkmasın. Biz 
I aldatılan kadının 

hakkını koruyoruz" 
dedi.
Başbakan Erdoğan, 

I AK Parti Genel
Merkezi'ne gelişinde 
gazetecilerin 
gündeme ilişkin 
sorularını cevap- 

I tandırdı. Zina 
düzenlemesine yöne
lik eleştirileri cevap
layan Erdoğan, bu 
konuda gerekli 
herşeyin kendisi ve 

| Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek tarafın
dan açık ve net bir 
şekilde defalarca 
söylendiğini kaydetti. 
Düzenlemeden geri 
adım atmayacak
larının mesajını 
veren Başbakan 
Edoğan, "Aynı 
istikamette gidiyoruz.

Tamamiyle AK 
Parti olarak 
muhafazakarlığımızın 
gereği aile 
kurumumuzun 
sağlam tutulması 
ve güvence altına 
alınmasıdır" dedi. 
Aile kurmunun 
temel direği olan 
anne ve babadan 
herhangi birini 
aldatması halinde 
aldatılanın 
şikayeti üzerine 
yargının devreye 
gireceğini ifade eden 
Beşbakan Erdoğan, 
"Bunun dışında 
herhangi birinin 
şikayeti söz konusu 
değil, yani anne 
ve baba. Üçüncü

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
GEMLİK HASTANESİ YAPTIRMA, YAŞATMA VE KORUMA DERNEĞİ’NİN 

05.07.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, 
AŞAĞIDA AÇIKLANAN ŞEKİLDE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR.

ESKİ ŞEKLİ:
Derneği Adı ve Merkezi:
Madde 1 - Demeğin Adı: Gemlik Hastanesi 
Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği’dir. 
Merkezi: Gemlik’dir.
Yeri: iskele Meydanı Liman binasıdır.
Madde 2- Derneğin amacı: Gemlik ilçesinde 
olmayan ve halkımızın uzun yıllardan beri 
özlemini çektiği, ayni zamanda acilen ihtiyacı 
olan lüzumlu yatak kapasiteli Hastane ve huzur 
evi yaptırma bakım ve onarımını sağlamak, her 
türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için görevlilere 
yardımcı olmak.

şahıslar söz konusu 
değil, sadece 
ikisinin.. Onların 
şikayetine bağlı. 
Şikayet olmadığı 
sürece hiçbirşey söz 
konusu değil. Biz 
adımlarımızı atarken 
saptırmaca yapılıyor" 
tepkisini gösterdi. 
1996 yılında söz 
konusu zina mad
desinin kaldırıl
madığını, sadece 
kadın erkek arasın
daki eşitsizliğin 
gerekçe olarak 
ortaya konulduğunu 
anlatan Erdoğan 
şunları söyledi: 
"1996 yılından kalmış 
olan eşitsizlik nok
tasını telafi ediyoruz 

YENİ ŞEKLİ :
Derneğin adı ve Merkezi:
Madde 1 - Derneğin Adı: Sağlık Hizmetlerine 
yardım derneği 
Merkezi: Gemlik’dir
Yeri: Ticaret ve Sanayi Odasıdır.
Madde 2 - Derneğin amacı ve bu amacı gerçek
leştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma 
konuları ve çalışma biçimleri 
a) Halkımızın ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine, 
hastanelerine, sağlık ocaklarına her türlü 
hizmeti yapmak. Hastane, Sağlık Ocağı 
aşevi ve huzur evi gibi tesisler yapmak 
bakım ve onarımlarını sağlamak.
Bu tesislerin ihtiyaçları olan her türlü araç, 
gereç, malzeme cihazları temin etmek. 
Bakım ve onarımlarını yapmak.
Aşevi ve huzurevinin ihtiyacı olan her türlü 
malzeme, yiyecek temin etmek 
Personel çalıştırmak ve ihtiyacı olan 
Diğer işleri yapmak.

ve eşit hale getiri 
yoruz. Biz kadına 
saygının gereğini 
yerine getiriyoruz. 
Aldatılan kadının 
hakkını koruyoruz.. 
Yaptığımız iş bu. 
Farklı yerlere çek
menin hiçbir anlamı 
yok".
Erdoğan, yapılan 

kamuoyu araştır
malarına göre de, 
halkın yüzde 80'inin 
AK Parti'nin bu 
adımını haklı 
gördüğünü bildirdi. 
Başbakan Erdoğan 
ayrıca AB'nin 
Genişlemeden 
Sorumlu Yüksek 
Komiseri 
Verheugen'in zina 
düzenlemesine 
karşı çıktığı 
yolundaki haberleri 
de yalanladı.
Erdoğan, bu yöndeki 
haberlerin gerçekle 
ilgisi olmadığını 
belirterek, "Hiç 
böyle birşey söz 
konusu değil" dedi.

Yağmurlarla 
üşüyeceğiz!

Sonbahar yağmur ve 
soğukla geldi. Yeni 
haftaya yağmurla 
başlayan Türkiye, 
Perşembe gününden 
itibaren Karadeniz 
üzerinden gelen serin 
ve yağışlı havanın 
iyiden iyiye etkisinde 
kalacak. Sıcaklık 
yaklaşık 7 derece 
düşecek..- 
Pazar gününe kadar 
sürecek yağışlar, 
Marmara ve Karade 
niz'de su baskınlarına 
yol açabilir. Tüm böl
gelerde görülecek 
yağışlarla birlikte 
hava sıcaklığı 7 
derece azalacak.
Perşembe günü öğle
den sonra beklenen 
fırtınayla birlikte, 
kuzey bölgelerde 
sıcaklıklar düşüşe 
geçecek. Hava sıcak
lığı Cuma günü İstan
bul'da 20, Ankara'da 
18, İzmir'de 26, Ada 
na'da 28, Samsun'da 
22 dereceye kadar 
düşecek, Antalya dı 
şında bütün illerim-* 
izde sıcaklık 30 dere
ceyi geçemeyecek. 
Meteoroloji'den alınan 
bilgiye göre, Çarşam

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

KADİR ŞEN

ba akşam saatlerinde I 
Trakya'dan itibaren l 
etkisini gösterecek | 
yeni bir sağanak dal
gası Cuma günü tüm 
yurdu etkisi altına 
alacak.
Önümüzdeki 3 günün 
hava raporu ise şöyle: 
Perşembe : Sağanak, | 
Marmara, Ege, Batı ve 
Orta Karadeniz ile 
Ankara-Eskişehir 
çevrelerini etkisi altı
na alıyor...
Marmara'da şiddetli J 
poyraz görülecek. 
Diğer yerler parçalı ve 
az bulutlu bir gün 
geçirecek.
Cuma :
Yağmur tüm yurdu ; 
kaplıyor... istanbuk | 
İzmit, İç Ege, 
Akdeniz'in tamamı, İç 
Anadolu, ve 
Karadeniz yağmurlu 
bir gün geçirecek. ; 
Özellikle Batı ve Doğu 
Karadeniz'de yağmur 
şiddetli olacak, sel ve 
su baskınlarına 
dikkat! Etkili poyraz 
Batı Karadeniz'de 
kendisini hisset
tirirken, hava sıcaklığı 
hissedilir derecede 
azalacak.

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

Kreş servisinde çalışacak 
20-25 yaşlarında 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat Tel : 514 62 69

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Tel: 513 14 76-513 18 99 

GSM : 0. 533. 356 44 39

YEŞİLİ 
SEV 

DOĞAYI 
KORU i
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Kişilerin yemek seçi
minin, ruh hali 
üzerindeki etkisiyle 
ilgili ilginç tespitlerde 
bulunuldu. Yapılan 
incelemelere göre, 
aşk acısı çekenlerin 
pirinç ve şekerden
./.»k Jıınn.ısi 

gerekiyor 
ıidiydn Beslenme 
Uzmanı Hrof. Dr. Ezio 
Di Flaviano insanların 
damak zevkleri ve 
yemek seçimi 
konusunda ilginç 
tespitler de bulunuy
or. Flaviano'ya göre, 
sofraya oturup doğru 
besin maddeleri 
seçerek, kötü ruh 
halinizi düzelte
bilirsiniz.
Flaviano yaptığı 

tespitler sonucunda 
zihinsel bunalım 
içinde ve patlamaya 
hazır bir psikoloji 
içinde olan kişilerin 
makama, ekmek, taze 
meyve ve sebze 
yemeleri gerektiğini

Çocuklarda beslenme bozukluğu
Çocuklarda beslen

me bozukluğunun 
günümüzde ciddi 
boyutlara ulaşması, 
ülkemizde beslenme 
ile ilgili önemli sorun
ların olduğunu açıkça 
ortaya koyuyor. 
Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi (GOPÜ) 
Tıp Fakültesi 
Araştırma Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıları Uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Işıl 
Özer, ülkemizde 
çocukların yüzde 
8.3’ü yaşına göre 
düşük tartılı, yüzde 
1,9'u boyuna göre 
düşük tartılı, yüzde 
16'sı yaşına göre kısa 
boylu olup, her beş 
çocuktan birinde 
raşitizm, her iki 
çocuktan birinde 
anemi, her on 
çocuğun sekizinde 
demir eksikliği ve 
yine aynı oranda diş 

। çürüğü tespit 
edildiğini belirtti. 
Yrd. Doç. Dr. Işıl 
özer, bu rakamların 
çocuk beslenmesi ile 
ilgili önemli sorun

sine olan özgüvenini 
yitirmiş ve bezginlik 
duyan kişilerin ise 
peyniri ve kırmızı eti 
kesinlikle tüket
memelerini öneriyor. 
İtalyan doktorun 
tespitine göre süt 
ürünleri ve kırmızı et 
kişilerde bezginliği 
artırıyor.
Yalnızlık ve iç sıkın
tısı hisseden insan
ların rahatlamak için 
domates, patlıcan, 
biber, patates, yumur
ta ve karnabahar gibi 
sebzeleri tüketmesini 
doğru tercih olarak 
gören Flaviano, 
söylediği sözler ve 
davranışlarından 

larımızın olduğunun 
açık göstergesi 
olduğunu ifade 
ederek, "Ülkemizde 
tek başına 6 ay anne 
sütü verme oranı 
sadece yüzde 9'dur. 
Ek besinlere erken ve 
yanlış başlangıçlar 
yapılmaktadır. En 
önemli demir kaynağı 
olan etle beslenmeye 
6. ayda başlanması 
gerekirken 12. aydan 
sonra başlanarak çok 
geç kalınmaktadır. 
Geleneksel beslenme 
tarzında 7. ayın 
sonunda ek besinler
den sağlanan demir 
2,9 mg/gün, 8. ayda 
kahvaltının eklenmesi 
5,5 mg/gün, bir yaşın
da kahvaltının 
zenginleştirilmesi ile 
6 mg/gün kadardır. 
Ancak alınması öner
ilen günlük demir 
miktarı günde 10 
mg'dır. Aradaki fark 
ülkemizde görülen 
demir eksikliği sık
lığının sebebidir. Bu 
açık 6. aydan sonra 
ağızdan demir İlaçları 
verilerek üzeltilebilir, 

memnun olmayan
ların soğan ve 
pırasayı tercih etmesi 
gerektiğini belirtiyor. 
Flaviano düş kırık

lığı, kuşku ve çekin
genlik içinde bulunan 
kişilerin kereviz ve 
havuç tüketmesinin 
ruh sağlığı açısından 
faydalı olacağına 
dikkat çekerken, iş 
hayatının yorgunluğu 
ve stresinden 
bunalan kişilerin 
sofralarından beze
lyeyi ihmal 
etmemeleri gerektiği
ni vurguluyor. 
Üzerinden endişeyi 
atamayan ve her an 
hata yapabilirim 
saplantısını aklından 

ancak ilacın kullanımı 
aksayabilir ve sorun
lara yol açabilir" 
dedi.
Dünya Sağlık 
Örgütünün 2000 yılı 
verilerine göre dünya 
genelinde 150 milyon 
düşük kilolu, 182 
milyon kısa boylu 
çocuk mevcut 
olduğunu hatırlatan 
Yrd. Doç Dr. Işıl Özer, 
makro (protein ve 
kalori) eksikliğinin 
özellikle çocuklarda 
önemli olduğunu 
söyledi. Yrd. Doç Dr. 
Işıl Özer, "Çünkü en 
çok çocuklarda 
görülür. Yılda yak
laşık 6 milyon 
çocuğun ölümüne 
neden olur. Kötü 
beslenen çocuk, her 
yılın en az yarısını 
hasta geçirir ve mev
cut hastalığı da ağır
laşır. ilk iki yaşta 
beslenme bozukluğu 
etkili olursa öğrenme 
kabiliyeti ve okul 
başarısında da olum
suz etkilenmeye 
neden olur. Beyin 
dokusunda sinir 

çıkarmayan insan
ların bol bol marul 
yemeleri gerektiğini 
belirten İtalyan 
Beslenme uzmanı, 
saldırgan ve karşısın
daki kişilere karşı 
agresif bir yapısı olan 
kişilerin kendilerini 
kontrol tutmak için 
ceviz yemelerini 
tavsiye ediyor. 
Çikolatanın her türlü 
isteği kamçıladığını 
ve ihtirasları 
şahlandırdığını tespit 
eden Flaviano, 
bademin öfkeyi azalt
tığını ve kişiyi sakin
leştirdiğini ileri 
sürüyor.
İlginç tespitlerine bir 
yenisini daha ekleyen 
Flaviano, aşk acısı 
çekenlerin ve bu 
duygulardan kurtula
mayanların kesinlikle 
pirinç ve şekerden 
kaçınması gerektiğini 
belirterek, bu iki 
gıdanın melankoliyi 
artırdığını iddia etti.

hücreleri arası 
bağlantıların kurul
duğu bu dönemde 
etkili olan yetersiz 
beslenme sonradan 
düzeltilse bile oluşan 
hastalıklar kalıcı ola
bilir" diye konuştu. 
Ek besinlere geçişin 
en erken dördüncü 
ayda başlanması 
gerektiğini vurgu- . 
layan Yrd. Doç. Dr. 
özer, sindirim siste
mi gelişiminin belli 
fonksiyonel aşa
malardan geçerek 
erişkin düzeyine çık
tığını ifade ederek, 
"Ek besinlere başlan
abilmesi için çocu 
ğun başını dik tuta 
bilmesi, oturması, 
sindirim enzimlerinin 
yeterince gelişmiş 
olması gerekir. Bu 
özellikler en erken 4. 
ayda kazanılır. Bu 
yüzden en erken 4. 
ayda ek besinlere 
başlanabilir. İlk 6 
ayda anne sütü 
sağlıklı bir büyüme 
ve gelişme için 
D vitamini dışında 
yeterlidir.

C vitamini 
cildi

gençleştiriyor
- Bazı çalışmalar, 
C vitamininin, 

vücudumuzdaki bağ 
doku denilen 
koruyucu doku kat
manının korun
masında anahtar 
rolü oynadığını 
ortaya çıkardı. 
Günlük yaşantıda 
taze sebze ve 
meyve yiyenlerin 
yeterince C vitamini 
aldıkları ve bu vita
min dozunun cildin 
kırışmaması için 

yeterli oranda 
olduğu ifade edildi. 
C vitamininin, 
vücudun 
her noktasına 
taşındığını belirten 
uzmanlar, 
hücrelerin 
ihtiyaçları kadar 
C vitaminini kandan 
aldıklarını ve fazla 
alınmış miktarın 
vücuttan idrar yolu 
ile atıldığını vurgu
ladı. Sıklıkla 
yenilen taze 
sebze ve 

NÖBETÇİ ECZANE
8 Eylül 2004 Çarşamba 

S. SARAL ECZANESİ

GEMLİK
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YIL. : 32 SAYI : 1925

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

meyvelerin C vita
mini için iyi bir kay
nak olduğunu 
belirten uzmanlar, 
günlük erişkin bir 
kişi için önerilen C 
vitamini dozunun 
300 ile 500 miligram 
arasında olduğunu 
ifade etti.
Sigara kullanan 
kişilerin cilt rahatsı
zlıkları çektiğine ve 
C vitaminine daha 
yüksek oranda 
ihtiyacı olduklarının 
altını çizen uzman
lar, C vitaminin 
cildin kırışma 
süresini uzattığına 
dikkat çekti. 
Hücrelerin C vita
miniyle beslendik
lerini ve tazeliklerini 
koruduklarını vur
gulayan uzmanlar, 
yüksek dozda harici 
olarak alınacak vita
minlerin kırışıklar 
üzerine bir etki 
sağlamayacağını 
belirtti.
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Kumla yaza veda ediyor
Hareketli bir yaz sezonu geçiren Küçük Kumla okulların açılmasına az bir zaman 
kalması ve tatil sezonunun sona ermesi nedeniyle, yavaş yavaş boşalmaya başladı.
İlçemizin turistik 
beldelerinden olan 
Küçük Kumla, 
sezonun sona 
ermesi ve okulların 
açılmasına az bir 
zaman kalması

nedeniyle, 
yavaş yavaş 
boşalmaya başladı. 
Huzurlu ve hareketli 
günlerin yaşandığı 
Kumla’da yaz 
sezonunun mevsim

Yaz sezonunun son haftası nedeniyle, 
Kumla kıyıları dolup taştı.

normallerinde 
geçmesi yazlıkçı 
ların, yazın keyfini 
çıkarmalarına 
neden oldu. 
Geçtiğimiz hafta 
Pazar günü tatilin 

sona ermesi 
nedeniyle 
yazlıkçılar, denizin 
tadını çıkarmak 
için deniz 
kenarlarına 
akın etti. 
Güneşten ve 
denizden yarar
lanan yazlıkçılar, 
bavullarını 
toplayarak, 
Kumla’yı terk 
etmeye başladılar. 
Yaz ve kış aylarını 
Küçük Kumla 
geçiren yaklaşık 
3 bin Kumlalı ise, 
yaşantısını eskisi 
gibi devam 
ettiriyor.
Küçük Kumla

İ

îf

Yaz sezonunun Kumla’da sona ermesi nedeniyle geçtiğimiz 
Pazar günü Kumla sahilleri son kez denize girenler ile dolup 
taştı. Denizin soğuk olmasına aldırmayan yazlıkçılar, kumsal
da güneşin tadını çıkardılar. (Fotoğraf : Kadri GÜLER)

Belediye Başkanı belediye olarak
Eşref Güre, sakin bir yazlıkçıların rahat 
yaz geçirdiklerini, etmeleri için

belediyenin her 
imkanını sunduk
larını söyledi.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Müfettişler
Türkiye turunda...

AvrupalI, Amerikalı "müfettişler" ülkemizde 
kol geziyor.

Kimi kredi vermek için kimi de bizi "kendi 
aralarına" almak için.

Onlar geleceği zaman "denetlemeye hazırı 
lanan kurum" gibi her yeri pırıl pırıl ediyoruz.

Amaç onlardan "aferin " almak.
"Hm.. Dersinizi iyi çalışmamışsınız, şunları 

şunları da yapın” dedikleri zaman kararıyoruz, 
"bu kez olmuş, umduğumuzdan da iyi gidiyor
sunuz " dediklerinde de havalara uçuyoruz.

Hani şu AB’nin Alman bir üyesi var.
Adı Verhaugen..
Bugünlerde ülkemizde geziniyor.
Ankara’da başbakanla bakanlarla görüştük

ten sonra, Diyarbakır’a gitti.
Orada da belediye başkanı ve ”diğerleri"yle 

görüştü.
Ankara’da AB sürecindeki Türkiye’nin 

"ilerlemelerine dair” memnuniyetini dile 
getiriyor.

Diyarbakır’da ise ülke insanını ayırarak 
"ayırdıkları” için datya fizfa hak diyor

Yani duruma göre tıvır geliştiriyor.
Nabza göre şerbet veriyor.
Doğrusu, adam işini biliyor.
Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin "müslü- 

manlıkta" kimseye pabuç bırakmayan bir ikti-' 
dar yüzünden "hrıstiyanlar” karşısında 
düşürüldüğü duruma bir bakar mısınız?

Öteden beri "para"yı çar çur i 
edenlerin,"demokrasiyi" kendi istedikleri 
biçimde yorumlayanların ve uygulayanların, 
"eğitimsizliği" yönetim biçimi olarak 
algılayanların ve yaşama geçirenlerin hazır
ladığı ortam "kaynakları" daralttı..

İnsan haklarını askıya aldı.
Ve "tam yerinin neresi olduğu belirsiz" bir 

düşünce iktidara geldi.
Ülkeyi yönetemiyor.
Yönetemediği gibi de "her geçen gün” bi

linmezliğin koridorlarına sokuyor.
Labirentden çıkamadığı durumlarda da 

ülkenin gündemine yapay bir sorunu taşıyor.
Ülkenin tüm kurumlarını birbirine düşürü 

yor.
Kaos yaratıyor.
Umutsuzluğu yayıyor.
Ve...
AB’ye girmeyi bir "çare"olarak dayatıyor. 
Oysa;
AB’ye üye bir çok ülke AB’den dışına çık

mak için fırsat kolluyor.
Çünkü;
Avrupa’da keza ABD’de ciddi bir ekonomik 

ve sosyal bunalım yaşanıyor.
Onun için;
Bizim ne yapıp edip, ülke için iyi ve doğru 

düşünen adamları iktidara taşımamız ve de;
Mevlana’nın dediği gibi;
"Kendi işimizle meşgul olmamız"gerekiyor.

Devlet Hastanesi 
ek inşaatı başladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ek 
binasının ikinci , 
kat inşaatına 
başlanıldı.
Devlet tarafından 
bir katınıh acil 
ve diyaliz ünitesi 
olarak İhale 
edilerek yapımın
dan sonra 
hastane derneğinin 
iki kat daha 
yapımını 
üstlendiği binada 
çalışmalara 
başlandı.

Geçtiğimiz 
günlerde Ticaret 
ve Sanayi 
Odası'nda 
Dernek 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile yönetim 
kurulu üyelerinin de

hazır bulunarak 
imzaladıkları 
protokol ile 
yapılacak 
ilaveleri 
üstlenen

DUAV firması 
çalışmalara 
başladı.
Yapılan zemin 
katından sonra 
iki katın toplamının

1510 metrekare 
olduğubelirtilirken 
kaba inşaat 
çalışmalarının
2.5 ayda bitirileceği 
öğrenildi.

ELEMAN ARANIYOR
VASIFLI / VASIFSIZ 

ELEMAN ALINACAKTIR. 
ASKERLİK YAPMIŞ OLMALARI 

TERCİH SEBEBİDİR. 
YENPOTAŞ LTD. ŞTİ. 

Tel : 574 05 46 ORHANGAZİ

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Belediye 40 çocuğu 
sünnet ettiriyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyesi'nin 
düzenlediği sünnet 
şöleninde sünnet 
olacak çocuklar 
elbiselerini Belediye 
Başkan Mehmet 
Turgut'un elinden 
aldılar.
10 Eylül 2004 
Cuma günü saat

14.30 da Grup Çay 
Bahçesi’nde 
yapılacak sünnet 
şöleninde, 40 çocuk 
sünnet ettirilecek. 
Evlerinde durumları 
tek tek belirlenen 
yoksul ailelerin 
çocuklarının bulun
duğu çocuklar, 
dün sünnet 
şapkalarından

ayakkabılarına 
kadar tüm giyecek
lerini aldılar 
Belirlenen 40 
çocuğun tamamının 
Devlet Hastanesi’ne 
gönderilerek sağlık 
kontrolünden v 
geçtikten sonra 
sünnet elbiseleri 
dağıtıldı.

Festival alanı Popstar’ların 
konserine hazırlanıyor

Gemlik 
Belediyesi'nin 
yapımını üstlendiği 
Festival Alam'nda 
son çalışmalar 
sürerken alanın 
Cuma akşamına 
hazır hale getirile
ceği açıklandı. 
Çevre düzenleme 
ihalesine giren 
müteahhitlerin fazla 
fiyat vermelerinin 
ardından "parayla 
hizmet alma" 
yöntemiyle alanı 
kendilerinin yap
tırdığını belirten 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yapılan çalışmaları 
TÜGSAŞ Gemlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Yıldırım ile 
birlikte izledi. 
TÜGSAŞ'ın taşeron 
firmalarına para ile 
hizmet karşılığı 
aptırılan alanın 
yarın akşam yapıla
cak konsere hazır 
hale getirileceğini 
söyleyen Başkan

Mehmet Turgut, 
"Çalışmalar 
bitirilmek üzere. 
Zeminden bir 
basamak yukarıda 
olacak alana 
araçların park

etmeleri kesinlikle 
yasaklanacak. 
Cuma akşamı 
yapacağımız 
konsere hazır 
durumdayız" 
şeklinde konuştu.

Sağlık Köşesi
Uzm. Dr. Ömer ARTAR
Çocuk Hastalıkları Uzmanı

ÇOCUKLARDA GRİP VE GRİP AŞISI
Grip ani başlayan, sıklıkla titreme ile birlikte olan ateş, baş ağrısı, halsiz* *»  

lik, kas ağrısı ve kuru öksürük ile karakterizedir. Hastalığın erken döne*  
minden sonra boğaz ağrısı ve burun akıntısı başlar ve öksürük daha belirgin 
hale gelir. Nadiren göz yaşarması, karın ağrısı, bulantı, kusma da olabilir. 
Erken süt çoçukluğu döneminde daha ağır bir tablo olur. Grip bazen de 
pnömöni (zatürre) ve krup (yalancı kuşpalazı) etkeni olabilir. Gripten bir kaç 
gün sonra kas ağrıları ve yürüme isteksizliği olabilir.

BULAŞTIRMA RİSKİ OLANLAR

• Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli
- Bakım evlerinde çalışanlar
- Kreş ve Ana okulunda çalışanlar
- Yüksek riskli hastalar ile teması olabilecek kişiler ve bunların aile birey

leri

Grip aşısı sonbaharda yapılmalıdır. Ülkemiz için en uygun dönem EYLÜL - 
EKİM aylarıdır. 2. doz en geç Kasım ortası olacak şekilde tarih ayarı yapıl
malıdır.

Grip aşısı diğer aşılar ile aynı zamanda yapılabilir. Grip aşısı inaktive aşı 
olduğundan kendisi asla GRİBE neden olmaz. Aşı sonrası bir solunum yolu 
enfeksiyonu meydana gelmesi tamamen rastlantısal bir durumdur. En sık 
yan etki 2 gün kadar süren aşı yerinde ağrıdır. Ayrıca bu arada ateş, kırıklık, 
kas ağrısı meydana gelebilir. Bu aşıdan sonraki 6-12 saat içinde başlar ve 1- 
2 gün sürer. Daha çok küçük çocuklarda görülür.

Aşılamadan sonra etkinlik 2 hafta sonra başlayacaktır. 2. doz yapılacaksa: • 
2. dozdan 2 hafta sonra kesin etkinlik oluşur.

Yakın temasların olduğu okul, kreş, yatılı eğitim kurumlan, spor takım- i 
(arının elemanlarına aşı önerilir. Grip aşısı aslında her sağlıklı çocuk ve 
erişkine önerilir. Ancak rutine zamanla gireceği kanısındayım.

Yapılan çalışmalar kreş ve gündüz bakım evlerinde grip aşısının çocuklar- I 
daki OTİT (KULAK İLTİHABI) sıklığını da azalttığı görülmüştür.

Aşı küçük çocuklarda uyluğa daha büyük çocuklarda omuza yapılmalıdır. I 
Çocuklarda grip aşışı yapılırken ön muayene yapılması esastır. Olası gizli 

bir enfeksiyon (Örneğin OTİT) üzerine yapılacak grip aşısı çok yüksek ateş 
ve buna bağlı havale geçirmeye neden olabilir.

Ayrıca belli özel durumlar da (yumurta allerjisi - streoid kullanımı <* 
kemoterapi alıyor olma - hemodinamik olarak stabil olmayan kalp hastalıktan H 
gibi) aşı yapılmamalıdır.

Aşıdan sonra nadiren olabilecek anafilaktik şok tablosu akılda tutulmalı JI 
böyle bir durumda acil olarak müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip 1 
doktorlar tarafından aşı yapılmalıdır.

Kaynak : Katkı Pediatri Dergisi Cilt 19 Sayı 2 - 3.'

Grip virüsleri ile gelişen enfeksiyon öncelikle solunum yollarını etki ler. 
Öksürük, burun akıntısı göğüste ağrı gibi genel bulgular vardır.

Grip kişiden kişiye direk temas ya da bazı materyallerin ortak kullanımı ile 
bulaşır. Salgınlardan en çok okul ve kreş çocukları etkilenir. Aile içinde 
bulaşma sıktır. Influenza (grip) virüsü çok bulaştırıcıdır, hasta olan kişilerde 
bulgular başlamadan 1 gün önce bulaştırıcılık başlar. Bulgular sürdüğü 
sürece de bulaştırıcılık devam eder.

influenza virüslerinde görülen antijenik değişiklikler nedeni ile grip 
aşısının hangi virüs antijenine karşı hazırlanacağı her yıl Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından yeniden belirlenir. Her yılın grip aşısı o kış dolaşımda 
olması muhtemel olan İnfluenza virüslerini temsil etmek üzere 3 virüs suşu 
(genellikle iki tip A ve bir tip B) içerir.

Aşı yüksek derecede saflaştırılmış nonenfeksiyöz (İNAKTİF) hale geti
rilmiş, yumurtada üretilmiş virüslerden yapılmıştır. Bu yüzden yumurta aler
jisi olan çocuklarda grip aşısı da allerji yapabileceğinden dikkatli olunmalı ve, 
ailelere çocuklarında yumurta allerjisi olup olmadığı sorulmalıdır.

Grip aşısının hastalığı önleme veya şiddetini azaltmadaki etkinliği 
aşılanan kişinin yaşı ve aşıda yer alan virüs suşlarının o sezon dolaşımda 
olan virüsler arasındaki benzerlik derecesine bağlıdır.

Grip aşısı 6 ay ve üzerindeki riskli gruplara önerilmektedir. Daha önceden 
aşılanmamış 9 yaşından küçük çocuklarda en az 1 ay ara ile 2 doz (3 yaşın
dan küçüklere 0,25 mİ (yarım doz) 3-8 yaş arasına 0.5 mİ) verilmesi gerekir. 
Önceden aşılanmış 9 yaşından küçük çocuklarda 0.5 mİ tek doz aşı uygula
mak yeterlidir. 9 yaşından büyük herkese tek doz 0.5 mİ aşı yapılmaktadır. ,

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILIR?

A - YÜKSEK RİSKLİ GRUP
- 65 yaş üzerinde olanlar

- Kronik akciğer ya da kalp hastalığı olan çocuk ve yetişkinler
- Astım - allerjik bronşit
- Kronik Bronşit

- Kronik böbrek hastalıkları
- Bağışıklık sistem bozuklukları
- Aspirin tedavisi olması gereken çocuklar
- Bakımevlerinde bulunanlar

B - YÜKSEK RİSKLİ KİŞİLERE ENFEKSİYONU
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Yaptığınız tüm 
temizliklerde deter
janlar yerine doğal 
maddelerden oluşan 
malzemeler kullan
mak istiyorsanız işte 
size bazı öneriler: 
MOBİLYALAR 
-Bir ölçü bitkisel 
yağa, bir ölçü limon- 
suyu veya sirke 
karıştırarak ince bir 
şerit halinde uygu
layıp iyice ovalaya
bilirsiniz.
-Ahşap yüzeylerdeki 
su izlerini bir parça 
diş macunu ile 
ovalayarak 
silebilirsiniz. Cilasını 
yitirmiş yüzeylere 
yarım litre bitkisel 
yağa 1 yemek kaşığı 
limon yağı ilave edip 
uyguladığınızda par
laklığı yeniden 
kazanabilirsiniz. 
CAM VE AYNALAR
- 2 mİ bitkisel kay
naklı sıvı sabun veya 
yeterince arap 
sabunu, büyükçe bir 
fincan sirke ve 500 
mİ sıcak suyu 
karıştırıp

püskürtücülü bir 
şişeye doldurun. 
Temizlemek ve 
cilalamak için yüzde 
100 pamuklu bir bez 
kullanın.
- Camlarınızı Önce 
alkolle sonra da eşit 
miktarlarda katılmış 
sirke veya limonsuyu 
ve su karışımı ile 
temizleyin. 2 çorba 
kaşığı çamaşır 
sodası veya boraks 
ve 3 bardak su; 2 
çorba kaşığı mısır 
nişastası, yarım bar
dak sirke ve 4 litre 

ılık su karışımları da 
işinizi görecektir. 
Pencerelerinize 
yukarıdaki 
karışımları 
püskürtüp doğal 
keten bir havlu, 
temiz, nemli güderi 
bez veya kauçuk 
cam sileceği ile 
temizleyebilirsiniz. 
Gazete kağıdı da 
bu amaçla 
sıklıkla kullanılmak
tadır ancak, 
nemlendiklerinde 
kimyasal 
duman verirler.

DUVARLAR 
-2 kaşık mısır 
nişastası ile yarım 
bardak sirkeyi 4 
litre suda karıştırın. 
Süngerle uygulayıp 
yumuşak bir bezle 
kurulayın.
-4 litre sıcak suya 
2 kaşık boraks 
karıştırın. Süngerle 
uygulayıp yumuşak 
bir bezle kurulayın. 
Dolaplar
-Formika dolap ya da 
tezgah üstlerini 
temizlemek için
2 mİ bitkisel kaynaklı 
sıvı sabun veya 
yeterince arap 
sabunu, büyük bir 
fincan sirke ve
2 mİ zeytinyağını, 
125 mİ ılık suya 
katıp karıştırın. 

Dolaplara püskürtüp 
süngerle temizliğinizi 
yapın ve ıslak bezle 
iyice durulayın. 
HALILAR VE 
KİLİMLER 
-Halılarınıza mısır 
nişastası veya 
sodyumbikorbonat 
serpip (ortalama 

büyüklükte bir 
odayı kaplayan hah 
için bardak) 30 daki
ka bekledikten sonra 
elektrik süpürgesi ile 
süpürün.
-Yeteri kadar ara- 
psabununu sıcak 
suda köpürtüp 
uygun bir bezle 
sildikten sonra 
sirkeli su ile 
nemlendirdiğiniz bir 
bezle halının tüyleri
ni yattığı yönde, 
zorlamadan silin. 
HALI LEKELERİ 
Çamur: Çamurun 
bulunduğu yeri 

tuzla ovun, bir saat I 
kadar bekletin ve 
elektrik süpürgesiyle] 
temizleyin.
Kahve: Sıvı soda ( 
ile lekeyi silin, 
süngerle temizleyin.
Kırmızı şarap: 
Kurumadan 
lekeyi tuzla kaplayın, 
kuruyunca elektrik 1 
süpürgesiyle 
temizleyin.
Meyve suları: 
Lekeye az 
miktarda kaynar su j 
dökün ve süngerle 1 
silin.
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, GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

VI

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. ( 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO'imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

r VAPUR - FERİBOT
1 KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262)655 60 31ii Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 2954
Emniyet Müd. . 51310 28

o ' OTOBÜS

ı ro
 i m

 a)
 a Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM
METRO >513’12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 5*14 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

c7-^- TAKSİLER

1 ' Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

i AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Verg/'de toplan indirim
Maliye Bakanlığı 
vergi oranlarının 
indirilmesi için düğ 
meye bastı. IMF'nin 
de destek verdiği üç 
yönlü vergi çalış
masının en önemli 
bölümünü, "oran 
indirimi" oluşturuyor. 
İşte vergi reformunun 
ayrıntıları...
VERGİ ORANLARI 
TOPTAN İNİŞTE 
Maliye, verginin 
indirilmesi için düğ 
meye bastı. İlk etapta 
Kurumlar 
Vergisi'nden alınan 
fon kaldırılacak. 
Gelirler üzerinden alı
nan verginin de tek 
orana bağlanması 
gündemde.
Maliye Bakanlığı, yeni 
bütçe dönemine 
yoğun "vergi" günde
mi ile girmeye hazır
lanıyor. Maliye aynı 
anda üç önemli çalış
maya hız verdi. 
"Temel vergi kanun
larının sadeleştirile 
rek yeniden yazımı", 
"vergi oranlarında 
indirim planı" ve 
"kayıtdışı ekonomiyle 
mücadele stratejisi” 
üzerinde çalışan 
Maliye kurmayları, 
geçtiğimiz haftasonu 
Abant'ta düzenlenen 
vergi zirvesinde 
çizilen yol haritasını 
esas alacak. "Vergi, 
Oranlarının 3 Yıllık 
Perspektifte İndirimi" 
çerçevesinde, ilk 
etapta Kurumlar 
Vergisi, fon payları, 
istihdam üzerindeki 
vergi yükleri, Banka

ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi 
ve KDV oranları 
masaya yatırılacak. 
Bakanlık uzmanları 
ayrıca vergide "artan 
oranlı tarife" yerine 
"düz oranlı tek tarife" 
önerisini de 
değerlendirecek. 
IMF DE DESTEK 
VERDİ 
IMF'nin de destek 
verdiği üç yönlü vergi 
çalışmasının en 
önemli bölümünü, 
"oran indirimi" oluş
turuyor. IMF, vergi 
oranlarının kademeli 
olarak indirilmesine 
iki şartla vize vermiş; 
kayıtdışı ekonomiyi 
kayda almaya ilişkin 
önlem paketi ile Gelir 
İdaresinin Yeniden 
Yapılandırılması 
yasasının aynı anda 
devreye girmesini 
istemişti. Maliye, 
2005 yılı için 
Kurumlar Vergisi'ni 
indirim gündemine 
aldı. Bu kapsamda 
yüzde 10'luk fon 
payının kaldırılması, 
böylece yüzde 33

olan yükün 3 puan 
aşağı çekilmesi 
düşünülüyor, istih
damı teşvik edecek 
şekilde vergi oran
larının aşağıya çe 
kilmesi, Banka ve 
Sigorta Muameleleri 
Vergisi'nin kaldırıl
ması, KDV'de iki 
oranlı sisteme 
geçilmesi de 
Maliye'nin öncelikleri 
arasında yer alıyor. 
TARİFELER 
SADELEŞECEK 
Maliye, kazanç 
dilimlerine göre farklı 
oranlarda vergi uygu
lanması anlamına 
gelen "artan oranlı 
tarife" yerine, tek 
oranlı düz bir vergi 
tarifesine geçilmesi 
teklifini de tartışıyor, 
örneğin, Gelir 
Vergisi'nde ücretliler 
için vergi oranı 
yüzde 15'ten başlıyor. 
2004 yılı için 6 
milyar liraya kadar 
olan kazançlardan 
yüzde 15 vergi alan 
Maliye, kazanç mik
tarına göre oranlan 
5'er puan artırıyor ve 

son kademede 140 
milyar lirayı aşan 
gelirlere yüzde 40 
vergi uyguluyor. 
Maliye'ye sunulan 
öneri, "Artan oranlı 
tarife yerine genel bir 
oran belirleyin. Vergi 
yükü ağır olmadığı 
sürece mükellefler 
gerçek kazançlarını 
beyan eder ve hasılat 
artar" şeklinde for
müle ediliyor. 
ÇEK'TE CİRO 
KALKIYOR 
Maliye Bakanlığı'na 
sunulan öneriler 
arasında çek ve 
senetlerden cironun 
kaldırılması da 
bulunuyor. 10 gün 
önce Bankalar Birliği 
yöneticileriyle bir 
araya gelen Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan. kayıtdışı 
ekonominin kayda 
alınması konusunda 
etkin destek bek
lediğini belirtmişti. 
Abant Zirvesi 
sonrası Maliye'ye iki 
kritik öneri sunuldu. 
Buna göre;
1 - Çek ve senetlerde 
ciro kaldırılacak. Yani 
hamiline çek ve senet 
uygulamasına son 
verilecek.
2 - Çek ve senetlerin 
protesto edilmesi 
halinde kara listeye 
gireceğini bilen, bu 
nedenle çaycı, 
odacı gibi kişiler 
adına şirket kurup 
çek kesen sermaye 
sahiplerinin ortaya 
çıkarılması 
sağlanacak.

KPSSV/ ; 
kazananlar form 
doldurmayacak

Türkiye iş Kurumu, 
kamu kurum ve 
kuruluşların nor
mal, özürlü ve eski 
hükümlü ihtiyaçları
na ilişkin işgücü 
taleplerini, Resmi 
Gazete'de, kurumun 
internet sitesinde ( 
www.iskur.gov.tr), 
TRT 1 Teleteksinde 
ve kurum ilan 
panolarında ilan 
edecek.
Türkiye İş 
Kurumu'ndan 
yapılan yazılı açık
lamaya göre, duru
mu işgücü 
talebinde belirtilen 
şartlara uygun olan 
adayların talebin 
başvuru süresi 
içerisinde, sınav 
sonuç belgesi ile 
eğitim durumlarına 
ilişkin mezuniyet 
belgesisi varsa 
mesleğine ilişkin 
belge ya da sertifi
ka ile bulundukları 
yerdeki iş Kurumu 
ünitesine müracaat 
etmeleri gerekiyor. 
Sınavı kazanan 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına işçi 
olarak yerleştir- 

ilebilmek için her
hangi bir tercih 
formu doldurulmay
acağı, sınav yönet
melikleri ve bu 
konuda yayınlanan 
tebliğler doğrul
tusunda işe yer- 
leştirilebilmeleri 
için İş Kurumu'nca 
talep veren kamu 
kuruluşlarına gön
derme yapılacağı 
açıklandı.
2004 Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) 10-11 
Temmuz 2004 tari
hinde ÖSYM'nin 
sınav merkezi bulu
nan il ve ilçelerde 
ve Lefkoşa'da 
yapılmış, sınav 
sonuçları 16 
Ağustos 2004 tari
hinde açıklanmıştı. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının nor
mal, özürlü, eski 
hükümlü ve işçi 
ihtiyaçlarının 10 
Temmuz 2004 tari
hinde yapılan Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı sonuçlarına 
göre Türkiye İş 
Kurumu tarafından 
karşılanacak.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450M ASFALTA 
“j CEPHE12DÖNÖM2.SINIFZİRAATALANI 

== ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT

C YAPILABİLİRSATILIKARSA

OTTel:(0.224)513 9683

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

http://www.iskur.gov.tr
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İHALE İLANI 
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

60 TON İTHAL KÖMÜR ahmı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İHALE KAYIT NUMARASI : 2004 / 137747
1- idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa): 
2- İhale konusu hizmetin

: Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA
: (0.224) 513 92 00 - (0.224) 513 92 07

Okul fobisi
kronikleşmeme!!

a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3- İhalenin

: 60 ton ithal taş kömürü
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Kömür deposu
: Sözleşmenin onayını takiben 5 (Beş) gün içerisinde.

a) Yapılacağı yer 
b) Tarih ve saati

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim Salonu 
: 17/09/2004 Saat: 11.oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile

elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alın

mış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2 . Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulun

duğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1t3. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) . (b), (c) (d) (e) (ğ) ve (i) bentlerinde 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, belge istenmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinde 

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

8-Teklifler 17/09/2004 saat 11.oo’e kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim 
salonu, adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecek
lerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fi 
yatların çaarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzen
lenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Basın : 2004 / 71

Psikiyatrisi Doç. Dr. 
Arif Verimli, 'Okul 
FobisPnin çok şid
detli şekilde çocuğun 
okula gitmek iste
memesi veya okulla 
ilgili son derece istek 
siz ve ilgisiz görün
mesiyle başlayan bir 
çocukluk hastalığı 
olduğunu belirterek, 
"Eğer çocuğun okula 
karşı isteksizliği ve 
korkusu aile ve öğret 
men tarafından önem 
senmezse okul fobisi 
kronikleşir ve yarıda 
kesilen bir okul 
hayatıyla sonuçlan
abilir" dedi 
Okulların açılmasına 
az bir süre kala 
Psikiyatrist Doç. Dr. 
Arif Verimli, anne - 
babaları ve öğret
menleri 'Okul Fobisi' 
konusunda uyardı. 
Okul fobisinin neden
leri ve belirtileri ile 
ilgili bilgi veren Arif 
Verimli, velileri ve

dığını vurgulayan * 
Arif Verimli, en çok L 
ilköğretim öğrenci- I 

lerinde görülen okul 
fobisinin tipik belirti
leri şöyle sıraladı: j 
"Çocuk 'okul* 
kelimesini duyunca j 
atağa geçer. Okulla 
ilgili son derece ilgi
siz ve isteksizdir. | 

Uyku düzeni bozulur. 
Genellikle aile birey
leri dışındaki kişilerle 
olan ilişkilerinde 
utangaçtır. Başarı ve 
takdir kaygısı taşırlar. 
Öğretmenden ve 
evinin dışındaki yapı
dan korkar. Telaşlı, 
huzursuz ve içe 
dönük yaşamayı 
seçerler. Okula git
memek için herhangi 
bir fiziksel nedene 
dayanmayan asılsız 
hastalıklar ortaya 
atarlar. Okul gereç
lerine son derece iti- | 

nasız davranır.
Arkadaş edinmez. J

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

Kreş servisinde çalışacak 
20-25 yaşlarında 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat Tel : 5146269

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE 
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Tel: 513 14 76-513 18 99

GSM: 0.533.356 44 39

öğretmenleri bu 
konuda daha bilinçli 
olmaya davet etti. 
Doç. Dr. Verimli, 
"Okul fobisi çok şid
detli şekilde çocuğun 
okula gitmek iste
memesi veya okulla 
ilgili son derece 
isteksiz ve ilgisiz 
görünmesiyle 
başlayan bir çocuk
luk hastalığıdır. Okul 
korkusu da diyebile
ceğimiz Okul Fobisi, 
hem psikolojik (ağla
ma, sinirlilik, saldır- 
ganlık8 gibi normal 
olmayan davranışlar- 

. la) hem de fiziksel 
(baş ağrısı, mide 
bulanması, iştahsı
zlık...) gibi bir takım 
sorunlarla kendini 
gösterir" dedi.
OKUL FOBİSİNİN 
BELİRTİLERİ 
Okul fobisinin en çok 
eylül, ekim aylarında 
ve okulun ikinci yarı 
dönemi başlamadan 
önce kendini göster-

Okuldan korkar." J 
FAKTÖRLER 
Psikiyatrist Doç. Dr. 
Arif Verimli, okul 
fobisinin 6-11 yaş 
arası çocuklarda ı 
daha sık 
görüldüğünü 
belirterek, "Okul 
fobisinin, kız öğren- 1 
çilerde görülme oranı 
yüzde 13, erkek 
öğrencilerde görülme 
oranı yüzde 9'dur.. '1 

Okul Fobisinde aile 
faktörü; aşırı kolla- 1 
maçı, telaşlı, sar- ı 
malayan ailelerin 1 
çocuklarında, okula 
başlayana kadar aile
si dışında bir sosyal 
hayatı olmayan 
çocuklarda, 
boşanan ailelerin j 
bir ebeveynine bağlı 
olarak yaşayan 
çocuklarda, ailesin
den birini ölüm, i 
hastalık, taşınma gibi 
bir sebeple kaybeden 
çocuklarda daha sık 
görülür.

Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknameml'« 

kaybettim. Hükümsüzdür.
HALİL AYDINER 

( Sınıfı : 9- H No : 674) 1
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fğ iti me d e ste k çay! s îyasî şova dön ü ştü1 [
Seyfettin ŞEKERSÖZ Gençlik Kolları I ' V ~ .'/<•-----~~I

AK Parti İlçe Gençlik Başkanı Gencay 
u’niiarı'nm rtıivAn- Yılmaz. simdive ' /jÛBk 1 . . A ... i IKollan'nın düzen- Yılmaz, şimdiye
lediği "Eğitime katkı 
çayı" adeta şov 
gösterisine dönüştü. 
Grup Çay 
Bahçesi’nde 
düzenlenen çaya, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, İl 
Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyelerinin yanı sıra 
İl Gençlik ve İznik 
Gençlik kollarından 
gelen misafirler 
katılırken ilçeden 
katılımın az 
olmasi dikkat çekti. 
Halktan alıp, 
halka vermek, 
düşüncesiyle 280 
öğrenciye kırtasiye. 
30 öğrenciye giysi 
yardımında bulun
duklarını bildiren

kadar ilçe 
genelinde 
12 bin 484 kitap 
dağıtıldığını 
açıkladı.
Düzenlenen 
"Eğitime Katkı 
Çayı"nda 
misafirlere 
konuşan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, önümüzdeki 
günlerde Belediye 
olarak yaklaşık 
bin çocuğa 
kırtasiye yardımında 
bulunacaklarını 
müjdeledi.
Başkan Mehmet 
Turgut ayrıca, 
görüşmelerin 
sürdürüldüğü, 
anlaşma sağlandığı 
takdirde Nejat 
Uygur'un Kurtuluş 
Şenliklerinde ilçeye 
gelerek tiyatro 
gösterisinde bulu
nacaklarını söyledi.. 
AK Parti Gençlik

saa

AKP /7çe Gençlik Kollan Başkanı Gencay 
Yılmaz, konuşmasından ilçe genelinde \ 
12 bin 484 kitabın dağıtıldığını söyledi. f.

gösteren slayt 
gösterişinin yanınaa 
şiirler okundu 
ve halk oyunu 
gösterileri yapıldı.

Kollan'nın 
düzenlediği eğitime 
katkı çayında 
misafirlere partinin 
yaptığı çalışmaları

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK | 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset 1
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK |

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 1
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“İyi Bir 
Gelecek 
Aykent’le 
başlar”
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 — 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuldur

2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

ÜCRET
3.000.000.000 TL
3.750.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL

9 Eylül 2004 Perşembe FİYATI : 250.000-TL.

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, pazar yerlerindeki denetimsizlikten yakındı

Eri Ofcı Paaı yerim
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Pazar yeri özelleştirilemez mi?
Pazar yerleri, belediyelerin önemli gelir kay

naklarından biridir.
Gemlik Belediyesinin sah ve cumartesi 

pazarından geliri azımsanmaz.
Belediyeler Yasası, pazar yerlerinin kurul

ması ve işletilmesi görevlerini belediyelere 
vermiştir.

Ancak, son yıllarda bazı belediyeler bu 
hizmetleri özelleştirmişler veya meslek 
odalarına bırakmışlardır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de bu uygula
mayı başlatanlar arasındadır.

Gemlik artık Bursa Büyükşehir 
Belediye’sinin bir parçasıdır.

Su, kanalizasyon ve itfaiye işletmeleri 
Büyükşehir hizmetleri arasındadır.

Önümüzdeki günlerde bu hizmetleri yürüten 
görevliler maaşlarını ve emirlerini Bursa dan 
alacaklar.

Bizler de su paralarını, kanalizasyon 
katkılarını Bursa Büyükşehir Belediyesine 
ödeyeceğiz.

Hizmeti de Büyükşehirden bekleyeceğiz.
Gemlik Muhtelif Esnaf Odası Başkanı 

İbrahim Talan, sık sık pazar yerlerinin işletme 
hakkının kendilerine devredilmesini istiyor ve 
Bursa’yı örnek gösteriyor.

Pazar yerlerinin özelleşetirilmesi olmayacak 
birşey değildir.

Otobüsü özelleştiren belediye, temizlik 
işlerini özelleştiren belediye, neden pazar 
işletmecili ğini özelleştirmesin?

Bu kez belediyelere salt denetim işi düşer.
Başkan bu konuda işin artılarını eksilerini 

düşünüp karar vermeli.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, 
Gemlik’teki iki pazar yerinin Bursa’da olduğu gibi Oda 
tarafından işletilmesini ve denetlenmesini istedi.
Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, ilçe pazarında 
denetim konusunda sıkıhtı 
yaşandığını belirterek, “Pazar 
yerini biz işletelim ” dedi. 
İki zabıta ile pazar yerlerinin 
sağlıklı denetlenemeyeceğini 
belirten Talan, “Pazar yeri 
odamız tarafından çalıştırıl 
dığında daha verimli ve daha 
çok hizmet verilecektir. Zabıta 
ekipleri kurulacaktır” dedi. 
Esnafın en büyük derdinin işlet 
m e ruhsatı olduğunu da belirten 
Talan, birçok binanın ve dükka 
nın yapı kullanma izni bulunma 
dığı için işyerlerine de ruhsat 
verilmediğini belirtti. Sayfa 3’de

Hastanelerde 
anket yapılacak 
Sağlık Bakanlığı, hastanelerin bilgi sis
temlerinden daha etkin ve daha kap
samlı bir şekilde yararlanmalarını sağla
maya yönelik yeni mevzuat düzen
lemeleri yapmak amacıyla anket düzen
liyor. Yürütülen çalışmalar sonunda 
web tabanlı bir anket formu geliştirildi.

Haberi sayfa 7’de

Vergide toptan 
indirim geliyor
Maliye Bakanlığı vergi oranlarının 
indirilmesi için düğmeye bastı.
IMF'nin de destek verdiği üç yönlü 
vergi çalışmasının en önemli bölümü 
nü, "oran indirimi" oluşturuyor. İlk 
etapta Kurumlar Vergisi’nden alınan 
fon kaldırılacak. Haberi sayfa 8’de

I

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, pazar yerlerindeki denetimsizlikten yakındı

Esnaf Odası Pwt yerlerinin 
iğfetmeşini istiyor

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, 
Gemlik’teki iki pazar yerinin Bursa’da olduğu gibi Oda 
tarafından işletilmesini ve denetlenmesini istedi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Son zamanlarda ilçe 
pazarında yaşanan 
denetimsizlik ve 
verilemeyen hizmet 
konusunda sıkıntılar 
yaşandığına dikkat 
çeken Gemlik 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, "Daha öncede 
talip olduk şimdi de 
talibiz. Pazar yerini 
biz işletelim" dedi. 
Pazarcı esnafı ile 
vatandaşların devam
lı şikayetlerini aldık
larını ancak yapacak
tan Dır şey olmadığı 
için üzüntü yaşadık
larını dile getiren 
Talan, "Bursa'daki 
Pazar yerlerini Bursa 
Pazarcılar Odası 
çalıştırıyor. Bunun 
örnekleri var, biz de 
ilçedeki Pazar yerinin 
odamız tarafından 
çalıştırıldığında daha 
verimli ve daha çok 
hizmet verileceğin
den eminim.
İki zabıta ile Pazar 
yeri denetlenmez" 
şeklinde konuştu. 
HİZMET YOK 
Pazarın olduğu gün 
yaklaşık 5 bin kişinin

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer 
SSK....
SSK 
Soy, soy 
Kurut!
Güvenceyi unut...

alışveriş yaptığı ilçe 
pazarında esnat ve 
vatandaş için tuvalet
lerin olmayışını en 
büyük eksiklik olarak 
gören İbrahim Talan, 
"Eğer Pazar yeri 
bize verilirse biz 
bu hizmetleri 
rahatlıkla verebiliriz. 
Kuracağımız özel 
zabıta ekipleri ile 
esnaf ve vatandaşımı 
za en iyi hizmeti vere
biliriz. İki tane zabıta 
ile sağlıklı denetim 
olmaz" dedi.
KALDIRIMLAR 
FELAKET
Gemlik'in süratle 
gelişen bir ilçe 

olduğunun artık 
bilinmesi gerektiğini 
hatırlatan İbrahim 
Talan, "Kaldırımlarda 
vergisini vermeyen 
seyyarlar, diğer 
esnafımızı baltalıyor. 
Ne yazık ki belediye 
nin bunları engelle
mek için zabıta gücü 
yok. Biz Oda olarak 
daha öncede Sayın 
Başkan'a Pazar yerini 
işletmek için talepte 
bulunduk ama kabul 
edilmedi. Bunun 
örnekleri var, Bursa 
Pazarcılar Odası ile 
Belediye'nin yaptığı 
anlaşmanın bir 
örneği elimizde, 
olmaması için bir 
neden yok" derken, 
vatandaşın yürüye 
mediği kaldırımların 
haksız kazanç 
peşinde koşanlarla 
doldurulduğuna 
dikkat çekti.
Oda Başkanı 
İbrahim Talan, ayrıca 
Gemlik Belediyesinin 
Pazar yerine hizmet 
vermeden gelir elde 
etmenin peşinde 
olduğunu öne 
sürerek "Toplanan 
paraların karşılığında 
pazarcı esna fına 
hiçbir hizmet 
verilmiyor" 
şekinde konuştu.

RUHSATLAR NEDEN 
VERİLMİYOR 
Esnafın en büyük 
derdinin işletme ruh
satı olduğuna dikkat 
çeken İbrahim Talan, 
birçok binanın ve 
dükkanın yapı kullan
ma izni bulunmadığı 
için açılan işyerlerine 
de ruhsat verilme 
diğini söyledi.
Talan, "Esnafımız 
açtığı işyerine ruhsat 
almak için müracaat 
ettiğinde yapı 
kullanma izni bulun
madığından verile
mez cevabını alıyor. 
Esnafımızın her işi 
tamam bir tek ruhsatı 
yok ve oda çareyi 
kaçak çalışmada 
buluyor. Başka ilçe 
lerde bu sorun nasıl 
çözülüyorsa bizde 
aynısını yapabiliriz. 
Esnafımızın bu 
sorununu mutlaka 
çözmemiz gerekir" 
şeklinde konuştu. 
Oda Başkanı İbrahim 
Talan, ayrıca ruhsat 
harçlarında usulsüz 
alım yapıldığından 
İçişleri Bakanlığı'na 
Gemlik Belediyesi 
hakkında uyarı 
yazısı yazıldığını, 
gelecek cevabı 
merakla bekledikleri
ni sözlerine ekledi.,

Erol GÜRÇAY
Yazarımız Erol Gürçay’ın yıllık izinde 

olması nedeniyle yazısını yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Kurtuluş Şenlikleri 
bugün başlıyor

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtu- 
luşu'nun 82. 
kurtuluş şenlikleri 
bu akşam İskele 
Meydam’nda 
yapılacak Grup 
Baf konseriyle 
başlayacak.
10 Eylül Cuma 
günü ise düzenle
nen Sünnet 
Şöleni'nin ardından 
Festival havasıyla 
başlayacak 
yürüyüş SSK 
Hastanesi önünden 
start alacak.
Daha sonra Ahmet 
Süren Meydam’nda 
başlayacak halk 
dansları gösterileri 
Balıkpazarı 
kahveler önü ile 
Emin Dalkıran 
Kordonu ve İskele 
Meydam’nda 
devam edecek. 
Akşam Saat 20.30 
da ise beklenen 
konser gerçekleşe
cek. Televizyonların 
meşhur ettiği 
Popstarların 
katılımıyla İskele 
Meydanı inleyecek. 
Etkinliklerin 11 
Eylül Cumartesi 
günkü bölümünde 

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK

TEL: (0.224) 538 01 81

ise Gemlik'in 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 
82. yıldönümü 
kutlanacak.
Atatürk Anıtı’na 
çelenklerin sunul
masından sonra 
Atatürk 
Kordonu’nda geçit 
töreni yapılacak. 
Daha sonra 
Gemlik'in kurtu
luşunda şehit 
düşen Yüzbaşı 
Cemal Bey 
Emetullah Cami 
avlusunda bulunan 
mezarı başında 
anılacak.
Atatürk ve şehitler 
anısına Çarşı 
Camiinde okunacak 
mevlidin ardından 
İskele Meydanında 
folklor gösterileri 
yapılacak.
Romanya, 
Bulgaristan, 
Makedonya, 
Kosova, Kıbrıs, 
Gürcistan ve 
Folklor ekipleri 
ile Gemlik 
Halk Dansları 
grubunun yapacağı 
gösterilerle 
Kurtuluş şenlikleri 
sona erecek.
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Dünya’nın unutamadığı terör olayları
Kuzey Otesya'da 

•yaşanan okul baskını 
terörün çirkin yüzünü 
bir kez daha gös
terirken, dünyada son 
32 yıl içinde meydana 
gelen onlarca büyük 
terör olayının 
korkunçluğu halen 
belleklerde yer 
buluyor.
Adem'in oğlu Habil'in 
Kabil'i öldürmesi 
insanlık tarihinin ilk 
kanlı şiddet olayı 
olurken, yıldırma, 
korkutma ve tedhiş 
anlamını taşıyan 
terörün geçmişinin Hz. 
Isa'nın doğumundan 
66 yıl sonraya kadar 
uzandığı biliniyor.
"Sicarii" adıyla bilinen 
ilk terör hareketi, 
bugünkü İsrail'in 
bulunduğu bölgede, 
korkuya ve şiddete yol 
açmış. Bağnaz din 
adamlarının kurduğu

ibÂliFtÜtmazevkİnİ'i 
| BİZİMLE YAŞAYIN |

□ Her çeşit balık ağlan 
I □ Sakana Misina Ağlan 
I □ İp Ağ

□ Fanya

IH Mantar, kurşun
□ İp Çeşitleri
O Sandal Malzemeleri

IO Kürek
□ Çapa
n Macun
O Galvenizli çivi 

I O TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

son derece iyi 
örgütlenmiş, bir dini 
mezhep olan "Sicarii" 
terör olayı, tarihin ilk 
terör mağdurlarının 
doğmalarına neden 
olmuş. Siyasi amaçlı 
ilk terörizm, Ismaillil- 
er'in bir kolu olan ve 
11. yüzyılda ortaya 
çıkıp ve 13. yüzyılda 
Moğollar tarafından 
ortadan kaldırılan 
"Haşhaşiniler" 
olurken, giderek artan 
ve uluslararası boyut 
kazan terör her zaman 
insanlığın en büyük 
düşmanı oldu.

-BELLEKLERDEKİ 
TERÖR OLAYLARIN
DAN BAZILARI- 
Almanların ev 
sahipliğini yaptığı 
1972 Münih 
Olimpiyatları'nda 
hafızalarda kalan terör 
olayı: İsrail'de tutuklu 
bulunan 
arkadaşlarının bırakıl
malarım isteyen 
Filistinli teröristler, 
Olimpiyat Köyü'nü 
bastı, Alman polisinin 
düzenlediği 
operasyonda 11 İsrailli 
sporcu ve yönetici 
öldürüldü.

Pan Amerikan havay
ollarına ait Boeing 747 
tipi bir uçaktaki bom
banın, 21 Aralık 1988 
patlaması ve ardından 
uçağın İskoçya'nın 
Lockerbie kasabasına 
düşmesi sonucu 259 
kişi öldü. Lockerbie 
kasabasındaki 11 kişi 
de olayda hayatını 
kaybetti.
20 Mart 1995 Asahara 
Shoko liderliğindeki 
Aum Shinrikyo tarikatı 
Tokyo metrosunda 
serin gazıyla 12 
kişinin ölümüne, bin
lerce kişinin yaralan
masına neden oldu. 
ABD'nin Oklahoma 
kentindeki Federal 
Binaya 19 Nisan 1995 
yapılan bombalı 
saldırıda da 168 kişi 
öldü.
23 Kasım 1996 
kaçırılan Etiyopya 
Havayollan'na ait

Boeing 767tipi uçağın 
Comoros Adaları açık
larında düşmesi sonu
cu 125 kişi öldü. 
Hindistan'ın Assam 
eyaletinde 30 Aralık 
1996'da trene yer
leştirilen bombanın 
patlaması sonucu 300 
kişi terör kurbanları 
arasında yer aldı.
7 Ağustos 1998 
ABD'nin Nayrobi, 
Kenya ve 
Tanzanya'daki 
büyükelçiliklerine yer
leştirilen bombanın 
patlaması sonucu 224 
kişi yaşamım yitirdi. 
Moskova'da 9 Eylül 
1999 terör saldırısında 
Moskova'da bir apart
mana yerleştirilen 
bombanın patlamasıy
la 94 kişi öldü, 
200'den fazla kişi 
yaralandı.
21 Ekim 1999 
Çeçenistan'ın başkenti 
Grozni'de kalabalık bir 
alışveriş merkezine 
yapılan roket 
saldırısında 110 kişi 
öldü, 400 kişinin yara
landığı açıklandı.
11 Eylül 2001 ABD'de 

tarihin en büyük 
terörist saldırısı 
yaşandı. Kaçırılan iki 
yolcu uçağı, sabah 
mesaisinin başladığı 
saatlerde 18 dakika 
arayla New York'taki 
Dünya Ticaret 
Merkezi'nin bulun
duğu iki gökdelene 
çarptı ve 5 binin 
üzerinde insan 
yaşamını yitirdi. 
Terörden en fazla etk
ilenen ülkelerden olan 
Ispanya'da da tren 
istasyonlarında 12 
Mart 2004'te meydana 
gelen patlamalarda 
100'ü aşkın kişi öldü, 
binden fazla kişi yara
landı.
-TÜRKİYE'DE DE İKİZ 
SALDİRI-
Istanbul Şişhanedeki 
Neve Şalom Sinagogu 
ile Şişlideki Beth İsrail 
Sinagoguna 15 Kasım 
2003 intihar saldırıları 
düzenlendi. Ayin 
sırasında bomba 
yüklü iki ayrı kamyo
netin intihar eylemci
lerince havaya uçurul- 
masıyla 25 kişi öldü, 
262 kişi yaralandı. 
Bu olaydan 5 gün 

sonra yine İstanbul'da 
terör korkunç yüzünü 
tekrar gösterdi.
Kamyonetli intihar 
saldırısında, Levent'te 
bulunan bir bankanın 
genel müdürlük 
binasına saldırı 
yapıldı, 33 kişi öldü, 
450 kişi yaralandı. 
-TARİHİN EN KANLI 
TERÖR ÖRGÜTÜ- 
Tarihin en kanlı terör 

örgütleri arasında ilk 
sırayı alan 
PKK/Konga-Gel'in 
gerçekleştirdiği 
eylemlerde ise bin
lerce masum insan 
yaşamını kaybetti. 
Mardin'in Ömer İlçe- 
si'ne bağlı Pınarcık 
Köyü'ne 20 Haziran 
1987'de düzenlenen 
saldırıda 16'sı çocuk 
30 kişi öldürüldü. 
9 Temmuz 1987'de 
Mardin Midyat'ta 
katliam gerçekleştiren 
teröristler 16'sı çocuk, 
31 kişiyi öldürdü. 
10 Haziran 1990'da 
Şırnak'ın çevrim 
köyüne gerçekleştir
ilen kanlı eylemde de 
katledilen 27 kişiden 
13'ünün çocuk olması* 
yürekleri yakmıştı. 
1 Ekim 1992'de 
Bitlis'in Cevizdah 
Köy.ü'nü basan 
teröristler, aralarında 
çocuk ve kadınların 
bulunduğu 30 kişiyi 
öldürdü, 25 kişiyi de 
yaraladı.
20 Ekim 1992'de terör 
örgütü Bingöl'ün 
Solhan İlçesi 
Hazarşah Köyü yakın
larında, bir otobüste 
bulunan 19 yolcuyu 
kurşuna dizerek 
öldürmeleri halen 
hafızalarda yer alıyor. . 
Erzincan'ın Kemaliye 
ilçesine bağlı 
Başbağlar Köyü'ne 6 
Temmuz 1993'de 
baskın düzenleyen 
teröristler, aralarında 
kadınların da bulun
duğu 33 kişiyi 
öldürdü.
25 Ekim 1993 
Erzurum'un Çat 
ilçesine bağlı 
Yavi Beldesi'ne 
baskın düzenleyen 
teröristler, evlerinden 
silah zoruyla aldıkları 
35 kişiyi 
katletmişlerdi.
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Hastanelerde anket yapılacak
Sağlık Bakanlığı, has
tanelerin bilgi sistem
lerinden daha etkin 
ve daha kapsamlı bir 
şekilde yararlan
malarını sağlamaya v 
yönelik yeni mevzuat 
düzenlemeleri yap
mak amacıyla anket 
düzenliyor.
Bakanlığa bağlı 
hastanelerin kul
landıkları hastane 
bilgi sistemlerinin 
mevcut durumları 
hakkında güncel 
bilgilere ihtiyaç 
duyan bakanlık, 
Araştırma Planlama 
Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 
işbirliğinde 
yürütülen çalışmalar 
sonunda istenen 
verileri belirledi 
ve web tabanlı bir 
anket formu

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

geliştirdi. Bu 
kapsamda Sağlık 
Bakanlığı'nın web 
sayfasında ( 
www.saglik.gov.tr) 
Hastane Bilgi 
Sistemleri Anketi 
yayımlandı. Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
Necdet Ünüvar, 
81 ilin sağlık 
müdürlüğüne 
gönderdiği genelge 
ile hastane bilgi 
sistemi uygulaması 
olup olmadığına 
bakılmaksızın tüm 

hastaneler bu 
anketi 
cevaplandırmasını 
istedi.
Hastane bilgi sistemi 
uygulaması olan 
hastanelerde anketin, 
bilgi sistemlerinden 
sorumlu yönetici 
ya da vekili tarafın
dan cevaplanacağını 
ve hiçbir surette 
bu görevin başkasına 
devredilmeyeceği 
talimatını veren 
Müsteşar Ünüvar, 
kurumda herhangi 

bir bilgi sistemi 
olmaması halinde 
anketin hastane 
müdürleri tarafından 
cevaplandrırılacağını 
kaydetti. Anketi 
doldururkeri yanlış 
ya da eksik bilgi 
verilmemesi için 
gereken özenin 
gösterilmesini 
isteyen Ünüvar, 
"Soru ya da sorunlar 
için Araştırma

Emekli ikramiyeleri
peşin ödenecek

Maliye Bakanlığı, 
emekli 
ikramiyelerinin 
2005'ten itibaren 
taksitler halinde 
ödeneceği yönün
deki söylentilerin , 
asılsız olduğunu, 
söz konusu 
ödemelerin peşin 
olarak gerçekleştir
ilmeye devam ede
ceğini açıkladı. 
Maliye Bakanlığı, 
son günlerde 
kamuoyunda, 2005

Sanayi üretimi 
yüzde 15.3 arttı

Sanayi üretimi bu 
yılın ikinci üç ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 15.3 oranında 
arttı. Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 2004 
yılın ikinci dönem üç 
aylık sanayi üretim 
endeksi sonuçlarını 

Planlama 
Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığımdan Dr. 
M. Mahir Ülgü'den 
bilgi alınabilir.
Anket sayfasına 
erişilebilmesi için 
kullanıcı adı ve 
şifre bilgileri 
gerekmektedir. 
Sağlık Bakanlığı 
İhale Bilgi Sistemi 
sayfalarına girilirken 
kullanılacak olan 

yılından itibaren 
emekli 
ikramiyelerinin tak
sitle ödeneceği 
veya ikramiyelerin 
yerine kamu 
borçlanma senedi 
verileceği yönünde
ki iddialar üzerine 
bir yazılı açıklama 
yaptı. Söz konusu 
söylentilerin asılsız 
olduğu belirtilen 
açıklamada, 
"Bilindiği üzere, 
emekli, adi malul-, 

açıkladı.
2004 yılı ikinci 
çeyreğinde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
imalat, sanayi 
üretiminde yüzde 
16.3, elektrik, gaz ve 
su sektöründe yüzde 
8.2 ve madencilik 

kullanıcı adı ve 
şifreleri burada da 
aynen geçerli 
olacaktır.
Anket, 27 Ağustos 
2004 tarihinde 
yayınlanmaya 
başlanacak ve 
en geç 15 Eylül 
2004 günü mesai 
bitimine kadar cevap 
lanmış olacaktır" 
talimatını verdi.

lük, vazife malûl
lüğü aylığı 
bağlanan veyahut 
toptan ödeme 
yapılan asker, sivil 
tüm iştirakçilere 
emekli ikramiyesi 
ödemesi 5434 
sayılı Yasa gereği 
Emekli Sandığı 
tarafından peşin 
olarak yapılmak
tadır, peşin 
ödemeye devam 
edilecektir" 
denildi.

sektöründe yüzde 
10.1 oranında 
artış görüldü. 
İmalat sanayi 
sektörü üretimi söz 
konusu dönemde, 
devlet sektöründe 
yüzde 1.7, özel 
sektörde ise yüzde 
19.3 arttı.

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50
ABONE ÖLDÜNÜZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.saglik.gov.tr
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Mye’tfe harcama eğilimleri
Dört milyon kart kul
lanıcısı ve 60 bin üye 
işyeriyle kredi kartı 
pazarının önemli 
ismi VVorldcard ile 
2004 yılının ikinci üç 
ayında yapılan har
camaların analizi, 
erkek kart kul
lanıcıları ile kadın 
kart kullanıcılarının 
çok farklı alanlarda 
harcama yaptığını 
belirledi
Erkek VVorldcard 
kullanıcılarının 
harcamalarının 
yüzde 23.3'ünü 
otomotiv ve

Trafik canavarı sanal 
korku ile doldurulacak

Mühendisler güven
lik sistemlerini 
geliştirirken, heye
can ve korkuları da 
incelemeye başladı. 
Uzmanlar yeni 
teknoloji sayesinde 
beyin dalgalarını 
okuyor hem trafik 
canavarına karşı 
yeni bir yöntem 
geliştirmeye 
çalışıyor.
Sanal korkuyla 
kazalar, önlenecek 
Uzmanlar yeni 
teknoloji ile beyin 
dalgalarını okuyor 
ve sürücülerin 
sürüş esnasında 
karşılaştığı yol 
durumu, hava şart
ları ve tehlikeye 
verdiği tepkiyi 
ölçüyor.
Uzmanlar artık 
güvenlik sistemleri
ni geliştirirken 
sürücülerin yaşadığı 
stres, heyecan ve 
korku gibi duyguları 
inceleyerek, doğru 
ve etkili bir şekilde 
sürücüye maksi
mum fayda sağla
mayı amaçlıyor 
Otomotiv şirketleri 
geliştirdikleri yeni 
sistemlerle 
sürücüler hem daha 

[^güvenli hem de

akaryakıt oluştu
rurken, kadın kart 
kullanıcılarının 
alışverişlerinin yüzde 
21.5'ini moda ve 
tekstil sektöründe 
yaptığı ortaya 
çıktı. Her iki grubun 
da ikinci en fazla 
harcama yaptığı 

daha konforlu 
sürüşler yaşayacak. 
Bunlardan biri de 
DaimlerChrysler 
tarafından geliştir
ilen ve sürücüler 
için adeta asistan 
görevi gören bir 
güvenlik projesi. Bu 
sistemde uzmanlar 
sürücünün yol duru
mu, sürüş anında 
karşılaştığı zorluklar 
ve çevresel faktörler 
gibi bir çok detayı, 
sürücünün beyin 
dalgalarımdan gelen 
sinyal ile nasıl 
hareket edeceğini, 
stres derecesini ve 
risk yönetimini bil
giye dönüştürüyor. 
Böylece uzmanlar 
geliştirdikleri 
teknoloji ve araçlar
da sürücülerin 
güvenliği için önce
den nasıl 
davranışlar 
sergilediklerini de

alan ise gıda ve mar
ket alışverişi oldu.
VVorldcard ile 
2004'ün ikinci 
çeyreğinde yapılan 
alışverişlere bakıl 
dığında, mobilya/ 
dekorasyon ve ev 
aksesuarlarına har
canan miktarın bir 

öğrenmiş oluyor. 
5 farklı senaryo 
DaimlerChrysler'in 
Ar-Ge departmanı 
uzmanlarından 
Hans- Georg 
Metzler, sürücülerin 
trafikte, otobanda 
veya farklı yol şart
larında nasıl tepki 
verdiklerini 
araştırdıklarını ve 
bunları göz önünde 
bulundurarak aktif 
ve pasif güvenlik 
sistemleri 
geliştirdiklerini 
belirtti. Metzler'İn 
geliştirdiği 5 farklı 
yol durumu, hava 
durumu ve zorluk 
derecesi farklı sürüş 
koşulları olan 
simülatör, sürücü- . 
lerin hangi olaya 
nasıl tepki verdiğini! 
ölçüyor. Bu sistem 
örneğin, yağışlı bir 
akşam şehir içi 
trafiğinde öndeki

önceki döneme göre 
yüzde 49 oranındaki 
arttığı da göze çar 
parken bunda bahar 
aylarında evliliklerin 
artması ile birlikte 
yeni ev kuranların ve 
böylelikle yeni mobi 
lya alımı yapanların 
sayısındaki ciddi 
artış olduğu görüldü. 
Kozmetik ve güzellik 
sektörü de bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 
41'lik bir artış göster
di. Bu artışa da yaz 
tatili öncesi yapılan 
hazırlıkların yol 
açtığı tespit edildi.

aracın fren lam
balarını geç farke- 
den bir sürücünün 
yaşadığı stresi veya 
otobanda hızla iler
lerken yavaş bir 
hızla seyreden 
başka bir aracın 
aniden şerit 
değiştirmesi 
karşısında sürücü
lerin nasıl tepkiler 
verdiğini ölçüyor. Ve 
buradan harektele 
sürücünün 
saniyenin binde 
birinde tepki 
verdiğini ancak 
yaşanan stres ve 
panik durumunun 
harekete geçmeyi 
eretelediği ortaya 
çıkıyor, işte uzman
lar da devreye gire
cek güvenlik sis
temlerinin sürücüye 
nasıl daha etkili bir 
biçimde yardım ede
ceğini araştırıyor. 
Yaşanabilecek her 
türlü risk ve tehlik
eye karşı sanal bir 
ortam hazırlayan 
uzmanlar, 
sürücülere anında 
devreye girecek ve 
riski ortadan 
kaldıracak senary
olar üzerinde 
çalışıyor.

Kamuya 
personel 
alınacak

Kamu kurum ve 
kuruluşlarının nor
mal, özürlü ve eski 
hükümlü işçi 
ihtiyaçları, 10 
Temmuz 2004'te 
yapılan Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı sonuçlarına 
göre yapılacak. 
Sınavı kazananlar 
İŞKUR tarafından « 
kurumlara 
gönderilecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açık
lamada, 2004 
KPSS'nin 10-11 
Temmuz 2004 tarih
lerinde, ÖSYM'nin 
sınav merkezleri 
bulunan il ve ilçeler 
ile Lefkoşa'da 
yapıldığı, sınav 
sonuçlarının ise 16 
Ağustos 2004'te 
açıklandığı hatır
latılarak, sınavda 
başarılı olabilmek 
için normal işçil
erde genel kültür ve 
genel yetenek 
alanında en az 60 
puan almış olmak, 
gerektiği, özürlü ve 
eski hükümlü 
olarak sınava giren
ler için ise taban 
puan bulunmadığı 
bildirildi.
Açıklamaya göre, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının nor
mal, özürlü ve eski 

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

hükümlü işçi 
ihtiyaçlarına ilişkin 
işgücü talepleri, 
Türkiye İş 
Kurumu'nca 
(İŞKUR) tarafından 
Resmi Gazete'de, 
kurumun 
"www.iskur.gov.tr" 
internet sayfası, 
TRT 1 teleteksi ve 
kurumun ilan 
panolarında duyu
rulacak.
Durumu işgücü 
talebinde belirtilen 
şartlara uygun olan 
adayların, başvuru 
süresi içinde sınav 
sonuç belgesi, 
eğitim durumlarına 
ilişkin mezuniyet 
belgesi ve varsa 
mesleklerine ilişkin 
belge ya da sertifi
ka ile bulundukları 
yerdeki İŞKUR 
ünitesine başvur
maları gerekecek. 
Sınavı kazananlar, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına işçi 
olarak yerleştir- 
ilebilmek için her
hangi bir tercih 
formu doldurmaya
cak. Bu kişiler, 
sınav yönetmelikleri 
ve bu konuda 
yayınlanan tebliğler 
doğrultusunda işe 
yerleştirilebilmeleri 
için İŞKUR'ca talep 
edilen kamu kuru
luşlarına 
gönderilecek.

http://www.iskur.gov.tr
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Çocukları sınırlandırmak yanlış
Özgüvenin, 

özerkleşmenin ön 
koşulu olduğunu 
belirten Ege Üniver
sitesi (EÜ) Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim 
Dönmezer, "Bu 
ledenle çocukların 
iavranışlarını gerek
siz yere sınırlandır- 
nak yanlıştır. Onlara 

- endilerine ve 
evrelerine zarar 

veremeyecekleri 
zengin bir etkileşim 
ortamı sağlama 
gerekir. Kuşkusuz 
t u dönemde çocuk
lara sorumluluk duy
gusu da aşılan
malıdır” dedi. 
Ergenliğin, 12-20 
y aşları arasında yer 
a an, bazen 23-24 
yaşlarına kadar uza
man bir dönem 
> duğuna işaret 

eden Dekan Prof. Dr. 
İbrahim Dönmezer, 
"E rgenlik, bedensel 
vi cinsel gelişmenin 
hızlı olduğu, çocuk
la in cinsel yönden 
olgunlaştığı ve 
üreme yeteneği 
kazandığı; duygusal, 
toplumsal ve 
düşünsel gelişmenin 
yer aldığı; kişiliğin 
sorgulandığı ve ben
lik bilincinin 
kazanıldığı bir______

dönemdir. Dönemin 
sonlarında yeni bir 
kimlik kazanılır, yeni 
bir benlik bilinci 
oluşturulur" diye 
konuştu. İster 
çocukluk, ister 
ergenlik yıllarında 
olsun özerkleşme 
davranışlarının 
desteklenmesi 
gerektiğini açıklayan 
Prof. Dr. Dönmezer, 
şöyle devam etti: 
"Ancak özerkleş
menin kuralsızlık, 
ilkesizlik, sınırsız bir 
hareket serbestisi 
olmadığı da bilin
melidir. Bu nedenle, 
özerkleşme ile 
sorumluluk birlikte 
düşünülmeli; sorum
luluk olmadan 
özgürlüğün, özgür
lük olmadan da 
gerçek anlamda bir 
sorumluluğun ola
mayacağı kabul 
edilmelidir. Bu 
bağlamda, hem 
ailede ana-baba 
çocuk ilişkileri, hem 
de okulda çocuk-

eğitici ilişkileri böyle 
bir temele oturtul
malıdır. Kuşkusuz 
bu konuda yetişkin
lerin iyi birer model 
olmaları çok önem
lidir. Özerkleşme ile 
sorumluluk arasın
daki dengeyi iyi 
kuramayan, araların
daki sınırı iyi çize- 
meyen ergenler 
kendilerine özgü bir 
kişilik geliştireme- 
zler, boyun eğen 
itaat eden bir kişi 
olurlar. Çevreden 
gelen tüm etkilere 
karşı çıkarlar, 
başkaldırıdan 
Çevreden gelen 
etkilere karşı 
duyarsızlaşırlar.” 
Bireysel benlikle 
toplumsal benliğin 
dengeli bir şekilde 
gelişmesine izin 
verilen bir toplumsal 
düzenin ve bireyler 

t arası ilişkilerin
daha sağlıklı ola
cağını vurgulayan 
Prof. Dr. Dönmezer, 
"Ergenlik 

döneminin en 
önemli işlevi birey
sel kimliğin kazanıl
masıdır. Ancak, 
ergen 
içinde bulunduğu 
grupla aşırı bir 
biçimde 
özdeşleşerek 

kimliğini yitirebilir, 
bağımlı bir kişilik 
geliştirebilir. 
Gruba uyması için 
ergene yöneltilen 
beklenti ve 
baskılar son 
derece yoğun bir 
nitelik taşıyabilir. 
Bjuna karşın, 
ergenler, grup içinde 
kendi özgürlüklerini 
koruyabilir ve 
gerçek dostluklar 
kurabilirler.
Ergenin grup içinde 
kendi kimliğini 
yitirmesi ve gruba 
bağımlı olması ya da 
grubun etkin bir 
üyesi olarak kendi 
kimliğini kay
betmeden özerk bir 
kimlik geliştirmesi, 
çocukluk yıllarından 
beri yetiştiği aile 
ortamına ve ergenlik 
döneminde, ergenle 
ana-baba arasında 
kurulan ilişki 
türüne bağlıdır" 
diye konuştu.

Para kazanma
hırsı stres

yapıyor

Uzmanlar kısa 
zamanda çok para 
kazanmak ve daha 
yüksek bir sosyal 
konuma ulaşmak 
için çok çalışanların 
stresle karşı karşıya 
kaldığını belirtiyor. 
Bu durumun özellik
le aşırı hırslı olan 
kişilerde ve sıradan 
biri olma eğiliminde 
bulunanlarda daha 
fazla görüldüğüne 

ABONE OLDUNUZ MU?

dikkat çeken 
uzmanlar, "Kişi her 
an stresle mücadele 
ettiği için uyku 
düzeni bozulur ve iş 
kazaları artar. Verim 
düşer ve ruh sağlığı 
olumsuz yönde etk
ilenir. İstediği 
kazancı yakalaya
mayan birey, 
özgüvenini 
kaybeder" uyarısın
da bulundu.

Mutsuzluk kalp hastalığı sebebi
Depresif ruh hali ve 

stresin, kalp hastalık
larına bağlı ölümleri 
arttırdığı belirtildi. 
Denizli Devlet 
Hastanesi Uzman Dr. 
Göktürk Kaçar, 
depresif, mutsuz ve 
umutsuz ruh hali ile 
stresin, kalp hastalık
larına bağlı ölümleri 
arttırdığını söyledi. 
Kalp kaslarını 
besleyen koroner 
damarların tıkanması 
sonucu kalp krizi 
meydana geldiğini 
ifade eden Dr. Kaçar, 
erken dönemde 
tedaviyle damarların 
açılarak, bunun

engellenebileceğini 
belirtti.
Dr. Kaçar, şeker 
hastalığı, kolesterol 
yüksekliği, sigara, 
hipertansiyon, ailesel 
yatkınlık ve şişman
lığın kalp krizine 
sebep olan en önemli 
faktörler olduğunu 
kaydetti.
Stresli bir yaşam 
tarzının hastalık 
riskini arttırdığını 
vurgulayan Dr. 
Kaçar, "Stresli iş 
ortamı, kişi üzerine 
hem fazla miktarda iş 
ve zaman baskısı, 
hem de kişisel karar 
özgürlüğüne kısıtla

malar olarak tanım
lanabilir" dedi. Düşük 
sosyoekonomik gru
plarda stres fak
törünün de eklen
mesiyle kalp krizinin 
daha sık 
görüldüğünü 
belirten Kaçar, 
"Yapılan bir çalışma
da, eşi vefat etmiş 
kişiler 6 ay boyunca 
izlenmişler ve eşiyle 
birlikte yaşayan kişil
erle 
karşılaştırılmışlar. 
Eşini kaybetmiş 
grupta yüzde 40 
oranında daha fazla 
ölüm gözlenmiş. 
Depresyon, mutsu

zluk, umutsuzluk 
kalp hastalıklarına 
bağlı ölümleri 
arttırır. Kalp krizi 
geçirdikten sonra 
depresyon belirtileri 
gösteren insanlarda 
ölüm ihtimali daha 
fazladır" 
diye konuştu.
Stres ve yorgunluğun 
değiştirilebilecek risk 
faktörleri olduğunu 
kaydeden Dr. Kaçar, 
stresle başa çıkmayı 
mutlaka öğrenerek, 
insan hayatındaki 
önceliklerin sağlıklı 
bir şekilde planlan
ması gerektiğini 
söyledi.

[NÖBETÇİ ECZANE
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Gemlik Popstarları bekliyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kurtuluş
Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 

82. yıldönümü yarın kutlanacak.
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 

Osmanlmın Almanlarla yenilmiş sayılması, 
Osmanlıyı da silah bırakmaya ve Mondoros 
Antlaşmasıyla yurdunun yenen devletler 
tarafından paylaşılmasıyla sonuçlandı.

Emperyalist güçler topraklarımıza girerken, 
bir yandan da Yunan askerlerini Anadolu’ya 
çıkardılar.

Büyük Yunanistan ülküsünü gerçek
leştirmek isteyen Yunan kuvvetleri, İzmir’den 
Bursa’ya kadar ilerledi.

Bu ilerleyişi Osmanlı durduramadığı gibi, 
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan 
Kuva-İ Milli’ye güçlerini yasa dışı ilan etti. 
Atatürk’ün yakalanarak idamına karar verdi.

Mustafa Kemal ve arkadaşları, Yunan güç
lerini yurttan atmak için Kurtuluş Savaşı 
başlattı.

OsmanlIyı ve hanedanı tanımayan yeni 
Türkiye devleti, 22 Ağustos da Yunan 
ordusunu bozguna uğratarak düşmanı İzmir 
da denize döktü.

Yurdun her yanı düşmandan kurtulmanın 
savaşını verirken, güzel Gemlik’imizi de 
Yüzbaşı Cemal Komutasındaki silahlı 
kuvvetler kurtardı.

, Yüzbaşı Cemal, bu kurtuluşta şehit düştü.
Bu yıl 82. kez kutladığımız kurtuluşu düş

manlıkla değil, doslukla barış içinde ve şenlik
lerle kutluyoruz.

Kurtuluş Şenlikleri için Gemlik’e gelecek olan Popstar’lar, bu akşam 
saat 20.30’da İskele Meydam’nda Gemlikli hayranları ile buluşacak.

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 82. yıldönümü kutlama programında bugün 
saat 08.30’da sünnet çocuklarının Bursa gezisi, saat H.oo’de motor gezisi, 14.oo’de 
Kortej yürüyüşü, 14.30’da Grup Aile Çay Bahçesi’nde sünnet töreni yapılacak. Saat 15.30 
17.oo arasında da Ahmet Süren Meydanı, Balıkpazarı kahveler önü, Emin Dalkıran 
Kordonu ve İskele Meydam’nda Halk Dansları gösterileri yapılacak. Saat 20.30’da ise 
İskele Meydanı popstarlarla inleyecek. Gemlikliler merakla popstarları bekliyor. Syf 12’de

CHFningl.kuruluşyıldöniimiikutlandı
Cumhuriyet Halk Parti’nin kuruluşunun 81. 
kuruluş yıldönümü parti yönetimince kut
landı. İlçe Başkanı Erdem Akyürek, 
“CHP, Cumhuriyet’in temel direğidir" dedi. 
Akyürek, 1927 yılında Cumhuriyet çilik, 
Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik kavramının 
CHP’nin ilkesi olduğunu ancak 1935 yılında 
Devrimcilik ve Devletçilik eklenmesiyle bu 
kavramın altıya çıktığını söyledi. CHP’liler, 
Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, saygı 
duruşunda bulundular. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sorgusuz sualsiz yaşam...
Yaşamsal koşulların da etkisiyle olsa gerek, 

insanlarda bir anlama özürü oluştu.
Beyinlerin yoğun meşguliyeti, dikkat 

dağınıklığına neden oluyor.
Buna bir de hızlı ve amaçlı eğitimsi* 

zleştirmeyi eklediğinizde ortaya çıkan sonuç 
vahim.

Vahimden de öte facia..
Televizyonlar ve gazeteler de yangına 

körükle gidince itfaiyeci ne yapsın?
İşin kötüsü insanlar anlama özürlü olunca, 

bir de "hafif tehditvari hak arama" tavır takın
maları gündeme geliyor.

Daha doğrusu şikayet.
Geliyorda ne oluyor? Hiç bir şey. Çünkü;
İnsanlar da "hak arama bilinci" tam oluş- 

mamışki.
Haklı ve tutarlı gerekçeleri öne sürebilecek 

bilinç düzeyinde değiller ki..
O zaman .. Gereksiz zaman kayıpları..
İtişme kakışma.. Karşılıklı stress yüklenme..
Onun için; Eğitimsiz olmuyor.
Ne yazık ki;
Eğitim genel olarak itaate ve ezbere dayalı 

bir yöntemle veriliyor.
Sormak, sorgulamak, aramak, araştırmak 

yok.
Dayatma ve dikte var.
Dolayısıyla;
Olan biten sorgulanmadan kabul ediliyor.
Dönem içinde;
İnsan yapısı kalite yitimine uğruyor, 

uyuşuyor. Uyuşturarak yönetim "sistem" 
haline gelmiş, gidiyor.

Yıllar önce Rusya taraflarında "Çernobil 
Faciası” olarak adlandıran bir santral patla
ması olmuştu.

Uzmanlar, bilim adamları, çevreciler insan
lığın faciadan çok etkileneceğini açık
lamışlardı da, dönemin Sanayi Ticaret Bakanı; 
Jürkiye ticaretinin etkilenmemesi için 
"kuşkusuz iyi niyetli"olarak karşı durmuştu. 
Hatta "çayda radyasyon" söylentilerini yalan
lamak içinde "elinde çaylı bardakla" poz verip, 
"bakın ben bile içiyorum" demişti.

Bugün de; İskenderun açıklarında batan 
zehir yüklü geminin çevreye zarar Vermeye
ceğini öne süren devlet ricali var.

O da denizden numune aldırmış temiz çık
mış.

Yurttaşların denize girmesinde sakınca yok
muş.

Demek ki yukarıda da öne sürdüğüm tez 
"haklı" bir zemine oturuyor.

"Uyuşturarak yönetim."
Uyuşukluktan hızla silkinmek dinamik 

olmak gerek.
Çünkü; Zaman hızlı geçiyor.
Tehlikeler de aynı hızla biçim değiştiriyor.
Sağlıklı yaşayıp doğru yurttaşlar olabilmek 

ve tam bağımsız bir ülkede yaşayabilmek için 
bu şart.

Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit ı

Sınavı başvuru 1
formları dağ itil iyon
Seyfettin SEKERSÖZ

Yabancı Dil 
Tazminatı almak 
isteyen kaıtiu 
personeli ile yatırım 
hizmetlerinde 
çalışmaları 
nedehiyle maktu 
yabancı dil tazmi
natından yararlan
mak isteyen teknik 
personelin başvuru 
formları ilçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 
dağıtılmaya 
başlandı.
Başvuru formlarını 
alacak kişilerin 
6 Eylül-17 Eylül 2004

tarihleri arasında 
formlarını doldu
rarak İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne 
vermeleri gerekiyor. 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavı 
ise 7 Kasım 2004 
günü Ankara ve 
Lefkoşa"da, 
başvuran aday 
sayısı fazla olduğu 
taktirde, uygun 
görülen diğer 
büyük şehirlerde de 
yapılacağı 
duyuruldu.
Sınavların, Almanca. 
Arapça, Bulgarca. 
Çince, Danca

(Danish Dili), 
Farsça, Fransızca, 
Hollanda'ca, (Dutch 
Dili), İngilizce, 
İrlanda'ca, İspanyol
ca, İtalyanca, 
Lehçe, Macarca, 
Portekizce, 
Rumence, 
Rusça, Sırpça ve 
Yunanca'dan 
yapılacak.
Ancak yatırım 
hizmetlerinde çalış
maları nedeniyle 
pıaktu yabancı dil 
tazminatından yarar
lanmak isteyen 
teknik personel 
yalnız, Almanca,

Fransızca yada 
İngilizce'den sınava 1 
girecekleri bildirildi. 1 
Adayların, 
Başvurma 
Belgelerine son altı 1 
ay içinde çekilmiş, v 
başı açık bir fotoğraf ] I 
yapıştırarak, 
Başvurma Belgele 
rini kılavuzda belir- J 
tilen kurallara göre 1 
doldurduktan sonra 
halen bir kurumda 1 
çalışmakta olanlar, . 11 
bu belgeyi kurumu- 
nun en üst amir 
veya onun görevlen 3 
dirdiği yetkililere 
onaylattıracaklar.

ELEMAN ARANIYOR
VASIFLI / VASIFSIZ

ELEMAN ALINACAKTIR.
ASKERLİK YAPMIŞ OLMALARI

TERCİH SEBEBİDİR. i
YENPOTAŞ LTD. ŞTİ. | 

Tel : 574 05 46 ORHANGAZİ

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Cumhuriyet Halk Partililer, kuruluş yıldönümünde Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda bulundular

CHP’nin 81, kuruluş 
yıldönümü kutlandı

SERT
Erol GÜRÇAY

Yazarımız Erol Gürçay’ın yıllık izinde 
olması nedeniyle yazısını yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Cumhuriyet Halk Parti’nin kuruluşunun 81. kuruluş 
yıldönümü parti yönetimince kutlandı. İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek, “CHP, Cumhuriyet’in temel direğidir” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin Ulu Önder 
Atatürk tarafından 
kuruluşunun 
81. yıldönümü 
ilçe teşkilatının 
düzenlediği 
törenle kutlandı. 
Atatürk Anıtı önünde 
toplanan az sayıdaki 
Cumhuriyet Halk 
Partili üyeler, 
çelenk sunarak 
saygı duruşunda 
bulundular.
CHP'nin tarihinin 
Cumhuriyet tarihi 
ile özdeş olduğunu

DYP’li hanımlar
30 öğrenciyi 

giydirdi

belirten CHP 
İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
Partisinin kuruluşun
dan bu yana 
geçmişinden 
bilgiler verdi. 
Osmanh İmparator-

luğu'nun yıkılıp 
saltanatının kaldırıl
masının ardından 
kurulan Cumhuriyet 
ile hilafetin sona 
erdirildiğini ve 
Çok partili düzene 
geçişte CHP'nin

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

çok önemli yeri 
olduğunu vurguladı.
1927 yılında 
Cumhuriyetçilik, 
Halkçılık, Milliyetçilik. 
Laiklik, kavramının 
CHP'nin ilkesi 
olduğunu ancak 
1935 yılında 
Devrimcilik ve 
Devletçilik'in 
eklenmesiyle bu 
kavramın altıya çık
tığını belirten 
Akyürek, 197Ö'lerden 
sonra CHP'nin devlet 
partisi olmaktan 
çıkıp, halkın partisi

olduğunu söyledi. 
CHP'nin solun 
evrensel değerlerini 
benimseyen bir parti 
olduğuna dikkat 
çeken Akyürek, 
"Sosyal , 
demokrasinin temel 
ilkelerinin teorisini ve 
pratiğini Türkiye'nin 
geleceği ile bütün
leştirip, her şeyin en 
yeni ve çağdaş 
olanını sunmak için 
CHP vardır. CHP, 
Cumhuriyetin temel 
direğidir" şeklinde 
konuştu.

Zina...
Türk Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜSİAD) 
Zinanın suç sayılması 
doğrultusundaki TCY.sı 
değişikliğine karşı çıkıyor. 
TÜSİAD’ niye mi alakadar 
ediyor?
Fuhuş Türk ekonomisinin 
önemli sektörü de ondan...

y bÛrsa’hÂkİmTyetTe "J 
I KENT GAZETELERİNE ■
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
.KÖRFEZREKLAM ■
1 ’ TEL: (0.224) 513 96 83

Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadın Kolu 
üyeleri 
2004-2005 eğitim 
ve öğretim yılının 
başlamasına iki 
gün kaalmasi 
nedeniyle, 
30 öğrenciye 
giysi yardımında 
bulundu.
Düzenlenen Gıda 
kermesi ve yapılan 
gezilerden elde 
edilen geliri 
birleştiren 
DYP’li kadınlar 
30 öğrenciye 
1.5 milyar liralık 
harcama yaptılar. 
Yeni Pazar 
Caddesinde 
bulunan 
Turco Giyim 
Mağazasından

çanta, önlük, yaka, 
çorap ve çanta 
alarak çocukları 
sevindiren
DYP Kadın Kolları 
Başkanı
Nuray Ertem, 
Öğrencilere 
yönelik yardım
larının devam 
edeceğini söyledi. 
Kadın komisyonu 
olarak üç 
üniversite 
öğrencisine burs 
vereceklerini 
bildiren Nuray 
Ertem, "Yapaca 
ğımız yardımlar 
öğrenim yılı içinde 
devam edecek, 
Öğrencilerimizin 
her zaman yan1- 
larında olacağız" 
şeklinde konuştu

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Sadık Dikbaş’a veda yemeği
Gemlik Belediyesi Makina Mühendisi Sadık Dikbaş, Bursa Yıldırım 
Belediyesine atanınca mesai arkadaşları dün kendisine veda yemeği verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyesinde 
20 yıldan bu yana 

görev yapan Sadık 
Dikbaş, 
kendi isteği ile 
Bursa Yıldırım 
Belediyesine 
tayin oldu. 
Belediye'nin çeşitli 
kademelerinde 
yıllarca başarıyla 
hizmet veren Sadık 
Dikbaş'a belediye 
çalışanları veda 
yemeği verdi. 
Orhangazi 
Caddesinde 
bulunan Rodop 
Köftecisi'nde 
yenilen öğle 
yemeğinde 
arkadaşlarından 
hediye alan Sadık 
Dikbaş, gözlerinden 
akan yaşlara 

engel olamadı. 
"Buradan ayrıldığım 
için inanın çok 
üzgünüm" diyen 
Su ve Kanalizasyon 
Müdürü Sadık 
Dikbaş, aile 
durumu nedeniyle 
Bursa'ya gitmek 
zorunda olduğunu 
söyledi.
Neşeli geçen öğle

sık sık gelerekyemeğinden
sonra arkadaşlarına arkadaşlarıyla
veda eden 
Sadık Dikbaş, 
Gemlik'e

bir arada 
olacağını 
söyledi.

Su ve Kanalizasyon 
İşletme Müdürlüğü’ne

Caddeleri ‘Kazlar basi
Arap saçına dönen ilçe trafiğinde araçlar, yayalardan sonra sık - 
sık rastladığımızköpeklere şimdi de başı boş dolaşan kazlar eklendi,
Seyfettin ŞEKERSÖZ 1 
İlçe sokakların 
da görmeye 
alıştığımız 
köpeklerden 
sonra şimdi de 
kazlar 
ortaya çıktı. 
Kendi hal
lerinde sokak 
gezilerine 
çıkan kazları 
ğören vatan
daşlar kendi 
kendilerine 
sormadan 
edemiyorlar 
"Neredeniz" 
diye.
İlçenin en 
işlek caddele 
rinde başıboş 
gezinen sokak 
köpeklerine 
alışan 
vatandaşlar, 
Büyükşehir'e 
giren 
Gemlik'te

bundan sonra sokaklarında alışmak zoruna 
pisliği bol *. "Kaz"lara da da kalacaklar..,

ELEMAN ARANIYOR 
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK

TEL : (0.224) 538 01 81

Gemlik 
Belediyesi 
Su ve 
Kanalizasyon 
işletme 
Müdürlüğü'ne 
Ali Yabatu 
getirildi.
Aynı görevi 
daha önce 
yapan Sadık 
Dikbaş'ın 
Bursa'ya atan
masından 
sonra bu

yeni müdür

göreve 
getirilen Ali 
Yabatu yeni

görevine 
başladı. 
Gemlik

Belediye 
si'nde 25 yıl
dan bu yana 
Elektrik 
Teknisyeni 
olarak görev 
yapan Ali 
Yabatu, Su ve 
Kanalizasyon 
Müdürlüğü'nü 
n yanı sıra 
eski görevi 
Elektrik 
Işleri'ni de 
yürütecek.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA.
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
I

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILJK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Okul servislerine denetim
içişleri Bakanı 
Abdulkadir Aksu, 
Okul Servis

Araçlarının Denetimi 
♦•öğrencilere 
fonetik Trafik 
Tedbirlerinin 
Alınması" ile ilgili 
olarak 81 il valiliğine 
bir genelge 
yayınladı 
Bakan Aksu, 
genelgede. 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 75. ve 
Karayolları Trafik 
vonetmeliği’nin 147. 
maddeleri ile 14 
Haziran 2003 tarih ve 
25U8 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
giren Okul Servis 
Araçları Hizmet 
Yönetmeliğinde, 
zorunlu eğitim kap
samındaki taşımalı 
eğitim dışındaki okul 
öncesi ve diğer taşı

FbÂliFtÜtmazevkİn J 
| BİZİMLE YAŞAYIN |

n Her çeşit balık ağlan 
I n Sakana Misina Ağları 
| O İp Ağ

n Fanya

IO Mantar, kurşun
□ İp Çeşitleri
□ Sandal Malzemeleri

İD Kürek
□ Çapa
□ Macun
□ Galvanizli çivi 

I Cl TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

ma hizmetlerini 
düzenli ve güvenli 
hale getirmek 
amacıyla, okul servis 
araçlarında aranacak 
şartlar, bunların 
çalışma esasları ve 
taşımacıların yüküm
lülükleri hüküm altı
na alınarak, okul 
çağındaki çocuk
larımızın can güven
likleri güvence altına 
alınmaya çalışıldığını 
hatırlatarak 2004- 
2005 eğitim ve öğre
tim döneminin başla
ması ile birlikte, okul 

taşıtlarının ve öğren
cilerimizin karıştığı 
trafik kazalarını önle
mek şu tedbirlerinin 
uygulanmasını 
istedi:

Okul servis aracı 
ile şoför ve rehber 
personelin, 2918 
sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu, 
Yönetmeliği ve Okul 
Servis Araçları 
Hizmet 
Yönetmeliğinde belir
tilen şekilde, gerekli 
kontrolleri yapıldıkr 
tan sonra uygun

olanlara Okul Servis 
Araçları Hizmet 
Yönetmeliği ekinde 
yer alan Okul Servis 
Aracı Özel İzin 
Belgesi tanzim edile
cektir. 10.07.2004 
tarih Ve 5216 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe giren 
Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu 
gereğince, Okul 
Servis Aracı Özel İzin 
Belgesi, Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
içerisinde öğrenci

taşımacılığı yapacak 
araçlar için 
Büyükşehir - 
Belediyesi 
Başkanlıklarınca, 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
dışında kalan öğren
ci taşımacılıklarında 
ise Trafik Denetleme 
Şube veya 
Bürolarınca düzen
lenecektir.
- Okul Servis Araçları 
Hizmet
Yönetmeliğinin 4. 
maddesinin (f) 
bendinde, okul 
servis aracı olarak 
kullanılacak araçların 
temiz, bakımlı 
durumda bulundurul
ması ve 6 ayda bir 
bakım ve onarımları 
yaptırılmakla birlikte, 
taşıtların cinsine 
göre Karayolları 
Trafik Yönetmeliğinin 
öngördüğü periyodik 
muayenelerinin de 
yaptırılması 
öngörülmüş olup, bu 
doğrultuda araçların 
bakım ve onarım- 
larının Okul Servis 
Araçları Hizmet 
Yönetmeliğinin 
ekinde yer alan Okul 
Servis Aracı Bakım 
ve Onarım Takip 
Formuna işlenmesi 
sağlanacak ve bu 
husus denetimlerde 
titizlikle takip edile
cektir.
- Taşıt içi düzeni 
sağlamak, anaokulu 
ve ilköğretim 
statüsündeki okul 
öğrencilerinin araca 
binme ve inmeleri 
sırasında yardımcı 
olmak üzere, rehber 
personel bulunduru
lacak ve bu durum 
okul idarelerince de 
takip edilecektir.
- Araca taşıma 
sınırını aşacak 
şekilde öğrenci 
bindiriltpesine 
kesinlikle müsaade 
edilmeyecek, 
sürücülerin ve 
öğrencilerin, emniyet 
kemeri takmaları 
sağlanacaktır.
- İlk ve orta dereceli 
okulların açılacağı 
13 Eylül 2004 günü 
ile takip eden 

hafta içerisinde özel
likle okul önleri ve 
civarında yaya ve 
araç trafiğinin önemli 
ölçüde artış göstere
ceği değerlendiril
erek, gerekli trafik 
önlemleri titizlikle alı
nacaktır. Ayrıca, 
2004-2005 eğitim ve 
öğretim dönemi 
süresince okulların 
giriş ve çıkış saatleri 
takip edilerek, önem 
arzeden kavşak ve 
mahallerde öğrenci
lerimizin güvenlik
lerini sağlamak 
amacıyla personel 
görevlendirilecektir. 
-2918 sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanununun 134. ve 
bu kanuna bağlı 
yönetmeliğin 178. 
maddesinde, ilk ve 
orta dereceli okul 
öğrencilerinin okul 
önlerinde ve geçit
lerinde güvenli şek
ilde okula giriş ve 
çıkışlarını sağlamak 
amacıyla istekli 
öğretmen, öğrenciye 
velilerden oluşan 
"Okul Geçidi 
Görevlileri" hakkında 
düzenleme yapılmış 
olup, bu doğrultuda 
Milli Eğitim 
Müdürlükleri ile 
işbirliği içerisinde, 
okul geçidi 
görevlilerinin tespiti, 
eğitimi ve 
görevlendirilmeleri 
ile ilgili çalışmalara 
ivedilikle 
başlanacaktır".
Aksu, okul servis 
araçlarının, şoför
lerinin ve rehber per
sonelinin etkin bir 
şekilde denetlen
melerini, öğrenciler
imizin trafikte can 
güvenliklerinin 
sağlanmasına yöne
lik yukarıda belirtilen 
tedbirlerin titizlikle 
alınıp, uygulan
masını, konunun 
başta Valiler olmak 
üzere ilgili birim 
amirlerince de 
önemle takip 
edilmesini ve 
herhangi bir 
aksaklığa meydan 
verilmemesini 
istedi.
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Erkeklere söz dinletmenin yollan
Kadınların en büyük 
şikayeti erkeklere bir 
türlü laf anlatama- 
maktır. Oysa çok 
basit yöntemlerle 
erkeklere kendinizi 
dinletmeniz ve erkek
lerin dilini çözüp onu 
bülbül gibi şakıt
manız mümkün.
İşte taktikler 
Tabi bu haberi siz
den önce okuyan 
erkeklerin geliştirdiği 
savunma mekaniz
malarından dolayı 
mesuliyet kabul 
etmemiz mümkün 
değil 
Sevgilinizle ya da 
eşinizle konuşmak, 
ona sorunlarınızı 
anlatmak istiyor
sunuz. Ama bırakın 
konuşmayı sizi dinle
mek bile istemiyor. 
Hiç üzülmeyin. 
Çünkü uzmanlar bu 
sorunun çözümünü 
buldu. Araştırmalara 
göre erkekler incin
mekten ve zayıf 
görünmekten kork
tukları için kaçış yolu 
olarak susmayı ya da 
umursamaz görün
meyi tercih ediyor.

Peki sorunun kay
nağında neler yatıy
or? Sebebini bilm
eniz, çözümünü bul
mamıza yardımcı 
olur, önereceğimiz 
yöntemleri siz de 
deneyin ve 
erkeğinizin bülbül 
gibi şakımasına 
şahit olun.
DOĞRU 
KELİMELER...
Sevgilinize en iyi 
arkadaşınızla 
yaşadığınız tartış
mayı ya da annenizin 
rahatsızlığını anlat
mak istiyorsunuz. O 
ise konuya hiç bulaş
madan "Telaşlanma, 
zamanla düzelir" diye 
geçiştiriyor. Erkekler, 
bir kadın için dert 
ortağı olma yönünde 
fazlasıyla aciz kalıy

orlar. Kadın acıların
dan bahsederken, 
erkek bırakın yorum 
yapmayı dinleyemiy- 
or bile. O zaman ona 
içinizden geçenleri 
doğru kelimelerle ve 
eksiksiz olarak 
anlatın. Ancak bunu 
yaparken temkinli 
davranın, örneğin: 
"Hakemin yanlış 
kararı yüzünden 
doğru düzgün uyuya
madım. Bunun nasıl 
bir şey olduğunu sen 
bilir misin?" diye 
söze başlarsanız 
kendi deneyim
lerinden bahsetme 
fırsatı bulur.
ESPİRİ İLE 
YAKLAŞIN 
Çöpü dökmesini 
istersiniz, o ise bu 
duruma nükleer atık 

muamelesi yapar. 
Tuvalet temizliği, 
çamaşır ve bulaşık 
gibi konulara ise hiç 
girmeyelim. O yine 
kabuğuna çekilirken, 
kadın artık dayana
mayıp patlar. Ne 
kadar haklı olursanız 
olun, cümleye "hep" 
ya da "hiç" gibi bir 
sözle başlamayın. 
Esprili bir girişle 
başlamalısınız. "Hadi 
biraz da çöplerden 
bahsedelim" gibi. 
Çocuk, temizlik ve ev 
işlerinin bir kişi için 
fazla bir yük 
olduğunu belirtin. O 
güçlü omuzların 
sadece yaslanmak 
için var olmadıklarına 
inandırın onu.
KAVGA DURUMLARI 
Kadının sinirleri 
bozulmuştur ve artık 
dayanamaz hale 
gelir Erkek ise 
soğukkanlılığını 
kor&ımaya çalışır. 
Olan olııî ,ve’kadın 
ağlamaya başlar., 
Erkek "Ağlamanın bir 
faydası yok" diye 
bağırır. Bakar ki 
değişen bir şey yok, 

"Ağlasın, bana ne" 
deyip, bay buz kalıbı 
modunda yine sessi
zliğine çekilir.
Sesinizi yükseltmek, 
tabakları duvarlara 
fırlatmak, kapıları 
çarpmak belki size 
ağlamaktan daha 
rahatlatıcı gelebilir. 
İyisi mi kendinizi 
dışarı atın ve şöyle 
bir dolaşıp gelin. 
Döndüğünüzde onun 
ne kadar sessiz ve 
çözülmeye hazır 
olduğunu göre
ceksiniz. Böyle sus 
pus olmasının sizde 
nasıl bir tesir yarat
tığını ona anlatın. 
"Sessizliğin beni 
fazlasıyla kırıyor. Bu 
durumda ne istediği
ni anlayamıyorum" 
diyebilirsiniz. Bir şey 
söylemeye başlarsa, 
"Bunu gerçekten 
doğru mu anladım?" 
diye söze başlayıp 
söylediği cümleyi 
tekrar edin.
İLTİFAT 
ETMİYORSA... 
Hangi kadın istemez 
ki eşinin ya da 
sevgilisinin ona ilti

fatlar etmesini. Ama 
erkeğinizin ruhuna 
yapışan o konuşma
ma, içine kapanma 1 
inadı sizi iltifatlardan 
mahrum ediyor. Bu 
doğal olarak sizin 
ruh halinizi de etkiliy
or. Erkeğinizin ağzın
dan iltifat sözcükleri 
duymak istiyorsanız, 
hareketlerinizi biraz 
gözden geçirin.
Erkekler, aynanın 
karşısına geçip "Bu 
bana çok yakıştı. 
Böyle çok güzel 
görünüyorum" diye 
kendi kendisine 
konuşan kadınlar 
karşısında susmayı 
tercih eder.
Kıyafetinizle sessizce 
yanından geçin. İşte 
o zaman cazibenize 
dayanamaz ve ağzın
dan kelimeler 
dökülür. Mutfaktaki 
hünerinizle de iltifat 
alabilirsiniz. Örneğin 
ona uzun zamandır ı 
pişirmediğiniz en 
sevdiği yemeği 
yapın. Hangi erkek 
en sevdiği yemeği 
yapan kadını iltifatsa 
bırakır ki.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 -|-| 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollârı 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 5131186 
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C. Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 1,2 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 4521 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Guinness Rekorlar Kitabı 50 yaşında
Dünyadaki en ağır 
umonu yetiştiren 
«damdan, kredi kartı 
mıyukluğündeki 
«npege kadar 
hınyamn en tuhaf 
»korlarını kıranların 

«.«ydedildiği 
.uinness rekorlar 

"tabı 50. yılını 
«otluyor.
»uınness rekorlar 

«■tabının fikir babası 
iuinness bira fab- 
tkasının eski yöneti- 
ılerinden Hugh

Beaver, rekorların, 
barlarda heyecan 
yaratan bir tartışma 
konusu olduğunu 
keşfedince, bu 
başarıları bir kitapta 
toplamaya karar ver* 
mış. Haftada 1000'e 
^akın başvuru 
tapılan Guinness 
skorlar kitabı.

otaoR'iMi

LV * «kBB*»****4*0*-* *

1954'deki ilk 
baskısından 
geçen ekim ayına 
kadar 100 milyon 
satışa ulaştı. Kitabın 
bu yıl, 23 dilde 
yayınlanarak, dünya 
çapında 3 milyon 
500 bin satış 
yapması 
hedefleniyor.
Satış rakamıyla ken
disi de rekor sahibi 
olan Guinness'e rakip 
olan sadece iki kitap 

olduğu belir
tiliyor: "Kuran 
ve İncil".
Guinness 
rekorlarını 
kaydeden 
Stewart 
Newport, 
insanların 
kitapta yer 
almak için bu 
kadar hevesli 
olmasının 

nedeninin, "kitabın 
onlara, en 
iyi olduklarını 
dünyaya gösterme 
imkanı tanıması" 
olduğunu söylüyor. 
Nevvport, 50. yıl 
için özel bir baskısı 
yapılan kitapta ken
disi için en dikkate 
değer rekorun, 7 
kez yıldırım çarp
masına rağmen hay
atta kalan Amerikalı

Roy C. Sullivan'a ait 
olduğunu kaydetti.
Dünyanın en 
uzun tırnaklı insanı, 
en büyük mantarı, en

Öğretmen ödeneği
15 Eylii’de

Öğretmenlerin bu 
yıl 350 milyon lira 
olarak belirlenen 
öğretim yılına hazır
lık ödeneği, 15 
Eylül tarihinde 
ödenecek.
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayınlanan 
Bakanlar Kurulu 
kararında, 

| öğretmenlere her 
, öğretim yılı başında

Özdilek işadamlarını uçuruyor
Bursa'da merkezi 
bulunan Özdilek 
Şirketler Grubu, kur
duğu Özek Air ile 
havayolu ulaşımına 
da girdi.
Türkiye'nin gelişen 
dış ticareti ile ulus
lararası firmaların 
hızlı ve esnek ulaşım 
ihtiyaçlarına cevap 
vermek düşüncesi ile 
2001 yılında işletme 
ruhsatı alan Özek 
Air, Bursa başta 
olmak üzere İstanbul 
merkezli çokuluslu 
şirketlerin yönetici
lerini uçuruyor.
Bursa dışında birçok 
ilde yatırımları bulu
nan Hüseyin 
Özdilek'in kendisi 
için satın aldığı 7 
yolcu kapasiteli 
Beechraf King-Air B 
200 model jet uçağı 
diğer işadamlarının 
da hizmetine 
sunuluyor. Uçak 
taksi hizmeti veren 
özek Air ile 

çok filmde oynayan 
aktörü, en uzun 
sandviçi gibi rekor
ların yer aldığı k 
itaba girebilmek için

ödenen öğretim yılı
na hazırlık 
ödeneğinin. 350 
milyon lira olarak 
tespit edildiği

Moskova, Münih, 
Kahire, Tahran gibi 
birçok merkeze ikmal 
yapmadan uçulabiliy- 
or. özek Air, yurt 
dışına olan uçuşlar
da saat başı bin 200 
dolar, yurt içi 
uçuşlarda ise bin 
dolar ücret alıyor. 
İstanbul'daki birçok 
havacılık şirketi 
tarafından da tercih 
edilen 7 kişilik özel 
iç kabine sahip uçak, 
Yenişehir 
Havaalam'nda 
konuşlu bulunuyor. 
Uçuş ücreti uçağın 
havada kaldığı süre 
hesap edilerek

bugüne dek sadece 
3 ülkeden başvuru 
yapılmadığı 
belirtiliyor.

ve bu ödeneğin 15 
Eylül tarihinde 
ödenmesinin 
kararlaştırıldığı 
bildirildi.

tahakkuk ettiriliyor. 
Uçuşlarda konakla
ma olursa personelin 
konaklama ücreti de 
fiyata dahil ediliyor. 
Günübirlik yurt içi 
uçuşlarda herhangi 
bir bekleme ücreti 
alınmıyor. Tecrübeli 
pilot kadrosuna 
sahip Özek Air'in 
224.219 60 08 
numaralı telefonun
dan rezervasyon 
yaptırılarak konforlu 
bir kabinde özel 
uçuşlar gerçekleştir
iliyor. İstanbul - 
Bursa arası 15 ila 
20 dakika arasında 
alınıyor.
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“Kar, da otoya U"
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Başkanı Oğuz Satıcı, 
kar arttırmanın yolu
nun güçlü markalar
dan geçtiğini söyle
di. Müstakil Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) 
tarafından düzenle
nen 2. İletişim 
Zirvesi'nde 
Markalaşma süreci 
m'asaya yatırıldı. 
Mecidiyeköy 
MÜSİAD Genel 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen zirveye TİM 
Başkanı Oğuz Satıcı, 
Reklamcılar Derneği 
Başkanı Jeffi 
Medina, Ülker 
İletişim 
Koordinatörü Sedat 
Sözüdoğru ve diğer 
davetliler katıldı. 
MÜSİAD'ın 2.
İletişim Zirvesi'nda 
konuşan TİM 
Başkanı Oğuz Satıcı, 
markanın gücünün 
doğrudan karlılığı 
belirlediğini vurgula
yarak, rekabet gücü 
dünya ortalamasın
da 52. olan 
Türkiye'nin daha üst 
basamaklara çıka
bilmesi için sihirli 
kavram olan 
"marka"ya yatırım 
yapması gerektiğini 
belirtti. Oğuz Satıcı, 
bugün herhangi bir 
malın gördüğü 
talepte, tüketicinin 

herhangi bir ürüne 
veya hizmete yöne
lik "ihtiyacını tespit 
etmesinden", "alım 
kararını" vermesine 
kadar geçen süreçte 
markanın rol 
oynadığını ifade etti. 
YENİ YÖNTEM 
MARKA 
Oğuz Satıcı, 
Türkiye'nin 1872 
yılında 49 milyon 
dolar ihracat yapan 
bir ülke olduğunu, 
2003 yılında ise bu 
rakamın 48 milyar 
doları bulduğuna 
dikkat çekerek, 
"2000 yılından 2003 
yılına dünya çapında 
ihracat yüzde 17 
artarken ülkemiz 
ihracatı yüzde 76 
artmıştır. Türkiye'nin 
rekabet gücünün 
dünya ortalamasın- . 
da 52. sırada olduğu 
tarihsel bir durak
tayız. İçinde bulun
duğumuz bu tarihsel 
zemin ve artan 
dünya rekabeti bizi 
ayakta kalma ve iler
leme yolunda yeni 
kavram, yeni 'süreç 
ve yeni yöntemler 
aramaya itiyor. Bir 
arayış içindeyiz. Bu. 
arayışın son yıllarda 
en popüler ifadesi 
bize yine aynı kavra
ma götürmektedir, o 
da markadır" dedi. 
Türkiye'nin ulus
lararası markalar 

oluşturmak için 
gerekli verimli 
endüstriye sahip 
olmadığını anlatan 
Satıcı, verimli 
endüstrinin tasarım
cıyla, marka yöneti
cisiyle kurulabile
ceğini söyledi. "By 
noktada finansman 
hep ifade edildiği 
gibi birinci sorun 
değildir" diyen Oğuz 
Satıcı, "İlk sorun 
dünya trendlerini 
anlayacak ve 
kavrayacak tasarım
cıların ve fark 
yaratıcıların oluş
ması ve bunların fir
malarla buluşması 
sorunudur. Biz TİM 
olarak, kurduğumuz 
Türkiye Tasarım 
Konseyi yoluyla 
tasarımın bütün 
bileşenlerinin ortak 
hareket ettiği bir 
platform yarattık. Bu 
platform yoluyla 
Türkiye sanayi
cisinin ve ihra
catçısının tasarım
cıyla buluşma 
sürecini hızlandır
maya çalışıyoruz" 
diye konuştu.
"DAHA ÇOK 
ARAŞTIRMA YAP
MALIYIZ"
TİM Başkanı Satıcı^ 
rekabet gücünü yal
nızca girdi maliyet
lerinde, vergi 
yükünün hafi
fletilmesinde ara

manın bütün hak
lılığına rağmen 
yeterli olmadığını 
dile getirerek, söz
lerini şöyle 
tamamladı:
"Tekstil konfeksiy
on, mücevher, kıs
men makine sanayi, 
tüketici elektroniği 
üzerine markalâş- 
mamız, İT sek
töründe yazılım 
alanında güçlen
memiz öncelikle 
mümkün görünmek
tedir. Bu sektörlerin 
uluslararası ihtimal
lerini araştırmak ve 
değerlendirmek, 
bunları raporlamak 
ve buradan çıkan 
spesifik sonuçları 
geliştirmek zorun
dayız. Biz TİM olarak 
önümüzdeki 
dönemde ulus
lararası pazarla
manın temel 
dinamiklerini ortaya 
koyan ve tek tek 
ülkelerde ve gelişen 
pazarlarda perak
ende merkezli iş fır
satlarını ve yapıl
ması gerekenleri 
ortaya koyan bir 
pazarlama konferan
sı yapmayı planlıy
oruz. Ayrıca 
Anadolu'da marka, 
tasarım yönetimi ve 
iletişim konulu sem
inerlerimizle Eylül 
ayından itibaren 
başlıyoruz."

Trafik sigorta 
sisteminde 
düzenleme

Trafik sigorta siste
mi yeniden düzen
leniyor. Artık 
hasara yol açan ya 
da poliçesini 
zamanında yenile
meyenlerin prim 
yükü daha da 
artacak.
Yeni trafik sigortası 
sistemi yaklaşık 7 
milyon araç sahibi
ni ilgilendiriyor.
Yeni sistemde 
poliçesini zamanın
da ödemeyenler 
daha fazla prim 
ödeyecekler.
Poliçelerde doğa
cak bir günlük 
boşluk bile, taşıt 
sahiplerinin mevcut 
indirim haklarını 
yitirmelerine yol 
açacak.
Trafik kazalarının 

önlenmesi açısın
dan da bir yatırım 
getiriyor bu sistem. 
Yıl içinde neden 
olunan hasarlar i 
ertesi yıl ödenecek, 
primleri artıracak. 3 
yıl boyunca hiç 
hasara neden 
olmayan bir sigor
talıyla, son 3 yıl 
hasara yol açan 
sigortalı arasındaki 
prim farkı yüzde 
100'e kadar çıka- ‘ 
bilecek.
Sahtekarlığa karşı 
geniş önlemler 
içeren sistemin sig
orta şirketlerine । 
yararı gelirlerin art
ması, devlete fay- < 
dası ise vergi kay- l 
binin önlenmesi 
olacak

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE fT O Q A O O
KÖRFEZ OFSET IO O O O

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450MASFALTA
-j CEPHE12DÖNÜM2.SINIFZİRAATALANI
== ÇİFTLİK,DÜKKANVEYAYURT
C YAPILABİLİRSATILIKARSA

«Tel: (0.224) 513 96 83

■ BURSAHAKİMİYETVE |
. KENT GAZETELERİNE 1 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR

1 KÖRFEZ REKLAM I
I TEL: (0.224) 513 96 83 I
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Alicimde Miye’ye l evsahiplidi
Atletizmde Türkiye, 
2005 ve 2006 yılların
da 2 ayrı uluslararası 
organizasyona 
evsahipliği yapacak.

' Alınan bilgiye göre 
Türkiye, Avrupa 
Uluslar Kupası 
Yarışmalarına gele
cek yıl üstüste 3. kez 
düzenleyecek.
Avrupa Atletizm

• Birliği'nin (EAA) 
[ kararına göre, 2005 

yılı İkinci Lig (B) 
Grubu müsabakaları, 
İzmir'de 
gerçekleştirilecek.

' Milli takımlar bazında 
Avrupa'nın en üst 
düzey organizasy
onu olan Avrupa 
Uluslar Kupası'nın,

“Yara/ aşın^ük altında^
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek. Türkiye'de her 
sorunun çözümünü 
sadece yargıdan 
beklemenin yargıyı 
aşırı yük altına sok
tuğunu belirterek, 
"Hukuk bir oksijen 
kadar ihtiyaçtır" 
dedi. Danıştay ve 
Yargıtay'a yeni 
seçilen üyeler, 
Ankara Adliyesi 
Konferans 
Salonu'nda düzenle
nen törenle mazbata
larını aldılar. Törene, 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı 
Mustafa Bumin, 
Danıştay Başkanı 
Ender Çeliker, Askeri 
Yargıtay Başkanı 
Hakim Tuğamiral Dr. 
Ferhat Ferhanoğlu, 
Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkanı 
Hakim Tuğgeneral Dr. 
Erol Alpar, Sayıştay 
Başkanı Mehmet 
Damar ile Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Nuri 
Ok'un yanısıra çok 
sayıda davetli katıldı. 
Törende bir konuşma 
yapan Bakan Çiçek, 
Türkiye'nin önemli bir 
değişim süreci 
yaşadığını, bunun

Dünya Üniversite 
Yaz Spor Oyunları 
öncesi İzmir için iyi 
bir deneyim olacağı 
bildirildi.
2003 yılında Vestel'in 
sponsorluğunda 
İstanbul'da düzenle
nen ikinci Lig yarış
maları başarılı bir 
organizasyonla 
sonuçlanmış, bu yıl 
da bu kez Birinci Lig 
mücadelesi İstanbul'
da yapılmıştı. 
Gelecek yıl ikinci Lig 
yarışmalarını düzen
lemek için çeşitli 
ülkelerce gönderilen 
talep dosyaları EAA 
konsey toplantısında 
görüşüldü ve Türkiye 
ile Estonya'nin 

ekonomik, sosyal ve 
hukuk alanında yan
sımalarının bulun
duğunu söyledi. Bu 
sürecin karmaşık, 
sancılı ve sıkıntılı 
olduğu vurgulayan 
Çiçek, bunların aşıl
masında yasama, 
yürütme ve yargıya 
önemli görevler 
düştüğünü belirtti, 
insanın kendisi ile 
ilgili olmadığı zaman 
herşeyin düzgün ve 
kuralına uygun olarak 
işlemesini istediğini 
ancak kendisi 
sözkonusu olduğu 
zaman 'Herşey 
düzgün gitsin, ben 
hariç' dediğini kayde
den Çiçek, yargının 
önündeki en temel 
sorunun da bu 
olduğunu dile getirdi. 
Türkiye'de bir zih
niyet karaşıkhğı 
yaşandığını İfade 
eden Çiçek, "Bu 
toplumun insanları, 
gerçekten adalet 

başvuruları diğer 
adayları geride 
bırakarak kabul 
edildi.
Buna göre 18-19 
Haziran 2005 gün
lerinde Estonya'nin 
başkenti Tallinn, ligin 
(A) Grubu'na katıla
cak 8'er erkek ve 
bayan takıma 
evsâhipliği yaparken, 
İzmir de 11 bayan ve 
13 erkek takımın 
katılımıyla (B) Grubu 
yarışmalarını 
düzenleyecek.
İkinci Lig'de yer alan 
Türkiye'nin erkek ve 
bayan takımları da 
İzmir'de Birinci Lig'e 
yükselme mücadele
si verecek. Bayan 

istiyor mu, istiyor 
gibi mi gözüküyor? 
Bana sorarsanız, 
önemli bir kısmı istiy
or gibi gözüküyor. 
İstiyor olsaydı, 
karşılaştığı her prob
lemde kestirme bir 
yol aramaz, hukuk ve 
yasa yolundan 
giderek, sorunlarına 
çözüm arama nok
tasında olurdu. 
Sorunların 
çözülmesini istiyor
sa, zihniyet kar
maşasından kurtul
mamız gerekiyor" 
diye konuştu.
Yargının önündeki 
diğer bir sorunun da 
'zihniyet karışıklığı' 
olduğunu anlatan 
Çiçek, bir sorunu 
kanuni ve hukuki yol
larda değil de 
'kestirmeden çözmek' 
istemenin neden 
olduğu sorunların 
yargıyı zora sok
tuğunu kaydetti. 
"Bizim vatan

milli takımının rakip
leri AASSE (Avrupa 
Küçük Devletler 
Atletizm Birliği), 
Arnavutluk, 
Azerbaycan, Bosna- 
Hersek, Ermenistan, 
Gürcistan, İsviçre, 
Kıbrıs Rum Kesimi, 
Makedonya ve 
Moldova olurken, 
erkeklerde ise 
Türkiye, AASSE, 
Arnavutluk, Andorra, 
Azerbaycan, Bosna- 
Hersek, Bulgaristan, 
Ermenistan, 
Gürcistan, 
Hırvatistan, Kıbrıs 
Rum Kesimi, 
Makedonya ve 
Moldova ile 
yarışacak 

daşlarımız neticeden 
hareket ederler, 
sorunların sebepler
ine bakmazlar" diyen 
Çiçek, vatandaşların 
bir sorun ile 
karşılaştırkaları 
zaman onun sebe
plere değil de en son 
kendisi ile muhatap 
olana suç bulduğunu 
ifade ederek, "Oysa 
yargı bir sonuçtur. 
Vatandaşlar konu 
beraat ile sonuçlanı- 
ca 'bir yolu bulundu, 
çözüldü' diyor. Bu da 
yargıyı töhmet altında 
bırakıyor" ifadesini 
kullandı. Türk 
yargısından aşırı bek
lenti bulunduğunu 
söyleyen Çiçek, 
Türkiye'deki birçok 
sorunun çözümünün, 
tek başına yargının 
gayreti, çabası, 
fedakar çalışmalarıy
la sağlanamaya
cağının altını çi^di. 
Her sorunun çözü 
münü, sadece yargı
dan beklemenin, 
yargıyı aşırı yük altı
na soktuğuna dikkati 
çeken Çiçek, bu bek
lentiler karşılana
madığında yargının 
sıkıntıya düştüğünü, 
töhmet altında 
kaldığını dile getirdi.

Ev sahibi 
olmanın 

maşrafları

inşaatı yeni tamam
lanmış binadan ev 
satın almayı 
düşünüyorsanız sizi 
birçok masraf bek
liyor. Çünkü, yeni 
bir binadan ev alan
lar sadece su, elek
trik ve doğalgaz 
aboneliği için orta
lama 2 milyar lirayı 
gözden çıkarmak 
zorunda kalıyor. 
Başkentte ASKİ'ye 
giderek yeni aldığı 
evi suya abone yap
mak isteyen bir kişi, 
arsanın parseline, 
yerine ve cephesine 
göre 400 milyon ile 
3 milyar lira arasın
da ilk abone bedeli 
ödüyor. Abonelik 
bedeli için öden
mesi gereken 
ücretler yalnızca su 
ile sınırlı kalmıyor. 
Yeni bir binadan ev 
aldıysanız, doğal- 
gaza, elektriğe ve 
eğer isterseniz 
kablolu televizyona 
da abone olmanız 
gerekiyor.
Doğalgaz kullan
maya başlamak için 
kombi projesi 
çizdirip, EGO'ya 
başvurduktan sonra 
doğalgaz saati için 
300 dolar ödeyerek 

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■■■ 3ÜNLÜK SİYASİ OAZHTB HHMÜ 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

abonelik işlemleri 
yaptırtabiliyor. 
Doğalgaz saati için 
istenen bu bedel, 
EGO'ya 6 taksitte 
ödenebiliyor. Yeni 
bir evi yaşanabilir 
hale getirmek için 
sadece su ve doğal
gaz aboneliği de 
yeterli olmuyor. Bir 
de elektriğe abone 
olunması gerekiyor. 
Evin elektriğe 
abone yapılması 
için ilgili elektrik 
idaresine 80 milyon 
lira abone ücreti 
ödeniyor. Gündelik 
ihtiyaçlarınızı 
karşılamak amacıy
la yürüttüğünüz 
abonelik faaliyetleri 
tüm bunlarla bit
miyor. Ev, normal 
antenle televizyon 
seyredilmeyecek bir 
konumda ise 
Telekom tarafından 
kablolu televizyon 
hizmetinden yarar
lanabilirsiniz.
Kablolu televizyona 
da abone olmanın 
bir bedeli var. Bu 
hizmetten sürekli 
yararlanmak 
isteyenlerden ilk 
etapta 43 milyon 
lira talep ediliyor.
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TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU
Bursa ili Gemlik ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Koruma ve Dayanışma Derneği’nin 4721 

sayılı yasanın 76. maddesi gereğince alınan karar ile aşağıda açıklandığı şekilde tüzük 
değişikliği yapılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ :
Madde 1 * DERNEĞİ ADI: Bursa ili Gemlik 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koruma ve 
Dayanışma Derneği

MADDE 2 : DERNEĞİN ADRESİ: Hükümet 
Binası Kat: 5 Gemlik I BURSA

MADDE 3 : DERNEĞİN AMACI: Milli Eğitim 
Müdürlüğü Müdürlüğe bağlı kurum hizmet
lerinin daha iyi iyiye götürülmesi, etkinliklerin 
arttırılması, yardımlaşma ve dayanışmanın 
sağlanması

MADDE 4 : Çalışma konuları ve çalışma 
biçimleri:

a) Müdürlüğü ve bağlı kurumların araç, 
gereç, bina yapımı, bakım ve onarımı, donanımı 
ve benzer ihtiyaçlarını temin etmek

b) Müdürlüğün ve bağlı kurumların motorlu 
araç ve servis ihtiyaçlarınrkarşılamâk, bakım 
onarımlarını yapmak

c) Müdürlük hizmetlerini bilgisayar teknolo
jisi ile donatmak ve gelişmiş teknolojileri 
hizmete sunmak.

d) İlçe düzeyinde başarılı öğretmen ve 
öğrencileri ve diğer personeli teşvik etmek, 
maddi ve manevi yönden destekleme.

e) Okullar arası yardımlaşmak ve yardımlaş
mayı sağlamak ve teşvik etmek

f) Üyelerin ve aile fertlerinin sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı 
olmak, hak ve menfaatlerinin korunmasında 
maddi ve manevi destek sağlamak.

g) Konferans, yarışma, müsamere ve geziler 
düzenlemek, piyango, balo, sergi, yemek, ker
mes, konser ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

h) Kamp hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, 
i) Tanışma toplantıları tertiplemek, eğlence 

geceleri düzenlemek.
j) İlçede diğer şube idari amirlikleri ile 

diyaloga giderek Milli Eğitim Hizmetlerine bu 
birimlerinde aktif katılımını sağlamak.

k) Öğretmen ve yardıma muhtaç öğrenci ve 
personele maddi ve manevi yardımlarda bulun
mak.

I) Eğitim ve öğretim konularında basın ve 
yayın çalışmaları yapmak.

m) Okullar arası sportif ve kültürel 
faaliyetlerde bulunmak.

n) Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt 
pansiyon, kitaplık ve okuma odası tesisleri kur
mak ve işletmek.

o) İlçede öğretmen evinin yapılması ve 
geliştirilmesi, lojman temini ve hizmete sunul
ması için gerekli çalışmaları yapmak dernek 
dolaylı ve dolaysız suretle siyasetle iştikal ede
mez.

MADDE 28 : Dernek aşağıda yazılı defterleri 
tutar.

1) Üye Kayıt defteri 2) Karar Defteri 3) Gelir 
ve Gider Defteri, 4) Gelir ve gider evrak defteri 
5) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri 6) 
Demirbaş defteri 7) Alındı belgesi kayıt defteri

Bu maddede sayılan defterlerin noterden 
tasdikli olması zorunlu olup, dernekler kanunun 
62. maddesine uygun olarak tutarlar.

MADDE 31 : Derneğin gelirleri şunlardır:
a) Giriş vc aidat üyelerden 50.000 TL 

(ELLİBİN) lira giriş aidatı ve 10.000 TL (ONBİN) 
lira aylık aidatlarından ibaretttir. Aylık aidat 
aylık 10.000 TL olarak veya yıllık 120.000 TL 
olarak ödenebilir. Her iki gelir nevinin de mik
tarı genel kurullarca arttırılabilir.

b) Dernek yayınları, tertiplenen piyango, 
gezi, balo, eğlence, yemek, sergi, temsil, 
konser, konferans, kermes gibi faaliyet gelirleri

c) Derneğin mal varlığından sağlanacak 
gelirler.

d) Kamp hizmeti çalışmalarından elde edile
cek gelirler

e) Bağış ve yardımlar
Dernek Kanunun 61. maddesindeki tahditler 

mahfuzdur.

YENİ ŞEKLİ :
Madde 1 - DERNEĞİ ADI: Gemlik İlçesi 

örgün ve ve Yaygın Eğitimi Destekleme 
Derneği

MADDE 2 : Derneği Adresi : Bursa - Gemlik 
ilçesidir.

MADDE 3 : DERNEĞİN AMACI: Gemlik 
ilçesinde örgün ve yaygın eğitim kurumlan 
hizmetlerinin daha iyiye götürülmeşi etkinlik
lerin arttırılması, yardımlaşma ve dayanışmanın 
sağlanmasıdır.

MADDE 4 : Çalışma konuları ve çalışma 
biçimleri:

a) Gemlik ilçesi örgün ve yaygın eğitim 
kurumlan araç, gereç, bina yapımı, bakım ve 
onarımı, donanım ve benzer ihtiyaçlarını temin 
etmek.

b) Gemlik ilçesi örgün ve yaygın eğitim 
kurumların motorlu araç ve servis ihtiyaçlarını 
karşılamak, bakım ve onarımlarını yapmak.

c) Gemlik ilçesi örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarını bilgisayar teknolojisi ile donatmak 
ve gelişmiş teknolojileri hizmete sunmak.

d) ilçe düzeyinde başarılı öğretmen ve 
öğrencileri ve diğer pörsoneli teşvik etmek, 
maddi ve manevi yönden desteklemek.

e) Örgün ve yaygın eğitim kurumlan arası 
yardımlaşmak ve yardımlaşmayı sağlamak ve 
teşvik etmek.

f) Üyelerin ve aile fertlerinin sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı 
olmak hak ve menfaatlerinin korunmasında 
maddi ve manevi destek sağlamak.

g) Konferans, yarışma, müsamere ve geziler 
düzenleemek, piyango, balo, sergi, yemek, ker
mes, konser ve benzeri faaliyetlerinde bulun
mak.

h) Kamp hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.
i) Tanışma toplantıları tertiplemek, eğlence 

geceleri düzenlemek.
j) İlçede diğer şube idari amirlikleri ile 

diyaloga girerek Milli Eğitim hizmetlerine bu 
birikimlerinde aktif katılımı sağlamak.

k) Öğretmen ve yardıma muhtaç öğrenci ve 
personele maddi ve manevi yardımlarda bulun
mak.

I) Eğitim ve öğretim konularında basın ve 
yayın çalışmaları yapmak.

m) Okullararası sportif ve kültürel 
faaliyetlerde bulunmak.

n) Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, 
pansiyon, kitaplık ve okuma odası tesisleri kur
mak ve işletmek.

o) İlçede öğretmen evinin>yapılması ve 
geliştirilmesi, lojman temini ve hizmete sunul
ması için gerekli çalışmaları yapmak. Dernek 
dolaylı veya dolaysız hiçbir süratli siyasetle 
iştigal edemez.

MADDE 28 : Dernek aşağıda yazılı defterleri 
tutar: Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, işletme 
Defteri, Envanter Defteri, Alındı Belgesi Kayıt 
Defteri

Bu maddede sayılan defterlerin noterden 
tasdikli olması zorunlu olup, her yıl son ayda 
notere tasdik ettirilir.

MADDE 31 : Derneğin gelirleri şunlardır :
a) Giriş ve aidat üyelerden 5.000.000 TL 

(Beşmilyon) lira giriş aidatı ve 1.000.000 TL (bir- 
milyon) lira aylık aidatlarından ibarettir. Aylık 
aidat aylık 1.000.000 TL. olarak veya yıllık 
12.000.000 TL olarak ödenebilir. Her iki gelir 
nevinin de miktarı genel kurullarca artırılabilir.

b) Dernek yayınları, tertiplenen piyango, 
gezi, balo, eğlence, yemek, sergi, temsil, 
konser, konferans, kermes gibi faaliyet gelirleri

c) Derneğin mal varlığından sağlanacak 
gelirler.

d) Kamp hizmeti çalışmalarında elde edile
cek gelirler, e) Bağış ve yardımlar.

Dernekler Kanununun 61. maddesindeki 
tahditler mahfuzdur.

Toplumun yüzdı
2.1'i latan»'

taşıyıcısı
çıktığını, her yıl, i 
yüzlerce talasemi I 
hastası çocuğun 1 
dünyaya geldiğini 1 
ifade etti.
Recep Akdağ, söz I 
konusu program kap-1 
samında, kalıtsal kan I 
hastalıklarıyla etkin I 
mücadeleyi 
hedeflediklerini 
anlattı.
Türkiye'de sık 
görülen talasemi -.j 
hastalığı ile 
mücadelede, 
evlenecek çiftlerin 
evlilik öncesi yaptıra
cakları testlerin 
önemli olduğunu 
kaydeden Akdağ, bu | 
testlerin, hastalığın 11 
erken dönemde sap- I 
tanarak 
önlenebilmesini 
sağladığını anlattı. I 
Akdağ, talasemi ve 
diğer tüm kalıtsal kan 
hastalıklarının . 
tedavisinin güç ve j 
pahalı olduğunu 
belirtti. Bu hastalıkta 
aileler ve çocukları 
için zorlu bir tedavi j 
sürecinin söz konusu 
olduğunu ifade eden 
Akdağ, bu nedenle, ] 
yapılacak testler 
sonucunda, 
hastalığın erken 
dönemde tespitinin I 
hayati önem 
taşıdığını vurguladı. I

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Türkiye'de 
yaklaşık 1 milyon 300 
bin Akdeniz Anemisi 
(talasemi) taşıyıcısı 
ve 4 bin 500 talasemi 
hastası bulunduğunu 
bildirdi.
Akdağ, yaptığı yazılı 
açıklamada, Sağlık 
Bakanhğı'nca 
başlatılan "Kalıtsal 
Kan Hastalıkları 
Kontrol Programı*'mn 
başarıyla sürdüğünü, 
program kapsamın
da, toplumun, kalıtsal 
kan hastalıkları 
konusunda bilgilen
mesi, genetik rehber
lik ve tarama hizmet
lerinin sunumunun 
yer aldığını kaydetti. 
Kalıtsal bir kan 
hastalığı olan 
talaseminin, 
Türkiye'de görülme 
sıklığının yüksek 
olduğunu vurgulayan 
Akdağ, Türkiye'de 
yaklaşık 1 milyon 300 
bin taşıyıcı ve 4 bin 
500 talasemi has
tasının yaşamını 
sürdürdüğünü 
bildirdi.
Bu rakamlara göre, 
Türkiye nüfusunun 
yüzde 2.1'inin talase
mi taşıyıcısı, 
olduğunu kaydeden 
Akdağ, bu oranın, 
bazı bölgelerde 
yüzde 13'lere kadar

Gemlik Kaymakamhğı’ndan 
aldığım yeşil kartımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 

SUNA ÖZDİVRİK

Gemlik Nüfus
Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanım ile ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

NURTEN BULUT
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Bel ağrısına karşı egzersizler Beyaz ve düzgün dişler 
için ne yapılmalı?

Her hekim biraz fark
lı türde egzersizler 
önerebilir. Yine de 
aşağıdakilir genel 
olarak kabul edilen 
ve hasta tarafından 
da kolaylıkla evde 
uygulanabilecek 
egzersizlerdir. 
Köprü kurma 
Dizlerinizi bükerek 
ve ayak tabanlarınız 
yere düz basacak 
biçimde sırt üstü 
yatın. Kalça çevresi 
kaslarınızı kasarak 
kalçanızı yukarı 
kaldırın. Bunu 
yaparken, sırtınızın 
üst kısmı yere 
yapışık ve düz 
kalsın. Beş saniye 
öyle kalın ve sonra 
gevşeyip yeniden 
yapın, yapabildiğiniz 
kadar.
Dizleri karına çekme 
Deminki gibi, yere 
yatın. Önce diz
lerinizden birini 
sonra da diğerini 
karma doğru 
kaldırın. Her iki

Diyet furyası çocukları da sardı
Türkiye Diyetisyenler 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi uzman 
diyetisyen Dilara 
Koçak, diyete başla
ma yaşının çok 
düştüğüne işaret 
ederek, "12-13 yaşın
daki çocuklar gazete 
sayfaları, dergilerden 
koparılmış diyetleri 
yapıyorlar. Bu çok 
tehlikeli" dedi.
Koçak, ergenlik yani 
büyüme ve geliş
menin tamamlan
madığı dönemde 
diyet programı yaz
madıklarını belirtti. 
Ancak bu yaştaki 
çocukların kendilerini 
arkadaşları ya da 
"lolita" denilen 
mankenlerle 
karşılaştırdıklarını 
kaydeden Koçak, 
şunları söyledi: 
"Onlar gibi olamadık
ları zaman ya yedik
lerini çıkarma olarak

diziniz de karın hiza
sına geldiğinde, her 
iki elinizle dizleri 
tutup göğsünüze 
doğru çekin ve kalça 
kaslarınızın çek
ildiğini hissedin. Bu 
anda, alnımzı dizlere 
doğru kaldırın ama 
boynunuzu zorla
mayın. Bu pozisyon
da yine beş saniye 
kalın. Sonra, 
yavaşça dizlerden 
birini sonra da 
diğerini yere koyun. 
Dinlenin ve aynı 
hareketi yineleyin. 
Asker duruşu 
Dimdik ayağa kalkın. 
Göğsünüzü dışarı 
çıkarın, omuzlarınızı 
geri çekin. Beş 

bilinen 'bulumia* ya 
da beslenmeyi red
detme ve bu nedenle 
aşın kilo kaybına 
uğrama olarak tanım
lanan 'anoreksiya' 
adlı yeme bozukluk
larına yakalanabiliy
orlar. Ya da etraftan 
duydukları ilaç ve 
takviyeleri kullan
abiliyorlar. Diyete 
başlama yaşı çok 
düştü. 12-13 yaşında
ki çocuklar gazete 
sayfaları, dergilerden 
koparılmış diyetleri 
yapıyorlar. Bunları 
birbirlerine veriyorlar. 
Bu çok tehlikeli. Bu

saniye öyle kahn. 
Gevşeyin ve 
yineleyin.
Yarım mekik çekme 
Dizler bükük, kollar 
yanlarda yere yatın.
Başınızı kaldırıp, 
omuzlarınızı yerden 
kaldırarak dizlerinize 
ellerinizle uzanın.
Bunları yaparken 
normal nefes alıp 
vermenizi sürdürün. 
Gevşeyip yere geri 
yatın ve dinlenip

- hareketi yineleyin. 
Kızgın kedi duruşu 
Ellerini? ve dizleriniz 
üzerine durun.
Belinizi yukarı doğru 
kemerleştirin. Beş 
saneyi öyle kalın.
Normal nefes alın.

yaşta diyete başla
mak çocuğun 
büyüme ve geli 
şmesini engeller, 
eksik beslenmesine 
nedenolur." 
Çocukları bu durum
da olan aileleri bir 
beslenme ve diyet 
uzmanına gitmeyi 
öneren Koçak, "Biz 
bu yaştakilere doğru 
beslenmeyi anlatıy
oruz. Doğru protein 
ve kalsiyumu 
almasını, karbon
hidratı dengeli 
tüketmesini, meyve 
ve sebze yemesini ve 
spor yapmasını öner

Gevşeyin. İlk 
pozisyona gelip 
yineleyin.
Kalçadan tekme 
atma
Biraz önceki gibi, 
eller ve dizleriniz 
üzerinde durun. 
Sırtınızı düz tutarak 
yavaşça bir 
bacağınızı kaldırarak 
geriye itin. Beş 
saniye öyle kalın. 
Bacağı eski yerine 
getirerek aynı 
hareketi diğer 
bacak için yapın.
Zamanla, 
güçlendikçe, ayak 
bileklerinize ağırlık 
koyarak, bu 
hareketleri yapa
bilirsiniz 

iyoruz. Bunu 
yaparken de diyet 
günlüğü tutmasını 
hedefliyoruz" diye 
konuştu.
Her insanın farklı 
metabolizması 
olduğunu kaydeden 
Koçak, ailelerin 
yemeği ödül veya 
ceza şeklinde bir 
baskı unsuru olarak 
kullanmamaları 
gerektiğini ifade ettL 
Ailelerin bazı yiye
cekleri yasaklamak 
yerine miktarını 
ayarlamalarını öneren 
Dilara Koçak, 
"Çocuğa şunu 
öğretin diyoruz; (evet 
biz bugün hamburger 
yemeğe gidiyoruz 
ama sabah sütünü 
içeceksin. Akşama 
mutlaka sebze 
yemeği yiyeceksin, 
öğlen de meyve). O 
çerçeveyi çocuğa 
öğretmek lazım"dedi.

gerçekten de 
kişinin kendine 
verdiği önemi, 
kültürel 
yapısını, karak
terini ortaya —

düzgün dişleri olan 
kişilere herkes 
imrenir. Buna sahip 
olabilmeniz için 
teknoloji ve bilim 
bize tüm olanakları 
sağlanmakta.
Memorial Hastanesi 
Ağız Diş ve Çene 
Hastalıkları Bölüm 
Başkanı Diş Hekimi 
Emek Külür, sağlıklı 
dişlere sahip 
olmanın ipuçlarını 
veriyor: Düzgün 
dişlere sahip olmak 
özellikle de doğal 
dişlerimizi koru
yarak sahip olmak 
hem de her yaşta 
mümkün. Evet 
orthodonti bize çok 
güzel imkanlar 
tanıyor. İster 30 
yaşında olun 
ister 60 yaşında diş
lerinize tel takılması 
ile dişlerimizi düzel
tebiliriz. İster inanın 
ister inanmayın 
doğal dişlerinizi 
koruyarak ve de 
çok kısa zamanlar
da sadece estetikle 
ilgili düzenlemeleri 
yapabiliyoruz.
Ve bu distellerinin 
dişle aynı renk 
olanları hatta ve 
hatta görünmeyen-

NÖBETÇİ ECZANE
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İNCİ ECZANESİ

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BBKB

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 1927

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Düzgün temiz 
ve beyaz dişler

a*

Düzgün uışı«ı«-‘ 
sahip olduktan 
sonra daha beyaz 
dişler isteriz. 
Dişlerinizin 10 kat 
daha beyaz 
olmasını ister- 
misiniz ? Artık bu 
da mümkün. Yeni 
beyazlatma sistem
leri ile 1,5 saat 
sonra dişleriniz 
8-10 kat daha 
beyaz olmakta. 
Özellikle bu nokta
da hastalar diş 
yüzeyi temizliği ile 
beyazlatma işlemini 
tam ayırt ede
memekte.
Dişlerinizi günde iki 
kere özelliklede 
gece yatmadan 
önce düzgün teknik 
ve sadece 
^rçalamış olmak 
için fırçalamayıp, 
3 dk süreyi kulla
narak diş etini ve 
her dişi tek tek 
fırçaladığınızdan 
emin olarak 
fırçalarsanız ve 
günde bir defa 
diş ipi kullanırsanız 
sizin, doktorunuz 
tarafından yapılan 
diş yüzeyi temi
zliğine ihtiyacınız 
kalmaz.
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Gemlik Popstarlan bekliyor
Kurtuluş Şenlikleri için Gemlik’e 
gelecek olan Popstar’lar, 
bu akşam saat 20.30’da 
İskele Meydam’nda Gemlikli 
hayranları ile buluşacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Televizyonların 
düzenlediği ses 
yarışmalarından 
halkın tanıdığı 
Popstar’lar 
bu akşam 
saat 20.30’da 
İskele Meydam’nda 
Gemlik'lilerle 
buluşuyor.
Gemlik'in düşman 
işgalinden 
kurtuluşunun 
82 nci yılı 
nedeniyle düzenle
nen eğlence 
şenliklerinde 
konser verecek 
popstar’lar yeni 
düzenlenen 
Festival Alanı'nda 
Gemliklilerle 
buluşacak.
İskele Meydanında

düzenlenen 
kurtuluş şenlik
lerinde Gemliklileri 
coşturacak 
olan popstarlar 
ilçede şimdiden 
heyecan yaratmaya 
başladılar.
Günlerce televizyon 
ekranlarından 
takip edilen ve 
halkın oylarıyla 
birinci olan Abidin 
ve ikinci Firdevs'in 
yanı sıra dördüncü 
finalist ve genç 
kızların sevgilisi 
Barış ile genç 
erkeklerin başını 
döndüren Aydan 
bu akşam İskele 
Meydam’nda 
sevenlerini 
coşturacaklar.
Tüm hazırlıkların

ABİDİN
tamamlandığı 
ve yapılan yeni 
sahnede hayran
larıyla buluşacak 
popstarlara 
Alpay ile 
Türkstar finalisti 
Faruk Emre ve 
TGRT'te Pazar 
Yıldızları 
programını sunan 
seksi sunucu Yelda 
Gemlik'in kurtuluş 
şenliklerine renk 
katacaklar.

FİRDEVS BARIŞ AYDAN

FARUK EMRE ALPAY YELDA

TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

■KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
ı«Mg!mm**1 ıı ııı ıı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 1



“İyi Bir 
Gelecek 
Aykent’le 
başlar”

im o

X 2002

Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 
Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 - 2005 öğretim yılı kayıtlarına 

başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
GEMLİK

11 Eylül 2004 Cumartesi FİYATI: 250.000- TL.

SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

ÜCRET
3.000.000.000 TL
3.750.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

^Ğemlikln düşman işgalinden kurtuluşunun 82. yıldonüm^ü nedenj^l^düzenlenen;şenlikler dün startaldı.

Kurtuluş Şenlikleri başladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Geleneksel hale gelen Kurtuluş Şenliklerine bu yıl Kardeş 
Şehir Navodarı, Bulgaristan, Kosova ve Gürcistan Halk 
Dansları ekipleri ile Popstarcıların konseri ile başlandı.

Kurtuluş Şenlikleri
Bugün Gemlik’imizin kurutuluşunun 82. 

yıldönümünü kutluyoruz.
Yurdumuzu işgal eden Yunan askerlerinin 

topraklarımızdan kurtuluşunun yıldönümü.
Çocukluğumda Kurtuluş kutlamaları resmi 

törenleri klasik hale gelmişti.
Bugün, o klasik törenlerde ufak tefek değişik

likler yapıldı.
Milis Kuvvetlerinin şehrin kuzeyinden top 

atışlarıyla girişi. Birkaç atlı çiftçi tüfeklerle alana 
gelir, tüfek sesleri duyulur. Atlılar Hamal Delo’yu 
kovalarlar ve iskeleden denize atarlar. Sonra bir 
kız çocuğu özgürlüğü temsil eder. O’nun 
göğsünden bir asker Türk bayrağı çıkarır...)

Bu törenler hala yapılır benim ülkemde.
Konuşmalarda Yunan düşmanlığı seksen 

küsflr yıldır sürer giderdi.
Şimdilerde Kurtuluş günleri halk festivalleri 

veya şenlikleri halinde kutlanıyor.
İnsanlara düşmanlık yerine uluslararasında 

barış ve kardeşlik duyguları verilmeye çalışılı 
yor.

Gemlik’te de yaklaşık 15 yıldır bu tür kutlanı 
yor Kurtuluş günleri..

Kurtuluş günümüze hangi ülkelerin folklörcü* 
leri katılıyor.

Bu yıl Romanya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, 
Gürcistan..

Oysa 11 Eylül Gemlik’in düşmün işgalinden 
kurtulduğu gündür.

Ama bu eskilerde kaldı artık.
• Kurtuluş günleri dostluk günlerine dönüştü.

Eğlence günlerine..
Yine de o günlerde yaşananları bilmede yarar 

var.

Kardeş Şehir Navodarı Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin, Belediye’yi ziyareti anlamlı anlar yaşandı.

Dostluklarımız torunlarımıza uzansın”
Gemlik Belediyesi’nin Romen kardeş 
Şehri Navodarı Belediye Başkanı ve 
Meclis üyeleri, dün Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile Belediye Meclis 
üyelerini Belediyede ziyaret ettiler. 
Navodarı Belediye Başkanı Calapod 
Tudorel, seslenen Belediye Başkanı 
Turgut, “Dostlukların iki ülke arasında 
torunlarımıza da uzansın" dedi.
Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3’te

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik’in kurtuluşu ....
Toplumsal dinamikler bir araya gelince ortaya 

çok olumlu eserler çıkıyor.
Önemli olan toplumsal yapıda duran statik ;;; 

enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürebilmek.
Üretime toplumun tüm kesimlerinin ve birey* 

terinin katılmasını sağlayabilmek.
Ulu önder Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni 

bağımsızlığına işte bu potansiyeli harekete geçi
rerek kavuşturdu.

22 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzu 
zafere dönüştüren en önemli unsur, Türk 
Toplumu'nda zaten var olan "yurt sevgisi" ve 
"bağımsızlık" duygularının tetiklenrhesidir.

Bunu başarabilenler, toplumun içindeki 
cevheri ateşleyebilenler toplumu şaha kaldırıyor
lar.

Atatürk'ün önderliğindeki Türk Ulusu; 
Cumhuriyeti böyle ilan etti.

Devrimleri böyle gerçekleştirdi.
Gemlik'i düşman işgalinden böyle kurtardı.
Aslında; Gemlik 11 Eylül'de sadece düşman 

işgalinden değil; karanlıklardan, irticadan, boyun
duruktan da kurtuldu.

Ancak;
Biz atalarımızın canlarıyla, kanlarıyla emanet 

ettiği Cumhuriyete ve Gemlik'e sahip çıkabildik 
mi?

Aklımızı başımıza devşirip çok ama çok yönlü 
olarak düşünmemiz gerekiyor.

Gün; siyasal otoriteyle, yerel yönetim 
unsurlarıyla, sivil toplum inisiyatifleriyle bugünün 
Gemlik'ini değerlendirme zamanı..

Yıldönümünü bayramlarla, festivallerle kutla
mak çok önemli.

Ama asıl önemli olan ;
Gemlik'i ulusal ve yerel değerlerine sahip çıka

bilen bir düzeye taşımak.
Eğitimli, kültürlü, üretken yurttaşların yaşadığı 

bir tertemiz, planlı bir Gemlik'i yaratabilmek ide
ali;

Gemlik'te yaşayan herkesin ortak ülküsü 
olmak durumunda.

82 yıl sonra gelinen nokta hiçte umut verici 
değil.

Çünkü; Gemlik beton yığınları arasına 
hapsedilmiş, hızla öz kültüründen uzaklaşmış, ve 
rimli topraklarını heder etmiş bir yapıda.

Sanayileşmek kaçınılmaz bir süreç.
Ancak üretim alanlarını sanayiye terketmek ise 

bağışlanamaz.
Ülke genelinde olduğu gibi Gemlik'te de 

ortaya çıkan gerçek verimli toprakların hızla 
sanayiye ve onun doğal bir sonucu olarak beton 
yığınlarına terkedilmesi..

Gemlik;
Sanayileşme-istihdam-göç-betonlaşma sar

malında "nefessiz"kalmış,bir yığın soruna yenik 
düşmüş durumda.

İşin garibi;
Gemlik ne sanayi kenti olabilmiş,ne turizm ne 

de tarım.
Gemlik yanlış ve bilinçsiz tercih sonucunda 

girdiği girdaptan kurtulmak için çırpınıyor.
Çırpındıkça da batıyor.
Bu bataktan çıkmak için Üniversite bir fırsat.
Bir an önce üniversiteyi yaşama geçirmek 

önemli bir ilk adım.
Daha ne kadar bekleyeceğiz?

II

Seyfettin SEKERSOZ 

Gemlik 
Belediyesi'nin 
düzenlediği 
geleneksel Sünnet 
Şöleni'nde 40 çocuk 
sünnet ettirildi.
Grup Çay 
Bahçesi’nde düzen
lenen sünnet 
şöleninde yaklaşık 
2000 kişi Gözde 
Yemek Sanayi'nin 
ücretsiz hazırladığı 
tavuklu pilav ile > 
ayran şölene katılan 
herkese dağıtıldı.
Göreve geldik
lerinden bu yana 
yaklaşık 350 çocuğu 
Belediye olarak 
sünnet ettirdiklerini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, sünnet

çocuklarının aileleri 
ne seslenerek 
"Sîzlerin mutlu
luğunu ben de 
yaşıyorum. Hiç 
kimsenin yapa
madığı şöleni biz 
yapı yoruz. Böyle 
güzel şenlikleri 
zenginler dahi 
yapamıyor.
İnşallah uzun yıllar 
bu şölenlerimiz 
devam eder" dedi. 
Okunan Mevlit'in 
ardından başlatılan 
sünnet kesim
lerinde Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Ufuk Kal 
isimli çocuğun 
kirveliğini yaparken 
kendisine sünnet 
hediyesi olarak 
altın taktı.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK I
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
ut 4i ı

Körfez Ofset j
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Kardeş Şehir Navodarı Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin, Belediye’yi ziyareti anlamlı anlar yaşandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlîk'in kardeş 
şehri Romanya'nın 
Navodarı şehri 
Belediye heyetinin 
karşılanışında 
dostluk mesajları 
verildi.
Kardeş şehir halkını 
çok sevdiğini dile 
getiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Dostluğu 
muz torunlarımıza 
kadar uzansın" dedi. 
Belediye Meclis 
Salonu önünde 
Başkan Mehmet 
Turgut ve eşi Hayriye 
Turgut ile Belediye 
Meclis üyelerinin 
çiçeklerle karşıladığı 
Navodarı Belediye 
heyetinde eski 
Başkan Dobre lon'un 
yanı sıra yeni başkan 
Calapod Tudorel, 
başkan yardımcısı 
Draghici Florentin ve 
Navodarı Belediye 
Meclis üyeleri eski 
anılarını tazelediler. 
Belediye Meclis 
Salonunda toplanan 
Gemlik ve Navodarı 
heyetleri Belediye

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

GAP’ı gapıyorlar...
Bir zamanlar ne diyordu Sn. 
Süleyman Demirel?

GAP’ı gaptırmam.” 
Elin yabancıları basıyor 
parayı, alıyor gayri menkulleri. 
Demek istiyorlar ki;
GAP’ı yaptırmam.
Hani GAP’ı gaptırmayacaktınız 
Sn. Süleyman Bey!
Konuşsamza.
Gelin görün ki; olanlar 
karşısında sus pus.
Yoksa pili mi bitti?

Başkanları tarafından 
tanıtıldı. Bu arada 
bir süre önce 
Navodarı'ya ziyarette 
bulunanlar arasında 
güzel anılar yaşandı. 
BU KARDEŞLİK 
BENZERİ OLMAYAN 
KARDEŞLİKTİR 
Konuşmaya "Sizi 
tekrar Gemlik'te 
görmekten çok 
mutluyum" diyerek 
başlayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Bu kardeşlik 
benzeri olmayan 

kardeşliktir. Biz 
Navodarı'de evimizde 
gibi rahattık, bizlerin 
de burada aynı 
rahatlığı duymanızı 
istiyorum" dedi.
Navodarı ziyaretinde 
iki kardeş şehir 
öğrencileri arasında 
yakınlaşmayı 
pekiştirmek için 50 
Navodan'lı öğrenciyi 
Gemlik'te ağırlamak 
istediklerini belirten 
Turgut, "Sizlerin ve 
bizlerin çocukları 
yapacakları gezilerle 
Gemlik ve Navodarı 
kentini görürler. 
Aileler arasında 
yakınlaşma doğar ve 
bu yakınlaşma ticari 
ilişkilere kadar uzar. 
Burada her türlü 
sanayi ve ticaret var. 
Dostluğumuz çocuk
larımızdan torun
larımıza kadar uzar." 
şeklinde konuştu. 
Navodarı Belediye 
Başkanlığına yeni 
seçilen Calapod 
Tudorel'de Gemlik 
heyetini Navodan'da 
misafir ettikleri için 
çok mutlu olduklarını 
dile getirerek "Bizim 
şenliklerimizde 
aramızda olarak bizi 
mutlu ettiniz. Biz de 
burada olmaktan çok 
mutluyuz. Ayrıca, 
slçenizde bir parka 
Navodarı ismini 
vermeniz bizi sevin
dirdi. Ekonomi ağını 
da geliştirmemiz 
lazım. Dostluğumuz 

çok uzun yıllara 
uzayacak" diyerek 
dostluk mesajı verdi. 
Kardeş şehir 
Navodarı Belediye 
Başkanı Calapod 
Tudorel Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a kardeşliği 
simgeleyen hatıra 
plaketi, Navodarı 
ziyaretinde çekilen 
resim albümü, 
Navodan'yı tanıtan 
CD ve özel 
hediyeler verdi. 
DOSTLUK 
KALBİMİZDE 
Navodarı Belediye 
Başkanı Tudorel'in 
verdiği dostluk 
mesajından çok 
etkilendiğini dile 
getiren Başkan 
Mehmet Turgut, 
dostluğun kalp
lerinde olduğunu 
söyledi.
Turgut, "Bizim 
hatıralarımız ve 
dostluğumuz 
kalplerimizde, 
asla silinmez. 
Romanya'ya 
gelmeyen arkadaş 
larımız neleri kaçırdık 
larını burada öğren 
dikten sonra anlıyor
lar. Bizlere orada 
verilen sıcaklığı 
bizde burada 
sizlere vermek 
istiyoruz" dedi.
İki kardeş Şehir 
Belediye Başkanları 
ve Meclis üyeleri 
daha sonra Gemlik’i 
gezdiler.

Erol GÜRÇAY
Yazarımız Erol Gürçay’ın yıllık izinde 

olması nedeniyle yazısını yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.

AK Partili hanımlar
4S öğrenciyi giydirdi

AK Parti Kadın 
Kolu üyeleri 
eğitim-öğretim yılı 
öncesinde 45 
fakir öğrenciyi 
sevindirdi.
Kadın Kollan'nın 
yaz boyunca yap
mış olduğu etkinlik
ler ile bir süre önce 
düzenlenen Gıda 
Kermeşinden elde 
edilen gelirlere 
üyelerinde katkı 
larını ekleyerek 
yeni okula başlaya
cak 45 çocuğa 
önlük ve pantolon 
yardımında 
bulundular.
AK Parti ilçe 
binasında toplanan 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

aileler çocuklarının 
duyduğu sevinci 
onlarla birlikte 
yaşadılar.
AK Parti Kadın 
Kolları Başkanı 
Emine Yalçın ile 
Basın sözcüsü 
Çiğdem Gandar, 
İlçedeki yardıma 
muhtaç ailelerin 
çocuklarına imkan
ları yettiğince 
yardım etmeye 
devam edeceklerini 
belirtirlerken "Bu 
gibi yardımlarda 
yardımsever 
halkımız ile esnafı 
mızın desteklerini 
bekliyoruz" şek
linde konuştular •
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“Süleyman Marş Anıları’ 
Fotoğraf Sergisi’ açıldı

Foto Şen’in sahibi Erdoğan Şeker, eski fotoğrafçı 
Süleyman Marş’ın anısına Gemlik Fotoğrafları sergisi açtı.

Diş Hekimi Peyami Çağlar Roteryen dostlarını farklı ağırladı

Zeki Restaurant'ta

Eski Gemlik Fotoğrafları sergisini Kardeş şehir Navodarı Belediye 
Başkanı Calapod Tudorel açtı. Sergiye Foto Marş’ın kızlarını da katıldı.

“Ocakbaşı” toplantı?

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik'in en eski 
fotoğrafçılarından 
olan ve 1970 yılında 
aramızdan ayrılan 
Süleyman Marş’ın 
geride bıraktığı 
fotoğraflar 
sergileniyor. 
Belediye Sergi 
Salonu’ndaki açılışı 
Navadorı Belediye 
Başkanı Calapod 
Tudorel, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile Süleyman 
Marş’ın kızları 
Nebahat ve 
Hayat Marş ile 
birlikte yaptı. 
Babalarının resim
leri önünde anılarını 
tazeliyen Nebahat 
ve Hayat Marş 
kardeşler 
gözyaşlarını tut
makta zorlandılar.

1894 yılında 
İşkodra'da doğan 
Süleyman Marş, 
İstanbul Beşiktaş 
semtinde büyüdü. 
Çanakkale ve 
İstiklal Savaşlarına 
katılarak Maferk 
(Göğüs göğse 
çarpışanlara verilen 
madalya) ile İstiklal 
madalyasını hak 
eden Süleyman 
Marş, uzun yıllar 
Orhaneli, Orhangazi 
ve Gemlik'te öğret
menlik yaparken 
çok sevdiği fotoğraf 
çekmeyi de ihmal 
etmeyerek 
günümüze kadar 
ulaşan yüzlerce 
fotoğraf bıraktı.
1970 yılında vefat 
eden Süleyman 
Marş’ın bıraktığı 
fotoğraflar kızları 
Nebahat ve Hayat

Marş’ın da yardım
larıyla fotoğrafçı 
Cahit Şeker'e 
emanet edildi. 
Cahit Şeker'in 
aynı işi yapan oğlu 
Erdoğan Şeker'in 
uzun yıllar çalıştığı 
"Tarih içinde 
Gemlik" fotoğrafları 
sergilenmeye 
başladı.
Orhangazi'nin de 
bulunduğu eski 
fotoğrafların 
sergisi üç gün 
süreyle açık 
kalacak.
Sergide beğenilerek 
siparişi verilen re 
simlerden elde 
edilecek gelirin bir 
kısmının Zihinsel 
Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği'ne 
bağış yapılacağı 
açıklandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Rotary 
Derneği 
üyelerinin 
her ay 
evlerinde 
yaptıkları 
Ocakbaşı 
toplantısı 
Zeki 
Restaurant’ta 
yapıldı.
Sevgi ve 
Peyami
Çağlar 
çiftinin konuk
ları birlikte 
unutulmaz 
bir akşam 
yaşattılar.
Rotary 
üyelerinin 
sırasıyla 
her ay 
düzenledikleri 
Ocakbaşı 
yemeklerine 
eşleriyle 
birlikte 
katılan 
davetliler 
akşamın 
ilerleyen

saatlerinde 
başladıkları 
eğlencede

geç saatlere 
kadar 
sürdürdüler.

Udi Hamza ise 
geceye renk | 
kattı.

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK

TEL : (0.224) 538 O1 81

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 
TEL : (0.505) 486 18 24
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Bursa’da firma sayısında artış
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, bu yılın ilk 8 
ayında 1349 firma 
kuruldu, 274 firma 
kapandı. Ağustos 
ayında ise 175 yeni 
firma kurulurken, 41 
firma kapandı. Geçen 
yılın ilk 8 ayında bin 
306 yeni firma kuru
lurken, 377 firma 
kapanmıştı.
BTSO'nun açıkla
masında, 
"Ekonomide gözle
nen iyimser ortam 
yeni firma kuru
luşlarını kısmen artır
mış, daha önemlisi 
bu yılın ilk 8 ayında 
kapanan firma sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 27 oranında 
azalmıştır" denildi. 
Ağustos ayı sonu 
itibariyle BTSO'ya

[BÂLirTÛTMAZEVKİNl] 

| BİZİMLE YAŞAYIN |
□ 
Ö 
□ 
□
□□□

11 □ □ 

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

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

kayıtlı üye sayısı da 
toplam 23 bin 169 
olarak açıklandı. 
BTSO tarafından 
açıklanan Yeni 
Kurulan-Kapanan 
Firma istatistiklerine 
göre, bu yılın ilk 8 
ayından kurulan bin 
349 yeni firmanın 
741 ’i limited şirket 
statüsünde faliyet 
gösteriyor. Yeni 
kurulan Ijmited şir
ketlerin toplam için
deki payı yüzde 
54,9’u buluyor, İlk 8 
ayda yeni kurulan fir
maların statüleri 
incelendiğinde, 741 
limited şirket, 441 
şahıs firması, 89 
anonim şirket, 75 
kooperatif, 2 kollektif 
şirket ve 1 de kamu 
işletmesi kuruldu. 
Yılın ilk 8 ayında yeni 
kurulan firmaların 
sektörel dağılımları 
incelendiğinde ise,

tekstil ve konfeksiy
on sektörü 297 firma 
ile ilk sırada yer alıy
or. Bu dönemde 
inşaat sektöründe 
248, gıda tarım ve 
hayvancılık sek
töründe 145, otomo
tiv ana ve yan 
sanayiinde 110, 
makine metal sanayi
inde 85 yeni firma 
kuruldu. 
Dönemde açılan fir
maların toplam ser
mayeleri 91 trilyon 
462 milyar liraya 
ulaştı. Açılan fir
maların sermayeler
ine göre sektörel 
dağılımları ince
lendiğinde tekstil ve 
konfeksiyon firmaları 
yine ilk sırada yer- 
alıyor. 8 ayda yeni \ 
kurulan teksti! ve 
konfeksiyon sek
töründeki firmaların 
toplam sermayeleri 
31 trilyon 114 milyar 

liralık değere 
ulaşırken, bunu 10 
trilyon 207 milyar 
liralık toplam ser
maye ile otomotiv 
ana ve yan sanayii 
firmaları, 9 trilyon 
345 milyar liralık 
toplam sermaye ile 
gıda tarım ve hay
vancılık firmaları, 8 
trilyon 990 milyar 
liralık toplam ser
maye ile inşaat fir 
maları ye 5 trilyon 
216 milyar liralık 
toplam sermaye ile 
de '.makine-metal fir
maları izliyor. BTSO 
tarafından açıklanan 
yeni kurulan- 
kapanan firma ista
tistiklerine göre, bu 
yılın ilk 8 ayında 
kapanan 274 fir
manın yüzde 
60,9’unu şahıs fir
maları oluşturuyor. 
Bu dönemde 167 
şahıs firması, 66 lim- 

ited şirket, 21 anon
im şirket, 18 kooper
atif ve 2 de kollektif 
şirket kapandı. 
BTSO'nun verileri, 
kapanan firmaların 
ortalama ömürlerinin 
de bu yılın ilk 8 ayın
da ortalama 12 yıl 
olduğunu ortaya 
koyuyor.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'ndan 
yapılan açıklamada, 
yeni kurulan- 
kapanan firma ista
tistikleri ile ilgili, 
"Ekonomide gözle-

Kişi başına düşen i 
milli gelir 4 bin dolar sınırında I

Devlet İstatistik» 
| Enstitüsü’nün ilk 6 
i aya ilişkin;büyüme 
| rakamını yüzde 13.5 
I olarak âçıklaİTtâSıh- 
dan sonra büyüme 
ve kişi başına 
gelirde beklentiler 
şekillenmeye 
başladı. Kişi başına 
düşen milli gelir 4 
bin dolar sınırında 
Bu yıl için yüzde 
5’lik büyümeye göre 
yaklaşık 419 katrily
on 83 trilyon liralık 
(261.4 milyar dolar) 
milli gelir ve 3 bin' 
642 dolarlık kişi 
başına gelir 
planlanıyordu.
Bu hesapta ortalama 
dolar kuru ise 1 mily
on 603 bin lira olarak 
esas alınıyordu.
Ancak büyümenin 
yüksek seyrini 
sürdürmesi ve dolar 
kurunun düşük 
kalması bu hesapları 
olumlu yönde etk
ileyecek görünüyor. 
ORTALAMA KUR 
DÜŞÜK KALDI 
Nitekim bu yılın ilk 6 
ayında ortalama 
dolar kurunun 1 
milyon 389 bin lira 
seviyesinde gerçek
leştiği göz önüne 
alındığında, ortalama 
dolar kurunun yıllık 
yaklaşık 1 milyon 
450 bin lira civarında 

nen ihtiyatlı iyimser
lik, piyasalara 
hareketlilik olarak 
yansımamakla birlik
te, geçen yıla oranla 
ilk 8 ayda yeni firma 
kuruluşu kısmen art
mıştır. Buna karşılık, 
yine ekonominin , 
genelindeki iyimser 
bekleyiş firma 
kapanmalarını azalt
mış geçen yılın 8 
aylık döneminde 
377'yi bulan firma 
kapanmaları 274'e 
düşmüştür’; denildi.

kalacağı belirtiliyor, i 
’ ŞİMDİDEN YILLIK J

BÜYÜMENİN YÜZDE^ [ 
5.75 İ
GERÇEKLEŞTİ../ 
Büyümede ılh ö ayda 
gerçekleşen rakam
lar, 2003 GSMH 
dağılımına (2003 
yılında ilk 6 ayda 

. GSMH'nin yüzde
42.67, ikinci 6 ayda 
yüzde 57.33'ü 
gerçekleşmişti) göre 
yıllık bazda yüzde 
5.75'in üzerinde bir 
büyümenin şimdiden 
sağlandığına işaret 
ediyor. Yani 2004 
yılının ikinci 6ayında 
yüzde sıfır bir 
büyüme olsa hile 
yüzde 5.75'in 
üzerinde yıllık 
büyüme hızına 
ulaşılacak. Bu 
durumda büyümede
ki yüzde 5’lik pro
gram hedefi şimdi
den aşılmış durum
da. İkinci 6 ayda 
yüzde 5’lik büyüme 
olması durumunda 
büyümenin yüzde 
8.6'yı geçeceği 
görülüyor.
Yaklaşık yüzde 7'lik 
bir büyüme ve 1 
milyon 450 bin liralık 
kur ile 294.5 milyar 
dolarlık milli gelir ve 
4 bin 102 dolarlık 
kişi başı gelire 
ulaşılabilecek.
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Çocuğunuz uyumak istemiyor mu?
Çocuğun uykuya dal
ması için uzun süre 
yardımınıza ihtiyaç 
duyuyorsa, gece 
boyunca tekrar 
tekrar uyanıyor ve 
uyandırıyorsa, 
çocuğunuzun gece 
uyku düzeni sizinkini 
bozuyorsa; endişe
lenmeyin.
Hepimiz gece boyun
ca defalarca uyanırız, 
ardından güvende 
olduğumuzu görüp 
uyumaya devam 
ederiz. Sadece birkaç 
saniye sürdüğü için 
çoğumuz 
uyandığımızın farkına 
bile varmayız. Bu 
durum çocuklar için 
de geçerli. Ancak tek 
bir fark var. Onlar 
uykuya geçerken 
yine başlangıçtaki 
koşulların yerinde 
olmasını istiyor. 
Bunlar kucağa alın
ma, ayakta sallanma, 
biberon veya emzikle 
uyuma veya anne 
sütü emme gibi anne 
ve babanın uyku 
düzenini bozabilecek 
her türlü koşul ola
bilir. Bu nedenle 
çocuğun tek başına 
uyumayı öğrenmesi

büyük önem taşıyor. 
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Göğüs 
Hastalıkları ve Uyku 
Bozuklukları Doktoru 
Ceyda Kırışoğlu uyku 
sorunu yaşayan 
ailelere şu önerilerde 
bulunuyor: "Anne ve 
babaların bunu yazgı 
olarak kabul etmeyip 
çocuğun uykuya 
geçişi sırasındaki 
alışkanlıklarını kır
ması gerekiyor. Bu 
durumda her ailenin 
yapısına ve istekler
ine göre farklı yön
temler denenebilir. 
En önemli nokta 
çocuğun yatağa 
uykusu gelmişken 
ancak hala 
uyanıkken konması 
ve kendi kendine 
uykuya dalmayı 
öğrenmesidir. Uyku 
alışkanlığının 
değiştirilmesinde ilk 
birkaç gün zor anlar 

yaşanabilir. Ancak 
daha sonra hem sizi 
hem de çocuğunuzu 
güzel bir uyku 
bekliyor." 
Gece yeme içme • 
bozukluğu 
Özellikle bebeklik 
çağında gece boyun
ca,sık sık uyanma 
görülebilir. Çocuk 
belli bir miktarda süt 
içmeden veya mama 
yemeden uykuya 
dönemez. Bebeklerin 
6. aydan sonra gece 
uyku sırasında 
beslenme ihtiyaçları 
yoktur. Daha çok 
anneyle arasında 
keyifli bir bağlantı 
olarak kabul edilir. 
Gerek uyanık geçir
ilen süreye bağlı 
gerekse de altının 
daha sık ıslanmasına 
bağlı uykusu 
bölünür. Bu çocuk
larda geceleri içilen 
sıvı miktarı yavaş 

yavaş azaltılabilir. 
Beslenme aralıkları 
uzatılmâya çalışıl
malıdır. Her koşulda 
çocuğunuz bu 
isteğinde diretirse 
verilen sıvı 
sulandırılabilir. Her 
geçen gün daha çok 
sulandırdığınız süt 
veya meyva suyu 
artık cazibesini 
yitirdiğinde gece 
uykusu daha az 
bölünecektir. Altıncı 
ayda bebeğiniz gece 
aralıksız 9-10 saat 
uyuyabilmelidir. 
Sınır koyma 
bozukluğu 
Çoğu ailede akşam
ları çocuğun uyku 
zamanı geldiğinde 
evde büyük bir 
gerginlik 
yaşanıyor. En 
sık 3 ile 6 yaş 
arasında olmak 
üzere 2 yaşın
dan sonra uyku 
zamanı, uyuma
mak için 
bahanelerin 
bulunmaya 
çalışıldığı, 
çocuğun bu 
konuda 
yaratıcılığını 
geliştirmekte

sınır tanımadığı bir 
dönem haline geliyor. 
Dr. Ceyda Kırışoğlu 
"Anne ve babaların 
veya çocukla ilgile
nen kişinin sınırlarını 
koyamaması sonucu 
yatma zamanını 
geciktirmeye yönelik 
davranışların 
sergilendiği bir 
dönemdir." diyerek 
şöyle devam ediyor: 
"Bu biraz daha tele
vizyon seyretmek, bir 
masal daha dinle
mek, tekrarlayan 'iyi 
geceler' öpücükleri, 
bir bardak su, 
tuvalete gitme isteği 
gibi her türlü 
bahaneyi kapsar. 
Bunlar özellikle 
çocuğun ebeveynler

ine kabul ettireceğine 
inandığı bahanel
erdir. Sınır koyma jg 
bozukluğu, çocukla 
ilgilenen kişilerin 
yatma zamanı ile 
ilgili kuralları uygu- 
latamaması sonucu 
çocuğun doğru 
zamanda yatağa gön- 
derilememesi veya 
bu konuda şiddetli 
direnç ile karşılaşıl- 
masıdır. Eğer yatma 
vakti ile ilgili kurallar 
kesin olarak konmaz 
veya bu kuralların x 
uygulanmasında ' 
kararlı ve istikrarlı -1 
davranılmaz ise 
çocuk her gece daha 
geç saatte yatmak 1 
isteyecek ve kendisi 
için gerekli olan süre 

uyuyamayacaktır. 
Tedavide her 
ailenin yaklaşımı ve 
istekleri farklı ola
cağı için ortak bir 1 
yöntem belirlemek 
çok doğru olmaz. 
Ancak genel olarak* 
uyku zamanı için .J 
belirli kurallar 
olmalı, ebeveynler 
ortak hareket 
etmeli ve 
kararlı bir tutum i 
sergilemeliler"

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 <3 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1i 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

■ VI VAPUR - FERİBOT

j
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık y 51310 51

ı C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

B

1

_______OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz__________ 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su işlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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“Popülizm hastalığına yakalanmayın”
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
insan hak ve özgür
lükler alanında önem
li bir dönemeçte 
bulunulduğuna dikkat 
çekerek, valilerden 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri sırasında 
amacını aşan şekilde 
aşırı güç kullanılma
masını istedi 
İçişleri Bakanı Aksu, 
görev yeri değişen ve 
yeni atanan valilere 
Ankara Polis Moral 
Eğitim Merkezi'nde bir 
konuşma yaparak 
bazı uyarılarda bulun
du. Bakan Aksu, 
valilerin, en kutsal 
sembol olan, "Türk 
bayrağı"nı araçlarında 
bulundurma şerefine 
sahip görevliler 
olduğuna dikkat çek
erek, bu büyük onu
run aynı zamanda, 
önemli mesuliyetlerin 
de yüklenilmesi 
anlamına geldiğini

söyledi, 
"Kanaatimce, valiler
imize yüklenen en 
önemli misyon, Türk 
bayrağının manevi 
ağırlığını iyi taşımak 
olmalıdır. Bu nok
tadan hareketle, 
devlet-millet birlik
teliğinin sağlanması, 
halkın dert ve 
ihtiyaçlarının karşılan
ması, toplumsal değer 
yargılarıyla barışık 
olunması gerektiğini 
ifade etmeliyinj" diyen 
Aksu, halkla ve onun 
değer yargılarıyla 
bütünleşmenin ne 
haftanın bir-iki 

gününü "halk günü" 
yapmak ve ne de 
sınırı belirsiz bir şek
ilde "popülizm" 
hastalığına yakalan
mak anlamına 
gelmemesi gerektiğini 
vurguladı.
İnsan hak ve özgür
lükleri alanında, 
önemli bir dönemeçte 
olunduğuna dikkat 
çeken Aksu, 
"Bürokrasimizi, il 
düzeyinde sevk ve 
idare eden sizlere bu 
anlamda büyük 
sorumluluklar 
düşmektedir. Bu nok
tada valilerimizin 

şahsi ilgileri son 
derece önemlidir. 
Sizler, insan hak ve 
özgürlükleri alanında 
değişime öncü 
olduğunuz takdirde; 
uyum süresinin dar
alacağından hiç 
kuşku duymuyorum. 
Bunun aksini düşün
mek bile istemiyo
rum" dedi.
Aksu, şöyle sözlerini 
sürdürdü: "Hükümet 
olarak biz "işkenceye 
ve kötü muameleye 
sıfır tolerans" diye 
yola çıkıyoruz. Bu 
durumda il valisinin 
hiçbir biçimde kötü 
muameleyi görmez
den gelmesi mümkün 
olamaz. En ağır 
biçimde takdir etmesi
ni bekleriz. Mesela, 
basın açıklamaları ve 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri sırasında, 
yasaların çizdiği 
sınırı, yani amacını 
aşan bir şekilde, aşırı 

güç kullanılmamasını 
istiyoruz. O halde 
valiler, bü konuda da 
gerekli tedbirleri mut
laka almak zorun
dadırlar. Ezcümle, biz 
sizden özgürlük alan
larını genişletmenizi, 
olumsuzjmaja oluştu
racak uygulamalardan 
kaçınmanızı bekliy- 
oruz.Çünkü, Türk * 
demokrasisini 
evrensel kurallara 
uygqn olarak 
geliştirmek konusun
da, tarihi bir sorumlu
lukla karşı 
karşıyayız1'.
Herşeyi devletten 
beklememesini 
isteyen Aksu, Yunus 
Emre'nin 'Çeşmeler
den bardağın doldur
madan kor isen, Bin 
yıl daha beklesen, 
kendi dolası değil1 
mısralarını okuyarak 
herkesin üretime 
katılmasını teşvik 
edilmesi gerektiğini 

söyledi.
Valilerden sefalet 
manzaralarına son 
vermelerini isteyen 
Aksu, "Artık, aç ve 
açıkta hiç kimsenin 
kalmaması gerekmek
tedir. Geçmiş yıllarda 
hep birlikte ibretle 
izlediğimiz gibi, 
soğuktan donarak 
ölen, çöplerden yiye
cek toplayan insan 
manzaralarının ülkem
izde yaşanmasını 
istemiyoruz.
Biliyorsunuz, 
evsiz ve sokakta 
yaşayan insanlarla, 
sokakta çalışan 
çocukların oranı 
önemli bir yaşam 
kalitesi göstergesidir. 
Avrupa birliğine girme 
sürecini yaşayan 
Türkiye'mize yakış
mayan bu gibi görün
tüler, sizlerin dikkatle 
ürettiğiniz projelerle 
aşılabilir" diye 
konuştu

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA 
DOYAMAYACAKSINIZ 

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

Büyüme dolu dizgin
DİE, bu yılın Nisan, 
Mayıs, Haziran 
aylarını kapsayan 
ikinci çeyreğinde 
büyüme hızını, 'bek
lentilerin üzerinde' 
yüzde 14.4 olarak 
açıkladı.
Yılın altı ayındaki 
büyüme hızı ise 
yüzde 13,5 olarak 
hesaplandı. DİE'nin, 
2004 yılı 2. Dönem 
GSMH geçici 
sonuçları açıklandı. 
Buna göre, bu yılın 
ikinci çeyreğinde 
yaratılan Gayrısafi 
milli hasıla (GSMH), 
cari fiyatlarla 94 
katrilyon 732 trilyon 
995.5 milyar lira, 
1987 yılı sabit fiyat
larıyla 32 trilyon 
347.5 milyar lira

oldu. Buna göre 2004 
yılı ikinci döneminde, 
geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
büyüme hızı, cari fiy
atlarla yüzde 20.2, 
sabit fiyatlarla yüzde 
14.4 olarak gerçek
leşti.
ALTI AYLIK
Yılın ilk yarısında ise 
GSMH, cari fiyatlarla 
yaklaşık 174 katrily
on 175 trilyon 958 
milyar lira, 1987 yılı 
sabit fiyatlarıyla yak

laşık 59 trilyon 643 
milyar lira olarak 
gerçekleşti.
Altı ayda, 2003 yılının 
aynı dönemine 
kıyasla büyüme hızı 
ise cari fiyatlarla 
yüzde 19, sabit fiyat
larla yüzde 13.5 
olarak gerçekleşti. 
Büyüme hızı, 2003 
yılının tamamında 
yüzde 5.9, 2004 
yılının ilk çeyreğinde 
ise yüzde 12.4 
olmuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Uzun uçuş sonrasında dikkat!
Uzun mesafeli uçak 
yolculuklarının 
giderek yaygınlaş
ması, sağılımızı 
tehdit eden bir riski 
de beraberinde 
getiriyor. Bu risk, 
bacak damarlarında 
pıhtı oluşumu (trom
boz) ve bu pıhtının 
daha sonra buradan 
koparak akciğer 
damarlarını tıkaması 
ile oluşan akciğer 
embolisidir.
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta. uzun 
uçak yolculukların
dan sonra görülen 

| ölümlerin en az % 
20‘siriin akciğer 
emboiisine bağlı 
olduğunu açıkladı. 
Prof Küçük üs tâ' 

| tromboz ve akciğer 
I embolisinın. econo; 
। my-class'da seyahat 
ı eden yolcularda 
| daha sık 

görüldüğünü de 
belirtti.
Pıhtı nasıl oluşur? 
Uzun süre hiç 
hareket etmeden

. oturmak kanın 
bacak toplardamar
larında birikmesine 
neden olur. Hem 
bacakların sarkıtıl- 
ması ve hem de 
uzunsüreli oturmaya 
bağlı olarak kalçada 
oluşan mekanik 
baskı ile toplar

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE H O O A
KÖRFEZ OFSET ■■■□ I O 90 O O

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
CTemiyetlere sıuıdıtlye, 

masa, meşruhat, 
çerez. tenıin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450MASFALTA

-j CEPHE 12 DONUM 2. SINIF ZİRAAT ALANI
ÇİFTLkDÜKKANVEYAYURT 

b YAPILABİLİR SATILIK ARSA 

«Tel: (0.224) 513 96 83

damarlardaki kan
akımının yavaşla
ması pıhtı oluşumu
na zemin hazırlar. 
Bir de buna yolcud
aki pıhtı oluşumunu 
kolaylaştıran risk 
faktörleri 
eklendiğinde, trom- 
bpz kaçınılmaz olur. 
Şişmanlar, yaşlılar, 
gebeler, doğum kon
trol hapı kullanan 
hanımlar, sigara 
tiryakileri, varisleri 
olanlar, kalp hasta
ları ve yakın zaman 
önce ameliyat geçir
miş kişjlierdetrom- 
boz riski çok daha 
yüksektir. Kabin 
havasının kuruluğu
na ve az sıvı alın
masına bağlı 
dehidratasyon duru
mu (vücutta su 
azlığı) da tromboz 
oluşumunu kolay
laştıran bir etkendir. 
Akciğer embolisi 
Bacak damarlarında 
uzun yolculuk 
sırasında oluşan 

pıhtı, yolcu 
uçaktan 
inip de 
hareket 
etmeye 
başladığın
da bulun
duğu yer
den kopup 
kanla 
sürüklenir 
ve akciğer 
damarlarını 
tıkar. Bu 
durum dah 

çok. yolcu henüz 
havaalanında iken, 
örneğin valizlerini 
beklerken görülür. 
Akciğer embolisinin 
belirtileri tıkanan 
akciğer damarının 
büyüklüğüne göre 
farklıdır. Pıhtı çok 
büyük ise kişi 
aniden fenalaşıp 
daha ne olduğu 
anlaşılamadan 
ölebilir. Çaha küçük 
pıhtılar, ani b^ylaşan 
nefes darlığı, gogus 
ağrısı, öksürük, 
öksürükle kan 
tükürülmesi, çarpın- 
tr, ateş, sıkıntı 
hissi... gibi değişik 
belirtilere neden 
olurlar.
Akciğer embolisi 
acil bir durumdur.
Hemen tanınıp 
tedavi edilmezse, 
ölümle sonlan
abilir Tedavi 
heparin (kanı 
sulandıran ve yeni 
pıhtı oluşumunu 
önleyen) veya 

trombolitik (pıhtı 
eriten) ilaçlarla 
yapılır.
Önlemler
-Sürekli olarak otu- 
rulmayıp uçak 
içinde dolaşılmah
-Yan koltuk boş ise 
bacaklar zaman 
zaman buraya uzatıl
malı
-Bacaklara masaj 
yapılmalı
-Bacak kasları 5-10 
saniye süre ile ger
ilip gevşetilmeli 
-Bacakları çok sıkan 
çorap ve jartiyerler 
giyilmemeli
-Bol sıvı alınmalı
(su veya maden 

suyu)
-Fazla çay, kahve, 
alkol alınmamalı
-Ciddi kalp hastalığı, 
şişmanlık, varis...
gibi tromboz risk 
faktörlerinin bir 
arada olduğu 
durumlarda yolcu
luktan önce kartı 
sulandırıcı heparin 
tedavisi başlan
malıdır

/$ dünyasına 
göre sorun 

işsizlik I
Sabancı Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Güler 
Sabancı, ekono
mideki olumlu 

| gelişmelerden 
i mumnun olduklarını 
i belirterek, "Ancak 
I çok hassas den- 
I gelerimiz var. Tüm 
I mesele yakalanının 
i bu istikrarı sürdüre- 
İ bilmek" dedi.
I Sabancı Holding 
| Yönetim Kurulu 
i Başkanı Güler 
| Sabancı. Ankara 
i Ticaret Odası (ATO) 
; Başkanı Sinan

Aygurî'-ü oda 
i merkezinde ziyaret 
i etti. Sabancı ile bir 
| süre görüştükten 

sonra basiha bir 
açıklama yapan 
ATO Bakanı Aygün, 
Sabancı ilö ■■ 
ekonomik konulan 
görüştüklerin 
belirterek, ekono
mide belli bir 
istikrarın sağlanmış 
olmasını çok olum
lu karşıladıklarını 
söyledi.
Vergi oranlarının 
düşürülmesinin 
vergi gelirlerini 
düşürmeyeceğini, 
aksine kayıt dışını 
azaltacağına 
inandıklarını da 
belirten Aygün, 
kredi kartları 

| konusuna da değin
di. Aygün, bankalar
daki farklı faiz oran
larının belirli bir 
standarta bağlan
ması gerektiğini 
belirterek, herkese 
gücü oranında 
kredi kartı verilmesi 
gerektiğin de vur
guladı. 1980-1994- 
2000 ve 2001 kriz
lerinin cari açıktan 
kaynaklandığım da 
hatırlatan Aygün, 
"Cari açığın kontrol 

altına alınmaması 1 
bizi kuşkuya 
düşürüyor. Çok 
dikkatli olunması i 
gerektiğini 
düşünüyoruz" diye 
konuştu.
Sabancı ve Koç 
gruplanının Türk 
ekonomisine büyük 
katkılar sağladığını 
da ifade eden 
Aygün, bunun altın
da kalmak 
istemediklerini ve 
ATO'nun hemen 
yanında inşa 
edilmekte otan 
Türkiye’nin en 
büyük Kongre, 
Merkezi ne Sakıp 
Sabancı'nın. Sergi’ 
Salonu na da Vehbi 
Koç'un ismini ver
meyi karar taştırdık
larını bildirdi. Güler 
Sabancı da, 
Aygün'ün ekonomi 
ile ilgili değer
lendirmelerine 
tamamen katıldığniş 
belirterek, ekono
mideki olumlu 
gidişattan mumnun 
olduklarını söyledi. 
"Ancak çok hassas 
dengelerimiz var. 1 
Tüm mesele 
yakalanının bu 
istikrarı sürdüre
bilmek" diyen 
Sabancı, Türk 
ekonomisinin en J 
büyük sorununun 
işsizlik olduğunu 
söyledi. İşsizliğin 
bitmesi için 
yakalanan bu 
istikrarın en az 
3 yıl daha 
sürdürülmesi 
gerektiğni de 
belirten Sabancı, 1 
"Bunu başarırsak, 
yabancı ser- 
meyeninde geldiği* 
ni, yatırımlannda 
arttığını ve işsi- I 
zliğin azaldığını 1 
göreceğiz" dedi. 1
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hrik Miye taswia tam
- Amerikalılar ve 
AvrupalIların görüş
lerini inceleyen ve 
bugün açıklanan 
Transatlantik 
Trendler 2004 
Araştırması'na göre, 
AvrupalIlar 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği üyeliği 
konusunda kararsız 
bir tavır sergiliyor. 
AvrupalIlar araştır
mada, Türkiye'nin 
AB üyeliği ile ilgili 
yüzde 40 oranında 
kararsız, yüzde 30'u 
taraftar, yüzde 20'si 
ise karşı görüş 
bildirdi. AvrupalI 
Türkler ise yüzde 73 
ile ekonomik avanta
jları temel neden 
olarak göstererek 
tam üyelik konusunu 
destekledi.
VVashington merkezli 
Marshall Fonu (The 
German Marshall 
Fund of the U.S.) ve 
İtalya'nın Torino 
kentinde yer alan 
Compagnia di San 
Paolo tarafından 
hazırlanıp Luso- 
American 
Foundation, 
Fundacion BBVA ve 
The Institute for 
Public Affairs (IVO) 
tarafından destekle
nen Transatlantik 
Trendler 2004 
Araştırması, Haziran 
2004'te 11 bin 
Amerikalı ve 
Avrupah denek 
üzerinde gerçek
leştirildi. Bu yıl 
üçüncüsü yapılan 
araştırma, Avrupa ve 
ABD'de geniş çapta
ki bir kamuoyunun 
nabzını ölçtü. ABD 
ve 10 Avrupa 
ülkesindeki denek
lere uluslararası 
tehditler, güç kul
lanımı, küresel lider
lik, çok taraflılık 
(multilateralism) ve 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne üyeliği 
konusundaki görüş
leri soruldu.
AVRUPA KARARSIZ 
Araştırmaya göre, 
Türkiye'nin AB 
üyeliği konusunun 
ilk kez sorulduğu 
AvrupalIlar, yüzde 40 

oranında kararsız ve 
belirsiz, yüzde 30 
oranında taraftar ve 
yüzde 20 oranında 
karşı görüş bildirdi. 
Öte yandan, Türkler 
ezici bir çoğunlukla 
(yüzde 73) ekonomik 
avantajları temel 
neden olarak göster
erek tam üyelik 
konusunu destek
lediler. Yine aynı 
araştırmaya göre, 
Türk halkı, ne 
Avrupa Birliği'ne ne 
de Amerika Birleşik 
Devletlerine karşı 
sıcak duygular 
besliyor. Türk ter
mometresi, Avrupa 
Birliği ve ABD 
konusunda 52 ve 28 
dereceyi gösteriyor. 
Buna mukabil, Türk 
halkı AB'yi bir dış 
politika veya güven
lik alternatifi olarak 
da görmüyor, AB'nin 
küresel güvenlik 
rolüyle ilgili kuşkulu 
bir tavır sergilediğini 
belirtiyor.
Araştırmada 
Avrupa'da yaşayan 
Türk toplumunun 
diğer görüşleri de 
şöyle aktarılıyor: 
"Türk halkı 'kendi 
kendine yetme1 
tavrını destekliyor ve 
güç kullanımı mese
lesinde müttefik 
desteği ve ulus
lararası meşruiyet 
konularına daha az 
önem veriyor. Bu 
durum Türkler'deki 
güçlü bir 'kendi 
kendine yetme' 
geleneğini yansıttığı 
gibi ulusal çıkarlar 
söz konusu olduğun
da tek başına 
hareket etme iradesi
ni de gösteriyor.” 
"İLİŞKİLER YENİDEN 
TANIMLANACAK" 
Araştırma, ABD ve 
Avrupa arasındaki 
ilişkilerin özellikle 
Irak Savaşı'ndan 
sonra daha da bozul
duğunu, transat
lantik ilişkilerde 
köklü değişikliklerin 
meydana gelebile
ceğini ortaya koydu. 
Araştırmaya göre, 
AvrupalIlar giderek 
kendilerine ABD'den 

daha bağımsız bir rol 
belirlemeye çalışıyor. 
Buna karşılık 
Amerikalılar, 
Avrupa'ya küresel 
sorunları birlikte 
çözmek için tercih 
edilen bir partner 
olarak bakıyor.
Araştırma, 
AvrupalIların ve 
Amerikalıların birçok 
ortak değere sahip 
olmalarına rağmen, 
AvrupalIların 
ABD'nin dünya lider
liği konusunda 
oldukça kuşkulu 
olduklarını ve 
AvrupalIların yüzde 
50'sinin uluslararası 
güvenlik ve dış poli
tika konularında 
Avrupa'nın daha 
bağımsız bir yak
laşım içerisinde 
olmasını istediklerini 
gösteriyor.
Transatlantik 
Trendler 2004 
Araştırması, 
AvrupalIların yüzde 
76'sının ABD'nin 
mevcut dış poli
tikasını onaylamadık
larını belirledi ki bu 
değer geçen iki yıla 
göre yüzde 20 arttığı 
gözlendi.
Araştırmayı değer
lendiren Marshall 
Fonu Başkanı Craig 
Kennedy, sözkonusu 
trendin devam 
etmesi durumunda, 
transatlantik ilişki
lerin esaslarında bir 
yeniden tanımla
madan bahsetmenin 
mümkün olacağını 
belirterek, 
"Transatlantik ilişki
lerin birinci tercih 
ortaklığı seviyesin
den karşılıklı olarak 
uygun görüldüğünde 
'opsiyonel' bir ittifa
ka doğru yöneldiğini 
söyleyebiliriz. Ancak, 
ortak değerlere, 
sosyal ve ekonomik 
bağlara dayanan 
güçlü bir transat
lantik temel, bu 
ilişkinin muhafaza 
edilmesini sağlamak
tadır" dedi.
"AVRUPA KAMUOYU 
ŞEKİLLENİYOR" 
İlişkilerde yaşanan 
gerginliğe rağmen 

hem AvrupalIlar hem 
de Amerikalıların 
uluslararası prob
lemleri işbirliği 
içerisinde çözümle
mek için gereken 
ortak değerlere 
sahip olduklarına 
inandıklarını belirten 
Craig Kennedy, 
"Araştırma Amerikalı 
ve AvrupalIların karşı 
karşıya kaldığı 
terörizm ve kitle 
imha silahlarının 
yayılması gibi önemli 
tehditler konusunda 
hemfikir olduklarını 
ancak bu tehditlerle 
nasıl başa çıkılması 
gerektiği konusunda 
oldukça farklı 
görüşlere sahip 
olduklarını göster
miştir. Amerikalılar 
güvenliği tehdit eden 
unsurlara karşı 
askeri güç kullanıl
masına ve ulus
lararası meşruiyet 
aramaksızın hareket 
edilmesine daha 
istekli iken;
AvrupalIlar askeri 
müdahale için ulus
lararası meşruiyetin 
gereğine inanmakta 
ve daha çok insani 
ve barışı korumaya 
yönelik misyonları 
üstlenmeyi istemek
tedir" yorumunu 
yaptı.
Compagnia di Şan 
Paolo Genel 
Sekreteri Piero 
Gastaldo da araştır
mayı yorumlarken, 
"Avrupa, transat
lantik ilişkilerin öne
mini idrak etmiş ve 
çok taraflı sistemde 
daha güçlü küresel 
bir rol oynamak iste
mektedir. Ancak bu 
yeni hedefe nasıl 
ulaşmak gerektiğini 
henüz bilemiyor. 
Birçok konuda, 
AvrupalIların görüş
leri ve tutumları 
giderek daha da 
uluslar-ötesi bir 
doğaya bürünmüş 
durumda, bu da 
gerçek bir Avrupa 
kamuoyunun şekil
lenmekte olduğu 
intibaını vermekte
dir" ifadelerini kul
landı.

Yerli üretim 
karpuz 
fiyatım

düşürdü

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi'nde üretilen 
karpuzların tüken
mesiyle kilosu 500 
bin liraya kadar 
yükselen karpuzda, 
yerli üretimin çık- \ 
ması fiyatları 50 bin 
liraya düşürdük 
Yozgat Yerköy İlçe- 
si'nde üretilen 
karpuz, tarlada kilo
su 50 bin liradan 
ahcı beklerken, 
aracı koymadan 
karpuzu satışa 
sunan esnaflar kilo
sunu 66 bin liradan 
satıyor. Karpuzun 
kilosunu 66 bin 
liradan satışa 
sunan esnaflar, 
Güneydoğu 
Anadolu ve Akdeniz 
Bölgesi'nde üretilen 
karpuz bir anda 
tüketilince fiyatların 
500 bin liraya kadar 
çıktığını belirterek, 
"İç Anadolu 
Bölgesi'nde yerli 
üretimin çıkmasıyla 

f BURSA HAKİMİYET VE B 
■ KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
I KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

birlikte, fiyatlar çok 
aşağılara düştü. 
Tarlada çiftçi 50 bin 
liraya karpuz sat
mak için uğraşıyor. 
Esnaf olarak bizler 
de bu düşüşten fay
dalanarak, 50 bin 
liraya aldığımız 
karpuzu halkımıza 
kilosunu 66 bin 
liradan satıyorûz" 
dedi.
Karpuzun fiyatında 
yaşanan bu 
düşüşten vatan
daşın oldukça 
memnun kaldığını 
belirten esnaflar, 
"Daha önceden 
vatandaşımız 2-3 
milyon liraya bir 
karpuz alıyordu. 
Şimdi 1 milyon 
liraya 15 kilo karpuz 
alabiliyor. Bu fırsatı 
iyi değerlendiren 
bazı vatan
daşlarımız ise evine 
bir alışta 8-1 Ota ne 
karpuz alıp 
götürüyor*' diye 
konuştular.
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TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
GEMLİK POLİS KARAKOLLARINI VE LOJMANLARINI YAPTIRMA, YAŞATMA VE KORU- 

MA DERNEĞİNİN 09.07.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, aşağıda 
açıklanan şekilde tüzük değişikliği yapılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ:
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1 - DERNEĞİN ADI: 

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Polis' 
Karakollarını, Lojmanlarını 
Yaptırma Derneği’dir.

Merkezi Gemlik’tir.
DERNEĞİN AMACI:
MADDE 2-
a) Gemlik Emniyet Müdürlüğü 

ve bağlı karakolları ile Emniyet 
mensupları için yapılacak olan 
lojmanlar ve polis evi için arsa 
temin etmek ve binaların yapıl
masını sağlamak.

bjEmniyet Müdürlüğü ve polis 
karakolları için gerekli olan her 
türlü araç, gereç ve malzemelerin 
teminini sağlamak. Bunların tamir 
bakım ve hizmette kullanıla
bilmeleri için gerekli olan eksik
liklerini gidermek.

c) Emniyet Müdürlüğü hizmet
lerinin aksatılmadan 
yürütülebilmesi için gerekli olan 
maddi desteği sağlamak.

d) Mevcut hizmet binalarının 
her türlü onarımını yaptırmak.

e) Emniyet Müdürlüğüne ait 
birimlerin tefriş edilebilmesi için 
gerekli malzemeyi temin etmek.

f)Polis-Halk ilişkilerini 
geliştirmek amacıyla toplantı, 
eğitim çalışmaları, seminerler 
düzenlemek ve konuda gerekli 
olan araç gereç ve malzemelerin 
teminini sağlamak.

g) Emniyet mensuplarının 
okuyan çocuklarının dul ve yetim
lerine, Şehit mensuplarının 
ailelerine yardımda bulunmak.

Bu amacı geliştirmek için;
A- Mevzuat çerçevesinde aynı 

ve nakit yarıdm sağlamak, eşya 
piyangosu tertiplemek, balo tertip 
lemek.

B- Gayesine uygun derneklerle 
iş birliği yapmak. Gayesineuygun 
her türlü faliyette bulunmak.

YENİ ŞEKLİ ;
Derneğin adı ve Merkezi
MADDE 1 - DERNEĞİN ADI: Gemlik Güvenlik 

Hizmetlerini Destekleme Derneği’dir
DERNEĞİN AMACI: MADDE 2-
Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek 

çalışma konuları ve çalışma biçimleri
DERNEĞİN AMACI:
Gemlik ilçemizde huzur ve güven ortamının olması, bu 

ortamın sürekliliğinin korunması amacıyla, görev yapan 
Polis teşkilatımıza maddi ve manevi katkı sağlamak, 
güvenlik teşkilâtlarının güçlendirilmesine katkıda bulun
mak, emsallerine örnek çağdaş hizmetin koşullarına 
cevap verebilecek hale gelmesine, trafik düzeninin 
sağlanmasına yardımcı olmak ve halkla beraber Gemlik’te 
huzurlu günler yaşanabilmesi için gerekli çalışmalar yap
maktır.

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE 
SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ 
a) Dernek temel olarak ilçemizde görev yapan polis 

teşkilatımızın, trafik hizmetlerini ve güvenlik personeli 
destekleyecek çalışmalarda bulunur.

b) Güvenlik güçlerimize ait hizmet binalarının ve loj
manlarının bakım ve onarımına maddi katkıda bulunabilir. 
Hibe edilen gayri menkulleri kabul eder adına tapuya 
tescil ettirir.

c) Güvenlik güçlerimize ait açılmış bulunan Poliklinik 
ve sağlık labaratuvarlarlarının teknolojik donanımına 
katkıda bulunabilir. Üniversitelerde bu gibi lâbaratuvarlar- 
la iş birliği yaparak güvenlik güçlerimizin bunlardan 
yararlanmalarına imkanı sağlayıcı çalışmalar yapar.

d) Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeleri izleye 
rek bunları güvenlik güçlerimize sunulmak üzere çalış
malar yapar.

e) Güvenlik hizmetleri (Asayiş- Trafik - Uyuşturucu 
Maddeler v.b) konusunda halkın aydınlatılmasını sağla
mak üzere sosyal ve kültürel çalışmalar ile konferans 
panel vb. faaliyetler yapabilir.

f) Güvenlik güçleri ile halkın ilişkilerini geliştirmek, 
pekiştirmek için gerekli çalışmalar yapar. Gezi eğlence, 
konser, tiyatro, yemek, kermes vb. faaliyetlerde bulu 
nabilir.

g) Bir matbaa kurarak teknik cihazlarla donatarak 
güvenlik güçlerimizin kullanımına sunulabilir.

h) Güvenlik güçlerimizin çalışmaları için gerekli ola
bilecek bilimsel veya teknik yeni buluşu olanları veya bu 
yolda çalışmaları, teşkilatın daha iyiye, daha güzele, daha 
doğruya getirmek amacıyla emsallerine örnek olabilecek 
çalışma içerisinde olanları tespit eder ve ödüllendirir.

i) Kaçak ve şüpheli çocukların barınma, eğitim, giyim, 
kuşam, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilir, gerektiğinde 
barınma evi açabilih

j) Güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olduğu tespit edilen 
teknik ve elektronik, cihaz, araç, gereç, giyim, kuşam vb. 
malzemeleri temin eder, satın ahr, hibe eder. Araç, gereç 
ve cihazların tamirlerini yaptırır.

k) Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için ilgili 
Devlet Makamları ve güvenlik güçleri yetkilileri ile aralık
sız işbirliği halinde çalışılır.

I) Güvenlik güçlerimizin yardıma ihtiyacı olan eş ve 
çocukları, şehit, dul ve yetimleri ile malül güvenlik per
sonelinin kendisi, eş ve çocuklarına maddi ve manevi 
yardımda bulunur.

m) Bu amaç için her türlü neşir organlarından yarar
lanmak ve uyarıcı broşür, kitap bastırıp dağıtmak, şoför 
eğitimi için okullar ve kurslar açmak.

n) Demek gelirlerinin arttırılması amacıyla iktisadi 
işletmeler (Otopark ve Oto çekiciliği) vb. oluşturulabilir, 
işletebilir veya kiraya verilebilir.

DERNEK YUKARIDA SAYILAN AMAÇLARI
GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE:
a) Konferans, seminer, ve kurslar açar, balo, şölen, ve 

her türlü spor müsabakaları ve turnuvaları düzenler.
b) Tiyatro, sanat, gösterisi ve şovlar düzenler.Bu türde 

faaliyet gösteren kişi ve tüzel kişilerle işbirliği ve anlaş
malar yapar.

c) Gayrimenkuller kiralar ve işletir. Diğer mevcut gari- 
menkullerini de işletir. Dernek bu amaca yönelik diğer 
dernek, vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

d) Güvenlik güçlerimize yönelik gazete ve dergi yayın
lar.

e) Demek siyasi faaliyette bulunamaz.

Yüzbinlere 
iş umudu

Başbakan 
Erdoğan'ın 'Her 
işletme bir kişiyi işe 
alsın' önerisine 
TOBB'dan olumlu 
karşılık geldi. 
Ancak, TOBB 
Başkanı 
Hisarcıkhoğlu'nun 
bir şartı yar. 1 
Başbakan işsizlikle 
mücadele için 
TOBB'a bağlı tüm 
işverenlerin en az 
bir kişiyi işe 
almalarını önerdi. 
İşsizlikle mücadele 
Ak Parti hüküme
tinin programında 
yeralıyor. Başbakan 
Erdoğan işsizliği 
azaltmak için 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine 
de öneride bulundu. 
Erdoğan'ın önerisi 
her sanayicinin bir 
kişiyi işe alması. 
TOBB'dan vergi 
kolaylığı talebi 
Erdoğan'ın öneri
sine TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıkhoğlu

mektupla yanıt verdi 
ve ilave istihdamın 
teşvik edilmesini 
istedi. Hisarcıkhoğlu 
"vergi kolaylığı 
tanınması durumun
da üyelerimize çağrı 
yapacağız " dedi. 
Hükümet bu isteği 
kabul edecek mi? 
Yani işverene vergi 
kolaylığı getirecek 
mi. Başbakan 
kişisel olarak bu 
öneriye olumlu bak
tığını açıkladı.
Başbakan Erdoğan, 
"henüz başkanla 
görümedim ama 
olumlu değer
lendirmesi beni 
memnun etti. 
Görüşürüz şahsen 
ben olumlu yak- | 
laşım içinde oîu- 1 
rum" dedi.
Erdoğan hükümetin 
vergi reformu ile 
ilgili çalışmaları da 
sürdürdüğünü hatır
lattı. Çahşmalann 
kısa sürede bite
ceğini söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

P BURSA HAKİMİYET VE 1 
I KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR ( 
| KÖRFEZ REKLAMİ

TEL: (0.224) 513 96 83

SAHİBİNDEN SATILIK DAİREİ
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire j

Diş Hekimi Özcan VURAL a

Tel: 51314 76-51318 99
GSM: 0.533,3564439 J
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Gençlerde kalp krizi sıklaştı
Eskişehir SSK Bölge 
Hastanesi 
Başhekimi Yaşar 
Akarca, kalp krizinin 
gençlerde de sıkça 
görüldüğünü söyledi 
SSK Bölge 
Hastanesi'nde "kalp 
krizi ve riskleri" 
konusunda bir basın 
açıklaması yapan 
Başhekim Mehmet 
Yaşar Akarca, 
"Düzensiz beslen
me, stresli bir ortam, 
kalp krizi riskini 
artırıyor. Kalp hasta
larının özellikle 20

Atipik egzama medeniyet 
hastalığı oldu

Almanya'nın Dresten 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dermatoloji 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Michael Meurer, 
atipik egzama gibi 
genetik kökenli aler
jik deri hastalıklarının 
tüm dünyada art
tığını, ancak gelişmiş 
ülkelerde daha sık 
görüldüğünü bildirdi. 
"Atipik egzama 
medeniyet hastalığı 
haline geldi" diyen 
Meurer, ABD ve 
Avrupa'da yapılan 
araştırmalarda atipik 
egzama hastalığının 
görülme sıklığının 
çocuk ve öğrencil
erde yüzde 20'ye, 
toplumun 
genelindeyse yüzde 
3'e ulaştığını kaydet
ti. Alerjiye bağlı 
olarak ortaya çıkan, 
genetik kökenli deri 
hastalığının kesin, 
tedavisi bulun
madığını, ilerlemesi 
halindeyse rutin ve 
astım gibi hastalık
lara dönüşebildiğini 
kaydeden Meurer, 
2002 yılına kadar tüm 
dünyada hastalığın 
tedavisinde kortizon
lu ilaçlar kul
lanıldığını, ancak 

yaş ve üstündeki 
kişiler olması, genç
lerimizin yaşantıları
na, özellikle yiyecek 
ve içeceklerine çok 
dikkat etmeleri 
gerektiğini gösteriy
or. Hareketsiz bir 
ortam, Türkiye 
genelinde özellikle 
akşam yemeklerinin 
ağır bir şekilde 
yapılması, spor 
yapma alışkanlığının 
olmaması kalp kriz
lerine yol açıyor. 
Kalp sağlığı için haf
tada en az 3 kere 3

bunların da yân etki
leri bulunduğunu 
bildirdi.
Hastalığın artışında, 
dünyadaki nüfus 
artışının yanında 
kentli çocuk sayısın
daki artışın da etkili 
olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Meurer, 
şunları söyledi: 
"Bu hastalık gelişmiş 
ülkelerdeki 
çocuklarda daha /, 
fazla görülüyor. 
Bunun nedeni, 
çocuklar artık çok 
steril ortamlarda 
büyüyor. Kağıt bezler 
kullanılıyor.
Kıyafetleri her gün 
yıkanıyor, her gün 
banyo yapıyor, sürek
li ellerini yıkıyorlar. 
Tüm bu temizlik 
işlemleri ve steril 
ortamlar, çocukların 

kilometre açık hava
da yürümek, ağır ve 
yağlı yemeklerden 
kaçınmak, özellikle 
hayvani yağlardan 
uzak durmak, stresli 
ortamdan uzakfaş- 
mak gerekiyor" dedi. 
Hareketsizliğin 
damarlarda tıkan
maya ve kalp krizler
ine sebebiyet 
verdiğini anlatan 
Akarca, "Aşırı şek
ilde yemekten sakın
mak lazım. Sebze ve 
özellikle elma 
yemek, her gün bir 

doğal bağışıklık 
sisteminin oluş
masını engelliyor ya 
da zayıflatıyor. 
Medeniyet hastalığı 
haline gelen atipik 
egzama da bu ortam
da vücutta genetik 
olarak da bulunduğu 
için ortaya çıkıyor. 
Türkiye gibi güneşi 
bol ülkelerdeyse 
görülme sıklığı, çok 
düşük oranlarda bile 
olsa, daha az." 
"TEDÂVİSİ 
KOLAYLAŞTI" 
Atipik egzama 
tedavisinde 
artık kortizon yerine 
"pimekrolimus" 
maddesi içeren 
krem kullanıldığını 
belirten Michael 
Meurer, bu kremin 
3 aylıktan itibaren 
bebeklerden başla

çocuk aspirini kul
lanmak çok faydalı" 
diye konuştu.
Kardioloji Uzmanı 
Mesut Doğan ise 
SSK Bölge 
Hastanesi Kardioloji 
Servisi'nin en son 
tıbbı cihazlarla 
donatıldığını , 
belirterek, dünyanın 
çeşitli ülkelerinde 
gerçekleştirilen 
büyük kalp ameliyat
ları ve önemli tedavi
leri rahatlıkla yaptık
larını bildirdi.

yarak her yaş 
grubuna uygulan
abildiğini söyledi. 
Meurer, şöyle konuş
tu: "Hassas deri alan
larında ve bebeklerde 
bile güvenle kul
lanılan bu krem 
cilde günde iki kez 
sürülüyor.
Alevlenmeleri 
önleyen bu krem 
kortizon gibi 
çalışıyor, ancak yan 
etkisi yok. Krem 
sadece enfeksiyonlu 
bölgelerde uygulan
mıyor. Önce enfek
siyon antibiyotikle 
tedavi ediliyor, ardın
dan krem aşamasına 
geçiliyor. Kremin bir 
özelliği de tedavi 
hayat boyu süreceği 
için her dönemde 
uzun süreli 
kullanılabilmesi."

Bebeğinize 
masaj yapın

Masajın bebekler 
üzerinde olumlu 
etkilerinin yanı sıra, 
bebekle yakınlaş
mada da güçlü bir 
iletişim yolu 
olduğuna dikkat 
çekildi.
Atatürk Üniversitesi 
(A.Ü) Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Kazım Şenel, 
bebeklere yapılacak 
masajların bebeğin 
atikliği artırdığını, 

. kilo almayı hız
landırıp, depresy
onu azalttığını 
söyledi.
Masajın bebekle 
duygusal bağı 
güçlendiren bir 
iletişim yolu 
olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. 
Şenel, düzenli bir 
masajın bebeği 
sakinleştirici ve 
rahatlatıcı etkisi 
olduğunu, bedensel 
ve ruhsal gelişimini 
de olumlu etkileye
ceğini anlattı.
Masajın yalnızca 
bebek ile yapan kişi, 
arasında bir bağ 
oluşturmakta 
kalmayacağını, . 
dolaşım sistemini 
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aktive ederek 
kalbin iş 
yükünü azalttığını, 
solunum ve 
sindirim sistemini 
daha etkin hale 
getirdiğini belirten 
Prof. Dr. Şenel, 
şöyle devam etti: 
"Dokunma ve 
masaj stres hor
monlarının düzeyini 
azaltır, 
bağışıklık sistemini 
güçlendirir, akyu
varların sayısı artar. 
Beyin dalgalarını 
olumlu yönde etkil
er. Sakin uyku 
sağlayacağı gibi 
ağrıyı azaltır. Masaj 
bebeğin daha 
sosyal olmasını da 
sağlar." 
Bebeklere masaj 
yapılmadan önce 
ellerin ılık suyla 
yıkanmasını öneren 
Prof. Dr. Şenel, 
bebeğin masaja 
olumlu karşılık ver
mediği takdirde bu 
durumun ertelen
mesi gerektiğini 
belirtti; Prof. Dr. 
Şenel, bebeklere 
beslenme saatin
den 1-1.5 saat son
rası masaj yapıl
masını en uygun 
zaman olarak 
önerdi.
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Kurtuluş Şenlikleri başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 82. nci kut
lama programında 
düzenlenen Festival 
Yürüyüşü büyük 
ilgi topladı. 
SSK Hastanesi 
önünden başlayan 
Festival 
Yürüyüşü'ne 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik'e gelen 
Kardeş şehir 
Romanya'nın 
Navodarı ekibi 
ile Bulgaristan, 
Makedonya, Kosova 
ve Gürcistan halk 
oyunları ekipleri 
katıldılar. 
İstiklal Caddesi 
üzerinde trafiğin 
kapatıldığı 

■ yürüyüşte konuk 
halk oyunu ekipleri 
vatandaşlara kendi 
yörelerinin oyun
larını sergileyerek 
büyük alkış aldılar.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset j
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 1

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİKTel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 1



72 Nolu Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ahmet Şahin, eski Başkan İbrahim Aksoy’u suçladı.

tytin Kooperatifi’nde bga
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kooperatifteki çekişme
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Tarım Satış 

Kooperatifi’nde 25 Eylül günü genel kurul toplantısı 
yapılacak.

Bu kooperatifte iktidar mücadelesi yıllardır sürer. 
Siyasi partiler bu çekişmede baş etkendirler.
Üreticinin ekonomik kuruluşu olan bu kooperatif 

ler adeta siyasi partilerin güç gösterdikleri yer- 
lerdir.

Rahmetli Abdullah Yenice’nin vefatından sonra 
bu kurumun başına bugünkü yönetim geldi.

Yönetim Kurulu Doğru Yol Partililerden oluştu.
Aralarında İbrahim Aksoy’u yönetim kurulu 

başkanı seçtiler.
Yerel seçimlere kadar bir sorun yoktu.
Yerel seçimlerde İbrahim Aksoy, partisinde saf 

değiştirip, son anda Umurbey’de AK Parti’den 
Belediye Başkanlığına aday adayı olunca işler 
bozuldu.

Aksoy, aday olamadı ama bir süre sonra yöne
timdeki arkadaşları tarafından görevden düşürüldü.

Yönetim Kurulu üçe iki oyla Ahmet Şahin’i yöne
tim kurulu başkanı seçti.

Bu yıl Kooperatifinin mali kongresi yapılacaktı.
Ancak, İbrahim Aksoy imza toplayarak kongrenin 

seçimli olmasını sağladı.
Sizin anlayacağınız Gemlik Zeytin Kooperatifi’nde 

halef selef kavgası sürüyor.
Asıl sıkıntı 2000 yılında ortakların onayıyla kabul 

edilen tüzük değişikliği ile 3 yıl ürün vermeyen 
ortakların bu yıl kooperatiften çıkarılması sorunu.

Marmarabirlik bu yıl kar payı dağıtacak ve peşin 
alım yapacak. Oç yıldır kooperatifi unutanlar şimdi 
kooperatife sahip çıkıp yöneticileri suçluyorlar, üç 
yıldır kooperatifi hatırlamayanlar şimdi en çok 
bağıranlar..

25 Eylül 2004 günü yapılacak kongrenin yaklaşması 72 
Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nde eski ve 
yeni başkanların birbirlerini suçlamalarıyla sürüyor.
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Ahmet Şahin, 
görevden düşürü 
len eski Başkan 
İbrahim Aksoy’u 
suçlayarak, ortak 
lıktan çıkartılan 
üyeler konusunda 
sorumlu olduklarını 
köylere giderek,-- - 
mal vermeyen 
üyeleri uyarmadık
larını söyledi.

Şahin, kooperatifin 
yıllarca arpalık gibi 
kullanıldığını öne süre 
rek, “Kooperatifin bu 
duruma gelmesinin en 
büyük sorumluları 
kooperatifi beş yıldır 
yöneten İbrahim 
Aksoy ile Başkan 
Yardımcısı Hüseyin 
Peker’dir” dedi.
Ahmet Şahin, eski 
başkanın yaptığı 
hataların kendisine 
yüklemeye 
çalışıldığını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Popstarlar Gemlik^ salladı
Gemlik’in Kurtuluş 
Şenlikleri etkinlikleri kap
samında Cuma gecesi 
ilçemize gelen Kanal D’nin 
Popstar finalistlerinin 
verdiği konser büyük ilgi 
gördü. Konseri Kardeş 
Şehir Navodarı Belediye 
Başkanı ve meclis üyeleri 
de izledi. Haberi syf 12’de

Barış, Navodarı ve Gemlik Belediye Başkanı tarafından kutlandı

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Bursa Hakimiyet 
Gazetecilik Okulu

Gemlik’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 82. yılı kutlandı

11 Eylül 1974
11 Eylül 2004 
Tam 30 yıl..
Bir yerel gazete için çok önemli bir süre..
Hem yaşamak..
Hem de gelişmek...
Değişen dünyanın teknolojik atılımlarına ayak 

uydurmak.
Geride kalmamak..
Hatta daha da ileri gitmek..
Bursa’da yerel basının gelişmesinde ayrı bir 

yeri ve önemi var Bursa Hakimiyetin.
Bir okul.. Gazetecilik okulu..
Benim için de öyle..
Mesleğe ilk adımlarımı attığım yuv?..
1983 yılının ocak ya da şubat ayında 

"muhabir" olarak girdiğim "gazete"yi hiç ama hiç 
unutamıyorum.

Orada;
İnsanlarla iletişim kurmayı,
Türkçe yazım tekniklerini,
Çalıya basmayı,
Sabretmeyi,
Ve;
Gazeteciliği öğrendim.

I Sıkıldım,
I Ofladım,
I Pufladım,

Heyecanlandım,
I Hüzünlendim,

Sevindim, 
I Umutlandım.
I Ama;

Hiç bir zaman yılmadım.
Rahmetli Armağan Ağabey’i,
Saruhan Ağabeyi
Yılmaz Akkıhç Ağabeyi
Aykan Uzoğuz Ağabeyi 
Erol Nural Ağabeyi
Yüksel Arslan Ağabeyi, 

I Orada tanıdım
Hepsinden çok şey öğrendim.
Yılmaz Akkılıç Ağabeyimden araştırmacı

I gazeteciliği,
I Aykan Uzoğuz Ağabeyimden iletişimciliği,
I Erol Nural Ağabeyimden haberciliği,

Yüksel Arslan Ağabeyimden insan ilişkilerini 
I öğrendim.
I Gazetecilik bir yaşam biçimidir ve sevilirse 
| yapılır.

Yoksa;
Yürümez.
Yürütemezsiniz..
Saruhan Ağabeyim’den de gazeteciliğin bir 

yaşam biçimi olduğunu öğrendim.
Teşekkürler Bursa Hakimiyet..
Dünya durdukça sen çok yaşa..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 82. yılı kut
lamaları düzenlenen 
törenlerle kutlandı.
11 Eylül Cumartesi 
günü saat 08.30 da 
top atışlarıyla 
başlayan törenler 
Atatürk Anıtına 
çelenklerin sunul
ması İstiklal Marşı ve 
saygı duruşuyla 
devam etti.
Kurtuluş törenlerinin 
ikinci bölümü ise 
Birinci kordonda 
yapıldı. Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay 
Selami Saruhan ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile

Ders zili bugün çalıyor

BUNLUK SIYASI GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

2004-2005 yılı 
eğitim-öğretim yılı 
bugün düzeniene 
cek törenle 
başlıyor.
Ülke genelinde 
yeni kayıt 
yaptıranlarla 
birlikte 14 milyon 
İlköğretim ve Lise 
öğrencisi ile 550 
bin öğretmen 
dersbaşı yapıyor. 
İlköğretim öğrenci
leri geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl 

birlikte törene katı 
lan Askeri birlikler, 
kuruluşlar ile 
törenlere katılan 
yabancı ekiplerin ve 
halkın kurtuluş 
gününü kutladı.
Törenlerin ardından 
Gemlik'in kurtu
luşunda şehit 
düşen Yüzbaşı 
Cemal Bey'in 
Emetullah Cami 
avlusunda bulunan 
mezarı ziyaret edile 
rek saygı duruşun
da bulunuldu.
Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 82. yılı kut
lamaları kapsamın
da Çarşı Camiinde 
Atatürk ve şehitle 
rimiz anısına 
Mevlit okutuldu.

da ders kitaplarını 
ücretsiz aldılar, 
ilköğretim öğrenci
lerine toplam 81.5 
milyon adet ders 
kitabı dağıtıldı. 
İlçemizdeki yeni 
ders yılı töreni ise 
saat 10.00 da 
Atatürk Anıtı'na 
sunulacak 
çelenklerle 
başlayacak. 
Daha sonra Lale- 
Kemal Kılıç 
ilköğretim Okulu 

bahçesinde halkın 
ve öğrencilerin 
katılımıyla düzen
lenecek törende 
çeşitli konuş
maların ardından 
okulun bahçesine 
yapılan Atatürk 
Büstü'nün açılışı 
yapılacak. 
DERS YILI 
TAKVİMİ 
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılında 
yarıyıl tatili 
24 Ocak-

6 Şubat 2004 tarih* 
leri arasında 
yapılacak.
Ancak Kurban 
Bayramı nedeniyle 
öğrenciler 19 Ocak 
2005 Çarşamba < 
günü saat 13.00 1 
ten itibaren tatile | 
başlayacak. İkinci 
yarıyıl, 7 Şubat 1 
2005 Pazartesi 1 
günü başlayacak 
ve 10 Haziran 
2005 tarihinde 
sona erecek.
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7^Noîı^eytir^^rı^^atı^Koope^tif^aşkân^Rhme^şâhîn^skiBaşkan İbrahim Aksoy’u suçladı?

Zeytin Koooera We toga bi#
Seyfettin SEKERSÖZ 

Marmarabirlik 72 Nolu 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi'nde 
olağanüstü kongre 
çalışmaları sürerken 
ortaklıktan çıkarı
lanların tepkileri 
büyüyor.
Üç yıl üst üste rekolte 
vermeyen ortakların 
ortaklıktan çıkarıl
maları üzerine yeni 
Başkan Ahmet Şahin 
açıklamalarda bulun
du. Şahin, eski başkan 
İbrahim Aksoy ile 
yönetim kurulu üyesi 
Hüseyin Peker'i 
suçladı.
“ÜZERİME YIKMAK 
İSTİYORLAR” 
Yaptıkları tüm kirli 
işleri eski Başkan 
İbrahim Aksoy tarafın
dan üzerine yıkmaya 
çalıştığını öne süren 
Şahin, "Ben bu kişileri 
muhatap olarak gör
müyorum. Beni zorla 
tahrik ediyorlar, her 
şeyin sorumlusu ben- 
mişim gibi imaj yaratıp 
beni yıpratmak istiyor
lar. Ortakların ihracı 
konusu 2000 yılında 
alınmış bir karardır ve 
Birliğin tüzüğünde 
vardır. Ben, 2001 yılın
da yönetime geldim. O 
yıl Kumla sahilini dolu 
vurmuştu ve eski

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Unutulmasın...
Irak’ta iki Fransız gazeteci 
kaçırılınca, 
Fransa veryansın ediyor. 
Ateş düştüğü yeri yakar. 
Terör Türkiye’de otuz bin 
cana mal olurken, 
kimselerin sesi çıkmıyor, 
Bn. Miterand teröristlere 
analık yapıyordu.
Unutulmasın...

yönetime ilgilenelim 
dedim. Ama, 
ilgilenmediler. Basın 
kanalıyla devamlı 
Birlik yönetimini 
eleştirdiler. Birlik 
yönetimiyle görüş 
meye yüzleri 
kalmadığı anda 
kampanya dönemi 
başladı." dedi.
Dolunun vurduğu 
köylere alım için kan
tar kurulduğu, ancak 
zeytin alınıp alınmaya
cağı konusunda belir
sizlik yaşandığına 
dikkat çeken Ahmet 
Şahin, "Aradan geçen 
zaman içinde ortak
larımızın yüzüne baka- 
maz duruma geldik, 
İbrahim Aksoy'a 'gelin 
köylere gidelim, duru
mu araştıralım' dedim, 
dinlemediler ve aradan 
geçen 20 gün içinde 
ortaklar Marmarabir 
lik'ten umudunu kesip 
mallarını tüccara 
verdiler 2003 vıhndaki 
hava şartları zeytin 
rekoltesini etkiledi ve 
ortaklarımız verdikleri 
rekolteyi yerine 
getiremediklerinden 
ortaklıktan ihraç 
süreleri başlamış 
oldu." dedi.
Ortaklıktan çıkarılma 
süresinin dolmasından 
önce eski başkan

İbrahim Aksoy ve 
yardımcısı Hüseyin 
Peker'i defalarca ikaz 
ederek köylere gidip 
ortaklara tebligat 
yapıp durumu anlat
malarını önerdiğini 
ileri süren Ahmet 
Şahin, "Ne işimiz var 
köylerde" yanıtını 
aldığını ve ortak çıkar
malarda bu iki kişinin 
suçu olduğunu 
öne sürdü.
DOĞRU SÖYLEYENİ 
TEBRİK EDERİM 
Ortaklardan 
bazılarının, yönetimin 
köylere gidip üreticiyi 
aydınlatmadıklarını 
ileri sürmelerine de 
yanıt veren Ahmet 
Şahin, bu kişilerin 
yaptığı açıklamaların 
doğru olduğunu 
belirterek onları 
açık yüreklilikle kut
ladığını belirtti. 
"Kendilerini kutluyo
rum, şimdiye kadar 
köylere gidip 'ortaklar 
sizin durumunuz nedir, 
mahsulünüz ne oldu' 
diye sormadılar." 
diyen Şahin, bu kişi
lerin zamanlarını mey
hanelerde geçirdikleri
ni iddia etti.
Eski başkan İbrahim 
Aksoy'a yönelik suçla
malarını sürdüren 
Marmarabirlik Gemlik 
Kooperatifi Yönetim 
kurulu Başkanı 
Ahmet Şahin, "Bu kişi 
zamanında kendi yap
tığı hataları bana yük
lemeye çalışıyor, 
tüm bu işler kısa 
zamanda mı oldu." 
şeklinde konuştu. 
"Ortak çıkarma ile kar 
payı dağıtma süresinin 
aynı zamana geldiği" 
sorusuna ise Şahin, 
"Kooperatif 2000- 
2001-2002 yıllarında

Tatilin Tılsımı

kar etti. Bu kardan 
ortaklıktan çıkarılan
larda 
faydalanacak" 
açıklamasında1 
bulundu.
TALİMATI 
BAŞKAN VERİR 
İbrahim Aksoy'un 
"Ben, Genel Müdürün, 
talimatıyla değil, 
ortakların talimatıyla 
giderim" açıkla
malarının üzücü 
olduğunu dile getiren 
Ahmet Şahin, ortak
ların sadece birliğe 
ürün verdiklerini, 
talimatın ise başkan 
tarafından verileceğini 
belirterek "Sayin 
İbrahim Aksoy 
bunu iyi öğrensin, 
ortaklarımız talimatı 
genel kurulda zaten 
verecektir." dedi.
Genel Müdürün tali
matıyla hareket ettik
leri suçlamasında 
bulunan kooperatif 
lerin ortaklarına iki 
milyarın üzerinde 
kar payı dağıtacağını 
söyleyen Ahmet 
Şahin, "Bizim ortak
larımızın arasında ise 
yıllık kar payı bir mil 
yona kadar düşenler 
var. Ortağımıza 
'senin bir milyon 
karın var' demeye 
utanıyoruz" dedi. 
Marmarabirlik 72 
Nolu Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi'nin 
yıllarca arpalık gibi 
kullanıldığını öne 
süren Ahmet Şahin, 
"Kooperatifin bu 
duruma gelmesinin 
en büyük sorumluları 
ise kooperatifi 
beş yıl yöneten 
İbrahim Aksoy İle 
yardımcısı Hüseyin 
Peker'dir" şeklinde 
konuştu.

Kamu kampları geniş bir aile gibi.
Kampçılar daha hoşgörülü.
İnsanların giyimlerin kimsenin 

gözüne batmıyor.
Değişik fikirler, öfkeye sebep 

olmuyor.
İnsanlar birbirine daha saygılı.
Birbirinin sözünü kesmiyor.
Söz sırasını bekliyor.
Burada en büyük lüks, uzun soluk

lu sohbetler.
Çünkü burada, en bol olan şey 

zaman.
Yüzde yüz farklı fikirleri olan bir 

dost, ertesi gün sizi yine arıyor.
Yine konuşuyorsunuz.
Kavgasız konuşuyorsunuz.
Ve. Gide gide pek çok ortak nokta 

buluyorsunuz.
Bazen karşınızdakinin, kendi görüş

lerinin bile temelini tam bilmediğinizi 
görüyorsunuz.

Konuştukça, sloganlaşmış fikirler 
daha bilimselleşiyor.

Her sohbette, bir alış veriş var.
Siz de bir şeyler alıp gidiyorsunuz.
Karşı tarafta, eksiklerini tamamlı 

yor.
Malesef bu tatlı beraberlikler se 

neye bitecek.
Azot fabrikaları özelleşti.
Bazıları satıldı.
Bazıları ihale aşamasında.
Geriye bir Didim Kampı kaldı.
1985 yılında, 49 yıllığına kiralan

mıştı.
Mal sahibi Maliye.
Maliye bize burayı verirken, kendi 

personelinin de yararlanmasını şart 
koşmuştu.

Belki, Didim Kampı yeni bir pro
tokol ile Mâliyeye devredilecek.

O zaman Azot mensuplarına da, 
kontenjan tanınmalı.

Çevrede Demiryol-iş ve Tes-İş kamp 
lan var.

Seneyi, belki bir dönem daha açıla
bilir.

Azöt’un tüzel kişiliğinin, sonuçlan
ması beklenebilir.

Merakla izliyoruz.

GÜNÜN SÖZÜ

Umut olmadan, 
Umut edilen ele geçinle- 

mez. "M/7ton”



13 Eylül 2004 Pazartesi Sayfa 4

■■■ GÜNLÜK SİYAHİ GAZETE

Folklöre doyduk
Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 82. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 
önceki gece şenliklere katılan Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Slovanya, 
Gemlik Kılıç Kalkan ve Makendonya Folklor ekipleri Gemliklileri folklöre doyurdu.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtuluşu 
ve siyah altın zeytin 
festivali etkinlikleri 
için ilçemize gelen 
yabancı folklor 
ekiplerinin gösteri
leri Zevkle izlendi. 
Yeni yapılan Festival 
Alam'nı dolduran 
kalabalık, havanın 
soğuk olmasına 
karşın gösterileri 
baştan sona kadar 
büyük beğeniyle 
izlediler.
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve kardeş 
şehir Navodarı 
Belediye başkanı 
Calapod Tudorel'in 
de izlediği gösteri 
lerde sahneye ilk 
olarak Bulgaristan 
ekibi çıktı. Daha 
sonra Gürcistan, 
Kosova, Makedonya 
ve Romanya ekipleri 
ülkelerinin gelenek
sel oyunlarını

Gemliklilere izlettir 
diler. Etkinliklerin 
kapanış gecesinde 
Kaymakam

Sadettin Genç ile 
birlikte Mehmet \ 
Turgut ve kardeş 
şehir Navodarı

Belediye Başkanı 
Calapod Tudorel, 
ekiplere teşekkür 
plaketi verdiler.

İbrahim Çetin 
İlçe Tarım 

Müdürlüğü’ne
getirildi

Seyfettin SEKERSÖZ

Yaklaşık bir yıldan 
bu yana vekillik ile-*- 
yürütülen İlçe 
Tarım Müdürlü , > 
ğü'ne İbrahim 
Çetin atandı.
Eski İlçe Tarım 
Müdürü Hayati 
Küçükçakar'ın 
emekliye ayrıl
masının ardından 
Ziraat Mühendisi 
Gürkan Kântar'ın 
vekaletle yürüttüğü 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne 
atanan İbrahim 
Çetin, geçtiğimiz 
Cuma günü yeni 
.görevine başladı. 
Bir dönem Gemlik 
Belediye Meclisi 
üyeliği'de yapan 
İbrahim Çetin, 
28 Mart yerel 
seçimlerinde AK 
Parti'den Belediye

Başkan aday 
adayı olmuştu. : 
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
mezunu olan İbra 
him Çetin, Ankara ’ 
Üniversitesi Zoo 
Tekni Bölümünde 
doktora yaptı.
Bir süre Uludağ 1 
Üniversitesinde J 

öğretim üyeliği'de 
yapan Çetin, . j 
Yüzüncü Yıl 
Üniversitesinde 
yardımcı doçent 
kadrosuyla 
göreve başlamadan « 
ticarete atıldı.
Gemlik Sanayici ve < 
İşadamları Derne j 
ği'nin kurucu baş d 
kaniığı'nt da yapan 
İbrahim Çetin, 
Geemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu i 
Üyesi.

AKP’den yeni öğretim yılı için mesaj
AK Parti Gemlik İlçe 
Yönetimi bugün 
başlayan yeni öğre
tim yılı için başarı 
mesajı yayınladı. 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin 
imzasıyla yayınlanan 
mesajda sorunların 
yaşanmadığı bir 
yıl geçmesi 
beklendi.
Eğitime yapılan 
yatırımın geleceğe 
yapılan yatırım

olduğunun bilinmesi 
gerektiği vurgulanan 
mesajda geleceğin 
gençlerinin 
yetişmesinde öğret
menlere büyük 
yük düştüğü 
hatırlatıldı.
Bu sorumluluğun 
altından her yıl 
olduğu gibi bu 
yılda öğretmenlerin 
kalkabileceği 
vurgulanan 
bildiride ayrıca

Umurbey
Sağlık Meslek 
Lisesinde ek kon
tenjan öğrencileri 
yerleştirilmek 
üzere ek sınıf 
açıldığı müjdelendi. 
Yoğun talep 
üzerine "Acil Tıp 
Teknisyeni" 
ek sınıfının 
açılmasında
Bursa Milletvekilleri 
Faruk Ambarcıoğlu 
ile Zafer

Hıdıroğlu'nun 
büyük katkılarının 
olduğu belirtilerek 
yeni öğretim 
yılında sınıfın 
açılmasında 
emeği geçen 
Milletvekillerine 
Gemlik halkı adına 
teşekkür edilerek 
öğrenci ve 
öğretmenlerin 
başarılı yıl 
geçirmeleri 
istendi.

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli J 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 

TEL: (0.505) 486 18 24

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK d

TEL : (0,224) 538 OlJ
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Öğretmenlerin derdi mesleki sorunlar
ınj ««Ar _ ~ ...  —« «»tmt.- * ır t »■ Ih/nıılomoll Kilim- KrİAnrlini İrAwrİAr4ilrli «Krnlz nneİArîn2004-2005 eğitim-

öğretim yılı yarın 
açılırken, öğretmen
ler yeni yıla çözüm 
bulunamayan 
'meslek sorunlarıyla' 
birlikte girecek- 
Yapılan bir ankette 
eğitim çalışanlarının, 
siyasal iktidarların 
tasarruflarıyla sık sık 
değişen eğitim poli-

yüzde 38*i mesleki 
sorunları, yüzde 37'si 
ekonomik sorunları,

Eğitim'i 'yap boz tah
tasına' çevirmesi 
- Atama, yükselme

- Uygulamalı, bilim-
sel eğitim 
olanaklarından yok
sun, kalabalık sınıflar 
ve donanımsız 
okullar.
"EKONOMİK SIKINTI 
İKİNCİ PLANDA" 
Öğretmenlerin 
ekonomik sıkın
tılarını ikinci plana 
attıkları ortaya çıktı.

ödendiği kaydedildi.
Ders ücretlerinin ve 
eğitime hazırlık 
ödeneğinin kapsam, 
miktar ve ödeme sık
lığının çok sınırlı ve 
az olduğundan yakı
nan öğretmenler, 650 
bin eğitimcinin 
Silahlı Kuvvetler 
mensuplarına ait 
'OYAK' benzeri ikinci

olarak gösterip,
öğrencilerin bu 
konuları 
sevmediğine bağla
manın yanlış 
olduğunu ifade eden 
Avcı, "Böyle 
yaparsanız ders kita
plarından atılması 
gereken binlerce 
liste oluşur ve 
öğrenecek konu diye

tikalarının Milli 
Eğitim'i 'yap boz tah
tasına* çevirmesin
den şikayetçi olduk
ları ortaya çıktı.
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası (BASK), 
bin 500 eğitim 
çalışanıyla yaptığı 
araştırma ve anket 
sonuçlarından 
çarpıcı sonuçlara

yüzde 18'i 
demokratik sorunları 
ve yüzde 7'si ise 
özlük-sosyal sorun
larını öncelikli 
çözümlenmesi 
gereken sorun olarak 
görüyor. Araştırma 
sonuçlarına göre 
eğitim çalışanlarının 
en önemli ilk 5 
mesleki sorunu

ve en ufak terfilerde 
bile siyasi-yerel ter
cihlerin (Alt kültür 
alışkanlıklarının) ön 
planda tutulması, bu 
konularda nesnel ve 
çağdaş ölçütlerin 
kullanılmaması
- Bilimden, teknoloji
den ve gerekli eğitim 
materyallerinden 
yararlanmanın çok

Ankete katılanların 
yüzde 37'si 
ekonomik sorunları, 
çözüm bekleyen 
sorunların ikinci kat
egorisinde gösterdi. 
Öğretmenlerin yok
sulluk sınırının altın
da çalışmaya 
mahkum edildikleri 
belirtilen ankette, 
devlette çalışan aynı

bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna sahip 
olamamalarını, öğret
menlerin konum ve 
kimliğine uygun 
düşmediği halde 
ikinci hatta üçüncü 
ek iş yapmaya zor
landığı, bunun 
sorumlularının da 
politikacılar olduğu 
yönünde görüş

bir şey kalmaz. 
Öğrenci 'kurbağanın 
sindirim sisteminin' 
yanında matematiği 
de sevmiyor ve 
öğrenmek istemiyor
sa, müfredattan onu 
da çıkaracak mıyız? 
Ve böylece eğitim 
öğretim meselemizi 
de kökten halletmiş 
oluyoruz" dedi. Avcı.

ulaştı. Eğitim 
çalışanlarının sorun
larını tespit etmek 
amacıyla yapılan 
ankette, çalışanların

şöyle sıralanıyor: 
- Siyasal iktidarların 
tasarruflarıyla sık sık 
değişen eğitim poli
tikalarının Milli

zor ve pahalı olması 
- Hizmetiçi eğitim ve 
kursların kalite ve 
içeriğinin çok zayıf 
oluşu

eğitim ve nitelikteki 
birçok memurun ve 
işçinin eğitimcilere 
oranla 3-4, hatta 5 
kat daha fazla ücret

bildirdiler.
"GERÇEK KURTU
LUŞ BU EĞİTİM 
SİTEMİYLE OLMAZ" 
Bağımsız Eğitimciler

yeni ilköğretim 
müfredatında yapılan 
yöntemin yanlış 
olduğunu ileri sür
erek, öğrenci ve

Î'bÂlik'tÜ'tmaze'vk'ÎnIÎ
| BİZİMLE YAŞAYIN |

Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan 
Avcı, anket 
sonuçlarıyla ilgili 
düzenlediği basın 
toplantısında, sorun
lar yumağına dönen 
eğitim sisteminden 
kurtuluşun bu sis
temle olamayacağını 
belirterek, değişik
liğe gidilen ilköğre-

öğretmen merkezli 
eğitim yerine, 
eğitimin 'öğrenme' 
merkezli olmasını 
savundu ve "AB'ci, 
ABD'ci kafalarca 
yapılan ve tercüme 
odalarında hazır
lanan eğitim reformu 
değil, değişmeyen, 
özümüze, bilimsel ve 
teknolojik değişim-

□ Her çeşit balık ağlan
□ Sakana Misina Ağlan
□ İp Ağ
□ Fanya
□ Mantar, kurşun
□ İp Çeşitleri
□ Sandal Malzemeleri
□ Kürek
□ Çapa
□ Macun
□ Galvanizli çivi
□ TMC sintine pompası

tim müfredatından 
yakındı. Ezberci sis
temi kaldırmak için 
'gereksiz bilgiyi* delil

lere ayak uyduran 
ulusal eğitim refor
mu gerekli" dedi.

Hava sıcaklıkları 
artacak

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Hava sıcaklığı yur
dun kuzey ve iç 
kesimlerinde 
hissedilir derecede 
artacak. Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
önümüzdeki üç gün 
boyunca yurdun 
kuzeydoğu kesimleri

parçalı bulutlu, 
diğer yerler az 
bulutlu ve açık 
geçecek.
Poyrazla birlikte 
azalan hava 
sıcaklığı ise 
yurdun kuzey 
ve iç kesimlerinde 
hissedilir derecede 
olmak üzere tüm 
yurtta artacak.

Q-
B

Kız Mselek Lisesi’nden 2000-2001 
eğitim ve öğretim yılında aldığım 

diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. 

HİLAL TONYALI
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^Tiplere göre kişilik tahlili
Karakter ta h İli 
konusunda burçlara, 
göz ya da yüz şek
limize müracaat 
eden uzmanlar, 
vücut tiplerinin de 
kişilik belirlemede 
rol oynadığını 
söylüyor. İşte 
size, dış görünüşe 
göre kişilik 
rehberi....
* Zayıf: Bu tip 
insanlar, zihinsel 
olarak son derece 
faaldirler ancak 
fiziksel hassasiyetleri 
kısıtlıdır. Onun için 
biraz tembelliğe 
eğilimli olurlar.
Çok okurlar ve .kaba 
sporlardan, 
oyunlardan nefret 
ederler. Sezgi ve 
anlama özellikleri 
son derece 
kuvetlidir. Her 
şeyi görür ve 
mükemmel 
muhakeme ederler. 
Eleştiri kabiliyetleri 
kusursuzdur. 
Herhangi bir işle 
uğraştıkları zaman da

zihinlerini kayıtsız 
şartsız olarak o işe 
vermekte çok 
başarılıdır.
* Orta karar: 
Boyları orta, 
vücutları da ne 
zayıf ne şişman olan 
tiplerin çeneleri, 
alınları omuzları ve 
elleri ekseri dört köş
eye yakın bir şekil 
«uz eder. Adale ve 
kemikleri çıkıktır. 
Böyle yapıya sahip 
olanlar asla rahat 
durmazlar. Kaba 
saba sporla uğraşan 
çoğunlukla atletlerin 
bu 

yapıda oldukları 
görülmüştür. Bu 
tipler bina içinde otu
rup, kafa yorarak 
yapılacak işlerden 
nefret ederler. Gece 
rüyalarında bile kaşif, 
asker veya atlet 
olmayı özlerler.
Cesurdurlar. 
Sevdikleri hatta 
hiç tanımadıkları 
yabancıları korumak 
için hayatlarını 
tehlikeye 
koymaktan 
çekinmezler.
* Şişman: Bir daire 
esası üzerine 
kurulmuş olan 

tiplerin yuvarlak 
yüzleri, şiş yanakları 
geniş delikli 
burunları birkaç kat 
çeneleri ve biraz 
fıçıyı andıran toprak 
vücutları vardır. Elleri 
etli ve yumuşaktır. 
Şişman adam şen, 
mülayim ve kur
nazdır Zengin 
sofraları, rahat yatak
ları, cazip kadınları 
ve diğer bütün 
zevki sefayı sever. 
Zihnen ve bedenen 
rahat Olmak gibi 
dertleri olmadığı 
için bedeni 
faaliyette 

bulunmak arzusu 
duymaz. Midelerine 
düşkün oldukları 
için bakkal, kasap, 
fırıncı, ahçı, lokantacı 
veya otelci gibi 
meslek sahiplerinin 
arasında böylelerine 
çok rastlanır.
* Ufak tefek: 
Boyları kısa olmakla 
birlikte, vücutlarının 
her tarafı tamaman 
birbirine orantılı 
olanlar . 
enerjik ve alçak 
gönüllüdürler.
Bunlar 
haklarını 
çiğnetmekten 
nefret eden 
idealist insanlardır. 
Kendilerine karşı 
gelenlere şiddetle 
hücum eder ve 
çoğunlukla 
başarılı olurlar. 
Kimseden hiçbir 
şeyden 
korkuları yok gibidir. 
İstedikleri şeyi 
doğru yoldan elde 
edmedikleri 
takdirde 

hile yoluna 
sapmaktan asla 
çekinmezler. 
Enerjik, ateşli, 
şehvetli ve 
asabidirler. Son 
derece hazır 
cevap ve espritüel 
olurlar. Tarihe 
yeni bir seyir 
vermiş olan dahilerin 
çoğunun bu yapıda 
insanlar oluşu 
rikkat çekicidir.
* Kısa ve zayıf: 
Kısa ve zayıf yapıda 
olanlar utangaç ve 
çekingendirler. 
İçlerine kapanık 
olurlar. Çekingen 
oldukları için 
herkesle ahbaplık 
etmezler. Ama her
hangi birisiyle 
arkadaş oldular mı, 
bu arkadaşlığı 
korumak için 
ellerinden geleni V 
yaparlar. Sadakatleri 
sonsuzdur. Uysal biri 
köpek gibi arkadaşlık 
hatırı için her şeye j 
boyun eğer ve her 1 
şeyi kabul ederler. I

i
i

1M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicil MücE 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md 524 85 86
Tekel Md 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

1

1

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

i

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 51388 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Sağlık harcamalarından en az payı SSK’lılar alıyor
Sağlık hizmetlerinde 
standart birliğinin 
sağlanması ve kamu
nun sağlık harca
malarının disipline 
edilmesine dönük 
çalışma sürüyor. Bu 
arada ülkede sağlık 
harcamalarından en 
büyük payı memurlar 
ve emeklileri, en az 
payı ise SSK’lılar 
alıyor.
Maliye, Sağlık, Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıkları 
ile Emekli Sandığı, 
SSK ve Bağ-Kur yetk
ililerinin katıldığı 
çalışmada, sağlık 
alanındaki suiistimal 
olaylarının ve kaynak 
israfının son bulması 
ile sağlık hizmet
lerinde tek bir sisteme 
geçilmesi 
öngörülüyor.
Tek sistem ile Emekli 
Sandığı, SSK ve Bağ- 
Kur'un hak sahipler
ine verdiği sağlık 
hizmetlerindeki fark
lılıkların ortadan

kaldırılması, bu şek
ilde devletin herkese 
aynı tip sağlık hizmeti 
sunması amaçlanıyor. 
Sosyal güvenlik kuru
luşlarının emekliler ile 
diğer hak sahiplerine 
verdiği sağlık hizmet
lerinde büyük bir den
gesizlik bulunduğunu 
belirten bir üst düzey 
yetkili, "Örneğin 
SSK'nın ödemediği 
çok sayıda ilaç için 
Emekli Sandığı 
ödeme yapıyor. Ya da 
sağlık tesislerinden 
yararlanmada bazı 
kuruluşlara dönük 
çeşitli kısıtlamalar 
bulunuyor. Bu da 
adaletsizlik yaratıyor. 
Yeni sistem ile bunlar 
ortadan kalkacak"

dedi.
İLAÇ BEDELLERİ 
NASIL ÖDENECEK ? 
Söz konusu çalışma
da, bio eşdeğerlilik 
uygulamasının da tam 
anlamıyla hayata 
geçirilmesi planlanıy
or. Bio eşdeğer ilaçlar 
için kamunun ne tür 
bir ödeme yapacağı 
da tartışılıyor. Bu 
çalışma sonunda bio 
eşdeğer olan ilaçlar 
için en düşük bedel 
üzerinden mi ödeme 
yapılacak, yoksa orta
lama bedel mi dikkate 
alınacak bunlar belir
lenecek.
Getirilecek standardın 
ardından, örneğin ağrı 
kesici ilaçlar için 
belirli bir ödeme tutan 

tespit edilecek. 
Doktor hangi ilacı 
yazarsa yazsın, kamu 
ya da ilgili sosyal 
güvenlik kuruluşu, 
sadece o tutar kadar 
ödeme yapacak.
Yeni düzenlemelerde, 
son yıllarda Bütçe 
Kanunları ve Bütçe 
Uygulama 
Talimatlarıyla getirilen 
çeşitli düzenlemelere 
rağmen tam olarak 
önlenemeyen sağlık 
harcamalarındaki sun 
istimal ve kötü kul
lanımı engelleyecek 
yeni unsurlara da yer 
verilecek.
Sağlık hizmetlerindeki 
yeni sisteme dönük 
teknik çalışmalar net
icesinde hazırlanacak 
taslak, daha sonra 
Maliye, Sağlık ve 
Çalışma Sosyal 
Güvenlik Bakanlarının 
önüne konulacak. 
DEVLET, SSK'LIYA 
CİMRİ DAVRANIYOR 
Bu arada Emekli 
Sandığı Genel

Müdürlüğü verileri, 
devletin sunduğu 
sağlık hizmetlerinde 
en cimri davranılan 
kesimin SSK’lılar 
olduğunu ortaya 
koydu. Verilere göre, 
SSK’lılar, kişi başına 
sağlık hizmetinden, 
kamu çalışanları ve 
memur emeklilerinin 
yarısı kadar dahi pay 
alamıyor.
Devlet, geçen yıl 9 
milyon 251 bin 535 
kamu çalışanı, memur 
emeklisi ve bunların 
yakınları için 4 katrily
on 45 trilyon 487 mil
yar lira sağlık harca
masında bulundu.
Böylece bu kesim için 
kişi başına 442 milyon 
681 bin 952 lira, döviz 
olarak da 317 dolar 
harcandı.
9 milyon 886 bin 505 
Bağ-Kur'lu için 
yapılan toplam harca
ma ise 3 katrilyon 89 
trilyon 500 bin lira 
oldu. Bu şekilde Bağ- 
Kur'lu başına gerçek

leştirilen sağlık harca
ması miktarı, TL 
bazında 312 milyon 
527 bin 450 lira, döviz 
bazında da 224 dolar 
olarak hesaplandı. 
Söz konusu dönemde 
29 milyon SSK'hmn 
sağlığı için ise 5 katri
lyon 430 trilyon lira 
harcama yapıldı. Bu 
veriler sonrasında 
SSK'lı başına sağlık 
harcaması tutarı 187 
milyon 241bin 890 
lirada, döviz bazında 
da ise dolarda kaldı. 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WH0) 
2001 sonu itibarıyla 
ülkelerin kişi başına 
sağlık harcama sırala
masında da Türkiye^ 
oldukça gerilerde yer- 
ahyor. Kişi başına 3 
bin 774 dolar sağlık 
harcaması yapılan 
İsviçre, sağlığa en 
fazla yatırım yapan 
ülke olurken, kendisi
ni 2 bin 981 dolar ile 
Norveç izliyor

İşgücü maliyetleri hızla artıyor
Türkiye Metal 
Sanayicileri 
Sendikası'na (MESS) 
göre, Türkiye, geçen 
yıl "birim işgücü 
maliyetlerinin en 
çok arttığı ikinci 
ülke” oldu. MESS'in, 
Uluslararası 
Yönetim Geliştirme 
Merkezi (IMD) . 
verilerini 
kullanarak yaptığı 
değerlendirmeye 
göre, Türkiye'nin, 
geçen yıl imalat 
sanayiinde birim 
işgücü maliyeti, 
bir önceki yıla göre 
yüzde 19.63 
oranında arttı.
Bu oranla Türkiye, 
Rusya'nın ardından, 
en yüksek maliyet 
artışının gerçek
leştiği ülke oldu.

Değerlendirmede, 
Avrupa Birliği'ne 
yeni üye olan 
ülkelerden Estonya, 
Macaristan, 
Slovakya ve 
Slovenya'daki 
maliyet artışının, 
Türkiye'dekinin 
altında kaldığına, 
Polonya'da ise 
işgücü maliyetinin 
düştüğüne 
dikkat çekildi. 
"Türkiye'de 
verimliliğin 
üzerinde artan 
işgücü maliyet
lerinin, yetersiz olan 
yabancı sermaye 
girişini daha da 
olumsuz etkilediği" 
savunulan 
değerlendirmede, 
Türkiye'nin istihdam 
ve uluslararası 

rekabet gücünün 
artırılabilmesi 
için, sanayicinin 
yasal yükümlülük
lerinin hafifletilmesi 
ve işgücü 
maliyetlerinin 
düşürülmesi 
gerektiği ifade 
edildi.
Değerlendirmeye 
göre, geçen yıl 
bazı ülkelerdeki 
işgücü maliyet 
artışı şöyle: 
"Rusya (yüzde 35), 
Türkiye (19.63), 
Estonya (9.59), 
Macaristan (6), 
Slovakya (6), 
Slovenya (3.80), 
Ispanya (1.28), Çek 
Cumhuriyeti (0.29), 
Almanya (-0.74), 
Japonya (-4.38), 
Polonya (-8.37)"

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Kaçak mal yaftalama oranı arttı
Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen, 
gümrüklerde kaçak 
mal yakalama 
oranının yüzde 100 
oranında arttığını 
belirterek, 2004 
yılının ilk 8 ayında 
toplam 341.5 trilyon 
liralık kaçak mal 
yakalandığını ifade 
etti. Gümrüklerde 
uyuşturucu yakala
ma oranının da 
yüzde 161 oranında 
arttığını kaydeden 
Tüzmen, bu yılın 
ilk 8 ayında 202.7 
trilyon liralık uyuştu
rucu yakalandığını 
söyledi.
Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen, yap
tığı yazılı açıklama
da, dış ticaretin 
büyük bir ivme 
kazandığını, yük, 
yolcu ve araç 
trafiğinin önemli bir 
artış gösterdiği bir 
dönemde Gümrük 
Müsteşarlığı'nın 
yasal ticaretin kolay
laştırılması, yasadışı 
ticaretin ve yolsu
zluğun önlenmesine 
yönelik çok önemli 
görevler üstlendiğini 
belirtti. Türk 
Gümrük İdaresi'nin, 
dünyada yaşanan 
gelişmeleri dikkatle 
izlediğini ve buna 
paralel adımları eş 
zamanlı atarak, 
kaçakçılıkla ve yol
suzlukla 
mücadelede önemli 
misyon üstlendiğini 
bildiren Tüzmen, 
"Bu çerçevede 2002 
yılından beri 
yürütülmekte olan 
ve dünyada güven
likle ilgili yaşanan

yeni gelişmelere 
paralel olarak sürek
li geliştirilen 
Gümrük Güvenlik 
Sistemleri Projesi 
(GÜMSİS), Türk 
Gümrük İdaresi'nin 
yüz akı durumuna 
gelmiştir. Proje kap
samında yer alan 
araç takip sistem
leri, nükleer madde 
detektörleri, ihbar ve 
kara kapıları taşıt 
takip programı, 
CCTV izleme siste
mi, kriptografik 
haberleşme sistemi 
ve x-ray cihazları, 
teknolojinin son 
imkanlarını Türk 
Gümrük İdaresi'nin 
hizmetine sunmuş
tur. Yürütülmekte 
olan çalışmaların 
tamamlanmasıyla 
Türkiye'nin kara- 
deniz-hava yük ve 
yolcu trafiğinin 
tamamının bilgisa
yar ortamında takibi 
mümkün hale gele
cektir" dedi.
"8 AYDA 341.5 
TRİLYON LİRALIK 
KAÇAK MAL YAKA
LANDI"
Yapılan çalışmalar 
sonunda önemli 
başarılar sağ
landığını kaydeden 
Tüzmen şunları 
söyledi:
"Hukuki alt yapıda 
da AB mevzuatına 
ve günün koşulları
na uygun yasal 

düzenlemeler hazır
lanarak, uygulamaya 
konulmaktadır. Bu 
çerçevede 2003 
yılında yürürlüğe 
giren 4926 sayılı 
Kaçakçılıkla 
Mücadele Yasası ve 
2004 yılında yürür
lüğe giren ilgili 
yönetmelikler, 
kaçakçılıkla 
mücadele eden bir
imlere günün 
koşullarına uygun 
etkin yasal argü
manlar hazırlamıştır. 
Tüm bu çalışmalar 
meyvesini hemen 
vermiş, Gümrük 
Müsteşarlığımız bu 
yıl kaçakçılıkla 
mücadelede önceki 
yıllara nazaran 
önemli mesafe 
almıştır. 2003 yılı 
Ağustos ayı sonu 
itibariyle Gümrük 
Muhafaza Genel 
Müdürlüğünce el 
konulan toplam 
kaçakçılık olayı 
sayısı 428 iken, bu 
yıl aynı dönen^ 
itibariyle bu sayı 
yüzde 95 oranında 
artışla 836'ya, bu 
olaylarda el konulan 
kaçak eşyanın 
toplam parasal 
değeri ise 2003 yılı 
Ağustos sonu 
itibariyle 170.5 trily
on lira (dolar bazın
da 113 milyon 709 
bin dolar) iken, 2004 
yılının aynı döne
minde yüzde 100 
oranında bir artışla 
341.5 trilyon liraya 
(dolar bazında 227 
milyon 666 bin 
dolara) ulaşmıştın 
Gerçekleştirilen 
kaçak eşya

yakalamalarının 
maddeler itibariyle 
dağılımı ince
lendiğinde uyuşturu
cu madde yakala
malarındaki büyük 
artış dikkat çekmek
tedir. Gümrükler 
Muhafaza Genel 
Müdürlüğü'nce 2003 
yılı Ağustos ayı 
sonu itibariyle 
toplam 19 olayda 
77.7 trilyon lira 
değerinde 
(51 milyon 800 
bin dolar) uyuşturu
cuya el konulmuş 
iken, 2004 yılının 
aynı döneminde 
toplam 34 olayda 
202.7 trilyon lira 
değerinde (135 
milyon 130 bin 
dolar) uyuşturucu 
maddeye el konul
muştur. El konulan 
uyuşturucu 
maddedeki artış 
oranı yüzrlp 1A1 
olarak gerçek
leşmiştir. El konulan 
uyuşturucü maddel
er içerisinde 18 
olayda 1 ton 736 kg 
eroin, 4 olayda 472 
kg ile esrar, 3 olayda 
67 kg ile kokain ve 6 
olayda 246 bin 880 
adet ve 261 kg ile 
uyarıcı hap dikkat 
çekmektedir. 
Uyuşturucu madde 
yakalamalarındaki 
bu çarpıcı artışta, 
2002 yılından 
itibaren gümrük 
kapılarımıza yer
leştirdiğimiz 3 adet 
x-ray sistemi ile 
uyuşturucu 
madde detektör 
köpeklerimizin 
büyük katkısı 
olmuştur."

Laf atarken 
bir daha' 
duşunun
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Yargıtay, defalarca 
laf atan sanığın 
eylemini "sır
naşıkça" bularak, 
sarkıntılık olarak 
değerlendirdi.
Böylece, sanığa 
verilecek ceza ikiye 
katlandı.
Urla Sulh Ceza 
Mahkemesi, laf 
attığı gerekçesiyle 
dava edilen sanığı 
TCK'nın "soz atma" 
suçunu düzenleyen 
221. maddesi 
gereğince ceza
landırdı.
Sanık bu kararın 
lehine bozulması 
istemiyle Yargıtay'a 
başvurdu. Ancak, 
temyiz istemini 
görüşen Yargıtay 5. 
Ceza Dairesi, yerel 
mahkemenin 
kararını sanık aley
hine oybirliğiyle 
bozdu.

■ BURSA HAKİMİYET VE | 
. KENT GAZETELERİNE, j 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR} 
1 KÖRFEZ REKLAM ]' 
I TEL: (0.224) 513 96 83 II

Bozma kararında, .< 
sanığın mağ- 
durelere defalarca 
laf atma eyleminin, 
"sırnaşıkça" bir hal 
aldığının kanıt- * 
landığı belirtildi. .4 
Sanığın bu eylemi
nin "sarkıntılık" 
suçunu oluştur- fli 
duğu kaydedilen 
kararda, sanığın, 
TCK'nın ilgili ma# 
desi gereğince 
cezalandırılması | 
gerektiğine işaret ■ 
edildi.
TCK’nın "söz atma" 
suçunu düzenleyeni 
hükmü 3 aydan 1 1 
yıla kadar hapis | 
cezası öngörürken, 
"sarkıntılık" suçu, 
sanığın 6 aydan 2 J 
yıla kadar hapis 
cezasına mahkum I 
edilmesini 
düzenliyor.
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GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450MASFALTA
CEPHE12DÖNÜII2.SINIFZİRAATALANI 

— ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT

C YAPILABİLİRSATILIKARSA 

ooTel: (0.224)5139683
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900 canavar ürüne dikkat
Tüketici Hakları 
Derneği, genetik 
yapısı değiştirilmiş 
ürünlerin tüketimine 
devam edildiği 
belirterek, 'canavar 
frankeştayn' olarak 
tanımladığı ürünlerin 
ithalinin yasaklan
masını istedi. Kast 
edilen ürünler 
nelerdi?
Tüketici Hakları 
Derneği Genel 
Başkanı Genel 
Başkanı Turhan 
Çakar, genetik yapısı 
değiştirilmiş ürünler 
ve etkileri üzerinde 
uzun bir süredı'r 
devam* eden çalış
maları hakkında bilgi 
vermek üzere bir 
basın toplantısı 
düzenledi.
Tüketici Derneği 
Genel Merkezi'nde ' 
düzenlediği basın 
toplantısında, Çakar, 
genetik yapısı 
değiştirilmiş ürünler 
üzerinde yaklaşık 6 
aydan beri 
incelemelerde bulun
duklarını belirterek, 
elde edilen 
sonuçların korkutu

cu öldüğünü söyledi. 
Ankara Tarım İL 
Müdürülüğü ve 
İsviçre'deki laboratu- 
varlarda yaptırdıkları 
tahliller hakkında 
bilgi veren Çakar,. 
"Tahlil sonuçlarına 
göre mısır unu, soya 
etli kıyma, yemlik 
mısır, soya ve mısır 
karışımı tavuk yemi
nin genetik yapısı» 
değiştirilmş ürünler 
olduğu belirlendi"

- dedi.
Genetik yapısı 
değiştirilmiş mısır, 
soya ve bunların 
ürünleri olan mısır 
yağı, soya yağı ve 
soya küspesi gibi 
ürünlerin, yüzde

90'ından fazlasının 
başta Amerika olmak 
üzere ithal edildiğini 
söyleyen Çakar, bu 
ürünlerin ithalatında
ki parasal değerin 4 
milyar doları geçtiği
ni kaydetti.
Belirtilen ürünlerin, 
Türkiye'ye ithalatı 
konusunda ulus- 
larası tekellerin 
baskısından söz 
eden Çakar, "Bu fir
malar sektörün pas
tasını. nemayı yemek 
istiyorlar."dedi.
Sektörün Türkiye 
temsilcilerine yönelik 
bir değerlendirmede 
bulunan Çakar, yağ, 
gıda sektörünün çok 
büyük olduğunu ve 

sektör temsilci
lerinden de tepki 
beklediklerini 
kaydetti.
MERCEK ALTINDA 
900 ÜRÜN VAR 
Bakteri geni kul
lanılarak soya ve 
mısırın zehir haline 
getirildiğini iddia 
eden Çakar, 
yediğimiz ekmekten 
içtiğimiz gazoza, 
soya yağından mısır 
yağına, baklavadan 
pastaya, bebe 
mamasından hazır 
çorbaya kadar 900 
çeşit gıda mad
desinde tehlikenin 
sözkonusu olduğunu 
belirterek, 
"Tüketici bilmeden 
yiyor." dedi. 
Türkiye'de gıda 
konusunda yeterli 
denetimin olmadığını 
söyleyen Çakar, 
genetik yapısı 
değiştirilmiş 
ürünlerle 
mücadelede en. . . 
etkin yöntemin 
ithalata yasak 
getirilmesi 
olduğunu belirtti.

Dış ticaret 
fiyat ve miktar 
endeksleri arttı

2004 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre; dış ticaret 
fiyat ve miktar 
endeksleri yükseldi. 
DİE'den yapılan 
açıklamaya göre, 
Temmuz ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre; ihrâcat 
miktar indeksi 
yüzde 16.5, ithalat 
miktar endeksi 
yüzde 23.2, ihracat 
fiyat endeksi yüzde 
15.0, ithalat fiyat 
endeksi ise yüzde 
12.3 oranında arttı. 
İthalat fiyat indeksi 
bir önceki aya göre 
yüzde 0.5 oranında 
azalırken, 7 aylık - 
ortalamalara göre 
yüzde 9.7 ve 12 
aylık ortalamalara 
göre yüzde 7.8 
oranında yükseldi.

İhracat fiyat indeksi 
ise bir önceki aya 
göre yüzde 0.5, 7 
aylık ortalamalara 
göre yüzde 15.5 ve 
12 aylık ortala
malara göre yüzde 
13.5 oranında artış 
gösterdi.
İhracat miktar 
indeksi bir önceki 
aya göre yüzde 5.6, 
yedi .aylık ortala
malara göre yüzde 
15.0 ve 12 aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 17.5 oranın
da arttı.
İthalat miktar indek
si ise bir önceki aya 
göre yüzde 1.8, yedi 
aylık ortalamalara 
göre yüzde 35.7 ve 
12 aylık ortala
malara göre yüzde 
36.8 oranında yük
seliş gösterdi.

290 bin üniyerşite mezunu issiz
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat 
Başesgioğlu'nun 
DYP İğdır 
Milletvekili Dursun 
Akdemir'in soru 
önergesine verdiği 
yanıta göre 2 
milyon 624 bin 
üniversite mezunu 
içindeki işsizlerin 
sayısı 
290 bine ulaştı 
Yüksekokul ve 
fakülte mezunu 
290 bin kişi iş 
bulamıyor.
Bunlardan Türkiye 
İş Kurumu'na 
kayıtlı olan 
89 bin 875'i 
arasında 
ilk sırayı 7 bin 777 
kişi ile büro

memurları alırken, 2 bin 921 ile da çok sayıda
bunları 5 bin elektronik bilgisayar işsiz bulunuyor.
150 kişi ile operatörleri, Bin 452 elektronik
muhasebeciler, 4 2 bin 53 kişi mühendisi,
bin 492 kişi ile ile de bin 176
işletmeciler, bankacılar bilgisayar
3 bin 959 izliyor. programcısı,
kişi ile İŞKUR'a kayıt 920 halkla
ekonomistler, yaptıranlar arasında ilişkiler görevlisi iş
3 bin 710 kişi popüler meslek arıyor.
ile yöneticiler, gruplarından

I BURSAHAKİMİYETVE I
I KENT GAZETELERİNE I
I İLAN ve REKLAM ALINIR I

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

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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‘Sınır polisi’ geliyor
Türkiye, AB'ye 

üye olması duru
munda sınır güven
liğinde yeni düzenle
meye gidecek. Proje 
kapsamında sınırda 
görev yapan asker
lerin yerini 'sınır 
polisleri* alacak, iki 
milyar dolarlık pro
jenin fatura adresi 
de belli.

Hükümet, Avrupa 
Birliği'ne (AB) uyum 
kapsamında tarihi bir 
adım daha atıyor. 
Türkiye'nin AB'ne 
üye olması durumun
da AB'nin 
Güneydoğu sınırı 
Türkiye olacağı için 
sınır güvenliği AB 
normlarına göre 
yeniden belirleniyor. 
Türkiye, İngiltere ve 
Fransa arasında 
ortak yürütülen bu 
proje için Türk ve 
yabancı uzmanlar, 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın tahsis 
edeceği Skorsky 
helikopterlerle tüm 
sınırlarımızda 
inceleme yapacak.

Türkiye. AB'ye 
üye olduğunda sinir 
güvenliğini asker
lerin yerine polis 
sağlayacak. Yaklaşık 
10 yıllık uygulama 
sürecini kapsayan 
proje hayata geçir
ilirse, sınır boyların
da nöbet tutan asker
ler görevlerini 
kademeli olarak 
'Sınır Polisi'ne devre
decek. Bunun için 
gerekli olan yaklaşık 
2 milyar dolarlık 
proje maliyeti, AB 
tarafından 
karşılanacak. Bu 
kapsamda, Sınır 
Emniyeti Genel 
Müdürlüğü oluşturu
lacak. Doğu ve 
Güneydoğu'daki 
terör olayları 
nedeniyle Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin 
sınır güvenliğindeki 
rolü, sınırdaki 
incelemelerden 
sonra netleştirilecek.

Sınırda 50 kilome
trelik derin güvenlik

Henüz proje aşa

masındaki yeni sınır 
güvenliği stratejisine 
göre; kurulması plan
lanan Sınır Emniyeti 
Genel Müdürlüğü, 
Türkiye'nin 107 nok
tasındaki sınır böl
gesinde ve havaalan
larında yetkili olacak. 
Gelecek yıl çıkarıla
cak yeni bir kanunla 
hayata geçirilmesi 
düşünülen projeyle, 
Türkiye'nin tüm sınır
ları AB normlarına 
göre gerekli teknolo
jik araç ve gereçlerle 
donatılacak. Böylece, 
sınırlarda güvenlik 
ve kontrol elektronik 
ortamda sağlanacak. 
Sınır Emniyeti Genel 
Müdıirliinii'ndfî nnrev 
yapacak polis sayısı, 
projenin sonuç
landırılmasından 
sonra netleştirilecek.

Doğu ve 
Güneydoğu'daki 
terör olayları 
nedeniyle bazı kritik 
bölgelerde askeri 
karakolların korun
ması kararı alınırsa, 
'Sınır Polisi' sayısı 
ona göre belir
lenecek. Sınır polisin 
sınırlardaki yetki 
alanı ise 50 kilome
trelik derinlikte ola- 
çak. Şu anda sınır
larımızda yaklaşık 
250 bin asker ve 
polis görev yapıyor.

Genelkurmay 
'Skorsky' tahsis etti

Yeni sınır projesi, 
İçişleri Bakanlığı'nın 
koordinasyonunda 
yürütülüyor. Proje 
için Dışişleri 
Bakanlığı, 
Genelkurmay 
Başkanlığı, Sahil 
Güvenlik 
Komutanlığı,

Jandarma Genel 
Komutanlığı ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
uzmanlar ortak 
çalışıyor. Fransa ve 
Ingiltere'den uzman
lar da AB normları 
açısından projeye 
katkı sağlıyor. Türk 
ve yabancı uzmanlar, 
bir hafta için tüm , 
sınır boylarında 
Genelkurmay'ın tah
sis ettiği 'skorsky' 
helikopterlerle 
inceleme yapacaklar.

Aksu: Proje çağ
daşlaşmanın parçası

İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
"Proje, kara sınırı 
2753 km Kararipni? 
sınırı 1695 km, Ege 
sınırı 2800 km ve 
Akdeniz sınırı 1577 
km olan Türkiye'nin 
hukukun üstünlüğü 
prensibine bağlı 
olarak, çağdaşlaşma 
projesinin bir 
devamıdır" dedi. 
Aksu, Türkiye'nin 
Asya ve Avrupa'yı 
birbirine bağladığını 
belirterek, projenin 
hayata geçirilmesiyle 
sınır kaçakçılığı, 
insan kaçakçılığı, 
uyuşturucu, kara 
para aklama gibi 
Türkiye sınırında 
karşılaşılan sorun
ların da çözüleceğine 
dikkat çekti.

Genelkurmay 
'beklemeye' aldı

Artan terör olay
ları nedeniyle 1988 
yılında çıkartılan 
3497 sayılı kanunla, 
sınırların korunması 
ve güvenliği, 
Jandarma'dan Kara 
Kuvvetleri'ne 
devredildi. Irak,

Suriye ve Iran 
sınırının bir kısmı 
hariç tüm sınır 
güvenliği Kara 
Kuvvetleri'ne 
devredildi. Ancak, 
Genelkurmay 
Başkanlığı, Türkiye, 
Fransa ve Ingiltere 
arasında AB'ne 
uyum kapsamında 
başlatılan sınırdaki 
"Eşleştirme Projesi" 
çerçevesinde, bu 

uygulamayı 23 Mart 
2004 tarihinde 'ses
sizce' durdurdu.

Hedef Schengen 
Üç ülke arasında 

yürütülen sınır proje
si, "Entegre Sınır 
Yönetimi- Eşleştirme 
Projesi" olarak 
adlandırılıyor. Sınır 
güvenliği ve kon
trolünün AB norm
larına göre yeniden 
belirlenmesi, AB'ye 
aday ülkeler için şart 
olarak

görülüyor. Sadece 
Yunanistan'ın sınır
larını istisnai olarak 
askerler koruyor 
Yakın tarihte 
Almanya ve 
Finlandiya da sınır 
güvenliğini sivillere 
devretti. AB'nin yem 
üyesi Polonya'nın 
yeni sınır güvenliği 
için AB, 500 milyon 
dolarlık yatırım yaptı.

Türkiye için 
yapılan ve AB 
Komisyonu'nun 
finansmanını 
sağladığı projede 
Finlandiya model 
olarak alındı. AB 
Komisyonu tarafın
dan desteklenen 
proje için 685 bin 
Euro ayrıldı. Projenin 
hayata geçirilmesinin 
maliyeti ise yaklaşık 
2 milyar dolar olarak 
hesaplandı. Proje 
yaklaşık 10 yıl 
içerisinde uygulama 
tüm sınırlara yayıla
cak. Hedef, Türkiye 
müzakerelere başla
madan sınırlarını, AB 
üyeleri tarafından 
kabul edilen 
"Schengen" vizesine 
hazırlamak.

Temel Reis 
75 yaşında

Temel Reis'in 75. 
yaşgününü kutla
mak üzere, Temel 
Reis severler 
tarafından, 
yaratıcısı Elzie 
Segar'ın memleketi 
olan Mississippi 
Nehri kıyısındaki 
Chester kasabasın
da düzenlenen 
piknik dün başladı. 
Ünlü çizgi film 
kahramanı Temel

. Reis bu hafta sonu 
। yasma giriyor

Son 25 yıldır Temel 
' Reis'in her

yaşgününde 
düzenlenen 
pikniğin gelenek 
haline geldiği 
kaydedilirken, 
pazar günü sona

erecek pikniğe 
katılımın bazı yıllar 
30 bin kişiyi bul
duğu ifade ediliyor. 
Pikniğe Temel 
Reis'in yaşayan 
çizerlerinden Hy 
Eisman ve George 
VVildman'ın da 
katılacağı 
belirtiliyor.
1894'te doğan \ 
Segar'ın yarattığı 
Temel Reis ilk 
olarak 1929'da 
çizgi film haline 
getirildiği belir
tilirken, Segar'ın 
Temel Reis'i kendi 
kasabasında 
yaşayan insanlar
dan esinlenerek - 
yarattığına 
inanılıyor.
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Türk bilim 
adamı suda 
yürüyen 
robot yaptı

ABD'de yaşayan Türk bilim 
adamı Metin Sitti başkan
lığındaki bir ekip, suda 
yürüyen bir robot 
üretmeyi başardı.
Carnegie Mellon Üniversite- 
si'nde NanoRobotics 
Laboratuvarı'nın başında 
bulunan Sitti, ürettikleri 
robotun mikrorobotlar

alanındaki son örnek 
olduğunu belirterek, bunun 
çok amaçlı kullanılabileceği
ni belirtti. Türk bilim adamı, 
ayrıca robotayerleştirilecek 
bir kamerayla casusluk 
ya da keşif amaçlı 
olarak da kullanılabileceğini 
ifade etti.

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire J 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Tel: 513 1476 -513 18 99
GSM:0.533.35644 39
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Kalp hastalıkları bir numaralı öldürücü
Türk Kardiyoloji 
Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Ali Oto, 

| kalp ve damar 
hastalıklarının şu 
anda dünyadaki bir 
numaralı öldürücü 
sebep olduğunu 
belirterek, hastalık
ları tetikleyen şiş
manlık ve sigara 
risklerine karşı 
büyük mücadeleler 
verilmesi gerektiğini 
söyledi.
Türk Kardiyoloji 
Derneği tarafından 
Büyük Samsun 
Oteli'nde düzenle
nen 'Kardiyolojide 
Aciller ve Kardiyoloji 
Hemşireliği 
Sempozyumlan'mn 
açılış konuşmasını 
yapan Dernek 
Başkanı Prof. Dr. Ali 
Oto, 26 Eylül 2004 
Pazar gününün 
Dünya Kalp Günü 
olduğunu hatır
latarak, bu yılkı ana 
temanın 'Çocuklar

Çocuğunuzun gözlerinde 
problem var mı?

Görme bozukluk
larının okuldaki 
başarıyı olumsuz 
yönde etkilediğini 
belirten Doç. Dr. 
Bozkurt Şener, yeni 
öğretim yılına başla
madan önce çocuk
ların göz 
muayenelerinin yapıl
ması konusunda 
aileleri uyardı.
Etiler AcıbademGöz 
Sağlığı Merkezi 
Direktörü Doç. Dr. 
Bozkurt Şener, 
gelişmiş ülkelerde 
okul kayıtları sırasın
da göz muayenesi 
raporu istendiğini 
hatırlatarak, bazı göz 
hastalıklarının 
ilköğretim çağı 
çocuklarında teşhis 
edilmesinin tedavide
ki başarıda büyük rol 
oynadığına ve ülkem
izde de bu uygula
manın yararlı olacağı
na dikkat çekti, özel
likle okul çağı çocuk
larında miyopi, hiper
metrop! ve astigma
tizmin sık

ve Gençler' 
olduğunu dile getir
di. Prof. Dr. Oto, 
"Biliyorsunuz kalp 
ve damar hastalık
ları, şu anda tüm 
dünya ve ülkemizde 
bir numaralı 
öldürücüdür. 
Önümüzdeki 20-25 
yıl içinde de bir 
numaralı öldürücü 
olarak kalacak. 
Olayın boyutu çok 
büyük; ama çok iyi 
bildiğimiz bir konu 
da kalp ve damar 
hastalıklarıyla ilgili 
risk daha çocukluk 
yaşlarında başlıyor. 
Çocuklarımızı ve 
gençlerimizi, kalp ve 
damar hastalık
larının risklerine 
karşı korumalıyız" 
dedi.
Eldeki verilerin 

»konunun korkunç 
boyutunu, göster
diğine işaret ederek, 
kalp ve damar 
hastalıkları açısın- .

görüldüğünü belirten 
Doç. Dr. Şener, 
"Görme kalitesi zayıf 
olan çocukların der
slerdeki başarısı da 
düşük olur. Görme 
bozukluğuna bağlı 
olarak kendini derse 
veremeyen ve tahta
da yazılanları eksik 
olarak gören bir 
çocuğun başarıyı 
yakalaması zordur" 
dedi.
Okul çağındaki 
çocukların ilk 
şikayetinin daha çok 
yakını iyi, uzağı 
bulanık görmesiyle 
kendini belli eden 
miyopi olduğunu 
belirten Doç. Dr. 
Bozkurt Şener, 

dan en büyük 
risklerden birisinin 
şişmanlık olduğuna 
dikkat çeken Prof. 
Dr. Oto, "Şişmanlık 
bugün artık bir sal
gın halini aldı ve 
dünyada 300 milyon 
şişman erişkinin 
yanında 5 yaşın 
altında 22 milyon 
çocuğun olduğu 
biliniyor. Bunlar 
korkunç rakamlar. 
Sağlıksız beslen
menin giderek 
yaygınlaşması, özel
likle çocukluk çağın
da şişmanlığın daha 
da önemli bir sorun 
haline gelmesine 
neden olacak. 
Çocuklukta şişman
lık niçin önemli? 
Bugün biliyoruz ki; 
şişman çocukların 
65 yaşına gelmeden 
kalp ve damar 
hastalıklarından 
ölme riski 3 ila 5 kat 
arasında artıyor. 
Özellikle batı

"Hipermetropide ise 
görüntü, gözün 
arkasına düştüğü için 
çocuk bu kez yakın
daki cisimleri net 
göremez. Bu defa da 
okuma yazma 
sırasında çocuklar 
zorlu çeker. Aynı 
zamanda hipermetro- 
pisi yüksek olanlar, 
bjr süre sonra uzağı 
görmekte de güçlük 
çekmeye başlarlar. 
Astigmatizmde ise 
görüntü birkaç odağa 
aynı anda düştüğü 
için yakın ve uzak 
görüntüleride kırıklık 
olur.. Her üç durum
da mutlaka tedavi 
gerektirir. Aksi 
takdirde ise ya çocuk 

ülkelerinden bize 
ihraç edilen sağlık
sız beslenme biçimi 
olan kola, hamburg
er, klasik modeli 
şeklinde başlayan 
sağlıksız beslenme, 
geleceğimiz olan 
çocukları giderek 
daha fazla etkiliyor. 
O nedenle çocuk
ların sağlıklı beslen
mesi çok büyük 
önem kazanıyor. 
Son zamanlarda 
artık bu batıda sefer
berlik halini aldı. • 
Çocuklarımızın daha 
çok sebze-meyve 
tüketmesi, şekerli 
besinler ve şekerler
den uzak durması, 
özellikle abur-cubur 
ve ayaküstü yiye
ceklerden uzak 
tutulması gerekiyor. 
Bunlar, sağlıklı 
beslenmenin ilk 
temel prensipleri 
olarak görülüyor" 
diye konuştu.

uzağı göremediği için 
tahtada yazılanları, 
ya yakını göremediği 
için okuma ve yazma 
zorluğu ya da net 
göremediği için 
başağrısı neticesinde 
verimsiz olur ve 
ardından başarısızlık 
kaçınılmaz olur." 
GÖZÜ BOZUK OLAN 
ÇOCUĞA HER YIL 
KONTROL ŞART 
Sadece okula 
başlayan çocukların 
değil, okula devam 
eden ve gözlük kul
lanan çocukların da 
her yıl düzenli olarak 
göz kontrolünden 
geçmesi gerektiğini 
de belirten Doç. Dr. 
Bozkurt Şener, 
"Gözlük kullanan 
çocukların her yıl 
düzenli olarak göz 
muayenelerinden 
geçmesi gerekir. Aksi 
takdirde görme 
kalitesi zayıf olan bu • 
çocukların derslere 
de konsantrasyonu 
düşük olur" dedi.

Kuru fasulyenin
Baklagillerden olan 
kuru fasulyenin tam 
bir protein deposu 
olduğu ortaya çıktı. 
İçerdiği hayvansal 
olmayan protein ve 
lifli yapısı ile kırmızı 
etten bir eksiği 
bulunmayan kuru 
fasulye vejetaryen 
beslenme için de 
bir alternatif olarak 
karşımıza çıkıyor. 
Gıda uzmanları tüm 
bunlarla birlikte 
kuru fasulyenin 
sağlıklı beslenme 
diyetlerinde 
rahatlıkla,tercih 
edilebilecek bir 
yiyecek olduğunun 
altını çiziyorlar. 
Türk mutfağının 
vazgeçilmez 'milli' 
yemeği kuru fasu
lyenin protein ve 
anorganik tuzlar 
bakımından da çok 
zengin olduğunu 
belirten gıda 
uzmanlar, bu önem
li baklagilin kemik 
yapısının güçlen
mesine yardımcı 
olduğunu, sinirleri 
kuvvetlendirdiğini 
kaydettiler. Gıda 
uzmanları üzerinde 
önemle durulması 
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gereken konunun, 
kuru bakliyatın 
pişirilmesi 
olduğunu belirtiyor. 
Çünkü dikkatli 
pişirilmezse vita
min ve mineral 
değerlerinde ciddi 
kayıplar meydana 
gelebiliyor. Kuru 
fasulyenin diğer 
bakliyatlarda 
olduğu gibi 
pişirmeden önce en 
az 8 saat suda bek
letilmesi ve 
pişirirken de 
köpüğünün alın
ması gerekli 
olduğunu belirten 
uzmanlar, gaz yap
masının önüne 
geçmek için de - 
şunu öneriyor: 
"Baklagillerin gaz 
yapmasının önüne 
ıslatmayla geçilir. 
Çeşidine ve 
mevsimine göre 
değişen sürelerde 
yapılan ıslatmayla 
baklagillerdeki gaz 
yapıcı etken 
olagpsakkaritler 
ıslatma suyuna 
geçer. Bir gün suda 
bekletilerek 
pişirilmelidir"..



13 Eylül 2004 Pazartesi Sayfa i

Popstar'lar Gemlik'! salladı
I Seyfettin ŞEKERSÖZ

I Gemlik'in Düşman 
I İşgalinden Kurtuluş 
I Şenlikleri kapsamın- 
I da düzenlenen kon

serde, popstarlar 
Gemlik’i salladı.

' Festival alanının 
büyütülmesinden 
sonra düzenlenen 
ilk etkinlikte yaklaşık 
alanı dolduran bin
lerce kişi gönüller
ince eğlendi.
Televizyonlarda 
düzenlenen popstar 
yarışmalarıyla ünle
nen genç sanatçılar, 
Cum günü gecesi 
Gemlikli hayran- 
larınının karşısına 

çıktı. Gemport ve 
Borusan Holding'in 
sponsorluğunda 
yapılan Kurtuluş 
Şenliklerinde

Televizyon 
sunucusu Yelda, 
seksi görüntüsüyle 
izleyenleri 
büyülerken 
geceye de renk 
katmasını bildi. 
Sahneye ilk çıkan 
genç star Alpay, 
sesinin güzelliğiyle 
hayranlarını 
büyülerken, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut için 
"Başbakanımız 
Mehmet Kurtuluş" 
demesi ve sonrasın
da da "Allah söyletti, 
inşallah olur" 
sözleri alkışlarla 
desteklendi.

Gizemli hayat 
yaşamıyla popstar 
yarışmasında ikinci 
olan Firdevs ise 
özellikle erkek 

hayranlarından 
destek görürken 
sahnedeki 
hareketliliği izleyen
leri büyüledi.
Tüm ülkenin izlediği 
ye popstar yarış
masının birincisi 
olan Abidin'in 
sahneye çıkışı ise 
genç kızların 
haykırışlarıyla 
birleşti.
Birbirinden güzel 
şarkıları hareket 
liliğiyle birleştiren 
genç sanatçının, 
televizyonlardaki 
formundan hayli 
uzak olduğu 
gözlendi.
Türk Halk Müziğinin 
genç ismi Efe, 
ünlü sanatçı Özay 
Gönlüm'ün beğe
nilen eserlerini 
playbek yapmasına 
rağmen hak ettiği 
alkışı yine de 
almasını bildi.
Konserin en 
hareketli sanatçısı 
ise Selçuk oldu. 
Sahnedeki üstün 
performansını 
hayranlarıyla 
birleştirmesini 
çok iyi bildi. 
Selçuk'un Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yanına 
inerek elini öpmesi 
ise herkesin 
ilginç karşılandı. ‘ 
Televizyonlarda boy 
gösterdiği zamanlar
da hayli ilgi çekerek 
hayran kitlesi oluş
turan Aydan ise 
aldığı aşırı kilolarla 
dikkat çekti.

Sahnede 
ayakkabılarını 
çıkararak hem 
oynayıp hem şarkı 
söyleyen Aydan, 
düşük performansıy
la hayranlarını hayal 
kırıklığına uğrattı. 
Gecenin son ismi 
Barış ise alanı 
dolduran binlerce 
hayranının haklı 
alkışlarını aldı. 
Seslendirdiği 
şarkılar ve fiziğiyle 
genç kızların . 
"Romantik prensi" 
olan Barış, konserin 
kapanışını harika, 
bitirmesini' bildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
sanatçılara çiçek ve 
hediyeler verdi. 
Başkan Turgut, 
kardeş Şehir 
Novadarı Belediye p 
Başkanı Calapod 
Tudorel ile sahne 
önünde birbirinden

Kızların romantik prensi Barış, kalpleri fethetti

güzel figürlerle 
oyunlar oynadı ve 
sanatçılardan fazla 
alkış aldı.
Gemlikliler bu yıl da 
Kurtuluş 
Şenliklerinde müziğe

doyarken, bu yılkı i 
ses sanatçılarının 1 
kanal D’nin açtığı 
ses yarışması final* 
istleri olması, kon
sere olan ilgiyi art
tırdı.
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Lale Kemal İlköğretim Okulunun bahçesine Askeri Veteriner Okulu tarafından yaptıralan Atatürk büstü açıldı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2004-2005 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle dün 
törenler düzenlendi. Lale Kemal İlköğretim Okulundaki törende 
eğitime katkıları bulunan kişi ve kuruluşlara palaket verildi.

Okullar açıldı
Yeni eğitim - öğretim yılı dün tüm yurtta başladı.
İlçemizdede dün bu nedenle törenler düzenlendi.

Yaklaşık 12 bin öğrenci dersbaşı yaptı.
Yaz tatilinin rehaveti, öğrenmenlerin ve öğrencilerin 

üzerinden gitti.
Yerini, öğretme ve öğrenme, arkadaşlarla buluşma, 

okul bahçesinde koşuşturma, öğretmenine kavuşma 
aldı.

Bu duygulan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrenci* 
leri bir hafta sonra tadacak..

Milli Eğitimde okul onarımlan yaz aylarında tamam
lanarak okullar açıldığında hazır hale getirilemez.

Kurumlar arasında planlama eksikliği vardır.
İhaleler zamanında yapılamaz.
Bakarsınız ödenek yoktur.
Birsürü aksilikler sonucu okul onaramları gecikir.
Geç başlar ve de tabii ki bitirilemez.
Bu kez okullar açıldığında bir yandan onarım, bir 

yandan eğitim öğretim sürer.
Veya, Cumhuriyet İlköğretim Oukulundaki gibi okul 

tatil edilir.
, Düşünün, 7 yaşında bir çocuksunuz ve okula gitme 
heyecanıyla tutuşuyorsunuz.

Çevrenizdeki arkadaşlannız okula giderken, siz, 
onarım nedeniyle okula başlayamıyorsunuz.

İlk kez çocuğunu okula yazdıran veli de bu zevki 
tadamaz.

Bu durum 30 yıl önceyde böyleydi, bugün de böyle..
Batılı gibi olamıyoruz.
Yeni bir eğitim öğretim, dönemi başladı.

Milyonlarca çocuk okullarla kavuştu.
Yeni ders yılında öğretmenlere ve öğrencilere 

başarılar diliyorum.

Yeni eğitim ve 
öğretim yılı dün 
başlarken, 
Kaymakam 
Saddettin Genç, 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercamen, 
okul müdürleri ve 
öğrenciler Atatürk 
Anıtına çelenk 
koyarak saygı 
duruşunda bulun
dular. İkinci tören 
Lale Kemal İlköğre
tim Okulunda 
yapıldı.

Lale Kemal İlköğretim 
Okulu Bahçesine 
Asveri Veteriner Okulu 
Komutanlığınca yap
tırılan Atatürk büstü 
açılışı yapılırken, 
eğitime katkıda bulu
nan Lale, Kemal 
Kılıç’a, Askeri 
Veteriner Okulu 
Komutanı Tank. Kur. 
Selam i Sarohan’a, BP, 
İşbankası Gemlik 
Şubesi ve Borusan 
temsilcilerine plaket 
verildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

2004-2005 Eğitim ve öğretim 
yılı ilçemizdeki tüm ilköğre
tim ve ortaöğrenimde 
başlarken, Cumhuriyet 
İlköğretim Okulunda süren 
onarım çalışmaları nedeniyle 
okul öğrenime bir hafta geç 
başlayacak. Onanının 
okulların açılmasına kadar 
bitirllmemeslne veliler tepki 
gösterdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Masal masal matitas.

Fare avını üfleyerek yermiş.
Türkiye’de değişimlerde öyle yapılıyor.
Ağızlara bal parmak çalınıyor.
Ama hedefe sinsice ulaşılıyor.
Şimdi Türkiye’de ekonomi iyi gidiyor gibi 

gözüküyor.
Ya da yoğun propaganda bombardımanı ile 

öyle gösteriliyor.
Sistemden beslenen medyanın desteği de 

kafaları allak bulluk ediyor.
Ne var ki;
Aysbergin görünmeyen yüzünde işler karman 

çonman.
Orası görülmüyor, gösterilmiyor.
Sanılıyor ki işler iyiye gidiyor.
Ekonomi düzeliyor.
Oysa;
Kimse cebine girene bakmıyor.
Ülkenin ipotek altına alındığını göremiyor.
Bir avuç azınlığın işlerinin iyi olmasını tabana 

yaymak olanaksız.
Gerçekler ortada duruyor.
Enflasyon hız kesti doğru;
Ancak, parelel olarak yurttaşın alım gücüde 

düştü.
Dış borçlarda açık her geçer gün çığ gibi 

büyüyor.
Borçla borç ödeniyor.
Yabancılar, verdikleri kredilere dayanarak 

neredeyse Türkiye’nin iç işlerine karışıyor.
Üstüne üstlük güzelim kıyılar da ve dahi 

güneydoğunun kıraç topraklarında durmadan 
alım yapılıyor.

Eğitimde bir keşmekeş gidiyor.
Dedsaneler eğitim üzerinde bir karabasan gibi;
Onlarsız olmuyor.
Adalet mekanizmasını işletmemek için ne 

gerekirse yapılıyor.
Hatta yargının bağımsızlığı tartışılıyor.
Ve bunun için her türlü “ dümene” başvuruluy

or. I
Dış politika sürekli yara alıyor.
Ağır aksak gidiliyor.
Kadrolaşma rüzgarı her geçen gün dozunu art

tırıyor.
“Sen bizim oğlan” düşüncesi “kadrolaşmanın” 

nüvesini oluşturuyor.
Özelleştirme tem gaz.
Kamu iktisadi kuruluşlarına “kar ettirmemek” 

dolayısıyla “fiyatını düşürmek” için ince poli
tikalar güdülüyor.

Bu kadar olumsuzluk ortada duruyor.
Sonra da “işler iyi gidiyor” deniliyor.
Yok ya.J,
Sen onu benim külahıma anlat..

ü

rfr

2004-2005 Öğretim yılı İlçemizdeti tüm okullarda başlamasına karşın okuldaki v 
onarım işlerinin bitirilememesi nedeniyle eğitim öğretime bir hafta geç başlıyacak.

Cumhuriyet İlköğretim Okul» 
onarım nedeniyle açılamadı

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Yeni öğretim yılının 
başlamasıyla birlikte 
okullarda duyulan 
öğrenci sesleri 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulunda duyul
madı.
Onarım ihalesinin 
geç yapılması 
nedeniyle Valilik 
onayıyla öğretime 
başlanılmayan 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu 20 Eylül 
Pazartesi günü ders 
başı yapacak, 
özellikle tuvaletlerin 
onarımı, tüm 
kapıların değiştir
ilmesi, çatı bakımı 
ve boya badanasının 
yapımı için 19 
Ağustos’ta ihale 
açılmıştı.
Okulda başlatılan 
onarım çalışmaların
dan habersiz bazı 
veliler ise çocuk
larını getirdikleri 
okul kapısından geri 
dönmek zorunda 
kaldılar.
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nda 
başlatılan onarım 
çalışmalarında

tuvaletlerin gününe yetiştirile-
bakımının Pazartesi ceği bildirilirken tüm

çalışmaların iki ay 
süreceği öğrenildi

Cumhuriyet İlkokulunun içi onanm 
nedeniyle darmadağın.
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İLale Kemal Kılıç İlköğretim Okulunun bahçesine Askeri Veteriner Okuluncayaptırılan Atatürk büstü açıldı

Yeni öğrenim yılı başladı
2004-2005 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle dün 
törenler düzenlendi. Lale Kemal İlköğretim Okunundaki törende, 
eğitime katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara plaket verildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2004-2005 Öğretim yılı 
dün düzenlenen tören
le başladı.
Kaymakam Sadettin 
Genç, Garnizon 
Komutam Tank 
Kurmay Albay Selami 
Sarohan, Belediye 
Başkan vekili Nurettin 
Bay, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve okul 
müdürleri ile öğrenci
lerin dün Atatürk Anıtı 
önünde düzenelenen 
törene katıldılar. Tören 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile 
son buldu.
İkinci tören Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulunda yapıldı.
Buradaki törende , 
eğitime katkı sağlayan
lara plaketleri ver
ilirken okulun bahçe
sine yapılan Atatürk 
Büstü'nün de açılışı 
yapıldı.
Yeni öğretim yılının 
başlaması nedeniyle 
düzenlenen törende 
konuşan Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim Okulu 
Müdürü Hayrettin 
Minare, günün 
anlamını belirten 
konuşma yaparken 
okuluna veri len

2004-2005 eğitim öğretim yılı dün başladı. Lale Kemal İlköğretim oku
lunda bu neadenle bir tören düzenlendi. Törenden bir an görünüyor.
destekten dolayı 
teşekkür etti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de Lale ve 
Kemal Kılıç'ın eğitime 
yaptıkları katkıların 
başkaları tarafından 
güzel birer örnek 
olarak görülmesi 
gerektiğini söyleyerek 
yeni öğretim yılının 
başarılı geçmesini dile
di.
EĞİTİME
DESTEK VERENLER 
UNUTULMADI 
Törenlerin ardından

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu'nu 
yaptırarak eğitime 
destek veren Lale Kılıç 
ve^şi Kemal Kıîıç'a 
teşekkür paketini 
Kaymakam Sadettin 
Genç verdi.
Ayrıca okula katkıların
dan dolayı İş Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürüne plaketi 
Selami Sarohan, BP 
Petrolleri AŞ'nin tem
silcisine plaketini 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Gülerverdi.
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
bahçesine Askeri 
Veteriner Okulu tarafın
dan yaptırılan Atatürk 
Büstü için Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay Selami 
Sarohan'a plaketini 
Kaymakam Sadettin

Genç verdi;*;’*1 
Törenlerin bitiminde 
ise Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğretim 
Ökuİu Kılıç Kalkan 
ekibinin gösterileri:’^, 
zevkle izlendi,, 
sön buldu.
Okulu Kılıç Kalkan 
ekibinin gösterileri 
zevkle izlendi.

Askeri Vet. Okulu Komutanı 
Alb. Sarol’a plaketini 
Kaymakam verdi.

AHRET SÛRUIARINA DEVAM

Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah 
Gül, Dışişleri Bakanhğı’na 
alınacak personel için, 
ahret ile ilgili soruların 
sorulmasına bundan sonrada 
devam edileceğini söylemiş. 
Sanki mübarekler Münkir ve Nekir 
meleklerinin yeryüzündeki 
vekilleri... Lale Kemal İlköğretim okulunu yaptıran 

Kemal Kılıç ve eşi Lale Kılıç’a, eğitme katkı 
plaketini Kaymakamımız verdi.

Esas Düşman Kim?

Dünya da yeni düşman, teröriz- 
. im.

Hedef konumundaki devletler.
Afganistan ve Çeçenistan.
Bu iki ülkenin bir çok ortak özel

liği var.
- Eğitimde geri kalmışlar.
- Ve son dedece fakirler.
Ama Bir önemli ortak özellikleri 

daha var.
Dışlanmışlık.
Bu iki ülke, sürekli uluslararası 

ilişkilerde dışlandı. ,
Horlandı.
Adam yerine konmadı.
Ve zamanla tüm ülkelerden 

koparıldı.
Uzun süre, bir hata yapmaları 

beklendi.
Sonunda beklenen hata gerçek

leşti.
Ve Amerika liderliğinde tüm 

dünya ülkeleri, Afganistan’ın 
tepesine çöktü.
Çeçehistan’da, Rusya’nın 

belalısıydı.
Rusya’nın sert tutumu Çeçenleri 

biledi.
Ve bilinen olaylar gündeme geldi. 
Ama esas savaşın sebebi fakir-: 

liktir.
Kaybedilecek hiç bir şeyi 

olmayanlarla, kaybedecek çok 
şeyi olanların savaşıdır.
Zengin ülkeler, bunu özenle gizli 

yorllâr.
Siyasal İslam diyorlar.
Veya Global terörizm diyorlar.
Ama esas sebeb zenginlik ve 

fakirliktir.
Zamanla tüm fakir ülkeler, 

terörizmi benimseyebilirler.
Ve işte o zaman dünya yaşanmaz 
hale gelir.
Amerike yeni bir düşman buy

madıkça “Terörizm” sürekli gün
demde tutulacaktır.
Belki 50 yıl sonra yeni düşman, 

Avrupa Birliği olacaktır.
Çünkü Amerika bir düşman bula

maz ise, birliğini devam ettire
mez.

GÜNÜN SÖZÜ
İnsanın en büyük düşmanı 

kendisidir.
“cicero”
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Nostalji fotoğraflara yansıdı
Belediye Sergi Salonunda Foto Şen Stüdyosu sahibi Erdoğan 
Şeker tarafından açılan “Anılarda Süleyman Marş Fotoğraf
Sergisindeki fotoğraflarda eski anılar tazeleniyor. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Belediye Sergi 
Salonu'nda açılan 
"Süleyman Marş 
Anıları” fotoğraf 
sergisinde geçmişe 
yolculuk yaşanıyor. 
Eski Gemlik resim- 
leri'ni merak ederek 
sergiyi gezenler çok 
yakınları ile 
dedelerinin ve 
arkadaşlarının res
imlerini özlemle 
seyrediyorlar. 
Kendi ailelerinde 
bulunmayan aileye 
mensup kişilerin 
resimlerini görenler 
ise hayrete düşerek 
fotoğraflardan 
almak için sipariş 
veriyorlar. Belediye Sergi Salonunda açılan anılarda Süleyman Marş Fotoğraf Sergisini
69 yaşındaki Gulten gezen yaşlılar fotoğraflardaki yakınlarına bakarak nostalji yaşıyorlar

Maziyi burada gör
menin kendisini 
hem mutlu ettiğini, , 
aralarında bazı 
arkadaşlarının 
ise hayata veda 
ettiklerini öğrendik
ten sonra - 
üzüldüğünü dile 
getiren Gülten 
Ekici, "Yine 
de çok mutluyum, 
eski Gemlik'i bura
da görmek beni 
çok mutlu etti.
Hazırlayanları 
kutluyorum, 
gözlerim yaşardı" 
şeklinde 
konuştu.

Belgin's
Tiyatro Grubu

kuruluyor

bayan sergiyi gez
erken eski 
arkadaşlarını gör
menin mutluluğunu 
yaşayanlardan.

Uzun yıllarını 
Gemlik dışında 
geçirdiğini anlatan 
Gülten Ekici, toru
nunun elini tutarak

geldıgı fotoğraf ser
gisinde eski 
arkadaşlarını 
görünce gözleri 
buğulandı.

AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz ile 
Tanıtım ve Medya 
Sorumlusu Altan 
Özbabalık'in 
öncülüğünde Tiyatro 
Grubu kuruluyor. 
İsmini "Bunlar 
Elastiği Lugatlar 
Gelin İçeriğinde Neler 
Saklı" cümlelerinin . 
baş harflerinden alan 
tiyatro grubu, 
Tiyatro'nun açılımını 
da yapmışlar. 
"Tarifsiz İnançlar 
Yaşayan Aklıma 
Tarifle Ruhumu 
Okşayın" cüm
lelerinin baş harfleri
ni kazıyan AK Partili 
gençlerin yaşıtlarına 
birde mesajları var. 
Gencay Yılmaz ile 
Atlan Ozbabahk, tüm 
gençelere yaptıkları 
çağrıda, sosyal alan
da kendilerini 
gösterebilmeleri için 
tiyatro yapma daveti 
veriyorlar.
"Her an huzurlu, 
mutlu, sevgi dolu, 
verimli, dikkatli olup 
bir güce erişmek için 
önce kendimizden

başlayarak insanin 
motivasyon halini, J 
gücün kaynağını d 
anını yaşayan ve 
doğal halini yaşa
mayı hedeflemiş .1 
insanların artması j- 
veya en azından biz 
BELGİN'S Grubu 
olarak tam kadrolaş
mayla "TİYATRO" 
(Tarifsiz İnsanlar 
Yaşatan Aklımı 
Tiyatro Ruhuyla j 
Okşayın) duygusuna 
sahip veya olmak 1 
isteyen herkesi bek
liyoruz" çağrısı 4 
yapan Gencay Yılmaz, 
ile Atlan Özbabalık, 
amaçlarının hiç bit-1 
meyen güç ve onu 
keşfetmek ile 
çerçevenin içinde j 
kalan mutluluk resim
lerini kendi çerçev-1 
enizden mutluluğa 
dönüştürmek 
olduğunu 
vurguluyorlar.
Tiyatro yapmak 
isteyen gençler, 
yada tiyatroyu 
gönülden sevenler 
Belgin's grubunun I 
irtibat
telefonu 514 4066 1

ADD tanışma Körfez

Atatürkçü Düşünce Dereceği üyeleri 20 Eylül 2004
| Pazartesi günü üyeler ve halkla biriraya gelecekler
|| Atatürkçü Düşünce gazetemize yaptığı açıkla-
|| Derneği Gemlik Şubesi mada, ADD’nin lokalinde

tanışma kokteyli 
düzenliyor.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı emekli öğretmen 
Mehmet Kızılkaya,

20 Eylül 2004 Pazartesi 
günü dernek üyeleri ve 
Atatürkçü Düşünceye 
gönül vermiş Gemlik Halkı 
ile tanışıp sohbet etmek 
istediklerini söyledi.

Gemlik’in ilk Günlük 
Gazetesine abone 

oldunuz mu?
Olmadınızsa abone 

olaraka süpriz 
hediyemizden yararlanın

ABONE ÇlLUN 

OKUYUN OKUTUN

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. ] 
TEL : (0.505) 48618 24

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen

Muhasebe ön bilgisi olan ]
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK ]

TEL : (0.224) 538 01 8t
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Madrid’de Türk zirvesi
İspanya Başbakanı 
Rodriguez 
Zapatero, Almanya 
Başbakanı 
Schröeder ve 
Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Chirac, 
Ispanya'nın 
başkenti Madrid'te 
üçlü toplantı yaptı. 
Toplantıda 
Türkiye'nin 
AB üyeliği 
masaya yatırıldı. 

Başbakanlık 
Konutu'nda 
(Palacio Moncloa) 
yaklaşık 2 saat 
süren toplantı son
rası basına açıkla
ma yapan liderler
den Zapatero, ____

"Almanya, İspanya 
ve Fransa olarak 
Bulgaristan, 
Romanya, 
Hırvatistan ve 
Türkiye'nin AB'ye 
üye olmasından 
yana olduklarını 
ama Türkiye'nin 
AB'ye diyalog ve 
entegrasyonunu

daha 
güçlendirmek 
zorunda 
olduğunu"

söyledi. 
Zapatero, 
yaptıkları toplantı

da, başta AB 
Anayasası olmak 
üzere Avrupa'nın 
geleceğini

tartıştıklarım, Irak 
ve Ortadoğu konu* 
larında fikir 
alışverişinde 
bulunduklarını 
belirtti. Herhangi 
bir kararın alın
madığı söylenen 
toplantı 
sonrasında 3 lider 

akşam yemeğine

IBALIK TUTMA ZEVKİNİ | 
| BİZİMLE YAŞAYIN

geçerken, yemek 
sonrası Schröeder 
ve Chirac'ın 
ülkelerine 
geri dönecekleri 

açıklandı.
-SCHRÖEDER- 
Öte yandan

Almanya 
Başbakanı 
schröeder, 
Türkiye ile ilgili 

yöneltilen bir soru 
üzerine, "eğer AB 
Komisyonu'nun 
Türkiye ile ilgili 
raporu olumlu 
olursa, sanırım 
AB'nin kararı da 
olumlu olacaktır" 
dedi.
Türkiye'nin 
AB'ye üyelik ' 
müzakerelerine 
başlamak için çok 
büyük adımlar 
attığını ve bunu da

herkesin 
gördüğünü 
söyleyen 
Schröeder, 
Türkiye'nin 
Avrupa'nın 
güvenliğine çok 
büyük katkısı ola
cağını belirtti.
Schröeder, 
"Türkiye 4 yıldır 
AB'nin kararını 
bekliyor.
Komisyonun açık
layacağı kararı ben 
burada önceden 
söyleyemem
Eğer kriterler 

Türkiye tarafından 
gerçekleştirildi 
ise, ki Türkiye 
bunu böyle 
söylüyor, AB 
ülkeleri
de sanırım olumlu 

cevap verecek
lerdir" dedi.

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
a

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

BURSA

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

h GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR

Fax :

n Gemlik imam Hatip Lisesinden 1988 
” yılında aldığım tastiknamemi kaybettim.

KÖRFEZ 
REKLAM

(0.224) 513 
96 83
(0.224) 513 
35 95

Murat YILMAZ

n Akşoslardan aldığım Eren adlı balıkçı 
r— teknemin denize elverişlilik belgesini

S kaybettim.
Hayri KISKAÇ



Uluslararası 
Para Fonu 
(IMF) 
Türkiye 
Masası Şefi 
Reza 
Moghadam 
başkanlığın
daki bir 
heyet, 16 
Eylül 2004 
tarihinden 
itibaren 
Türkiye'de 
temaslarına 
başlayacak. 
Hazine'den 
yapılan 
yazılı 
açıklamaya 
göre, IMF 
heyeti, 
İstanbul'da 
özel sektör 
ve sivil

toplum kuru
luşları ile 
görüştükten 
sonra, 
temaslarına 
20 Eylül 2004 
tarihinden 
itibaren

Ankara'da 
resmi 
kurum ve 
kuruluş yetk
ilileri ile 
devam 
edecek.
Heyetin

ziyareti kap
samında, son 
ekonomik 
gelişmeler
ve yapısal 
reformlarda 
kaydedilen 
ilerlemeler

değer
lendirilecek 
ve orta
vadeli 

ekonomik 
programım 
ızı temel ala
cak yeni

bir stand-by 
düzenlemesi 
konusunda 
görüşmelere 
başlanılacak. 
2 Ekim
2004 tari

hinde başlay
acak olan 
IMF-Dünya 
Bankası Yıllık 
Toplantıları 
nedeniyle 
ara verilecek 
çalışmalara 
Ekim 
ayında 
devam 
edilecek.^..

I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1 1 
İr

—V

VI

İı 
F

1
1

tfaiye 110
’olis İmdat 155
landarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 <11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

1
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1 ________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz____________ 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
Su işlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25

ı Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
i Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
) Su Arıza Yalnız 185

1

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 5(

AKCAN PETROL ^3 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALAÎA İM

PİZZAMIZIN ı 
TADINA] 

BAKTINIZ MI? 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardı 

istiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224)513 53 67
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Troy
Yaklaşık 1 ay 
önce 
Çanakkale'ye 
getirilen ve mon
taj işlemleri 
tamamlanan Troy 
filminde kul
lanılan "Tahta 
At", Morabbin 
Parkı'nda düzen
lenen törenle 
ziyarete açıldı. 
Çanakkale Valisi 
Süleyman Kamçı, 
Troy Filmi'nde 
kullanılan "Tahta 
At"ın, 
Çanakkale'de 
sergilenmesinin 
il ve ülke 
tanıtımına büyük 
katkı sağlaya
cağını söyledi. 
Yaklaşık 1 ay 
önce 
Çanakkale'ye 
getirilen ve mon
taj işlemleri 
tamamlanan 
"Tahta At", 
Morabbin 
Parkı'nda düzen

lenen törenle 
ziyarete açıldı.
Vali Süleyman 
Kamçı törende, 
"Tahta At"ın 1 yıl 
süreyle Morabbin 
Parkı'nda 
sergilenmesinin 
ilin ve 
Türkiye'nin 
tanıtımına 
büyük katkı 

sağlayacağını 
belirtti. Vali 
Kamçı, 
Çanakkale'de 
2019 yılına kadar

at) ziyarete açıldı

kalacak atın 
Çanakkale'nin 
simgesi 
olduğunu bildir
di.
Kültür ve 

Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları ve 
Sinema Genel » 
Müdürü Dr. 
Abdurrahman 
Çelik de, 
Çanakkale'nin 
geçmişte 
Gelibolu 
Yarımadası ve 
Truva Antik

Kenti ile dünyada 
tanındığına işaret 
ederek, "Bu atın 
Çanakkale'ye 
getirilmesi ve 
sergilenmeye 
başlanmasıyla 
birlikte Gelibolu 
Yarımadası ve 
Truva Antik 
Kenti'nden sonra 
Çanakkale'de bir 
cazibe merkezi 
haline gelecektir" 
diye konuştu.
Çanakkale 
Belediye Başkanı

Ülgür Gökhan ise 
Troy Filmi ile 
özdeşleşen 
"Tahta At"a uzun 
uğraşlar sonucu 
kavuşmanın 
sevincini 
yaşadıklarını ve 
atın layık olduğu 
yerde sergilenm
eye başlandığını 
belirtti. Atın kent 
vizyonuna önem
li bir etki 
yapacağını vur
gulayan 
Gökhan, 
şunları söyledi:
"Bu atın 

Çanakkale'de 
olması, birçok 
uluslararası 
etkinliğin burada 
yapılmasına 
neden olacaktır. 
Bu atı görmek 
isteyen yerli ve 
yabancı turistler 
Çanakkale'ye sık 
sık gelecektir. Bu 
da ilimizin 
ekonomisine 

olumlu yönde 
yansıyacaktır. 
Bu işi başarıyla 
tamamladık. 
Bundan sonra 
hedefimiz çağ
daş ve modern 
bir Truva Müzesi 
yaratmaktır."

Konuşmaların 
ardından atın 
montajını gerçek
leştiren Alman 
ekip, Vali Kamçı 
ile Belediye 
Başkanı 
Gökhan'a ' 
'Tahta At"ın 
birer 
maketini hediye 

etti. "Tahta At" 
1 yıl süreyle 

Morabbin 
Parkı'nda 
sergilendikten 
sonra 
18 Mart 
Tepesi'nde 
bulunan "Troya 
Parkı"na 
götürülecek.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI
suz etkilemese 
de, olması gerek 
enden çok daha 
yüksek seviyel
erde olduğunu, 
bunda güçlü 
talebin etkili 
olduğunu belirtti.

Gelişmiş 10 
ülkenin merkez 
bankası 
başkanlarının 
üye olduğu 
G10, dünya 
ekonomisinde
ki büyümenin
"yolunda" olduğunu 
vurgularken, 
enflasyon tehdidinin 
yakından izlenmesi 
çağrısında bulundu. 
Avrupa Merkez 
Bankası başkanlığını 
da yürüten G10 
başkanı Jean-Claude 
Trichet, birlik toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, Dünya 
ekonomisindeki

büyümenin yılın ikin
ci çeyreğinde biraz 
ivme kaybetmesine 
rağmen, son açık
lanan bir çok göster
genin yeniden 
güçlenmeyi teyit 
ettiğini vurguladı, 
üçüncü çeyrekte 
güçlü bir büyüme 
beklendiğini bildirdi. 
Trichet, petrol fiyat
larının ise ekonomi
leri çok fazla olum

"Global ölçekte 
enflasyon beklenti
lerinin yolunda 
ilerlediğine eminim. 
Bu, fiyat istikrarının 
sağlanacağı anlamı
na geliyor" diyen 
Trichet, merkez 
bankalarının 
enflasyon konusun
da "dikkatli ve has
sas" olmasını istedi.

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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•'Yüzde sete zam kaimi etmeyiz
KESK Genel 

Başkanı Sami 
Evren, hükümetin, 
memurlara yüzde 
8 oranında zam 
vereceği yolunda 
"basına bilgi 
sızdırdığım" ileri 
sürerek, bu zam 
oranını kabul 
etmelerinin 
mümkün 
olmadığını söyledi. 
KESK Genel 
Başkanı Evren, 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı 
Bircan Akyıldız ve 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Aksu, 15 Eylül'de 
başlayacak toplu 
görüşmeler 
öncesinde, ortak 
basın toplantısı 
düzenlediler. Sami 
Evren, Mülkiyeliler 
Birliği'ndeki 
toplantıda, toplu 
görüşmeler 
öncesinde 3 
memur konfed
erasyonunun birlik 
ve dayanışma 
içinde olmasının, 
kamu çalışanları _ 
açısından oldukça 
anlamlı olduğunu 
belirterek, bu 
süreci, ortak 
mücadele ile kamu 
çalışanlarının 
kazancına 
dönüştürmek iste
diklerini bildirdi. 
Hükümetin, ekono
mi konusunda 
pembe tablo 
çizdiğini ve 
memurlara yüzde 
8 oranında zam 
vereceği yolunda 

I "basına bilgi 
sızdırdığım" ileri

süren Evren, bu 
zam oranını kabul 
etmelerinin 
mümkün 
olmadığını söyledi. 
Hükümetin, 
ekonomik 
göstergelerin 
yüzde 14.4 oranın
da büyüdüğünü 
açıkladığını ifade 
eden Evren, "Peki, 
kamu çalışan
larının göstergeleri 
bu oranda büyüdü 
mü?" diye sordu. 
Sami Evren, "IMF 
ve Dünya 
Bankası'nın 
ekonomik pro
gramlarına karşı 
çıktıklarını" 
belirterek, "AK 
Parti hükümeti, ya 
halka dönecek ya 
da koltuğunu sal
layacağız" dedi. 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı 
Akyıldız da 
hükümetle daha 
önce gerçek
leştirdikleri toplu 
görüşmelerde, 
memurların sorun
larının hep bir 
sonraki döneme 
ertelendiğini ifade 
ederek, "Ama, 
artık bıçak kemiğe 
dayandı" diye 
konuştu.

Masaya, "toplusö
zleşme" için otura
caklarını söyleyen 
Akyıldız, süreç 
sonunda toplum
sal gerginlik çık
tığı takdirde, 
bunun müsebbib
inin hükümet ola
cağını ifade etti. 
Siyasi iradeden 
samimiyet bek
lediklerini kayde
den Akyıldız, bun
dan sonraki 
hareketlerini siyasi 
iradenin belirleye
ceğini söyledi. 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Aksu ise 
memur konfed
erasyonlarının 
ortak taleplerinin 
genel olarak belir
lendiğini 
bildirerek, 
"Üçümüz bir, bir
imiz üç olarak 
faaliyetimizi 
devam ettireceğiz" 
dedi. Türkiye'nin 
sadece Kopenhag 
Kriterleri'ni yerine 
getirerek Avrupa 
Birliği'ne üye ola
mayacağını/ 
söyleyen Aksu, 
Türkiye'deki çalış
ma hayatının duru
mu düzeltilmediği 
müddetçe, ülkenin 
AB'ye giremeye-

ceğini savundu. 
Evren, memurların 
sosyal yardım
larının hala "çok 
komik" olduğunu 
ifade ederek, 
"Hatta komik 
demek bile komik. 
Devlet kendi loj
manları için kamu 
çalışanlarından en 
az 90 milyon alıy
or. Oysa, 200, 400, 
600 bin lira kira 
yardımı veriyor" 
diye konuştu.
"Özerk kurullarda 
2 milyar 600 mily
on lira kira yardımı 
alanlar olduğunu 
biliyor muy
dunuz?" şeklinde
ki soru üzerine 
Evren, "Onlar 
kamu çalışanı 
değil, hükümetin 
yararına çalışan
lar" yanıtını verdi. 
MASAYA GİDECEK 
DİĞER KONULAR 
Öte yandan, üç 
konfederasyonun 
toplu görüşme 
masasında 
"memurların yak
laşık yüzde 17 
oranında olan son 
2 yıldaki kayı
plan", "memurlar 
için toplusö
zleşme, grev ve 
siyasete katılma 
hakkı", 4 
"Kamu Personel 
Rejimi Yasa 
Tasarısı'mh
geri çekilmesi" 

ve "Konut 
Edindirme 
Yardımî'nın tas
fiyesi" konularını 
gündeme getire
cekleri öğrenildi

’—--------■""l

fena Lisaı 
Hjji

Floransalı bir 
araştırmacı, 
Leonardo da 
Virici'nin ünlü Mona 
Lisa (Jokond) tablo
sundaki kadının 
kim olduğunu tespit 
ettiğini açıkladı. 
Profesör Giuseppe 
Pallanti, AFP 
muhabirine verdiği 
demeçte, da 
Vinci'ye modellik 
eden Jokond'un 
1479 Floransa 
doğumlu Lisa 
Gerardini olduğunu 
belirtti. Paris'teki 
Louvre müzesinde 
sergilenen ünlü 
tablodaki Lisa'nın, 
Francesco del 
Gioconde ile 
evlendiğini kayde
den profesör, 
"Lisa'nın hayatı 
Floransa ile Çianti 
arasında geçti. Ben 
de bu bölgeden 
olduğum için

■ BURSA HAKİMİYET VE | 
. KENT GAZETELERİNE j 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR 
1 KÖRFEZ REKLAM 
I TEL:|0.224)5139683 I

hikayesini araştırıp 
yazmaya karar , i 
verdim" dedi ve 
kitabının bu yaz 
piyasaya çıktığını 4 
anlattı.
Yazar, del Giocondo 
ailesinin 
Floransa'da çok $ 
tanındığını, da Vinci 
sülalesiyle de hısım 
olduğunu belirtti ve 
arşivlerden yararla
narak hazırladığı 1 
kitabında, Lisa ve 
kocasının yaşadığı 
değişik yerlerden 1 
fotoğrafların da yer 
aldığını söyledi. 1 
Jokond'un kimliği 1 
hep tartışılan bir | 
konu oldu. Bazıları, 
Jokond'un 
muhayyel bir kadın 
olduğunu iddia ' 
ederken, bazıları 1 
bunun da Vinci'nin i 
kendi portresi 
olduğunu iddia etti.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450MASFALTA
-j CEPHE12DÖNÖM2.SINIFZİRAATALANI
== ÇİFTLİK,DÜKKANVEYAYURT
C YAPILABİLİRSATILIKARSA

«Tel: (0,224) 513 96 83
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‘Masum bağımlılıklar^
Battaniye, baş par
mak, eski bir oyun
cak ayı... Bunlar 
çocuklara güvenlik 
ve rahatlama duy
gusu vererek onları 
yatıştırır, gün içinde 
yaşadıkları duygu ve 
deneyimlerle başa 
çıkmalarına yardımcı 
olur.
Bebeklikten emekle
meye geçişte ve 
hatta sonrasında, 
çoğu çocuk kendisi
ni rahatlatacak bir 
eşyaya bağlanır. Bu 
ister bir battaniye, 
ister doldurulmuş bir 
oyuncak, ister bir 
emzik olsun, hem 
çocuklar, hem de 
anne-babalar için 
değerlidir; çünkü bir 
tür sıcaklık, rahatla
ma ve teselli duy
gusu ile güvence 
sağlayarak çocuğun 
yatışmasına ve gün 
içinde yaşadığı olay
lar ve bunların sonu
cunda hissettiği 
duygularla başa çık
masına yardımcı 
olur.
Çocuğunuz sizden 
ayrı kaldığında veya 
korku, endişe gibi bir 
duygu hissettiğinde, 
tanıdığı, bildiği bir 
obje çocuğa yardım
cı olabilir. Sorunun 
kaynağı siz bile 
olsanız ve sorun 
yemekten önce ona 
istediği bisküviyi 
vermeyi reddetmeniz 
gibi küçük bir şey 
bile olsa, bu objenin 
varlığı işe yaraya
bilir.
Her bebek emilebile- 
ceği veya peşinden 
her yere sürükleye
ceği bir eşyaya 
bağlanmaz. Ayrıca 
bu türden bir bağlan
manın varlığı ya da 
yokluğu çocuğun 
kişiliği ya da gele
ceği hakkında her
hangi bir fikir de 
veremez. Bir objeye 
bağlılık tamamen 
kişisel bir durumdur 
ve hatta doğumdan 
önce bile başlaya
bilir. Bazı sonogram- 
larda fetusun anne 
karnındayken par

mağını emdiği 
görülmüştür. 
Emzik, parmak, ya 
da hiçbiri 
Bebeklerde doğuş
tan gelen bir emme 
ihtiyacı vardır. Bu 
güçlü içgüdü, 
beslenmeyi de kap
sar. Ayrıca emmenin 
sadece kendisi bile 
sakinleştirici bir etki 
yaratır.
Ebeveynler çoğu 
zaman bu davranışı 
teşvik edip 
etmemeleri gerektiği
ni düşünürler. Öte 
yandan bu konuda 
çok da kesin doğru
lar yoktur. Yalnız 
bazı uzmanlar emzik 
emmenin parmaktan 
iyi olduğunu, özellik
le de kıvrımlı olan
ların ddiş gelişimini 
olumlu etkileyeceğini 
bildirmekteler. 
Emziğin bir diğer 
avantajı da, bu 
alışkanlığın daha 
kolay kırılabilecek 
olmasıdır.
Bebeğiniz doğduktan 
sonraki ilk bir yıl 
içinde, emzirme işi 
iyice oturduktan 
sonra, parmak ya da 
emzik emmesinin 
alışkanlığa 
dönüşmesi konusun
da rahatlaya
bilirsiniz. Aslında 
beslenme amaçlı 
olmayan emme, 
erken beyin gelişimi 
için çok önemli ola
bilir. Bebekler rahat
sız olduklarında, 

bunun üzerine 
yoğunlaşırlar. Bu 
nedenle kendilerini 
saran dünyaya 
dikkat etmezler. 
Oysa emmek, çoğu 
bebeği sakinleştirir, 
böylece 
çevrelerindekiler ve 
özellikle de sevdik
leriyle bağlantı kura
bilir hale gelirler Bu 
da tabii ki erken 
sosyal/duygusal ve 
kavramsal gelişimin 
büyük bir parçasını 
oluşturur.
Battaniyeler ve diğer 
eşyalar
Çocuk bir yandan 
güvenli bir ortama 
ihtiyaç duyarken, bir 
yandan da keşfetme 
arzusuyla doludur. 
Bu nedenle oyun 
oynamak için tanı
madığı bir odayı 
keşfe çıkabilir, ya da 
yeni bir oyun 
arkadaşı bulabilir 
ama size her an geri 
dönebileceğini de 
hissetmek ister. Bazı 
çocuklar bu 
duyguyu, bir eşyaya 
bağlanarak hisseder
ler. Bu bir battaniye, 
oyuncak ayı, 
ebeveynlere ait 
eşyalar olabilir. 
Peki ya çocuğunuz 
böyle bir eşya ben- 
imsemediyse ne 
olur? Bunun anlamı, 
çocuğunuzun sıkın-, 
tılı bir durumla baş 
etmek için bu yönte
mi keşfetmemiş 
olmasıdır.

Çocuğunuz bir yaşını 
geçirdiğinde ise, onu 
rahatlatmak için 
yiyecek ya da içecek 
vermek yerine, bir 
eşyaya bağlanmasını 
teşvik etmek daha 
iyidir. Bunun nedeni, 
stresle baş etmek 
için yiyeceğe sarıl
mak, kırılması zor ve 
sağlıksın bir alışkan
lıktır.
Ne zaman endişelen
mek gerekir?
Çocuklar çoğu 
zaman rahatlama 
objeleriyle olan 
bağlantılarını abartır
lar. Yuva ya da kreşe 
gittiklerinde ve 
sarıldıkları oyuncak
larını bırakmaları 
istendiğinde bu 
kaçınılmaz olarak 
gerçekleşir. Bazen 
sadece bu objeye 
bakmak bile yeterli 
olur. Bu nedenle bazı 
ebeveynler eşyanın 
bir fotoğrafını çek
erken, bazıları da 
pnu küçük parçalara 
keserler. Bazı 
ebeveynlerse sınır 
^oyarlar, mesela bat
taniyeyi sadece 
arabada bulundur
mak gibi. Bu işe son 
koyan genellikle 
yaşıtların baskısı 
olur.
Çocuğunuz 2 yaşına 
yaklaştıysa ve 
sevdiği eşyayı her 
şeye tercih ediyorsa 
endişelenmek 
gerekir mi? Meraklı, 
araştırmacı ve oyun
cu olduğu sürece 
sorun yoktur. Ancak 
eğer bu objeyle olan 
ilişkisi, diğer her 
şeyi dışlamasına 
neden oluyorsa, o 
zaman bir uzmana 
danışmakta fayda 
vardır.
Ailelerin de bu konu
da esnek ve rahat 
olmalarında fayda 
vardır; çünkü 
çocuğun elinden 
sevdiği objeyi almak, 
onuhla olan bağlan
tısını zayıflatmak 
yerine güçlendire
cektir. Zaman içinde 
çocuk zaten bu 
alışkanlığı bırakır.

Kime ye neden 
aşık (duna?

Fiziksel çekimin 
yanı sıra, pek çok 
insan aynı ilgi alan
larına sahip olduk
ları için birbir
lerinden hoşlanır. 
Peki neden bazı 
kişilere aşık 
olurken, bazılarına 
da olmayız?
Bazı ilişkilerde, 
tartışmalar tek yanlı 
görünür: Biri 
gürültü patırtı 
koparırken, öteki 
de alttan alan ve 
ortalığı sakin
leştiren taraftır. Her 
iki taraf da kendileri 
ifade etmede sorun 
yaşıyor olabilir ama 
bir şekilde birbir
lerinin duygularıyla 
başa çıkabilirler. 
Her çift bunu farklı 
şekilde yaşar, ama 
biriyle beraberken 
hissettiğiniz o 
anlaşılmaz bütün
lük duygusu, 'bil
inçsiz uyum* olarak 
adlandırılır.
Bilinçsiz uyum

I BURSAHAKİMİYETVE I

I KENTGAZETELERİNE I

I İLAN veREKLAMAUNIR I

I KÖRFEZ REKLAM I
I TEL: (0.224) 513 96 83 | I

ABONE OLDUNUZ MU?

şgggg 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Hepimiz 
yaşadığımız tecrü
beler ve bunların 
bizde yarattığı izleri 
içeren bir psikolojik 
dosyası taşırız. Bu 
dosya, korku
larımız, endişeler
imiz, sorunlarla 
başa çıkma ve 
savunma mekaniz
malarımızla ilgili 
kendi kendimize iti
raf etmediğimiz, ya 
da farkında 
olmadığımız bilgiler 
içerirler.
Her birimiz başka 
birinin dosyasını 
incelemek için bil
inçsiz bir yeteneğe 
sahibizdir. Çekicil
iğine en çok 
kapıldığımız insan
lar, genellikle 
dosyaları, kendi 
dosyalarımızı 
tamamlayan insan
lardır. Benzer 
deneyimler ararız 
önemlisi, farklılıklar 
da ararız.

Devamı yarın
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Alkolle ilgili bilinen doğru ve yanlışlar
1.Karaciğer 

hastalığına 
yakalananların çoğu 
alkolik değildir.

2.Sosyal olarak 
orta derece de alkol 
alanlar bile karaciğer 
hasarı için risk oluş
tururlar.

3.Alkollü içecek
leri hiç tüketmeyen 
kişilerde ciddi 
karaciğer problem
lerine sahip olabilir
ler.

Cevap: Tüm 3 
ifade de doğrudur. 
Siz kaç tanesini 
doğru bildiniz?

Eğer cevaplar sizi 
şaşırttıysa cesare
tiniz kırılmasın, 
çünkü yanhz 
değilsiniz. Alkol ve 
karaciğer arasındaki 
ilişki bir çok kişinin 
kafasını karıştırmıştır. 
Amerikan Karaciğer 
Vakfı bu konu 
hakkında bir çok yan
lış anlaşılma 
olduğunu ifade 
etmiştir.

Memorial 
Hastanesi 
Gastroenteroloji 
Bölümü'nden 
Gastroenterolog Dr. 
Hakan Güveli, alkol 

ve karaciğer hakkın
da merak edilen 
sorulan soruları 
cevapladı.

Alkol karaciğer 
hastalığına sebep 
olur mu ?

Evet, fakat sadece 
varolan diğer bir çok 
nedenden biridir ve 
risk ne kadar çok 
miktarda ve ne kadar 
süredir içtiğinize 
bağlıdır. 100'den 
fazla karaciğer 
hastalığı vardır. 
Virüsler, kalıtsal 
bozukluklar ve 
kimyasal madde ve 
ilaçlara karşı oluşan 
tepkiler bilinen sebe
plerdir. Bilim 
adamları en ciddi 
karaciğer hastalıkları 
nedenlerini halen 
araştırmaktadır.

Güvenli olarak ne 
kadar alkol tükete
bilirim?

Bazı insanlar 
alkole diğerlerinden 
daha duyarlı 
olduğundan dolayı, 
herkes için uygun 
olabilecek basit bir 
cevap yoktur. 
Genelde eğer içki 
kullanan biriyseniz 
doktorlar günde iki 
içkiden fazla 
içmemeyi tavsiye 
ederler.

Tüketilen alkol 
miktarı yanında 
başka tehlikeler var 
mıdır?

Evet, setominofen 
içeren ilaçlarla birlik
te alkol orta derece 
de bile alınırsa toksik

etkileri olabilir. Bu 
tarz ilaçlar alıyor
sanız, alkol alma 
konusunda özellikle 
dikkatli olmalı ve 
ilacınızı almak için 
alkollü içecek kullan
mamalısınız. Yazılan 
ilaçlar nelere dikkat 
etmeniz gerektiğini 
doktorunuza 
danışınız.

“Sosyal içiciler" 
alkolik hepatit olabilir 
mi?

Evet. Alkolik 
hepatit sık olarak 
alkoliklerde görülse 
de alkolik olmayan
larda da 
görülebilir.Alkole 
karşı verilen 
karaciğer cevabı 
kişilerde belirgin 
değişkenlik göstere

bilir.
Çok miktarda alkol 

ile ne tür karaciğer 
hastalıkları olabilir?

Alkoli hepatit, 
karaciğerin bir veya 
ikLhafta süren ilti
habıdır. İştahsızlık, 
bulantı, kusma, karın 
ağrısı ve gerginliği, 
ateş, sarılık ve bazen 
bilinç bulanıklığı bul
guları görülebilir. 
Alkole bağlı siroz yıl
lar içjnde görülür. 
Siroz hastalığı için 
karaciğer 
hücrelerinin kalıcı 
hasarı gerekir, “yağlı 
karaciğer" alkolik 
karaciğer hastalığın
da görülen en erken 
evredir. Eğer hasta 
bu evrede alkol 
almayı bırakırsa, 
karaciğer kendisini 
iyileştirir.

Alkolik hepatit 
nasıl teşhis edilir?

Alkolik hepatitin 
tanısı kolay değildir. 
Bazen bulgular alkol 
alındığı döneme 
göre, alkolün 
bırakıldıktan sonraki 
dönemde daha kötü 
olabilir. Genelde 
hastalık çok miktarda 
alkol tüketilen bir 
dönemden sonra 
ortaya çıksada, orta 
derecede içenlerde 
de görülebilir. Kan 
testleri tanıya yardım 
edebilir. Tanı esas 
olarak karaciğer biy
opsisi ile konur. Bu 
da bir iğne ile lokal 
anestezi eşliğinde 
küçük miktarda 

karaciğer dokusunun 
alınıp mikroskop ile 
incelenmesi ile olur.

Kadın ve erkek 
alkolik hepatit için 
aynı riski mi taşır?

Kadınlar alkole 
bağlı karaciğer 
hasarı için daha fazla 
risk taşır. Aynı kiloda 
olan bir erkek ve 
bayan eşit miktarda 
alkol aldıklarında 
bile, bayanın kan 
alkol miktarı genelde 
daha fazladır. 
Kadınlar da erkeklere 
göre daha fazla vücut 
yağı ve daha az 
vücut suyu vardır ve 
dolayısıyla kadınların 
vücudu alkolden 
farklı biçimde etk
ilenebilir.

Tüm alkolikler de 
alkolik hepatit ve 
sonuçta siroz olur 
mu?

Hayır. Bazı alkolik
ler alkolizm tablosu
nun çoğu fiziksel ve 
psikolojik bulgularını 
gösterip ciddi etk- 
ilenseler de, ilerleyici 
karaciğer hasarı 
oluşmaz. Alkoliklerin 
% 10-25'inde zamanla 
alkolik siroz gelişir.

Alkolik hepatit 
yağlı karaciğerden 
farklımıdır?

Evet. Eğer herhan
gi bir kişi bir kaç gün 
içinde aşırı miktarda 
alkol alırsa, karaciğer 
hücreleri yağ 
damlacıkları ve su ile 
şişer. Bu durum 
"yağlı karaciğer" 
olarak adlandırılır. 
Diabet, obezite, bazı 
ilaçlar ve ciddi pro
tein eksikliği de bu 
tabloya neden ola
bilir. Alkole bağlı 
oluşan yağlı 
karaciğer, alkol 
bırakıldığında iyileşir.

Alkolik hepatit 
her zaman siroz 
yapar mı ?

Hayır. Genelde 
alkolik hepatitin 
yeterli miktarda 
karaciğer hasarı 
yaparak siroz oluş
turması yıllar ahr. 
Eğer alkolik hepatit 
erkenden tanınır ve 
tedavi edilirse, siroz 
önlenir.

Alkolik hepatit 
tehlikeli midir?

Evet. Eğer özellik
le hastada öncesinde 

karaciğer hastalığı 
varsa ölümcül ola
bilir. Çok miktarda 
alkol atımına bağlı 
besinsel eksiklikleri 
olanlarda, başka 
rahatsızlıklarda 
görülebilir. Bu tür 
problemler ve komp
likasyonlar genelde 
tüm vücut sistem
lerini etkileyebilir. 
Alkolik sirozu erk
enden tanımak ve 
tedavi etmek önem
lidir, böylece hayatı 
tehdit eden sonuçlar 
kontrol edilebilir.

Alkolik hepatit 
nasıl önlenir?

En iyi tedavi alkol 
alimim bırakmaktır. 
İlaçlar, iyi beslenme 
ve dinlenme de diğer 
tedaviler arasındadır. 
Hastaya kaçınılması 
gereken bazı ilaçlar 
ve kimyasallar 
hakkında bilgi verilir. 
Karaciğerin makul 
oranda iyileşme ve 
yenilenme kabiliyeti 
olduğundan dolayı, 
eğer kişi tamamen 
alkol almayı durdu
rursa alkolik hepatitli 
hastanın klinik 
gidişinde anlamlı bir 
umut oluşur.

Siroz alkolik 
hepatitden farklı 
mıdır?

Evet. Hepatit, 
karaciğer dokusunun 
iltihabıdır. Sirozda, 
normal karaciğer 
hücreleri hasara 
uğrar ve skar dokusu 
ile yer değiştirir. Bu 
gelişim karaciğerin 
bir çok yaşamsal 
önemli işlevlerini 
engeller.

Neler siroz yapar?
Sirozun bir çok 

nedeni vardır. Uzun 
süre alkol alımı bun
lardan birisidir. 
Kronik hepatitler 
diğer önemli bir 
sebebdir. Çocuklarda 
en sık görülen 
nedenler safra kanal
larının hasarı ile 
oluşan bilyer atrezi 
ve neonatal hepatit- 
dir. Bu hastalıkları 
olan çocuklarda 
genelde karaciğer 
nakli yapılır. 
Karaciğer nakli 
gereken yetişkin 
hastaların çoğunda 
primer bilyer siroz 
hastalığı vardır. Bu 
hastalığa neyin yol 
açtığını henüz bilme- 
sekte, herhangi bir 
şekilde alkol tüketimi 
ile ilişkili değildir. 
Demir ve bakır 
metabolizması ile 
ilgili kalıtımsal 
bozuktular ve uzun 
süre toksinlere 
maruz kalma ile de 
siroz oluşabilir.

So/ kulakla

konuşma

Her iki kulağın sesi di.
aynı ölçüde 
algıladığına yönelik 
inanış bilim 
adamları tarafından 
çürütüldü.
Araştırmaların sonu
cuna göre; sol kulak 
müziği, sağ kulak 
ise konuşmayı daha 
iyi algılıyor ve her 
iki kulak da sesi 
farklı ölçüde duyuy
or. ABD'nin 
Kaliforniya Üniver- 
sitesi'nde bebeklerin 
sesleri nasıl 
algıladığına yönelik 
yapılan araştırmalar 
sırasında, kulak*- 
ların, çeşitli sesleri 
farklı duyduğu sap
tandı.
Bugüne kadar 

yapılan araştırmalar
da insan beyninin 
sağ ve sol lobunun 
sesleri farklı 
algıladığı saptanmış 
ancak bu seslerin 
hangi türler olduğu 
konusuna açıklık 
getirilememişti. Son 
araştırma bu durut 
ma bir açıklık getir-

ABONE OLDUNUZ MU?
gcmlm
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ABONE OLUN 
OKUYUN . 
OKUTUN

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 1 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire

Diş Hekimi Özcan VURAL

Tel: 513 14 76-513 18 99
GSM: 0.533.356 44 39

Buna göre insanın* 
sol kulağı müziği 'I 
sağ kulak ise konuş
mayı diğerine göre 
daha iyi duyuyor. 
Bilim adamları 
bunun için 3 bin ’J 
yeni doğan bebekte 
duyum testi yaptılar.
Bebeklerin başına, 
iç kulaklarının 
algılayabileceği * 
küçük vericiler 
takan araştırmacılar, 
ses titreşimlerinin 1 
bebeklerin beyin
lerinde nasıl algı- 1 
landığını ölçtüler. Bu 
ölçümler sonucunda 
sol kulağın müziği 
sağ kulağın ise 
konuşma türü ses- . 
leri daha iyi 
algıladığını tespit 1 
ettiler. Bilim 
adamları bu yeni J 
bulguyu yeni doğan
lar ve yetişkinlerde
ki duyma kaybını 1 
ortadan kaldırmak j 
için yeni yöntem- 1 
lerin bulunması için 
çok önemli bir adım 
olarak görüyorlar.
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Hekim seçme dönemi başladı
Sağlık 

Bakanlığı'na bağlı 
hastanelerde 
'Hekim Seçme' 
uygulaması resmen 
başladı. Yeni uygu
lamaya 'alt yapısı 
yeterli' hastanel
erde start verildi, 
daha sonra gerekli 
hazırlığını tamam
layan tüm hastanel
erde hastalar iste
dikleri hekime 
muayene ve tedavi 
olabilecek. 
Uygulamanın kısa 
sürede tüm 
Türkiye'de yaygın
laştırılması hede
fleniyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 
uzun süre üzerinde 
çalıştığı 
"Hastanelerde 
Hekim Seçme 
Projesi" nihayet 
uygulamaya geçti. 
Bakan Akdağ'ın tali
matı üzerine hazır
lığını tamamlayan 
bazı hastaneler 
"Hekim Seçme" 
uygulamasını başlat
tı, geri kalanlar ise 
alt yapısını tamam
ladıktan sonra pro
jeyi hayata geçire
cek. Sağlık 
Bakanlığı'na bağlı, 
'Hekim Seçme 
Uygulaması'na 
geçpn tüm hastanel
er bundan böyle 
özel logo kul
lanacak. Üzerinde, 
"Sağlık Bakanlığı

Hekim Seçme Hakkı- 
Ağustos 2004" yazılı 
logonun kimlik for- 
matları, rengi ve yazı 
karakteri kesinlikle 
değiştirilmeyecek. 
Bakanlık logonun 
hastanelerde 
herkesin rahatlıkla 
görebileceği şekilde 
sergilenmesi 
konusunda 
başhekimleri uyardı. 
Bakanlık logo 
üzerindeki 'Ağustos 
2004'ü ise uygula
manın başladığı ayın 
tarihe geçmesi için 
özellikle kullanıyor. 
2003 yılında yaklaşık 
70 milyon kişiye 
poliklinik hizmeti 
veren Sağlık 
Bakanlığı, bu yıl 
SSK ile yapılan 
'ortak kullanım pro
tokolünden sonra 
sayısın 100 milyona 
ulaşmasını bekliyor. 
Sağlık hizmetlerinde 
verimlilik ve etkililik 
insan gücünün, tıbbi 
donanımın ve fiziki 
mekanın uygun kul

malzemesinde

lanımı ile doğrudan 
ilgili olduğunu düşü
nen bakanlık, vatan
daşların polik
liniklerde beklemesi
ni önlemek amacıy
la, 'Hekim Seçme' 
uygulamasını başlat
tı. Uygulama şartları 
ve alt yapısı uygun 
olanlardan başlamak 
üzere kısa sürede 
tüm hastanelerde 
yaygınlaştırılacak. 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ 81 ile gön
derdiği genelgede, 
hekim seçme uygu
lamasına geçen has
tanelerde gerekli her 
türlü tedbirin alın
masını istedi.
Akdağ, söz konusu 
genelgede 
başhekimlere, aktif 
olarak çalışan klin- 
isyen uzman hekim 
sayısı kadar polik
linik odası açılması, 
po.liklinik odalarında 
hastaya hizmet sun
mak için gerekli olan 
tıbbi araç, gereç ve 
demirbaş

eksiklik olma
masına azami 
itina gösterilmesi 
talimatını verdi. 
Başhekimlerin 
poliklinik yapılan 
alanda branşlar 
itibariyle hizmet 
sunan tüm 
hekimlerin isim
lerini herkesin 
görebileceği şek

ilde ilan edeceğini 
anlatan Akdağ, şun
ları kaydetti: 
"Poliklinik odalarının 
uygun yerlerime 
odayı kullanacak 
uzman hekimin adı, 
soyadı ve branşı 
yazılacaktır. 
Poliklinik hizmet
lerinin sunulduğu 
yerlerde hastaları 
bilgilendirmek, yön
lendirmek ve uzman 
hekimlerin hastalarla 
ilgili sekreteryasını 
yürütmek üzere 
yeteri kadar tıbbı 
sekreter ile danama 

, ve rehberlik hizmet
leri için sağlık 
personeli 
görevlendirilecektir. 
Bu konuda gerekli 
görülmesi halinde 
hizmet alımı yapıla
caktır.
Sekreteryalar, 
yoğunluğun bir 
yerde toplanm 
aması için ilgili 
polikliniklerin 
olduğu yerlerde 
kurulacaktır".

Kellik gelirle

AvustralyalI araştır
macılar, erkeklerin 
kellik probleminin 
maddi gelirle ilgili 
olduğunu öne 
sürdü.
Ülkede yapılan bir 
araştırma, erkek
lerin para 
kazandıkça 
saçlarını kaybettik
lerini ortaya çıkardı. 
2 bin 200 kişi 
üzerinde yapılan 
araştırmaya göre 
ayda 8 bin dolardan 
fazla para kazanan
ların yüzde 95'i 
saçlarının 
dökülmesinden 
şikayetçi olurken, 
ayda 2 bin dolardan 
az para kazanan
ların sadece yüzde 
35'1 bu durumdan 
şikayetçi.
Araştırmacılar ayrı

NÖBETÇİ ECZANE

ca hukuki ve mali 
işlerde çalışanların 
da saç kaybından 
şikayetçi olduk
larını belirtti. 
Saç kaybından 
şikayet edenler 
arasında devlet 
memurları yüzde 
15'lik oranla ikinci 
sırayı alırken, 
yüzde 11'lik oranla i 
tıp çalışanları ve 
sağlıkçılar üçıinrı 
sırada yer aldı. Çok 
para kazanan kişi
lerin saç kaybı 
konusunda daha 
büyük risk taşıdık
larını belirten 
araştırmacılar, 
saçlarının çoğunu 
kaybedenlerin 
yüzde 40'ının 
günde 4 saatten az 
uyuduğuna dikkat 
çekti.

Uzmanlardan mevsim 14 Eylül 2004 Salı 
BAYER ECZANESİ

değişikliği uyarısı
Yaz sıcaklarının 
yerine serin ve 
yağışlı havaların 
almaya başladığı 
şu günlerde 
uzmanlar, özel
likle soğuk algın
lığı konusunda 
dikkatli olunması 
için uyarılarda 
bulunuyor. 
Mevsim geçiş
lerinde yaşanılan 
ısı değişiklikleri 
vücudun savun

ma mekaniz
masını zayıflatıy
or.
Bunun sonucun

da soğuk algın
lığı ile birlikte, 
grip ve nezle 
vakaları görülüy
or. Soğuk algın
lığı kendini; 
üşüme, titreme, 
ateş, halsizlik, 
iştahsızlık, 
bulantı ve 
kusma, göz ve 

burun 
akıntısı ile boğaz 
ağrısı olarak 
gösteriyor. Özel
likle astım hasta
larının mevsim 
geçişlerinde 
diğer insanlara 
göre daha 
dikkatli olması 
gerekiyor. Soğuk 
algınlığı, nezle ve 
gripten korun- 
abilmek 
için bol bol C

vitamini almanın 
_yanı sıra grip 
aşısı olunması, 
tüketilen 
gıdaların sıvı 
olmasına 
özen gösterilme
si, mevsime 
uygun giyinilme- 
si, 
grip ve nezle 
olan hastalardan 
ve kalabalıklar
dan uzak durul
ması gerekiyor.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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“Türkiye’nin delisi”ne güldük
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in Kurtuluş 
Şenlikleri kap
samında düzenle
nen eğlence gös
terilerinde Festival 
Alam'nı dolduran 
binlerce izleyici 
kahkaha atmaktan 
yoruldu.
Gemlik'e ilk kez 
gösteri için gelen 
Nejat Uygur ve 
ekibi sergiledikleri. 
"Türkiye'nin 
Delisi" adlı oyun
larıyla şenliklerin 
en eğlenceli 
akşamını yaşat
tılar.
GÜLDÜRME 
MAKİNASI 
45'er dakikalık iki 
perdeden oluşan

komedi türündeki 
oyunda bir aile 
içinde yaşananlar 
konu ediliyor.
Yurt dışında öğren
im görmüş genç 
kızın eve getirdiği 
erkek arkadaşını 
beğenmeyen 
babasının köyden 
yetişme birini 
kızlarına eş olarak 
düşünmeleriyle 
gelişen olaylar 
komedi türünde 
anlatılıyor.
Ünlü tiyatro ustası 
Nejat Uygur'un 
kendine has 
konuşma tarzı ve 
esprileriyle dop
dolu bir akşam 
yaşayan 
Gemlikliler kahka

***

4ı* cc

■t'

hadan kırıldılar. 
Oyunu izleyen 
Kaymakam 
Sadettin Genç ile 
birlikte Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve Kardeş

Şehir 
BelediyeBaşkanı] 
Calapod Tudorel, 
oyunun bitiminde 
Nejat Uygur'a 1 
çiçek vererek ] 
teşekkür ettiler, j

Türkiye’nin Deli’si oyununda yurt dışından gelen genç kızın uyumsuz 
lukları konu ediliyor. Oyuncular oyunun bir sahnesinde görülüyor.

Nejat Uygur’un oyununu Navodori Belediye Başkanı Cal 
Tudorel.ile protokol da izledik ‘Fotoğraf : S. ŞEKERSÖZ)
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“iyi Bir 
Gelecek 
Aykent’le 
başlar”
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 - 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuldur
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Fiyatlarırtfıza yemek ve servis dahildir 
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72 Nolu Marmarbirlik Gemlik Zeytin Satış Kooperatif Başkanı Ahmet Şahinin suçlamalarına İbrahim Aksoy cevap verdi,

Aksoy’dan karşı suçlama
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bunalım herkesi yakar
Dün Ahmet Dural Meydam'mn ortasında bir vatan

daş üzerine tiner dökerek kendini yakmak istedi.
Bu tür olaylar sık olmasa da zaman zaman yaşanır.
Kimi şov için, kimi bu işi meslek edindiği için bu tür 

girişimler yapar.
Geçmişte kasaba kasaba gezen intihar şovmenleri» 

ni gördük.
Dün kü olayı polis araştıracak ve aydınlatacak.
Ancak, ekonomik sıkıntılar hergün biraz daha artı 

yor.
Dar gelirlinin sıkıntısını en çok kendisi bilir.
İşsizlik çığ gibi büyüyor.
Geçtiğimiz günlerde bir haberde yüksek okul 

mezunlarının iş bulmakta zorlandıklarını ve sayının 
giderek arttığını okudum.

Yüksek okul bitirenler iş bulamıyor da İlkokul 
mezunları ve vasıfsız olanlar mı buluyor.

Ülke ekonomisindeki gelir gider dengesizliği 
giderek büyüyor.

Üretimin artmadığı bir ülkede, herşeyi güllük gülüş- 
tanlık gösterenlerin sonuçlarını eski hükümetler 
döneminde gördük.

Rahmetli Ozal döneminde, ekonomik bolluk 5 yılda 
iflas etti.

Ülke dış borç batağına iyice saplandı.
Üretemeyen bir ülke İç ve dış borçlarını nasıl öder.
Giderek bir patlama noktasına geliyor. 

Ekonomisitler halayının çoktan sona erdiğini, ekono
minin iyi gitmemesi sonucu işsizliğin çığ gibi 
büyüdüğünü söylüyor.

İşsizlik dünkü olaydaki gibi bazen bunaltır, çıldırtır.

25 Eylül günü seçimli genel kurul yapacak olan 72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nde eski Başkan İbrahim Aksoy,
kendisini suçlayan yeni Başkan 
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi’nde genel kurul 
yaklaştıkça yönetim kurulunda görev 
yapan eski ve yeni başkanların 
birbirlerini suçlamaları sürüyor.
Önceki gün gazetemize demeç veren 
Kooperettif Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Şahin, eski Başkan 
İbrahim Aksoy’u suçlamıştı.
Aksoy, Şahin’e cevap verirken, yönetim 
kurulunda alınan kararların tümünün 
altında Ahmet Şahin’in de imzasının 
bulunduğunu söyledi.
İbrahim Aksoy, Ahmet Şahin’in kendi 
bölgesinin üreticisinin hakkını koru
madığını, Birlik’i ortaklara daha iyi 
fiyat verilmesi için uyardığı için 
aforoz edildiğini söyledi.
Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3’de

Ahmet Dural Meydanı’ndaki havuzun 
kenarında iş bulamadığı için dün 
kendini tiner dökerek yakmak isteyen 
34 yaşındaki Mustafa Su, olay yerine 
gelen polisler tarafından ikna edi
lerek, kurtarıldı. Olay, saat 12.oo 
sıralarında genç bir adamın havuz 
kenarında bağırarak, elindeki tineri 
üzerine dökmesi ile başladı. 
Bir anda yüzlerce kişi olayı izlerken, 
korkulu anlar yaşandı. Sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada Bir
Diş Hekimi Özcan VURAL

Üniversite ...
Sayın okurlar...
Kalemi elimize alınca yaşımız 

ve eğitimimizin gereği eski güzel 
şeyleri sizlere , ayrıcaklı olarak ta 
genç okurlara iletmeye çalışıyo
rum.

Türk Cumhuriyetinin ilk yılların
da Ekonomik zorluklara rağmen 
bu Cumhuriyeti kuranlar içlerinde 
ki heyecan ve azimle kalıcı 
eserler yapmak için çok çalışıp - 
yoruldular.

Gençliğin - Devlette çalışan
ların halkın bir hedefleri vardı.y

“Türk Cumhuriyetini muasır 
(Çağdaş - ayni yüz yıl içindeki) 
medeniyetler seviyesine çıkarmak “

Binlerce kilometre demiryolu , 
(Son elli yılda yüz kilometre 

demiryolu yapamadık) Sümerbank 
bez - kumaş fabrikaları, Şeker fab
rikaları , Karabük demir - çelik, 
Kayseri Uçak fabrikası ve Üniver
siteler, Anadoluda ki şehir ve kasa
baların yeniden imarı ilk akla 
gelenlerden bir kaçı...

Bunlar parayla belki ama 
inanın çalışma azim - heyecanla 
kuruldular.

Halkın bir kuruşu boşa 
gitmeden hortumlanmadan bu 
büyük eserler birer birer yapıldı..

Büyük Atatürk ve arkadaşları 
çorak Anadolu toprakları 
üzerinde bir başkent Ankara ‘yı 
yarattılar.

Modern binaları - yolları 
ağaçları çiftlikleri ile yeni 
Cumhuriyetin yeni başkenti 
çalışarak - heyecanla yaratıldı.

Yeni genç Türk Cumhuriyetinin 
yarattığı eserler dünyada hayret 
ve gıpta ile seyrediliyordu.

Daha da iyisi dış dünyadan 
İngiliz Kralı - İran şahı- Ürdün - 
Rusya başkanları bunları 
görmek ve saygı ifadesi olarak 
Türkiye'ye Büyük Atatürke mi 
safir olarak geldiler.

Gemlik ‘te kurulan ilk sanayi 
tesisi Sung-ipek fabrikası da bu 
tarihlerde 1933 de kuruldu.

Gemlik kasabasının sosyal 
yapısının değişmesi -ekonomisi 
bakımından büyük hizmetleri 

olan bu fabrikayı son On yıl 
için de çalıştıramayıp , bir ara 
yıllarca boş bırakıp, sonra da 
ne yapacaklarını bilemeden 
o bakanlıktan , öbür bakanlığa 

devredilerek, adeta çürümeye 
terk edildiğini bütün Gemlik 
halkı acı içinde seyretti 

durdu..
Üç -dört senedir de Uludağ 

üniversitesi - Gemlik Belediyesi 
arasında ki gereksiz ve ilçeye 
zarar veren kısır çekişmesi 
sebebiyle bir Utanç abidesi- 
enkazı şeklin de karşımız da 
duruyor.

Uludağ Üniversitesinin bazı- 
dallarının (Hukuk fakültesi 
Denizcilik Yüksek Okulu) açıla
cağım, duyarak sevindik, daha 
sonra gazete sütunlarında - Tv. 
ekranların da Üniversite - Belediye 

Başkanı çekişmesini üzüntü ve 
hayretle seyrederek kahrolduk...

Her ilçe Üniversite kurulsun 

ilçenin Sosyal yapısı - ekonomisi 
gelişsin diye arsalar verip 
Üniversiteyi kırmızı mumlu da 

vetiye ile çağırırken Gemlik 
ayağına gelen kısmeti -zamanı 
kaybetti.

Gemlik halkı Üniversitene 
sahip çık. Üniversitenin en kısa 

zamanda Sung -ipek teki eski 
binaların üzerinde kurulması için 
aktif ol.. Her türlü çalışma ve 
baskıyı ısrarla yap...

Üniversite Gemliği geliştirecek 

modern bir ilçe haline getirecek 
bunu unutma, Gereğini yap... Yap , 
yap ki geçmişte bu ilçeyi yaratan
lara olan borcunu yerine 
getiresin....

İş bulamadı ] 
diye kendini 

yakmak istedi

Ahmet Dural Meydanındaki havuzun kenarında iş bulamadığı 
için kendini tiner dökerek yakmak isteyen 34 yaşındaki 
Mustafa Su, polisler tarafından ikna edildi.

Dün saat

kendini

da meydana 
gelen olayda 
Mustafa Su
(34) isimli 
şahıs üzerine 
tiner dökerek

12.oo sıraların

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

1 İLAN ve REKLAM ALINIR
| KÖRFEZ REKLAM I

TEL : (0.224) 513 96 83 _

yakmak istedi. 
Çarşı 
Meydanında 
bulunan
havuzun Mustafa Su iş bulmak istediği ileri
kenarında isimli şahıs amacıyla sürüldü, j
elinde bulunan elindeki geldiği Polis tarafın
tiner kutusunu çakmağı öğrenildi. dan Gemlik
üzerine atarak kendini Edinilen Muammer 1

boşaltan yere bıraktı. bilgiye göre, Ağım Devlet
Mustafa Su, Polis otosuna Gemlik'te Hastanesi'ne]
vatandaşların bindirilen günlerce iş götürülen
şaşkın Mustafa aramasına Mustafa
bakışları Su'nun rağmen Su'nun
arasında elin alkol aldığı bulamayan buradan
deki çakmakla gözlenirken Mustafa Bursa
kendini yaka kendisinin Su'nun Devlet
cağını söyledi. aslen Artvin bu nedenle Hastanesi j
Olay yerine doğumlu bunalıma Psikiyatrı "

gelen olduğu ve girdiği ve servisine J

polislerin İstanbul'dan kendini gönderildiği
ikna ettiği Gemlik'e yakmak bildirildi, j

ABONE OLDUNUZ MU?
osakRlÖ ■ / J'J ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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Aksoy’dan karşı suçlama
Seyfettin SEKERSÖZ

Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifi genel 
kurulu yaklaşırken 
eski ve yeni başkan- 
lann birbirlerine yöne
lik suçlamaiı sürüyor, 
önceki gün Yeni 
Başkan Ahmet 
Şahin'in suçlamalarını 
yanıtlayan İbrahim 
Aksoy, alınan tüm 
kararlarda yönetim 
kurulu üyesi olarak 
Ahmet Şâhin'in de 
imzası olduğunu 
söyledi. 
2003-2004 zeytin alım 
kampanyasında 
Kooperatif Müdürü ve 
personeli ile yapılan 
program ve ilan 
gereği 2'şer kez 
köylere ve merkezdeki 
ortaklara gidilip tek 
tek beş bin adet 
rekolte beyannamesi 
alındığını söyleyen 
İbrahim Aksoy, rekolte 
alınırken ortaklara 
şifai bilgiler 
verildiğini belirtti. 
Şimdiki Kooperatif 
Başkanı Ahmet 
Şahin'i kendisi 
hakkında bilinçsizce 
karalama politikasına 
başladığını ve 
"çamur at izi kalsın” 
şeklinde hareket 
ettiğini söyledi.
TEPKİMİZ 
VERİLEN FİYATADIR 
Rekolte alınan beş bin 
ortağın kooperatife 
zeytin vermemesinin 
tek sebebinin açık
lanan zeytin fiyatlarını 
beğenmemesi 
olduğunu söyleyen 
Aksoy, "Yönetim 
kurulu üyeleri olarak 
bizde verilen fiyata 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Aklınız Nerede idi
Ne iştir anlayabilirsen anla. 
Üç ay yat, tam okullar açıldı, 
tuvalet yap.
Demek ki, tatil devam ediyor.

tepki gösterdik. Bu 
fiyatlarla Gemlik 
kooperatifi olarak 
zeytin alamaya
cağımızı ifade ettik. 
Şimdiki Başkan 
Ahmet Şahin, koope 
ratif yöneticisi olması
na rağmen bizlere suç 
atarken kendisi yöne
tim kurulu üyesi 
değilmiydi. Ayrıca 
Şahin, bizim birlik 
yönetim kurulu ile iyi 
geçinemediğimizi 
ifade etmiş, ama 
bunun nedenini açık
lamamıştır. Bizim bir
lik ile bir sorunumuz 
yoktur. Birliğin 
desteği ve bizim 
çabamız ile 5 senelik 
başkanlığım döne
mimde kooperatif 
depolarının çatıları 
tamamen değiştirilip 
havuzların tamiri 
yapıldı, ayrıca koope 
ratife yeni bir idare 
binası yaptırıldı.
Traktör, kamyon, 
forktif gibi araçlar 
kooperatife 
kazandırıldı" 
şeklinde konuştu. 
HANGİ KARARA 
İTİRAZ ETTİ 
Bu işlerin kooperatif 
için yararlı olduğunu 
dile getiren Aksoy, 
"Bu yararlı işler 
yapılırken Ahmet 
Şahin neredeydi, 
hiç bahsetmiyor.
Tekrar belirteyim ki, 
biz yönetim kurulu 
olarak Birlik ile olan 
tek fikir ayrılığımız 
zeytine verilen fiyat 
politikasıdır" dedi. 
Kendilerini suçlayan 
Ahmet Şahin'in 
yönetim kurulu

İbrahim Aksoy

üyeliğinde alınan 
hiçbir karara itiraz 
etmediğini söyleyen 
İbrahim Aksoy, 
aksine kendisinin bu 
kararları onayladığını 
dile getirdi.
Genel Kurul toplantısı 
için seçim kararırın 
da alınması için tek
lifte bulunduklarını 
ancak aralarında 
fikir ayrılığı çıktığını 
belirten Aksoy, 
"Genel kurul toplan
tısına seçim maddesi 
koyalım, seçilen 
arkadaşlar rahat 
çalışsın dediğimizde 
neden kabul etmedi
niz" diyerek yeni 
başkan Ahmet Şahin 
ile birlikte iki yönetim 
kurulu üyesine 
tepki gösterdi. 
Ana sözleşme 
hükümleri gereği 
yeterli imza toplayıp 
gündeme seçim 
maddesi eklettiklerine 
rağmen hala 
"Bu maddeyi 
kaldıralım" diyen 
Ahmet Şahin' 
"Aramızda anlaşalım" 
demesine ise anlam 
veremediklerini 
söyleyen Aksoy, 
ortakların çıkarılma 
konusunda ise 
"2000 yılında alınan 
bir karar yoktur. 
Ahmet Şahin başkan 
olarak bu konuyu 
bilmektedir. 2000 
yılında yeniden 
yapılanma başlamıştır. 
2001 yılında Yalıboyu 
dediğimiz bölgede 
bulunan zeytinliklere 
dolu vurduğunda, 
bizlerln bu konu ile 
ilgilenmediğimizi 
söylüyor. Halbuki 
birliğimiz tarafından 
birçok kez girişimler 
ve görüş meler 
yapılmıştır" 
şeklinde konuştu.

AHMET ŞAHİN 
KENDİ BÖLGESİNE 
NE YAPTI 
Dolu vurgunu olan 
zeytinlere birlik 
tarafından iki yüz bin 
lira olan yağlık zeytin 
fiyatlarının üzerine 
çıkılarak 700 bin lira 
fiyat verildiğini 
hatırlatan İbrahim 
Aksoy, "Biz yönetim 
olarak bu zeytinlere 
T milyon 500 bin lira 
fiyat talep ettik. Sayın 
Ahmet Şahin bu olayı 
gayet iyi bilmekte 
olup bizleri suçlamak
tadır. Verilen 700 bin 
lira fiyatı ortaklarımız 
beğenmediklerinden 
zeytin teslim 
etmemişlerdir. Ayrıca 
Ahmet Şahin kendi 
bölgesinin mağ
duriyeti için ne gibi 
çalışma yapmıştır. 
Kendisi yönetim kuru
lu üyesi değil miydi?. 
Bu konuda İbrahim 
Aksoy ve Hüseyin 
Peker olarak bizleri 
suçluyor. Yönetim 
kurulu 5 kişiden 
oluşuyor. Diğer 3 üye 
alınan kararların altına 
imza atmamışlar 
mıdır?. Bizi suçlarken 
ayrı düştüğümüz ve 
şimdi yanında 
görünen arkadaşlarını 
da doğal olarak 
suçlamaktadır." dedi. 
"Aramızda 5 senedir 
suskun olanlar, seçim 
kararı aldırdığımız için 
böyle konuşuyorlar" 
iddiasında bulunan 
İbrahim Aksoy, Ahmet 
Şahin'in yaptığının 
karalama politikası 
olduğunu ileri sürdü. 
Aksoy, ayrıca ortak
ların bu konuları 
önümüzdeki genel 
kurul toplantısında 
en iyi şekilde değer
lendireceklerini 
sözlerine ekledi.

Okullar açıldı

Okullar açıldı.
Yeni öğrenciler, birlikte yaşamayı 

öğrenecekler.
Paylaşmayı öğrenecekler.
Arkadaş bulmayı öğrenecekler.
Ve. Tabii okumayı ve yazmayı da 

öğrenecekler.
Kıdemli öğrenciler, yeni bigilerle 

tanışacaklar.
Daha olgunlaşacaklar.
Yavaş yavaş, analiz yapmaayı 

öğrenecekler.
Bunların hepsi iyi ve güzel şeyler.
Ama. Bir önemli unsuru da, öğren

meleri lazım.
Önyargılı olmamayı.
Önyargı, insanı tek bir kulvara 

hapsediyor.
Diğer kulvarda yaşayanlar, dışlanıyor.
Bazı zaman, düşman gibi görülüyor.
İnsanın, her kulvara açık olması 

lazım.
Her görüşe ve düşünceye, açık 

olması lazım.
Saygılı olması lazım.
Hiç kimse, kimsenin sakalına bıyığına 

örtüsüne takmasın.
Farklılıklar içinde, yaşamayı 

öğrensin.
İşte. İlköğretimde okuyan öğrencilere 

önce bunları öğretmek lazım.
Hem de derslerden önce, bunları 

öğretmek lazım.
Şu anda millet olarak, en büyük 

eksiğimiz bu.
Hep bu konuda, yıpranıyoruz.
Hep önyargılar yüzünden, bolünü 

yoruz.
Atatürk yüzünden bile, kamplara 

ayrılıyoruz.
Bu mantığı anlamak mümkün değil.
Yeni öğretim yılında, okullara seçmeli 

din dersi konulmak isteniyormuş.
Bana göre, Yunus Emre ve Mevlana 

tanıtılmalı.
Çünkü Yunus Emre demek, insan 

sevgibi demektir.
Mevlana demek, hoşgörü demektir.
Yeni ders yılının, hepimize hayırlı ve 

verimli olmasını diliyorum.

GUNUN SOZU
Eğitim bir insanın 
Diktatör olmasına değil, 
Önder olmasına yarar.

“Lord Brougham”
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Tevfik Solaksubaşı Rahmi
Koç’un davetine katılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik'in tanınmış 
iş adamlarından 
Tevfik Solaksubaşı, 
Rahmi Koç'un 
Tekne ile Dünya 
Turu'na çıkmadan 
önce vereceği 
kokteyle katıla
cağını söyledi. 
Yarın akşam saat 
20.00 de İstanbul 
Sütlüce'deki 
Koç Müzesi'nin 
altındaki Halat 
Restaurant'ta

Gıda kermesinin geliri 
Aşevi’ne harcanacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Saadet Partisi 
Kadınlar Komisyonu 
üyelerinin 
hazırladığı gıda 
kermesi'ne vatan
daşlar büyük ilgi 
gösterdi.
Belediye Sergi 
Salonu'nda 
hazırlanan ker
meste, Saadet 
Partili kadınlar 
evlerinde yaptıkları 
kuru gıdaları 
satarak gelir 
elde ettiler.
Gıda Kermesi'nden 
elde edilen geliri 
Balıkpazarı 
Mahallesi’nde 
kiraladıkları bir 
evde kurulan 
Aşevi için kul
lanacaklarını 
söyleyen Saadet 
Partili kadınlar, 
haftada bir 
gün yardıma muhtaç 
ailelere yemek 

vereceği kokteyle 
birçok sanayici 
işadamının davetli 
olduğunu bildiren 
Tevfik 
Solaksubaşı, 
bu davetin ardın
dan 21-22 Eylül 
tarihlerinde 
İstanbul'da ICC'nin 
7O.nci kuruluş 
toplantılarına 
katılacağını 
bildirdi.
Tevfik Solaksubaşı, 
ayrıca 23-24-25 

hazırlayıp evlerine 
götürdüklerini 
söylediler.
Yaptıkları bu 
güzel çalışmaları 
devam ettirerek 
yoksul ailelere 
yardıma devam 
edeceklerini bildiren 
kadın Komisyonu 
üyeleri, yaklaşan 
Ramazan ayında 
ise Aşevi'nin 
her gün açık 
olacağını 
bildirdiler.

Eylül tarihlerinde 
Ankara'da yapılacak 
Odalar Birliği Hesap

Komisyonu toplan 
tılarına katılacağını 
söyledi.

Kimi
koruyorlar!

j ise hayli 
düşündürdü. 
Bunun yanında 
konser veren 
orkestraların 
resimlerini çekmek 
isteyen basın men
suplarının önlerinde 
durarak engel 
olduklarında ise 
verdikleri yanıt yine 
aynı oldu, 
"Başkanın emri" 
Gemlik'te bir tane

. Belediye Başkanı 
tanıyoruz, bunun 
yanında başka 
bir başkan 
olduğunu kesinlikle 
bilmiyorduk, 
öğrendik.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Festival etkinlik- - 
terinde yapılan 
konserlerde ilk kez 
ortaya çıkan 
koruma ordusu 
izleyenlerin büyük 
merakını çekti. 
Sahne önüne 
dizilerek öncelikli 
olarak basın 
mensuplarına yöne
lik hareketleriyle 
tepki çeken 
korumalar verdikleri 
cevaplarla da 
dikkat çektiler. 
Boş kalan yerlere 
oturanlara "başkan ' 
emir verdi otura
mazsınız" ikazları

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E d O O A Q O
KÖRFEZ OFSET O I O 90 O O

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 

TEL: (0.505) 48618 24

ELEMAN ARANIYOR 
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK 

TEL : (0.224) 538 01 81
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Hükümetin gündemi işsizlik
2004 yılını 'İşsizlikle 
mücadele yılı' ilan 
eden Adalet ve 
Kalkınma Partisi(AK 
Parti) Hükümeti, 
ekonomide yaşanan 
olumlu gelişmeler
den sonra işsizliği 
önlemek için düğ 
meye bastı. Hükümet 
yürürlükte bulunan 
kanuna rağmen 12 
yıldır toplanmayan 
Çalışma Meclisi'ni 
toplayarak ilgili 
bürokratlarıyla 
yıllar sonra ilk kez 
görüşme masasına 
oturuyor.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Çalışma Genel 
Müdürlüğü'nün 
organize ettiği 
Çalışma Meclisi, 
Bakan Murat 
Başesgioğlu'nun 
çağrısıyla 15-16

Eyiül'de toplanıyor. 
Çalışma Genel 
Müdürü Cengiz 
Delibaş, yaptığı 
açıklamada, 12yıl 
aradan sonra ilk kez 
toplanacak olan 
Çalışma Meclisi'nin 
işsizliğin ve kayıtdışı 
istihdamın önlen
mesi bakımından 
yeni açılımlar 
sağlayacağına 
inandığını söyledi. 
3146 sayılı Çalışma

ve Sosyal Güvenlik 
Teşkilat ve Görevleri 
Kanunu'nun 26. mad
desine göre, Çalışma 
Meclisi'nin yılda en 
az bir kere toplan
masının hükme bağ
landığını hatırlatan 
Delibaş, "Bu kanuna 
dayanılarak Çalışma 
Meclisi ilk toplan
tısını 1047 yılında 
yapmış ve bu tarih 
ten sonra 3 yıl, 5 yıl 
ve 8 yıl aralıklarla

sadece 8 kere 
toplanabilmiş. 
Meclis son olarak 
1992 yılında 
toplantı yapabilmiş. 
Yaklaşık 12 yıl 
aradan sonra Bakan 
Başesgioğlu'nun tali
matlarıyla Çalışma 
Meclisi'ni toplantıya 
çağırdık. 15-16 Eylül 
tarihinde Ankara'da 
yapılacak Çalışma 
Meclisi toplantısında 
istihdamın artırıl
ması, kayıtdışı istih
damın önlenmesi ve 
Kıdem Tazminatı 
Fon Tasarısı'nın 
görüşülmesi gün
deme alındı'' şek
linde konuştu.
Dal i baş, çok ciddi ön 
hazırlıkların yapıldığı 
Çalışma Meclisi 
toplantısına tüm 
bakanlıklar, Devlet 
Planlama Teşkilatı,

ÎbÂliFtÜtmazevk'İnİ'î
■ - ' ■

| BİZİMLE YAŞAYIN I
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□

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

Hazine Müsteşarlığı, 
işçi ve işveren 
sedikalarının temsil
cilerinin katılacağını 
belirtti. Toplantı 
öncesi iki arı 
komisyon oluşturu
larak raporların 
hazırlandığını anla
tan Çalışma Genel 
Müdürü Cengiz 
Delibaş, şunları 
söyledi: 
"Çalışma Meclisi'ne 
çok sayıda kurum 
davet edildi ve 
raporlar hazırlandı. 
Hükümetimiz, 2004 
yılını işsizlikle 
mücadele yılı ilan 
etti. Diğer bakanlık
ların da konu ile ilgili 
çalışmaları var. Son 
olarak Bakan 
Başesgioğlu'nun 
talimatı ile iki ayrı 
komisyon oluşturul
du. Bu komisyonlar 
istihdamın artırılması 
ve kayıtdışı istih
damın önlenmesi 
konularında rapor 
hazırladı. Bu konu
lara ilişkin çok 
detaylı araştırma ve 
çalışmalar yapıldı. 
Diğer kurum ve 
bakanlıkların yaptık
ları çalışmalar 
biraraya toplandı. 
Sonuçta iki rapor 
oluşturuldu. Bu iki 
raporu Çalışma 
Meclisi'nin gündem
ine sunacağız. Bu 
çerçevede Çalışma 
Meclisi'nden önemli 
açılımlar bekliyoruz. 
Zaten son ekonomik 
verilere baktığımız 
zaman Türkiye'de 
güzel şeyler 
olduğunu görüyoruz. 
Bir yandan verimlilik 
ve kapasite kullanım 
oranları artıyor.

Ama bunlar henüz 
istihdama yansımış 
değil. Bunun sebebi 
de firmalar atıl kapa
sitelerini artırmaya 
başladı. Ama bu 
olumlu gelişmeleri 
istihdama yansıya
cağını düşünüyorum. 
Son dönemlerde 
eğitimle birlikte yeni 
istihdam alanları da 
açıldı. Çünkü 
Türkiye'nin mevcut 
istihdam alanları 
yeterli olanaklar 
sağlamıyordu. Onun 
için yeni istihdam 
alanları hem dünya
da rekabet şansımızı, 
hem üretimimizi 
artıracak. Meclis'te 
hazırlanan raporlar 
görüşüldükten dile 
getirilen görüşler 
çerçevesinde yeni 
açılımlar olacağını, 
yeni hedeflerin 
ortaya çıkacağını ve 
bunun da 
hükümetin poli
tikalarına yön vere
ceğini 
düşünüyorum" 
Delibaş, Başbakan 
Erdoğan'ın TOBB'a 
yaptığı "Her işletme 
ilave 1 istihdam 
yapsın" önerisiyle 
ilgili olarak da, 
"Sayın Başbakan'ın 
bu konuda çok 
somut ve pratik 
önerileri var. Bence 
çok doğru bir çözüm. 
En azından gençler
imize yeni açılım 
sağlayacak, yeni iş 
imkanları ortaya 
çıkaracak.
Bu uygulama, kısa 
vadede işsizlik 
sorununa önemli 
katkı sağlar" 
değerlendirmesini 
yaptı.

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 

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

GSM: (0.532) 297 23 18

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT 

GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR

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

o Elazığ Nufüs müdürlüğünden aldığım

s nufüs cüzdanımı 
kaybettim.Geçersizdir. 

Sedat CANPOLAT
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Kış saçlarında yeni trendler
Kışın rüzgarlı gün
lerinde saçlarda da 
nostaljik bir hava 
esecek. Androjen, 
bohem, feminen, 
gotik ve retro tar
zların hakim olduğu 
kış saçlarında yeni 
trendler çok içaçıcı. 
Kışın rüzgarlı gün
lerinde saçlarda da 
nostaljik bir hava 
esecek. Androjen, 
bohem, feminen, 
gotik ve retro tar
zların hakim olduğu 
kış saçlarında cin
siyetler de iç içe 
geçiyor.
Dünyadaki trend 
araştırmalarına 
dayanarak 
Schvvarzkopf’un 
uluslararası trend 
danışmanlarınca 
hazırlanan 2004- 
2005 Sonbahar- Kış 
Koleksiyonu, moda 
kentlerinin podyum
lardaki en son 
gelişmelerinden 
izler taşıyor.
‘Essentials Looks’ 
adlı koleksiyon beş 
ayrı trendten 
oluşuyor. Androjen, 

feminen, bohem, 
gotik ve retro tarzlar 
50’ I i yıllardan da 
esinleniyor. Yeni 
koleksiyonun 
yaratıcısı Steve 
Hogan, koleksiyon
da moda ve güzellik 
dünyasının en güçlü 
isimleri bir araya 
getirdiklerini 
belirtiyor.
Markanın ren
klendirme uzmanı 
Lesley Le Beau ise 
koleksiyonda 
yaratılan renklerde 
cezbedici olmayı ve 
heyecan uyandır
mayı sevdiğini 
söylüyor. Bu kış 
özellikle portakal, 
vanilya ve siyah viy- 
olenin saçları ren
klendireceğinin 
sinyalini veriyor.
Aristokrat ve denge
siz
Farklı boylardaki 
kaküllerle yaratılan 
asimetri feminen 
kesimin kadınsılığını 
ortaya koyuyor.
Keskin köşeli kesim
ler, gözleri örten 
uzunluklar ve

inceltilmiş düz 
saçlarla yaratılan 
dengesiz modeller... 
50’lerin etkilerini 
taşıyan kesim, 
Fransız kadınının 
aristokrat şıklığı bu 
trendin ana temasını 
oluşturuyor.
Kızıl turuncular 
Bohem tarzı ise vur
gulu kaküllerle belir
tiliyor. Kaküller 
kesinlikle gözleri 
kapatacak uzunlukta 
olmalı. Bohemin en 
belirgin özelliği saç 
boyundaki farklılık
lar. Ayrıca sıcak ren
klerle, diplerdeki 
yoğun kızıl tonların
dan uçlara doğru 
parlak turuncuya 
yumuşak geçişlerle 

vurgulanıyor. 
Esrarengiz bir hava 
Koyu karanlık 
görüntüler, gotik 
teması için temel 
oluşturuyor. 
Kaküller burada da 
önemli bir yere 
sahip. Gizemli ve 
asimetrik hava gotik 
trendin derin ve 
esrarengiz soç ton
larıyla birleşerek saç 
kesimindeki farklılığı 
ortaya koyuyor. 
Erkeksi dişilik 
Androjen, yeni sezo
nun saç koleksiy
onundaki beş trend
den biri. Erkeksi 
dişiliğin en cezbedi
ci hali olarak 
karşımıza çıkıyor. 
Cinsiyetler arasında

ki bu ikilem, kadına 
modern ve seksi bir 
görüntü katması 
açısından önem 
taşıyor. Androjenin 
en ayırdedici özelliği 
erkeksi kesimlere 
sahip modeller. Düz 
taranmış ve parlak 
ya da karışık ve mat 
görünümlü 
olabiliyor. 
James Dean 
50’lerin ruhunu yan
sıtan retro, sofistike, 
şehirli erkeğin nos
taljik görüntüsünü 
şehir yaşamına 
uyguluyor. Rock’n 
roll stili yoğun 
olarak saçlarda vur
gulanıyor. James 
Dean gibi tepedeki 
saçlar ya geriye 
doğru taranarak 
yüze güçlü bir ifade 
kazandırılıyor ya da 
düz taranarak yüz 
masumlaştırılıyor. 
ÜRÜN MARKET 
Cildin nem ihtiyacı 
için
Matis’in gençlik 
serisinde yer alan 
ürünü ‘Vital 
Moisturizing Fluid’in 

bileşiminde bulunan 
bitki özü impereta, ' 
en kötü hava 
koşullarına bile 
karşı koyabilen bir 
molekül üretiyor. Bu 
moleküller cildin su 
tutmasını ve su 
seviyesinin sabitlen- 
mesini sağlıyor.
Böylelikle cilt esnek
lik ve ışıltı 
kazanıyor.
Zamansız yaşlan
maya karşı 
Dermalogica, 
zamansız yaşlanma 
ve cilt kuruluğuna 
karşı vitaminlerden 
güçlü bir kombi
nasyon oluşturdu; j 
Mu İti vitamin Power 
System’... Cit için J 
gerekli besleyicilerin 
cilt yüzeyinde 
parçalanmadan 
doku ve hücrelere 
ulaşarak erken 
yaşlanmayı engelliy
or. A,C,E,F ve provit- 
amin B5 karışımı ile j 
vitaminleri cildin en i 
çok gereksinimi 
olan tabakalarına 
ulaştırıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I
ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
i DO imam Aslan ’
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd 513 29 54
Emniyet Müd. 5131° 28

I

1

_______OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm . 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz______________514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Memur maaşs 10 yılda eridi Binlerce canlı türü yok 
olmanın eşiğinde

Türkiye Kamu-Sen AR-GE 
Merkezi tarafından yapılan 
araştırma, memur 
maaşlarının son 10 yılda 
yüzde 46 oranında eridiğini 
ortaya koydu, işte ilginç 
araştırmada memur 
maaşlarının 10 yılda 
nasıl eridiği...
Araştırmaya göre, memur 
maaşlarındaki 10 yıllık artış 
yoksulluk sınırında yaşanan 
artış kadar olsaydı, ortala
ma memur maaşı 924 
milyon liraya yükselecekti. 
TÜFE oranında artırıldığında 
ise ortalama memur 
maaşı 1 milyar 19 milyon 
liraya ulaşacaktı.
Çalışmadaki bir diğer 
kıyaslama temel gıda 
maddelerinin fiyatlarında 
gerçekleşen artış oranı esas 
alınarak yapılıyor.
Buna göre, memurlar, 10 yıl 
içerisinde dana eti fiyatında 
yaşanan 79 katlık artış

maaşlarına yansıtılsaydı 
ortalama 876 milyon lira, 
kuzu eti fiyatında yaşanan 
83 katlık artış maaşlarına 
yansıtıldığında ise 921 
milyon lira alabilecekti. 
Ortalama maaşlı bir 
memurun satın alma 
gücünde 10 yılda 
yaşanan 
değişim şöyle:

Gıda Maddesi 1994'teki 
Maaşla 2004'teki Maaşla

Satın alma 
alınan (kg) 
Değişim 
Kuzu Eti 
% -25,87

Dana Eti

alınan (kg) 
Gücündeki

83,28 61,73

77,10
60,20 %-21,91

Kavun 993,60
892,40 % -10,18 

Mercimek 350,00
450,40 % 28,68 

Kiranın maaşa oranı %
18,69 % 33,71 %-44,48

Bilim adamları, 
halen yok olma 
tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunan 
binlerce hayvan ve 
bitkinin soylarının 
tükenmesi halinde, 
bunlara bağımlı 
olarak yaşayan bin
lerce diğer tür hay
van ve bitkinin de 
aynı tehlikeyle karşı 
karşıya kalacağını 
açıkladı.
Science dergisinin 
son sayısında 
yayımladıkları bir 
makalede konuyu 
işleyen araştırma
cılar, tehdit ya da 
tehlike altında bulu
nan 12 bin 200 hay
van ve bitki türü 
üzerinde çalışarak, 
şu ana kadar hangi 
türlerin yok 
olduğunu, gelecekte 
ise hangi türlerin 
yok olacağını 
hesapladı.
Bu listede bulunan 
bazı hayvan ve bitki 
türlerinin soylarının 
yok olması sonucu, 
bu canlılara bağımlı

olarak yaşayan en 
az 200 tür başka 
canlının da soy
larının tükendiğini 
kaydeden bilim 
adamları, 6 bin 300 
bağımlı canlının ise 
bağımlı oldukları 
hayvan ve bitkilerle 
aynı tehlike altında 
olduğunu ifade etti. 
Bu canlı türlerinin, 
bağımlı oldukları 
canlıların soylarının 
tükenmesiyle yok 
olacağına dikkat 
çekildi.
Makalenin yazarları 
arasında bulunan 
Kanada'nın Al bert a 
Üniversitesi'nden 
Heather Proctor, 
"Bir kuşün, bir 
memelinin ya da bir 
bitkinin soyunun 
tükenmesiyle 
sadece o türü kay
betmekle kalmıy
oruz, aynı zamanda 
bu türe bağımlı 
yaşayan canlıları da 
yok olma bekliyor" 
diyerek, tehlikenin 
büyüklüğüne 
dikkat çekti

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

EgMe reform sözde ttcaJ;

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Eğitim - 
Üniversite - Gençlik 
Komisyonu Başkanı 
Zekeriya Erdim, 
kamuoyuna 
"Eğitim Reformu" 
olarak lanse edilen 
müfredat 
değişiklilerinin, bek
lenen faydayr sağla
mayacağını ileri 
sürdü.
Erdim konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, 
nüfusun büyük 
çoğunluğu genç 
yaş gruplarından 
oluşan Türkiye'de 
eğitim sisteminin 
hem müfredat, hem 
de okul öncesinden 
yüksek öğretime 
kadar uzanan yel
paze içindeki çocuk
ların ve gençlerin 
yaşadıkları sosyal, 
psikolojik, kültürel, 
ekonomik şartlar ve 
ortamlar açısından 
ele alınıp değer
lendirilmesi gerek

tiğini bildirdi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
yapılan müfredat 
çalışmalarını ve 
diğer düzenlemeleri, 
iyi niyetli gayretler 
olarak değerlendiriy
or ve taktirle 
karşıladıklarını, 
ancak, reformun 
köklü değişiklik 
demek olduğunu 
belirten Erdim, 
"Talim Terbiye 
Kurulu tarafından 
yapılan müfredat 
değişikliklerinin 
'Eğitimde Reform' 
olarak sunulması, 
en azından şimdilik 
abartılı bir ifadedir. 
Henüz uygulan
mamış, faydası ve 
zararı görülecek 
şekilde test 
edilmemiştir, öte 
yandan eğitimde 
reformdan söz ede
bilmek için; 
yetiştirilmesi 
gereken insan tipi ve 
bunu

gerçekleştirecek 
eğitim 
sistemi ile ilgili 
temel sorulara doğru 
cevaplar verilmesi, 
temel sorunlara 
köklü çözümler 
üretilmesi gerekir. 
Ayrıca, verilecek 
cevapların da, 
üretilecek çözüm
lerin de ülkenin ve 
toplumun tüm kes
imlerinin ve sektör
lerinin beklentilerine 
ve ihtiyaçlarına 
uygun olması 
sağlanmalı; ortak 
aklın ve iradenin 
ürünü olacak şekilde 
gerçekleşmesi 
organize edilmelidir. 
Bakanlığın niyet ve 
gayretleri bir ön 
adım olarak kabul 
edilebilir. Fakat 
devamı gelmezse 
ve bütüncül bir 
projeye 
dönüştürülmezse, 
reform söylemlerinin 
sözde kalacağı 
kesindir" dedi.
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Mas yfl'yetea sürede alışacalı
Merkez Bankası 
adına Yeni Türk 
Lirası (YTL) iletişim 
kampanyası kap
samında gerçek
leştirilen araştır
maya göre, Türk 
halkının yüzde 
61.2'si, YTL’nin kul
lanımına kısa sürede 
alışacağını 
düşünüyor.
Kamuoyu araştır
ması, Merkez 
Bankası adına 
YTL’nin iletişim 
kampanyasını üstle
nen Bersay İletişim 
Danışmanlığı tarafın
dan bağımsız bir 
araştırma şirketine 
yaptırıldı.
Araştırma, yüzde 95 
güven düzeyi ve 
yüzde 3 hata payı ile 
ülke genelihi temsil 
edecek biçimde, 
toplam 2 bin 200 
denekten oluşan bir 
örneklem ile 12 ilde 
gerçekleştirildi. Söz 
konusu 12 il, DİE'nin 
kabul ettiği 
Türkiye'yi bölgelere 
ayırma ilkeleri 
doğrultusunda 
saptandı.
Toplumun YTL 
hakkında bilgi, 
tutum ve beklenti
lerini ortaya koymak 
amacıyla yapılan 
araştırma, metropol, 
kentsel ve kırsal 
olmak üzere 3 farklı 
alanda yürütüldü. 
Araştırma 
sonuçlarında, halkın 
yüzde 61,2'si 
YTL’nin kullanımına 
kısa sürece alışa
cağını belirtirken, 
yüzde 33.1'lik kesim 
bu konuda olumsuz

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

UMURBEYSINIRLARIİÇİNDE450MASFALTA
-j CEPHE12DÖNÜM2.SINIFZİRAATALANI
== ÇİFTLİK.DÜKKANVEYAYURT
C YAPILABİLİRSATILIKARSA

»Tel: (0.224) 513 96 83

görüş dile getirdi. 
Araştırmaya katman
ların yüzde 52.2'si 
YTL kullanımının 
kolay olacağı 
görüşüne sahip. Yaş 
düzeyi yükselip, 
metropolden kırsal 
alana gittikçe 
iyimser beklentiler 
artıyor.
YÜZDE 29'LUK 
KESİM YTL'Yİ 
GEREKSİZ 
BULUYOR 
Araştırmaya göre, 
halkın yüzde 80'i, 1 
Ocak 2005'ten 
itibaren yeni bir para 
biriminin kullanıla
cağından haberdark
en, yüzde 57.8'i 
YTL'ye geçişin 
gerekli olduğuna 
inandığını belirtti. 
Araştırmada, yüzde 
29'luk kesim, yeni 
bir para birimine 
geçişi gereksiz bul
duğunu bildirdi.
Kamuoyu araştır
ması, metropoller
den kırsal kesime 
gidildikçe YTL’ye 
geçişin gerekliliğine 
olan inancın arttığını 
ortaya koydu. 
Çoğunluğu YTL'den 
haberdar olan 
halkın, ayrıntılar 
konusunda bilgi 
düzeyinin ise daha 

düşük olduğu 
dikkati çekti. 
Araştırmaya göre, 
15-44 yaş arası 
nüfusu temsil eden 
kesimin yüzde 83.5'i 
yeni para birimine 
geçileceği konusun
da bilgi sahibiyken, 
45 yaş üzeri gruplar
da bu konudaki 
bilinirlik düzeyi biraz 
geriliyor.
Coğrafi dağılım 
gözönünde bulun
durulduğunda ise, 
metropollerde 
yaşayan nüfus 
konuyla ilgili daha 
çok bilgiye sahip. 
YÜZDE 69'U 
PARADAN 6 SIFIR 
ATILACAĞINI 
BİLİYOR 
YTL'den haberdar 
olanların yüzde 69'u 
paradan 6 sıfır atıla
cağından haberdark
en, yüzde 83.8'i yeni 
para birimine geçiş 
takvimini doğru 
bildi.
Araştırma, yeni para 
birimine geçile
ceğinden haberdar 
olanların yüzde 
44'ünün yeni para 
biriminin adını 
bildiğini, yüzde 
26.2'sinin bilmediği
ni, yüzde 26.9'unun 
ise yanlış bildiğini 

ortaya koydu. 
YTL'den haberdar 
olanların yüzde 
82.1'i Yeni Kuruş'un 
tedavüle gireceğini, 
yüzde 50.9'u TL'nin 
bir yıl süreyle kul
lanılmaya devam 
edeceğini biliyor. 
Yüzde 38.7'lik kesim 
ise TL'nin bir yıl 
süreyle kullanılmaya 
devam edeceğinden 
haberdar değil.
YÜZDE 32'Sİ 
PARANIN 
DEĞERİNİN 
ARTACAĞINI 
DÜŞÜNÜYOR 
YTL'ye geçişle bir
likte halkın beklenti 
ve kaygılarını da 
ortaya koyan araştır
mada, halkın yüzde 
35'i YTL ile birlikte 
paranın taşın
masının kolaylaşa
cağını, yüzde 29'u 
kullanımının kolay
laşacağını belirtti. 
Halkın yüzde 16.6'sı 
YTL ile birlikte 
paranın itibarının 
artacağını, yüzde 
32.2'si paranın 
değerinin artacağını 
düşünüyor.
Araştırma, YTL ile 
birlikte en büyük 
kaygının, hesap 
yapma güçlüğü ve 
bundan kay
naklanacak karışık
lıklar olduğunu 
ortaya çıkardı. 
Halkın yüzde 56.5'i 
bu kaygıyı dile 
getirirken; yüzde 
25'lik bir kesim, kul
lanım zorluğunu 
sorun olarak gördü, 
yüzde 22.6'sı ise 
hiçbir sorun yaşan
mayacağını bildirdi.

Şimşek çakmasıyla 
ortaya çıkan elektrik
sel güç, bir mil
isaniyede güneş 
yüzey sıcaklığının üç 
katı olan 28 bin 
santigrat dereceye 
kadar 
ısıtabiliyor.Şimşek 
bitki yetişmesi için 
önemli olan nitrojen 
bileşiklerini 
üretiyor.
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem 
Araştırma 
Enstitüsü'nün İnter
net sayfasında 
şimşek ve yıldırım ile 
ortaya gıkan inanıl
maz güç hakkında 
bilgilere yer verildi. 
Buna göre, bir tek 
şimşek çakmasında
ki elektrik güç yak
laşık 200 bin amper. 
Bu elektriksel güç 
bir milisaniye veya 
daha az sürede 
şimşek kanalını 
güneş yüzey sıcak
lığının üç katı olan 
yaklaşık 28 bin santi
grat dereceye kadar 
ısıtabiliyor.
Şimşek saniyede 144 
bin 810 kilometre, 
yani yaklaşık yarı 
ışık hızıyla hareket 
ediyor ve bu nedenle 
bir şimşeği 
başlangıcından 
sonuna kadar izle
mek zor. Şimşeklerin 
ortalama kalınlığı ise 
2.5-5 santimetre, 
ölme riski 28 bin 
500'de bir 
- Ortalama bir 
şimşek çakışı ile 
ortaya çıkan enerji, 
100 vvatt'hk bir

ampulü üç aydan 
daha fazla yakma 
gücüne sahip.
- Yıldırım tarafından 
çarpılma olasılığı 
600 binde bir.
- Yıldırım çarpmadın-? 
dan ölme riski, 
maruz kalan her 
insan için 28 bin 
500'de bir.
- Dünyada her 
saniyede yaklaşık j 
100 yıldırım çarp
ması meydana 
geliyor.
Arka arkaya 40'ın 1 
üzerinde zig zag 
- Şimşek, sık sık 1 
sağanak yağışların I 
dışında da çakıyor ■ 
ve herhangi bir 
yağıştan 16 kilome-1 
tre uzaklıkta da mey
dana gelebiliyor, 
- Yıldırım aynı yere 1 
birden fazla düşe- i 
biliyor.
- Şimşek arka arkaya 
40'ın üzerinde zigzag 
çakışlardan 
oluşuyor.
- Şimşek bitki 
yetişmesi için önem
li olan nitrojen 
bileşiklerini 
üretiyor.
Nasıl oluşuyor? I 
Devlet Meteoroloji 1 
işleri Genel 
Müdürlüğü uzman- 1 
larından Yüksel 
Özalp'in yaptığı 
'Şimşek ve Yıldırım' I 
konulu çalışmaya İ 
göre, bir bulut 
içerisinde yağmur. I 
zerrecikleri, kar 
taneleri, dolu gibi | 
parçacıklar (hidro ■ 
meteor) çarpışma 1 
sayesinde 
yükleniyor.
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Sanık ve tutuklar da 
ücretli tedavi olacak

Sağlık Bakanlığı, 
herhangi bir suçtan 
dolayı soruşturma ve 
kovuşturma işlemleri 
sırasında sağlık 
durumlarının belir
lenmesi amacıyla 
sağlık muayenesi 
yapılacak kişiler ile 
ceza infaz kurumlan 
ve tutukevlerince 
muayene, tetkik ve 
tedavi için resmi 
sağlık kuramlarına 
sevk edilen tutuklu 
ve hükümlülerin 
tedavilerinin de 
ücretli yapılacağını 
açıkladı.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, 81 ilin sağlık 
müdürlüğüne gön
derdiği genelgede, 
Bakanlar Kurulu 
kararı gereğince söz 
konusu kimselere 
resmi sağlık kuram
larında ücretsiz 
hizmet verilmesi 
uygulamasının 31 
Şubat 2003 tarihi 
itibariyle sona erdiği
ni bildirdi.
Akdağ, bu nedenle 
adli olaylarla ilgili 
olarak sanık dahil 
olmak üzere, suçtan 
zarar gören veya 
mağdur olan ya da 
bir adli olaya taraf 
olan kişilerin, suçtan 
dolayı soruşturma ve 
kovuşturma işlemleri 
sırasında sağlık 
durumlarının belir
lenmesi amacıyla 
adli veya güvenlik 
makamlarınca resmi 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarına sevk 
edilen kişilerden 
ücret alınması tali
matını verdi.
Adli ve kovuşturma 
işlemlerindeki sağlık 
giderlerinde ücretsiz 
ve indirimli tarife 
uygulamalarının 

sona erdiğini kayde
den Akdağ, verilen 
sağlık hizmetinin 
bedelinin hizmetten 
faydalananlardan 
veya bunların ilgili 
oldukları kuramlar
dan alınacağını 
belirtti. Akdağ, söz 
konusu kişilerin 
tedavi giderlerinin 
Bütçe Uygulama 
Talimatı fiyat tar
ifeleri üzerinden 
ücretlendirilerek fat- 
uralandırılmasını ve 
bedellerinin Adalet 
Bakanlığı bütçesin
den karşılanmak 
üzere tahakkuk ettir
ilmesini istedi. 
Akdağ, genelgede 
ayrıca şu ifadelere 
yer verdi: 
"Suçtan dolayı 
soruşturma ve 
kovuşturma işlemleri 
sırasında sağlık 
durumlarının belir
lenmesi amacıyla 
sağlık muayenesi 
yaptırılacak kişiler ile 
ceza infaz kurumlan 
ve tutukevlerince 
muayene, tetkik ve 
tedavi için resmi 
sağlık kuyumlarına 
sevk edilen tutuklu 
ve hükümlüler, 
31.12.2003 tarihine 
kadar uygulanmak 
üzere, 08.08.2003 
tarih ve 25191 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 
2003/5933 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 08.01.2002 
tarihli ve 4736 Sayılı 
Kanunun 1 inci mad
desinin birinci fıkrası 
hükmünden rpuaf 
tutulmuştur. Ancak, 
anılan Bakanlar 
Kurulu Kararı 
gereğince söz 
konusu kimselere 
resmi sağlık kuram

larında ücretsiz 
hizmet verilmesi 
uygulaması 
31.02.2003 tarihi 
itibariyle sona 
ermiştir. Bu bağlam
da, adli olaylarla ilgili 
olarak sanık dahil 
olmak üzere, suçtan 
zarar gören veya 
mağdur olan ya da 
bir adli olaya taraf 
olan kişilerin, suçtan 
dolayı soruşturma ve 
kovuşturma işlemleri 
sırasında sağlık 
durumlarının belirt 
lenmesi amacıyla 
adli ve/veya güvenlik 
makamlarınca resmi 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarına sevk 
edilen kişilerin bu 
amaçla yaptırılan 
muayene-tetkik-tahlil 
ve tedavilerindi 
31.12.2003 tarihinden 
sonra ücretsiz 
sağlanması 4736 
Sayılı Kanun gereği 
mümkün 
görülmemektedir. 
Diğer taraftan, 
08.01.2002 tarihli ve 
4736 Sayılı Kanunun 
1'inci maddesinin 
birinci fıkrası hükmü; 
bu Kanunu yayımı 
tarihinden önce 
üçüncü fıkrada belir
tilen kanunlar dışın
da kalan kanun, 
kanun hükmünde 
kararname, tüzük, 
yönetmelik, genelge 
ve benzeri düzenleyi
ci işlemler ve diğer 
işlemler ile tesiş 
edilmiş bulunan 
ücretsiz veya 
indirimli tarife uygu? 
lamalarına sön ver
erek, hizmetin 
bedelinin hizmetten 
faydalananlardan 
veya bunların ilgili 
oldukları kuramlar
dan alınmasını

gerekli kılmaktadır. 
Hal böyle iken, adli 
veya güvenlik 
makamlarınca 
bakanlığımıza ait 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarına sevk 
edilen sanık, mağ
dur, müşteki ve adli 
bir olaya taraf olan 
kişilerin muayene ve 
tedavileri esnasında 
ücret konusunda söz 
konusu kişiler ile 
hastane yetkilileri 
karşı karşıya 
gelmekte ve bu 
durum hizmet 
sunumu ve uygula
mada aksaklık ve 
sorunlara neden 
olmaktadır. Bu 
nedenle, yukarıda 
belirtilen ilgili 
mevzuat ve düzen
lemeler 
çerçevesinde, sanık, 
mağdur, müşteki ve 
adli bir olaya taraf 
olan ve adli makam
larca resmi sağlık 
kurumu ve kuru
luşlarına sevk edilen 
ilgililerin, tıbbi 
muayene, kontrol, 
tetkik, tahlil ve 
tedavileri ile rapor 
işlemlerine ait gider
lerinin müracaat tari
hinde yürürlükte 
bulunan Bütçe 
Uygulama Talimatı 
Fiyat Tarifeleri 
üzerinden 
ücretlendirilerek fat- 
uralandırılması ve 
bedellerinin Adalet 
Bakanlığı bütçesin
den karşılanmak 
üzere ilgili Bakanlığa 
tahakkuk ettirilmesi 
hususunun 
Bakanlığımıza bağlı 
ilgili tüm sağlık 
kurum ve kuru
luşlarına tebliğini 
önemle arz ve rica 
ederim."

Kime re neden 
aşıt oU

Dünden devam 
Psikolojik anlamda 
bir bütün olabilmek 
için, diğer yarımız 
çoğu zaman, en 
büyük şansımız 
gibi görünür. İki 
ilişki asla birbirinin 
aynısı olmamakla 
beraber, 
psikologlar bilinç
siz uyumun benzer 
tipleri olduğunu 
gözlemlemişlerdir. 
Bunlardan herhan
gi biri size tanıdık 
geliyor mu?
Ebeveyn ve çocuk: 
Bu tip çiftler genel
likle bağımlılık Ve 
güven gibi sorun
ları paylaşırlar. 
Eşlerden bir tanesi, 
sorunlarla başa 
çıkmak için çocuk 
gibi davranır.
Bunların içten içe 
inandıkları şey, 
güvensiz ve bağım
lı davranıp, eşler
ine İhtiyaçları 
olduğunu gösterir
lerse, eşlerinin 
onlara dikkat edip 
bakacağıdır. Eşleri, 
anne ya da baba 
rolünü üstlenir ve 
böyle yaparak, 
kendi içlerindeki 
bağımlılık duy
gusunu inkar ede
bilirler.
Efendi ve köle: Bu 
çiftin otorite ve 
kontrolle ilgili 
problemleri vardır. 
Eşlerden biri ikinci 
planda ve birinin 
otoritesi altında 
kalırsa kendisini 
çok güvensiz 
hisseder. Bu 
nedenle patronluk 
taslar ve evle 
ilişkiye dair her 
şeyin başında 

durur, kararlar ahr. 
Eşleri ise sorumlu
luktan korkar, 
itaatkar bir şekilde 
kendisine dikte 
edilenleri kabul 
eder, bu arada da 
kendiyle övünerek, 
kendi "rahat, sakin 
ve endişeye mahal 
vermeyen" tavrını, 
eşinin kontrol 
meraklısı 
tavrıyla kıyaslar. 
İdeal eş/sevgiii, 
hayata dair benzer 
konularda 
mücadele vermiş 
ama bunun altın
dan kalkmak için 
farklı yöntemler 
geliştirmiş biridir. 
Kaçan ve 
kovalayan: Her iki 
eş de yakın olmak
tan korkar ama 
mükemmel eşlerini 
bulmuşlardır. 
Hakkında konuşul
madan ve açığa 
vurmadan vardık
ları anlaşma ise 
şudur: İçlerinden 
biri daha yakın ola
bilmek için diğerini 
kovalayıp 
sızlanırken, diğeri 
de kaçacaktır. 
Bu kovalamacada, 
eşler sık sık 
yer de değiştirir. 
Tapan ve tapınılan: 
Eşlerden biri 
diğerini idealize 
eder ki bu genellik
le rekabetle ilgili 
bir durum olduğu
nun göstergesidir. 
Herhangi bir tür 
karşılaştırmadan 
kaçınmak için, 
eşlerin her ikisi 
de bu oyunu 
oynamayı bilinç
sizce kabul 
eder.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ ABONE OLDUNUZ MU?

KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET ™>b-513 96 83 ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Bite çocuklara gözlemi bozuyor
Okullar \ l 
açıldı 1. ’ 

uzmanları :
Uzmanlar, ödevlerini, 
sohbetlerini, oyun
larını bilgisayarda 
oynayıp günde 3 
saati monitör 
karşısında geçiren 
çocukların gözlerinin 
bozulduğunu belir
tirken, çocuklar 
arasında yoğun bil
gisayar kullanımının 
erken miyopi açısın
dan risk oluştur
duğuna dikkat 
çekiyorlar.
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ana ve 
Çocuk Sağlığı Şube 
Müdürü Dr. Ülkü 
Oğuz, bilgisayar 
monitörü başında 
saatlerce oturmanın 
çocuğun gözlerini 
yorduğunu 
belirterek, "Çünkü 
bilgisayar, çocuğun 
gözlerini herhangi 
başka bir işten çok 
daha fazla odaklama 
yapmaya zorlar ve 
yorar. Bundan 5-10 
sene öncesine kadar 
çocuklar genelde 
evin dışında 
oynarlardı ve onlar 
için "uzak görme" 
daha önemliydi. 
Fakat bugün çocuk
lar, evde veya okul
da, artık daha uzun 
süreleri bilgisayar 
başında geçiriyor. 
Bilgisayar monitörü 
karşısında oturup 
sürekli olarak ekrana 
bakmak yıllar önce 
varlığı dahi bilin
meyen görme 
sorunlarına neden 
oluyor" dedi.
California Üniversite- 
si'nin bir çalışmasın
da bilgisayar kul
lanan çocukların 
yüzde 25 ila yüzde 
30'unun rahat çalışa
bilmek için düzeltici 
gözlüğe ihtiyaç duy
duğunu, Tayvan'da 
miyop tanısı konulan

Borsada yeni rekor
İMKB Bileşik 
Endeksi, 2. seansı 
205.16 puan artışla 
21,705.34 puandan 
tarihi rekorla 
kapandı. İlk 
seanstaki 439.94 
puanlık artış dikkate 
alındığında, Borsa 
endeksi günün 
tamamında 645.10 
puan arttı.

çocuk sayısının 
yüzde 20, 
Singapur'da son 3 
yılda miyoplu çocuk 
sayışının ikiye kat
lanıp yüzde 34'e çık
tığını hatırlatan Ülkü 
Oğuz, "Bugün, deyim 
yerindeyse bir "yakın 
görme" dünyasında 
yaşıyoruz ve anne- 
babalar artık bilgisa
yara bağlı olarak 
ortaya çıkabilecek 
görme rahatsızlıkları 
konusunda bilgili ve 
hazırlıklı olmak duru
mundalar. Bilgisayar 
kullanımı, gelişimini 
henüz tamamla
mamış olan genç 
gözleri ince 
motor faaliyetler 
sergilemeye zorlar. 
Çocuk, ancak görme 
sistemi olgunlaştık
tan sonra bilgisayar 
kullanımının oluştur
duğu stres ile 
başa çıkabilir" 
diye konuştu. 
Bilgisayar kul
lanımının çocuklar 
üzerindeki olumsuz 
etkileri ise şöyle: 
"- Çocuklar sınırlı bir 
farkındalık duy
gusuna sahiptirler. 
Bilgisayar başındaki 
bir çalışmayı farkında 
olmadan, çok az ara 
vererek uzun saatler 
boyu sürdürebilirler. 
Bu uzun süreli 
aktivite sürekli göz 
odaklanması ve göz

İMKB Bileşik 
Endeksi, 2. seansı 
205.16 puan artışla 
21,705.34 puandan 
tarihi rekorla 
kapandı.

Hisse senetleri 2. 
seansta ortalama 
yüzde 0.95 oranında 
değer kazandı.
ilk seanstaki 

439.94 puanlık artış 

yorgunluğu sorun
larına neden olur. 
- Çocuklar çok kolay 
uyum sağlarlar. Neyi, 
hasıl görüyorlarsa 
onu normal olarak 
kabul ederler hatta 
görmeleri problemli 
dahi olsa bunu fark 
etmezler. Bu sebeple 
anne-babalar, çocuk
larının bilgisayar 
başında geçirdikleri 
zamanı kontrol altın
da tutmalıdırlar.
-Çocuklar fiziksel 
olarak yetişkinlerden 
küçüktür. Oysa ki bil
gisayarlar ve çevre 
birimleri yetişkin kul
lanımına uygun 
olarak tasarlan
mışlardır. Bu durum 
çocuklar için görüş 
açısının değişmesine 
neden olur. 
Kullanıcılar, ideal 
olarak ekrana yak
laşık İ5 derecelik bir 
açıyla aşağı doğru 
bakmalıdırlar. Dahası 
klavyeye yetişme 
veya ayaklarını yere 
basma güçlükleri 
nedeniyle çocuklar 
boyun, omuz ve/veya 
sırt ağrısı hissede
bilirler."; 1 
Birçok uzman, miy
opi gelişiminde irsi 
nedenlerden çok "ev 
içi dünyasının" oluş
turduğu çevresel 
nedenlerin etkili 
olduğuna inanmak
tadırlar. Aslında

dikkate alındığında, günün tamamında 
Borsa endeksi 645.10 puan arttı.

Bilgisayar Görme 
Sendromu adı ver
ilen halk sağlığı 
sorununun en 
merkezinde, görme 
sistemleri henüz 
gelişmeden bilgisa
yar başına geçen 
çocuklar yer almak
tadır. Çocuğunuzu 
Bilgisayar Görme 
Sendromundan 
korumak için şu beş 
öneriyi dikkate alın: 
"- Okula başlarken 

her çocuk yakın ve 
uzak görme dahil 
tam bir göz muayen
esinden geçirilme
lidir.
- Çocuğun kullanımı
na ait olan bilgisayar 
mutlaka ona uygun 
olarak tasarlan
malıdır.
- Çocuğun gözü ile 
monitör arasındaki 
mesafe 45-75 cm 
olmalıdır. 45 cm daha 
yakın olmak çocuğun 
gözlerinde yorgunluk 
meydana getirir.
- Anne-baba ve 
öğretmenler, 
çocuğun olası bir 
göz sorunu 
yaşadığını gösteren 
durum ve davranışlar 
konusunda dikkatli 
olmalıdırlar. Bunlar, 
göz kızarıklığı, sürek
li gözleri ovuşturma, 
baş çevirme ve diğer 
sıra dışı duruşlar, 
bulanık görme veya 
göz yorgunluğu 
şikayetleri şeklinde 
sıralanabilir. Hatta 
bilgisayar kullanmak
tan kaçınmak da bir 
rahatsızlık belirtisi 
olarak düşünülebilir. 
- Hepsinden önem
lisi, çocuğunuzun 
gözlerini bilgisayar 
kaynaklı göz rahatsı
zlıkları konusunda 
deneyimli bir 
uzmana muayene \ 
ettiriniz."

uyarıyor ı 
ı 
İ 
1 
i

Trabzon Numune 
Hastanesi Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Mehmet 
İrfan Coşkun, okula 
yeni başlayan 
çocukların, birtakım 
sorunlar yaşayabile
ceğine dikkat çek
erken, bu konuda 
ailelere büyük 
görevler düştüğünü 
söyledi.
Dr. Coşkun, konuyla 
ilgili yaptığı açıkla
mada, ruhsal yön
den evden kppa- 
bilme olgunluğu 
gösteremeyen 
çocukların, okula 
uyumunun oldukça 
zor olduğunu söyle
di.
Okula başlamanın 
çocuğun gelişiminde 
önemli safhalardan 
biri olduğunu kayde
den Dr. Coşkun, 
"Eğer çocuk belli bir 
zihinsel, bedensel, 
ruhsal ve sosyal 
olgunluğa erişmişse, 
önemli sorunlar 
yaşamaz. Ruhsal 
yönden evden kopa- 
bilme olgunluğu 
gösteremeyen 
çocukların, okula 
uyumları kolay 
değildir. Aileye aşırı 
bağımlı yetiştirilmiş 
çocukların, ilkokula 
uyum dönemini 

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli I 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire ı

Diş Hekimi Özcan VURAL
Tel: 513 14 76-513 18 99
GSM:0.533.3564439

sağlıklı bir şekilde 
aşamadıkları 
görülmektedir. 2 ya 
da 3 hafta içersinde 
sorunlar çözülmez, 
çocuklar bir türlü 
anneden ayrılmazsa! 
okula gitmek iste- 1 
mezse, okula gitme 
saatlerinde karın 
ağrısı, mide bulan
tısı, ateş yükselmesi 
gibi belirtiler gös- J 
terirse, 'okul fobisi' 
dediğimiz sorunun J 
gelişmekte olduğunu 
düşünebiliriz" diye 
konuştu.
Problemi aşmak için 
öğretmenin de 
yardımı ile çocuğun i 
okula gitmesi için 1 
net bir tavır takınıl* 

J
I 
I

J

I 
1 
il

I
1

ması gerektiğini 
belirten Dr. Mehmet, 
İrfan Coşkun, . j 
"Mümkünse, aile ı 
bireylerinden biri ile 
okula devamı 
sağlanmalıdır. Şiddet 
uygulamak ve gerek* 
siz baskı, sorunu J 
daha da büyütecek
tir. Gözden kaçma* 4 
ması gereken bir 
konu da, çocuğun s 
zihinsel performan-4 
sının yaşına uygun 
olup olmadığıdır. Bu 
konuda kuşku oluş
muşsa, ilgili uzman
lardan yardım almak 
gerekebilir" dedi. |
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Vucudunuzu 10 günde kışa hazırlayın
Uzmanlar, yaz gün
lerinin bittiği ve 
serin havaların ken
dini hissettirmeye 
başladığı sonbahar 
günlerinde kışa 
hazırlanmak için 
ideal bir zaman 
dilimi olduğunu 
düşünüyor.
Bunun için spor, 
özellikle de yürüyüş, 
bisiklete binmek, 
jimnastik, hafif koşu 
ve yüzmek günde en 
az 20 dakika ayrıl
masını öneren 
uzmanlar, bu 
dönemde 10 günde 
vücudun kışa hazır- 
lanaceğini belirtiyor. 
Vücudu kışa hazır
layan öneriler şöyle 
"- Sabah uyanır 
uyanmaz yarım litre 
sıcak suya yarım 
limonun suyu ve 1 
tatlı kaşığı balı 
karıştırıp içmek çok 
faydalıdır.
- Günde 2.5 litre 
sıcak su içmek 
gerekiyor. Suyu 15 
dakika kaynatın ve 
termosa koyun, 
böylece gün boyu 
elinizin altında sıcak 
suyunuz hazır 
olmuş olacak. Fakat 
buradaki sihir suyun 
ılık değil sıcak 
olması. Bu kilo ver
menize de yardımcı 
olacak. Ayrıca sıcak 
suyu uzun vadede

içerseniz atıştırma 
ve tatlı yeme ihtiy
acınızın azaldığını 
göreceksiniz.
- Düzenli bağırsak 
boşaltımı çok önem
li, bunun için en 
uygun zaman 
sabahlarıdır 
- Erken yatıp erken 
kalkmak vücut 
dengemiz açısından 
önemli. Özellikle 
sabahları 06.00 - 
10.00 saatleri arasın
da uyumak çok 
uygun değil. Kilo 
problemi olanlara 
öğle uykuları tavsiye 
edilmiyor.
- Mutluluk duy
gunuzu besleyin. 
Mutlu bir insan 
ihtiyacı olandan 
fazlasını yemez. 
- Sabahları duşa 
girmeden önce beş 
ila 10 dakika kadar 
ipek eldivenlerle 
masaj yapmak kan 
dolaşımınız için çok 
iyi.
- Haftada bir-iki kere 
saunaya gidin.

Alnınıza ıslak bir 
havlu koyup başınızı 
serin tutun.
Saunanın arkasın
dan mutlaka soğuk 
suya girin. Önce 
sıcak duş yapın 
sonra yavaş yavaş 
suyu soğuğa doğru 
çevirin.
Uygun bir yaşam 
için altın kurallar da 
şunlar
"- Yemekler sevgi ve 
huzur dolu bir 
ortamda hazırlanıp 
pişirilmelidir.
- Yiyeceklerimiz taze 
ve hormonsuz 
olmalı. Konserve ve 
mikro dalgalardan 
uzak durun.
Yemekleri tekrar 
tekrar ısıtmak da iyi 
değil.
- Yiyeceğiniz kadar 
yemek pişirmeyi 
öğrenin.
- Ana öğün öğlen 
olmalı. Tatlılar en 
zor hazmedildiği için 
yemekten önce yen
mesi tavsiye 
ediliyor.

- Akşam yemeği 
19.00'dan önce yen
meli ve hafif bir şek
ilde geçiştirilmen 
(sebze çorbası gibi). 
Et, süt ürünleri 
(peynir, yoğurt gibi), 
meyve, köklü 
sebzeler, yağlı 
yemekler ve kızart
malar akşam için 
tavsiye edilmiyor. 
- Akşamları ağır 
yiyip fazla 
kaçırdıysanız, ertesi 
sabah kahvaltıyı 
atlayabilirsiniz. 
- Yemeklerinizi 
huzurlu ve stresten 
uzak bir ortamda 
yiyin. Yemeğinize 
konsantre olun ve 
iyi çiğneyin. Yemek 
yerken başka 
uğraşlarla meşgul 
olmayın.
- Soğuk içecekler 
içmeyin. İçecek
leriniz en az 
oda ısısında 
olmalı.
- Balı 40 derecenin 
üstündeki ısıya 
maruz bırakmayın. 
Çünkü bu durumda 
içerisindeki tüm 
faydalı maddeleri 
kaybediyor. 
-Yemeğinizi 
yedikten sonra 
beş ila on dakika 
dinlenin. Hemen 
kalkıp işe 
koyulmayın.

Anne olmayı 
ertelemeyin

Yoğun iş hayatı ve 
kadınların sorumlu
luklarının hızla art
masının ileri yaşta 
anne olmayı 
beraberinde 
getirdiği belirten 
uzmanlar, ancak 
ileri yaşlarda anne 
olmanın bazı deza
vantajları olduğu 
uyarısında bulun
dular.
Acıbadem 
Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum Bölüm 
Sorumlusu Doç. Dr. 
Tolga Ergin, hasta
nenin web sitesine 
yaptığı açıklamada, 
birçok kadının ileri 
yaşlarda anne 
olmayı tercih ettiği
ni, özellikle çalışan 
kadınlar arasında 
ileri yaşta anne 
olma oranlarının 
giderek arttığını 
söyledi.
Yaş ilerledikçe risk
lerin arttığının da 
bilinen bir gerçek 
olduğunun altını 
çizen Ergin, "Zaten 

riskli gebelik 
dendiğinde ilk akla 
gelen risk faktör
lerinden birisi ileri 
yaş. Bu hamilelik
lerde Down 
Sendromu 
(Mongolizm) başta 
olmak üzere bazı 
kromozomal bozuk
lukların görülme 
sıklığında önemli 
artışlar gözleniyor" 
diye konuştu.
Artan yaşla birlikte 
anne adayında 
hipertansiyon, 
şeker hastalıkları 
gibi sistemik 
hastalıkların 
görülme sıklığında 
da bir artış 
olduğunu belirten 
Doç. Dr. Ergin, şun
ları kaydetti: 
"İşte bu nedenler
den dolayı ileri yaş 
gebelikleri yüksek 
riskli gebelikler 
olarak kabul 
ediliyor. Anne 
olmak için 20 ila 
35 yaş arası en 
uygun dönem gibi 
görünmektedir.

Kalbin gerçek dostu balık NÖBETÇİ ECZANE
Balık, kalpdamar 
hastalıklarını önlüyor 
ve zekayı geliştiriyor. 
İçerdiği Omaga 3 yağ 
asitleri kandaki yağ 
düzeyini ayarlayıp iyi 
huylu kolesterolü 
yükseltiyor. Hangi 
mevsimde hangi 
balık yenmeli?
Balık eti başta damar 
hastalıkları olmak 
üzere birçok hastalığı 
önlüyor. Balık eti bol 
miktarda Omega 3 
yağ asitleri içerir. Bu 
yağ asitleri kandaki 
yağ düzeyini ayarlar, 
İyi huylu kolesterol 
düzeyini yükseltir ve 
vücuttaki kan basıncı 
gibi kimyasal olayları 
kontrol eder.
Bunların sonucunda 

kalp ve şeker 
hastalıklarını önler. 
Ayrıca kalp krizi son
rasında ölüm ve felç 
riskini azaltır. Balık 
eti özellikle gelişme 
çağındaki çocuklarda 
zeka seviyesini artırır 
ve büyümeyi kolay
laştırır. Hücre 
yapısını da 
güçlendirdiği için 
vücudun direncini 
artırır ve hücre bozul
masına bağlı 
hastalıkları engeller. 
Tüm bu faydaları için 
bir kişi haftada en az 
200 gram balık eti 
tüketmelidir.
Hangi mevsimde 
hangi balık yenir? 
BALIKTA şeker, kar- 
bohidrat yok denecek 

kadar azdır. Protein 
açısından ise son 
derece zengindir. Bu 
özellikleri nedeniyle 
son derece sağlıklı 
bir yiyecektir. 100 
gram yağlı balık yak
laşık 22 gram, yağsız 
balık ise 10 gram 
protein içerir. Balık 
aynı zamanda pro
teininden en çok fay
dalanılan besin 
türüdür. İnsan 
vücudu bu proteinin 
yüzde 93'ünden fay
dalanır. Bu oran kır
mızı etlerde ve diğer 
beyaz etlerde çok 
düşüktür. Balık az 
karbohidrat içer
mesinin yanı sıra 
madensel tuzlar ve 
mineraller açısından 

son derece zengindir, 
bol miktarda fosfor, 
kalsiyum, iyot ve flor 
içerir. Balık eti A, B1, 
B2 ve D vitaminleri 
açısından da 
zengindir.
Barbunya: 
Denizlerimizin bu tatlı 
balığı genellikle Ege 
ve Akdeniz'de 
bulunur. Yerli bir 
balık türü olan bar
bunya, sıcak ve ılık 
denizlerin kıyıya 
yakın olan kumlu ve 
çamurlu diplerinde, 
az olmakla beraber 
kayalık yerlerde 
yaşar. Genelde 17 ila 
20 cm boyunda olup 
nadiren 40 cm'ye 
kadar çıkar.
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 193T 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlikliler konsere doydu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik'in 
düşman işgalinden 
kurtuluşu ile 
Siyah Altın 
Zeytin Festivali 
etkinliklerini sona 
ererken Gemlikliler 
eğlenceye

doydular. 
Etkinliklerin 
ilk akşamında 
havanın 
yağışlı olması 
nedeniyle 
ertelenen Baf 
(Kimsesizler) 
konseri önceki

akşam yapıldı. 
Bursa'nın önde 
gelen gruplarından 
Doğaç'ın ilk 
olarak sahne 
aldığı konserde 
Solist Kamil 
gençleri 
coşturmasını bildi. 
Konserin ikinci 
bölümünde 
Gemlikli gençlerin 
oluşturduğu 
Grup Baf, 
Solistleri 
Ferhat'la gençlere 
müzik ziyafeti 
verdi.
Dört akşam 
arka arkaya 
Festival Alanı'nı 
dolduran

Gemlikliler, 
yıllardır özlemini

çektikleri etkinlikleri zevkini" 
yaşamanın çıkardılar.

Arol Mobilya erkekliğe ilk birlikte SÜPRİZ
Sahibi Turgay adımını attı. kestiler. PANSÖZ
Arol ile Ada Arolların aile Gecede Solist ve
Pansiyon dostlarının çocukları gecenin
işletmecisi eşi katıldığı eğlendirmek sürpriz
Filase Arol’un yemekli için palyanço- dansözün de
biricik oğulları ‘sünnet lar düğüne renk kattığı
Enes Arol düğününde renk katarken, sünnet eğe-
geçtiğimiz Filase, Filase ve lencesinde
günlerde Melis, Turgay Turgay herkes geç
Büyük Kumla ve Enes Arol Arol da bol saatlere
Çamlık dev futbol bol dans kadar
Restaurantta sahası pastayı ettiler. eğlendiler.

Fatura & Gider Makbuzu
& Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi J

& İrsaliyeli Fatura & El İlanı 1
& Broşür & Kartvizit & Kaşe J

& Cilt & Kitap & Dergi fl I

HER TÜRLÜ 1
MATBAA İŞLERİNİZ |
İÇİN BİZİ ARAYIN II

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Kirloz Ifsıt
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595



“İyi Bir 
Gelecek 
Aykent’le 
başlar”
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 - 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur

2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

ÜCRET
3.000.000.000 TL
3.750.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL

16 Eylül 2004 Perşembe FİYATI : 250.000- TL.

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Halk Eğitimçiler 2004-2005 yılında açılacak kurşları Gemlik’teki toplantıda belirledi.

Kaytotoaya yüz ta el «to ısnUııU
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları

Halk Eğitim Merkezi Müdürlürlerinin Gemlik’te 
yaptıktan toplantıda alınan kararlar arasında bu 
öğrenim yılı halk eğitimce açılacak kurslann iki 
tanesine önem verileceği karan alındı.

Bunlardan biri kaybolmaya yüz tutmuş el sanat* 
lan, diğeri üniversite hazırlık sınavları kurslan..

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları denince 
çevremdeki el sanatlarını düşündüm..

Gemlik ve çevresi el sanattan açısından zengin 
bir bölge değil.

Hatta yok denecek kadar az el sanatımız var..
Çocukluğumda sünnet ve evlenme düğünlerinde 

gördüğüm damat odası ile sünnet odasındaki 
yataktan süsleyen el yazmalan aklımdan çıkmaz..

El emeği göz nuru olarak simlerle işlenmiş bir* 
birinden güzel Türk işleri gelişen zamanla yok oldu
lar.

Annelerimizin kızlarına çeyiz diye sandıklarına 
koyduktan bu güzel işlemelerin çoğu naylon sepet 
ve teyen ile veya aliminyum tencere ile el değiştir
di.

Köylere kadar giden satıcılar, bu nadide eserleri 
bir bir topladılar ve antikacılara sattılar.

Şimdilerde yenileri yapılmadığı İçin, evlerde tek 
tük kalanlar ise baş köşelerde sergileniyorlar.

Anneannemin kaftanı teyzeme kalmıştı.
Benim sünnet düğünümde sünnet yatağımın bir 

kenarına asmışlardı.
. Gözlerinin önünden gitmiyor. Kadife üzerine sim
lerle işlenmiş bir manto gibi tamamen elişi bir sanat 
eseri.. J

Şimdi bunlar el işlemeleri Halk Eğitim 
Müdürlükleri tarafından ele alınıp modernlze edi 
lerek gençlere öğretilmeli.

Birinci Halk Eğitimi Planlama Kurulu toplantısı Gemlik’te 
yapıldı. Toplantıya Bursa’nın 17 ilçe Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü katıldı. Toplantıda 2004-2005 çalışmaları planlandı
Bursa’nın 17 ilçe 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürleri ilk kez 
Gemlik’te biraraya 
gelerek, 2004-2005 
eğitim ve öğretim 
yılının çalışm<a plan
lamasını gözden 
geçirdiler. İl Halk 
Eğitimi Başkanı 
Mehmet Ekiz, çalış
malar hakkında 
müdürlere bilgiler 
verirken, bu yıl 
üniversiteye 
hazırlık kursları ile 
kaybolmaya yüz tut
muş el sanatları kur
sunun mutlaka açıla
cağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 3’de

lEkim’den ita inteta
Maliye Bakanlığı, mükelleflerin vergi
lerini daha kolay, hızlı ve güvenilir 
bir şekilde ödemelerini sağlaya
bilmek için 1 Ekim 2004 tarihinden 
itibaren elektronik beyanname uygu
lamasına geçecek. Haberi syf 5’de

Kardeş şehir 
belediyecileri uğurlandı
Gemlik’in Kurtuluş şenliklerine 
katılan Gemlik Belediyesinin kardeş 
şehri Navodari Belediyesi meclis 
üyeleri^ düzenlenen veda gecesinden 
sonra ülkelerine uğurlandı.

Haberi sayfa 12’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaynak çarçuru...

Yanlış alanlara gereksiz yatırımlar dövizi 
dışarı akıtıyor.

Dışarı akan dövizi dış satımla destekleme 
yince ülke her geçen gün batağa saplanıyor.

Ülkenin bataktan çıkmasının tek çözümü üre
timi arttırmaktır.

Onun için yurttaşların bilinçlenmesi gerek.
Yurttaş bilinçlenmesi ise ancak ülkesini 

seven eğitimli insanlarla olur.
Doğru çalışacak.
İyi düşünecek.
Çok üretecek.
Akıllı tüketecek.
Gereksiz harcamalardan kaçınacak.
İlla da yerli malına yönelecek.
Son zamanların modası “teknoloji parkları”
Tamam yapalım.
Karşı değiliz.
Ancak hangi teknolojinin parkı.
Dışarıdan gelir...
Türkiye’de parka koy..
Taşıma suyla değirmen döner mi?
Asıl olan;
Öz kaynakla gerçekleştirilebilir alanlar 

yaratabilmek. _
Önce içmek için ayran bulunacak...
Tahtırevan sonra düşünülecek..
Biz de ise;
Önce tahtırevan.
Bir arkadaşımın lafıdır;
“İbikli olsun ötmezse ötmesin.”
Gösteriş alt yapısızların işi..
Hani derler ya sonradan görme..
Önceden görenlerin şımarıklık yaptığına pek 

rastlanmamış.
Ama sonradan görmeler.
Önce babalarını kesmeye kalkarlar.
Bir afra bir tafra..
Ne yapsınlar?
Onlar da haklı...
İçindeki boşluğu ancak öyle kapatabiliyor.
Biz ne yapıp edip kendi teknolojimizi, üret

mek ve onu dışarı satmak zorundayız.
Bu ülkenin beyinleri teknolojiyi üretebilecek 

nitelik ve yeterlilikte.
Önemli olan ;
Onlara olanaklar yaratabilmek.
Ülke kaynaklarını verimli kullanabilmek.
Gerisi kolay.

BURSA HAKİMİYET VE
■ KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ■ 
1 TEL: (0.224) 513 96 83

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

“Süleyman Marş Anıları” Fotoğraf Sergisi
“Süleyman MARŞ 

Anılan” adlı fotoğraf ser
gisini son günü gezdim.

Doğup, büyüdüğüm ve 
hala üzerinde yaşadığım o 
güzelim “Gemlik” ve 
anılarım bir sinema şeridi 
gibi gözümde canlandı. 
Çocukluğumu, gençliğimi 
bir kez daha yaşadım.

Rahmetli Süleyman 
MARŞ, Cumhuriyetin ilk 
yıllarının eğitimcilerinden 
olduğu gibi; Türkiye’nin 
sayılı bir fotoğraf 
sanatçısı ve doğa tutkunu 
idi. Ömrünü eğitime ve bir 
eğitim dalı olan fotoğraf 
sanatına adamıştı. Aynı 
zamanda göğsü madalyalı 
savaş gazisi bir kahra
mandı Süleyman MARŞ.

Onbinlerce insanın 
albümlerde ve belgelerde 
yer alan fotoğrafları onun 
objektifinden yansımıştır.

Manevi varlığı önünde 
saygıyla eğilirim.

Anısını yaşatmak, gele
cek kuşaklara ve 
Gemliklilere kendisini 
tanıtmak, Gemlik’e yeni 
yerleşmişlere de Gemlik

eskiden ne güzelliklere 
sahipmiş şimdi ne durum
da olduğunu göstermek 
için büyük çaba sarf eden 
“Foto Şen’”in sahibi Sn. 
Erdoğan ŞEKER’i ve asis
tanlarını gönülden kutlar, 
tebriklerimi ve kucak 
dolusu selam ve sevgileri
mi sunarım.

Paha biçilmez Gemlik 
ve Orhangazi’ye ait 
fotoğraf arşivlerini bu 
eğitim hizmetine armağan 
eden merhum büyüğümüz 
ve hemşehrimiz Süleyman 
MARŞ’ın kızları Sabahat, 
Nebahat ve Hayat MARŞ 
kardeşlerimi de bu asil 
eğitimci davranışlarından 
ötürü kutlarım.

Kültürümüze katkı 
adına düzenlenen, 
Gemlik’e ait bu fotoğraf 
sergisinin görüntülerini 
sürekli sergilemek 
Belediyemizin görevi 
olmalıdır.

Belediye Başkanımız 
Sn. Mehmet TURGUT, 
kültürel etkinliklere önem 
veren, çaba gösteren ve 
gerçekleştiren sanatsever

bir yöneticidir. Gelirinin, 
zihinsel özürlülere 
bağışlanacağı ifade edilen 
bu tarihi fotoğrafların, 
Belediye tarafından satın 
alınmasıyla önemli bir 
hayır kurumuna maddi . 
destek verilecek, serginin 
devamlılığı ile Gemlik 
gelecek nesillere, tur- 
istlere, kardeş şehirlerim
ize de armağan edilerek, | 
taşıdığı güzelliklerin ve 
dünü ile bugününün 
tanıtımı sağlanacaktır. . ■ 
Belediye Başkanımızın bu 
görevi yapacağına inanı I 
yorum ve benim gibi bir 1 
çok hemşehrimizin de 
aynı düşünce ve duygulan- 
taşıdıklarını umuyorum, fi

Sn. Başkanım, halkını 
kültürel etkinliklerle 
eğlendirdiğin gibi; bu 
serginin adını taşıyanını, 
müellifini ve hazırlayanları 
ile fotoğraf sanatına gönül 
verenleri gönüllerde 
devamlı yaşat, beylendir, ■] 
onurlandır.

Haydi görelim sizi...

Yasakları sevmiyoruz
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Trafik kuralları ne 
kadar belirli olsa 
da halk olarak 
yasakları 
sevmiyoruz. 
İlçe Trafik korniş 
yonu araştırarak 
bazı sokaklarda 
yeni uygulamalar 
başlatır ve bu 
sokakların 
başlarına da 
tabelalar 
dikilir.
Bu alınan karar ve 
uygulamalar 
sadece araç 
sürücülerinin 
rahatlığı ve ilçe 
trafiğinin 
sıkışıklıktan 
kurtulması

içindir.
Ama bazı sürücü
lerimiz vardır ki 
yasaklanmış 
sokaklara 
girerler ve ceza 
yediklerinde de

isyan ederler. 
Tabela konmuş, 
yasak işareti belli, 
sadece sürücünün 
bu işaretlerin ne 
anlama geldiğini 
bilmesi yeterli

ama ne mümkün. 
Amaç sadece 
sürücü belgesini 
almak, trafik 
işaretlerini 
bilmesekte 
oluyor.
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Halk Eğitîmçililer 2004-2005 yılında açılacak kursları Gemlik’teki toplantıda belirledi.

Kaybolmaya yüz tutmuş 
el sanatları canlandırılacak

Birinci Halk Eğitimi Planlama Kurulu toplantısı Gemlik’te 
yapıldı. Toplantıya Bursa’nın 17 ilçe Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü katıldı. Toplantıda 2004-2005 çalışmaları planlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Birinci İl Halk Eğitimi 
Planlama Kurulu 
toplantısı Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde yapıldı. 
İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü Halk Eğitimi 
Başkanı Mehmet 
Ekiz'in başkanlığında 
toplanan 17 İlçe 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü'nün katıldığı 
toplantıya İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'de 
katılırken Kaymakam 
Sadettin Genç, 
toplantıya gelerek.
Halk Eğitimcilere yem 
eğitim-öğretim yılında 
başarılar diledi.
SEKİZ BİN 
VATANDAŞ EĞİTİLDİ 
Toplantıyı açan 
Halk Eğitimi Başkanı 
Mehmet Ekiz, 2001 
yılında başlanan 
Okuma-Yazma 
seferberliğinde 
bugüne kadar sekiz 
bine yakın vatandaşın

Bursa’nın 17 Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, İl Halk Eğitimi Başkanıyla bir
likte Gemlik’te toplanarak, çalışmaları* gözden geçirdiler.

eğitildiğini söyledi. 
2003-2004 eğitim 
öğretim yılının 
değerlendirilmesinde 
ise 88 adet 1. kademe 
okuma-yazma 
kursundan 1274 
vatandaşın, 40 adet 
2. kademe okuma- 
yazma kursunda ise 
723 vatandaşın 
okuma-yazma

TAŞI 
GEDİĞİNE

inan Tamer

Sallaaaa!
Başbakanımız, çiftçimize 
bundan sonra çikolata 
yedirecekmiş.
Sallaaa!
Lafa ne vergi var 
ne de gümrük...

öğrendiğini belirterek, 
"1259 adet Mesleki 
Teknik-Sosyal 
Kültürel kurstan 
23 bin 698 vatandaş 
olmak üzere toplam 
1387 kurstan 25 bin 
696 kursiyer yarar
landı. Bu yoğun çalış
manın 17 Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü, 17 
Müdür Yardımcısı, 42 
kadrolu öğretmen, 14 
kadrolu usta öğretici, 
560 ücretli usta 
öğretici ile 
başarılmıştır" dedi. 
Halk Eğitimi Başkanı 
Mehmet Ekiz, tüm 
Halk Eğitimi çalışan
larına başarılarından 
dolayı ayrıca 
teşekkür etti.
YAPILACAK 
ÇALIŞMALAR 
BELİRLENDİ 
Gemlik'te ilk kez 
düzenlenen Halk 
Eğitimcileri toplan
tısında, 2004-2005 
eğitim-öğretim yılında 
açılacak kurslar ile 
ilgili yapılacak 
çalışmalar da 
belirlendi.
Buna göre, 
a) Okuma-Yazma

kurslarının açılması 
için gereken her türlü 
çalışmaların yapılması, 
b) Kaybolmaya yüz 
tutmuş el sanatlarının 
mutlaka 
canlandırılması, 
c) Özürlülere yönelik 
kurslara ağırlık ve 
rilmesi, özür durumu
na göre kursların açıl
masın ve özürlülere 
s^hip çıkılmasına, 
d) İstihdam kolaylığı 
sağlanan kursların 
açılmasına çalışılması
na, Bilgisayar 
kurslarında program
cılık kurslarına 
ağırlık verilmesine, 
e) Kursların içinde 
Genel Kültür, Sağlık 
Bilgisi konularına ağır
lık verilmesine, şosyal 
etkinliklere yer 
verilmesine, 
f) Özellikle dağ 
ilçelerimizde LGS ve 
Üniversiteye hazırlık 
kurslarının açılmasına, 
mümkün olduğu 
taktirde tüm şartlar 
zorlanarak, tüm 
merkezlerin bu 
kursları açmak için 
çalışması 
kararlaştırıldı.

Psikopat Taraftar

Futbol taraftarsız olmuyor.
Ama. Taraftar takımını, vezir de 

. ediyor.
Rezil de ediyor.
Bazı psikopat taraftar, 

Bursaspor’a zarar veriyor.
Ve. Bursa’yı rezil ediyor.
Geçen sene verdiği zararın et 

kişi, bu sene de devam ediyor.
2 maç sahamız kapandı.
Bursaspor henüz, Bursa’da 

oynayamadı.
Şu ana kadar 7 puan kaybetti.
Ve. Hala kendine gelemedi.
Ama. Maşallah, psikopat taraftar 

çok formda.
Manisa’da; ManisalI taraftarı 

dövdü.
Antalya’da sahaya indi.
Ve. Flama açtı.
Son marifetini, Çanakkale’de 

gösterdi.
Altay'lı taraftarı, bıçakla kova 

ladı.
Bursaspor, yine ceza alacak.
Bu psikopat taraftar, 

Bursaspor’a destek mi oluyor.
Köstek mi oluyor.
Orası belli değil.
Gelelim, süper lig maçlarına.
Beşiktaş 160 gün aradan sonra 

galip geldi.
Carevv bu sene, dikkat çekecek.
Galatasaray’ı Necati uçuruyor.
Maşallah, hiç boşu yok.
Fenerbahçe, kötü de oynasa 

kazanıyor.
Her maçta bir yıldız, vitrine çıkı

• yor.
Ama. Şampiyonlar ligi, 

Fenerbahçe’yi yoracak.
Ve. Hırpalayacak.
Bakalım bekleyip göreceğiz.

GÜNÜN SÖZÜ
Az samimiyet tehlikeli, 
Çok samimiyet ise, 
Çok tehlikelidir.

“Oscar Wilde”

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Kurtul Köyü çağdaş 
görünüme kavuşacak

Manastır’da 
kanalizasyon

Gemlik-Bursa 
arasında görmeden 
geçilemeyen Kurtul 
köyünün çağdaş 
bir köy meydanı 
ile çevre düzenleme
sine kavuşturula
cağını bildiren 
Muhtar Cengiz 
Üçkardeş, 
çalışmaların 
başlatıldığını 
bildirdi.
Köylere Hizmet 
Götürme 
Birliği’nden alınan 
5 milyar liralık 
yardımla köyde 
çevre düzenleme
sine başladıklarını 
bildiren muhtar 
Cengiz Özkardeş, 
köy içi 
yollarının da asfaltla 
kaplanacağını

Gemlik Gaziler Giinii’ne hazırlanıyor
Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından düzenle
nen Gaziler Günü 
kutlamaları 19 Eylül 
2004 Pazar günü

müjdeledi. . 
Kurtul Köyü 
Muhtarlığı ve 
Köy Hizmetleri'nin 
de katkılarıyla 
başlatılan çalış
malarda öncelikli 
olarak köy mey
danının daha 

kutlanacak. 
Saat 11.00 de 
Atatürk Anıtına 
sunulacak 
çelenklerin 
ardından saygı 

güzel görünüme 
kavuşturulacağını 
söyledi.
Muhtar Cengiz 
Üçkardeş, 
"Köyümüzde 
yaşayan 
ihsanlarımızın 
rahat etmeleri için 

duruşu ve oku
nacak İstiklal
Marşı'nın ardından 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşma yapılacak. 

yeşil rlanlar 
yaratmak istiyoruz. 
Köyümüze gelecek 
misafirlerimiz 
dönüşlerinde Kurtul 
köyünde görecekleri 
güzellikleri anlata
caklar” şeklinde 
konuştu.

Saat 11.15 ile 12.00 
arasında ise 
Gaziler onuruna 
Merkez 
Komütanlığı'nda 
kokteyl verilecek.

sorunu
bitmiyor 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Manastır 
Bölgesinde 
yaşanan kanali 
zasyon sorunlarına 
çare bulunamazken 
vatandaşların 
şikayetleri her 
gün artıyor.
Kanalizasyon boru
larından akan pis 
sular çevreyi tehdit 
ederken araçların 
yolda kayarak 
kazalara neden 
olduğu öne 
sürülüyor.
Manastır Bölgesine 
girişte Uzay 
Apartmanı karşısın
da bulunan

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & 
Taşıma İrsaliyesi & İrsaliyeli Fatura & El İlanı 

&. Broşür Kartvizit & Kaşe
& Cilt & Kitap & Dergi

HER TÜRLÜ 
MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE H İZ M E Tİ N İ Z D E Y I Z

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

kanalizasyon * 
borusunun 
tıkandığında 
temizlenmesi için 
delindiği yerden J 
akan pis koku J 
saçan sular 
doğrudan asfalta] 
akıtılıyor.
Bunun yanında 1 
aynı yerin biraz 1 
ilerisinde bulunan 
Örnek sitesinin 1 
hemen önünden'! 
yola akan 
kanalizasyon sulan 
ise karşısında 
bulunan otobüs .1 
durağında 
bekleyenlerin tep* 
kişini çekiyor. 1
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Maliye Bakanlığı, 
mükelleflerin vergi
lerini daha kolay, 
hızlı ve güvenilir bir 
şekilde ödemelerini 
sağlayabilmek için 1 
Ekim 2004 tarihinden 
itibaren elektronik 
beyanname uygular 
masına geçecek. 
Maliye Bakanlığı, 
vergi beyan
namelerinin internet 
üzerinden alınmasına 
ilişkin uygulama 
esaslarını bir tebliğ 
taslağıyla belirledi. 
Buna göre, vergi 
mükellefleri 1 
Ekim’den itibaren, 
KDV, ÖTV, Muhtasar, 
Damga Vergisi, 
Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi, 
Özel İletişim Vergisi 
ve Şans Oyunları 
Beyannamelerini 
internetten gönder
ilebilecek. 1'Ocak

FbÂli”t”tmazevkÎnİÎ
| BİZİMLE YAŞAYIN |

□ 
□ 
□ 
□
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□

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

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

2005 tarihinden 
itibaren ise yıllık 
gelir ve kurumlar 
vergisi beyan
namelerinin ise elek

otomasyona geçe
memesi nedeniyle 
zorunluluk taşımaya
cak. Mükellefler 
beyannamelerini eski

tronik ortamda alın
ması amaçlanıyor. 
Düzenleme, ilk defa 
uygulanacak olması, 
mükelleflerin uyum 
sürecini sorunsuz bir 
şekilde 
geçirmelerinin 
dikkate alınması ve 
vergi dairelerinin 
henüz tam olarak

usulde de verebile
cekler.
DAİRELERİN MESAİ
SAATİ UZAMIŞ
OLACAK
Vergi İdaresi’ne gön
derilen beyan?
namelerin geçerliliği 
ve matematiksel hata 
içermediği sistem 
tarafından tespit

edildikten sonra, 
beyannameyi gön
deren mükellef veya 
aracının ekranından 
onay vermesi 
istenecek. Onaylama 
işleminin gerçek
leşmesiyle birlikte 
beyanname idareye 
verilmiş sayılacak. 
Beyannamenin yasal 
sürede verilen 
beyanname olarak 
kabul edilmesi için 
onaylama işleminin 
en geç beyanna
menin verilmesi 
gereken son gün 
saat 24.00’den önce 
tamamlanmış olması 
gerekecek. Böylece, 
vergi dairelerinde 
daha önce 17.00 olan 
mesai saati 24.00’e 
uzamış olacak. 
TAHUKKUK FİŞİ 
PRİNT 
EDİLEBİLECEK 
Onaylama işlemi

tamamlanan beyan
namelere ait 
tahakkuk fişleri aynı 
anda kesilecek ve 
ekran görüntüsü 
olarak mükellefe 
veya aracıya gönder
ilecek. Bu gönderiyle 
birlikte tahakkuk 
fişinin mükellefe 
tebliğ işlemi de 
tamamlanmış olacak. 
Mükellef ya da aracı 
istediği zaman 
tahakkuk fişinin bir 
örneğini kendi' 
yazıcılarından kağıt 
olarak alabilecek.

Dünya ekonomisindeki 
büyüme hızlanıyor

Gelişmiş 10 
ülkenin 
merkez 
bankası 
başkanlarının 
üye olduğu 
G10, dünya 
ekonomisinde
ki büyümenin 
"yolunda" 
olduğunu vurgu
larken, enflasyon 
tehdidinin yakından 
izlenmesi çağrısın
da bulundu.
Avrupa Merkez 
Bankası başkan? 
lığını da yürüten 
G10 başkanıJean- 
Claude Trichet, bir-, 
lik toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
Dünya ekonomisin
deki büyümenin 
yılın ikinci 
çeyreğinde biraz 
ivme kaybetmesine 
rağmen, son açık
lanan bir çok 
göstergenin 
yeniden güçlen
meyi teyit ettiğini 
vurguladı, üçüncü 
çeyrekte güçlü bir

Askeri kimlik kartımı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur.
ZEHRA ERSÖZ

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
BARIŞ ÜNVER

BANKALAR DA 
SİSTEME MÜDAHİL 
OLUYOR 
Elektronik ortamda 
gönderilen beyan
namelere ait 
tahakkuk bilgileri, 
vergi tahsil yetkisi 
verilmiş bankalara 
da açılacak ve bu 
yolla mükelleflerin 
tahakkuk eden vergi
lerini bilgisayar 
ortamında 
hesaplarının bulun
duğu bankadan 
ödemeleri de 
mümkün olabilecek 

büyüme beklendiği
ni bildirdi.
Trichet, petrol 
fiyatlarının ise
ekonomileri çok 
fazla olumsuz etk
ilemese de, olması 
gerekenden çok 
daha yüksek 
seviyelerde 
olduğunu, bunda 
güçlü talebin etkili 
olduğunu belirtti. 
"Global ölçekte 
enflasyon beklenti
lerinin yolunda 
ilerlediğine eminim. 
Bu, fiyat istikrarının 
sağlanacağı 
anlamına geliyor" 
diyen Trichet, 
merkez bankala 
rımn enflasyon 
konusunda "dikkat 
li ve hassas" 
olmasını istedi
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Kadınlar erkekleri neden
Aslında erkekler 
kadınlara neden

tuhaf buluyor?
------------ ------------------- bakmalarına... ... sitesitelerini bir övünç

ŞİİR KÖŞESİ

tuhaf görünüyor da 
demek mümkün bu 
habere, çünkü kadın
ların tuhaf buldukları 
davranışları erkek
lerin neden 
sergilediği de bir o 
kadar önemli. İşte 
kadınların erkekte 
şaştıkları haller: 
İşte yukarıdaki soru
nun birkaç yanıtı: 
Futbol tutkusu, kas 
yapması ve aşırı hız. 
Kadın ve erkek, her 
ne kadar ayrı 
yaşayamayacak olsa 
da birbirini yemeden 
duramadığı da yadsı
namaz bir gerçek... 
Yapılan araştırmalar, 
kadınların erkekleri 
neden tuhaf bul
duğunu ortaya 
çıkartıyor. İşte kadın
ların, erkeklerde 
anlam veremedikler-

ine örnekler: 
Şiddet sahnelerini 
sevmelerine ve sırf 
bu yüzden tüm kav
gaları pür dikkat 
izliyor olmalarına. 
Hız yapmayı bir 
erkeklik göstergesi 
saymalarına.
Body yapan kaslı 
erkeklere imrenerek

Futbol deyince hay
atı durdurma 
çabalarına.
Kazanama hırsını 
bir yaşam tarzı 
haline getirmeler
ine.
Sevgili ya da eş 
dahil herkesle 
dalga geçmelerine. 
Kendilerine aşırı 
güvenmelerine ve 
reddedilmeye 
tahamül ede
memelerine.
Sebze yemek
lerinden hoşlanma

malarına.
Kırmızı iç çamaşırı 
giyen kadınları seksi 
bulmalarına.
Anne ya da 
kızkardeşleri her ne 
kadar haksız olsa da 
eş ya da sevgililerine 
karşı annelerini 
savunma çabalarına. 
İçki içebilme kapa-

kaynağı haline 
getirmelerine.
Ağlamayı bir zayıflık 
göstergesi olarak 
algılamalarına.
Hiçbir özel günü 
hafızada tutma
malarına.
İstemedikleri şeyleri 
duymamazhktan 
gelmelerine.
Verdikleri sözleri 
tutmamak için sürek- 

~ li kılıf uydurmalarına.
Tüm kadınlara bak
malarına.
Kendilerini teknoloji 
uzmanı zannedip, 
kadınların teknolo- 

' jinin ’t'sinden anla
madığı görüşünde 
olmalarına...
Yaptıkları her 
espirinin komik 
olduğunu 
düşünmelerine.

Demir Ali BAYDAR

ÖĞRETMENİM
İlk göz ağrımsın sen benim
Selam sana öğretmenim
Oku yavrum vatan senin
Derdin bana öğretmenim

İlim ve irfan öncüsü
Senden aldım ben bu gücü
Şehirlisi ve köylüsü 
Borçlu sana öğretmenim 1

Kemik benim senin etin
Ayırmazdın öksüz yetim
Yüreğimizde kıymetin
Benim canım öğretmenim

Okuturdun coğrafyası . ]

Ardahan! Antalyayı 
Dumlupınar Sakaryayı
Sende gördüm öğretmenim

Tarihimde ululuğu
Sen de tattım mutluluğu
Modern imanlı olduğu
Sen var ettin öğretmenim

Vatan millet ulus ülkü 
Müziğimiz şarkı türkü 
Başöğretmen Atatürk’ü
Sen eğittin öğretmeni

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

3
I

1

1

VI

İtfaiye HO
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik,Şb. 513 1037
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT .

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1 OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtyr 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

i

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

M» M» « 

' - MMÖi 
GEMIİK’TE İLK ULUSLAMRASI SALAM M

PİZZAMIZIN 
TADINA i 

BAKTINIZ MI? 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67
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Babacan:
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, 2005’te 
yüzde 5’lik bir 
büyüme öngördükleri
ni; IMF ile yapilacak 
görüşmede ise 
dokuzuncu ve onuncu 
gözden geçirmeleri 
gündemlerinden 
çıkardıklarını belirtti. 
Babacan, iddialı açık
lamalar yaptı 
Soruları yanıtlayan 
Babacan, 2005 yılı 
için ihtiyatlı bir yüzde 
5’lik büyümenin 
öngörüldüğünü belir
tirken, bütçe poli
tikaları çerçevesinde 
yüksek faiz dışı fazla 
üretmeye devam ede
ceklerini söyledi. 
Babacan, artık tama
men yeni program 
üzerinde kurgu
lanacak stand-by 
düzenlemesini 
konuşacaklarını 
kaydetti.

aydÎnİzgarave
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

Yeni stand-by’m 
finansman ayağının 
en son konuşulacak 
konu olduğunu anla
tan Babacan, 
kamuoyunda 3-15 mil
yar dolar gibi değişik 
rakamlardan söz 
edildiğini belirterek, 
“Finansman enflasy
onu var bunlara itibar 
edilmemeli” dedi. 
Babacan, Türkiye’nin 
IMF’ye 2003 yılından 
bu yana net borç 
ödeyicisi olduğunu 
belirterek, 
“Zannedilmesin ki 
yeni bir stand-by ile 
daha fazla borçlanıla
cak” diye konuştu. 
Babacan, yeni 
ekonomik programın 
en geç kasım-aralık 
ayına kadar Avrupa 
Birliği’ne sunulması 
gerektiğini söyledi. 
Bu ay içinde IMF ile 
görüşüleceğini hatır-

2005’te yüzde 5 büyürüz
GÜVEN SAĞLADI’latan Bakan Babacan, 

IMF-Dünya Bankası 
yıllık toplantıları için 
görüşmelere ara ver
ileceğini ancak ekim 
ayında görüşmelere 
devam edileceğini 
bildirdi. Yapısal 
reformların 3 yıllık 
programın temelini 
oluşturduğunu ifade 
eden Babacan, 
finansman ve verginin 
de önem taşıdığını 
kaydetti.
Babacan, yeni pro
gramda sosyal güven
lik, kamu harcamaları 
ve tarım alanında 
yapısal reformlar 
gerçekleştireceklerini 
açıkladı. Avrupa 
Birliğiyle ilişkilere de 
değinen Babacan 
süreç içinde 
Türkiye’ye karşı olan 
liderlerin tutumunun 
değiştiğini söyledi. 
‘YENİ TÜRK LİRASI

Büyüme ile ilgili Ekim 
ayında resmi olarak 
revizeye gideceklerini 
açıklayan Babacan, 
Yeni Türk Lirası’nın

Sağlık Bakanı’ndan 
kozmetikler için uyarı
Lenf sisteminden 
kaynaklanan kanser
lerin ortak adı olan 
"Lenfoma" dünyada 
her yıl 181 bin 
kişinin ölümüne 
neden oluyor.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, 15 Eylül 
Dünya Lenfoma 
Günü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, 
lenfomanın erken 
tanı ve doğru tedavi 
sonucunda 
şifa ile sonuçlanan 
bir hastalık olduğuna 
dikkat çekti. , 
Dünyada yaklaşık 
360 bin lenfoma 
hastası bulun
duğunu, her yıl 181 
bininin yaşamını 
yitirdiğini kaydeden 
Akdağ, "Lenf sistemi 
insan vücudunun 
bağışıklık sisteminin 
bir parçasıdır. Bu 
sistem mikrobik ve 
diğer pek çok 
hastalıklar ile 
mücadele eden akyu
varları üretir, biriktirir 
ve bedenimizin her 
köşesine taşır. Lenf 
sistemi ipsan 
vücudu için çok 
önemli bir işlev 
üstlenmiştir. Bu 
nedenle bu yapı 
içinde ortaya çıkan 
kanserlerin ortak adı

Türk parasına güvem 
artıran bir proje 
olduğunu kaydetti. 
Babacan, yılın 7 ayın
da Türkiye’ye gelen 
uluslararası doğrudan 

olan 'lenfoma' 
hastalığının 
erken tanı ve tedavisi 
çok önemlidir" dedi. 
KOZMETİKLERE 
DİKKAT 
Lenfomanın hem 
çocuklar, 
hem de erişkinlerde 
görülebilen bir 
hastalık olduğunu 
belirten Akdağ, "Son 
yıllarda belirgin bir 
artış gözlenen lenfo- 
manın nedeni olarak, 
yaşamımıza giren 
elektromanyetik 
dalga yayıcıları, 
sigara ve içki 
kullanımının özellikle 
gençlerimiz arasında 
yaygınlaşması, 
enfeksiyon 
hastalıkları, 
kimyasal maddeler, 
bilinçsiz kullanılan 
ilaçlar 
ve kozmetik ürünleri 
görülmektedir"

yabancı sermayenin 
1.8 milyar dolar, net , 
rakamın da 1.4 milyar 
dolar civarında 
olduğunu ifade etti.

diye konuştu. 
Akdağ, lenfoma 
hastalığının 
belirtilerini, boyun, 
koltuk altı ya da 
kasıklardaki lenf 
bezlerinde ağrı ver
meyen şişlik, açık
lanmayan ateş, g 
ece terlemeleri, uzun 
süreli bitkinlilik hali, 
açıklanmayan kilo 
kaybı, ciltte kaşıntı 
ve geniş, kırmızı 
döküntüler olarak 
sıraladı.
Bakan Akdağ, 
"Özellikle lenfomalı 
birçok hastanın 
doğru tanı almadan 
ileri evrelere taşın
ması, bu konuda 
sağlık çalışanlarının 
ve halkımızın 
konuya ilgisinin 
artırılması 
gereğini göstermek
tedir" dedi.

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

ABONE OLDUNUZ MU?
mal JAJ ABONE OLUN 
UJsUİM okuyun okutun ■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 1 * ** " ** 1 ** 1 % ’
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Hakim ve savcılara dil eğitimi
Bazı şartları taşıyan 
hakim ve savcı 
adayları, yabancı dil 
eğitimi için yurtdışı- 
na gönderilecek. 
Adayların, yabancı 
dilde yayımlanan 
eserleri ve mevzuatı 
inceleyip hukuki 
uyuşmazlıkları 
yorumlamaları ve 
çözüm üretmeleri 
amaçlanıyor.
Adli Yargı Hakim ve 
Savcı Adayları ile 
İdari Yargı Hakim 
Adaylarının Yabancı 
Dil Eğitimi İçin 
Yurtdışına 
Gönderilme Usul ve 
Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik, Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Yönetmelikle, 
adli yargı hakim ve 
savcı adayları ile 
idari yargı hakim 
adaylarının, yabancı 
dilde yayımlanmış 
eserleri ve 
karşılaştırmalı huku
ka ait mevzuatı ince
leyip hukuki uyuş
mazlıkları yorum
layıp çözüm üret
meleri hususunda

yetişmeleri için yurt- 
dışına gönderilerek 
yabancı dil öğren
melerinin sağlan
ması amaçlanıyor. 
Adaylar, staj dönem
inin son 6 ayında 
yabancı dil eğitimi 
için yurtdışına gön
derilebilecek.
Yabancı dil eğitim 
programının süresi, 
son eğitim dönemi
nin başlangıç tarihi 
dikkate alınarak 
beHrlenecek. Staj 
döneminin 11 ayını 
tamarplayan, disiplin 
cezası almayan ve 
taksirli suçlar hariç 
olmak üzere, hak
larında 3 aydan fazla 
hürriyeti bağlayıcı 
cezayı gerektiren bir 
fiilden dolayı soruş

turma veya kovuş
turma bulunmayan 
adaylar, yabancı dil 
eğitimi için yurtdışı- 
na gönderilebilecek. 
Adaylar, Bakanlar 
Kurulu'nca uygun 
görülen kontenjana 
göre yurtdışına gön
derilecek. Adayların 
yurtdışında bulun
dukları sürede 
tutum ve 
davranışları ile 
başarı durumları 
Adalet Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürlüğü'nce 
izlenecek. Adaylar, 
bitirdikleri yabancı 
dil kursundan pla- 
cakları başarı bel
gesini yurda 
döndükleri tarihi 
takip eden 15' gün.

içinde Personel 
Genel Müdürlüğü'ne 
verecekler.
Yapılan ara sınavlar
da üst üste iki kez 
başarısız olanlar, 
eğitim gördüğü 
kursa düzenli olarak 
devam etmeyenler 
ile kendi kusurları 
sebebiyle kursla 
ilişiği kesilenler, 
hakim ve savcı 
adaylığına yakış
mayan tutum ve 
davranışları tespit 
edilenler derhal 
Türkiye'ye geri 
çağrılacak ve hak
larında gerekli yasal 
işlemler yapılacak. 
Yabancı dil eğitimi 
için yurtdışına gön
derilen adaylar, 
eğitim süresinin biti
minden itibaren 15 
gün içinde meslek 
öncesi eğitimini 
yaptığı staj 
merkezinde göreve 
başlayacaklar. Bu 
sürenin bitiminde 
özürsüz olarak 
görevlerine başla
mayanlar meslekten 
çekilmiş sayılacak.

__________________________ SayfJ

Şayjşğj /oto 
~5 fr//yon 1 

verecek

Sayısal Loto'nun 
geçen haftaki çekil
işinde 6 bilen çık
madığı için devre
den ikramiyenin 5 
trilyon liraya yak
laşması bekleniyor. 
Milli Piyango İdare- 
si'nden yapılan 
açıklamada, geçen 
haftaki çekilişte 6 
bilen çıkmadığı için 
ikramiyenin bu haf
taya devrettiği 
hatırlatıldı.
Açıklamada, 2 tril 

yon 701 milyar lira 
ikramiyenin devret
tiği Sayısal Loto'da, 
6 bilenlere dağıtıla
cak ikramiyenin 5 
trilyon liraya yak
laşmasının bek
lendiği belirtildi. 
Vatandaşlara, devir I 
nedeniyle yoğun İL 

talepten kay
naklanacak kuyruk
lardan kaçınmaları I 

için Sayısal Loto'yu l 
hemen oynamaları I 
da önerildi.

Sadece sol elle yazanlar ‘solak' değil!
Avustralya'da 
yapılan ilginç bir 
araştırmada, 
sanıldığı gibi sadece 
sol elle yazanların . 
solak olmadığı 
ortaya çıktı. 
Queensland Tıp 
Araştırmaları 
Enstitüsü'nden bir 
grup bilim adamı, 
insan vücudunun en 
önemli organların
dan olan elin günlük 
yaşantıdaki yerini 
uzun sojuklu bir 
deneyle masaya.

yatırdı. 
Araştırmacılar; çok 
zeki olmalarından, 
köklerinin uzaydan 
gelmesine kadar 
çeşitli iddialara 
hedef olan 'solaklık' 
kavramı üzerinde 
yaptıkları değer
lendirmelerde 
sadece sol eliyle 
yazı yazanların 
solak olmadığı 
varsayımından yola 
çıktılar.
Araştırmacılar, elde 
edilen bulgularla sol 

eliyle top atıp, 
makas kullanan, kib
rit yakabilen ancak 
sağ elini yazı yaz
makta kullanan 
herkesin solak ola
bileceğini ortaya 
koydu.
Bulgular 
İngiltere'nin saygın 
psikoloji dergi
lerinden 
'Lateraiity'de de 
yayınlandı. 
Avustralyalrbilim 
adamlarının 
öncülüğünde 32 
ülkede 11 bin 
yetişkin üzerinde 
yapılan geniş çaplı 
deneyde, katılım
cılara önce hangi 
elleriyle yazı yazdık
ları ve buna nasıl 
karar verdikleri 
soruldu. Daha sonra 
da günlük hayat

larında çeşitli 
işlerde hangi ellerini 
tercih ettikleri 
sorusu yöneltildi. 
Bulgulara göre, 
deneklerin yüzde 
95'inin sağ ya da 
sol eliyle yazı 
yazma alışkanlığını 
hiç düşünmeden ve 
istemsizce kazandığı 
ortaya çıktı.
Deneklerin yüzde 5'i 
her iki elini de kul
lanabilirken, büyük 
bir çoğunluğunun 
sağ eliyle yazı 
yazarken günlük . 
hayatta çoğunlukla 
sol elini kullandığı 
ortaya çıktı. 
Bilim adamlarına 
göre, aslında solak 
olan biri, ilkokul 
çağlarında çeşitli 
etkenlerden dolayı 
sağ eliyle yazmayı

tercih etmiş olabilir. 
Bu kişilerin beceri 
gereken işlerde sol 
elini de en az sağ eli 
kadar iyi kullanması 
aslında hangi tarafı 
daha iyi kullandığını 
ele veriyor.
Bulguları, 'Dünyada 
sanılandan da çok 
solak olabilir' ifadesi 
ile değerlendiren 
bilim adamları, azın
lık olarak görülen 
solakların günlük 
hayatlarında çeşitli 
sıkıntılarla

karşılaştıklarına da 
dikkat çektiler.
Konserve açacağın
dan makasa, 
bilgisayardan elek
tronik el aletlerine 1 
kadar pekçok şeyin 
sağ elini kullanan 1 

insanlar 
düşünülerek 
üretildiğini 
belirten bilim 
adamları, aslında 
solakların sanılan* | 
dan da çok 
olduğunu 
belirtiyorlar.
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İşsizlik en önemli sorun
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Türkiye'de çalışmak 
için başvuran 11 bin 
600 yabancı işçiden 
5 bin 500'üne uygun 
koşulları taşıdığı için 
çalışma izni verdik
lerini söyledi.
Başesgioğlu, yapılan 
yeni düzenlemelerle 
Türkiye'de çalışmaya 
başlayan yabancı 
işçilerden 4 bin 
500'ünün SSK ve 
Bağ-Kur'a pirim öde
meye başladığını 
belirtti.
Çalışma Meclisi 12 
yıl aradan sonra 
dokuzuncu toplan
tısını bugün yaptı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Bakan Başesgioğlu, 
Çalışma Meclisi'nin 
ilk kez 1947 yılında 
toplandığını ancak 
düzenli olarak bu 
organizasyonun 
gerçekleştir
ilemediğini kaydetti. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) veri
lerine göre 
Türkiye'de işsizliğin 
yüzde 10 ile 10.5 
arasında seyrettiğini; 

ifade eden 
Başesgioğlu, işsizlik 
sıralamasında 
Türkiye'nin ÖECD 
ülkeri arasında 
dördüncü sırada 
olduğunu kaydetti. 
İşsizlikte Avrupa 
ortalamasının ise 
yüzde 9 olduğunu 
hatırlatan 
Başesgioğlu, işsi
zliği önlemenin belir
li yöntemlerinin 
bulunduğunu söyle
di. İşsizliğin sadece 
gelirden yoksun 
olma durumu 
olmadığını altını 
çizen Başesgioğlu, 
"İşsizliğin ekonomik 
yönünün ötesinde 
sosyal boyutu var. 
İşsizlik aile içi dağıl
malara ve toplumla 
olan bağları kopar
maya neden oluyor. 
İşsiz bir insanın 
halet-i ruhiyesini 
hepimiz biliyoruz. 
İşsize iş bulmak ona 
sadece ekonomik 
yönden destek ver- • 
mek değil, aile ve 
sosyal hayatını da 
düzene koymaktır" 
şelinde konuştu. 
İşsizliği makul 

/seviyelere çekmek 

için ekonomik büyü
menin ve ekonomik 
istikrarın gerekli 
olduğunu belirten 
Başesgioğlu, Şunları 
söyledi:
"İşsizliğin önüne 
geçmek için 
ekonomik büyü
menin yüzde 6'nın 
üzerine çıkması 
gerekiyor. Türkiye'de 
son iki yıldır 
ekonomik büyüme 
performası çok iyi 
gidiyor. 2003 ve 2004 
yılı rakamları fena 
sayılmaz. Ancak 
ekonomik büyümeye 
rağmen istihdam 
rakamlarında kımıl
dama yok. Bu olum
lu gelişmeler henü2 
istihdama yansı
madı. Biz(m gibi 
ülkelerde bu rakam
lara geç de olsa yan
sıyor. 2005 ve 2006 
yıllarında ekonomik 
büyümenin istih
dama yansıhıasım 
bekliyoruz. İşsizliği 
önlemek için 
büyüme pplitikamızı 
istihdam odaklı 
hale getirmek zorun
dayız. IMF ile 
yapacağımız anlaş
malarda bu konuya

dikkat etmemiz 
gerekiyor." ; 
Başesgioğlu, Avrupa 
Bifliği'nden alınan 
50 milyonluk kre
dinin İş Kurumû'na 
ulaştığını bu parayla 
25 bin kişiye mesleki 
eğitim verileceğini 
belirtti. • <
Bu yıl Türkiye'de 
çalışmak isteyen 11 
bin 600 yabancı 
işçinin müracat 
ettiğini, bunlardan 
gerekli koşulları 
taşıyan 5 bin 500 
kişiye izin verildiğini 
anlatan Başesgioğlu, 
yapılan yeni düzen
lemelerle 4 bin 500 
yabancı işçinin SSK 
ve Bağkur'la irtibat- 
lapdırıldığını kaydet
ti. Daha önce 
Türkiye'de çalışan 
yabancı işçilerin 
SSK ve Bağkur'a 
pirim ödemediğini 
yapılan yeni düzen
lemelerle bunun 
gerçekleştirildiğini 
ifâde eden 
Başesgioğlu, 
bunun yanısıra bü' 
yıl 5 bin vatan
daşımıza iş bulduk
larını söyledi.

50 yıl sonra 
dünya kaynar 

bİLkazanolaçak
Dünyada sıcaklık 
ortalamasının 50 yıl 
sonra 6-8 derece 
artacağı belir
tilirken, İsviçre 
Alpleri'riin 
buzullarının 50 yıl 
sonra yüzde 75'nin 
eriyeceği ve canlı 
türlerinin Kuzey'e 
doğru hareket ede
ceği açıklandı.
Dünyada sıcaklık 
ortalamasının 50 yıl 
sonra 6-8 derece 
artacağı belir
tilirken, İsviçre 
Alpleri'nin

■ BURSA HAKİMİYET VE ■ 
. KENT GAZETELERİNE . 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR ' 
1 KÖRFEZ REKLAM J 
I TEL:(0.224)5139683 ।

buzullarının 50 yıl 
sonra yüzde 75'nin 
eriyeceği ve canlı 
türlerinin Kuzey'e 
doğru hareket ede
ceği açıklandı. 
Sera etkisi yaratan 
gazların sınır
landırılması gerek
tiğini belirten yetk
ililer, "Acil önlemler 
alınmazsa Dünya 50 
yıldan daha kısa 
sürede gelecek 
felaketlere hazır 
olmalı" diye 
konuştu:

Görölii kopyalama tarihe karışacak
Özellikle korsanları 
ve beleşçi seyircileri 
ilgilendiren bu 
teknoloji haberi 
biraz daha zaman 
istiyor. Ama 
STMicroelectronics 
ve Thomson fir
maları görüntü
lerinin kopyalan
masını engelleyen 
sistemi şimdiden 
basına tanıttı.
Yayıncı ve film 
stüdyolarına yıllık 
zararı 3.5 milyar 
doları geçen korsan 
kopyaları engelleme 
amacı taşıyan bu 
çabanın temelini

secure video 
processor (SVP) adı 
verilen bir teknoloji 
oluşturuyor.
Yeni nesil kop

yalanâmaz filmlerin 
oynatılabilmesi için 
oynatıcı cihazların 
da SVP yongasına 
sahip olması

gerekecek. Firma 
'temsilcileri 
önümüzdeki yıl bu 
standarda uygun 
DVDçalarların 
piyasaya sürüle
ceğini açıkladı. 
Teknolojiyi 
geliştiren STMicro 
şirketi ünlü medya 
patronu Rupert 
Murdoch'a ait. 
Sistemin şu an için 
görünen tek sorunu 
yeni nesil cihazlara 
ihtiyâç duyması. 
Bu da en az 10 
yıllık bir süreç 
anlamına geliyor

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70 
GSMytO-ŞŞT) 491 31 30

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK 9İYA8İ OAZETB HHH 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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En çok kiraya, en az 
eğitime harcıyoruz

Hanehalklannın 2003 
yılında tüketim 
amaçlı yaptığı harca
malar içinde en yük
sek payı yüzde 28.3 
ile konut ve kira har
camaları, en düşük 
payı da yüzde 2 ile 
eğitim hizmetleri 
harcaması aldı. 
Bu arada geçen yıl, 
hanehalkı başına 
aylık ortalama tüke
tim harcaması ise 
738 milyon lira olarak 
tahmin edildi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 2003 
Hanehalkı Bütçe 
Anketi sonuçlarına 
göre, geçen yilki 
hanehalkı harca
malarının yüzde 
27.5'ini gıda ve alkol
süz içecekler, yüzde 
9.8'ini ulaştırma, 
yüzde 6.3'ünü giyim < 
ve ayakkabı, yüzde 
4.1’ini alkollü içecek, 
sigara ve tütün, 
yüzde 5.7'si ev 
eşyası, yüzde 2.2'sı 
sağlık, yüzde 4.3'ü 
haberleşme, yüzde 
2.2'si kültür ve 
eğlence, yüzde 4.1 
otel, lokanta, pastane 
ve yüzde 3.5'i çeşitli 
mal ve hizmetler 
oluşturdu.
Bu rakamlar önceki 
yıl, gıda harcamasın
da yüzde 26.7, alkol
lü içecek, sigara ve

Türk işadamına ilginç ceza
Beyaz Rusya'da 
restoran sahibi bir 
Türk işadamı, ikti
dara karşı sert 
eleştirileriyle bilinen 
bir Rus politikacıyı 
ağırlayınca, başını 
belaya soktu. Türk 
işadamınalju 
davranışı nedeniyle 
2 milyon ABD doları 
para cezası verildi. 
Alınan bilgiye göre

tütün yüzde 4.1, 
giyim ve ayakkabı 
yüzde 6.3, konut ve 
kira yüzde 27.3, ev 
eşyası yüzde 7.3, 
sağlık yüzde 2.3, 
ulaştırma yüzde 8.7, 
haberleşme yüzde 
4.5, kültür, eğlence 
yüzde 2.5, eğitim 
yüzde 1.3, otel, 
lokanta ve pastane 
yüzde 4.4 ile çeşitli 
mal ve hizmetler 
yüzde 4.6 oranında 
idi.,
Buna göre 2002 yılıy
la karşılaştırıldığında, 
2003'te gıda, konut, 
ulaştırma, eğitim har
camalarının yük
seldiği, ev eşyası ile 
çeşitli mal ve 
hizmetler harca
malarının ise 
gerilediği görülüyor. 
AYLIK ORTALAMA 
TÜKETİM 
HARCAMÂSI
Bu arada aylık ortala
ma tüketim harca
ması, değer olarak 
2002 yılında toplam

Türk işadamı 
Hüseyin Şahin, 
Beyaz Rusya 
Cumhurbaşkam'na 
karşı sürekli sert 
eleştiriler yönelten 
Rus politikacı Boris 
Nemtsov'u sahibi 
olduğu "Juravinka" 
isimli restoranda 
ağırladı. Türk 
işadamının 
restoranında geçen 

10 katrilyon 47 trily
on 306.8 milyar lira 
iken, 2003 yılında bu 
rakam 12 katrilyon 
363 trilyon 160.4 mil
yar liraya yükseldi. 
Türkiye'de hanehalkı 
başına aylık ortalama 
tüketim harcaması 
ise 2003 yılında 738 
milyon 341 bin 792 
lira olarak tahmin 
edildi. 2002 yılında 
söz konusu rakam 
610 milyon 903 bin 
124 lira idi.
Geçen yıl 'kentsel' 
yerlerde hanehalkları 
ayda ortalama 840 
milyon lira tüketim 
harcaması yaparken, 
'kırsal' yerlerdeki 
haneler ise ortalama 
558 milyon lira tüke
tim harcaması 
gerçekleştirdi. 
BÖLGELERDE 
DURUM
Tüketim harca
masının bazı böl
gelere göre 
dağılımında ise 
Akdeniz bölgesinde 

aralık ayında düzen
lenen basın toplan
tısında konuşan 
Nemtsov, Beyaz 
Rusya 
Cumhurbaşkam'na 
karşı yine sert 
eleştiriler yöneltti. 
Bunun üzerine 
Devlet Kontrol 
Komitesi, Türk 
işadamı Şahin'e 
"politik basiretsi

tüketim harca
malarının yüzde 
29.7'sini gıda, yüzde 
23.3'ünü konut, 
yüzde 11.7'sini 
ulaştırma, Batı 
Anadolu'da yüzde 
23.9'unu gıda, yüzde 
29.7'sini konut, 
yüzde 10.8'isin 
ulaştırma, Batı 
Karadeniz'de yüzde 
35.9'unu gıda, yüzde 
26.2'sini konut ve 
yüzde 6.8'ini 
ulaştırma 
aldı.
Diğer bölgelerden 
Ege'de, tüketim har
camalarının yüzde 
28.1 'ini gıda, yüzde 
29.2'sini konut ve 
yüzde 9.2'sini ulaştır
ma, Orta Anadolu'da 
yüzde 35.5'ini gıda, 
yüzde 27.2'sjni konut 
ve yüzde 7. Tini 
ulaştırma ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da yüzde 
39.9'u gıda, yüzde 
23.4'ü konut ile 
yüzde 6.2'sini ulaştır
ma oluşturdu. 
İstanbul'da ise tüke
tim harcamaları için
deki en yüksek payı 
yüzde 33.2 ile konut" 
aldı. İstanbul'da 
bunu, yüzde 20.1 ile 
gıda, yüzde 11.2 ile 
ulaştırma, yüzde 
5.4'er ile otel lokanta 
ve giyim takip etti.

zliği" nedeniyle 2 
milyon ABD doları 
para cezası verdi. 
Beyaz Rusya'da 
yaptığı dev yatırım
larla ün kazanan 
Türk işadamı 
Hüseyin Şahin, hak
sız yere para ceza
sına çarptırıldığını 
öne sürerek, karşı 
tazminat davası 
açacağını duyurdu.

Dünyadaki | 
bebek patlaması 

yavaşlıyor ı
Birleşmiş Milletler 
(BM), 2050'de 8,9 
milyara ulaşması 
beklenen dünya 
nüfusundaki 
demografik artışın 
yavaşladığını, 
ancak gelişme ve 
çevre için hala 
büyük engel oluş
turduğunu belirtti. 
BM'nin bugün 
dünya nüfusuyla 
ilgili olarak yayım
ladığı rapora göre, 
10 yıl önce 
öngörülmeyen 
nüfus artışındaki 
bu yavaşlama bir 
ölçüde AIDS 
hastalığının Afrika 
kıtasındaki etkisine 
bağlanıyor.
BM Dünya Nüfus 
Fonu tarafından 
hazırlanan raporda, 
bugün 6,4 milyar 
olan dünya nüfusu
nun yıllık artış 
hızının yilda 76 
milyon olduğu 
belirtildi. 2050'de 
dünya nüfusuna 
2,5 milyar daha 
ekleneceği ve bu 
rakamın 1950'deki 
dünya nüfusuna 
eşit olduğu 
kaydedildi.
Buna karşın 
1990'da yıllık yak
laşık 82 milyonla 
en yüksek ritmine 
ulaşan nüfus 
artışının 
yavaşladığı belir
tilen raporda, 
1960'da kadın başı
na altı olan çocuk 
sayının, aile planla
masının daha geniş 
kitlelere ulaşması 
ve etkin olması 
sayesinde bugün 
üçe indiği ifade 
edildi.
Tahminlere göre, 

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı bakımlı 
daire Sahibinden Satılık Daire

Diş Hekimi Özcan VURAL

Tel: 51314 76 - 51318 99
GSM:0.533.3564439

dünya nüfusunun 
yüzyıl ortasında en 
yüksek noktasına 
ulaşacağı ve 
doğurganlığın 
düşeceği bildirilen 
raporda, ancak bazı 
ülkelerin bu nok- J 
taya diğerlerine 
oranla çok daha | 
sonra 
ulaşacağı kaydedil
di.
Yakın geçmişteki j 
yüksek doğurgan- • 
lık oranından ötürü 
nüfusları genç olan 
bu ülkelerin nüfus 
artışlarının da 
devam edeceği 
görüşü dile getir
ilen raporda, dünya 
nüfusunun 1,2 mil-1 
yarını oluşturan- j 
ların 10 ila 19 
yaşında olduğu, j 
bunun da şimdiye 
dek kaydedilen en 
yüksek oran 
olduğu belirtildi. 
BM raporunda ayrı
ca en az gelişmişlik 
düzeyini yakalayan 
49 ülkenin nüfus
larının üçe kat
lanacağı ve bun
ların 2050'deki . 
nüfuslarının 1,7 
milyara ulaşacağı I 
kaydedildi.
Gelişmekte olan 
ülkelerin yüzde 
96'sında nüfus 
artışının devam 
etmesinin 
öngörüldüğü belir- g 
tilen raporda, çok-1 
tan azalmaya 
başlayan Avrupa j 
ve Japonya nüfus
larının düşüş rit- | 
minin devam ede
ceği ve 2010-2015 1 
döneminde bu 
düşüş oranının 
ikiye katlanacağı 
ifade edildi. ‘

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET — > 513 96 83
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Balık nasıl seçilir? 
Nasıl saklanır?

Kansere
karşı yeni

Balık mevsimi geldi. 
Yapacağınız 
yemeğin lezzetli ve 
sağlıklı olması için 
balığın alınmasının 
ve saklanmasının 
çok iyi bilinmesi 
gerekir. Taze balık 
ile bayak balık 
arasındaki farkı nasıl 
anlayabilirsiniz? 
Balık eti, tazeyken 
veya tazeliğini 
muhafaza ederken 
tüketilmesi gerekir. 
Çünkü kırmızı • 
etlerde olduğu gibi 
uzun süre din- 
lendirilmeye ve 
terbiye edilmeye 
gelmez.
Yapacağınız 
yemeğin lezzetli ve 
sağlıklı olması için 
balığın alınmasının 
ve saklanmasının 
çok iyi bilinmesi 
gerekir. Taze balığın 
görünüşü son 
derece canlı olur. 
Taze balık ile bayat 
balığı aşağıdaki fark
lılıkları ile 
anlayabiliriz: 
I.Taze balığın göz
leri parlak ve dışa 
bombeli olur. Balık 
tazeliğini yitirmeye 
başlayınca gözleri 
buğulanmaya başlar 
ve daha sonra içeri 
çöker.
2 Taze balığın derisi 
gergin ve parlak 
olur. Pulsuz balıklar
da bayatlamaya 
başladıkça derisinin 
parlaklığı azalır ve 
özellikle karın 
tarafında buruşmalar 
meydana gelir. Taze 
balığa parmakla 
dokununca meydana 
gelen çukurluk anın
da düzelir. Halbuki 
bayatlamış balıklar
da bu iz kalır.
Balığın parlaklığıyla 
yetinmemek gerekir. 
Çünkü tezgahtaki

balıklara devamlı su 
serpildiği için parlak 
görünebilirler.
3 Taze balığı başın
dan tutup kaldırınca 
kuyruğu aynen tep
sideki gibi dimdik 
kalkar. Halbuki bayat 
balığı bu şekilde 
kaldırınca kuyruk 
kısmı aşağı doğru 
sarkar.
4 Taze balığın solun
gaçları canlı kırmızı 
olur. Balık bayat? 
ladıkça bu renk 
değişir. Ancak bazı 
balıkçılar, balıkların 
solungaçlarını boya
ma gibi bir aldat
macaya başvurur. 
Bunlara dikkat 
edilmelidir.
5 Taze balık hemen 
hemen kokusuzdur. 
Bayatlamaya 
başlayınca asit 
kokusu yaymaya 
başlarlar.
6 Pullu balıkların 
pulları tazeyken 
vücuda sıkıca 
yapışıktır. Elimizi 
kafadan kuyruğa 
doğru sürtünce 
pulların gelmemesi 
gerekir.
BUZDOLABINDA 3 
GÜN KALABİLİR 
Balığın alınması 
kadar saklanması da 
çok önemlidir.
Balıklar genelde oda 
sıcaklığında (20 
derece) 20 saat süre 

ile tazeliklerinden bir 
şey kaybetmeden 
durabilir. Bu, kış 
ayları için geçerli 
olup yaz aylarında 
klimasız yerlerde bu 
süre oldukça kısalır. 
Eğer bu süre 20 
saati geçecekse 
muhakkak temi
zlenip buzdolabına 
konulmalıdır.
Buzdolabında 3 gün, 
0 ila 5 derecede 14 
gün saklanabilir. 
Deep-freeze"lerde 
saklama süreleri; 
hamsi, sardalya gibi 
küçük balıklar için 3 
ay, 3 ila 4 adedi bir 
kilo gelen çipura, 
lüfer gibi balıklar 
için 5 ila 6 ay. Her 
biri 1 kilodan büyük 
balıklar için ise 6 ila 
8 aydır. 25 derecelik 
"deep-freeze"lerde 
ise bu süre yaklaşık 
yüzde 50 artar.
DONDURMADAN 
TEMİZLEYİN 
Hamsi, sardalya ve 
gümüş gibi balıklar 
temizlenmeden, 
büyük balıklar 
temizlenip dondurul
malıdır.
Dondurduğunuz 
balıkları çözdüğünüz 
taktirde tekrar don- 
durmamalısınız bak
teri üremesi açısın- • 
dan sakıncalı ola
bilir. Bu nedenle kul
lanacağınız miktarda 

dondurmak tavsiye 
edilir, etin diriliğini 
koruması için 
tuzlanması unutlma- 
mahdır. Ambalajları 
önce buzdolabının 0 
ila + 5derecelik , 
bölümünde birkaç 
saat soğutmalı, 
sonra derin don
durucuya koyup 
"şoklama" konumu-, 
na getirmelisiniz. 
Balığı çözeceğiniz 
zaman, iri balıkları 
buzdolabının normal 
kısmına alıp bir gün 
dinlendirmelisiniz. 
Haşlanmış küçük 
karidesler ise hemen 
sıcak suya atılabilir. 
Balık neden faydalı? 
Bütün balıkların 
hemen hemen besin 
değerleri birbirlerine 
yâkındır. İçlerinde A, 
D, E ve B grubu bazı 
vitaminlerle pota
syum, fosfor, 
kalsiyum (özellikle 
kılçıklarında ve 
kuyruğunda), pro
tein (yüzde 3’ü 
oranında), çinko, 
civa, iyot, kükürt, 
selenyum, gibi 
madenlerle mineral
leri içermektedir. 
Yağların yapı 
taşlarından olan 
Dokosa Heksaonik 
Asit yani DHA ve 
EPA hücre sağlığı 
açısından çok önem
lidir ve sadece balık
la anne^sütünde 
bulunur. İşte bu yüz
den yağlı balık daha 
faydalıdır. Kasım 
ayından itibaren 
mayısa kadar balık
ların hepsinin en 
yağlı olduğu 
dönemdir. Yalnız ilk
bahar yaz aylarında 
yumurta bırakma 
zamanları olduğun
dan içerdikleri 
değerler açısından 
zayıf olurlar.

Amerikan Kanserle 
Mücadele Enstitüsü 
(NCİ), kanserle 
mücadelede “nan- 
oteknolojiyi” kul
lanabilmek için gir
işim başlattı.
Girişim kapsamın
da beş yıl süreyle 
yapılacak araştır-: 
malar için 144,3 
milyon dolarlık 
bütçe ayrıldı. 
CNİ başkanı 
Andrevv von 
Eschenbach imza
sıyla yapılan yazılı 
açıklamada, “nan- 
oteknolojinin 
kanseri önleme, 
teşhis ve tedavi 
etmede olanakları
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ciddi biçimde 
değiştirecek potan
siyele sahip 
olduğu” belirtildi.

' Nanoteknoloji, 
molekül düzeyinde 
mühendislik 
anlamına geliyor. 
Bir nanometre, 
metrenin milyarda 
biri; bir başka dey
işle, insan saçının 
yaklaşık 80 binde 
biri. Bu teknoio- 
jinün ürünü “minil” 
robotlar, vücut 
içine sokulacak ve 
hastalıklı bölgel? 
erdeki kanserli 
hücreleri bulup yok 
edebilecek.
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Kardeş şehir belediyecileri uğurlandı
Gemlik’in Kurtuluş Şenliklerine katılan Gemlik’in kardeş şehri Romanya'nın Navodari Belediyesi meclis üyeleri, veda gecesinden sonra dün sabah ülkelerine hareket ettiler
Gemlik’in Kurtuluş 
şenliklerine katılan 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
kardeş şehri 
Navodari Belediyesi 
meclis üyeleri, 
düzenlenen veda 
gecesinden şonra 
ülkelerine uğurlandı. 
Önceki gece konuk
ların kaldıkları 
Atamer Hotel’de 
Gemlik Belediyesi 
tarafından düzenle
nen “Veda Gecesi” 
ne Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

Belediye Başkanı Mehmet Turgut gece 
boyunca salonun en neşeli kişisi oldu.

Gemlik Beledediye 
Meclis üyeleri, 
Navodari eski 
Belediye Başkanı 
Dobro İon ve eşi 
ile meclis üyeleri, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
eşi Nuriye Turgut, 
katıldılar.
Yemekten sonra 
“Saim” saz ekibinin 
Türk sanat müziği 
dinletisinin ardından 
“Ersel”in müziği ile 
Türk ve Romen 
belediyecileri 

doyasıya eğlendiler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
gecede yaptığı 
veda konuşmasında , 
Navodari ve Gemlik 
halkının kardeşliği 
nin artık kalplere 
işlendiğini, bu 
dostluk ve kardeş 
liğin her geçen gün 
artarak ilerlediğini 
söyledi. Gemlik’ten 
Navodari halkına 
sevgilerimizin götü 
rülmesini isteyen 
Mehmet Turgut, 
konuk Romenler için 
havai fişek gösterisi 
düzenledi. Gece 
boyunca mikrafonu 
elinden bırakmayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
dans etti, horon 
tepti, çiftetelli 
oynadı. Başkanın 
neşesi salonda 
bulunanları da 
neşelendirdi.
Karşılıklı davetlerin 
yapıldığı veda 
gecesinde gelecek 
yıl buluşma dilekleri 
iletildi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Novadon Belediyesi eski başkanı Dobre İon, Kayma 
kam Sadettin Genç, meclis üyesi Cemal Aydın Aybey gecede aynı masayı paylaştılar.

Norveç’ten ‘Orkinos’ geldi
Seyfettin SEKERSÖZ

Norveç'ten getirildiği 
bildirilen şoklama 
Orkinos balıkları 
Akçalar'da 
bulunan Kerevitaş 
Konserve

Fabrikasına 
götürülüyor. 
Hollanda bandıralı 
HOLLAND 
KLIPPER adlı 
soğuk hava 
depolu gemiyle

ilçe İskel'esi’nden 
boşaltılan Orkinos 
balıkları kamyonlarla 
işlenmek üzere1 
fabrikaya 
götürülüyor. 
Geçtiğimiz Mart 
ayında yine 
Kerevitaş Konserve 
fabrikasına 
Gemlik iskelesi 
üzerinden Ton balığı 
nakliyesi yapılmıştı. 
Bursa'nın Akçalar 
Beldesinde 
bulunan Kerevitaş 
Konserve fabrikası 
için getirilen 
Orkinos balıklarının 
yaklaşık 200 
ton olduğu 
belirtildi.
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Uludağ Üniversitesine tahsis edilen Sunğipek Fabrikası ve arazisinde çalışmalar başladı

Üniversite hazırlıkları başladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotiTiail.com

Üniversiteye doğru

Dün bilimsel bir toplantıdan yeni dönen Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı hemşehrimiz 
Prof. Dr. Müfit Parlak ile uzun bir telefon görüşme* 
si yaptım.

öneki gün Sunğipek Fabrikası depolarında bulu* 
nan tütünlerin taşındığını görünce kendinden çalış* 
malar hakkında bilgi almak istedim.

Güzel haberler aldım. Sevindim.
İlk haber Gemlik’te açılacak yüksek okul ve fakül* 

teler içişleri yürütecek bir Müdürün önümüzdeki 
günlerde atamasının Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran tarafından yapılacağı İdi.

Üniversite Senatosu Gemlik’te incelemede 
sağlam görülen fabrikaya girişteki eski yemekhane 
ve puntörlük binasının poliklinik olarak hizmete 
açılmasını kararı almış.

Bu konuda teknik çalışmalar tamamlanmış.
Ödenek sağlanmasıyla Gemliklilere hizmet ede* 

cek, Uludağ Üniversite Tıp Fakültesine bağlı bir 
Poliklinik hizmete girecek.

Sağlık açısından sevindirici bir haber.
İkinci İse bu öğrenim yılında iki yüksek okulun 

öğrenime açılması İçin YÖK başvurulmuş olması.
Biliyorsunuz daha önce yapılan başvuru, 

Sunğlpek’in Üniversiteye devri yapılmadığı için 
geri çevrilmişti.

Gelişmeler hızla devam ediyor.
Bu yıl iki okulun devreye girmesi demek gelecek 

yıl 12 yüksek okulun açılması demektir.
Gemlik Üniversitesiyle gelecek beş yılda büyük 

değişiklik yaşayacak.
Bu konuda emeği geçenler İse unutulmayacak, 

İsimleri kalın harfler İle okulların duvarlarına kazı*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit 
Parlak, önümüzdeki günlerde Gemlik’e Koordinatör 
Müdürü’nün atanacağını, ilk yapılacak işin polikliniği 
Gemliklilerin hizmetine açmak olduğunu söyledi,
Sunğipek Fabrikasının Uludağ 
Üniversitesi’ne tahsis işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra, çalış
malara hız verildiğini söyleyen 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak, 
üniversite bünyesi içinde eski puan
taj binasının poliklinik 
yapılacağını ayrıca bu öğretim 
yılında iki Yüksek Okulun açılması 
için YÖK’e başvurduğunu, 
Denizcilik Yüksek Okulu’nun 
işlemleri için Bakanlar Kurulu’ndan 
karar beklediklerini söyledi. Syf 3’de

Tinerci dehşeti
Kayhan Mahallesi’ndeki bir 
Serkan Aryay adlı gençten 
isteyen sabıkalı tinerci O.K. ,

cafede bilgisayar ile oynayan 
yerini kendisine bırakmasını 
genç çocuğu bıçakladı.

Önceki gün Kayhan 
Mahallesi 1 Nolu 
Cadde Sahil 
Sokak’taki Mouse 
Cafe’de bilgisayarda 
Internet İle oynayan 
Serkan Aryay (20) 
adlı gence yaklaşan 
O.K. (15) adlı sabıkalı, 
yerini boşaltıp, 
kendisine vermek

istediği ve boşaltma
ması üzerine, bir 
süre sonra tekrar 
cafeye gelerek, bil
gisayarda oyununa 
devam eden Serkan 
Aryay’ı bıçakladı.
Olaydan sonra, 
SSK Hastanesi’ne 
kaldırılan Aryay, 
burada İlk tedavisi

yapıldıktan sonra 
hayati tehlikesi 
bulunması üzerine, 
Devlet Hastanesi’ne 
sevkedilerek, 3 saat 
süren ameliyata alındı. 
Sabıkalı olduğu 
öğrenilen O.K. ise, 
bıçaklama olayından 
sonra cafeden kaçtı. 
İlçe Emniyet güçleri,

O.K.’yı Çukurbahçe’de 
bulunan ve tinercilerin 
mekanı olarak 
bilinen İmam 
Hatip bina 
inşaatında bularak, 
gözaltına aldı.
Dün, Adliye’ye 
sevkedilen O.K. 
tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.

mailto:kadri_guler@hotiTiail.com


Sayfa j17 Eylül 2004 Cuma

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Trafik Disiplini...

Yurttaş bilinçleniyor.
Uygulamadan kaynaklanan rahatsızlıklarını 

her platformda dile getiriyor ve çözüm 
üretilmesini istiyor.

Basın da iletişim aracı olduğuna göre; yurt
taşların sıkça başvurdukları bir kurum.

Bu kez yurttaşın sorunu trafikten kay
naklanıyor.

Trafik;
Türkiye’de olduğu gibi Gemlik’te de ciddi bir 

sorun.
Yaya ve araç trafiği birbirine karışmış 

durumda..
Özellikle salı günleri ve yaz aylarında tam 

bir keşmekeş yaşanıyor..
Sorun trafik polisinin tek başına çözeceği 

nitelikte değil.
Asıl sorun alt yapı..
Gemlik’in kentsel donanımı yoğun trafik 

yükünü kaldırmaya elverişli değil.
Dolayısıyla trafik akışında tıkanmalar oluyor.
Demek ki;
Sürücülere ve yayalara çok iş düşüyor.
Kurallara uymak.
Bir de belediyeye doğal olarak..
Gerekli önlemleri almak ve denetlemek 

gibi...
Kent içi belediye otobüslerinin duruş 

kalkışları örneğin.
Amacı kamu hizmeti yaparak ulaşımı rahat

latmak olan otobüsler; ne hikmetse durak 
kenarına tam yanaşmıyorlar. Yolun ortasında 
yolcu indirip bindiriyorlar.

Israrla yinelenen bu durum;
Özellikle kent trafiğinin yoğun olduğu 

akşam ve sabah saatlerinde uzun konvoylara 
neden oluyor.

Ve dahi çalışanlar işlerine geç gidiyor.
Durak koşulları yetersizse amaca uygun 

çözümler üreterek belediye bu sorunu çözmek
le yükümlü..

Belediyeler kent insanının rahatlığı için 
kuruluyor.

Kültürel, sanatsal etkinlikler yapacak.
Örneğin son festival, gerek organizasyon 

gerek düşünce sistemi açısından toplumun 
tüm kesimlerinden övgü aldı.

Kentin temiz ve sağlıklı olmasını sağlamaya 
dönük çalışmaları yapacak yapıyorda..

Tüm bunlara ek olarak;
Trafik akışını kolaylaştırmak için de alt 

yapıyı hazırlayacak.
Ama;
öncelikleri de akılcı düşünerek planlaya

cak.
Kent ve kentli için yaşamını kurguladığına 

inandığımız başkan; belki de bilgisi dışında 
olan bu konuda da duyarlılığını ortaya koyacak 
ve gereken önlemleri alacaktır.

Kuşkusuz trafik sorunu bugünden yanna 
çözülecek bir sorun değil..

Bir koordinasyon ve yaklaşım sorunu..
Ancak trafik kurallarına uygun araç kul

lanımının sağlanması da çok zor değil ya..

Kaza geliyorum demez
İstiklalCaddesi’nde dün dikkatsizlik ve aşırı hız 
nedeniyle meydana gelen trafik kazasında Hilal Işık 
adlı bayan başından hafif yaralandı.
İstiklal Caddesi
üzerinde
yaşanan 
trafik kazası
ucuz atlatılırken
bir kişi başından 
yaralandı.
Dün saat 16.oo
sıralarında
Ziraat Bankası
önünden Fırın
sokak istikame
tine giriş yap
mak isteyen 
İsmail Işık’ın 
kullandığı 
16 ZK 973
plakalı özel 
araca Çarşı 
meydanından 
gelen Hayati 
Durmuş'un 
kullandığı 
16 T 5027
plakalı Taksi 
hızla çarptı. 
Çarpma sonucu 
özel otoyu 
kullanan İsmail
Işık'ın eşi Hilal 
Işık (42) başın
dan yaralandı. 
Bin anda ana
baba gününe 
dönen İstiklal
Caddesinde 
trafik sıkışırken 
Fırın sokakta 
bulunan Kırtasiye 
dükkanına 
gitmek için 
caddeden dönüş 
yaptıklarını 
söyleyen İsmail 
Işık, kendilerine

trafik bir andaitikialCaddesigdeO 
en,yüzlerce kişi kaza;

çarpan taksinin 
süratli olduğunu 
söyledi.
Başından 
yaralanan Hilal 
Işık hastaneye 
götürülürken 
Taksi sürücüsü 
Hayati Durmuş 
alkol muayenesi 
için hastaneye 
gönderildi.

BURSA HAKİMİYET VE ■
■ KENT GAZETELERİNE 
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEZ REKLAM |

TEL : (0.224) 513 96 83 9
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit 
Parlak, önümüzdeki günlerde Gemlik’e Koordinatör 
Müdürü’nün atanacağını, ilk yapılacak işin polikliniği 
Gemliklilerin hizmetine açmak olduğunu söyledi.

Erol GÜRÇAY

lUludağ ÜnivereitesFn^âhsi^diîenSÛnğipek Fabrikası ve arazisinde çalışmalar başladı

Kimler (AB) karşıtı

Kadri GÜLER

57. hükümet tarafından 
Uludağ Üniversitesi’ne 
tahsisi yapılan ancak 
devir işlemleri iki 
yıldır geçiktirilen 
Sunğipek Fabrikası 
ve arazisinin 
Üniversiteye devrinin 
tamamlanmasından 
sonra çalışmalar 
hızlandırıldı.
Fabrikanın depoların
da yurdun çeşitli yer
lerinden getirilen ve 
depolanan TEKEL’e 
ait tütünlerin 
boşaltılmaya 
başlandığını 
söyleyen Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit Parlak, 
önümüzdeki günlerde 
Gemlik’ten sorumlu 
bir Koordinatörün 
atamasının yapıla
cağını bunun da 
muhtemelen 
ziraatçı Bir 
Profesör olacağını 
söyledi.

TAŞI
GEDİĞİNE 1

İnan Tamer

Niye tutulsun?
Maliye Bakanı, 
“Özelleştirme için laf 
edenin bundan sonra 
dili tutulur” demiş. 
Niye tutulsun? 
Laf ede ede milletin 
malı kurtulur.
Uğraş da o...

Uludağ Üniversitesi’ne devredilen Sunğipek Fabrikası’nda ilk önce 
poliklinik binasrhizmete sokulacak. Bu yıl iki yüksek okulun açılması 
için girişimler başlatıldı.

ÖNCELİK 
POLİKLİNİĞE 
VERİLİYOR 
Dekan Parlak 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Sunğipek 
Fabrikası’nda 
puantörlük ve 
yemekhane olarak 
kullanılan girişteki 

binanın onarılarak 
hemen Üniversiteye 
bağlı bir polikliniğin 
Gemliklilerin hizmetine 
açılacağını, bunun 
çalışmalarının 
sürdürüldüğünü 
söyledi.
Tahsis gerçekleştiği 
için önümüzdeki 
öğrenim yılına 
yetiştirilmek üzere 
iki yüksek okulun 
açılması için 
Rektörlüğün YÖK'e 
başvurduğunu da 
söyleyen Prof. Dr.. 
Müfit Parlak, 
açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: 
"Karacabey de 
kapatılan iki yıllık 
ithalât ve ihracat 
Yüksek Okulu 
Üniversite Senatosu 
tarafından Gemlik’te 
açılmasına karar 
verildi. Gemlik’te 
Serbest Bölge’nin 
açılması 
bu konuda çevresel 
ihtiyaçları ortaya 
koyuyor. İthalat ve 
İhracat İşlerinden 
anlayan personel 

yetiştirilmesi 
sağlayacağız. 
Böylece Gemlik’e 
açılacak yüksek okul 
sayısı 12 ye çıkacak." 
Hukuk Fakültesi 
işinin tamamlandığını 
belirten Dekan 
Parlak, dört yıllık 
Denizcilik Yüksek 
Okulu için Bakanlar 
Kurulu’ndan karar 
beklediklerini de 
belirtti.
Gemlik’te 
Üniversitenin tüm 
Fakülte ve yüksek 
okullarıyla açılmasın
dan sonra sosyal 
yaşam ve ekonomik 
yaşamın değişeceğini 
bilderen
Prof. Dr. Müfit Parlak, 
gelecek yıllarda 
Gemlik Körfezi’nde 
1960 yıllarda 
gördüğümüz 
yürek, optimist, 
yelkenlilerin 
körfez’i süsleyeceğini, 
su sporlarının 
tümünün ÜniversAc 
bünyesinde faaliyet 
göstereceğini de 
söyledi. \

(AB) ile görüşmeler, yıl sonunda 
başlayacak.

Çünkü (AB) artık Türkiye’ye fark
lı bakıyor.

Ortadoğu’ya komşu olması 
gerektiğini, iyi anladı.

Amerika’yı bu bölgede, yalnız 
bırakamayacağını kavradı.

Yavaş yavaş taraflar da belli 
olmaya başladı.

(AB) karşıtlığını bir politika 
olarak belirleyenlerin, dönmesi 
mmkün değil.

Ama. Kararsız olanların yönü 
(AB) ye döndü.

(PKK) da (AB) karşıtı öldüğünü 
ispatladı.

Son zamanlarda özenle terörü 
tırmandırdı.

(PKK) karşı olduğuna göre, 
demek ki Türkiye doğru yolda.

İsrail’de, Türkiye’nin (AB) ye 
girmesini istemiyor.

İsrail’i! yazarlar ve yetkililer, artık 
bize silah satamayacakları için 
üzülüyorlar.

ARtık sakin ve sağduyulu düşün
menin zamanı geldi.

Bu stratejik coğrafyada, 
Türkiye’nin tek başına kalamaya
cağını herkes anladı.

Yabancı sermayenin önemini, 
herkes kavradı.

Hele 220 milyar dolar sorçlu bir 
ülke için, yabancı sermayenin bir 
devlet kuşu olduğunu anladı.

Yakın bir tarihte ilçemizde, 
YAZAKI firması fabrika kurdu.

Herkes orayabir yakınını sokmak 
için, birbirlerini çiğnedi.

Belki de en ulusalcı geçinenler, 
en çok adam sokmaya çalıştı.

Bir düşünün:
PKK ve İsrail (AB) karşıtı ise, 

demek ki ülkemiz doğru yoldadır.

GUNUN SOZU

Kötülüğü kötülükle yenme, 
Kötülüğü iyilikle yen.

“İncir

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASI GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Isıldır bitirilemeyen Kapalı Spor Salonu ödeneksizlikten yarım kaldı

Ödenek bitti, inşaat durdu
Temeli 1994 yılında 
atılmasına rağmen 
aradan geçen 
10 yıl içinde ancak 
beton işlemi 
bitirilen Kapalı Spor 
Salonu'nda çalış
malar ödeneksizlik 
nedeniyle 
durduruldu.
Yaklaşık iki ay önce 
tüm beton işleri 
bitirilen bin 500 kişi
lik inşaatta 2004 yılı 
için çalışmaların 
ödeneksizlik 
nedeniyle durdurul
duğu öğrenildi. 
Gemlik'ti gençlerin 
kapalı yerde spor 
yapılabilme şansını 
yakalayacakları spor 
salonunun ödenek
sizlik nedeni ile 
yarım kalması 
I hayretle karşıla 

nırken, inşaatın üç 
yıl sonra yapılacak

Gemicioğlu ailesinin acı günü

olan genel seçimlere 
yakın bir zamanda 
bitirileceği 
konuşuluyor.
Bursa’nın ilçelerinin 
çoğunluğu yıllar 
önce kapalı spor 
salonuna kavuştuk
ları halde, Gemlik’in 
18 yıldır kapalı 

spor salonunun 
tamamlanamaması 
vatandaşlar 
tarafından 
siyasilerin Gemlik’in 
sorunlarına 
yeterince önem 
vermemesinden 
kaynaklandığı 
ifade ediliyor.

Spor severler, 
bir ah önce ek 
ödenek gönderi 
lerek, kapalı spor 
salonunun 
önümüzdeki yaz 
aylarına kadar 
tamamlanarak, 
gençliğin hizmetine 
açılmasını istiyorlar.

Umurbey 
Konseri I 

bu akşam

Umurbey'in düş
man işgalinden 
kurtuluşunun 
82. yıldönümü 
için düzenlenen 
ancak yağmur 
nedeniyle ertelenen 
konser bu akşam 
yapılacak.
Umurbey spor 
sahasındâki konser 
saat 19.oo da 
havai fişek 
gösterileriyle 
başlayacak.
Umurbey

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, yaptığı 
açıklamada, Vatan 
Şaşmaz'ın sunucu
luğunu yapacağı 
konsere Tufan 
Kayhan, Nilgün, 
Elbi ve Martılar 1 
Saz grubunun yanı 
sıra Kumla 
Şenliklerine 
katılan Filiz 
Karataş’ın da 1 
katılacağını 
söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik'te uzun 
yıllar Akbank 
Müdürlüğü yapan 
Sadık Gemicioğlu 
-ile Avukat Zeki 
Gemicioğlu 
ve Ahmet 
Gemicioğlu'nun 
anneleri Naciye 
Gemicioğlu 
(85) vefat etti. 
Gemlik Belediye 
eski başkanların- 
dan merhum 
İbrahim Akıt'ın 
kardeşi ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt'ın 
halası olan Naciye 
Gemicioğlu, 
uzun süren 
rahatsızlığını 
yenemedi.
Naciye 
Gemicioğlu'nun

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tâmamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 
TEL : (0.505) 486 18 24

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK 

TEL : (0.224) 538 01 M
ABONE OLDUNUZ MU? ||.

abone olun J 
kdUlâU OKUYUN okutun I
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Ekonomide 1922 yılına dönülüyor
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
YTL'nin tanıtımı için 
yapılan basın toplan
tısının açış konuş
masında uygulamayı 
ekonomide yeni bir 
sayfa açmak olarak 
yorumladı ve bu 
icraatı 1922'lere 
dönüş olarak 
görüyorum' dedi 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, mil
lete "adil ve kalkınmış 
bir Türkiye" sözü 
verdiklerini belirterek, 
"Bizim bu sözümüzü 
gerçekleştirmemiz, 
Türkiye'nin mutlaka 
çağın gereklerine 
uygun bir değişim 
rüzgarı yakalamasına 
bağlıdır. Allah'a şükür
ler olsun ki o değişim 
rüzgarı ülkemizin bir 
ucundan diğer ucuna 
esmeye, bu toprak
ların her bir karışında 
umut yeniden yeşerm

IBALIK TUTMA ZEVKİNİ | 
| BİZİMLE YAŞAYIN I

Erkan ŞENEN

□ Her çeşit balık ağları 
I □ Sakana Misina Ağları 
I □ İp Ağ

□ Fanya

İD Mantar, kurşun
□ İp Çeşitleri
□ Sandal Malzemeleri

İD Kürek
□ Çapa
□ Macun
□ Galvenizli çivi
□ TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 
16/A MUDANYA

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

eye başlamıştır" dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
Başbakanlık Yeni 
Bina'da Yeni Türk 
Lirası'nın tanıtımı 
dolayısıyla düzenle
nen toplantıdâ yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'nin 
ekonomisi, yönetimi, 
iç ve dış ilişkileri ve 
insanlarıyla yeniden 
umutlu, aydınlık, 
güleryüzlü bir tablo 
çizdiği yeni bir döne

min kapılarını aral
adığını belirtti.
"Şükürler olsun ki 
ülkemiz bugün 
ekonomik olarak kri
zlerden doğan tıkan
ma noktalarını önemli 
ölçüde aşmış, güven 
ve istikrarı yakala
yarak yeni ufuklara 
doğru yol almaya 
başlamıştır" diyen 
Erdoğan, çıktıkları bu 
yolculuğun uzun bir 
yolculuk olduğunu, 

gerek ekonomide 
gerekse kamu yöneti
minin diğer alanların
da daha epeyce 
mesafe almaları 
gerektiğini her vesi
leyle söylediklerini 
kaydetti.
Erdoğan, göreve 
geldikleri günden bu 
yana aldıkları 
mesafenin de asla 
küçümsenmemesi 
gerektiğini ifade 
ederek, şöyle konuş
tu: "Türkiye, bugün 
artık makro ekonomik 
dengelerini kurmuş ve 
sürdürülebilir büyüme 
konusunda istikran 
yakalamış bir durum
dadır. Mali disipline 
sıkı sıkıya bağlı 
kalarak koyduğumuz 
hedefleri yakalamak 
için var gücümüzle 
çalışmaya devam 
ediyoruz. İç ve dış 
piyasalarda 
ekonomimize duyulan 

güvenin korunması 
için bizim üzerinde 
son derece has
sasiyetle durduğumuz 
bir konudur, Bu 
bakımdan bugüne 
kadar elde ettiğimiz 
ekonomik kazanım- 
larımızı korumak ve 
daha da geliştirmek 
konusunda çok 
dikkatliyiz. Attığımız 
her adimin bu ülkeyi 
aydınlık geleceğine 
biraz daha yakinlaştır- 
masi gerektiğinin bil'; 
inci içerisindeyiz. 
Bizim bu millete ver
ilmiş, adil ve kalkın-: 
mış bir Türkiye 
sözümüz var. Daha en 
başta biliyorduk ki 
bizim bu sözümüzü 
gerçekleştirmemiz, 
Türkiye'nin mutlaka 
çağın gereklerine 
uygun bir değişim 
rüzgarı yakalamasına 
bağlıdır. Bunun için 
çalıştık, bunun için 
çabaladık, gece- 
gündüz demedik, bu 
maratonu devam 
ettirdik. Allah'a şükür
ler olsun ki o değişim 
rüzgarı ülkemizin bir 
ucundan diğer ucuna 
esmeye, bu toprak
ların her bir karışında 
umut yeniden yeşerm
eye başlamıştır." 
"İSTEDİK Kİ..."1 -• 
Başbakan Erdoğan, 
göreve geldikleri gün
den bu yana bu 
değişim anlayişı 
çerçevesinde birçok 
alanda köklü reform
lar gerçekleştirdikleri
ni belirtti. Uzun yıllar 
ihmal edilmiş kronik 
problemlerin üzerine 
cesaretle gittiklerini, 
kanğren olmuş pek 
çok meselede çözüm 
için kaçınılmaz hale 
gelen yapısal 
dönüşümler, 
iyileştirmeler ve 
yenilemeler gerçek
leştirdiklerini anlatan 
Erdoğan, şunları kay
detti: "İstedik ki 100. 
yılını kutlamaya hazır
lanan Cumhuriyetimiz 
kendini yenilesin ve 
artık nihayet adım 
adım muasır 
medeniyet seviyesine 
yükselme hedefine 
doğru ilerlemeye 
başlasın. İstedik ki bu 
fedakar millet çektiği 
sıkıntılardan kurtulsun 
ve hakettiği huzur ve 
mutluluğa artık 

ulaşsın, istedik ki 
geleceklerinden 
umudunu kesmiş 
çocuklarımız ve genç
lerimiz umutla, 
gururla, heyecanla 
ülkelerine olan 
inançlarını tazelesin. 
İstedik ki Türkiye 
büyük tarihsel 
birikimine, zengin 
doğal potansiyeline 
ve engin kültürüne 
layık bir noktaya 
gelebilsin.
Bugün görüyoruz ki 
Türkiye'nin geleceği j 
adına kurduğumuz bu 
güzel hayaller, 
insanımız için artık 
somut bir beklentiye 
dönüşmüştür. Bu ülke 
bir uçtan bir uca 
güçlü ve kalkınmış 
Türkiye idealine inan
mış, yediden yetmişe 
bu heyecanı hisseder 
olmuştur." 
Erdoğan, geçtiğimiz 
donemde Türkiye'nin 
acil olarak çözülmesi 
gereken günlük prob
lemleri olduğunu ifade 
ederek, buğun bu 
problemlerin pek 
çoğunun önemli 
ölçüde çözüme kavuş- 
turulduğunu, 
ekonomiye sağlıklı ve 
istikrarlı bir yapı 
kazandırıldığını kay
detti. Uygulanan 
dikkatli ve cesur pro
gram sayesinde 
ekonominin insanların 
yüzünü güldüren bir 
noktaya geldiğini, 
bütün göstergelerin 
pozitif seyreden bir 
seviye yakaladığını 
anlatan Erdoğan, 2 
yıla yaklaşan dönem 
içerisinde Cumhuriyet 
tarihinin kınlamayan 
rekorlarının kırıldığını, 
aşılmasına ihtimal 
verilmeyen çıtaların 
aşıldığını belirtti; 
Erdoğan; Türkiye'de 
30 yıl aradan sonra 
enflasyonda aylık 
bazda negatif oranlara 
ulaşıldığını, bir neslin 
ömründe ilk defa tek 
haneli enflasyon oran
larını görebildiğini 
kaydetti.
Yıl sonu için hedefle
nen yüzde 12 enflasy
on oranının tutturula- 
bileceğinin şimdiden 
görüldüğünü belirten 
Erdoğan, bundan 
sonra da yıllık bazda 
tek haneli oranlara 
ulaşılacağını söyledi.
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Aife sonmîan en öiiyöt sfr?s faynajı Kızlann süstenme
Anadolu Üniversitesi 
(AÜ) Fen Fakültesi 
İstatistik Bölümü 
öğrencilerinin yaptığı 
bir araştırma, üniver
site öğrencilerinde 
stres yaratan 
unsurların başında 
ailevi sorunların 
geldiğini ortaya 
koydu.
Doç. Dr. Zerrin Aşan 
yönetiminde bu yıl 
gerçekleştirilen 
anket çalışması 8 
fakültenin hazırlıktan 
4. sınıfa kadar 52'si 
erkek 100 öğrenci 
arasında yapıldı.
"Öğrencilerde strese 
yol açan unsurlar ve 
stresle nasıl başa 
çıktıkları" konu
larının ele alındığı 
araştırmada, öğren
cilerde stres yaratan 
unsurların başında 
yüzde 38 ile "ailevi 
sorunların" geldiği 
belirlendi. Bunu 
yüzde 28 ile "baskı 

. altında olmak" duru
mu izlerken, der
slerdeki yetersizliğin 
yüzde 8'de kaldığı

tespit edildi.
Stresin öğrenciler 
üzerinde ne gibi etk
iler yarattığına da 
ışık tutan araştırma 
sonuçlarına göre, 
stres öğrencilerde 
"baş, sırt ya da kas 
gibi çeşitli sağlık 
sorunlarına, kon
santrasyon eksik
liğine, unutkanlığa, 
ruhsal değişimlere, 
uyku düzenlerinin 
bozulmasına ve 
iştah azalmasına" 
yol açıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. * 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİfeOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular . (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet* 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

STRESLE BAŞA 
ÇIKMA YOLLARI 
Çalışma ayrıca, 
öğrencilerin stres 
altında olduklarında 
zaman özgüven azal
masıyla karşı karşıya 
kaldıklarını, yorgun
luk ve enerji kaybı 
yaşadıklarını, karar 
vermekte zorlandık
larını ve konuşmama 
gibi bir tutum 
sergilediklerini de 
ortaya koydu. Öğren
cilerin yüzde 35'i 
"stresle başa çık

malarının kolay olup 
olmadığına" ilişkin 
bir soruya "ara sıra" 
yanıtını verirken, 
yüzde 33'ü "çoğun
lukla" cevabını 
verdi. Bunun yanın
da, öğrencilerin, 
yüzde 34'ü bir hobi 
edinmenin stresle 
başa çıkmada etkili 
olduğuna inandığını 
belirtti.
Araştırmada, öğren
cilerin yüzde 32'si 
stresle başa çıkmak 
için psikolojik 
destek almanın 
kesinlikle etkili 
olduğuna inanırken, 
böyle bir durumda 
yalnızca yüzde 7'si 
uzmana başvurmayı 
düşündüğünü ifade 
etti. Öğrenciler, 
yüzde 42 gibi yüksek 
bir oranda 
arkadaşlarına başvu
rurken, sevgilisine 
başvuranların oranı 
yüzde 28 ile ikinci 
sırada geliyor. Aile 
ise yüzde 15 ile 
bunu izliyor.

yaşı döşlü
Ingiltere’de yaşları 
7-19 arasında 
değişen 5 bin 850 
kız arasında 
yapılan araştırmaya 
göre, kız çocuk
larının yüzde 9O’ı, 
14’ünden itibaren 
düzenli makyaj 
yapıyot 
11-14 yaşındaki 
kızların yüzde 75’1 
göz farı ve rimel

kullanırken, yak
laşık yarısı da Her 
gün ruj sürüyor. İki 
yıl önce bu oran 
sadece yüzde 
19’du. 7-10 yaş 
arasındaki kızların 
yüzde 63’ü ruj kul
lanırken, yüzde .80’1 
ojeden 
vazgeçmiyor.

»» BÂ M
GEllifîEUBLMlîMM

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
İşyeri ve evlere paket servisimiz vjfilf 

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK i
Tel: (0.224) 513 53 67
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Türkiye, erkek çocuklara önem veriyor
Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF) 
Türkiye Temsilcisi 
Edmond 
McLoughney, 
Türkiye'de 640 bin kız 
çocuğunun okula 
gönderilmemesindeki 
tek faktörün, 
Türkiye'nin erkeklere 
daha çok önem veren 
bir toplum olmasın
dan kaynaklandığını 
söyledi.
Geçtiğimiz günlerde 
başlatılan ''Haydi 
Kızlar Okula" kampa
nyası ile ilgili 
Şanlıurfa, Diyarbakır 
ve Mardin'de 
incelemelerde bulu
nan McLoughney, 
Türkiye'de 640 bin kız 
çocuğunun okula 
gönderilmemesiyle 
ilgili açıklamalarda 
bulundu. UNICEF

Türkiye Temsilcisi 
Edmond 
McLoughney, geçen 
yıl UNICEF olarak bir 
cinsiyet araştırması 
yaptıklarını belirterek, 
"Bu araştırma sonu
cunda kız ve erkek 
çocuklar arasında 
okula kayıt oranların
da büyük fark 
olduğunu tespit ettik. 
Bu farkın geçen yıl 
640 bin kız öğrenciye 
denk düştüğünü 
gördük. Araştırma 
sonucunda Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
birlikte "Haydi Kızlar 
Okula" kampanyasını 
başlattık.
Kampanyadaki 
amacrmız kız ve erkek 
çocuklar arasındaki 
okullaşma oranındaki 
farkı kapatmak ve kız 
çocuklarının erkek 
çocuklar kadar okula 

gitmesini sağlaya
bilmekti. Bu kampa
nya çerçevesinde, 
geçen yıl 40 bin kız 
çocuğu okula 
kaydedildi. Şimdiki 
hedefimiz bu yıl 300 
bin, 2005 yılında da 
300 bin kızı okula kay
dettirmektir.
Kampanyada sonuç 
olarak 2005 yılı 
sonuna kadar toplam 
600 bin kız çocuğu
nun daha okula 
kaydedilmesini ve 
eğitimine devam 
etmesini amaçlıyoruz" 
diye konuştu.
"TÜRKİYE, ERKEK
LERE DAHA ÇOK 
ÖNEM VEREN BİR 
TOPLUM" 
UNICEF Türkiye 
Temsilcisi 
McLoughney, yapılan 
araştırmalarda 
ailelerin çoğunun 

maddi imkansızlığı 
öne sürerek kız 
çocuklarını okula 
göndermediklerini 
belirterek, "Ancak 
kızlarını bu maksat ile 
okula göndermeyen 
aileler, erkek çocuk
larını okula gönderiy
orlar. Kız çocuklarının 
okula gönder
ilmemesinin en önem
li nedenlerinden biri, 
geleneksel düşünce 
yapısıdır. İhtiyaçlarını 
karşılayamadığı için 
kız çocuklarını okula 
gönderemediğini 
söyleyen aileler, erkek 
çocuklarını okula 
gönderiyor. Bu 
nedenle ortaya 
geleneksel düşünce 
yapısı çıkıyor. Türkiye 
erkeklere daha çok 
önem veren bir 
toplumdur. Bu kampa
nya sayesinde kırıla
cak en..onemli zincir
lerden biri de budur. 
Çünkü daha fazla kız 
çocuğu okula git
tiğinde, bu zincir de 
bir çırpıda daha farklı 
noktaya gelecek ve 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği adına da 
önemli bir adım 
atılmış olacak.
Hükümet, kız çocuk
ları ve diğer yardıma 
muhtaç öğrenciler ile 
ilgili çok önemli ted
birler aldı. İki yıldan 
beri yardıma muhtaç 
öğrencilere ders kita
pları ücretsiz olarak 
dağıtılıyor. Ayrıca 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından şartlı nakit 

transferi 
çerçevesinde, kız 
çocuklarını okutan 
ailelere bir para ver
ilmekte ve kız çocuk
ları okulda kaldığı 
sürece bu paranın 
verilmesi sağlanıyor. 
Geçen yıl kampanya 
kapsamında Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'ndeki 10 il 
bulunmaktaydı. Bu yıl 
kampanya daha 
yoğunlaştırılmış 
olarak 33 ilde devam 
ediyor. Bu iller prob
lemlerin en yoğun 
olduğu iller. Bu yıl 
bölge illerinin yanı 
sıra İstanbul, İzmir, 
Aydın ve Manisa gibi 
illeri de kampanya 
kapsamına aldık" 
şeklinde konuştu. 
"KAMPANYADA EN 
ÖNEMLİ STRATEJİ EV 
ZİYARETLERİDİR" 
UNICEF Türkiye 
Temsilcisi Edmond 
McLoughney, kampa
nyanın ana strate
jisinin ev ziyaretleri 
olduğunu dile getir
erek, şu ifadelerde 
bulundu:
"Oluşturulan ekiplerle 
ev ziyaretlerinde bulu
narak, anne ve 
babaları kızlarını 
okula göndermeye 
ikna etmeye çalışıy
oruz? Bu da kampa
nya için çok önem
lidir. Bu çalışmaları 
muhtarlar, imamlar 
öğretmenler, sivil 
toplum kuruluşları ve 
toplumun önde gelen 
kişilerinin de araların
da bulunduğu 

gönüllüler yapıyor. 
Basına bu kampa
nyanın başarılı 
olmasında önemli rol 
düşmektedir. Çünkü, 
aile ne kadar fakir 
olursa olsun bir şek
ilde evinde televizyon 
veya radyo bulunmak
ta ve bu tür 
faaliyetlerden haber
dar olmaktadır.
Kampanya 
çerçevesindeki sıkın
tılarımızın başında, 
halen bazı çocukların 
çalışıyor olması 
geliyor. Ailelerin çoğu 
ben kızımı okula gön
deremiyorum, onun 
getirdiği paraya 
ihtiyacım var diyor. 
Hatta okulun açıl
masından bir gün 
sonra Şanlıurfa'da 
yolda pamuk 
toplayan çocuklarım 
gördüm. Bu çocuk
ların okula gitmesinde 
ısrarcı olduğumuzda, 
aileler yiyecek 
yemek bulamadık
larını söylüyor.
Bu.da ayrı bir sorun. 
En zor ikna edilen 
aileler bu tür ailel
erdir. 'Haydi Kızlar 
Okula' kampanyasının 
önemli misyonların
dan biri de, zor şart
larda yaşayan insan
ların sıkıntılarını 
gidermek, rehabilita
syonlarında yardımcı 
olmaktır. UNICEF 
olarak afet ve acil 
durumlarda sağlık 
eğitim ve psiko- 
sosyal desteklerde 
bulunuyoruz."

—İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
t3|r BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR
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Kiraya müdahale sinyali
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, kira 
ve eğitim fiyatlarının 
enflasyondaki 
düşüşe direnmesin
den rahatsız olduk
larını belirterek, bu 
konuda yasal müda
halede bulunacak
larını söyledi.
Yeni Türk Lirası'nın 
(YTL) tanıtım toplan
tısında, açıkla
malarının ardından 
gazetecilerin soru
larını yapıtlaYan 
Başbakan Erdoğan, 
enflasyon üzerinde 
seyreden kira ve 
eğitim giderleri 
konusunda çalışma 
yürütüldüğünü, 
gerekirse yasal 
müdahalede 
bulunulacağını 
söyledi.

Başbakan Erdoğan, 
'kiralardaki artışa bir 
önlem düşünülüp 
düşünülmediğine' 
dönük soruyu yanıt
larken, şöyle konuş
tu: "Bu konuda biz 
de rahatsızız. 
Enflasyondaki 
düşüş ve büyümede

ki gelişmelerle 
doğru orantılı bir 
paralellik olmadığını 
görüyoruz. Orada bir 
anormallik, var. 
Vatandaşımız bun
lardan zarar 
görmesin diye bunu 
aramızda müzakere 
ediyoruz. Yasal

düzenleme konusun
da, gerektiğinde 
kesinlikle bunu 
yaparız. Bunu yasal 
düzenleme ile sağla
ma almak durumun
dayız. Aksi takdirde, 
önüne gelen istediği 
gibi hareket ediyor. 
Burada vatandaşın 
mağduriyeti söz 
konusu."
IMF KONUSU... 
Başbakan, faiz dışı 
fazla konusunda da 
IMF ile görüşecek
lerini de sözlerine 
ekledi.
Erdoğan, IMF ile 
imzalanacak yeni 3 
yıllık programın içer
iğine ilişkin soruyu 
yanıtlarken, "stand 
by noktasında 
kararımızı açıkladık. 
Borç erteleme,

bütün bunlar 
(görüşme konu- 
larının) içinde. 
Bundan sonraki 
süreçte neler ola
cağı, müzakereler 
sonucunda ortaya 
çıkacak" dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
IMF ile yeni stand by 
görüşmelerinin, yıl- 
sonundan önce 
tamamlanacağını 
söyledi.
Görüşmeler sonun
da, mutabık kalın
masından itibaren 
yeni sürecin 
başlamış olacağını 
anlatan Başbakan 
Erdoğan, "herhangi 
bir problem, sorun 
yaşanacağı gibi bir 
durum ortada yok" 
dedi.
Erdoğan, "yüzde

6.5'lik faiz dışı fazla 
hedefinin 
önümüzdeki 
dönemde indirilip 7 
indirilmeyeceği" 
yönündeki soru 
üzerine, IMF ile bu 
konunun müzakere 
edileceğini vurgu
larken, "biz onları 
ikna edersek indirim 
olacak, onlar bizi 
ikna ederse onların 
dediği olacak.
Yarım puan, 1 puan, 
bunlar müzakere 
edilecek" 
şeklinde konuştu. 
Başbakan Erdoğan, 
kira artışlarına 
ilişkin soruya 
karşılık da, gerek
tiğinde yasal bir 
düzenleme yapabile
ceklerini kaydetti.

KPDS başvurulan işin bugün son gün
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı'na (KPDS) 6 
Eylüİ'de başlayan 
başvurular, yarın 
mesai saati biti
minde sona eriyor. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nce yapıla
cak sınava, yabancı 
dil tazminatından 
yararlanmak isteyen 
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
(aylıklarını bu 
kanunun ek geçici 
maddelerine göre 
alanlar dahil), 926 
sayılı Türk Silahlı 

I Kuvvetleri Personel
I Kanunu, 2802 sayılı
II) Hakimler ve Savcılar

Kanunu, 2914 sayılı 
Yükseköğretim 
Personel Kanunu Ve 
3466 sayılı Uzman 
Jandarma Kanununa 
göre çalışmakta 
olanlar, kadrolar 

İl karşılık gösterilmek 
suretiyle sözleşileli 
olarak çalışan per

sonel ile 399 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 3/c 
maddesine tabi 
sözleşmeli personel 
katılabilecek.
Personelinin yabancı 
dil bilgisi seviyesini 
tespit etmek isteyen 
diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında 
çalışan personel de 
bu sınava girebile
cek. Yurtdışında 
Görevlendirilecek 
Memurların Seçim 
Esaslarına Dair 
Yönetmelik'in 
değişik 7. maddesi 
gereğince, kamu 
kurum ve kuru
luşlarınca yurtdışı 
teşkilatında sürekli 
göreve atanacak 
memurlar ile diğer 
görevlileri de bu 
sınava katılacak. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 657 
sayılı Devlet 
Memurları 
Kanununun 4/B 
maddesine göre 
sözleşmeli statüde

çalışacak mütercim 
veya tercümanların 
işe başlatabilmeleri 
için diğer şartlar 
yanında 
yabancı dil bilgi
lerinin asgari (B) 
düzeyinde, bilgi 
işlem çözümleyicisi 
ve programcıların 
ise işe başlata
bilmeleri için diğer 
şartlar yanında 
İngilizce dil bilgi
lerinin asgari (D) 
düzeyinde olması 
gerekiyor. Bu neden
le, halen bu 
görevlerde çalışmak
ta olanlardan 
yabancı dil bilgisi 
seviyesini tespit 
ettirmek isteyenler 
ile söz konusu 
görevlerde çalışmak 
üzere kamu kurum 

ve kuruluşlarına 
başvuruda bulunma 
arzusunda olan 
fakülte veya yük
sekokul mezunları 
da bu sınava gire
bilecekler.
Herhangi bir kurum
da çalışmamakla bir
likte yabancı dil bil
gisi seviyesini tespit 
ettirmek isteyen 
fakülte veya yük
sekokul mezunları 
ile üniversitelerce 
kendilerinden KPDS 
puanı istenen öğren
ciler de bu sınava 
katılabilecekler. * 
BAŞVURU 
BELGELERİ
Adaylar, valiliklerin il 
ve ilçelerde kurduk
ları bürolar ile 
üniversite rektörlük
lerinden başvuru 

belgesi alabilecekler. 
KKTC'de ikamet 
eden adaylar ise 
"Bedrettin Demirel 
Cad. No:101 
Lefkoşa/KKTC" 
adresindeki ÖSYM 
Temsilciliğinden bu 
belgeyi temin ede
bilecekler.
Adaylar, sınav ücreti 
olan 42 milyon 500 
bin lirayı "T.C. Ziraat 
Bankası Ankara 
Güvenevler Şubesi 
6028011-5006" 
numaralı hesaba T.C. 
kimlik numaralarını 
(yabancı uyruklu 
adaylar hariç), ad ve 
soyadı bilgilerini 
vererek yatıracaklar. 
Adayların, başvurma 
belgelerine son 
altı ay içinde 
çekilmiş, başı 
açık bir fotoğraf 
yapıştırmaları 
gerekiyor. Başvurma 
belgesini kılavuzda 
belirtilen kurallara 
göre dolduran aday
lar halen bir kurum
da çalışıyorlarsa bel

geyi kurumunun en 
üst amir veya onun 
görevlendirdiği 
yetkililere; öğrenciy- 
seler kayıt kartlarını 
kendi üniversiteler-4 
ine onaylatacaklar. 
Adaylar başvuru bel
gesini aldıkları yer
lere teslim 
edecekler.
Sınav, Almanca, 
Arapça, Bulgarca, j 
Çince, Danca 
(Danish Dili), 
Farsça, Fransızca, J 
Hollandaca (Dutch ■ 
Dili), İngilizce, Irlan- 
daca, İspanyolca, 1 
İtalyanca, Lehçe, 
Macarca, 
Portekizce, 
Rumence, Rusça, 1 
Sırpça ve Yunanca 
dillerinde yapılacak, 
Sınav, 7 Kasım Pazar 
günü Ankara ve 
Lefkoşa'da, başvu- a 
ran aday sayısı fazla 
olması durumunda, 
uygun görülen diğer 
büyük şehirlerde '■ 
gerçekleştirilecek. ]
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YTLJer basıldı ve dağıtılıyor
Yeni Türk Lirası'nın 
tanıtımına ilişkin 
basın toplantısı 
yapıldı. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da katıldı 
ğı toplantıda Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener, Devlet Bakanı 
Ali Babacan, Maliye 
Bakanı Kemal Unakı 
tan, Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti ve 
Hazine Müsteşarı 
İbrahim Çanakçı da 
hazır bulundu. 
Başbakan Erdoğan, 
Türkiye'nin yönetimi, 
iç ve dış ilişkileriyle 
ve insanlarıyla 
yeniden aydınlık, 
mutlu ve güler yüzlü 
tablo çizdiği yeni bir 
dönemin kapılarını 
araladığını belirterek, 
bugün bu heyecan 
verici yeni dönem 
adına çok önem 
verdikleri bir 
ekonomik reform 
adını kâmuoyuyla 
paylaşacaklarını ifade 
etti. Türkiye'nin 
bugün ekonomik 
olarak krizlerden 
doğan tıkanma nokta
larını önemli ölçüde 
aştığını, güven ve 
istikrarı yakalayarak, 
yeni ufuklara doğru 
yol almaya 
başladığını kaydeden 
Erdoğan, göreve 
geldikleri günden bu 
yana aldıkları 
mesafenin küçümsen
memesi gerektiğini 
ifade etti. "Bizim bu 
millete verilmiş adil 
ve kalkınmış bir 
Türkiye sözü var" 
diye konuşan 
Erdoğan, bu sözü 
gerçekleştirmelerinin 
Türkiye'nin mutlaka 
çağın gereklerine 
uygun bir değişim 
rüzgarı yakalamasına 
bağlı olduğunu dile 
getirdi.
O değişimin rüz
garının Türkiye'nin bir 
ucundan diğer ucuna 
esmeye ve ülke 
topraklarının her 
karışında umudun 
yeniden yeşermeye 
başladığını anlatan 
Erdoğan, Türkiye'nin 
geleceği adına kur
dukları güzel hayal
lerin Türk insanı için 
artık somut bir bek
lentiye dönüştüğünü 
İfade etti. Türkiye 
ekonomisinin kriz 
sarsıntılarından kur

utulduğunu ve daha da

ma konusunda son 
derece iyi sinyaller 
veren bir yükseliş 
trendi yakaladığını 
kaydeden Erdoğan, 
bugünden sonra bu 
tarihe kadar elde 
ettikleri kazanımlar- 
dan cesaret alarak 
geniş ufuklu ve daha 
uzun vadeli adımlar 
atmaya başlayacak
larını belirtti. Yeni 
Türk Lirası uygula
masının da bu adım
lardan biri olduğuna 
işaret eden Erdoğan, 
"1 Ocak 2005 
itibariyle Türk 
Ekonomisi'nde bir 
ilke daha imza atıyor 
ve Yeni Türk Lirası 
uygulamasını 
başlatıyoruz. Bu 
uygulama Türk 
Ekonomisi'nde yeni 
bir milat olacak, yeni 
bir dönem başlata
caktır. 1 Ocak 2005’te 
başlatacağımız bu 
reform enflasyonu 
düşürme ve 
ekonomik istikrarı 
sağlama konusundaki 
kararlığımızın somut 
bir göstergesidir" 
dedi.
"TÜRK LİRASI ULUS
LARARASI ZEMİNDE 
YENİDEN İTİBAR 
KAZANACAK" 
Paradan sıfır atılması 
konusunda daha 
önce de birtakım 
çalışmalar yapıldığına 
dikkat çeken 
Erdoğan, uygun şart
lar oluşturulmadığı 
için bu kararın ver
ilemediğini hatırlattı. 
Uygulanan ekonomik 
program doğrultusun
da ekonomik 
istikrarın sağlanması 
ve enflasyonda tek 
haneli rakamlara 
inilmesinin ardından 
Türkiye'nin bu uygu
lama için artık hazır 
hale geldiğini vurgu
layan Başbakan 
Erdoğan, Yeni Türk 
Lirası'na geçiş İçin 
hazırlıkların plan
landığı şekliyle 
yürüdüğünü, başta 
Hazine ve Merkez 
Bankası olmak üzere 
ilgili tüm kurumların 
hazırlıklarını belir
lenen takvim 
içerisinde

sürdürdüğünü kay
detti. Merkez 
Bankası'nın 1, 5,20 
ve 50 Yeni Türk Lirası 
kupürlerinin basımını 
tamamladığını ve bu 
banknotların dağıtımı
na başladığını açık
layan Erdoğan, 10 ve 
100 Yeni Türk Lirası 
banknotlarının 
basımının ise devam 
ettiğini bildirdi. 
Erdoğan, Darphane 
Genel Müdürlüğü'nün 
madeni paranın 
basımına ilişkin hazır
lıklarını tamamladığını 
belirterek, 1 ve 5 Yeni 
Kuruş'un basımına 
başlandığını, 31 
Aralık 2004 tarihi ı 
itibariyle 
Darphane'nin 1 mil 
yon 200 bin madeni 
parayı basmış ve 
dağıtmış olacağını 
ifade etti. Yeni Türk 
Lirası'na geçişle bir
likte hasıl olacak yasa 
ve yönetmelik 
değişikliklerine ilişkin 
çalışmaların 
öngörülen takvim 
çerçevesinde 
ilerlediğine işaret 
eden Erdoğan, Yeni 
Türk Lirası'na geçiş 
sürecinde en önemli 
unsurlardan bir 
tanesinin de tanıtım 
kampanyası olduğunu 
dile getirdi. Erdoğan 
bu çerçevede 
önümüzdeki günlerde 
ülke çapında bir 
tanıtım kampanyası 
başlatılacağını ve 
halkın Yeni Türk 
Lirası hakkında bil
gilendirileceğini 
belirtti. Erdoğan şöyle 
konuştu: 
"Kuşkusuz tari
himizde ilk gerçek
leşen bu uygulama 
bir devrim 
niteliğindedir. Bu 
uygulama ile öncelik
le günlük yaşamımız 
ve ekonomik 
aktivitelerimiz çok 
büyük oranda kolay
laşacaktır. Bugün 
artık bir nostalji 
haline gelen 30 kuruş 
ekmek, 100 kuruşa 
otobüs bileti, 30 
kuruşa gazete, 7 
liraya sinema, 30 bin 
liraya araba gibi 
kavramlar yeniden 
günlük hayatımıza 
girecektir. Ekonomide 
ve günlük yaşamda 
sağlanacak kolaylığın 
ötesinde Türk Lirası, 
uluslararası zeminde 
yeniden itibar kazan
mış olacaktır.

Vatandaşlarımız cep
lerinde Türk Lirası 
taşımaktan gurur duy
acak. Paralarını yurt- 
dışında göstermekten 
utanmayacak, dolara, 
euroya gösterilen 
itibar artık paramıza 
da gösterilecektir" 
Paradan sıfır atmak
tan daha önemlisinin 
bu durumu koruya
bilmek olduğuna 
işaret eden Erdoğan, 
enflasyondaki dürüş 
trendini devam 
ettirmek, kalıcı, düşük 
enflasyon ortamını 
sağlamak ve böylece 
Türk parasına her yıl 
sıfır eklenmesini önle
menin daha önemli 
hale geldiğini bildirdi. 
Hükümet olarak 
Türkiye'ye yeni hayal 
kırıklıkları yaşatma
mak konusunda son 
derece kararlı olduk
larını vurgulayan 
Erdoğan, ekonomik 
programı hiç taviz 
vermeden, disiplinle, 
cesaretle uygulamaya 
devam edeceklerini 
kaydetti.
"1 YIL BOYUNCA 
ALIŞVERİŞLER ÇİFT 
ETİKETLİ OLACAK" 
Yeni Türk Lirası'na 
geçiş ile birlikte şu 
anda kullanılan Türk 
Lirası'nın hemen 
piyasadan çekilmeye
ceğini kaydeden 
Erdoğan, 1 yıl boyun
ca iki paranın birara- 
da kullanılacağını 
ifade etti. Erdoğan, bu 
nedenle kaygı duy
maya ve acele etmeye 
gerek olmadığını vur
guladı. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nın 
'çift etiket' uygula
masının hazırlıkların!} ’ 
tamamlama aşaması
na geldiğini belirten 
Erdoğan, 1 yln şartlar 
oluşturulamadııl 
boyunca tüm ürün
lerin alışveriş yapılan 
her yerde çift etiketle 
fiyatlandırılacağım, 
böyle vatandaşların 
fiyatları algılama 
konusunda hiçbir zor
lukla karşılaşmaya
cağını dile getirdi, 
önlerinde tanıtim 
kampanyası için 3.5 
aylık süre bulun
duğunu belirten 
Erdoğan, bu süre 
zarfında akla gelebile
cek tüm sorunların 
ilgili kurumlar tarafın
dan cevaplandırılarak 
tüm soru işaretlerinin 
kaldırılacağını anlatt

fl-Kaide 
misim dttat

Internet ortamında 
dolaşan yeni bir 
virüsün, bilgisa? 
yarların "C" 
sürücüsünü tama
men sildiği 
bildirildi.
İnternette yer alan 
habere göre, yak
laşık 2 yıl önce ilk 
defa görülen ve 
sadece bazı sistem 
bilgilerini sileri 
virüsün yeni versiy
onu olan ve 
"Osama Vs Bush" 
başlığı ile yayılan 
virüsün, elektronik 
posta ile yayıldığı 
ve çok büyük zarar
lar verdiği bildirildi. 
Açıldığı zaman "Will 
this war affect the 
global economy?"

I BURSA HAKİMİYET VE ■ 
. KENT GAZETELERİNE .
1 İLAN ve REKLAM ALINIR'
1 KÖRFEZ REKLAM '
■ TEL: (0.224) 513 96 83 ■

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te! : (0.224) 513 06 70 
GSM: (0537) 491 31 30

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

(Bu savaş küresel 
ekonomiyi etkileye
cek mi) diye soran 
virüs, eğer herhan
gi bir tuşa basılırsa 
ana bellekteki tüm 
bilgileri silerek sis
temi kapatıyor. 
Başta ABD olmak 
üzere bilgisayar 
dünyası ile "çok 
fazla haşır neşir 
olan" ülkelerde 
yayılan virüsün 
yeni versiyonu için 
henüz çözüm 
bulunamadığı 
belirtiliyor. İnternet 
analistleri söz 
konusu başlıklı 
elektronik posta
ların kesinlikle 
açılmamasını , 
öneriyor
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı eleman alacak
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Dış ilişkiler 
ve Avrupa Komisyon 
Daire Başkanlığı, boş 
bulanan Avrupa 
Birliği Uzman 
Yardımcılığı kadro
suna eleman alacak. 
İşte alınacak eleman
larda aranan nitelik
ler ve şartlar: 
Elemanların, Ziraat 
Mühendisliği, 
Veteriner Fakültesi, 
Gıda Mühendisliği, 
Su Ürünleri 
Mühendisliği, Hukuk 
Fakültesi, İktisat ve 
Ekonomi mezunu 
olmalarının yanı sıra 
yabancı dil bilme 
zorunlüluğu var.
Tarım Bakanlığı'ndan 
edinilen bilgiye göre, 
boş bulunan on üç 
adet Avrupa Birliği 
Uzman Yardımcısı 
kadrosuna, "Kamu 
Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel 
Yönetmelik" ile 
"Avrupa Topluluğu 
Uzman Yardımcılığı 
ve Uzmanlık Sınav 
Yönetmeliği" hüküm
leri gereğince lisans 
eğitimine göre 
sınavla personel alı
nacak.
Buna göre, 4 adet 
kadroya en az 4 yıllık 
eğitim veren Ziraat 
Mühendisliği lisans, 
3 adet kadroya 
Veteriner Fakülteleri, 
lisans, 2 adet 
kadroya Gıda 
Mühendisliği lisans, 
2 adet kadroya Su 
Ürünleri Mühendisliği 
lisans, 1 adet 
kadroya en az 4 yıllık 
eğitim veren Siyasal 
Bilgiler, İktisat, 
İşletme, İdari Bilimler 
Fakültelerinin iktisat 
veya Ekonomi lisans 
bölümünden mezun 
olanlar alınacak.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE O AC
KÖRFEZ OFSET O IO Szü O O

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE 
Kordonda tam deniz cepheli

İ 30 m2 üç yatak odalı otoparklı 
bakımlı daire Sahibinden Satılık Daire 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Tel: 5131476 -5131899 
GSM: 0.533.3564439

" BURSA HAKİMİYET VE " 
KENT GAZETELERİNE 

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

ÇEVREMİZİ 
TEMİZ TUTALIM

Ayrıca söz konusu 
bölümlerin denkliği 
Yüksek Öğretim 
Kurulu (YOK) tarafın
dan kabul edilen en 
az 4 yıl süreli yurt- 
dışındaki öğrenim 
kurumlarını bitirenler, 
denkliğini ispatlamak 
kaydlyla başvuru 
yapabilecekler. 
Ankara'da gerçek
leştirilecek AB 
Uzman Yardımcılığı 
sınavı, üç aşamalı, 
yazılı ve sözlü 
sınavlardan oluşa
cak. Baraj niteliğin
deki yazılı İngilizce 
sınavı 9 Ekim 2004 
Cumartesi günü saat 
13.30'da yapılacak ve 
bu sınavda başarılı 
olamayanlar Mesleki 
Bilgi Sınavlarına 
çağrılmayacak. Sözlü 
Mesleki Bilgi Sınavı 
ise 3 Kasım 2004 
Çarşamba günü 
yapılacak. İngilizce 
Yabancı Dil sınavı; 
Türkçe'den 
İngilizce'ye ve 
İngilizce'den 
Türkçe'ye çeviri şek
linde olacak. Yazılı ve 
Sözlü Mesleki Bilgi 
Sınavları ise Avrupa 
Birliği (AB), Türkiye - 
AB İlişkileri ve AB 
Ortak Tarım Politikası 
ile Ortak Balıkçılık^ 
Politikası konuların
da yapılacak.
Sınava katılma şart
ları ise şöyle 
belirlendi: 
Adayların, 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanununun 48. mad
desinde belirtilen 
şartlan taşımaları, 
Yabancı Dil (İngilizce) 
yazılı sınavının 
yapıldığı yılın Ocak 
ayının ilk gününde 30 
yaşını doldurmamış 
bulunmaları, İngilizce 
dilini, görevin gerek
tirdiği ilişkileri 
yürütecek düzeyde 

bilmek ve bunu, 
ÖSYM tarafından, 15- 
16 Kasım 2003 tari
hinde yapılan 2003 - 
A Grubu Kadrolar 
İçin Kamu Personel 
.Seçme Sınavı (2003 
KPSS-A Grubu) ya 
da 10-11 Temmuz 
2004 tarihinde 
yapılan Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSS) 
sonuçlarına göre 
yabancı dil (İngilizce) 
testinden en az 36 
doğru cevabının 
olması şeklinde veya 
Kamu Personeli 
Yabancı Dil sınavın
dan son 5 yıl içinde 
en az 70 puan (C 
düzeyi) almış olması 
veya TOEFL sınavın
dan son 2 yıl içinde 
en az 193 puan almış 
olmak şeklinde bel
gelemesi gerekecek. 
15-16 Kasım 2003 
tarihinde yapılan 
2003 - A Grubu 
Kadrolar İçin Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (2003 KPSS-A 
Grubu) ya da 10-11 
Temmuz 2004 tari
hinde yapılan Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSS) 
sonuçlarına göre 
üniversitelerin lisans 
eğitimi veren; Gıda 
Mühendisliği, Ziraat 
Mühendisliği, Su 
Ürünleri Mühendisliği 
bölümlerinden ve 
Veteriner 
Fakültelerinden 
mezun olanların; 
KPSS 6 puan türün
den en az 70 
almaları, Siyasal 
Bilgiler, İktisat, 
İşletme, İdari 
Bilimler, iktisadi ve 
idari Bilimler 
Fakültelerinin Ikti- 
sat/Ekonomi 
bölümlerinden ve 
Hukuk 
Fakültelerinden

meiun olanların ise 
KPSS 88 puan türün
den en az 75 almaları 
gerekiyor.
Erkek adayların, 
askerlikle ilgisinin 
bulunmaması, asker
lik çağına gelmemiş 
olması, askerlik çağı
na gelmiş ise muvaz
zaf hizmetini yapmış 
yahut Yabancı Dil 
(İngilizce) yazılı sınav 
tarihi itibariyle en az 
altı ay süreyle asker
liğini erteletmiş veya 
yedek sınıfa 
geçirilmiş olması 
gerekiyor.
Sağlık durumları 
yönünden, adayların 
görevlerini yap
malarına engel ola
bilecek akıl hastalığı 
veya vücut sakatlığı 
olmaması, sağlık 
durumunun yurtiçi ve 
yurtdışı her yere 
görev ve yolculük 
yapmaya, ikamet 
etmeye elverişli 
olmaları gerekiyor. 
Bu sınava bir 
defadan fazla 
girmemiş olmak. 
Belirtilen kadrolara 
adı geçen puan 
türünde, puan 
sıralamasında en 
yüksek puanı 
alanlardan, konten
janın dört 
(4) katı kadar aday, 
Yabancı Dil İngilizce 
Sınavına çağrılacak
tır, son sıradaki 
aday ile eşit puanı 
alan aday/adaylar da 
bu sınava girebilecek 
Avrupa Birliği Uzman 
Yardımcılığı Giriş 
Sınav sonuçları, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Dış İlişkiler 
ve Avrupa 
Topluluğu 
Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı 
ilan panolarına ve 
ilgili web sitesinden 
ilan edilecek

Antalya 
turist

akınına
uğradı

Antalya'ya 
havayoluyla gelen 
turist sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 34 
oranında artış 
göstererek, 4 
milyon 667 bin 
888'e ulaştı.
Antalya'ya en çok 
Almanlar, daha 
sonrada Ruslar ilgi 
gösterdi.
Antalya Kültür ve 
Turizm İl 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Eylül ayının ilk 
yarısında havay
oluyla Antalya'ya 
414 bin 629 turist 
giriş yaptı.
Yılbaşından bu 
yana bölgeye gelen 
turist sayısı ise 4 
milyon 667 bin 
888 oldu. Turist 
sayısı aylık 
yüzde 23, 
yıllık yüzde 34 
oranında artış 
gösterdi.
Geçen yıl 15 Eylül 
itibariyle Antalya'ya 
3 milyon 474 bin 
764 turist gelmişti. 
EN ÇOK ALMAN 
GELİYOR 
Turizmde ''altın'* 
sezon yaşayan 
Antalya'ya, 
1 Ocak-8 Eylül 

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLK

rfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBİ

ABONE OLUN
OKUYUN ; 
OKUTUN

tarihleri arasında 
gelen 4 milyon 300 
bin 630 turistten, 
1 milyon 629 bin 
423'sini Almanlar 
oluşturdu.
Almanlar yüzde 
37.89 oranıyla 
birinci sırada yer 
alırken, onları 
Ruslar izledi.
Aynı dönemde 
Antalya'ya 848 bin 
88 Rus turist geldi. 
Ruslardan sonra 
Antalya'yı en 
fazla Hollanda 
turistler ziyaret etti. 
Antalya'ya bu 
dönemde gelen 
HollandalI turist 
sayısı ise 355 bin 
962 oldu.
Antalya'yı 
1 Ocak-8 Eylül tar
ihlerinde ziyaret j 
eden turistlerin 
ülkelere göre 
ilk 10 dağılımı 
şöyle:
Ülke

Turist Sayısı 
Oranı (Yüzde)

Almanya 
1.629.432 37.89 .

Rusya Fed.
19.74848.888 

Hollanda
355.962 I8.28

Avusturya 
190.108 4.42

İngiltere 11
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Bebeğinizi doğmadan
Tıpta yaşanan
gelişmeler bebek 
bekleyen aileleri de 
sevindiriyor. 4 
boyutlu ultrasono- 
grafiyle bebeğin cin
siyetinin yanı sıra 
anne kamındaki 
görüntüsünün 
vesikalık bir resim 
gibi alınabildiğini 
açıklayan Kadın 
Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Opr. 
Dr. Lale Zeynep 
Kanmaz, "Sadece 
resimle kalmayıp, 
bebeğinizin o an 
neler yaptığı da 
gözleyebilirsiniz. 
Sağlığı hakkında 
birçok ipucu elde 
edebilirsiniz” dedi. 
Dr. Kanmaz, 
www.bebek.com 
sitesinde yer alan 
makalesinde, 4 
boyutun ultrasono- 
grafide gelinen son 
nokta olduğunu 
söyledi. Gebelikte 
ultrasonun yerinin 
büyük önem 
taşıdığına dikkat 
çeken Kanmaz, "Bu 
alandaki yeni 
gelişmeler ultraso
nun hamilelik 
sırasında anne ve 
bebek sağlığı açısın

Ev konservesindeki tehlike
özellikle kırsal alan
larda imece usulüyle 
kışa hazırlık kap
samında ekmek, 
turşu, tarhana ve 
konserve yapımlarına 
hız verilirken, uzman
lar ev kadınlarını 
daha dikkatli olmaları 
konusunda uyanyor. 
Ev konservesi 
tehlikeli olabilir 
İlerleyen teknoloji ile 
birlikte sebzeleri taze 
şekliyle saklayabilen 
buzdolaplarının çık
masına karşın, dar ve 
orta gelirli aileler yıl
lardır süren kışa 
hazırlık alışkanlık
larını tüm uyanlara 
karşın sürdürüyor. 
Sıcakların etkisini 
yitirmeye başladığı 
bugünlerde 
evlerindeki sonbahar 
temizliğini bitiren ev 
kadınları, imece 
usulüyle turşu,

dan önemini perçin
liyor. En son yenilik 
ise 4 boyutlu ultra-, 
son. Bu cihaz ile 
bebeğin anne 
karnındayken neler 
yaptığını izlemek, 
bebeğin anne 
kamındaki görüntü
lerinden fotoğraf 
albümü oluşturmak 
mümkün. Resmi 
gören anne ve baba 
bebeğin kime ben
zediği konusunda 
yorum bile yapa
biliyor. Parmağını 
emen, esneyen, 
esnerken ağzını 
kapatan, ayak par
mağını emmeye 
çalışan, gülüm
seyen, diğer ikizinin 
başını okşayan 
bebeklerini göre
bilmek ailelere 

ekmek, tarhana, kon
serve hazırlıklarına 
girdi.
Kış hazırlıklarının 
yoğun yaşandığı Orta 
Anadolu'da kadınlar 
biraraya gelerek her 
ev için önce kışın 
tüketilecek ekmekleri 
yapıyor. Daha sonra 
sırasıyla, turşu, 
tarhana ve konserve 
hazırlanmasına 
geçiliyor. Özellikle 
kırsal kesimde bu 
yönde hazırlıklar sür
erken uzmanlar ev 
kadınlarını temizlik 
konusunda dikkatli 
olmaları için uyarıyor. 
Selçuk Üniversitesi 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Mikrobiyoloji 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr.
Yusuf Durak, ev kon
servelerinin tehlikeli 
olabileceğini söyledi. 

büyük keyif veriy
or" diye konuştu. 
ANNE VE BEBEK 
ARASINDAKİ 
KÖPRÜ 
Annenin o andaki 
heyecanının 
görülmeye değer 
olduğunu belirten 
Dr. Kanmaz, 
bebeğin doğduk
tan sonraki 
fotoğrafları ile
anne karnındaki 

fotoğrafları 
karşılaştırıldığında 
olayın manevi 
değerinin daha da 
iyi anlaşıldığını ifade 
ederek şunları 
söyledi: 
"Bebeğinizin doğ
madan arşivini 
yapın. 4 boyutlu 
ultrason ile bebeği 
izlemenin dışında 
isteğe bağlı CD'ye 
kayıt alınıp daha 
sonra izlenmesi, 
saklanarak İleride 
bebeğe izlettirilmesi 
de mümkün. Bu 
teknolojinin daha 
önceki 3 boyutlu 
ultrasonlardan farkı 
bebeği ve hareket
lerini anında 
görebilmeyi ve 
bunu CD'ye kayded
erek hoş bir anı

Konserve yapımında 
ne kadar dikkatli 
olunsa da tehlikenin 
önüne geçilemeye
ceğini vurgulayan 
Durak, şunları kay
detti: "Çünkü evde 
yeteri kadar ısıtma 
sağlanamıyor. Bugün 
konserve gıdalar 
hazırlanırken yüksek 
basınçlı ısı veriliyor. 
Böylece mikroorga
nizmalar ve oluştur
dukları sporlar ölüy
or. Yüksek ısıda kay
natılan ev kon
servelerinde ise 
sadece mikroorganiz
malar ölüyor, ancak 
oluşturdukları 
sporlara zarar ver
ilemiyor. Bu sporlar 
kaynatma işlemi bit
tikten sonra aktif hale 
geçiyor ve konserve 
İçinde hızla mikroor
ganizma üremesi 
başlıyor. Yani, 

görün 
olarak saklanmasını 
sağlaması. Parmak 
emen, esneyen, 
esnerken ağzını 
kapatan, ayak par
mağını emmeye 
çalışan, gülüm
seyen, kaşlarını 
çatan, diğer ikizinin 
başını okşayan 
bebekleri göre
bilmek, ailelerle 
bebek arasında fark
lı bir duygusal bağ 
oluşturuyor." 
Annenin bebeğini 
doğmadan göre
bilmesi dışında, '4 
Boyutlu Ultrason' 
yardımıyla dudak- 
damak yarığı, spina 
bifida, parmak 
anomalisi gibi anor
malliklerin daha net 
tespiti mümkün. Dr. 
Kanmaz, "Cihazın 
diğer bir fonksiyonu 
da doppler ile ölçüm 
yapabilmesidir" 
diyerek, "Bu 
sayede de 
gelişme geriliği, 
hipertansiyon, 
çoğul gebelikler, 
gün geçmesi gibi 
yüksek riskli gebe
likler sağlıklı bir 
şekilde izlene 
biliyor" ifadelerini 
kullandı 

saatlerce yapılan 
kaynatmanın da bir 
anlamı olmuyor." 
Durak, bu yüzden ev 
konservelerinin gıda 
zehirlenmelerine yol 
aşabildiğini dile getir
erek, konserve için
deki mikroorganizma 
miktarının yüksek 
olması halinde 
zehirlenmelerin ölüm
le sonuçlanabileceği
ni bildirdi. Ev salçal 
arında da benzer 
tehlikenin görüldü 
ğünü vurgulayan 
Durak, "Salçalarda 
görünen, bir de 
görünmeyen küfler 
var. Bu küfler sağlık 
açısından ciddi olum
suzluklar doğuracak 
toksinler üretiyor.
Yoğun toksin 
tüketildiğinde ise 
zehirlenme büyük 
boyutlara 
ulaşabiliyor" dedi.

Gribe dikkat
Kış ayının yaklaş
ması nedeniyle 
Konya İl Sağlık 
Müdürü Uzm. Dr. 
Fatih Kara, vatan
daşları gribe karşı 
uyardı. Havaların 
soğuması ve 
havadaki nemin 
azalması neticesi 
mikrobun daha 
kolay yayılacağını 
belirten Fatih Kara, 
"Hastalık ekim 
ayının ikinci haf
tasından itibaren 
görülmeye başlar, 
mart ayına kadar 
devam eder. En çok 
vaka ise aralık başı 
ile ocak ayları ortası 
gibi görülür" dedi. 
Hastalık belirtilerini 
ani başlayan ateş, 
üşüme, baş ağrısı, 
iştahsızlık, yaygın 
kas ağrısı ve kuru 
öksürük şeklinde 
sıralayan Dr. Kara, 
"Daha sonra boğaz 
ağrısı, burun 
tıkanıklığı ve 
öksürük başlar. 
İyileşme süreci 2-7 
gündür ama yaşlı 
ve çocuklara komp
likasyon görülme 

'olasığı da vardır" 
diye konuştu. 
Hastalıktan korun
ma yollarını da açık
layan Kara, "İlk 
olarak toplumun 
kişisel hijyen 
konusunda bil
gilendirilmesi 
gerekir. Özellikle 
ağız ve burun akın
tılarının bulaştığı 
ellerin temizlenmesi 
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
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FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
r Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
İ fetikiaf Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Öfni bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ve öksürüp 
aksırırken ağzın 
kapatılması ile 
hastalığın yayılması 
önlenmiş olur. İkinci 
olarak grip aşısı 
yaptırmak gerekir. 
Bu aşı grip salgını 
başlamadan önce 
yaptırılmalıdır. Bu 
aşı 6 aylıktan küçük 
çocuklara, yumurta 
proteinlerine ağır 
alerji tepkimesi 
gösterenlere, akut 
ateşli hastalığı olan 
kimselere yapılma
maktadır. 8 yaş ve 
daha küçük çocuk
lar eğer ilk kez 
aşılanıyorsa tam 
etkinin oluşması 
için bir ay arayla iki 
doz aşı uygulan
maktadır" şeklinde 
konuştu.
Hastaları izole etm
eye gerek olmadığın 
da kaydeden İl 
Sağlık Müdürü 
Kara, sözlerine 
şöyle devam etti; 
"Hastanın solunum 
sistemine ait akın
tılar temizlenmeli ve 
ortamdan uzak- 
iaştırılmalıdır. 
Okullarda grip sal
gını olduğunda 
okulların kapatıl
masının salgının 
kontrol altına alın
masında bir yararı 
yoktur. Çünkü okul
da bulaşma olduysa 
pek çok öğrenci 
virüsü almış ve 
hastalığın kuluçka 
dönemine girmiş 
olabilir.

http://www.bebek.com
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Özürlüler Okulu’nu veliler temizliyor
vfattin eEKEDQÖ7 .................. ............... ...................................... .. ....................... ...."Seyfettin SEKERSÖZ

I Bursa Zihinsel 
I Özürlü Çocukları 

Koruma Derneği 
Özel Türe Eğitim 
Kurs Merkezi ikinci 
kuruluş yılının 
sevincini yaşıyor. 
Ekim ayı başında 
üçüncü kuruluş 
yılı kutlamalarına 
hazırlanan Kurs 
Merkezinde veliler 
şimdiden temizlik 
çalışmalarına 
başladılar.
Yerlerin silinmesin
den camların 
parlatılmasına 
kadar tüm temizliği 
üstlenen veliler, 
"Burası bizim 
her şeyimiz, bizler 
sevgiyi burada 
öğrendik, tüm 
çocuklar bizim 
çocuklarımız, onlar 
için varız" diyorlar. 
BİZİM GİBİ 
OLMAYAN 
BİZİ ANLAYAMAZ 
Kurs Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri ile 
güzel bir çalışma 
içinde olduklarını 
belirten veliler, 
Kurs Merkezinin 
kuruluşunun üçüncü

yılına girerken
annelere de sitem 
ederek mesaj 
gönderiyorlar.
"Çocuğu olan tüm 
annelerin bizim 
yaşantımızı iyi 
bilmeleri gerekir, 
bizi ancak o zaman 
anlayabilirler." 
diyerek özellikle 
annelerin yardım
larını bekliyorlar. 
Ekim ayının ilk 
haftasında üçüncü 
kuruluş yılına adım 
atacaklarını ve geride 
kalan iki yılda Özürlü 
Çocuklar için çok 
faydalı çalışmalar 
yaptıklarını söyleyen 
Tamer Sivri, 
"Okulumuzu temizlet 
mek için hizmetlimiz 
olmadığından çocuk 
ların anneleri bu 
işleri severek 
yapıyorlar." 
şeklinde konuştu. 
Zihinsel Özürlüler 
kurs Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri, ayrıca 
özürlü çocukların 
sağlık işlemlerini 
ücretsiz yapan 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi ile göz 
taraması yapan

özel Türe

S4 *temizlik işleri yapılıyor. ;

Doktor Sunay 
Şahin'e 
teşekkür etti.
VALİ'DEN SİVRİ’YE 
TEŞEKKÜR 
Zihinsel engellilerin 
oluşturduğu ünlü 
Çin gösteri grubu 
"My Dream"in 
Bursa turnesinden 
önce misafir 
edildikleri 
Gemlik'te 
gerekli yakınlığın

göste - 
rilmesinden 
dolayı Vali 
Oğuz Kağan 
Koksal 
tarafından 
teşekkür bel
gesi verilen 
Tamer Sivri, 
kendini özür
lü çocukların 
eğitimine 
adadığını 
söyledi.

Tezgahlar ‘Torik’ doldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun zamandır 
göremediğimiz Torik 
balıkları nihayet

balıkçı tezgahlarında 
görülmeye başladı. 
Balıkçı Erhan ve 
arkadaşlarının

Bandırma'dan 
getirdikleri tanesi 
yaklaşık 4 kilo 
gelen Torik balıkları 
10 milyon 
liradan satıldı. 
İki kilo Hamsi fiyatı
na satılan Torik 
balıklarını tezgahlar
da gören vatan
daşlar gözlerine 
inanamadılar. 
Bir ailenin rahatça 
doyabileceği 
büyüklükte olan 
Torik balıkları, 
vatandaşlar tarafın
dan kısa sürede 
satın alındı.



“İyi Bir 
Gelecek 
Aykent’le 
başlar”
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 - 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ

18 Eylül 2004 Cumartesi FİYATI : 250.000- TL.
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Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Belde Meydam’ridaki çınar altında oturma grupları ve osmanlı çeşmesi yapılacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Umurbey Beldesi Çarşı Camii önünde bulunan tarihi çınar ağacı 
ve çevresinde düzenleme çalışmaları başlatan Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, meydanın güzelleşeceğini söyledi.

Atatürk İlkokulunun durumu
Ben ilkokulu Atatürk llkokulu’ndan mezun oldum.

Ablam ve iki ağabeyim de...
Bugün yaşı 60’ın, 70’in üzerinde olan binlerce kişi, 

bu okulun sıralarında okumayı yazmayı öğrendi.
Bu okul, ünlü insanlar yetiştirdi.
Atatürk llkokulu’nun ünlü öğretmenlerini tanıdık.
Şevket Hoca, Deli Fehmi Bey, Kıvırcık Osman, 

Necmettin Fırat., benim anımsadıklarımdan birkaçı.
Çocukluğumuzda Gemlik’in futbol sahalarından 

biriydi Atatürk llkokulu’nun bahçesi..
Bilgin, Coşkun, Nehir, Sümer., gibi nice eski futbol

cular, bu bahçede top koşturarak ünlü oldu.
Bu okulun Rumlardan kalma binası, binlerce öğren

ci yetiştirdiği gibi, bir dönem de orta okul olarak 
hizmet verdi..

Ahşap bina uzun yıllar eğitime hizmet edip yaşlandı.
Bir gün “kullanılamaz” dediler ve onun terk ettiler.
Yıllarca boş kalarak adeta İnsanlara küstü bina..
Tinercilerin, esrarcıların, garibanların mekanı oldu 

uzun süre..
Birçok İktidar geldi geçti.
Atatürk İlkokulunun bu binasına kimse sahip çık

madı.
Sonuda bir gece serseri bir tinercinin sigara izmari

tinin kurbanı oldu koca yapı.
Bu kez bina enkaz halinde yıllardır duruyor.
Kimse bu enkazı kaldırmıyor.
Devletin malı olan bu yapı, tehlike saçmaya devam 

ediyor.
; Gemlik’te okul sıkıntısı ileri boyutta olmasına karşın, 
yıkılıp eski mimarisiyle modern bir okul haline getl 
rllmiyor.

AK Parti Milletvekili Altan Karapaşaoğlu da bu okul
dan mezun olanlar arasındadır.

Karapaşaoğlu bu işe el atıp yeni okul yaptırmanın 
Wıtlaka bir yolunu bulmalıdır. Bekliyoruz.___________

Umurbey 
Meydam’nda 
bulunan tarihi 
çınar ağacının 
çevresi yeniden 
düzenleniyor. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, dün, 
Fen İş leri ekip
leriyle meydanı 
genişleterek, 
yeni düzenleme 
çalışmalarını 
başlattı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de
Umurbey Çarşı Meydanında bulunan tarihi çınar ağacı ve çevresi yeniden 
düzenleniyor. Meydan açılarak, çınar çevresine oturma grupları konacak.

Atatürk İlkokulu eski binasının enkazı 
ve bina, çevredeki sakinleri korkutuyor.

Atatürk likokulü’nün 
durumu korkutuyor

Tinerciler tarafından 
yakıldığından beri bir 
harabe durumunda olan 
eski Atatürk İlkokulu 
binası çevredeki 
vatandaşları korkutuyor. 
Yüksek Anıtlar 
Kurulu tarafından 
korunmaya değer

eserler arasına
alınan ve tesciledilen bu 
binanın yıkılarak eski 
mimarisiyle okul 
yapılması için mahalleli 
tarafından imza 
toplayacakları
bildirildi. Kadri GÜLER'in 

haberi sayfa 12 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamadık. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik 
KÖRFEZ

AK Parti İlçe
Teşkilatı Gaziler

Haftası’
kutladı

AK Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı yayınladığı 
fazılı bildiride tüm 
gazilerimizin "Gaziler 
Haftasını kutladı. 
Canı pahasına 
vatanını ve milletini 
koruyarak bu ulvi 
görevi yerine 
getirirken kendi 
sağlığından olmuş, 
vatanı için çarpışmış 
güzel ülkemizin güzel 
insanları için 
söylenecek fazla bir 
Şeyin olmadığına 
dikkat çeken 
AK Parti ilçe teşkilatı, 
yazılı bildiride 
ayrıca şu görüşlere 
yer verdi: 
"Vatanı, milleti için 
savaşmış gazilerimizi 
bir günde hatırlamak
ta yanlış. Bilindiği 
gibi Osmanh devleti 
kurulduğunda ilk 
gazilik unvanı Osman 
beye verilmiş, 
son gazilik ünvanını 
da kullanan
Sultan 2. Abdülhamit 
handır. Sakarya 
savaşından sonra 
Mustâfa Kemal

Atatürk'e TBMM 
tarafından gazilik 
ünvanı verilmiştir. 
Yurdumuzun her 
tarafı düşman 
tarafından işgal 
edilmiş vatanımızın 
kurtarılması için 
canı pahasına 
çarpışmış dedelerimiz, 
canı pahasına 
savaşan 
büyüklerimizin 
kimisi şehit, kimileri 
de gazi olmuş, o 
sıkıntılı günlerde 
yaşayan ve geçinen 
gazilerimizle ne 
kadar övünsek azdır. 
İstiklal savaşı gazileri, 
Kore gazileri, 
Kıbrıs Barış Harekatı 
gazileri olarak 
saysak da son 
yıllarda terör olayları 
karşısında yurdumuzu 
canları pahasına 
koruyan genç 
gazilerimizin de 
unutulmaması 
gerekir diye düşünüyo 
ruz. Bu duygu ve 
düşüncelerle 
gazilerimizin haftası 
kutlu olsun..."

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Umıırbey Sağlık Meslek 
Lisesi'ne ek kontenjan açıla
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Daha önce Sağlık 
İl Müdürlüğü'ne 
bağlı olarak 
eğitim veren 
Umurbey Celal 
Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi, 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
devredildikten 
sonra yeni ders 
yılına yeni 
alınacak 
öğrencilerle 
giriyor.
Acil Tıp 
Teknisyenliği 
eğitimi veren 
okulda ek 
kontenjan açılarak 
20 öğrenci daha 
kayıt yaptıracak. 
Pazartesi günü 
sonuçlanacak 
olan kesin kayıt
larda kontenjan

dolmadığı taktirde- 
kontenjan kadar 
başvuranların 
diploma notu 
üstünlüğü 
sırasına göre 
kayıt yapılacak. 
Yedek listeden 
sırasıyla 20

öğrencinin 
kayıt yaptıracağı 
Umurbey
Celal Bayar 
Sağlık Meslek 
Lisesi'ne daha 
önce ön kayıt 
yaptıran öğrenci
lerin başvuruları

kabul edilecek, 
açık olması 
halinde liselerin 
hazırlık ve 9. 
sınıflarından yeni 
kayıt yaptıran 
öğrencilerden 
kayıt başvuruları 
alınacak.

Yüksek Oğretim’de kontenjan 
başvuruları 4 Ekim’de başlıyor 
2004 yılı Öğrenci 
Seçme Sınavı 
(ÖSS) sonuçlarına 
göre, 2004-2005 
öğretim yılı için 
yapılan kayıtlarda, 
yüksek öğretim 

r ■" ■BURSA HAKİMİYET VE |
I KENT GAZETELERİNE I

İLAN ve REKLAM ALINIR I 
| KÖRFEZ REKLAM I

programlarında 
boş kalan 
kontenjanlar için 
ek yerleştirme 
işlemlerine ilişkin 
başvuruların

tarihleri arasında 
kabul edileceği 
açıklandı.
Bu amaçla 
başvuru evrakları 
ÖSYM Sınav 
Merkezi ile Milli

Eğitim 
Müdürlüklerinde 
4 milyon lira 
karşılığında 
başvuran adaylara 
dağıtılacağı

: (0.224) 513 96 83

V(
Fî
Şej 
Ur 
taı 
da 
ça 
ba 
Uı 
si 
g< 
v< 
g< 
ta 
Ç< 
B 
d;
Çi 
gı 
bi 
si 
B 
M 
Ç< 
gı 
gı 
si 
Is 
Ü 
d; 
m 
dı



18 Eylül 2004 Cumartesi HABER Sayfa 3

Belde meydanındaki çınar altında oturma grupları ve osmanlı çeşmesi yapılacak

Umurbey Beldesi Çarşı Camii önünde bulunan tarihi çınar ağacı 
ve çevresinde düzenleme çalışmaları başlatan Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, meydanın güzelleşeceğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Umurbey Beldesi'nin 
tarihi cami avlusun
da yeni düzenleme 
çalışmaları 
başlatıldı.
Umurbey'in adeta 
simgesi olan ve 
gezmeye gelen 
vatandaşların göl
gesinde oturdukları 
tarihi çınar ağacı ve 
çevresinde Umurbey 
Belediyesi tarafın
dan başlatılan 
çalışmaların 15 
gün içinde 
bitirileceğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, çınar 
çevresinin oturma

Umurbey Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları yapılan Çarşı 
Meydanında bulunan tarihi çınar ağacının çevresi İstanbul Teknik 
Üniversitesi gözetiminde yeniden düzenleniyor.

gruplarıyla daha da 
güzelleşeceğini 
söyledi.
İstanbul Teknik 
Üniversitesi tarafın
dan daha önce belde 
meydanında çevre 
düzenleme çalış-/

malarının yapıldığını 
hatırlatan Başkan 
Güler, çınar ağacı 
yanında hayırsever 
bir vatandaş tarafın
dan Osmanh mimari-

. sine uygun çeşme 
yapılacağını bildirdi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Harbi Devlet Adamı.,
Adalet Bakahı’na göre, 
“Her kesim kendi 
hırsızını koruyor.” 
İşte harbi devlet adamı. 

Çok doğru.
Koruduğu içinde korunuyor.

Çalışmaların İstan
bul Teknik Üniver
sitesi ekibinden 
Yüksek Mimar 
Ayşegül Özer 
tarafından 
yürütüldüğünü 
söyleyen Güler, 
"Cami avlusunun 
bulunduğu yer, 
zeminden biraz 
yüksekte kaldığın
dan çirkin 
görünümdeydi, 
hafriyat çalışmalarıy
la düzeltme 
yapıyoruz.
15 gün sonra 
bitecek çalışmalar 
sonunda Umurbey

meydanı daha 
güzel olacak" dedi. 
Belde Meydanı’nda 
bulunan ve yaşının 
bilinmediği tarihi 
çınar ağacı ile 
birlikte bütünleşecek 
olan düzenlemenin 
oturma gruplarıyla 
birlikte işiersel 
konuma getirileceği
ni söyleyen 
Başkan Güler, 
"Umurbey cami alanı 
vatandaş belediye 
işbirliği ile ortaya 
çıkacak güzel bir 
çalışma örneği 
olacak" 
şeklinde konuştu.

Hormonlu Büyüme
Hızlı bir büyüme dönemine, 

girdik.
Son üç aydaki büyüme, % 14,4 

oldu.
Bu yüksek büyüme hızı, bizi 

sevindirmedi.
Aksine endişelendirdi.
Hangi kalemlerde 

büyüdüğümüzü araştırdık.
İnşaat sektörü yerinde saymış.
İlk altı ayda, % 1,4 olmuş.
Demek ki, inşaat sektörü 

büyümemiş.
Aksine gerilemiş.
Halbuki inşaat sektöründeki 

büyüme, ekonominin motorudur.
Tarıma bakıyoruz.
Tarımda büyüme, (eksi) olmuş.
Evet. Yanlış okumadınız.
Eksi olmuş.
Sanayi sektörüne bakıyoruz.
% 12,7 lik büyüme görüyoruz
Sanayi sektöründeki büyümeyi, 

ithalatın tetiklediğini anlıyoruz.
Peki. Büyümeyi patlatan ne 

olmuş.
İthalat olmuş.
Ve. % 33 lere kadar tırmanmış.
Yani. Dövizi ucuz bulanlar ithala

ta yüklenmişler.
Aslında, bu büyüme ithalat ağır

lıklı olmasaydı.
Daha iyi olurdu.
Gerçek büyüme, kendi mal ve 

hizmetlerimizden olan büyümedir.
Bu büyüme bir anlamda, hor

monlu oldu.
Vakit geçirmeden, ithalat durdur

manın yolları aranmalıdır.
Yoksa, ithalat endeksli büyüme 

ticaret açığını daha da büyütecektir.

GÜNÜN SÖZÜ
Ekonomi,
Her zaman,
Barışın koruyucusudur.

“Calvin Colidge”

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK
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ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Öğrencilerin topladığı 
eski kitaplar elde kaldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bir zamanlar öğren
cilerin peşinde koş
tuğu eski kitapların 
yüzüne bakan yok. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
iki yıldan bu yana 
ders kitaplarını 
ücretsiz dağıtmasın
dan sonra her 
yıl binlerce kitap 
çöpe atılıyor. 
Gemlik Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu öğrenci
lerinden İsmail 
Güler ile 
Abdurrahman 
Beyhan okul 
arkadaşları 
Adem Akbulut ve 
Abdullah Manâ 
ile yaklaşık bir 
aydan bu yana 
topladıkları eski 
ders kitaplarını 
verecek yer 
arıyorlar.

Eski j 
yağhane 

binası 4 
istimlak 
edilecek

İlçede bulunan bazı 
okullara bile giderek 
kitap istediklerini 
söyleyen öğrenciler 
"Bu kitapları ihtiyacı 
olanlara vermek için 
topladık ama 
kimse istemiyor, 
çöpe atılmasını 
istemiyoruz."

şeklinde konuştular. 
Geri dönüşüm 
yapan işyerlerini 
telefonla arayarak 
yardımcı olmalarını 
da istediklerini 
belirten küçük 
öğrenciler, bu 
işyerlerinin 
kitaplardan

oyun hamuru 
yaptıklarını 
öğrendiklerini ve 
gönüllerinin 
kitapları yok 
etmeye razı 
olmadığını 
söyleyerek yardımcı 
olunmasını 
istiyorlar.

Yaşlılar için Kur:an Kursu açılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Müftülüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Osmaniye 
Mahallesinde 
bulunan erkek 
Kur'an Kursu'nda 
yaşlılar için 
kurs açılacağı 
bildirildi.

Belediye hoparlörü 
ile yapılan 
anonslarla 
vatandaşlara bilgi 
verilirken yaşı iler
lemiş ancak kur'an 
öğrenmek isteyen 
vatandaşlardan 15 
kişinin başvurması 
halinde kursun

açılacağı 
duyuruldu.
Ayrıca İlköğretim 
okulunu tamam
lamış olanlardan en 
az 20 öğrencinin 
müracaatı olduğu 
taktirde ayrı bir 
kursun açılacağı, 
bunun

yanında Osmaniye 
Camiinde bulunan 
kız kur'an kursunda 
gündüzlü olarak 
her yaşta bayan
ların kurs 
kayıtlarının 
yapıldığı 
açıklandı.

Umurbey 
Belediyesi ileriye 
dönük çalışmaları
na devam ederken 
Otobüs durağı 
karşısında bulunan 
eski yağhane 
binasını istimlak 
etme kararı alıyor. 
Önümüzdeki 
encümen toplan
tısında alınacak 
karar sonrasında 
3 kat imar planı 
olan eski bina 
istimlak edilecek. 
Bekir ve Kemal 
Atçı kardeşlere 
ait eski binada 
yıllardır "kara 
yağhane" 
denilen usulle 
zeytinyağ 
üretimi yapılıyor. 
Bina sahiplerinin

de olurunu . 3 
alan Umurbey 
Belediye başkanı * 
Fatih Mehmet 
Güler, istimlak 
edecekleri binanın 
yıkılarak yerine 
çok amaçlı 
kullanılacak yeni J 
bina yapılacağını 
söyledi.
Başkan Güler, 
zemin katında zey
tini ve zeytinyağı i 
simgeleyen 
makinelerin olacağı 
birde müze 
düşünüldüğünü ] 
belirterek 
"Öncelikli olarak | 
beldemizin 
ihtiyacı olan 
geniş salon 
düşünüyoruz" 
şeklinde konuştu. 1

ELEMAN ARANIYOR 
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK

TEL : (0.224) 538 01 81

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 

TEL : (0.505) 48618 24

ÖZEL DERS VERİLİR
Uzun seneler yurt lisan 

hocalığı yapmış öğretmen 
olarak İNGİLİZCE ve

ALMANCA özel ders verilir
0.537. 451 65 55
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Türk insanının dişleri çürük
Türkiye'de, kırsal kes
imde 35-44 yaş 
grubunda dişlerde 
çürük oranının yüzde 
95-98, şehirlerde ise 
yüzde 76 olduğu 
bildirildi.
Trabzon Diş Hekimleri 
Odası Başkanı Adnan 
Günnar yaptığı açıkla
mada, Türk Diş 
Hekimleri Birliği 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
Türkiye'de 6 yaş 
grubunda süt diş
lerinde çürük olmayan 
kişi oranının yüzde 17 
olduğunu belirterek, 
"Kırsal kesimde 35-44 
yaş grubunda çürük 
oranı yüzde 95-98, 
şehir çevresinde 
yüzde 79, şehirlerde 
ise yüzde 7j6" dedi. 
Günnar, halkın yüzde 
99'unun, "çürüklerin 
kötü görüntüye neden 
olduğu" fikrinde bir
leştiğini belirterek,

|Pb”li”t”t”a”e”kÎnİ| 
| BİZİMLE YAŞAYIN |

□ Her çeşit balık ağları 
I □ Sakana Misina Ağları 
I □ ip Ağ

□ Fanya

İn Mantar, kurşun
□ İp Çeşitleri
□ Sandal Malzemeleri

■ □ Kürek
□ Çapa
□ Macun
□ Galvanizli çivi
□ TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN

"Diş macunu ve diş 
fırçası kullanımı, 
gelişmiş çağdaş 
ülkelerin çok 
gerisindedir. 
Halkımızın diş 
tedavisinin mümkün 
olması için diş hekim
lerimizin 26 yıl aralık
sız çalışmaları 
gerekiyor. Gelişmiş 
ülkelerde kişinin diş 
hekimine yıllık başvu
ru sayısı 5 iken, 
ülkemizde bu rakam 
0.7'de kalmaktadır". 
dedi.
20-24 yaş grubunda

diş çürüğü nedeniyle 
kişi başına tedavi 
edilmesi gereken diş 
sayısının 5.5 
olduğunu ifade eden 
Günnar, "Bu oran, 25- 
29 yaş grubunda 7'ye 
yükselmektedir. 12-13 
yaşlarında her 100 
çocuktan 81-84'ünün 
dişlerinde çürük 
bulunmaktadır. 30-34 
yaş grubunda ise 100 
kişiden çürüğü 
olmayan kişi sayısı 
yalnızca 3'dür" 
diye konuştu. 
Çocukların 

Ömerbey Mah. Üstün Sok.
16/A MUDANYA

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

yüzde 81'ının dış 
fırçası olmasına rağ
men, sadece yüzde 
57'şinin dişlerini her 
gün fırçaladığına 
dikkati çeken Adnan 
Günnar, şunları söyle
di:
"Şeker yedikten sonra 
çocukların yüzde 70'i 
dişlerini fırçalarken, 
erişkinlerin sadece 
yüzde 41 'i dişlerini 
fırçalamaktadır. 
Bekarların yüzde 
8.9'u, evlilerin yüzde 
16.5'u, boşanmış ya 
da ayrı olanların ise 
yüzde 9.5'u diş 
sağlıklarına önem 
veriyor. Sağlıklı 
dişlere sahip olma 
isteğinin başında 
yüzde 25.6 ile güzel 
görünme isteği, 
yüzde 20.5 ile 
sağlıklı olma isteği, 
yüzde 9.6 ile kötü 
kokudan rahatsız ■ 
olma geliyor.'

Hak sahibi kız 
çocuklarına müjde
- Çalışma ye Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
hak sahibi kız 
çocuklarının, SSK 
ile birlikte bir başka 
sosyal güvenlik 
kuruluşundan aynı 
anda ölüm aylığı 
almalarına olanak 
sağlanması 
konusunda yasa 
taslağı hazırladı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanhğı'ndan 
edinilen bilgiye 
göre, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nda geçen 
yıl yapılan değişik
likle, SSK ile 
Emekli Sandığı . 
veya Bağ-Kur'dan 
aynı anda ölüm 
aylığı alan kız 
çocuklarının SSK 
ölüm aylıkları 
kesilmişti.

Açılan kapanan 
şirket sayısı

2004 Ağustos ayın- bin 762'sini limited,
da üç bin 92 yeni 
şirket ve kooperatif 
ile üç bin 10 yeni 
ticaret ünvanh işy
eri açıldı. Aynı ay 
içinde 520 şirket ve 
kooperatifle bin 177 
ticaret ünvanlı 
işyeri kapandı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, 2004 
Ağustos döne
minde açılan ve 
kapanan şirketlere 
ilişkin istatistik 
sonuçlarına açık
ladı. Buna göre;
2004 Ağustos ayın
da üç bin 92 yeni 
şirket ve kooperatif 
ile üç bin 10 yeni 
ticaret ünvanh işy
eri açıldı. Aynı ay 
içinde 520 şirket ve 
kooperatifle bin 177 
ticaret ünvanh işy
eri kapandı. 2004 
Ağustos ayında 
açılan şirket ve 
kooperatiflerin İki

Ancak, son gün
lerde çıkan haber
ler ve bakanlığa 
iletilen şikayetler 
üzerine, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, 506 
sayılı yasada 
değişiklik öngören 
yasa taslağı hazır
ladı. Yaklaşık 
10 bin hak sahibini 
ilgilendiren taslağın 
yasalaşması 
halinde, hak sahibi 
kız çocukları, SSK 
ile aynı anda Bağ- 
Kur veya Emekli 
Sandığı'ndan da 
ölüm aylığı alabile
cek. Ancak, bu 
değişiklikten yarar
lanmaları için, 
kız çocuklarının 
çalışmamaları, 
emekli ya da evli 
olmamaları 
gerekecek.

32'si anonim, 5'ini 
kollektif ve 93'ü 
kooperatif oluştur
du. 2004 Ağustos 
ayında, 2003'ün 
aynı ayına göre, 
açılan şirket ve 
kooperatif sayısı 
yüzde 27.51 artarak 
iki bin 425'den üç 
bin 92*ye, açılan 
ticaret ünvanh 
işyeri sayısı da 
yüzde 26.95 
artarak, iki bin 
371'den üç bin 10'a 
yükseldi. 2004 
Ağustos ayında; 
2003'ün aynı ayına 
göre kapanan şir
ket ve kooperatif 
sayısı yüzde 
81.82 artarak 
286'dan 520'ye 
yükseldi. Kapanan 
ticaret ünvanh 
işyeri sayısı ise 
yüzde 76.99 artarak 
665'den bin 177'ye 
yükseldi.
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Kullanılan tüm isimler 
aynı sözlükte

Türkiye'de kullanılan 
bütün adlar Türk Dil 
Kurumu'nun (TDK) 
"Kişi Adları 
Sözlüğü"nde yer ala
cak. TDK Başkanı 
Prof. Dr. Şükrü Haluk 
Akalın, TDK Kişi 
Adları Sözlüğü ve bu 
konudaki çalışmaları
na ilişkin bilgi verdi. 
Basılı ve sanal 
ortamda kişi adları 
sözlükleri bulun
duğunu, ancak bu 
sözlüklerin yetersi^ 
olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Akalın, "Kişi 
Adları Sözlüğü bu 
konuda en yetkili 
kurum olan TDK'nın 
hazırlaması gereken 
bir sözlüktü. Öncelik
le Kurumumuzda Ad 
Sözlüğü Çalışma 
Grubu kuruldu. 1.5 
yıllık çalışma sonucu 
11 binin üzerinde kişi 
adından oluşan bir 
sözlüğü tamamladık. 
Sözlüğü internette 
bir arama motoruyla

hizmet verecek şek
ilde, 'tdk.org.tr' 
adresinde, bu yıl 
başında kullanıma 
açtık.
Kişi Adları 
Sözlüğü'nde adların 
anlamları, kökenleri 
öğrenilebiliyor.
Adların doğru 
söylenişleri de özel 
işaretler kullanılarak 
gösteriliyor. Ayrıca, 
Türkçe'de belirli 
anlamlarda hangi 
adlar varsa, o adlar 
da görülebiliyor. Kişi 
Adları Sözlüğü'nde 
'Mehmet' yazdığınız
da anlamını göre
biliyorsunuz.
Doğacak çocuğuna 
'güzel' anlamına 
gelen ad vermek 

isteyen bir kişi, 
Türkçe'de bu anlamı 
taşıyan hangi adlar 
bulunduğunu inter
netteki 
sözlüğümüzde 
sorguladığında güzel 
anlamına gelen 
400'ün üzerindeki adı 
öğrenebiliyor." 
Sözlükte kız ve erkek 
adlarının ayrı ayrı 
gruplandırıldığını, bu 
adların anlamlarının 
ve kökenlerinin ver
ildiğini anlatan Prof. 
Dr. Akalın, "Bu özel
lik sayesinde belirli 
anlamlardaki adların 
sıklaşacağına 
inanıyoruz" dedi. 
Kişi Adları 
Sözlüğü'he son hali
ni vermediklerini, 

hala geliştirdiklerini 
kaydeden Prof. Dr. 
Akalın, bu çerçevede 
Merkezi Nüfus İdare
si Sistemi 
(MERNİS) 
Projesi'nden 
Türkiye'de kullanılan 
bütün kişi adlarının 
listesini edindiklerini, 
uzmanların listeyi 
taradığını, eksik olan 
adların sözlüğe 
ekleneceğini anlattı. 
Kişi Adları 
Sözlüğü'nü son hali 
verildikten sonra da 
internette yayımla
maya devam edecek
lerini, sözlüğün ayrı
ca kitap olarak 
basılacağını bildiren 
Prof. Dr. Akalın, "Yazı 
dili sözlüğü, kişi 
adları sözlüğü hiçbir 
zaman asla tamam
lanmış sayılmaz. Dil 
sürekli gelişen, 
genişleyen bir varlık 
olduğu için sözlük 
çalışması da hep 
devam eder" dedi.

Bu icatlar aşıklar için

Teknoloji duygulara 
yöneldi. Cep tele
fonuyla başlayan bu 
gelişim, türünün ilk 
örneği icatlarla 
sürüyor. Birbirini 
seven çiftler için 
gelişen son üç icat: 
'Beni düşün' 
yüzüğü, 'Saral bana' 
yastığı ve 'ilgi ölçer' 
fotoğraf
İletişimin duygulara 
yoğunlaştığı icatlar
dan biri de kablosuz 
iletişim sinyali 
esasına dayanan 
'Beni Düşün' yüzük
leri. ABD'li Alison 
Levvis'in geliştirdiği 
iki yüzükten birini 
ovuşturunca diğer 
yüzük de ısınarak o 
sırada yüzüğün 

sahibinin diğer 
yüzük sahibi tarafın
dan düşünüldüğünü 
gösteriyor.
İsveç İnteraktif 
Enstitüsü'nde 
geliştirilen bir icat 
da, iki yastık.
Yastıklardan birine 
sarılıp sıkınca öteki 
yastığın ışıkları 
yanıyor. Üzerinde 
çalışılan bir başka 
proje, bakınca ışık 
veren bir fotoğraf j 
çerçevesi. Böylece 
çiftler birbirlerinin j 
fotoğraflarına ne 
kadar sıklıkla bak- g 
tıklarını ve ilişki
lerinin gidişatını 
çerçevenin ışığın- i 
dan anlayabilecek. 1

I
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 1.56
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğ t. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 .15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
ilçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

i

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262)655 60 31Kaymakamlık 5131051

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■ v
OTOBÜS

■ 0

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz____________ 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazr^l.Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

I

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

»MM

M W M 

GEMıİKTE İ.K ULUSL^fiARASI SALATA EMİ

PİZZAMIZIN
TADINA 1 

BAKTINIZ MI?
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 53 67
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alanları
uyararak, 
önümüzdeki yıl 
faizlerin daha
da düşeceğini 
ve bu nedenle 
alım yaparken 
daha iyi düşün
melerini 
tavsiye etti. 
Unakıtan, 8 
aylık bütçe 
sonuçlarını 
değerlendirdiği 
basın toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, 
ekonomide 
yaşanan özel 
sektör kaynaklı 
büyümenin 
önümüzdeki 
aylardan 
itibaren istih
dama yansıya-

cağını, bunun 
tersinin
mümkün
olmadığını 
söyledi.
Unakıtan, "isti
hdam mutlaka
artacak" diye 
konuştu.
Türkiye'deki 
büyümenin 
sağlıklı ve 
kalıcı olduğuna 
işaret eden 
Unakıtan, özel
sektör yatırım 
larının bekle

üzerinde 
olduğunu, 
bunun.da 
Türkiye'nin 
geleceği 
bakımından 
çok önemli 
olduğunu ifade 
etti.
Tüketim malı 
harcamaları 
konusunda 
uyarılarda da 
bulunan 
Unakıtan, şöyle 
konuştu: 
"Düşen faiz 
lerde aman

alalım diye 
hemen hızlan- 
mamah, çünkü 
seneye faizler 
daha da 
düşecek.
Şimdi alanlar 
gelecek / 
seneye göre 
daha yüksek 
bir faizle 
borçlanmış 
olacak ve 
daha yüksek 
maliyet ödeye
cekler. Buha 
dikkat 
etsinler."nen i'n çok

Geleceğin yakıtı 
ayçiçekler ve meyveler

ABD, her ne kadar 
enerjide dışa bağımlı 
olsa da, Amerikalı 
bilim adamları 
ülkede yetiştirilecek 
ayçiçeklerini ve 
meyveleri geleceğin 
yakıtı olarak görüyor. 
ABD'de yayınlanan 
Newsweek der
gisinde yer alan 
habere göre, bilim 
adamları, tamamı 
ABD toprakları 
içinde bulunmasa 
bile Kuzey Yarıküre 
ürünü olan ayçiçeği, 
muz, altın ve hatta 
deniz planktonlarının 
çevre 
dostu enerji kaynağı 
olarak kullanılabile
ceğini belirtiyorlar. 
ABD'de kısa süre 
önce alternatif enerji 
kaynakları konusun
da araştırma yapan 
bilim adamları, 
ayçiçeği, muz ve 
altının yarının yakıtı 
olabileceğini açık
ladılar.
Amerikalı bilim 
adamları, ayçiçek 
yağının yakıt hücresi

ile çalışan otomo
billerde kullanılabile
cek hidrojen açığa 
çıkardığını belirterek, 
su ile karbonmonok- 
site tepki veren 
altının da bir çeşit 
ters çevirme yön
temiyle yine yakıt 
hücresi ile çalışkan 
otomobillerde yakıt 
olarak kullanılabile
ceğini kaydettiler. 
Bilim adamları, 
kızarmış muzların da 
metan gazı açığa 
çıkardığının tespit _ 
edildiğini ve bunun 
da etkin bir yakıt 
olarak kullanılabile
ceğini ifade 
ettiler.
Oregon Üniversite- 
si'nin araştırmacıları

da denizlerdeki 
mikroskobik canlılar 
planktonların 
ayrıştırılarak, elektrik 
enerjisi elde 
edilebileceğini açık
ladılar.
Henüz araştırma 
safhasında olan bu 
alternatif enerji 
kaynaklarının 
geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmeşi^ 
için zamana gerek 
olduğunu belirten 
uzmanlar, petrol, 
kömür gibi fosil 
yakıtlar tükenmeden 
önce temiz ve 
çevre dostu enerji 
kaynaklarına 
yönelmenin 
önemine dikkat 
çekiyorlar.

-ge, İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR
SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE
ÖRKENT SİTESİ ■ MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

SATILIK DAİRE MANZARALI BALIKPAZARI
KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME

Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88

ABONE OLDUNUZ MU?
Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Arabanızla ilgili bilmeniz gerekenler
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan broşürde, 
sürücülerden 
araçlarının 
muayenelerini yaptır
malarına dikkat 
etmeleri istenerek şu 
hususlar hatırlatıldı: 
"Trafiğe çıkarılacak 
motorlu araçlarınızın 
teknik şartlara uyup 
uymadığı ekonomik 
yapıları da dikkate 
alınmak suretiyle 
belirli zamanlarda 
muayene edilerek 
tespit edilir.

Araçlarınız, cinslerine, 
kullanma amaç ve 
şekillerine göre;
hususi otomobilleriniz 
ile bunların her türlü 
römorkları, 3 yaş 
sonunda ve devamın
da her 2 yılda bir, 
resmi ve ticari plakalı? 

otomobiller ile bun
ların her türlü römork
ları ilk 2 yaş sonunda 
ve davamın da yılda 
bir, lastik tekerlekli 
traktörleriniz ile bun
ların her türlü römork
ları, ilk üç yaş sonun
da ve devamında her

3 yılda bir, diğer 
bütün motorlu 
araçlarınız ile bunların 
her türlü römorkları, 
ilk 1 yaş sonunda ve 
devamında yılda bir 
muayeneye tabidir. 
'ARACINIZ 
VERDİĞİNDEN 
FAZLASINI ALIYORSA 
HURDAYA AYIRINIZ' 
Motorlu araçlarınız 
ekonomik ömürlerini 
doldurup, yanma, 
tahrip edilme, eskime, 
yıpranma ve kaza 
sonucu kullanılmaz 
dürüma geldiklerinde,

vereceğiniz bir dilekçe 
ile hurdaya ayrılır. 
Trafik emniyeti 
bakımından, muayene 
istasyonlarınca 
tehlikeli olacakları 
tespit edilen 
araçlarınız ise yetk
ililerin isteği üzerine 
hurdaya ayrılır.
'ÇALINAN ARACIN 
VERGİ KAYDI* 
Aracınızın çalındığı 
tarihten bir ay sonra 
isteğiniz halinde; 
Savcılık veya mahalli 
zabıtadan aldığınız 
çalınma olayına ait

TAŞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO : 2004 / 2636
Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 
MEVKİİ ADA : 0 PARSEL : 15
1-TAŞINMAZ
TAPU KAYDI : Kurtul Köyiçi mevkii Ada : 0 Parsel : 1419 Cilt: 15 Sayfa 1419 de kayıtlı 

292.00 m2 MİKTARLI TAŞINMAZ
ÖZELLİKLERİ: Köy Meydanına ve ana yola yakın tüm hizmetlerden yararlanmakta 

üzerinde yapılaşma bulunmamakta sadece arsanın başında bir su kuyusu bulunan taşın
maz arsa vasfındadır.

DEĞERİ VE SATIŞ SAATİ : Muhammen bedeli 10.000.000.000 TL açık artırma ile saat 
10.30 ile 10.40 arasında satılacaktır.

2- Kurtul köyiçi mevkii Ada : 0 Parsel : 1424 Cilt : 15 Sayfa 1424 de kayıtlı 668.00 m2 
MİKTARLI TAŞINMAZ

ÖZELLİKLERİ : Arsa köy meydanına ve ana yola yakın tüm hizmetlerden yararlanmak
ta, üzerinde bulunan samanlık yıkılmış ve sadece 80 m2 si üzerinde kerpiçten yapılmış 
bir ev bulunmaktadır.

DEĞERİ VE SATIŞ SAATİ: Muhammen bedeli 30.000.000.000 TL olup açık artırma ile 

saat 10.45 ile 10.55 arasında satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 28.10.2004 gün ve yukarıda yazılı saatlerde Gemlik icra Müdürlüğü önünde 

açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ini ve satış 
masraflarını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartı ile 08.11.2004 günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı 
kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en, çok artırana ihale edilecek
tir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı ve satış mas
raflarını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından 
fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 
lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçe
si (T. Lirası) veya bu miktar kadar mili bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil ve 
rilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki hakların 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark
tan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, 
bu fark, varsa öncelikle teminta bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas
rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak
ları- başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze 
başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara IİK 127. Maddesine göre 
tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. 10.09.2004 Gemlik İcra Mdr. Yrd 41548

Basın : 2004/73

belge ve buna ekli 
dilekçe ile vergi kay
dını kapatabilirsiniz. 
Çalınan aracınızın 
bulunması halinde 
dilekçe vermek 
suretiyle vergi kaydını 
açtırabilirsiniz.
'BENZİNDEN NASIL 
TASARRUF 
EDEBİLİRSİNİZ?' 
Yurdumuzda her 
geçen gün artan 
motorlu taşıt ve iş 
makinesi sayısı, yakıt 
tüketimini artırmak
tadır. Petrol ihtiy
acımızın çoğunluğu
nun yurtdışından - 
karşılanması, fiyat
larının devamlı yük
selmesi ve ağır 
ekonomik şartlar 
bizim tasarruflu 
davranmamızın en 
önemli gerekçesidir. 
Motorlu taşıtlarda nor
malin üstünde ve nor
mal olmayan 
ölçülerde benzin har- 
caması iki ana kay
naktan meydana 
gelmektedir.
Bunlardan birincisi 
aracın kendisinden 
kaynaklanan gereksiz 
harcamalar, diğeri ise 
sürücüden kay
naklanan gereksiz 
harcamalardır.
Vasıtadan kay
naklanan gereksiz 
harcamaların önlen
mesi için şasi, motor 
gibi akşamlar dikkatli 
ve muntazam yağlan
malıdır. Aksi halde 
yağsızlıktan dolayı 
sürtünme artacağın
dan güç düşecek, 
parçalar çabuk aşi
naca^, bunlar da ben
zin tüketiminin art
masına sebep olacak
tır. Bujilerin ayarsız, 
bozuk ve pis oluşu . 
her 10 litrede I litre 
fazla benzin sarfiyatı
na sebep olur. 
Karbüratörün ayarsız 
ve pis oluşu, jikle 
kelebeğinin iyi açılıp 
kapanmayışı, spiral 
hortum içindeki çelik 
telin tutukluk yap
ması, keza el gazının 
aynı şartlarda bulun
ması benzin sarfiy
atını artırır. Motorun 
elektrik ihtiyacını 
karşılayan malzeme 
ile bunun motora 
iletisini sağlayan 
akşamlardaki bozuk

luklar verimi düşürür 
benzin sarfiyatını art* 
tırır. Tekerlek, lastik 
havalarının az olması 
yüzünden sürtünme 
artar, güç azalır ve 
dolayısıyla yakıt 1 

sarfiyatının armasına 
sebep olur. Debriyaj] 
kaydırması, hava fil* 
tresinin tıkalı olması, 
soğutma sisteminin 
normal olmayışı yakıt 
sarfiyatını artırır. 1 
Sürücüden kay- 1 
naklanan gereksiz 1 

harcamalar;-alçak a 
vitesle seyretmek, 
şehir içinde seyred
erken trafik ışıklarında 
ve sıkışık trafikte 
motoru durdurup j 
çalıştırma ve kalkışlar
da gaz pedalına . 
gereğinden fazla 1 
basma ve pompalama, 
motoru çalıştırırken 
marşa gereğinden 1 

fazla basarak motoru 
boğmak. Yakıt siste
minde oluşan sızdır
ma yüzde 50'ye kadar 
varan benzin sarfiyatı
na, Fren ayarlarının 
bozuk, yağlamanın 
yetersiz olması, yük
sek hızla gidilmesi, 
taşıtın düşük vitesle 
seyretmesi benzin ■ 
tüketimini arttırır. Bu 
ülkenin vatandaşları 
olarak yukarıda belir
tilen tüm hususlara 
dikkat etmemiz duru
munda benzinden , ■ 
tasarruf ederek hem 
kendi harcamalarımıza 
kısıntı getirmek, hem 
de ülke ekonomisine 
katkıda bulunulmak 
suretiyle üzerimize 
düşen vatandaşlık ■ 
görevini en güzel şek
ilde yapma bahti- ■ 
yarlığına kavuşmamız 
mümkündür.
KASKO YAPTIRIRKEN 
DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR
- Kasko yaptırırken > 
öncelikli tercih olarak 
fiyatının alınmaması, 
hasarı eksiksiz ve ] 

çabuk ödeyen fir- ■ 
malarının tercih 1 

edilmesi gerekir. 1 
- Poliçede belirtilen 
araç değerinin yeni 
araçsa anahtar teslim 
satış fiyatıyla, kul- 
(anılmışsa, piyasa fly* I 
atlarıyla aynı olmasın31. 

dikkat edilmesi j 
gerekir.
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Uzman görüşü: İkiz çocukları 
aynı sınıfta okumamalı

İkiz kardeşlerin aynı 
sınıfta okumaları 
halinde, birbirine 
bağımlı kalacakları, 
rahat, özerk, girişim
ci olamayacağı ve 
kendi sorumluluk
larını yerine getire
meyecekleri 
bildirildi
Selçuk.Üniversitesi 
Mesleki Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ömer Üre, 
yaptığı açıklamada, 
doğumdan itibaren 
sürekli birlikte 
hareket eden ikiz 
kardeşlerin, bir
birinden destek 
almaya alıştığını ve 
yaptıklarını birbirler
ine onaylatma ihtiy
acı duyduğunu 
söyledi.

2004 yılındaJ4 bin 638 adet 
taşıtın trafiğe kaydı gidi

2004 Mayıs döne
minde 74 bin 638 
adet taşıt trafiğe 
kayıt yaptırdı. Bu 
rakamın yüzde 
55.1'ini otomobil 
oluşturdu. Devlet 
İstatistik Enstitüsü 
(DİE), Motorlu Kara 
Taşıtları 2004-Mayıs 
ayı istatistik 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre; 2004 
Mayıs döneminde, 
trafiğe kaydı yapılan 
toplam 74 bin 638 
adet taşıt içinde, 
otomobil yüzde 
55.1 'lik oranı ve 41 
bin 140 adet ile ilk 
sırada yer aldı. 
Otomobili yüzde

İkiz kardeşlerin 
geneltikle okulda da 
aynı sınıfta, hatta 
aynı sırada olmak 
istediğini, ancak 
sınıf öğretmenleri 
tarafından çocuk
ların ayrı sınıflara 
alınmasının daha 
sağlıktı olduğunu 
dile getiren Üre, 
"Çocuklara tek başı
na kalabilme, birbir-. 
lerinden bağımsız 
hareket etme 
davranışı kazandırıl
ması gerekir.
Gelecek yaşamların
da zorunlu olarak 
birbirlerinden 
ayrıldıkları zaman 
sorunlarla tek 
başlarına baş ede
bilmelerini sağla
mak için farklı

makineleri ile özel27.3 ile kamyonet, 
yüzde 10.9 ile mot< 
siklet ve yüzde 2.9 
ile kamyon takip 
etti. Mayıs ayında 
trafiğe kaydolan 
araçların yüzde 
3.8'ini İse minibüs, 
otobüs, yol ve iş 

sınıflara alınmaları 
zprunlu" dedi. 
İkiz kardeşlerin 
genellikle yaptıkları 
tüm faaliyetlerde, 
önaylanma ihtiyacı 
duyduğunu ifade 
eden Üre, "Aynı 
sınıfta okuyan 
kardeşler, birbirine 
bağımlı olduğundan 
rahat, özerk, girişim
ci olamaz, kendi 
sorumluluklarını 
yerine getiremezler. 
Bu destek, yer yer 
gevşetilmelidir. Bu 
da çocuklar ayrı 
sınıflara alınarak 
sağlanabilir" dedi. 
Kendisini en iyi 
anlayan kişinin ikiz 
kardeşi olduğunu 
düşünen 
çocuğun, okulda 

amaçlı taşıtlar oluş
turdu.
2004 Ocak-Mayıs 
döneminde 317 bin 
765 adet taşıtın 
trafiğe kaydı 
yapılırken, 138 bin 
341 adet taşıtın 

kardeşinden 
ayrılırken çok fazla 
zorlanmaması 
gerektiğini dile 
getiren Üre, ayrı 
mahallelerde değil, 
aynı mahalle içinde 
farklı okulların, ya 
da aynı okul 
içinde farklı 
sınıfların tercih 
edilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Çocukların istediği 
zaman birbirini 
görmelerine imkan 
tanınması gerek
tiğine işaret eden 
Üre, teneffüslerde, 
öğle aralarında 
kardeşini gören 
çocuğun kendisini 
güvende 
hissedeceğini 
ifade etti.

kaydı trafikten silin
di. 2003 Ocak-Mayıs 
döneminde 70 bin 
912 adet taşıtın s 
trafiğe kaydının 
yanında, 7 bin 312 
adet taşıtın da 
trafikten kaydı 
silinmişti.

Mevsimlik 
işgilerin Meri 

arttı
2003 yılında uygu
lanan Tarımsal İşlet
melerde (Hanehalkı) 
Ücret Yapısı Anketi 
sonuçlarına göre, 
mevsimlik kadın, 
tarım işçilerinin 
günlük ücretleri 
2002 yılına göre 
yüzde 38.24 oranın
da artış göstererek 
9 milyon 465 bin 
lira olarak gerçek
leşti. Erkek işçi 
ücretleri ise yüzde 
32.43 oranında artış 
göstererek 12 
milyon 52 bin lira 
oldu.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 
2003 Yılı Tarımsal 
İşletmeler Ücret 
Yapısı Anket 
Sonuçlarını açık
ladı. Buna göre; 
2003 yılında uygu
lanan Tarımsal İşlet
melerde (Hanehalkı) 
Ücret Yapısı Anketi 
sonuçlarına göre, 
mevsimlik kadın 
tarım işçilerinin 
günlük ücretleri 
2002 yılına göre 
yüzde 38.24 oranın
da artış göstererek 
9 milyon 465 bin 
lira olarak gerçek
leşti. Erkek işçi 
ücretleri ise yüzde 
32.43 oranında artış 
göstererek 12 
milyon 52 bin lira 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

oldu. Sürekli tarım 
işçilerine ödenen 
ortalama aylık 
ücretin ise 2002 yılı
na göre, kadınlar 
için yüzde 19.34 
oranında artarak 
232 milyon 437 bin 
lira ve erkekler için 
yüzde 23.01 oranın
da artarak 305 mily
on 616 bin lira 
olarak gerçekleşti. 
Devlet sektöründeki 
tarım işlet
melerinden der
lenen anket 
sonuçlarına göre 
ise, yine bir önceki 
yıla göre, kadın 
mevsimlik tarım 
işçilerinin günlük 
ücretleri yüzde 
23.53 oranında 
artarak 20 milyon 
959 bin 540 lira ve 
erkek işçilerin 
ücretleri yüzde 
273 oranında 
artarak 23 milyon 
525 bin lira olarak 
gerçekleşti. Sürekli 
kadın tarım işçi
lerinin ortalama 
aylık ücretleri ise 
yüzde 21.35 oranın
da artarak 723 mily
on 237 bin lira ve 
erkek işçilerin 
ücretleri yüzde 8.50 
oranında artarak 
723 milyon 776 bin 
lira olarak 
gerçekleşti

ABONE OLDUNUZ MU?
—abone olun 
- Czl8OKUYUN OKUTUN

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30



Sayfa 1018 Eylül 2004 Cumartesi

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik Ethem Yaşar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunun 76. Maddesine göre bütün üyelerin biraraya gelmeksizin yazılı katılımıyla aşağıda
açıklanan şekilde tüzük değişikliği yapılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ :
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
Madde 1 : DERNEĞİN ADI: Gemlik Şehit 

Ethem Yaşar ilköğretim Okulu Koruma ve 
Yaşatma Derneği

Derneğin Merkezi : Ş. Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu’dur.

DERNEĞİN GELİRLERİ:
MADDE 21 : Derneğin gelirleri şunlardır.
1)Giriş ve üye aidatları
2) Bağışlar
3) Müsamere, konser, kermes, gezi ve 

benzeri faaliyetleri
4) Tertip edilecek piyango gelirleri
5) Derneğin mal ve varlığından elde edilen 

gelirler.
6) Diğer Gelirler
Bağış ve yardımlar mevzuat ve hükümle 

rine uygun olarak toplanır.
7) Üyeler girişte 5.000 (Beşbin) TL si giriş 

aidatı ve yılda 150.000 (Yüzellibin) üye aidat 
öderler. Bu miktar yıllık verebileceği gibi 
aylık taksitler halinde ödenebilir.

Ödeme şekli ve zamanı üyenin talebi de 
gözönünde bulundurularak yönetim kurulun
ca tespit edilir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK HASTANESİ

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
'Hastanemiz ve SSK Orhangazi Dispanserinin 1 yıl-(365 gün) gün sürejj/Temizlik hizmet

leri alımı KİK (19 A) maddesi gereği AÇIK İHALE USULÜ ilş ihale edilecektir.
İhale 18.10.2004 günü saat lO.oo’de hastanemizde yapılacaktır.
İhale bedeline çalışanların öğle yemekleri dahildir.. ,
İhale 14 çalışan üzerinden yapılacak olup, 12 kişi Hastanemizde 2 kişi Orhangazi 

Dispanserinde çalıştırılacaktır.
İhalede kullanılacak temizlik malzemesi yükleniciye aittir?, .
İhale dokümanı ve şartname ihale tarihinden önce Hastanemiz Malzeme Servisinden 

ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 50.000.000 TL olup, şartname almayan firmalar ihal
eye alınmayacaktır.

İhale teklifleri 18.10.2004 günü saat 09.45’e kadar Hastanemize teslim edilmesi gerek-
mektedir.

buyurulur.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı 
bakımlı daire Sahibinden Satılık Daire 

Diş Hekimi Özcan VURAL 
Tel: 51314 76-51318 99

GSM: 0.533.356 44 39

YENİ ŞEKLİ :
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
Madde 1 : DERNEĞİN ADI: Gemlik Etem 

Yaşar Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Derneğin Merkezi : Dr. Ziya Kaya Mah. 

Atatürk Cad. No : 6 Gemlik / BURSA
DERNEĞİN GELİRLERİ :
MADDE 21ı: Derneğin gelirleri şunlardır.
1) Giriş ve üye aidatları
2) Bağışlar
3) Müsamere, konser, kermes, gezi ve 

benzeri faaliyetleri
4) Tertip edilecek piyango gelirleri ' <
5) Derneğin mal ve varlığından elde edilen 

gelirler
6) Diğer gelirler
Bağış ve yardımlar mevzuat ve hükümle 

rine uygun olarak toplanır.
7) Üyeler girişte 250.000 (Ikiyüzellibin) TL 

si giriş aidatı ve yılda 3.000.000 (Üç milyon) 
üye aidat öderler. Bu miktar yıllık verebile
ceği gibi aylık taksitler halinde ödenebilir. 
Ödeme şekli ve zamanı üyenin talebi de 
gözönünde bulundurularak yönetim kurulun
ca tespit edilir.

Basın : 2004 / 72

513 96 83

BURSA HAKİMİYET VE
■ KENT GAZETELERİNE 1 
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEZ REKLAM ■
" TEL: (0.224) 513 96 83

Dünyadaki 
bebek 1 

patlaması 
yavaşlıyor
Birleşmiş Milletler 
(BM), 2050’de 8,9 
milyara ulaşması 
beklenen dünya 
nüfusundaki 
demografik artışın 
yavaşladığını, ancak 
gelişme ye çevre 
için hala büyük 
engel oluştur
duğunu belirtti. 
BM’nin bugün 
dünya nüfusuyla. 
ilgili olarak yayım
ladığı rapora göre, 
10 yıl önce 
öngörülmeyen 
nüfus artışındaki bu 
yavaşlama bir 
Ölçüde AIDS 
hastalığının Afrika 
kıtasındaki etkisine 
bağlanıyor.
BM Dünya Nüfus 

I Fonu tarafından 

y hazırlanan raporda, 
bugün 6,4 milyar 
olan dünya nüfusu
nun yıllık artış 
hızının yılda 76 
milyon olduğu belir
tildi. 2050’de dünya 
nüfusuna 2,5 milyar 
daha ekleneceği ve 
bu rakamın 
1950’deki dünya 
nüfusuna eşit 
olduğu kaydedildi. 
Buna karşın 1990’da 
yıllık yaklaşık 82 
milyonla en yüksek 
ritmine ulaşan 
nüfus artışının • > 
yavaşladığı belir
tilen raporda, 
1960’da kadın başı
na altı olan çocuk 
sayının, aile planla
masının daha geniş 
kitlelere ulaşması ve 
etkin olması 
sayesinde bugün 
üçe indiği ifade 
edildi.
Tahminlere göre, 
dünya nüfusunun 
yüzyıl ortasında en 
yüksek noktasına 
ulaşacağı ve doğur
ganlığın düşeceği 
bildirilen raporda, 
ancak bazı ülkelerin 
bu noktaya diğerler
ine oranla çok daha

sonra ulaşacağı j 
kaydedildi.
Yakın geçmişteki 1 

' yüksek doğurganlık 
oranından ötürü .1 
nüfusları genç olan 
bu ülkelerin nüfus 
artışlarının da 
devam edeceği $ 
görüşü dile getirilen 
raporda, dünya 
nüfusunun 1,2 mil-] 
yarını oluştüranlann 
10 ila 19 yaşında '] 
olduğu, bunun da 
şimdiye dek 
kaydedilen en yük
sek oran 
olduğu belirtildi. J 
BM raporunda ayrı
ca en az gelişmişlik 
düzeyini yakalayan 1 
49 ülkenin nüfus
larının üçe kat- 
lanacağj. ve bunların. 
2050’deki nüfus- 1 
larının 1,7 milyara 
ulaşacağı kaydedil
di: Gelişmekte olan < 
ülkelerin yüzde . 4 
96’sında nüfus ■ | 
artışının devam 
etmesinin 
öngörüldüğü belir, | 
tilen raporda, çok-1 
tan azalmaya 
başlayan Avrupa ve 
Japonya nüfus- 1 
larının düşüş rit- fl 
minin devam ede- j 
ceği ve 
2010-2015 döne- 
minde bu düşüş 
oranının ikiye kat
lanacağı ifade 
edildi.
BM raporunda, 
dünya nüfusunun 9 
artışına bağlı tah- 1 
minlerin on yıl 
öncesine oranla 1 
düşük olmasının, 
Afrika'da AIDS 
hastalığının 
öngörülmeyen etk- j 
isinden kay
naklandığı belir- .9 
tilirken, gelişmiş S 
ülkelerdeki nüfus 9 
artış hızında 
görülen düşüşün J 
öngörülenden daha 
hızlı olacağı da 9 
kaydedildi.

1



18 Eylül 2004 Cumartesi
Sayfa 11

HIH GÜNLÜK SİYASİ OAZETB

Stresi
Okul, iş, trafik ve daha 
birçok gerekçe ile 
stres içine giren insan
lar, adeta kilitlenip 
uzun süre kendilerini 
toparlayamıyorlar.
Stres hastalığını alt 
edebilmek ise yine 
sizin elinizde... İşte 
stresi yenmenin 10 
yolu... Stresin belli bir 
ölçüye kadar gerekli 
olduğunu belirten 
uzmanlar, “Stresin 
olmaması sinir sistem
inin ölümü demektir. 
Buna karşı aşırı 
uyarının olması ve 
uyum kapasitesinin 
aşılması durumunda 
ise stres hastalıkları 
hatta ölüm ortaya çıka
bilir” yorumunda 
bulunuyor.
Memory Çenter 
Nöropsikiyatri 
Merkezi’nin Türkiye 
yöneticisi Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, 
“Bugün yaygın 
hastalıkların çoğunun 
mikropların, virüslerin, 
zararlı maddelerin 
veya her türlü dış 
etkenin oluşturduğu 
aksaklıklardan çok 
strese uyum gösterme 
eksikliğinden 
kaynaklandığını 
görüyoruz” dedi. 
“Gerçekte önemli 
olanın hastalık değil 
hastalığa vücudun 
verdiği cevaptır” diyen 
Prof. Dr. Tarhan, “Her 
hastalık için bedensel 
cevap farklılıkları 
önemli ayrıntıdır. 
Organizmamız stres 
karşısında karmaşık 
tepkiler geliştirir. 
Solunum ritmi artar 
daha çok oksijen 
sağlanır, kalp ritmi 
artar metabolizma 
kamçılanır. Beyin ritmi 
hızlanır uyanıklık artar. 
Oksijen ve şekerin 
artışı ile kaslar uyarılır. 
Bağışıklık sistemi 
uyarılır savunma 
hücreleri ortaya çıkar” 
açıklamalarında 
bulundu.
Prof. Dr. Tarhan, 
stresinizi yenmek ve 
hayatınızı kolaylaştır
mak için aşağıdaki 
tavsiyelerde 
bulunuyor: 
1. - malı, - meli 
eklerinden kurtulun 
"Sınavdan çok yüksek 
bir not almalıyım”,

“Anne babamı ve diğer 
insanları hayal 
kırıklığına 
uğratmamalıyım”, 
“Patronumun beni 
kovmaması için 
mükemmel iş çıkar
malıyım”. Bu cümleler 
yalnızca stresinizin 
artmasına sebep ola
caktır. Bir adım geriye 
gelin ve olaya soğuk 
kanlılıkla ve analitik 
olarak bakın ya da bir 
başkasının durum 
hakkında görüşünü 
alın. Genellikle, ilk 
başta sizde bu kadar 
stres yapan durumun 
hiç de öyle ölüm-kalım 
meselesi olmadığını 
göreceksiniz.
2. Kendinizi 
ödüllendirin 

“DağıniKve sıkışık 
□namlarda çalışmayın 
Yapacağınız işe başla
madan önce, 
dikkatinizi dağıtacak 
materyallerden 
arındırılmış rahat ve 
güzel bir ortam hazır
layın. Bunun anlamı 
bütün oyuncakları, 
açılmamış mektupları 
ve okunmamış dergi
leri çalışma ortamın
dan uzaklaştır
manızda. Kolayca 
ulaşabileceğiniz bir 
yere, çalışırken size 
gerekebilecek 
materyalleri yer
leştirdiğinize emin 
olun. Bir saatlik sıkı 
bir çalışma sonunda 
kendinize küçük 
ödüller verin.
3. Yatıştırıcı 
sesleri dinleyin 
Okyanus dalgaları gibi 
bazı sesler insanlar 
için yatıştırıcı bir etki 
yapabilirler.
4. Hedefinizi belirleyin 
Dönem ödevi için 
önemli bir prezentas 
yon raporu hazırlamak 
gibi, altında ezildiğiniz, 
uzun çalışmaları 
bölümlere ayırın. 
Böylece akşama kadar 
süren bir çalışma 
sonucunda,

sizi ezen bir 
sıkıntı yerine 
hedeflediğiniz 
yere gelmenin 
mutluluğunu 
yaşayabilirsiniz. 
Bazen çalış
manızı başlıklar 
altında topla
manız size 
yardımcı olabilir.

Böylece çalışmanızı 
bitirdikten sonra işi 
bitirememenin verdiği 
eziklik yerine, neleri 
bitirdiğinizi ve ne 
kadar ilerlediğinizi 
görüp kendinizi daha 
rahat hissedebilirsiniz. 
Projeyi tamamlamak 
için yeterli zaman ayır
maya dikkat edin. 
Hiçbirşey yapacağınız 
projeyi son güne 
bırakıp, dehşet içinde 
bir sonraki güne 
yetiştirmeye çalış
manızdan daha stres 
verici olamaz.
5. Sadece hayal edin 
Öncelikle sakin bir 
yerde kendinize rahat 
bir oturma pozisyonu 
seçin Sonra göz
lerinizi kaoavın ve 
imgelerin göz kapak
larınızın arkasında, 
televizyon ekranından 
izler gibi yeni şekiller 
kazandığını düşünün. 
Kendinizi rahat bir 
durumda hayal edin ve 
sakinleştirici bir 
imgeyi gözlerinizin 
önüne getirin. Bu, 
sizin daha önce 
gördüğünüz bir yer 
veya okuduğunuz bir , 
kitapta geçen özel bir 
mekan olabilir. Kendi 
oluşturduğunuz bir 
ortam da olabilir ama 
daha önceden iyi 
bildiğiniz bir yer 
olması (örneğin geçen 
yaz tatilini geçirdiğiniz 
kumsal) daha iyi bir 
etki bırakacaktır.
6. Sıkıntınızı okyanusa 
yükleyin 
Beyaz kumsalı, mavi 
gökyüzü, köpüklü dal
gaları, ılık güneşi ve 
martılarıyla güzel bir 
kumsalı gözlerinizin 
önüne getirin. 
Kendinizi, kumsalda, 
elinizde ufak plastik 
bir kovayla yürürken 
hayal edin. Güzel bir 
yerde durun ve bütün 
endişelerinizi, kafanızı 
meşgul eden her türlü 
problemi bu kovanın

içine doldurun. Kovayı 
suya atın ve dalgaların 
onu sizden uzağa 
sürükleyişini izleyin. 
Kova görüş alanınız
dan çıktığında, 
yürüyüşünüze devam 
edin.
7. İyi şeyler düşünün 
Kendinize pozitif kısa 
ifadeler kurun ve 
uykuya dalmadan 
önce kafanızda tekrar 
edin (Bu zamanlar 
belleğinizin tekliflere 
en açık olduğu zaman
lardır). Sabah kalk
tığınızda kendinizi her 
zamankinden daha iyi 
hissedeceksiniz.
8. Kendinizi başarırken 
hayal edin 
Gözlerinizi kapayın ve 
geçmişte yaptığınız 
başarılı çalışmaları 
hatırlamaya çalışın. 
Hemen aklınıza birşey 
gelmediyse, yaptığınız 
gurur verici bir 
hareketi düşünün. 
Şimdi sizde stres 
yaşatan bir olayı, 
örneğin; yapacağınız 
konuşmayı aklınıza 
getirin. Bunu da aynı 
rahatlıkla ve kendinize 
güvenerek 
yapacağınızı hayal 
edin.
9. Yatağınızı uyumak 
için kullanın 
Uyku rahatsızlığı 
uzmanları ve stres 
psikologları, sık sık, 
yatağınızı yalnızca 
uyumak için kullan
manızı tavsiye ederler. 
Bununla demek iste
dikleri; -özellikle de 
uykusuzlukla ilgili 
probleminiz varsa- 
yatakta kesinlikle 
çalışmayındır. 
Kendinizi stres altında 
hissettiğiniz zaman en 
son ihtiyacınız olan 
şey az uyumaktır.
10. Kısa yürüyüşler 
yapın
Bir çalışmanın ortası
na gelip kil-, 
itlendiğinizde hareketli 
kısa bir yürüyüşe 
çıkın. Derin nefes ahn 
ve yürürken kollarınızı 
rahatça sallayın. 
Belleğinizi temizleyin 
(hatta yeni açan çiçek
lere arada bir göz 
atmayı unutmayın). 
Ayrıca, yaptığınız bu 
egzersizin size 
hiçbir zararı dokun
mayacaktır.

Saç problemlerine 
pralik çözümler!

Saçlarınız kırılıyor 
mu, hiç parlamıyor 
mu, şekle mi gir
miyor, yoksa 
kepeklendi mi? İşfte 
saç problemlerine» 
pratik çözümler... 
* Uzun saçların 
biraz daha hacimli 
ve dalgalı görün
mesini istiyorsanız 
saçlarınızı 
yıkayıp nemini * 
aldıktan sonra 
bolca köpük 
sürün.
* Saçınızı yıkayacak 
vaktiniz yoksa, talk 
pudranızı saç dip
lerine serpiştirin. Ya 
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da yüz toniğini bir 
parça pamuğa 
dökün ve saç dip
lerinizi bununla 
temizleyin.
* Saçların canlı 
olması için, günde 
iki kere saç derinize 
masaj yapın.
* Elektriklenmeyi 
önlemek için, 
saçınızı kıldan 
olan saç fırçası ile 
tarayın.
* Saçınızdaki kötü 
kokuyu yok etmek 
için öpce biraz 
ıslatın. Sonra iyice 
tarayın ve bir miktar 
parfüm sıkın.



18 Eylül 2004 Cumartesi Sayfa 1J

Atatürk İlkokulu nun hali korkutuyor
Kadri GÜLER tinercilerin girip çık-
Binlerce öğrencinin 
yetiştiği eski 
Atatürk İlkokulunun 
enkazları çevreye 
korku yaratıyor.
Uzun yıllar 
kullanılmayan, 
sonunda harabeye 
dönen eski 
Atatürk İlkokulu 
binası, tinercilerin 
ve esrarcıların 
mekanı olduktan 
sonra bir gece 
söndürülmeden 
atılan bir izmaritin 
çıkardığı alevlerle 
yanarak tamamen 
kullanılamaz 
hale geldi.
TARİHİ ESER 
SAYILIYOR 
1 Nolu Anıtlar 
Yüksek Kurulu 
tarafından 
korunmaya değer 
eserler arasına 
alınan ve tesçil 
ettirildiği için yıkılsa 
bile aynısının 
yapılması gerektiğini 
söyleyen ilgililer, 
yanan ve yıkılan 
binanın enkazlarının 
kaldırılmamış 
olması okulu 
çöplüğe döndürdü. 
Geceleri

tığı zaman zaman 
çocukların da oyun 
oynağı yıkıntı 
binanın ne zaman 
enkazının temiz 
leneceği merak 
ediliyor.
YENİ OKUL 
YAPILSIN 
Çbvrede oturanların 
korkulu anlar 
yaşadığı eski 
okulun temizlenmesi
ni isteyen sakinler, 
okulun bugünkü 
durumda bırakıl
masının devletin 
ayıbı olduğunu 
söylüyorlar.
Yıkılarak eskisinin 
yerine yenisinin 
yapılması için 
gerekli ödeneğip 
ayrılmadığı 
Atatürk İlkokulu 
eski binasında 
en az bin 
öğrencinin öğrenim 
görebileceği 
belirtiliyor. Okul 
sıkıntısı çekilen 
ilçemizde devletin 
malı olan bir okulun 
şehrin içinde harabe 
olarak bırakılması 
ise eleştirilere 
neden oluyor. 
Bahkpazarı ve 
Halitpaşa Mahallesi

tetîyorl

^^5t-

il

için gerekirse 
imza

toplayacakların^ 
söylüyorlar.

ıierWâki A 
zienmesirii

sakinleri harabeye yerine yenisini
dönmüş olan okulun yapılması

W.

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 
& İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe 

& Cilt & Kitap & Dergi
HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ 

İÇİN BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İSE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
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M arabası tartışması cinayetle bitti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sahip çıkmak
Gemlik’in Bursa Büyükşehir sınırlan içine alınması 

sırasında Orhangazi'ye bağlı Gemiş, Gürle ve Karsak 
köyleri de yasanın belirlediği 30 kilometre sınırlan 
içinde kaladığı için ilçemize bağlandılar.

Bu köylerle bizim bağımız Orhangazi’den daha 
fazladır.

Bu insanlar, tüm alışverişlerini Gemlik'ten yaparlar, 
köyden koptuklarında Orhangazi yerine Gemlik'e yer
leşirler.

ürünlerini Gemlik pazarlannda satarlar.
Gelin görün İd, Orhangazi Belediyesi ve bazı sivil 

toplum örgütleri, bir süredir siyasileri baskı altına 
alarak, bu köylerineski statülerini korumalan istiyorlar.

Burada çıkar ilişikileri görülürken, Gemlik’ten kim 
senin lalının kımıldamadığını görüyorum.

Ak Parti iktidara gelince, büyük sermaya gruplarıyla 
çıkar ilişkilerine girdiğini görüyoruz.

Bu nedenle hiçbir holdingin Ak Parti iktidarını eleştir
miyor.

İznik Gölü çevresi, bilhassa Karsak Köyünden, Göl 
Yaka köyüne kadar olan birinci sınıf geniş sulak tarım 
arazileri, Yerel Gündem 2000 çevre planında korun
maya alınmış, bu bölgeye sanayi tesislerinin kurul
masına İzin verilmemişti.
/Ancak, 57. hükümetin ANAP’lı başbakan yardımcısı, 
ABD’nin en güçlü sermaye kuruluşlarından Carglll 
Grup’un sözcülüğünü ve komisyonculuğunu yapınca, 
bu araziye mısırdan nişasta ve glikoz üreten bir fabrika 
buruldu.

Yargı kararları önlenmedi. Fabrika üretimini 
dürdürdü. Şimdi Ak Parti’nln finansörlerinden Ülker 
grubu, buradaki arazilerden geniş toprak alıyormuş.

Sizin anlayacağınız, Ak Partililer bu araziyi sanayiye 
açma hazırlığında.

Bir zamanlar Gemlik’I katlettiler, şimdi Gemlç 
Ovasını.

Ou partinin gerçeke yüzünü giderek görüyoruz.

Eşref Dinçer Mahallesi Kumru Sokak’ta cumartesi günü hiç yoktan 
cinayet işlendi. At arabası satışı nedeniyle tartışan gençlerden 
Hüseyin Vurucu, Ali Uygan’ı av tüfeği ile başından vurarak öldürdü.
Cumartesi günü 
meydana gelen 
olayda, sokak 
ortasında cinayet 
işlendi.
Hüseyin Vurucu 
adlı genç, at 
arabası satışı 
tartışması sonunda 
arabasından aldığı 
ruhsatlı av 
tüfeğiyle Ali 
Uygan’ı ensesin
den vurarak 
öldürdü.

Seyfettin 
Şekersöz’ün 

haberi 3’te Hüseyin Vurucu cinayetten sonra 
kaçtığı İstanbul’da yakalandı

Ali Uygan hiç yoktan yere at arabası 
tartışması sonucu av tüfeğiyle öldürüldü.

ana Yüreğir’e atandı
İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç, Adana Merkez 

Kaymakamlığı ’na

1999 yılında Yalova Vali 
Yardımcılığı görevinden 
İlçemiz Kaymakamlığı'na 
atanan Sadettin Genç, 
İlçede yaptığı başarılı 
çalışmaların ardından 
görev süresini doldu
rarak Yüreğir'e atandı.

Kaymakam Sadettin 
Genç'in yerine ise Çeşme 
Kaymakamı Mehmet 
Baygöl'ün geleceği açık
landı.
Atama kararnamesinin 
gelmesinden sonra yeni 
görev yerine gideceğini 
açıklayan Kaymakam 
Sadettin Genç, taşınma 
hazırlıklarına başladığını 
bildirdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Haydi çocuklar diş bakımına
6-12 yaşları arasındaki çocukların dişlerinin bakımı için Türk

Yerse Politikası!
Bizim ülkemizin insan profilinde ciddi bir 

gelişme olmadıkça huzur olmayacak.
Çok açık bir gerçek.
3 Kasım seçimlerinden sonra iktdarı 

göğüsleyen parti, garip bir politika izliyor.
Sürekli gerginlik ortamı yaratıyor.
Ülkeyi bunalımlara sokuyor.
Cumhuriyetin kuramlarıyla kavga ediyor.
Sonra da geri adım atıyor. Ya da, yanlış anlaşıldı 

diyor.Ne öyle olmalı, ne de böyle olmalı.
Kimsenin ülkede gerginlik yaratmaya hakkı yok.
Çoğunluk olarak iktidarı ele geçirmek, ülkeyi ele 

geçirmek anlamına gelmiyor.
Şimdi ekonomide görünürde bahar yelleri esiy

or.
Hoş, ne esnaf, ne memur, ne işçi, ne de sanayi

ci farkına varmadı ya.
Olsun, yine de öyle bir görüntü var.
Belki piyasalar istikrar istiyordur.
Hemen tepki vermeyebilir.
Beklemek gerekir.
Yılların taribatının altı ayda tedavisi beklene

mez.
Bu konuda insaflı olmak gerikiyor.
Şimdi bizler piyasaların istikrara kavuşmasını 

beklerken..
İktidara da hoşnut gözle bakarken..
İktidar ne yapıyor?
Türbanı kaşıyor.
İmam Hatiplilere üniversite kapısını sonuna 

kadar açmaya çafışıyor.
Bu ülkenin eğitim politikası her iktidara göre 

değişgenlik gösterirse, böyle olması doğal.
Ülkede mesleki eğitim diye bir uygulama var.
Okulu bitiren öğrenciler tercihini yapıyor.
Kimi düz liseye gidiyor. Kimi anadolu lisesine, 

kimi de yeteneğine göre mesleke lisesine gidiyor.
Meslek lisesine giden öğrenciye teknik eğitim 

veriliyor. Labrotuarlar, atölyeler, uygulamalarla 
yatırım yapılıyor.

Mesleki eğitim alan öğrenciye, kendi alanında 
yüksek öğrenim yolu da açık.

Daha ne isteniyor.
İstenen tabana şirin görünmek.
Bence, iktidar partisi, tabanında bir araştırma 

yapsa da partisinin eğilimini ortaya koysa.
Eminim ki türban, ya da imam hatip konusunu 

sorun edenler AKP içinde bile azınlıkta kalır.
Ona göre davraansa..
Ülkeyi gereksiz konularla meşful etmese,

Eğitim, ekonomi ve de Irak..
Bunlar iktidarı ciddi derecede meşgul edecek 

olaylar.
Dikkatini bunlara yönlendirse, sanırım ülke de 

iktidar da kazançlı çıkacak.
Bu yazıyı daha önce yazmıştım.
Durduk yerde “zina”yı kaşıyıp, içeriden dışarı

dan tepki alan hükümetin Türk Ceza Yasası’nı geri 
çektiğini okuyunca, yeniden hatırlatma gereği duy
dum.

Madem geri adım atacaktın.
Niye öne çıktın.
Ükenin zamanını çaldın.
Oyaladın.
Ama bunlar bunu hep yapıyor.
Yerse..
Yemezse geri dönüyorlar.
Ama bu kez içten içten kolluyorlar.
Zemini yaratıp, zamanı kolluyorlar.
Ama burası Atatürk’ün Türkiyesi..
Çoğunlukla iktidardayım diye bildiğini okutmaz 

lar adama.
Bu gerçeği ya unutuyorlar, ya da görmezden 

geliyorlar.

Diş Hekmiler Birliği, Colgate ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
bu yıl beşincisi düzenlenen “ Diş Koruma Günleri” başladı. 
İlçemizde dört diş hekimi ücretsiz bakım yapıyor.
Seyfettin SEKERSOZ

Türk Diş 
Hekimleri Birliği 
ve Colgate 
Palmolive'in, 
Sağlık Bakanlığı 
desteği ile 
düzenlediği 
beşinci "Diş 
Koruma 
Günleri" 
başladı. 
6-12 yaş gurubu 
çocuklar için 
ücretsiz yapılan 
diş bakımına
Gemlik'te dört diş 
hekimi katılıyor. 
TELEFONLA 
RANDEVU 
ALINACAK 
Telefonla randevu 
alınarak verilecek 
hizmette Diş Bursa 
Diş Hekimleri 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Doğan 
Alkaya 5132519 
nolu telefonla, Ali 
Asım Peker

5132465 nolu tele
fonla, SSK 
Dişçilerinden Fatih 
Özyürük 5137280 
nolu telefonla ve 
Tarkan Özdamar 
5T39T07 notu tefe- 
fonla çocuklarının 
diş bakımını yaptır
mak isteyen 
ailelere randevu 
verecekler.
BEŞ YILDIR 
YAPILIYOR

Beş yıldan bu yana 
yapılan 6-12 yaş 
gurubu çocuklara 
yönelik ücretsiz diş 
bakımı 13 Eylül-2 
Ekim tarihleri 
arasında yapılacak. 
Çocuklar ile aileler
ine diş bakımı 
hakkında bilgiler 
verileceğini 
bildiren Diş 
Hekimleri Odası 
Gemlik temsilcisi

Doğan Alkaya, 
diş bakımına 
önem ver
ilmediğinin altını 
çizerek, 
amaçlarının küçük 
yaşı’aro’an başla- ' ~ 
yarak diş sağlığı ve 
bakımının tüm 
çocuklara anlatıl
ması olduğunu 
söyledi.

Gaziler günü kutlandı
Gemlik 
Kaymakamlığımın 
düzenlediği Gaziler 
Günü dün yapılan 
törenle kutlandı. 
Saat 11.00 de 
Atatürk Anıtına 
sunulan çelenklerle 
başlayan törende 
saygı duruşunun 
ardından İstiklal 
Marşı okundu. 
Törene Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay 
Selami Sarohan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün ile İlçede 
bulunan gaziler 
katıldı.

Geçtiğimiz yıllarda 
bir-iki gazinin 
katılımıyla gerçek
leşen Gaziler Günü 
törenlerine bu yıl 
yapılan anonslarla 
katılımın olduğu 
gözlendi.Günün 
anlam ve önemini 
belirten konuş
maların ardından 
Gaziler, araçlarla

Askerlik Şubesi 
bahçesine getirildil
er.
Buradaki kokteyl'de 
gaziler ile konuklara 
Garnizon
Komutanlığı tarafın
dan ikramda 
bulunuldu.
Askerlik Şubesi 
bahçesinde kendi
lerine düzenlenen

kokteyl'den çok 
mutlu olduklannı 
dile getiren Gaziler, 
aralarına 
Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye 
Başkanı'nı da alarak 
hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.
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Cinayetten sonra İstanbul’a kaçan katiel Hüseyin Vurucu yakalanarak Gemlik’e getirileli.

arato favası ciroyefe to’ltf Erol GÜRÇAY

Eşref Dinçer Mahallesi Kumru Sokak’ta cumartesi günü hiç yoktan 
cinayet işlendi. At arabası satışı nedeniyle tartışan gençlerden 
Hüseyin Vurucu, Ali Uygan’ı av tüfeği ile başından vurarak öldürdü.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

At arabası satışı 
yüzünden başlayan 
tartışma Cumartesi 
günü saat 17.30 
sıralarında mey
dana gelen olayda 
bir kişi tüfekle 
vurularak 
öldürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, Eşref Dinçer 
Mahallesi Kumru 
sokak 3 nolu evin 
önünde arkadaşı 
Ali Haydar Güner 
ile oturmakta olan 
Ali Uygan (22) yan
larına gelen 
Hüseyin Vurucu 
(25) ve Ali Kalaycı 
ile at arabası 
satımı yüzünden 
tartışmaya girdiler. 
Bir zamanlar yakın 
arkadaş oldukları 
öğrenilen Hüseyin 
Vurucu ile Ali 
Uygan'ın araların-

Polis, Eşref Dinçer Mahallesi Kumru Sokakta at arabası satışı tartış
masıyla başlayan ve cinayetle sonuçlanan olayda kullanılan av 
tüfeğini bir arabanın altında bulurak karokola götürdü.

daki guruplaş- 
manın da etkisiyle 
başlayan tartışma 
ölümle sonuçlandı. 
Ali Kalaycı'nın bir 
yakınından alındığı 
ileri sürülen at 
arabası alışverişi

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

nedeniyle büyüyen 
tartışmadan sonra 
aracına giden 
Hüseyin Vurucu, 
kendine ait ruhsatlı 
olduğu belirtilen 
tüfeği alarak geri 
döndü. Bu sırada 
arkasına bakmayan 
Ali Uygan'ın ense
sine bir el ateş 
ederek tüfeği orada 
bulunan bir aracın 
altına atarak 
kaçtığı öğrenildi. 
Ağır yaralanan Ali 
Uygan kaldırıldığı 
Gemlik SSK

Hastanesinde hay
atını kaybederken 
firar eden Hüseyin 
Vurucu İstanbul 
Bağcılar'da bulu- 
nan akrabalarının 
evinde yakalanarak 
Gemlik’e getirildi. 
Emniyet - 
Müdürlüğünde 
yapılan sorgula
masının ardından 
mahkemeye 
çıkarılan Hüseyin 
Vurucu cinayet 
suçundan tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

HARBİ DEVLET 
ADAMI

Adalet Bakanı’na göre, 
“Her kesim kendi hırsızını koruyor. 
İşte harbi devlet adamı.
Çok doğru.
Koruduğu içinde korunuyor.

GUNUN SOZU

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■Pçllsjtofay yerinde kovan araştırması yaptı.

Gemlik’te 
bir şeyler oluyor

Gemlik’e geldikçe ikinci Kordona 
uğradım.

Geçen geldiğimde, yolum birinci 
Kordon tarafına düştü.

İskelenin yanı dolmuş.
Dolan alan, bir sahne gibi olmuş.
Şehrin merkezinde Gemlik’in böyle 

bir yere ihtiyacı vardı.
Biraz daha ilerledim.
Baktım.
Birinci Kordonda çalışma var. 
Orada da bir bölge doldurulmuş. 
Son çalışmalar yapılıyordu.
Kordon başındaki büyük çınarın 

altına oturdum.
Hem denizi seyrettim, hem de çalış

maları izledim.
Hesap kitap işleri herhalde 

yapılmıştır.
Çünkü, deniz affetmez.
Tabiat affetmez.
Zorla alınanı, fırsatını bulursa geri 

alır.
Sahildeki çay bahçelerini de 

gezdim.
Birçoğu yukarıdan ve yandan kap

atılmış.
Büyük masrafların yapıldığı belli.
Ama bahçeler doğadan uzaklaşmış.
Ticaret ve rant burada da tabiatı 

yenmiş.
Eskiden deniz ile bire bir bütün

leşmek vardı.
Şimdi, arada camlar ve plastik 

doğramalar var.
Ama, bir faydası da oldu.
Kış aylarında “Dıgı Türkçülere gün 

doğdu.
Dev ekranda süper liğ maçları 

izleniyor.

“B/r ağaç, 
herhangi bir prensten 

daha soyludur. ”
Aleksandr Pape

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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SONBAHAR GRİBİNE DİKKATİ
Sonbaharda, 

insanların kış 
mevsimine göre 
daha çok gribe 
yakalandığı belirtil
di.
Mevsim geçiş
lerinde beslenmeye 
çok daha fazla 
özen gösterilmesi 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, vücudun 
eylül ayından 
itibaren kışa hazır
lanması gerektiğini 
bildirdi. Geçiş 
dönemlerinde özel
likle enerji veren 
gıdaların ve C vita
mini yönünden 
zengin besinlerin 
bolca tüketilmesini 
tavşiye eden 
uzmanlar, sağlıklı 
bir insanın, günlük 
beslenmesinde 
tüm gıdalara yer 
vermesi gerek
tiğinin altını çizdil
er. İnsan vücud

———1g v — I V

ERKEK SAĞLIĞINDA ANDROLOJI ÇAĞI
Kadın hastalıkları 
uzmanları kadar 
yaygın olmasalar 
da erkeklere Özel 
hastalıklarda ihti
sas yapmış doktor
lara ilgi artıyor. Tıp 
dilinde 'Androloji' 
olarak adlandırılan 
dalı ihtisas alanı 
olarak seçen dok
torların ve hasta
ların sayısında son 
yıllarda önemli 
ölçüde artış 
kaydedildi.
Edinilen bilgilere 
göre, tıp sözlük
lerinde, 'Erkeklerde

unun sebzeden 
meyveye, etten 
süte, kuru baklag
illerden yağa ve 
ekmeğe kadar 
bütün besin gru
plarına ihtiyacı 
olduğunu ifade 
eden uzmanlar, şu 
tavsiyelerde bulun
dular:
"- Protein, demir ve 
kalsiyum açısından 
tüketilmesi son 
derece faydalı olan 

üreme sağlığı ve 
cinsel fonksiyon 
bozukluklarıyla 
ilgili uzmanlık dalı' 
olarak da tarif 
edilen Androloji'nin 
kökeni M.Ö. 
2500'lere kadar 
dayanıyor. Özellikle 
Sümerler'in yaygın 
olarak tıbbın bu 
dalıyla uğraştıkları, 
erkeklerde kısırlık 
konusuna eğildik
leri ve bazı tıp 
çevrelerinde ilk tüp 
bebek denemesi 
olarak da kabul 
edilen önemli çalış

mercimek, nohut 
ve kuru fasulye 
gibi baklagiller 
sofralardan eksik 
edilmemeli, 
- Vücut direncini 
artıran ve C vitami
ni yönünden zen
gin olan semizotu, 
marul gibi yeşil 
yapraklı sebzeler 
ile portakal, limon, 
greyfurt ve man
dalina gibi meyvel
er tercih edilmeli, 

malar yaptıkları, o 
döneme ait ortaya 
çıkarılan tabletler
den anlaşılabiliyor. 
Tıp biliminin 
gelişmesiyle birlik
te kadın ve doğum 
hastalıkları uzman
lığı, önemli bir ihti
sas alanı konumu
na gelirken, aynı 
şeyi Androloji için 
söylemek mümkün 
değil.
Almanya'nın 
Münster şehrinde 
geçen günlerde 
yapılan ve 500 
dolayında bilim

- Enerji veren 
tahin, pekmez, 
pestil gibi yiyecek
ler bolca 
tüketilmeli, 
- Kurutulmuş 
meyvelerden 
oluşan gıdaların 
besin değerleri çok 
yüksek ve pota
syum yönünden 
zengin olduğu için 
evlerden
eksik edilmemeli." 

adamının katıldığı 
Avrupa Androloji 
Kongresi'nde 
konuşan uzmanlar, 
erkek sağlığının bir 
asra yakın ihmal 
edilmesinin vahim 
sonucu olarak, 
bugün kadınlara 
yönelik daha kap
samlı tıbbi 
hizmetler sunul
duğunu, bu yüzden 
de erkeklere oranla 
ortalama hayat 
sürelerinin 7 yıl 
daha fazla 
olduğunu 
vurguladı.

VUÇUTYAGI 
ERİTMEKTE 

ZORLANIYOR ■
Fazla kiloların kalp, damar gibi bir çok 
hastalığa yol açtığım söyleyen İTÜ 
üniversitesi gıda mühendisliği öğre
tim üyesi Hikmet Boyacıoğlu “alınan 
kalarilerin kolay verilmediğini” 
söyledi.
Vücut yağlarının 
kolay erimediği, 1 
kilogram vücut 
yağının erimesi için 
43 saat voleybol 
oynamak, 13.4 saat 
ip atlamak ya da 
125 kilometre koş
mak gerektiği 
bildirildi.
İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Hikmet Boyacıoğlu, 
düzensiz beslen
menin genellikle 
sağlık sorunlarını 
beraberinde getiren 
fazla kilolara yol 
açtığını şöyledi. 
Fazla kiloların kalp 
ve damar rahatsı
zlıkları başta olmak 
üzere çok sayıda 
hastalığa yol 
açtığını belirten 
Boyacıoğlu, kilo 
vermenin ise 
göründüğü kadar 
kolay olmadığını 
anlattı.
Vücut yağlarının 
kısa sürede ve 

kolay erimediğini 
ifade eden 
Boyacıoğlu, 
"Ortalama bir 
kişinin 1 kilogram 
vücut yağını erite-J 
bilmesi için 20,5 1 
saat tenis, 43 saat 
voleybol, 16.1 saat 
basketbol oyna
ması, 13.4 saat ip 
atlaması, 5,1 saat 
güreş yapması, 
17,2 saat yüzmesi ^ 
ve 125 kilometre j 
koşması gerekiyor" 
dedi.
Boyacıoğlu, zayıfla
manın birden 
gerçekleşmediğini 1 
dikkat çekerek, 
"Zayıflama yavaş J 
yavaş olduğu için J 
öncelikle sabır 
gerekiyor. Alanında | 
uzman bir 
diyetisyenden alı
nacak diyet pro
gramı ve düzenli 1 
spor ile fazla kilo-1 
lardan sağlıklı bir j 
şekilde kurtulmak i 
mümkün" diye 
konuştu.

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen 

Muhasebe ön bilgisi olan 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR
ANAR FIRINCILIK

TEL : (0.224) 538 01 81

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 

TEL : (0.505) 486 18 24

ÖZEL DERS VERİLİR
Uzun seneler yurt lisan 

hocalığı yapmış öğretmen 
İNGİLİZCE ve ALMANCA 

özel ders verir.

0.537. 451 65 55
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Hamidiyeliler geleceğe hazırlanıyor
idiye köyü Muhtaffkyhan sulama soyu hattıHamidiye köyü

gelecek günlere 
hazırlanıyor 
Gemlik'in güzel 
köylerinden biri 
olan havası ile 
meşhur Hamidiye 
Köyü'nde köy 
meydanı çalış
maları sürüyor. 
Gemlik Şoförler 
Odası 
Başkanlığının yanı 
sıra Hamidiye 
Köyü Muhtarlığını

Ayhan
Gündoğdu, 
"Amacımız tüm 
köyün sokaklarını 
parke taşı kapla
mak, taş döşeme 
işlerini köy halkı 
olarak kendi 
olanaklarımızla 
yapıyoruz.
Köyümüzü ileriki 
yıllara taşımak 
düşüncesindeyiz" 
şeklinde konuştu. 
Hamidiye

değiştirilerek 
sorun çözül
mende. Bundan 
sonraki çalış
malarımızın 
büyük bölümü 
çevre 
düzenlemesi 
olacak" açıkla- 

masındax 
bulundu.

da başarıyla 
yürüten Ayhan 
Gündoğdu, Köy 
Hizmetleri'nden 
sağladığı kilitli 
parke taşlarıyla 
köyünde geniş bir 
alan yaratma 
çalışmalarına 
devam ediyor. 
Şimdiye kadar 
1200 metrekare 
alana köy halkının 
katkılarıyla parke 
taşı döşettiren

köyünün su 
ihtiyacının da

yapılan 
çalışmalarla

çözüldüğünü 
bildiren Muhtar 
Gündoğdu, 
"Başoluk
mevkiinden 

köyümüze gelen 
su hattını 
genişlettik ve şu 
anda içme 
sorunumuz yok, 
ayrıca köyümüzün

rBÂLIKTÜTMAZEVKİNİı 

| BİZİMLE YAŞAYIN |

y Sâadet Partili

□ 
□
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□

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

gençler divan 
toplantısında 

buluştu
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolları Divan toplan
tısı yapıldı.
Partinin ilçe 
lokalinde yapılan 
toplantıya Saadet 
Partisi Gençlik 
Kolları Genel

geldiklerini söyleyen 
Saadet Partisi İlçe 
Gençlik Kolları 
Başkanı Mustafa 
Demir, kendilerine 
bağlı birimlerin bir 
ay içinde yaptıkları 
çalışmaların değer
lendirileceğini söyle-

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe ile İl 
Gençlik Kolları 
Başkanı Ali Molla 
Salih'te katıldı.
Gençlik Kollarının 
olağan Divan toplan
tısı için bir araya

di.
Demir, ayrıca 
Mahalle sorumlu
larının hazırladıkları 
raporlarda divan 
toplantısında 
görüşüldü.
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Itaitt otom tefeli
Türk Eğitim-Sen'in 

araştırmasına göre, 
şehir dışında 
ikamet eden bir 
öğrencinin üniver
siteye başlaması 
için yapması 
gereken harcama, 
1 milyar 604 milyon 
lira ile 2 milyar 521 
milyon lira arasın
da değişiyor. 
Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
Şuayip Özcan, yap
tığı yazılı açıklamay
la sendikanın, 
üniversite öğrenci
lerinin okula ilk 
adımlarının maliyeti 
ve üniversite 
çalışanlarının mali 
durumuna ilişkin 
yaptığı araştırma 
sonuçlarını bildirdi. 
Araştırmaya göre, 
şehir dışında ikamet 
eden bir öğrencinin 
üniversiteye ilk 
adım atmasının 
maliyeti; harç 
ücreti, yurt, yol, 
sosyal faaliyetler, 
yemek, ders araç- 
gereçleri, kitap

masrafları dahil 1 
milyar 604 milyon 
lira ile 2 milyar 521 
milyon lira arasında 
değişiyor. Eğer 
öğrenci ikinci öğre
timde okuyorsa, söz 
konusu maliyet 
daha da yükseliyor. 
Mühendislik-mimar- 
lık fakültesinde 
okuyan ikinci öğre
tim öğrencisinin 
üniversiteye başla
masının maliyeti 2 
milyar 632 milyon 
lira ile 3 milyar 195 
milyon lira arasında 
değişiyor.
Ailesinin ikamet 
ettiği şehrin dışında 
öğrenimini 
sürdüren bir üniver
site öğrencisinin

aylık temel harca
ması ise, 599 mily
on lira olarak hesa
plandı. Öğrencinin, 
kendisini 
yetiştirmek amacıy
la yabancı dil ve bil
gisayar kursuna 
gitmesi durumunda 
ise bu rakam 1 mil
yar 350 milyon 
liraya çıkıyor.
Türk Eğitim-Sen'in 
araştırmasına göre, 
üniversitelerde 
görev yapan 
çalışanlar da 
ekonomik sıkıntı 
içindeler. Türkiye'de 
devlet üniver
sitelerinde görev 
yapan kıdemli bir 
profesörün maaşı 
bin 471 dolar iken,

ABD'de bu rakam 
12-25 bin dolar, AB 
ülkelerinde ise 10- 
20 bin euro arasın
da değişiyor. 
Türkiye'de birinci 
derecedeki bir 
doçent 980 dolar 
kazanırken, ABD'de 
8-15 bin, AB 
ülkelerinde ise 6-12 

bin euro ücret alıy
or. Türkiye'de birin
ci derecede öğretim 
görevlisinin maaşı 
628 dolar iken, 
ABD'de 5-8 bin 
dolar, AB 
ülkelerinde de 5-8.5 
bin euro arasında. 
Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
Özcan'ın açıkla
masında ayrıca, 
araştırpıa sonucu 
ortaya çıkan rakam
ların AB'yi hedef 
alan Türkiye'ye 
yakışmadığı, eğitim 
çalışanlarının ücret
lerinin insanca 
yaşayacak seviyeye 
getirilmesi gerek
tiğine dikkat çekildi.

Verheugen,hükümetin geri çektiği 
ceza yasası reformunun Türkiye’de 
şart olduğunu söyledi.

AB Komisyonu'nun 
genişlemeden 
sorumlu üyesi 
Günter Verheugen, 
Türk Ceza 
Kanunu'ndaki (TCK) 

I reformun Türkiye ile 
üyelik müzakereler
ine başlanması 
konusunda 
vazgeçilmez bir şart 
olduğunu söyledi. 
Verheugen, Alman 
Bild am Sonntag 
gazetesine yaptığı 
açıklamada, "Ceza 
Yasası reformu 
Türkiye ile üyelik 
müzakerelerine 
başlanması 
konusunda 
vazgeçilmez bir 
şart. Sadece bu 
reformla 
Türkiye'nin, insan 
haklarına saygı 
duyan bir hukuk 

devleti olduğunu 
ispatlayabiliriz. 
Komisyon, bu 
merkezi unsur 
gerçekleşmeden 
üyelik müzakereleri 
olmayacağını açıkça 
ifade edecektir" 
dedi.
Gerçeklerin ortaya 
çıkacağı anın yak
laştığını ifade eden 
Verheugen, 
"Türkiye, geleneksel 
Türk değerleri ile 
Avrupa değerlerini 
bir araya getirme 
gücünü ortaya koy
abilmeli. Avrupa'nın 
değerleri tartışıla- ' 
maz. Üyelik müzak- I 
ereleri, zinanın suç > 
kapsamına alınması 
durumunda da 
sürdürülemez" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye *110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79 
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

_______OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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IMF Ankara’da
temaslara başlıyor

ABM’ler Türkiye’yi 
AB’ye taşınacak

Uluslararası 
Para Fonu 
(IMF) 
heyetinin 16 
Eylül'de İstan
bul'da 
başlayan 
temasları, 
yarından 
itibaren 
Ankara'da 
devam ede
cek. IMF ile 
Türkiye 
arasında 
imzalanması 
planlanan 3 
yıllık yeni pro
gram 
hakkında 
temaslarda 
bulunmak 
üzere

Türkiye'ye yarın başlaya kapsamında,
gelen Türkiye cak. Yarın, yeni pro
Masası Hazine'de gramın
Şefi Rıza teknik çalış çerçevesi,
Moghadam malar yap son ekonomik
başkanlığın ması bekle gelişmeler ve
daki IMF nen heyet ilk yapısal
heyeti, İstan olarak Devlet reformlarda
bul'dan Bakanı Ali kaydedilen
sonra Babacan ile ilerlemelerin
Ankara'daki görüşecek. ele alınacağı
temaslarına Görüşmeler kaydedildi

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI
1

sPS

fi

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
DOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

Türkiye'deki 9 
Avrupa Bilgi 
Merkezi'nin (ABM) 
yetkililerinin 
katıldığı, daha 
önce Şamsun ve 
İstanbul'da düzen
lenen 
Koordinasyon 
Kurulu toplantısının 
üçüncüsü Adana'da 
gerçekleştirildi. 
Avrupa Bilgi 
Merkezleri'nin hizmet 
kalitesini yükseltmek 
ve daha etkin hizmet 
verebilmeleri amacı
na yönelik olarak, 
İstanbul, Ankara, 
Denizli; Bursa, 
Gaziantep, Konya, 
Samsun'dan ABM 
temsilcilerinin 
katılımıyla gerçek
leştirilen toplantının 
açılışına, Adana 
Ticaret Odası (ATO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Baş 
ve Başkan Vekili Ali 
Münif Yeğenağa da 
katıldılar.
ATO Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Baş, 
Adana Avrupa Bilgi 
Merkezi'nin faaliyet
lerinin, Adana ve 
Çukurova ekonomi-/ 
sine sağladığı

hareketlilik ve katma 
değer açısından tüm 
kurum ve kuruluşlar 
tarafından hayranlık
la izlendiğini bildirdi. 
Baş, "Sizlerin böyle- 
sinp özverili çalış
maları sonucunda, 
bölgelerimizin ve 
ülkemizin daha da 
güçleneceğine 
inanıyor bu anlamda 
her birinizi ayrı ayrı 
kutluyorum. Bizler 
sivil toplum örgütleri 
olarak ülkemizin 
hemen her konusuna 
sahip çıkıyor, yarının 
müreffeh Türkiye'sini 
yaratmak için çalışıy
oruz. Üstlendiğiniz 
görev son derece 
önemli ve anlamlıdır. 
Başarınız hepimizin 
başarısı olacaktır" 
dedi.
ATO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ali 
Münif Yeğenağa da, 
Türkiyesiz bir Avrupa 
Birliği'nden söz

edilemeyeceğini 
belirttiği konuş
masında, "70 
milyonluk genç 
nüfusu ile kimse 
Türkiye'yi görme
zlikten gelemez. 
Biz Avrupa Birliği

konusundaki yolu
muzu kararlılıkla 
çizmiş durumdayız. 
Türkiye, kurulacak 
olan Yeni 
Avrupa'daki yerini 
mutlaka almalıdır. 
Şimdiye kadar 
Avrupa Birliği'nin 
külfetlerine kat
landığımız kadar, 
nimetlerinden yarar
landığımızı söylemek 
mümkün değildir" 
diye konuştu. 
Toplantıda, 
ABM'lerin, 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği nezdindeki 
ilişkilerinin geliştir
ilebilmesi ve imajının 
yükseltilebilmesi 
konusunda ortak 
hareket etmeleri, AB 
fonlarından 
KOBİTerin yarar- 
landırılabilmesine 
yönelik çalışmalar 
yürütülebilmesine 
ilişkin görüş birliğine 
varıldı

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR
SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
ORKENT SİTESİ - MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

CT9 SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA 

KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME 
L£T" Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88

ABONE OLDUNUZ MU?
DEMLİK

Körfez
^■■■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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limııtir açlık sınırında
Kamu Çalışan- 

I lan Sendikaları 
I Konfederasyonu'n 
I un (Türkiye Kamu- 
I Sen) yaptığı bir 
araştırmaya göre, 

j Türkiye'deki 724 
I bin memurun 
l açlık sınırı altında 
olduğu bildirildi.

Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
açıklamada, 
hükümet ile 
memur 
sendikaları arasın
da başlayan toplu 
sözleşme 
sürecinin devam 
ettiği hatır
latılarak, Türkiye 
Kamu-Sen AR-GE 
Merkezi'nin yap
tığı bir araştırma

da kamu çalışan
larının içler açısı 
durumun bir kez 
daha gözler 
önüne serildiği 
belirtildi. 
Araştırmada, 
Türkiye'de 
memurların yüzde 
33.28'i, yani 724 
bin 379 memurun 
açlık sınırı olan 
621 milyon 634 
bin liranın altında 
ücret aldığı belir
tildi. Hizmet 
sınıfları itibariyle 
ise sadece 130 
bin 932 memurun, 
tek kişinin açlık 
ve yoksulluk 
sınırının üstünde 
bir ücretle 
çalıştığı kaydedil

erek, Ülkemizde 
memurların yal
nızca yüzde 6.01'i 
açlık ve yoksulluk 
sınırının üstünde 
yaşamakta iken, 
yüzde 93.99'u 
yoksulluk ve açlık 
tehlikesi altın
dadır" denildi.

Açıklamada, 
Türkiye Kamu-Sen 
olarak toplu 
sözleşme 
sürecinde talep 
ettikleri ücret 
artışlarının, 
memurların yak
laşık yüzde 
94'ünü teşkil eden 
büyük kısmının 
ücretlerinin 
iyileştirilerek, en 
azından yoksulluk 

sınırının üzerinde 
ücret almalarına 
yönelik olduğu 
vurgulanarak 
şöyle denildi:

"Memurların 1 
milyon 320 bin 
655'inin maaşı 
açlık sınırının 
üstünde, ancak 
Ağustos ayı için 
809 milyon lira 
olarak hesaplanan 
tek kişinin yoksul
luk sınırının altın
dadır. Bu sayının 
toplam memurlara 
oranı ise yüzde 
60.69'dur."

Kamuda çalışan 
hizmet sınıflarının 
sayıları ve 
Temmuz 2004 
maaşları ise şöyle

açıklandı:
"Genel İdare 

Hizmetleri 498 bin 
671 kişi: 612 mily
on 680 bin lira, 
Mülki İdare A. 
Hizmetleri 2 bin 
163 kişi: 1 milyar 
600 milyon 600 
bin lira, Sağlık 
Hizmetleri 315 bin 
517 kişi: 720 mily
on 270 bin lira, 
Teknik Hizmetler 
106 bin 9 kişi: 733 
milyon 520 bin 
lira, Eğitim-öğre- 
tim Hizmetleri 632 
bin 372 kişi: 715 
milyon 500 bin 
lira, Avukatlık 
Hizmetleri 2 bin 
766 kişi: 958 mily
on 240 bin lira,

Emniyet 
Hizmetleri 185 bin 
806 kişi: 715 mily
on 500 bin lira, 
Din Hizmetleri 80 
bin 951 kişi: 548 
milyon 550 bin 
lira, Yardımcı 
Hizmetler 225 bin 
708 kişi: 511 mily
on 980 bin lira, 
Hakimlik ve 
Savcılık

Hizmetleri 11 
bin 246 kişi: 1 
milyon 612 milyon 
260 bin lira, öğre
tim Hizmetleri 114 
bin 757 kişi: 932 
milyon 800 bin 
lira."

M l Eto’e tfe rt'
Bilindiği gibi 
TBMM, kısa bir 
süre önce 
Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi'nin 
(AK Parti) çağrısı 

üzerine Türk 
Ceza Kanunu 
(TCK) Tasarısı için 
olağanüstü 
toplanmış ve 3 

gün süren müzak
ereler sonucunda 
346 maddelik TCK 
Yasa TaSarısı'm 
görüşmüş, ancak 
yürütme ve yürür
lük maddesinde 
Adalet Komisyonu 
Başkanı Koksal 

Toptan, tasarıyı 
comisyona geri 
çekmişti.
Zina tartışmalarıy
la başlayan 
ve zina tartış

malarıyla devam 

eden TCK Yasa 
Tasarısı böylece 
kanunlaştırıla- 
mamıştı. TBMM 
bugün, daha önce 
alınan Danışma 

Kurulu Kararı 
gereğince 11.00'da 
TBMM Başkan 
Vekili Nevzat 
Pakdil 
Başkanlığında top
landı.
Toplantıya 
CHP'den 18, 
AK Parti'den 
14 ve DYP'den de 
1 Milletvekili 
katıldı. AK Parti 
Grup Başkan 
Vekili
Eyüp Fatsa'da 

toplantıya 
katılan 
milletvekilleri 
arasındaydı. 
Dolayısıyla, ilk 
yoklamada toplan-

tı yeter sayısına 
ulaşılamadı.
TBMM Başkan 
Vekili Pakdil, otu
ruma 5 dakika ara 
verdi.
Aranın ardından 
tekrar yoklama 
yapıldı. Ancak 
bu yoklamada 
da toplantı yeter 

sayısına ulaşıla
madı. Dolayısıyla 
TCK öncelikli 
olarak toplanan 
Genel Kurul, 'Zina' 
tartışmaları göl

gesinde yaptığı 3 
günlük yoğun 
çalışmalarının 
ardından TCK'yı 
Genel Kurul'da 
yasalaştıramadan 
olağanüstü 
bir şekilde 
kapandı.
Genel Kurul, iç 

tüzük 
çerçevesinde 1 
Ekim Cuma günü 
seçim gündemiyle 
açılacak.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

MEOIMD 
İMİ. MI I 

OKUYUN OKUîO I

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

Te! : (0.224) 513 06 70 
GSM : (0.537) 491 31 30

Tarım ve köy İşleri Bakanlığından 

aldığım 16-01-D-392 nolu avlanma 
teskeremi kaybettim.Hükümsüzdür.

Hayri KISKAÇ
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Günlük yaşamda 
birçok insanın özellik
le yaz aylarında 
şikayet ettiği el ve 
ayak terlemesi tarihe 
karışıyor. Genel 
Cerrahi Uzmanı Dr. 
Ünsal Aybek, 
endeskopik klipleme 
yöntemiyle, aşırı dere
cede el ve ayak ter
lemesinden şikayetçi 
olan hastaların bu 
şikayetlerinden kurtu
labileceğini söyledi. 
Marmaris'te Özel Ahu 
Hetman Hastanesi'nde 
görevli Genel Cerrahi 
Uzmanı Dr. Ünsal 
Aybek, aşırı derecede 
el ve ayak terlemesin
den şikayetçi olan 
hastaların klipleme 
yöntemiyle şikayet
lerinden kurtulabile
ceğini söyledi. 
Türkiye'de kendisin
den başka bu yöntemi.

—ıı --------1------------- ı rmmnKmmvı 
B3H5Ssmc!mfRR^"Toîûnffleî^r3^o^"^nc^!5BeomT""IBI"ll,l,sîmnnmlzel3Elen^1
masıyla ortaya çıkan 
göz tansiyonu 
(glokom) hastalığına 
karşı yeni ilaç 
geliştirmek için 
çalışma başlatıldı. 
Glokom hastalığın
da kullanılan 
ilaçların, gözde 
tümör, kornea 
tabakasında yanma 
ve yırtılma gibi yan 
etkileri olduğu 
bildirildi. Bu ilaçlara 
alternatif olabilecek 
yeni ilaçların sente- 
zlenmesi için DPÜ'lü 
bilim adamları 
harekete geçti. DPÜ 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi Kimya 
Bölümü öğretim 
üyelerinden Yrd. 
Doç. Dr. Metin 
Bülbül'ün başkan
lığını yaptığı, aynı

kullanan hekimin El ve ayak terleme-
olmadığını ve bugüne 
kadar 150 ameliyat 
gerçekleştirdiğini dile 
getiren Dr, Ünsal 
Aybek, "El ye ayak 
terlemeleri günlük 
hayatta birçok insanın 
şikayet konusu. 
Terleme bozukluğu 
olan hastalar, 
endeskopik klipleme 
yöntemiyle bu sıkın
tılarından ömür boyu 
kurtulabiliyor. Bu yön
tem Türkiye'de henüz 
yaygınlaşmadı.
Dünyada ise Amerika, 
Tayland ve 
Finlandiya'da kul
lanılıyor.

Dr. Rahmi 
Kasımoğulları ve 
Atatürk Üniversitesi 
Fen- Edebiyat 
Fakültesi öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. 
İrfan 
Küfrevioğlu'nun 
yardımcı araştırmacı 
olarak görev aldığı, 
"Yeni karbonik 
anhidraz inhibitör- 
lerinin sentezi ve 
inhibisyon 
kinetiğinin incelen
mesi" konulu çalış
ma bütün hızıyla 
sürüyor. TÜBİTAK'ın 
bu projeye 30 milyar 
destek sağladığı 
öğrenildi.
DPÜ Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
"Bu çalışmalarda 

siyle ilgili birkaç geçi
ci yöntem daha var. 
Ancak bu tedaviler 6 
ay ve 1 yil süre ile 
soruna çözüm getiriy
or. Klipleme yön
temiyle yapılan 
ameliyat, yaklaşık 30 
dakika sürüyor ve 
hasta bir gün sonra 
taburcu oluyor. Bu 
yöntemin yan etkisi 
işe göbek, sırt ve diz 
arkası bölgelerde 
meydana gelen aşırı 
terlemelerdir. Farklı 
terleme bozukluklarını 
kalıcı olarak, sadece 
sempatik cerrahi 
uygulamaları tedavi 

hastalığında aktive 
eden karbonik 
anhidraz enzimi, 
insan kanından 
saflaştırılacak, yeni 
sentezlenecek 
bileşiklerin bu 
enzim üzerinde 
aktivitesini durdur
ma etkileri araştırıla
caktır. Enzimin 
aktivitesini azalta
cak yeni bileşikler, 
glokom hastalığı 
için alternatif ilaçlar 
olarak kullanılabile
cek. Projenin iki yıl 
içerisinde tamam
lanması ve yan etk
isi en az olan yeni 
bileşiklerin sente- 
zlenmesi çalışmaları 
yürütülmektedir.

Göz içi basıncının 
yükselmesi ve buna 
bağlı olarak görme 

eder. Sempatik cer
rahi uygulamalarda, 
hastalarda vücut
larının herhangi bir 
bölgesinde refleks 
terleme oluşabilir. Bu 
uygulanan yeni metot
la refleks terleme 
oranı el ve koltukaltı 
bölgelerindeki 
terlemede yüzde Tin 
altındadır. Klipleme 
yöntemi olduğu için 
eğer refleks terleme 
oluşur ise küplerin 
çıkarılmasıJle refleks 
terleme ortadan
kalkar. Hasta, küp
lerin tekrar eski haline 
getirilmesini isterse 
bu da mümkün.
Küplerin eski haline 
getirilmesi ile hasta 
tedavi öncesi eski 
haline dönebiliyor. Bu 
ameliyat yaklaşık bin 
500 dolara mal oluy
or" dedi.

mesiyle1 ortaya çıkan 
hastalık, özellikle 
gelişmekte olan 
ülkelerde, ülkemizde 
de yaşlı kimseler 
arasında önemli bir 
körlük sebebi olarak 
biliniyor ve tehlike 
arz ediyor. Fakat 
tedaviye erken baş
landığında, glokoma 
bağlı görme kaybı 
önlenebiliyor.
Glokom hastalığının 
risk taşımasına 
sebep olan en 
önemli nokta; 
hastalık, görme 
ölçüsünü ağrısız 
olarak bozduğu için, 
hasta geç denilecek 
döneme kadar 
hastalığının farkına 
varamıyor ve körlük 
gerçekleşiyor

ERKEKLERDE1,
MSB OLUYOR

Kadın hastalıkları 
uzmanları kadar 
yaygın olmasalar da 
erkeklere özel 
hastalıklarda ihtisas 
yapmış doktorlara ilgi 
artıyor. Tıp dilinde 
'Androloji* olarak 
adlandırılan dalı ihti
sas alanı olarak 
seçen doktorların ve 
hastaların sayısında 
son yıllarda önemli 
ölçüde artış kaydedil
di.
Edinilen bilgilere 
göre, tıp sözlük
lerinde, 'Erkeklerde 
üreme sağlığı ve cin
sel fonksiyon bozuk
luklarıyla ilgili 
uzmanlık dalı' olarak 
da tarif edilen 
Androloji'nin kökeni 
M.Ö. 2500'lere kadar 
dayanıyor. Özellikle 
Sümerlefin yaygın 
olarak tıbbın bu 
dalıyla uğraştıkları, 
erkeklerde kısırlık 
konusuna eğildikleri 
ve bazı tıp 
çevrelerinde ilk tüp 
bebek denemesi 
olarak da kabul 
edilen önemli çalış
malar yaptıktan, o 
döneme ait ortaya 
çıkarılan tabletlerden 
anlaşılabiliyor.
Tıp biliminin gelişme
siyle birlikte kadın ve 
doğum hastalıkları 
uzmanlığı, önemli bir 
ihtisas alanı konumu
na gelirken^ aynı şeyi 
Androloji için söyle
mek mümkün değil.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

Örneğin, Almanya'da 
Jinekoloji ve Doğum 
Yardımı Derneği'nin 
geçmişi 1885 yılına 
kadar dayanırken, 
Alman Androloji 
Derneği ancak 1975 
yılında kurulmuş. 
Almanya'nın Münster 
şehrinde geçen gün
lerde yapılan ve 500 
dolayında bilim 
adamının katıldığı 
Avrupa Androloji 
Kongresi'nde 
konuşan uzmanlar, 
erkek sağlığının bir 
asra yakın ihmal 
edilmesinin vahim 
sonucu olarak, 
bugün kadınlara 
yönelik daha kap
samlı tıbbi hizmetler 
sunulduğunu, bu 
yüzden de erkeklere 
oranla ortalama hayat 
sürelerinin 7 yıl daha 
fazla olduğunu vur
guladı. 'Andorolojl', 
Almanya'da 1 yıl 
önce bir ihtisas dalı 
haline geldi.
'Androloji uzmanı' 
ifadesini Avrupa'da 
ilk kullanan doktorlar 
da yine Alman müte
hassıslar oldu.
Bir zamanlar adeta 
gurur meselesi haline 
getirilen erkeklere 
has hastalıkların 
kamuoyunda daha 
fazla tartışılır hale 
gelmesi, erkek hasta
ların doktorlara olan 
rağbetini de artırdı.

ABONE OLDUNUZ MU? CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
GEMLİK ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30
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Hiç böyle domates 
gördünüz mü?

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'ne bağlı 
Cihadiye Köyü'nde oturan Aydın 
Kankad'ın tarlasında yetişen domatesler 
görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. 
.Aydın Kankatın yetirdiği ilğinç domatesler 
kedi köpek fiğürlerinebenziyor.

ABD’de Türk 
bilim adamının 

yeni buluşu

V

“Türkiye'de bilim üretiliyor 
ama hizmete sunulamıyor»
Cumhuriyet 

Üniversitesi (CÜ) 
Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bakır, 
"Üniversitede 
bilim üretiliyor, 
fakat bilimin 
üretildikten 
sonra, insanlığın 
yararına sunul
ması gerekiyor" 
dedi.
Görevebaşladığı 
zaman üniver
siteyle, kentin 
sanayicisi ve 
işadamını 
biraraya 
getirmeyi plan

ladığını belirtti 
Hedeflerinin 
üniversite ve 
işadamlarıyla bir
likte bir tekno- 
park kurmak . 
olduğunu belirten 
Bakır, şunları 
söyledi: 'Üniver
sitede bilim 
üretiliyor. Fakat 
bilim üretildikten 
sonra bu bilimin 
insanlığın yararı- 
nasunulması 
gerekiyor.
Dolayısıyla unun 
organizesi 
gerekiyor.

Bu iki organizeyi 
biraraya getirmek 
gerekir ki 
teknolojiye 
aktarılsın, 
teknolojiyle bir
leşsin, teknoloji 
gelişsin.
Sivas'ta altyapı, 
işadamı ve 
sanayi de var. 
Dolayısıyla böyle 
bir.yapılanmayı 
anladık. Bu 
yapılanmanın 
sonucu için bir 
araya geldik. 
MUTLU OLDUK 
"STSO Başkanı

Osman Yıldırım 
ise üniversiteyle 
işbirliği yönünde 
başlatılan çalış- • 
maların kendileri
ni mutlu ettiğini 
belirterek, 
"Sivas'ta sanayi 
alanında son 
zamanlarda güzel 
gelişmeler var. 
Bu güzel 
gelişmelere 
üniversitemizin 
bilgisini ve 
bilimini katrhamız 
gerekiyor" 
diye 
konuştu.

TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET —^►513 96 83

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 

130 riı2 üç yatak odalı otoparklı 
bakımlı daire Sahibinden Satılık Daire 

Diş Hekimi Özcan VURAL
Tel: 51314 76 ■ 51318 99 GSM: 0.533.356 44 39

P BURSA HAKİMİYET VE
| KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR
| KÖRFEZ REKLAM |

TEL: (0.224) 513 96 83

abone oldunuz mu?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ABD’deki Türk bilim adamı Prof. Nejat Olgaç 
ve doktora öğrencisi Rıfat Sipahi, gelecekte
ki gelişmeleri tahmin edebilecek bugün ve 
gelecek içini yapılan tahminleri daha tutarlı 
hale gelecek buluş gerçekleşetirdi. Olgaç ve 
öğrencisi Sipahi’nin buluşunun adı “ ‘gecik
meli sistemlerin stabilizasyonu’ savunma, 
bilgisayar sanayinde kullanılabilecek.
ABD’deki bilim 
adamı Prof. Nejat 
Olgaç ve doktora 
öğrencisi Rıfat 
Sipahi yeni bir sis
tem geliştirdi. ABD 
Enerji Bakanlığı’nın 
da desteklemeye 
başladığı sistem 
matematik kulla
narak, gelecekteki 
değişimleri tahmin 
etmede kullanılıyor. 
BİLİM kurgu yazarı 
Isaac Asimov’un , 
İmparatorluk 
romanında yazdığı 
‘psiko-tarih’ bilimi ve 
roman kahramanı 
Hari Seldon gerçek 
oluyor.
ABD’de yaşayan ve 
çalışan iki Türk bilim 
adamı, geçmiş veri
leri değerlendirerek 
geleceği daha iyi 
kestirmede de kul
lanılabilecek bir sis
tem geliştirdi.
Asimov romanında, 
dahi bilim adamı Hari 
Seldon’un, geçmişte 
yaşanan olayları 
birer matematik for
mülüne dönüştür- • 
erek, geleceği tah
min eden bir bilgisa
yar programı ve bu 
yolla geleceği göre
bilen ‘psiko-tarih’ bili 
mini geliştirmesi 
sonucunda ortaya 
çıkan olayları 
yazmıştı.
YENİ BULUŞ

ÇIĞIR AÇACAK 
Asimov’un bu hayal 
kahramanı bir anlam
da gerçeğe dönüştü.; 
ABD’de bir Türk 
bilim adamı klasik 1 
mantık kurallarını 
altüst eden, ancak 
teknoloji ve üretim a 
alanında paradig
maları değiştirerek, 
yeni çığır açacak bir 
buluşa imza attı.
Bu buluş ile geçmiş >] 
verilere dayanılarak» i 
bugün ve gelecek t 
için yapılan tahmin
ler çok daha tutarlı m 
hale gelebilecek. * 
ABD’nin Connecticut 
Üniversitesi Makine 1 
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerinden d 
Prof. Nejat Olgaç’ın, i 
doktora öğrencisi 1 
Rıfat Sipahi ile çalış-j 
maları sonucunda d 
yaptığı ‘gecikmeli 4 
sistemlerin stabiliza- -1 
syonu’ adlı icadın, J 
başta bilgisayar 
olmak üzere, savun- 1 
ma ve üretim 
makineleri teknoloji
lerinde büyük yeni- | 
liklere yol açacağı 1 
kaydedildi.
Prof. Olgaç yeni 
buluşu için şunları |l 
söyledi:
‘Dinamik sistemlerde | 
kontrol kararlarını J 
çoğu zaman gecik- i 
miş enformasyona J 
dayanarak veriyorufcj I
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VÜCUT TİPLERİNE GÖRE KAREKTER TAHLİLİ
Karakter tahlli 
konusunda 
burçlara, göz ya da 
yüz şeklimize müra
caat eden uzman
lar, vücut tiplerinin 
de kişilik belir
lemede rol 
oynadığını söylüy
or. İşte size, dış 
görünüşe göre kişi
lik rehberi....
* Zayıf: Bu tip 
insanlar, zihinsel 
olarak son derece 
faaldirler ancak fizik
sel hassasiyetleri 
kısıtlıdır. Onun için 
biraz tembelliğe eğil
imli olurlar. Çok 
okurlar ve kaba 
sporlardan, oyunlar
dan nefret ederler. 
Sezgi ve anlama özel
likleri son derece 
kuvetlidir. Her şeyi 
görür ve mükemmel 
muhakeme ederler. 
Eleştiri kabiliyetleri 
kusursuzdur. Herhangi 
bir işle uğraştıkları 
zaman da zihinlerini 
kayıtsız şartsız olarak 
o işe vermekte çok_
başarılıdır.
* Orta karar: Boyları 
orta, vücutları da ne 
zayıf ne şişman olan 
tiplerin çeneleri, alın- 
ları omuzlan ve elleri 
ekseri dört köşeye

Bel sağlığı için tavsiyeler
Bel ağrısı, gelişmiş 

toplumlarda fonksiy
onel yetmezlik yapan 
en önemli sebepler
den biri. Tüm insan
ların yüzde 80'i hayat
larının herhangi bir 
döneminde bel ağrısı 
geçiriyorlar. Bu kişi
lerin yansında 1 yıl 
İçinde bel ağrısı 
tekrarlıyor, az bir 
bölümünde yerleşiyor 
ve 6 aydan uzun 
sürüyor. Bu hasta
ların yüzde 5'i bel 
fıtığı ameliyatı oluyor. 
Uzmanlar, bel ve sırt 
problemini önlemenin 
en güzel yolunu, 
'sırtın tabii duruşunu 
bozmamak, ağır yük 

!; kaldırmamak, yüz 
I üstü yatmamak ve 
U topuklu ayakkabı 
jj giymemek' olarak 

açıklıyor.
Uzmanlar, bel sağlığı

yakın bir şekil arz 
eder. Adale ve kemik
leri çıkıktır. Böyle 
yapıya sahip olanlar 
asla rahat durmazlar. 
Kaba saba sporla 
uğraşan çoğunlukla 
atletlerin bu yapıda 
oldukları görülmüştür. 
Bu tipler bina içinde 
oturup, kafa yorarak 
yapılacak işlerden 
nefret ederler. Gece 
rüyalarında bile kaşif, 
asker veya atlet olmayı 
özlerler. Cesurdurlar. 
Sevdikleri hatta hiç 
tanımadıkları 
yabancıları korumak 
için hayatlarını tehlik
eye koymaktan çekin
mezler,_ y»
* Şişman: Bir daire 
esası üzerine kurul
muş olan tiplerin 
yuvarlak yüzleri, şiş 
yanakları geniş delikli 
burunları birkaç kat 

için, cisimleri bir yer
den başka bir yere 
taşırken belin eğik 
değil de dik pozisyon
da olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
bildiriyor. Herhangi 
bir ağırlığın, yükü 
vücuda simetrik 
olarak paylaştırdıktan 
sonra taşınabileceğini 
vurgulayan uzmanlar, 
"Ağır bir yükü kaldır
mayı denemeyiniz.
Hafif dahi olsa yerden 
bir cismi alırken diz
lerinizi kırınız ve 
çömelerek alınız.
Sandalye veya koltuk
ta otururken dik bir 
pozisyonda olmaya 
gayret ediniz ve bunu 
alışkanlık haline 
getiriniz. Bir eşyayı 
alırken ona doğru 
uzanmayınız, yanına 
iyice yaklaşınız ve 
öyle alınız. Bir cismi 

çeneleri ve biraz fıçıyı 
andıran toprak vücut
ları vardır. Elleri etli ve 
yumuşaktır. Şişman 
adam şen, mülayim ve 
kurnazdır. Zengin 
sofraları, rahat yatak
ları, cazip kadınları ve 
diğer bütün zevki 
sefayı sever. Zihnen ve 
bedenen rahat olmak 
gibi dertleri olmadığı 
için bedeni faaliyette 
bulunmak arzusu duy
maz. Midelerine 
düşkün oldukları için 
bakkal, kasap, fırıncı, 
ahçı, lokantacı veya 
otelci gibi meslek 
sahiplerinin arasında 
böylelerine çok rast
lanır.
* Ufak tefek: Boyları 
kısa olmakla birlikte, 
vücutlarının her tarafı 
tamaman birbirine 
orantılı olanlar enerjik 
ve alçak gönüllüdürler.

yerden alırken de 
önce onu bedeninize 
doğru yaklaştırıp 
sonra yükseltiniz. 
Kaldırma işlemine 
geçmeden önce onu 
hafifçe yoklayarak bir 
kez de test ediniz ve 
ağırlığı hakkında tam 
bir fikir edindikten 
sonra kaldırınız.
Ayakta iken belinizi 
sağa ve sola doğru 
rotasyon yaptırıp eğil
erek yerden bir şey 
almayınız. Ağır bir 
cismi bir yerden bir 
yere çekerek veya 
iterek tek başınıza 
götürmeyiniz" diye 
uyarıyor.
Uzmanlar, ütü 
yaparken tek ayağın 
altına 15-20 cm yük
seklikte bir cisim 
koyarak hafifçe yük
seltilmesini de öner
erek şunları kaydediy

Bunlar haklarını 
çiğnetmekten nefret 
eden idealist insan
lardır. Kendilerine 
karşı gelenlere şidde
tle hücum eder ve 
çoğunlukla başarılı 
olurlar. Kimseden 
hiçbir şeyden korku
ları yok gibidir. İstedik
leri şeyi doğru yoldan 
elde erimedikleri 
takdirde hile yoluna 
sapmaktan asla çekin
mezler. Enerjik, ateşli, 
şehvetli ve asabidirler. 
Son derece hazır 
cevap ve espritüel 
olurlar. Tarihe yeni bir 
seyir vermiş olan dahi
lerin çoğunun bu yapı
da insanlar oluşu 
dikkat çekicidir.
* Kısa ve zayıf: Kısa ve 
zayıf yapıda olanlar 
utangaç ve çekin
gendirler. İçlerine 
kapanık olurlar. Çekin
gen oldukları için 
herkesle ahbaplık 
etmezler. Ama herhan
gi birisiyle arkadaş 
oldular mı, bu 
arkadaşlığı korumak 
için ellerinden geleni 
yaparlar. Sadakatleri 
sonsuzdur. Uysal bir 
köpek gibi arkadaşlık 
hatırı için her şeye 
boyun eğer ve her şeyi 
kabul ederler.

Gün üi 13I)tu
Kimler neyle

sn
getiı
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rdi yavrum...
uğraşmıyor ki? + Akşama erken
Birileri de oturup geleceğim..;
toplumda günlük + Bu aldığım en
hayatta kullanılan güzel hediye...
yalanları toplamış. + Hepimiz birimiz,
Neler yok ki.. . Bir birimiz hepimiz
gözatın, size hiç de için...
yabancı gelmeye- -i- Ağzıma içki
cek. sürmem...
+ Kal s aydınız bir + Ben almayım,
şeyler yerdik... rejimdeyim...
+ Vallaha sarıda + İşim bitsin ben
geçtim memur bey... seni ararım...
+ Kazanmak önemli + Bir kez olsun
değil olan yarış yeter...
maya katılmaktı... + Hayatımda hiç ilaç
+ Şu an 70 milyon almadım...
bizi izliyor... + İhraç fazlası bun-
+ Bu son sigaram.. lar..
+ iki saat kapıda + O elinizdeki tek
bekledim, açan kaldı, başka yok...
olmadı... + Seni Seviyorum...
+ Bu gece gözüme + Beni seçerseniz
uyku girmedi... size...
+ Sen bir de beni + Tam ben de tam
gençliğimde göre- seni arayacaktım...
çektin... + Bir şey olmaz...
+ Ağlamıyorum... + Bizi davet ettiler
Gözüm bir şey ama gitmedik...
kaçtı... + Valla bu size çok
+ Yemezsen arkan- yakıştı...
dan ağlar... burada olsa yine
+ Seni leylekler söylerim...

or:
"Elektrikli süpürgeyle 
veya paspasla yerleri 
temizlerken öne 
doğru eğilmeyiniz ve 
belinizi dik bir 
pozisyonda tutmaya 
gayret ediniz." 
SÜRÜCÜLERE 
KOLTUK UYARISI 
Bacaklar düz 
pozisyondayken, 
ayakta dimdik uzun 
süre hareketsiz kalın- 
maması gerektiğini 
belirten uzmanlar, 
"Raflardan kitap veya 
herhangi bir eşyayı 
alırken önce 
ayağınızın altına yük
seltici bir şey 
koyunuz ve o eşyanın 
hizasına yükseldikten 
sonra alınız. Yürürken 
veya ayakta dururken 
vücudunuzun dik 
pozisyonda olmasına 
özen gösteriniz.

■■M GÜNLÜK SİYASI GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1935 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Umurbey de ertelenen konser yapıldı
Kadri

Umurbey'in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 82. 
yıldönümü kutla
malarında yapılması 
düşünülen ancak 
yağmur engeli 
nedeniyle ertelenen 
konser yapıldı. 
Umurbey futbol 
sahasında yapılan 
konser eğlenceler
ine Kaymakam 
Sarettin Genç, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Yeniköy Belediye 
Başkanı İbrahim 
Çelik, Çakırlı 
Belediye Başkanı 
Mustafa Türk ile 
yaklaşık 1500 kişi

Gecenin sunuculuğunu Vatan Şaşmaz yaptı

büyük hayran kitlesi 
buldu.

katılarak gece
boyunca doyasıya

eğlendiler.
Ünlü sunucu Vatan 
Şaşmaz'ın sunduğu 
konserde Tufan 
Kayhan son 
bestelerini Gemlikli 
Martılar Saz Grubu 
eşliğinde 
seslendirerek genç
leri coşturdu.
Türk Sanat 
Müziğinin yeni isim
lerinden Nilgün ise 
sesine güzelliğini de 
katarak erkeklerin 
gözdesi oldu. 
Pop müziğin yeni 
isimlerinden biri 
olan Filiz Karataş 
ise Kumla'daki kon
serinden sonra 
Umûrbey'de de

E

neyle bütünleştiren 
Filiz Karataş, kon
sere ayrı bir renk 
kattı.
Son günlerde Pop 
müziğinde büyük bir 
çıkış yakalayan Elbi 
ise genç kızların 
alkışlarıyla başladığı 
şarkılarına istek 
üzerine Türk Sanat 
Müziği ile devam 
etti?
Yerinde duramayan 
Elbi, seyircilerin 
yanına gelerek 
onlarla birlikte şarkı 
söyledi.

Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
ertelenen kon
sere tekrar 
ge!en 
sanatçılara 
teşekkür ederek 
kendilerine 
çiçek verdi.
Havai fişek gös
terileri altında 
sona eren kon
serde 
Umurbeyliler 
eğlenmeninmut- 
luluğünu doy
asıya yaşadılar.

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 
& İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe 

& Cilt & Kitap & Dergi
HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ 

İÇİN BİZİ ARAYI N
■ ■ ■ v •’ । * < su fe ■ • ।
imsakiye çeşitlerimiz gelmiştir

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILJK-REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 63 Fax: (0.224) 513 35 95



“İyi Bir 
Gelecek 
Aykent’le 
başlar”

W

Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 
Okulumuz Özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 - 2005 öğretim yılı kayıtlarına 

başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

FİYATI : 250.000- TL.21 Eylül 2004 Sah

2004-2005 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
SINIFLAR 
ANASINIFI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SINIF 
SINIF 
SINIF 
SINIF 
SINIF 
SINIF 
SINIF 
SINIF

ÜCRET
3.000.000.000 TL
3.750.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda öğrencilerle birlikte veliler de sınıfları doldurdu

Gecikmeli ders yılı başladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri guler@ hotmail.com

Devlet umut dağıtıcısı olunca..
Çocukluğumuzda “Talih Kuşu” “Milli Piyango” ile 

zengin olmanın kısa yolu vatandaşlara öğretilmişti.
Daha sonraki yıllarda buna Spor Toto eklendi, 
öğretmenlik yıllarımdan bilirim, bazı arkadaşlar 

maaşlannı sportotoya yatırırlardı.
Bu arkadaşlar şans oyunlarından bir türlü zengin 

olamadılar. Şimdi emekliliklerini Emekli Sandığından 
aldıktan emekli maaşı ile geçiriyorlar.

Sonra şans işlerini organize eden Milli Piyango 
idaresi vatandaşın cebinde olmayan parayı alabilmek 
için bir sürü yeni oyunlar çıkardılar.

Batı ülkelerindekilere benzer şans oyunları bizim 
gibi milli geliri düşük, üretim az ülkelerde daha büyük 
rağbet görüyor.

Ben oldum olası şans oyunlarını sevmem.
Geçtiğimiz hafta şeytan dürtünce ben bile trilyoner 

olma hayalleri kurdum.
Az değil tam 7 trilyon dağıtacaktı Spor Loto 

İkramiyesi..
Kuyruklar üç gün önceden başladı.
Cumartesi günü, İstiklal Caddesindeki Barış Büfe, 

kasanın kapanmasına kadan hiç durmadı.
Türkiye’nin dörtbir yanı aynı durumdaydı.
Vatandaştan vergi toplamayan hükümet bu tür 

Şans oyunlarından büyük paralar topluyor.
İşçisi, köylüsü, emeklisi, işadamı, esnafı, kadını, 

kızı her türlü yurttaş çabuk zengin olmak İçin kuyruk» 
lara giriyor.

Şairin dediği gibi:
"Umut fakirin ekmeği, Ye memedim ye..”
Ummak, hayal etmek, düşünmek, kanatlanmak, 

uçmak., parayla değil ama, lotonun kolonları paralı..
14 kişi 567’şer milyar lira kazanarak milyarderler 

sınıfına girdi.
L Umutlar bitmez. Başka baharda yeniden yeşerir..

İlçemizde 2004-2005 eğitim ve öğretim yılı 13 Eylül 2004 tarihinde 
başlamasına karşın, Cumhuriyet Iköğretim Okulu’nda devam eden 
onarım nedeniyle, okul kapılarını öğrencilere bir hafta geç açıldı.
Onarım ihalesinin 
geç yapılması 
nedeniyle, okulların 
açıldığı gün 
kapılarını öğrenci
lerine açamayan 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nda 
yeni öğretim yılı 
başlarken, öğrenci 
ve öğretmenlerde 
heyecan dorukta 
idi. Okulda eğitim 
ve öğretim 
sürürken, onarım 
çalışmaları da 
devam edecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

SSK’/ıya yurtdışında 
tedavi imkanı doğuyor
SSK’lı hastaların hepsine tedavi için 
yurtdışına gitme imkanının Önü açılı 
yor. SSK’ya bağlı sigortalıların bak
makla yükümlü oldukları kişilerin, 
tedavi için yurtdışına gönderilmelerini 
sağlayan yasa taslağı hazırlandı.

Haberi sayfa 5'de

Türkiye, alınan bütün önlemler ve getir- . 
ilen cezalara rağmen, vergi kaçağının 
önü ne geçemiyor. Yapılan araştırmaya 
göre ver gi kaçırmayan yok. Ev sahip*- 
teri, halk ekmek bayileri, otobüsçüler, 
servisler, kuyum cular... Ankara 
Defterdarlığı'nın 8 ayda yaptığı dene
timlerde, vergi kayıp ve kaçağı gözler 
önüne serildi. Haberi sayfa 8’de

hotmail.com
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Ümmet - ulus - ümmet

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Biri utanç ve biri maviyle 
buluşulan iki belde“Milli mücadeleye katılan her insanın 

dürüst, temiz, sözünün eri, her şeyden önce 
memleket çıkarlarını düşünen, tam anlamıyla 
yurtsever bir insan olması gerekir.

Böyle bir insan bu uğurda kanının son 
damlasına kadar savaşır.

Her yaptığı işin yurda neler kazandıracağını 
düşünür.

Hiç bir tehlikeden kaçınmaz. Görevini 
yaparken duyacağı zevki her şeyin üstünde 
tutar, alçak gönüllüdür; yaptığı işlerle övün
mez.

Kendisini öven, kutlayan olursa utanır, 
sıkılır. Onurundan en ufak bir ödün vermez. 
Bütün davranışlarının hesabını vermeye 
hazırdır.

Kendisine düşen bütün görevleri olanakları 
elverdiği ölçüde yapmış olmanın huzuru , 
içinde vicdanıyla hesaplayarak yatağına girer”

Cumhuriyet ilan edilmiş.
Türkiye Cumhuriyeti ümmetle ulusa geç

menin uğraşısını veriyor.
Devrimler yapılıyor.
Kurpmlar kuruluyor.

-Kûrallar konuyor.
Ekonomide top yekûn hamleler yapılıyor.
İste o yıllarda genç bir mebus olan Kocaeli 

Milletvekili İbrahim Süreyya’nın dağarcığından 
dökülen bu sözlerle “Milli mücadeleci karak
teri” tanımlanıyor.

Ne günlerden geldik.
Şimdi ne günlere kaldık.
Çok var da, yakın geçmişimizi ciddi anlam

da meşgul ettiği için TCK’daki değişiklik çalış
malarından örnek vermek istiyorum.

Parlamentonun iktidar kanadı Türk Ceza 
Yaşası’nı değiştirmeye kalkışıyor.

İçeriden dışarıdan tepkiler olunca geri 
çekiyor.

Etraflıca düşünüp tartışmak yerine oldu bit- 
tiye getirmek, yandaşlarına şirin görünmek 
istiyorlar.

İşin kötüsü bir kısmi medya da çanak tutu 
yor.

Allahtan;
Toplumun duyarlı kesimleri dayatıyor.
Çark ediliyor.
Askıya alınıyor.
Bu kez bizi aralarına almak için can atan (!) 

Avrupa Birliği devreye giriyor.
“Türk Ceza Yasası’nı değiştiremezseniz 

AB’ye girmeniz güçleşir” diyor.
Bizimkiler Kasımpaşa jargonuyla AB’ye 

çıkışıyor.
“İçişlerimize karışmayın” diyor.
Onlar şaşırıyor.
Bir anlam veremiyor.
“Bizimle kolkola giren, düğününe çağırmak 

için davetiyeleri devletin özel uçağıyla getiren
ler nasıl oluyorda ağız değiştiriyor” diye 
düşünüyorlar.

Böyle davranışlarla günler günleri kovalı 
yor.

Zaman harcanıyor.
İtibar tüketiliyor.
Bir türlü anlam veremiyorum, işin içinden 

çıkamıyorum.
80 yılda ne oldu da Türkiye Cumhuriyeti 

yurttaşları değişti ?
Yoksa; ulustan ümmete yeniden dönüş için 

düğmeye mi basıldı?

Biri Ege’de , biri 
Marmara’da olan Altınoluk 
ve Kurşunlu beldelerinden 
söz ediyorum.

Kurşunlu Beldesi, 
çocukluğumun ve 
gençliğimin geçtiği ve 
hala yaşadığım köyüm”

İki beldenin de 
Belediye Başkanı solcu! .

Altınoluk Belediye 
Başkanı CHP’den 
adaylığını koymuş..

Gelelim Kurşunlu 
Belediye Başkanı Bayram 
Demir’e...

O her ne kadar solcu 
olduğunu söylese de 
DYP’den adaylığını 
koyarak ikinci kez aynı 
partiden Belde’nin 
başkanı olmuş..

Demir, solcu olduğunu 
söyleyip de sadece ‘elbis
esi DYP olan’ bir başkan.. 
Öyle diyor..

Hani Eylülistler var ya, 
solcu ceketini çıkaranlar
dan... Aynen öyle..

Üstelik Marmara 
Bölgesi’nin en uzun sahil 
şeridine sahip Kurşunlu 
Beldesi bu.. “Benim 
köyüm Kurşunlu’dur 
diyen hortumcular arasın
da adı geçen bakan
larımızdan Cavit Çağlar 

ne düşünür bu solcu 
Başkan için bilemem?

“Bir gün sesimiz/ 
Hepimizin/ kulaklarında/ 
yankılanarak/ Ey halkım/ 
Unutma bizi/ Özgürlüğe 
adanmış/ Bir top çiçek/ 
gibiyiz/ Şimdi hep birlikte/

Ey halkım/ Unutma bizi”... 
Altınoluk Beldesi’nde

Uğur Mumcu Bulvan’nda 
tatilimi 
geçirdim... Araştırmacı- 
gazeteci Uğur Mumcu’nun 
anıtının karşısındaydı 
kaldığımız ev...

Altınoluk Belediyesi’nin 
yaptırdığı ‘Mumcu Anıtı’ 
karşısında etkilenmemek 
mümkün değil. Akşam 
üzeri gençlerin mekanı 
olan Mumcu anıtına bak
tıkça, hüzünlendim.. İki 
gazete örgütü olan 
Bursamız’da, Uğur 
Mumcu’nun anıtına sahip 
olmamak üzücü olsa 
gerek!..

Altınoluk sakinlerinden 
Abdullah Yönyül ile yap
tığım sohbette, Belediye 
başkanından, sakinlerin 
memnun olduklarını 
öğreniyorum. Bu beldenin 
sahil kesiminde , üç 
buçuk kat dışında bina 
görmek mümkün değil. 
Merkeze doğru ise , tek 
tük 4-5 katlı binalara 
rastlıyorsunuz.

Altyapı sorunu yok...
En önemlisi maviyle 

güneşin buluştuğu ve de 
köksüz binaların olmadığı 
ormanların özgür olduğu 
belde burası.. Sahil 
şeridinde talan yok. 
Utanç binaları yok!..

Tatil beldesinde bir de 
insanlarımız, çöp bidon
larına çöpleri atmayı 
bilseler, sorun olmayacak. 
Çöp bidonlarının yanında 
çöpler birikmiş..

Sabah-akşam,

belediyenin çöp ekipleri 
harıl harıl çalışıyor.

Ya o kumsalda ev , 
böreğinden, incire, 
baharata, mısıra, elma 
şekerine kadar her türlü j 
yiyeceğin satıldığı seyyar 
akınına ne demeli? 
Başkan bu konuda önlem 
almalı...Yoksa ilerde bu 
güzel belde, göçten nasi
bini de alır! Seyyar deyip 
geçmeyin, onlar göçte ve 
çarpık yapılaşmada önem
li rol oynuyorlar..

Dünyanın ikinci oksijen 
bölgesi olarak anılan 
Altınoluk’tan sonra, 
Kurşunlu Beldesi’nde de 
oksijen solunuyor. Denize 
seyirlik olan Kurşunlu " 
Beldesi’nde en önemli "İ 
sorun ise sahilde yaşanaıv 
talan!...

Çamlık bölgesine sakın 
bakmayın, beton yığını ile 
karşı karşıya 
kalıverirsiniz...

Burada talanın 
fotoğrafını çok rahat çeke
bilirsiniz.

Özetle Altınoluk’da 
güzel bir tatil 
geçirdim...Ama Bursam’ı 
ve Kurşunlu Köyüm’ü 1 
özledim doğrusu.. Bir de | 
talan olmasa..

Bir de mükemmel görü
nen kordon denizden İ 
çalınarak yapılmasa!.. 1 

Doğa insana benzemez, 
çalınanın ahr, hem de en d 
kötü şekliyle..

Yalova depremini unut-1 
mayın!..

Sevgiyle kalın...

" BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM TEL:(0.224)5139683

IZ AVI D Anadolu Kız Meslek Lisesi’hden aldığım tastiknamemi 
■ ■■ kaybettim. Hükümsüzdür. DİLEK ERDEM
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Gecikmeli to yılı Wi
İlçemizde 2004-2005 eğitim ve öğretim yılı 13 Eylül 2004 tarihinde 
başlamasına karşın, Cumhuriyet Iköğretim Okulu’nda devam eden 
onarım nedeniyle, okul kapılarını öğrencilere bir hafta geç açıldı.

Hatice Değil Netice

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geç kalan onarım 
nedeniyle Valilik 
onayı da alınarak 
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılına bir 
hafta ara veren 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu'nda 
dün öğrenciler ders 
başı yaparken, veliler 
çocuklarını yalnız 
bırakmadılar.
Birinci sınıfa yeni 
başlayan öğrenci
lerin velileri, ilk gün 
çocuklarıyla birlikte 
aynı heyecanı 
sıralara birlikte 

"oturarak yaşadılar. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nda 
geçtiğimiz günlerde 
başlatılan onarım 
nedeniyle, okul 
koridorlarının inşaat 
alanı görüntüsünde

Dün eğitim ve öğretime açılan Cumhuriyet İlköğretim Okulu nda yeni 
başlayan çocuklarını yalnız bırakmayan veliler, sıraları doldurdular.
olduğundan 
şikayetçi olan veliler, 
zamansız başlatılan 
onanından dert 
yandılar.
OKULLU OLMAK

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

f

Deprem önerisi...
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Sn. Kadir Topbaş, 
Olası depreme karşı önlem 
olarak yüksek katlı binaların 
güçlendirilmesi yerine, üst katların 
satın alınarak yıkılmasını önermiş. 
Bizim belediye meclislerinde de 
kalkan parmaklarla, 
habire kat ilavesi ile 
yüksek binaları gerçekleştirenler 
bilmem bu öneriye ne der?
Gülüp geçerler canım...

HEYECANI 
Okula yeni başlayan 
çocuklarının alışması 
için birlikte sıraya 
giren velilere okul 
yönetiminin yaptığı 
“Çocukların yanın
dan ayrılın” şeklinde
ki uyarılara ise uyan 
olmadı.
Okülun koridorları 
ile dershaneleri 
velilerle doldu.
TUVALET ONARIMI 
DEVAM EDİYOR 
Okuldaki onarımların 
tamamlanmamasına 
karşın, öğrencilerin, 
derslerde geri 
kalmaması için 
öğrenim yılını 
başlattıklarını 
söyleyen ilgililer, 
bazı tuvaletlerde

onarımların devam 
ettiğini, yeterli 
tuvaletlerin üst 
katlarda bulun
duğunu bunların 
dışında yakında 
bulunan Belediye 
Kültür Merkezi'nin 
tuvaletlerinin de 
kullanabileceklerini 
söylediler.
Onarım çalış
malarının iki ay 
süreceği 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulunda, çatı 
onarımın da 
başladığı görülürken, 
tuvaletlerin 
onarımlarının 
bitirilmesiyle 
okulda rahatlama 
olacağı bildirildi.

Futbol sonuç oyunudur.
Taraftar, bu özelliği şöyle ifade eder.
“- Önemli olan Hatice değil, ne 

ticedir” der.
Bu cümle ile, karşı tarafın tüm ma 

zeretlerini bıçak gibi keser.
- Yenilen takımın iyi futbol oyna

ması.
- Birkaç topun direkten dönmesi
- Hakemin galip takımı tutması hiç 

önemli değildir.
Önemli olan, skor levhasındaki 

rakamlardır.
Fenerbahçe sezon başından beri, 

iyi futbol oynamıyor.
Şampiyonlar liginde de, iyi futbol 

oynamadı.
Ama. Devamlı kazanıyor.
Öyle hakemlerin falan, destek 

verdiği de yok.
Yıldız oyuncuları var.
Her maçta, bir tanesi vitrine çıkıyor.
Ve. Maçın kaderini değiştiriyor.
Bu ne kadar deva m’.edecek.
Onu hep birlikte göreceğiz.
Fenerbahçe’yi bekleyen bazı 

tehlikeler var.
Yıldız futbolcular arasında olabile

cek çekişmeler, takımı çökertebilir.
Bir başka tehlike ise, yorgunluktur.
Ve. Futboldan soğumadır.
Şampiyonlar liği, süper lig ve 

Türkiye kupası maçları takımı yoracak
tır.

Buna bir de milli maçları ekleyin.
Bu trafik, futbolcuyu yorar.
Ve. Çözülme başlar.
Onun için, 20 adamını diri tutmak 

zorundadır.

GÜNÜN SÖZÜ

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE' ■■■

Eldeki bir kiş, 
Çalıdaki iki kuşa, 
bedeldir.

“Cervantes”

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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ADD'de yeni dönem başlıyor
I Seyfettin ŞEKERSÖZ

I Atatürkçü Düşünce 
I Derneği Gemlik 
I Şubesi’nin 

düzenlediği destek 
' kokteylinde destek 

mesajları verildi. 
İş adamı Hayrettin 
Akcan'ın Gürle iş 
Merkezi üçüncü 
katındaki işyerini 
ücretsiz olarak 
ADD'ye tahsis 
etmesinin 
ardından yeni 
oluşum 
çalışmalarına 
başlayan dernek 
yöneticileri ilk 
olarak tanışma 
kokteyli 
düzenlediler. 
Derneğin yeni 
başkanı Mehmet 
Kızılkaya, 87 
olan üye sayışını 
artırmak için çalış
malara başladık
larını söyledi. 
Cumhuriyet 
başsavcısı 
Ayhan Aygün'ün de 
katıldığı kokteylde 
konuşan Dernek 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, ADD'nin

AK Partili gençleıden 35Û öğrenciye kırtasiye yardım
Düzenledikleri çeşitli 
etkinliklerle eğitime 
destek vermeye 
devam eden AK 
Partili gençler son 
olarak 350 öğrenciye 
kırtasiye yardımında 
bulundular.
Bir süre önce düzen
ledikleri eğitime 
destek çayı'ndan elde 
ettikleri geliri yine 
eğitim için harcayan 
AKP'li gençler, dün 
ilçe lokalinde öğrenci 
velilerine kırtasiye 
torbalarını dağıttılar. 
Başbakan Recep 
tayip Erdoğan'ın 
"Halktan aldığımızı 
halka veriyoruz" 
sözünden esinlendik
lerini hatırlatan 
Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, "Çocuk
larımızın gözlerindeki 
parıltı ve yanakların

ilçedeki yeniden 
yapılanma çalış
maları hakkında 
bilgiler verdi.
Atatürkçü 
Düşünceyi topluma 
daha iyi anlatarak 
Atatürk devrim 

daki tebessüm bize 
yeter. En büyük 
yatırımın eğitime 
yapılan yatırım 
olduğunu biliyoruz. 
Geleceğin gençleri 
olan çocuklara 
yaptığımız destek 
her zaman devam 
edecektir" açıkla
masında bulundu. 
AK Parti gençleri 
olarak 350 öğrenciye 

ve ilkelerine 
ödün vermeden 
yapılacak çalış
maları kendilerine 
ödev saydıklarının 
altını çizen 
Kızılkaya, 
"Herkesin uyarı ve 

kırtasiye yardımı 
yaparken Kadın 
Kollarının da 48 
öğrenciye kıyafet 
yardımında bulun
duğunu belirten 
Gencay Yılmaz, bu 
tür yardımların yapıl
masının toplumsal 
yardımlaşmanın yanı 
sıra birlik ve beraber
liğin pekişmesini 
sağladığını söyledi.

görüşlerini 
bekliyoruz. 
Tüm Atatürkçü 
düşüncedeki 
halkımızın 
desteklerini 
bekliyoruz" 
şeklinde konuştu.

AK Partili gençler 
olarak ilkeli eğitim ve 
öğretimin yurdumuza 
kazandıracağı yeni 
nesille birlikte birçok 
sorunun çözüle
ceğine inandıklarını 
belirten Gencay 
Yılmaz, "Bütün 
yardımsever vatan
daşların bu konuda 
duyarlı olmasını bek
liyoruz" dedi.

CHP İlçe Örgütü 
TCK görüşmelerinin I 
AKP’nin gerçek yüzü 

olduğunu iddia etti

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü yayınladığı 
yazılı bildiride Türk 
Ceza Kanunu 
görüşmelerinde 
AKP'nin gerçek 
yüzünün ortaya 
çıktığını iddia etti. 
Yeni kanunun 
kaderini 6 Ekim'de 
yayınlanacak AB 
komisyonu ilerleme 
raporunun 
belirleyeceği öne 
sürülürken "AB 
raporu olumlu 
çıkarsa Hükümet 
yasaya sonra zina 
maddesi ekleyip 
Aralık ayındaki 
müzakere kararı 
umudunu riske 
atmayacak" denildi. 
Oysa, kanunun bir 
an önce çıkması 
için anlaşma 
zemini yaratarak 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin her türlü 
fedakarlığı göster
diği belirtilirken 
unutulan, unut
turulmak istenen 
bir gerçek 
olduğunu ileri 
sürüldü.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü'nün yayın
ladığı yazılı bildiri
de "AKP meydan
larda, kürsülerde 
oynadı, millete 
başka biri 
olduğunu inandır
mak için elinden 
geleni yaptı. 'Biz 
değiştik' dedi. 
Radikal dinci 
unsurlar karşısında 
maske düştü, 
gerçek görüntü 
ortaya çıktı. 
Bütün bu gelişme 
ler karşısında sayın 
Başbakanımız 
demeç veriyor 
'Biz Türk'üz 

kimseyi işimize 
karıştırmayız. 
AB üyeliği bizim 
için olmazsa olmaz 
değil* diyor. O 
zaman bizde 
sorarız.
Anadil kurstan, 
Kürtçe yayınlar 
ekranda 
AB emriyle 
başlatılmadı mı? 
Milli Güvenlik 
Kurulu'nun genel 
sekreterliği 
sivilleşirken baskı 
unsuru yok 
muydu? Yine 
AB'nin baskısıyla J 
anayasa maddeleri < 
değiştirilmedi mi? 
Bunlar bizim 
içişlerine karışmak, 
değil mi? 
Kendimizi Türk 
değil, Türkiyeli j 
olarak görelim d 
diyenler kimler di? 
Bu arada bah- | 
setmeden geçe- II 

meyeceğiz.
Kamuoyunu bit- 1 

gilendirmek açısın*: 
dan gazetelerde I 
zina piyasaları 
karattı diye başlık
lar atılmış. Borsa 
yüzde 4 düşmüş. 
Dolar 15 milyon 
300 bin lira olmuş. 
Hani piyasalar 
sağlam temeller 
ürerineydi. Her 
olumsuzluğa 
rağmen piyasalar 
etkilenmezdi? 
Basın bildirimizi 
sayın Genel 
Başkanımız 
Deniz Baykal'ın 
sözüyle bitiriyoruz. 
"AKP uzlaşmadan 
sonra son anda 
attığı bu çalım 
zinayı suç 
haline getirme 
isteğinden çok 
daha vahimdir."



21 Eylül 2004 Sah rnöffm Sayfa 5

SSK’lı hastaların 
hepsine tedavi için 
yurtdışına gitme 
imkanının önü 
açılıyor. SSK’ya 
bağlı sigortalıların 
bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin, 
tedavi için 
yurtdışına 
gönderilmelerini 
sağlayan yasa 
taslağı 
hazırlandı.
Mevcut yasada 
yalnızca çalışan 
sigortalılar, 
Türkiye’de tedavisi 
mümkün olmayan 
hastalıklar için 
yurtdışına 
gidebiliyorken, 
Başbakanlık’a 
sunulan tek 
maddelik düzenle
meyle SSK 
emeklileri ve 
bakmakla yükümlü 
oldukları kişiler de

ibÂliİTtÜtmazevk'İni'î 
. ■' . ■
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Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa 
Macun
Galvanizli çivi
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 
16/A MUDANYA 

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

Erkan ŞENEN

tedavi için yurtdışı- 
na gönderilebilecek. 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın 
Başbakanlık’a 
gönderdiği tek 
maddelik yasal 
düzenleme, 
aktif sigortalıların 
yanısıra ssk 
emeklilerinin ve 
bakmakla 
yükümlü oldukları 
kişilerin de tedavi 
için yurtdışına 
gönderilebilmesini 
öngörüyor.
Yürürlükte olan 
SSK Yasası, yurt 

içinde tedavisi 
mümkün olmayıp 
ancak yabancı bir 
ülkede kısmen 
veya tamamen 
tedavisi mümkün 
görülen ve malûllük 
halinin önlenebile
ceği, sağlık kurulu 
raporu ile tespit 
edilen sigortalıların, 
yurtdışına 
gönderilmesini 
mümkün kılıyor.
Öte yandan 
mevcut yasa, SSK 
emeklilerine ve 
bakmakla yükümlü 
oldukları kişilere 
aynı imkânı 

vermiyor. 
HERKESE 
TEDAVİ İMKANI 
Çalışma 
Bakanlığı’nca 
hazırlanan 
düzenleme ise, 
yurtiçinde tedavi 
edilemeyen SSK 
emeklileri ile 
aktif sigortalı 

veya emeklilerin 
bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin de 
tedavi amaçlı 
yurtdışına gönder- 
ilebilmesinin önünü 
açıyor. SSK, bu kişi
lerin yol paraları ile 
yabancı ülkedeki 
kalış ve tedavi 
masraflarını da 
ödüyor.
Söz konusu düzen
leme, Bakanlar 
Kurulu’nda 
görüşülmesinin 
ardından meclise 
sevkedilecek.

Memur 
maaşları 

yüzde 6 eridi

KESK'e göre memur 
maaşları geçen yıl 
yüzde 6 eridi.
KESK'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
memur maaşlarının, 
1999'dan bu yana 
yüzde 15, geçen yıl 
ise yüzde 6 eridiği 
ifade edildi.
Memurlara 2002 
yılında yapılan 
seyyanen zamla 
oluşan yüzde 4

I oranındaki' artışın;,’, 
"AK Parti hükümeti 
tarafından eritildiği" 
savunulan açıklama
da, geçen yıl 
enflasyonun yüzde 
20 olarak gerçek
leştiği, memur 
maaşlarına yapılan 
artışın ise yüzde 
12'de kaldığı 
belirtildi 
Gayri Safi Milli 
Hasıla'nın (GSMH) 

RAMAZAN
YAKLAŞIYOR

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

Fax: (0.224) 513 35 95

2002'de yüzde 7.9, 
geçen yıl ise yüzde 
5.9 büyüdüğü, 
memurların gelirinin 
ise küçüldüğü - 
anlatılan açıklamada, 
"Kamu emekçisine 
refah payı yansıtıl
madı. Bu durum, 
AKP hükümetinin 
kamu emekçisine 
yaklaşımının ne 
olduğunu açığa 
çıkardı" denildi. .. 
Faiz dışı fazlanın 
hedefi 2.3 katrilyon 
lira aşmasının, 
"kamuemekçilerinin 
yoksulluğa mahkum 
edilmesinin sonucu 
olduğu" savunulan 
açıklamada, "Sadece 
bu 2.3 katrilyon lira 
kamu emekçisine 
yansıtılırsa, bu 75 
milyon lira net ücret 
artışı demektir" , 
denildi.
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fotııjiin ftayatan oıööı p
'Başarıya Giden 
Yolda Aile Desteği' 
konulu konferans* 
ta konuşan Sosyal 
Psikolog- Yazar Dr. 
Erdal Atabek'ten 
aile- çocuk ilişki
lerine yönelik 
önemli açıklamalar 
geldi. İşte 
Atabek'in ailelere 
tavsiyelerinden 
bazıları 
Sosyal Psikolog- 
Yazar Dr. Erdal 
Atabek, ailede 
çocuğun sadece 
refaha değil, hayata 
ortak edilmesi 
gerektiğini söyledi.

Dr. Atabek, bir 
dershane tarafından 
Atatürk Kültür 
Merkezi salonunda 
düzenlenen 
"Başarıya Giden 
Yolda Aile Desteği" 
konulu konferansta, 
çocuğun 
başarısının 
temelinde öncelikle 
"hedef belirleme" 
bulunduğunu 
belirtti.

Atabek, anne- 
babaların çocukları 
hakkında 
önyargılardan kur
tularak, objektif 
gözle bakmayı 
öğrenmeleri gerek
tiğini ifade etti ve 
"Veli toplantılarında 
okula gittiğimizde 
notlarını öğrenmek 
yerine, onun 
davranışlarını 
öğrenin. Öğretmen
lerinin onu nasıl 
gördüğünü, 
arkadaşları ile ilişki
lerini sorun" dedi. 
Hedeflerin belir
lenebilmesi için 
yeteneklerinin bilin
mesi gerektiğini 
söyleyen Dr.

Atabek, bunun için 
gerekirse uzman 
desteği alınmasını 
önerdi.

Erdal Atabek, 
"çoklu zeka" 
denilen yeni zeka 
analizinde mantık- 
matematik zekası, 
dil zekası, 
mekansal zeka, 
müzik zekası, 
bedensel zeka, iç 
görü zekası ve 
sosyal zeka gibi 7 
alan bulunduğunu 
kaydetti. Çocuğun 
yaşından itibaren 
bu 7 alanda 
zekasının anne ve 
baba tarafından 
tahlil edilmesini 
isteyen Atabek,

"Anne ve baba, 
çocuğu adına karar 
veren değil, onun 
karar vermesini 
sağlayan ve verdiği 
kararı geliştirme
sine yardımcı olan 
görevini üstlen
melidir. Geleceğin 
hakkında ne 
düşünüyorsun* 
sorusunu sorun" 
diye konuştu. 
Evlerde genellikle 
iletişimsizlik 
yaşandığına işaret 
eden Erdal 
Atabek, 
"Konuşmalarımız 
iletişim değil, 
soruşturma gibi. 
Eleştiri, teşvik 
etmek değildir" 
dedi. Atabek, 
"Çocuğunuzu 
refahınızın ortağı 
yapmayın, 
hayatınızın ortağı 
yapın. Sadece 
refahınıza ortak 
ederseniz hatalı 
davranmış olur
sunuz" diye 
konuştu.

2

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I
ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. .513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

'■ 1 OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

1

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

AH MEMLEKETİM
Hariçten çok gazel okuyanlar var.
Ne hallere düştü ah memleketim 
Şehitlerin ruhu inanın sızlar 
Ne hallere düştü ah memleketim

Bacasız dumansız tütmüyor artık 
Sirenler ahenkle ötmüyor artık 
Çarşı pazar armut satmıyor artık 
Ne hallere düştü ah memleketim

Rüyalar hayaller revaçta şimdi
Sıkıntı stresle savaşta şimdi 
insanlar alkolle uğraştı şimdi 
Ne hallere düştü ah memleketim

Gayret azim sabır özde yoğruldu 
Vefasıza hep sadakat soruldu 
Nice şahin pusulanıp vuruldu 
Ne hallere düştü ah memleketim

Sonradan görmeler ihya oluyor 
Yapraklar ağaçta erken soluyor 
Hormonlu mideye haram oluyor 
Ne hallere düştü ah memleketim

Vatanı sevmenin ölçüsü bu mu 
Tembellik sevgisini başka yolu mu 
Bağlamışlar bak elimi kolumu 
Ne hallere düştü ah memleketim

■Â « KM 
H M Frt 

GEHlİK'TEİlKUigSMSUNI

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
işyeri ve evlere paket semsimiz vardı

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67
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Sifgisayar virüsleri arttı Türkiye’deki leylekler sayılıyor
Norton pro
gramıyla tanı
nan antivirüs 
yazılımı üreticisi 
Symantec, bu 
yılın ilk 6 ayında 
Microsoft'un 
Windows işle
tim sistemini 
hedefleyen 
virüs ve solu
can sayısının, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 400 art
tığını açıkladı. 
Symantec'in 
açıkladığı 
verilere göre, 
geçen yılın ilk 
yarısında bin 
çeşit aktif virüs 
ve solucan 
yazılımıyla 
karşılaşılırken, 
bu yılın ilk 
yarısında 5 bine 
yakın parazit 
yazılım bilgisa
yarların 
belası oldu. 
Windows

Türkiye'de düzenli 
olarak üreyen ve 
kışlayan kuş 
türleri için 
Doğa Derneği 
tarafından 
yayınlanan 
Türkiye Kuşları 
Kırmızı 
Listesi'nde, "Yok 
Olmak Üzere”

işletim 
sistemlerinin 
açıklarından 
faydalanmak 
isteyen virüs 
programı 
yazıcılarıyla 
spamcıların 
işbirliğine 
yöneldiğini 
kaydeden 
Symantec, kul
lanıcıları artan 
Linux ve cep 
bilgisayarları 
işletim sistem
lerinin de, yakın 
gelecekte virüs 
saldırılarına

hedef olabile
ceği uyarısında 
bulundu.
Bu arada rakip 
işletim sistem
lerinde yazılım 
kodlarına 
erişimin serbest 
olması, pazar 
kaybetmek iste
meyen 
Microsoft'u 
harekete 
geçirdi.
Bugünden 
itibaren "Word", 
"Excel" ve e- 
posta yazılımı 
"Outlook

Express" 
dahil olmak 
üzere en son 
çıkardığı ofis 
yazılımlarının 
kodlarını 60'dan 
fazla devlet ve 
uluslararası. 
kuruluşla 
paylaşma kararı 
alan Microsoft, 
Windows 
işletim 
sisteminin 
kodlarını daha 
önce söz 
konusu devlet 
ve kuruluşlara 
sunmuştu.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

sınıflandırmasında 
yer alan leylekler, 
gönüllü gözlemci
lerin katkılarıyla 
sayılıyor.
Kuş Araştırmaları 
Derneği'nce (KAD) 
"Leylek Projesi" 
kapsamında 
yürütülen sayımda, 
gönüllü gözlemciler, 
Türkiye'de yuvalayan 
leyleklerin sayısını 
tespit etmeye 
başladı. "Göç ve 
yuvalama" 
dönemlerinde 
gerçekleştirilen 
sayım çalışmasında^ 
gözlemciler gördük
leri leylekleri, 
"yer”, "ne şekilde 
görüldüğü", "leylek 
ya da kara leylek 
türü sınıflandırması" 
gibi bilgileri 
"www.kad.org.tr" 
adresinden ulaştık
ları forma işliyor. 
TÜRKİYE, 
LEYLEKLER İÇİN 
EN UYGUN YER

KAD Projeler 
Koordinatörü Okan 
Can, ilk aşamada, 
gönüllü gözlemciler 
tarafından 250 
civarında form gön
derildiğini kaydetti. 
Can, bir araştırma 
yapılmamasına rağ
men, Türkiye'nin 
leylek türü açısından 
hayli zengin bir ülke 
konumunda olduğu
nun tahmin edildiğini 
ifade ederek, şöyle 
devam etti: 
"Türkiye'nin, uygun 
yaşam alanları ve 
türün çokça görün
mesi nedeniyle 
Avrupa'da ya birinci, 
ya da ikinci sırada 
olduğunu düşünü 
yoruz. Ancak leylek, 
genel olarak 
Avrupa'da azalan bir 
canlı türü. Elimizde 
popülasyona ilişkin 
veri olmadığından 
tam olarak bilemiy
oruz ama aynı tehlike 
Türkiye için de söz

konusu. 
Gözlemlerimiz 
bunu gösteriyor. 
Örneğin, Ankara- 
Kızılcahamam'da 
leylek popülas 
yonunu bir kaç yıldır 
izliyoruz. Dere 
yatağında yapılan 
değişiklilikler 
nedeniyle bu 
bölgedeki leylekler 
giderek azalıyor.” 
ETKİN KORUMA 
Can, sayım çalış
masının popülas 
yonun ortaya konul
masının dışında 
önemli faydasının da 
etkin korumanın 
sağlanması olacağını 
ifade etti. Okan Can, 
"Popülasyonları 
izleyip, sunulacak 
bilimsel raporlarla 
leyleklerin yok 
olmasına neden olan 
faktörlerin ortadan 
kaldırılması için ilgili 
kuruluşların harekete 
geçmesi sağlanabile
cek" dedi.

Kömürde Piliç 
İzgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
DOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
istiklal Cad. No : *19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR

^»SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
” ORKENT SİTESİ - MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA

KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME
Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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Herkes vergi kaçırıyor
Türkiye, alınan bütün 
önlemler ve getirilen 
cezalara rağmen, 
vergi kaçağının önü 
ne geçemiyor. Yapılan 
araştırmaya göre ver 
gi kaçırmayan yok. Ev 
sahipleri, halk ekmek 
bayileri, otobüsçüler, 
servisler, kuyum 
cular... Türkiye, alınan 
bütün önlemler ve 
getirilen cezalara rağ
men, vergi kaçağının 
önüne geçemiyor. 
Ankara Defterdarlı 
ğı'nın bu yılın 8 ayın
da gerçekleştirdiği 
yaygın ve yoğun 
vergi denetimleri, 
ülkedeki vergi kayıp 
ve kaçağının boyut
larını bir kez daha 
gözler önüne serdi. 
Vergi denetim ekip
leri, bu yılın Ocak- 
Ağustos döneminde 
piyasada yaptıkları 
gündüz denetim
lerinde, 164 bin 885 
mükellefi incelemeye 
aldı. Ekipler, vergi 

t kaçırdığı ya da geti 
ı rilen düzenlemelere 

aykırı hareket ettiği 

belirlenen 32 bin 802 
mükellef için ceza 
tutanağı düzenledi. 
Gece denetimlerinde 
ise 10 bin 544 
mükellef nezdinde 
incelemede bulunul
du. Bu denetimlerde 
de bin 669 mükellef 
için cezai işlem 
yapıldı. Böylece 
gündüz denetim
lerinde, incelemeye 
alınan her 5 mükellef 
ten 1'ine, gece dene
timlerinde ise her 6 
mükelleften 1'ine 
ceza kesildi. Daha 
çok vatandaş şikayet
lerine göre harekete 
geçen 189 Alo Maliye 
Acil Denetim Servisi 
de, dönem içinde 12 
bin 565 mükellefi 
denetledi. Bu dene
timlerde ise 4 bin 736 
mükellef, ceza ile 
karşı karşıya kaldı. 
Acil denetimdeki ceza 
oranı da yüzde 37.7 
olarak belirlendi.
-İŞTE VERGİDE 
ÜZEN TABLO 
Ankara'da yürütülen 
vergi denetimlerinin

diğer sonuçları ise 
şöyle belirlendi: 
-Ev sahiplerinin yarısı 
vergi kaçırıyor: Gelir 
idaresi, bu dönemde 
bütün kamu kurumlan 
ile özel sektör fir
malarından, çalışan- . 
larının özel gider 
indirimine konu ettik
leri kira ödemeleri 
içinde istisna tutarını 
aşanların belgelerini 
istedi. Kira geliri olan 
mülk sahipleri ile 
gayrimenkul sermaye 
iradı bildiriminde 
bulunanların listeleri 
karşılaştırıldı.
Bu incelemede, özel 
gider indiriminde kul
lanılan 58 bin 520 kira 

kontratına karşılık, 
beyan edilen kira 
geliri sayısı 11 bin 
380, devletten gizle
nen kira geliri tutarı 
da 11 trilyon 792.3 
milyar lira olarak 
tespit edildi. Ankara 
dışında oturan ev 
sahipleri için diğer 
illerde yapılan tarama 
neticesinde ise bu 
defa özel gider indiri
minde kullanılıp 
beyan edilmeyen kira 
kontratı sayısı 28 bin 
902, inceleme net
icesinde beyan ettiği 
tespit edilenlerin 
adedi de 18 bin 238 
olarak belirlendi. 
Bu şekilde de kira 

geliri bulunan her 2 
ev sahibinden birinin 
vergi kaçırdığı 
anlaşıldı. 5'den fazla 
gayrimenkulu olan
lara ilişkin emlak lis
telerinin araştırılması 
çerçevesinde de 400 
bin mükellefle ilgili 
tarantının devam 
ettiği bildirildi.
- Kaçak işçi çalıştırıl 
iyor: İşçi tespitine 
dönük olarak Ankara 
Sigorta Müdürlüğü ile 
koordineli yürütülen 
çalışmalarda ise 8 bin 
415 firma büyüteç 
altına alındı. Bunların 
bin 684'ünün işe 
başlama bildiriminde 
dahi bulunmadığı 
ortaya çıktı. 
İşverenlerin 
çalıştırdıkları işçileri 
bildirip bilmediğine 
ilişkin denetimlerde 
de, 5 bin 254 işyerinin 
çalışan sayısını tam 
bildirmesine karşılık, 
2 bin 423'ünün eksik, 
738'inin ise hiç 
bildirmediği ortaya 
çıktı.Denetimler, işçi 
ve memurların ver

gisini peşin olarak 
ödediği ülkemizde, 
diğer kesimlerin ise 
vergi ödememeyi 
adeta alışkanlık 
haline getirdiğini de 
gösterdi. Sektörel 
incelemeler de halk 
ekmek bayi terinden , 
halk otobüslerine, 
servis aracı işlet
melerinden sinema 
salonlarına, inşaat 
sektöründen un fab
rikatörlerine, ticari Â 
minibüslerden dernek 
lokali işletmelerine, 
oto galericilerden 
antika ve sosyete - 
pazarlarına, doğalgaz 
firmalarından düğün » 
salonlarına ve sürücü 
kurslarına kadar 
hemen herkesin vergi 
kaçırdığı belirlendi.

Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'na bağlı yurt
larda faaliyet 
gösteren hizmet işlet
meleri ile temizlik ve 
güvenlik işkolunda 
çalışan firmalar da 
vergi kaçırdıkları için . 
ceza kesilenler 
arasında yeraldı.

W Dreanj Türkiye veda etti
Türkiye'deki 
turnesini tamam
layan 47 kişilik 
My Dream gösteri 
ekibi bugün 
Atina'ya gitti. 
Çeşitli illerde 
gösteri yapan 
dünyanın ilk ve 
tek engelli 
sanatçılar toplu
luğu My Dream 
tüm izleyenlerine 
akıldan silinmez 
anılar yaşattı. 
Bir ay süren turne 
boyunca yanların
da bulunan Türk 
ekibiyle vedalaşan 
engelli sanatçılar, 
Atatürk 
Havalimam'nda 
sıcak görüntüler 
sergiledi. Li Haynn 
isimli şarkıcı da 
Sertab Erener'in 
"Yanarım" isimli 
şarkısıyla veda 
etti. Türkçe şarkıyı 
başarıyla

yorumlayan Li 
Haynn, Türk 
müziğine hayran 
olduğunu belir
tirken, Türk 
insanının sıcak
lığını da hiç unut

mayacağını söyle
di. Çin Engelliler 
Federasyonu 
Başkan Yardımcısı 
You Liang da, 
Türkiye'ye en kısa 
zamanda tekrar

gelmek istedikleri
ni kaydederken, 
My Dream Türkiye 
Temsilcisi Buket 
Aksu gösterilen 
ilgiden dolayı 
memnuniyetlerini 
ifade etti. My Dre 
am ekibinin 2003 
yılı gösterilerinde 
elde edilen gelirle 
Silivri'de Zihinsel 
Engelliler Eğitim 
Uygulama Okulu 
yapılmış ve 
okul 19 Eylül'de 
ekip üyeleri 
tarafından 
açılmıştı. Grubun 
2004 yılı gösteri
lerinden elde 
edilen gelirle 
ise, Ankara- 
Eskişehir yolu 
üzerinde Selebral 
Palsili çocuklar 
için özel bir okul 
yapılacağı 
kaydedildi.

DÜZELTME
18 Eylül 2004 günkü gazetemizde Gemlik Etem 
Yaşar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin tüzük 
değişikliği ilanında Derneğin adı sehven Gemlik 

Ethem Yaşar Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
yazılmıştır. Düzeltiriz.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ .-(0.224)513 06 70
GSM: (0.537) 491 3130

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR ’ 
TEL : 513 26 10
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İşadamlarına “yurtdışı" önerileri
Türk Müteahhitler 
Birliği (TMB), ulus? 
lararası pazarlarda 
temaslarda bulunan 
işadamlarına, uyul
ması gerekli kurallar 
konusunda internet 
sitesi aracılığıyla 
tavsiyelerde bulun
du. TMB'nin, 
"www.tmb.org.tr" 
adresinden ulaşıla
bilen internet 
sitesinde, "Bunları 
biliyor muydunuz?" 
başlığıyla yer alan 
yazıda, 
işadamlarının, gittik
leri ülkelerdeki 
muhataplarıyla 
yapacakları 
görüşmelerde 
başarılı olabilmeleri 
için dikkat etmeleri 
gerekli hususlar 
sıralanıyor.
Almanya'da, rande
vulara 'dakik olun- 
maşının* öneminin 
asla unutulmaması 
istenen yazıda, eve 
yemeğe davet 
edildiğinde götürüle
cek çiçeğin, tercihen 
paketi açılmış olarak 
ev sahibesine takdim 
edilmesi gerektiği 
vurgulanıyor.
Yazıda, tanışma 
sırasında önce 
bayanlarla selam- 
laşılması ve 
tokalaşmak için 
onların ellerini 
uzatmalarının 
beklenmesi 
öneriliyor.
Fransa'da, güney 
bölgesi dışındaki iş 
görüşmelerinde 
giyim tarzının önemli 
olduğu ve mutlaka 
resmi görünümlü 
takım elbisenin ter
cih edilmesi gerektiği 
belirtilen yazıda, 
işadamlarına, 
Amerika'dan farklı 
olarak insanlara ilk 
isimleri ile hitap 
etmekten kaçınmaları

tavsiye ediliyor. 
Yazıda Ingilizlerin iş 
yemeklerini ve işle 
ilgili kutlamalarını 
çoğunlukla öğle 
yemeklerinde yaptık
larına işaret edilerek, 
şerefe kadeh kaldır
manın çoğunlukla 
resmi yemeklere 
özgü olduğu, ev 
sahibi şerefe kadeh 
kaldırdığında, 
işadamlarının da 
kadeh kaldırmaya 
hazırlanması gerek
tiği yer alıyor.
Yazıda sıralanan 
diğer ülkeler ve iş 
görüşmelerinde 
dikkat edilmesi 
gerekli kurallar ise 
şöyle: 
İtalya: İtalyan iş 
adamları modaya 
uygun ve kaliteli giy
ime önem verirler. 
Randevularınızı mut
laka makul bir süre 
önceden alın. 
Bürokrasiye ve uzun 
süren formalitelere 
sabırla katlanmaya 
hazır olun.
Japonya: Usulünü 
tam olarak 
bilmediğiniz Japon 
adetlerini taklit 
etmekten kaçının. 
Örneğin kimin kime, 
ne zaman ve kaç 
kere eğilmesi gerek
tiğini bilmeden 
Japon muhatabınızın 
sizi eğilerek selamla
masını taklit etmeyin. 
Japonlarda kartvizit 
önemlidir.
Muhataplarınıza 
kartvizitinizi verirken 
isminiz üste gelecek 
şekilde iki elinizle

tutarak ve üst rütbeli 
olanlardan alt rütbeli 
olanlara doğru sıray
la takdim etmelisiniz. 
Bir Japon size 
kartvizitini 
verdiğinde, onu iki 
elinizle tutarak ve 
karşınızdakinin 
ünvanını 
önemsediğinizi ifade 
edecek şekilde ilgiyle 
incelemeniz önem
lidir. Alıp cebinize 
atmak asla doğru 
olmaz.
Japonlarla 
yapacağınız iş 
görüşmeleri 
öncesinde konunun 
ayrıntılarına kadar 
inecek sorulara 
hazırlıklı olun. Japon 
iş adamları, bir konu
da her hangi bir 
taahhüde girmeden 
önce uzun 
incelemelere ve 
düşünmeye ihtiyaç 
duyarlar. Çoğunlukla 
üstlerine de danış
maları gerekeceği 
için toplantı veya 
görüşme sırasında 
süratle karar ver
meleri genellikle 
mümkün olmaz.
Rusya Federasyonu: 
Kişisel ilişki kurun. 
İnsani tarafınızı, 
içtenliğinizi, duygu
larınızı, ümitlerinizi 
ilişkilerinize yansıt
maya çalışın. Ulusal 
gururlarına önem 
verin. Nihai kararı 
karşı tarafa bırakma
maya çalışın. 
Konuşma sırasında 
el temasına 
girmelerini, 
dokunmalarını 

güvenin belirtisi 
olarak algılayın. 
Demokrasi tecrü
belerinin sınırlılığı 
nedeniyle eşitlikçi 
yaklaşım, objektivite 
ve açıklık beklenti
lerinizde ölçülü olun. 
Anlamadıkları 
konuyu anlamış gibi 
yapabileceklerini ve 
hoşunuza gidecek 
şeyleri söyleyebile
ceklerini dikkate 
alarak, her söylenen 
veya işitileni doğru 
kabul etmek yanıl
gısına düşmeyin. 
Katı otoriteye ve 
bürokrasiye olan 
karşıtlığınızı sık sık 
dile getirip. Resmi 
direktif ve kararlar 
çerçevesinde aktara
cağınız konulara 
güvensizlikle yak
laşabilecekleri için, 
şahsi görüş ve öneri
lerinizin daha büyük 
değer taşıdığını unut
mayın. Savaşla ilgili 
konularda hassas 
olduklarını dikkate 
alın. Herhangi bir 
konuyla ilgili olarak 
sıkı ve sağlam dur
duğunuzu, mümkün 
olduğunca yumuşak 
ve nazik bir 
biçimde yansıtın. 
Gururlarına düşkün 
olmaları nedeniyle, 
kartlarınız güçlü ise 
bunu çok fazla 
gözlerine sokmayın. 
Suudi Arabistan: 
Selamlaşma 
sırasında erkeklerin 
birbirlerini öpmeleri 
doğal karşılanır. 
Ancak kadınları 
öpmekten kaçının. 
Tokalaşma sırasında 
ellerini önce kadın
ların değil erkeklerin 
uzatmaları gerekir. 
Size ikram edilen 
bir içeceği reddet
menin muhatabınıza 
hakaret olacağını 
unutmayın

Turizmde 
Eylül 

bereketi
Tüm sezonların en 
iyi dönemini 
yaşayan Antalya'ya 
havayoluyla gelen 
turist sayısı 4 milyon 
789 bin 307'ye ulaştı. 
Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
havayoluyla 
Antalya'ya Eylül 
ayının 19 gününde 
536 bin 48 turist 
geldi. Antalya 
Havalimanı Dış 
Hatlar Terminali'ne, 
dün gelen turist 
sayısı ise 43 
bin 233 o|du.
Yılbaşından bu yana 
Antalya'ya gelen tur
ist sayısı 4 milyon

■ BURSA HAKİMİYET VE ı 
. KENT GAZETELERİNE . 
' İLAN ve REKLAM ALINIR ' 

1 KÖRFEZ REKLAM 1 
I TEL .'(0.224)51396 83 ।

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

789 bin 307'ye 
ulaşırken, bölgeyi 
ziyaret eden turist 
sayısı aylık yüzde 
24, yıllık yüzde 34 
oranında artış 
gösterdi;
Yetkililer, geçen yıl 
Antalya'ya gelen 
turist sayısının 5 
milyon olduğunu, 
bu yıl bu rakamı 
Eylül ayı sonunda 
yakalamayı ümit 
ettiklerini belirterek, 
yıl sonu itibariyle 6 
milyondan fazla 
turistin bölgeye 
gelmesinin 
hedeflendiğini 
kaydettiler.

ABONE OLDUNUZ MU? CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

abone olun
OKUYUN OKUTUN
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W i tin çocuk u gitmiyor
İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Ömer Balıbey, ilde , 
okula gitmeyen 
çocuk sayısının 6 
bin civarında 
olduğunu söyledi. 
İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Ömer Bahbey, ilde 
okula gitmeyen 
çocuk sayısının 6 
bin civarında 
olduğunu tahmin 
ettiklerini belirterek, 
özellikle çalışanların 
yüzde 80'nin eğitim 
almadığını söyledi. 
Türkiye ile Avrupa 
Komisyonu arasında 
imzalanan ve uygu
lamalarına 2002'de 
başlanan "AB 
Türkiye Temel 
Eğitime Destek 
Programı (TEDP)" 
kapsamında, 
"Çalışan/çahştırılan 
çocukların eğitime 
kazandırılması ve 
eğitim başarılarının/ 
yükseltilmesi" 
amacıyla seminer 
düzenlendi.
Taksim Elite Otel'de 
başlayan ve İstan
bul'da görev yapan 
64 rehber ve danış
man öğretmenin 
katıldığı toplantının 
açılışında konuşan 
İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Ömer Bahbey, her 
yıl aileleriyle birlikte 
70-80 bin çocuğun 
kente göç ettiğini ve 
bunların bir kıs
mının okutulma- 
yarak çalıştırıldığını 
anlattı.

Bahbey, "İstanbul'
da okula gitmeyen 
çocuk sayısının 6

bin civarında 
olduğunu tahmin 
ediyoruz. Çalışan 
çocukların da yüzde 
80'i eğitim almıyor. 
Hedefimiz, okula git-; 
meyen bir tek çocuk 
kalmaması" 
diye konuştu. 
Seminere katılan ... 
öğretmenlere de 
seslenen Bahbey, 
"Bunlar karanlıkta 
olan çocuklar. 
Işığınızı karanlığa 
tutun.
Kurtaracağınız her 
bir çocuk ülkenin 
beyin gücü olacak
tır" dedi.
EŞ DİREKTÖRDEN 
ÖNERİLER
AB TEDP Eş 
Direktörü Anders 
Lönnqvist de 
Türkiye'nin çok hızlı 
değişip geliştiğini, 
programda da hızh 
adımlar atılması 
gerektiğini söyledi. 
Ancak Türk bürokra
sisinin hızlarım 
kestiğini belirten 
Lönnqvist, Türkçe 
olarak, "Program 

yavaş yavaş ilerliy
or" dedi.

Çocukların okula 
gönderilmediği 
yörelerden örnekler 
veren Lönnqvist, 
şöyle devam etti: 

’i "Erzurum'un 500 
kişilik bir köyünde . 
200 çocuk okula git
miyordu ve bunların 
100 tanesi kız 
çocuğuydu. Yani 
Türkiye'nin bazı böl
gelerinde çocuk
larını okula gönder
meyen insanlar 
hakkında yasal 
işlem yapsanız, 
oradaki nüfusun 
yarısını mahkemeye 
vermeniz gerekir. O 
nedenle'ikna yönte
mi kullanılmalı.
Bilinçlendirme kam
panyaları düzenlen
meli. Bu tür çocuk
lar yarım gün 
okuyup, yarım gün 
çalışabilir."

Öğretmenleri 
çalışan ve 
çalıştırılan çocuklar 
konusunda 
bilinçlendirmek ve 

bölgelerinde bu 
konuda çalışma 
yapmalarını sağla
mak amacıyla 
düzenlenen seminer, 
5 gün sürecek.
DEPREME 
DAYANIKSIZ 
OKULLAR 
Toplantı sonrası 
basın mensuplarının 
depröme dayanıksız 
okullarla ilgili soru
larını yanıtlayan 
Ömer Bahbey, 12 
ilçede 260 okulun 
üniversiteler tarafın
dan zemin çalış
masının yapıldığını 
söyledi, f

Bu konüdaki. 
raporun kendilerin 
yeni ulaştığını 
belirten Bahbey, 
rapora göre içinde 
derslik, işlik, spor 
salonu ve kantinin : 
de bulunduğu 54 
binanın boşaltıl
masını karar verdik
lerini ifade etti. 
Boşaltma işlemine 
başladıklarını ve . 
buradaki öğrencileri 
de yakın yerlere 
naklettiklerini 
kaydeden 
Bahbey, "Yapılacak 
çalışma sonrası 
yıkılması gereken 
yıkılacak, 
güçlendirilmesi , 
gereken de 
güçlendirilecek" 
dedi.

Velilerden okulların 
boşaltılması 
konusunda 
şikayetler geldiğini 
de belirten Bahbey, 
"Rapor yeni geldi. 
Beklemek gibi bir 
lüksümüz yok" 
diye konuştu

Türkiye’de 
bilim üretiliyor 
ama insanlığın 

hizmetine
sunulamıyor

Cumhuriyet Üniver
sitesi (CÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet 
Bakır, "Üniversitede 
bilim üretiliyor, 
fakat bilimin 
üretildikten sonra, 
insanlığın yararına 
sunulması 
gerekiyor" dedi. 
CÜ Sosyal 
Tesisleri’nde, Sivas 
Ticaret ve Sanayk. 
Odası (STSO) 
üyeleri ve Şivash 
işadamlarıyla 
biraraya gelen Prof. 
Dr. Bakır, 
göreve başladığı 
zaman üniver
siteyle, kentin 
sanayicisi ve 
işadamını 
biraraya getirmeyi 
planladığını belirtti.
Hedeflerinin 

üniversite ve 
işadamlarıyla birlik
te bir tekno-park 
kurmak olduğunu 
belirten Bakır, şun
ları kaydetti: 
'Üniversitede bilim 
üretiliyor. Fakat 
bilim üretildikten 
sonra bu 
bilimin insanlığın 

yararına sunulması^ 
gerekiyor.
Dolayısıyla bunun 
organizesi gerekiy
or. Bu iki organizeyi 
biraraya getirmek 
gerekir ki 1 
teknolojiye aktarıl-, 
sın, teknolojiyle bir
leşsin, teknoloji 
gelişsin.
Sivas'ta altyapı, 4 
işadamı ve sanayi 
de var. Dolayısıyla 
böyle bir 
yapılanmayı plan- ; 
ladık. Bu yapılan
manın sonucu için 
bir araya geldik." mİ

STSO Başkam 1 
Osman Yıldırım ise 
üniversiteyle işbir
liği yönünde 
başlatılan çalış- d 
maların kendilerini 
mutlu ettiğini j 
belirterek, 
"Sivas'ta sanayi ı 
alanında son . 
zamanlarda güzel •! 
gelişmeler var. Bu 
güzel gelişmelere 
üniversitemizin bil
gisini ve bilimini 
katmamız 
gerekiyor" diye 
konuştu.
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Kekemelik erken yaşta tedavi edilmeli
5 - 6 yaşlarında 
ortaya çıkan kekeme
lik erkek çocuklarda 
kızlara oranla daha 
sık görülüyor. Sosyal 
yaşantıyı olumsuz 
yönde etkileyen 
kekemelik 
tedavisinde başarılı 
olmak için, geç 
kalmamak gerekiyor. 
Kekemelik, konuşma 
esnasında konuş
manın akıcılığını 
bozan duraklama, 
bazı ses ve sözcük
leri tekrarlama ya da 
bir heceyi uzatarak 
söyleme ile kendini 
gösteren bir bozuk
luk olarak tanımlanıy
or. Acıbadem Sağlık 
Grubu Konuşma ve 
Lisan Patoloğu 
Gayem Köprücü 
kekemeliğin 
tedavisinde tam 
iyileşmenin hiçbir 
zaman sağlana
madığını belirterek 
sözlerine şöyle 
devam ediyor: "Bu 
açıdan hastaya 
'kekemelik hayatınız
dan tamamen çıka
cak" dememek . 
gerekir. Ancak erken 
dönemde başvuran 
hastalarda 
kekemeliğin büyük 
ölçüde kontrol altına 
alınması ve çok daha 
akıcı bir konuşmanın 
sağlanması 
mülkün." 
Sebepleri: Kekemelik 
birbirinden bağımsız 
birçok faktöre bağlı 
olarak gelişiyor. Bu 
sebepler şu başlıklar 

altında toplanıyor: 
-Nörolojik faktörler: 
Beyin ve sinirlerle 
ilgili iletim bozukluk
ları kekemeliğe 
neden olabiliyor, 
b Solunum bozuk
luğu kekeme hasta
larda sıklıkla görülüy
or. Gayem Köprücü 
bu nedenle her 
kekeme hastaya 
solunum eğitimi 
verilmesi gerektiğini 
belirtiyor.
-Kalıtsal etmenler: 
Anne - baba, 1. ve 2. 
derece akrabalarda 
kekemelik olması 
durumu tetikliyor. 
Sadece kekemelik 
değil aile birey
lerinden birinde 
başka bir konuşma 
ya da lisan bozuk
luğu söz konusu 
olduğunda da 
kekemelik 
görülebiliyor.
-Psikolojik sebepler: 
Aile problemleri, her
hangi bir şeyden 
duyulan şiddetli 
korku da kekemeliğe 
sebebiyet verebiliyor. 
Acıbadem Konuşma 
ve Lisan Patoloğu 
Gayem Köprücü bir 
çocukta kekemeliğin 
gerçek sebebini bil
menin kolay 
olmadığına değinerek 
sözlerini şöyle 
sürdürüyor: 
"Kekemeliğin neye 
dayalı olarak geliştiği 
genellikle bilinmez 
ama bu durum 
tedaviyi çok da et 
kilemez. Sebep ne 

olursa olsun tedavi 
aynı şekilde yürür." 
Kekemeliğin yaşı 
Kekemelik genel 
olarak 5 -6 yaş 
arasında başlaması
na karşın bazı çocuk
larda 3 yaş civarında 
görülüyor. Nedeni bil
inmemekle birlikte 
erkeklerde kızlara 
oranla daha sık rast
lanıyor. Kekemeliğin 
şiddeti ise çocuk 
sosyalleştikçe, 
çevresindeki insan
ların sayısı 
çoğaldıkça artıyor. 
Acıbadem Konuşma 
ve Lisan Patoloğu 
Gayem Köprücü " 
Çocuk heyecan
landığında, duygusal 
faktörler devreye 
girdiğinde, örneğin 
telefon konuşması 
sırasında kekemelik 
belirginleşir" 
Ne zaman bir uzmana 
başvurmalı?
Ne kadar erken 
dönemde bir uzmana 
başvurulursa 
tedavinin başarılı 
olma olasılığı o 
derece artıyor. Bu 
sebeple durum fark 
edilir edilmez bir 
hekime ve ardından 
konuşma ve lisan 
patoloğuna danışıl
masında sonsuz 
fayda var. Acıbadem 
Konuşma ve Lisan 
Patoloğu Gayem 
Köprücü 3 yaşında 
bir çocuğa uygulanan 
tedavi ile 9 yaşındaki 
birine uygulanan 
tedavinin farklılıkları

na değinerek şunları 
söylüyor: " 3 yaşında 
bir çocuğa uygulanan 
tedavide konuşma 
bozukluğunun adını 
koymadan, terapi bile 
yapmadan, daha çok 
düşük ritmli konuşma 
ile olay kontrol altına 
alınabilecekken 
ergenlik çağında çok 
daha detaylı bir 
tedavi gerekir. Geçer 
diye beklememek, bir 
an önce bir uzmana 
danışmak tedavinin 
başarısı açısından 
çok önemlidir." 
Tedavisi 
Tedavinin şekli ve 
süresi hastanın yaşı
na ve kekemeliğin 
şiddetine göre 
değişiyor. Acıbadem 
Konuşma ve Lisan 
Patoloğu Gayem 
Köprücü iki farklı 
tedaviden söz ederek 
şunları söylüyor: "Bir 
tedavi şekli akıcı 
konuşmayı sağla
maya yönelikken, 
diğeri kekemeliği 
ortadan kaldırmayı 
hedefler. Ancak tâm 
bir iyileşme hiçbir 
zaman sağlanamaz. 
Kişi heyecanlandığın
da, sinirlendiğinde 
kekemelik tekrarlaya
bilir. Tedavide başta 
yoğun bir terapi 
uygulanır. Sonra ter
api sayısı azaltılır. 
Çocuk kekemeliğin 
negatif etkilerini ne 
kadar az yaşayıp 
uzmana gelirse 
tedavi o kadar etkili 
olur."

İşitme engellilere 
ınne karnında tanı

Anne karnındaki 
bebekten alınan 
hücreler DNA anal
izine tabi tutularak 
doğumsal ya da kalıt
sal işitme engelinin 
bulunup bulunmadığı 
10 ve 16. haftalar 
arasında 
öğrenilebiliyor. 
Alman Hastanesi 
Genetik Hastalıklar ve 
Tanı Merkezi'nden Dr. 
Hakan Özön, işitme 
kaybının doğumsal ve 
edinsel olarak ortaya 
çıkabileceğini 
belirterek, doğumsal 
işitme kaybının her 
bin veya 2 bin 
doğumda bir 
görüldüğünü söyledi. 
Gelişmiş ülkelerdeki 
verilere göre sağırlık 
veya işitme kaybının 
yüzde 60 gibi oranda 
kalıtsal olduğunu 
kaydeden Özön,. 
şöyle konuştu:^ 
"Kalıtsal sağırlık ve 
işitme kayıplarının 
yarısından fazlası 
genetik kökenlidir., 
Sağırlık ya da işitme 
kaybının genetik 
kökenli olanlarını 
genetik kökenli 
olmayanlardan ayır
mada bazı testlerin 
uygulanması gerek
mektedir. Bunun için 
otolojik ve fiziksel 
incelemelerin yanı 
sıra genetik danışma 

ve detaylı aile 
ağacının (pedigri) 
çıkartılması büyük 
önem taşır." 
Dr. Hakan Özön, 
genetik alanındaki 
ilerlemelerin, artık 
kısmen de olsa özür
lü doğumlarının 
önüne geçtiğini ifade 
ederek, özellikle kalıt
sal işitme kaybına 
yönelik olarak Alman 
Hastanesi'nde önemli 
çalışmalar yaptıklarını 
anlattı.
Ailesinde sendromik- 
kalıtsal işitme kaybı 
olan ve akraba evliliği 
yapan çiftlerin bu 
yönteme başvurabile
ceğini anlatan Özön, 
şöyle devam etti: 
"Gebeliğin 10 ve 
16. haftalar arasında 

bebeğe ait hücreleri 
CVS veya amniyosen- 
tez yöntemi ile 
alıyoruz. Hücrelerin 
DNA'sını elde ettikten 
sonra işitme 
kaybına yol açan 
'Connexin 26' geni 
üzerinde DNA analizi 
uyguluyoruz. Analiz 
sonrasında DNA 
üzerinde normalden 
farklı bir duruma 
(mutasyon) rastlan
ması, bebeğin işitme 
kaybının olup 
olmayacağı 
konusunda bize yol 
gösteriyor."

Fazla şeker bağışıklığı zayıflatıyor NÖBETÇİ ECZANE
Çok fazla şeker kul
lanımının bağışıklık 
sistemini tehlikeye 
soktuğu bildirildi. 
Beslenme uzmanları 
2 şişe gazozda yak
laşık 20-24 çay 
kaşığı şeker bulun
duğunu belirterek, 
bu oranın akyuvar 
hücrelerinin etkisini 
yüzde 92 oranında 
azalttığını ifade etti. 
Derlenen ilgilere 
göre, bağışıklık sis
teminin önemli bir 
parçası olan akyu
var hücreleri fazla 
şekerden olumsuz 
yönde etkileniyor. 
Besin uzmanlarına 

göre hergün alınan 
yüksek miktarda 
şeker erken 
menapoza, şeker 
hastalığına ve kro
nik yorgunluğa 
neden olabiliyor. 
Uzmanlar, "Eğer 
işlenmemiş besinler 
alıyorsanız, o zaman 
düşündüğünüzden 
ve almanız gerek
enden daha fazla 
şeker alıyorsunuz 
elemektir” uyarısın
da bulundular. 
Günde 5 çay kaşığı 
şeker kullanılması 
gerektiğini vurgu
layan uzmanlar, 
şeker kullanımının 

artması ile birlikte 
şekerin neden 
olduğu hastalıkların 
da arttığını kaydettil
er. Yaklaşık 15-20 yıl 
devamlı olarak 
rafine şeker ve abur 
cubur yiyeceklerin 
tüketilmesi ile diya
bet gibi kronik 
rahatsızlıkların 
ortaya çıktığının 
düşünüldüğünü 
anlatan besin 
uzmanları, "Istatis- 
likler günde 26 çay 
kaşığından fazla 
şeker alınmasının 
kronik rahatsızlığa 
yakalanma riskini de 
önemli ölçüde art

tırdığı söyleniyor" 
diye konuştu.
Früktozün meyve ve 
sebze gibi doğal 
besinlerde çok az 
bulunduğu için bir 
çok kişinin frük- 
tozun sükrozdan 
daha yararlı ’ 
olduğunu 
düşündüğünü 
belirten uzmanlar, 
şunları kaydetti: 
"Hazır yiyeceklerde 
kullanılan 
früktoz ise beyaz 
şeker kadar rafine 
haldedir. Früktoz 
tıpkı beyaz şeker 
gibi vücudu 
etkiler.
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[îcradasatışiarsokakta yapılıcı
Gemlik İcra MüdürlüGemlik İcra Müdürlü
ğü uzun süredir 
satışları Müdürlük 
önünde yapıyor. 
Uzun yıllar, Gemlik 
Belediyesi Düğün 
Salonu’nda yapılan 
icra satışları, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
göreve gelmesinden 
sonra kaldırılmış, 
yer bulamayan İcra 
Müdürlüğü, 
satışları müdüriye 
tin önünde yapmaya 
başlamıştı.
Ödeme sıkıntısına 
düşenlerin menkul 
ve gayrımenkulleri

İcra Müdürlüğü’nce satışa çıkarılan mallar müdüriyet önüne konan bir masadan 
kaldırımda yapılıyor. Daha önce satışlar Belediye Düğün Salonu’nda yapılıyordu

Sayısal Loto’da Gemlik'I 
bekleneni bulamadı

müdüriyetin önüne 
konan bir masa ve 
sandalyede satış 
memurunun satış 
ihalesini başlat
masıyla başlayarak, 
yapılıyor.
İcra Müdürlüğü 
yetkilileri, yaz 
aylarında satışların 
yapılmasında bir 
sıkıntı yaşanma
masına karşın, 
yağışlı ve soğuk 
havalarda satış 
işinin sorun yarat
tığını, uygun bir 
yer bulunduğunda 
satışların eskiden 
olduğu gibi burada 
yapılabileceğini

söylediler.
Dün, Müdürlükçe 
satışa çıkarılan 
bir gayrımenku 
lün satışına 
katılanlar gerekli 
teminatları 
yatırdıktan 
sonra, ihaleye 
katıldılar.
Yoldan geçen 
vatandaşların 
meraklı bakışları 
arasında yapılan 
icra satış işlem
leri satışa 
katılanları da 
açıkta yapılması 
nedeniyle 
sıkıntıya 
sokuyor.

Sayısal Loto’nun 
Cumartesi günü 
yapılan çekilişinde, 
rekor ikramiye 
14 kişi arasında 
dağıtılırken, 
Gemlik’te umut 
kuyruklarına giren 
binlerce lotocu;

milyar lira kaza- ] 
narak, hayallerini 1 
gerçekleştirirken, 
milyonlarca sayısal 
lotocu ise, hayal 1 
kırıklığı ile 
karşılaştılar.
Kısa yoldan köşeyi 
dönmek isteyenler,

uınduğunu
bulamadı.

Cumartesi günü
sabahın erken saat-

Cumartesi günü 
TRT 1’de yapılan 
sayısal Gece’de 
sihirli numaralar 
olan 9 18 33 34 
35 36’yı Türkiye 
genelinde 14 kişi 
bilerek, 567 şer

terinden Sayısal 1 
Loto’nun kapanma i 
saatine kadar 
ilçemizdeki 
(otocuların 
önlerinde bitmeyen' 
kuyruklar 
oluşturdular.
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Belediye Zabıtası tarafından yakalanan dilenci Adil Aydın, getirildiği belediyede olay çıkararak, üst katlara kaçtı. Yakalanan dilencinin 
üzerinde yapılan aramada, 920 milyon lira çıkınca, zabıta ve polis memurları hayretler içinde kaldı. Seyfettin SEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2'de

GEMİ İK’İN il K Rl'lNI ÜK GİA7FTFSİ Mahrukatçılar Kemal 
Demirel'e dert yandı 
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirci 
ziyaret ettiği Gemlik ziyaretinde 
Mahrukatçılar Derneği’ne de ziyarette 
bulundu. Mahrukatçılar Derneği 
Başkanı Ferhat Kurt, mahrukatçı 
esnafının sorunlarını Demirel’e iletti.

Haberi sayfa 12’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Tarım ve Köy işleri Bakanını soru önergesine tuttu

Demifefden zeytin enstitüsü atağı
EM Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Sah pazarında bir tartışma
Dün, ilçenin en yoğun alışverişlerinin yapıldığı 

sah pazarına erken saatlerde gittim.
I Öğleye kadar, esnaf tezgahlarını hazırlamakla 
geçiştirir.

Ben de çocukluğumda babamın manifaturacı 
olması nedeniyle ağabeylerimle pazartesi günleri 
Orhangazi pazarına, Cumartesi günleri de Yalova 
pazarına giderdim.

Az çok pazarcılığın haleti ruhiyesini! bilenler
den sayılırım.

Alışveriş torbalarının hamallığını yapmamak 
için pazar girişinde bir el arabası alarak işe koyul
dum.
Pazara minibüs tarafından girdim.
Pazarcıların tezgahlarına diyecek yok.
Sol tarafta bir tezgaha sıralanmış incirleri 

görünce canım çekti. Ezilmesin diye alışverişi 
sona bıraktım.

Yeni arabamı doldurduktan sonra son olarak 
incircinin önüne geldim ve bir kilo vermesini iste
dim.

Pazara genç, siyah poşetin İçine benim görüp 
beğendiğim incirler yerine, sıradan küçük incir
leri doldurmuş.

Kendisine tezgahtaki incirlerden vermesini 
söylememe karşın bir sürü laf işittim.

Lanlı tonlu sözler başlayınca, İş çığnndan çıktı.
Pazarlarda esnaf, halkı resmen aldatıyor. 

Tezgahların önüne kaliteli ve düzgün Ürünleri 
Barken, arkada ezik, büzük ve kalitesizleri 

löz arasında vatandaşın torbasına koyuyor»

Vatandaş, pazarda tezgahta gördüğü malı 
almak istiyor.

Bu mal verilmediği gibi kötü muamele ile de 
tazılaşıyor.

Esnaf Odası, asıl bu konuya el atmalı.
Pazarcı esnafa dürüstlüğü öğretmeli.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Bursa’ya demir 
yolu yapılması atağından sonra, bu kez de Zeytin Araştırma Enstitüsü kurul
ması için girişimler başlattı. Demirel, zeytinlikte basın toplantısı düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, bir 
ilki gerçekleştirerek 
zeytinlikte basın 
toplantısı düzenledi. 
Demirel, Tarım ve Köy 
İşleri Bakanı Sami 
Güçlü den yanıtlamasını 
istediği yedi maddelik 
soru önergesini 
TBMM Başkanlığı’na 
vereceğini söyledi. 
Demirel, sofralık zey
tinin yetiştiği Bursa’ya 
mutlaka Zeytin 
Araştırma Enstitüsü 
açılmasını istedi 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’te

^Ankara Üniversitesi (AÜİTıp Fakültesi 
Adil Tıp Ana Bilfm Dalı öğretim Üyesi 
Prof. Dr.Hamit Hancı, Türkiye’de toplam 
250 Adli Tıp uzmanı bulunduğunu ve bu 
durumunadll sorunları da beraberinde 
getlrdlğlui^byledk Haberi sayfa 8’de

Çiftçiye hükümetten 
kötü haber

Teşvikleri yürekten desteklemediklerini 
söyleyen Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
Güçlü, doğrudan gelir desteğinin yeniden 
yapılandırılacağını belirterek destekleme 
paylarının ne olacağını şöyle açıkladı.

Haberi sayfa 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com


22 Eylül 2004 Çarşamba

Diş Hekimi Özcan VURAL

Haftada Bir Dilencinin cebinden
Köy Enstitüleri...

Sayın okurlar..
Sizlerle beraber yine 1940 yıl

larına dönecek, daha öncede 
sîzlere ileride yazacağımı 
söylediğim Köy Enstitülerinin bili
nen efsanesini anlatacağım.

Efsane diyorum son yüzyılın en 
büyük reformlarından, çözüm için 
çok iyi düşünülmüş ve uygulan
mış bir hareket olarak Dünyada ki 
diğer uluslarında ilgisini çekmiş 
üzerinde sayfalarca yazı yazılmış 
ve şu iyibilinsin Türkiye alkışlan
mıştı...

“ Son yüz yılda çıplak ayaklı 
Doktor uygulaması Çin de başarı 
ile yapıldı. Türkiyede ki Köy Ens. 
esinlenerek yaptıklarını Çinli ler 
defalarca yazdılar. Bir buçukmil- 
yarlık Çin de ilk okul eğitiminden 
sonra bazı sağlık bilgi - becerilerini 
(İğne yapma -Tansiyon - dikiş 
atma - küçük cerrahi müdahaleler) 
gibi öğretip köylere gönderip 
köyde Genel sağlıkta bir adım iler
lemek istediler ve başarılı oldular.

Bu günkü büyük Çin i bu gibi 
refomlarla ortaya çıkardılar.

İstiklal savaşı ve sonrasın da 
yorgun - ekonomisi gelişmemiş 
olan Türkiye birde İkinci dünya 
harbinin sıkıntıları üzerine gelince 
zorlandı..

Bu yıllarda Milli eğitim bakanı 
olan Haşan Ali Yücel (İlk öğretim- 
genel müdürü” Tonguç”) zamanın
da geliştirilen ve uygulamaya 
sokulan bu reform hareketin de 
zeki-çalışkan köy çocukları (kız- 
erkek) Köy enstitüleri adı verilen 
kuruluş içinde toplamak, bunlara 
bir köy de yapabilecekleri işleri 
öğretmek (Tarım-Hayvancılık - 
Sağlık işleri-Okuma-yazma-çevre 
temizliği -Köyde önder olması 
gibi.

Köyden alınan çocuk yetiştiri 
lirse yine köyde başarılı olur... 
Şehir çocuklarını okutsanız da 
köyde başarılı olması çok zordur. 
Bir yerin bir bölgenin ağaçlarını 
dahi başka yerde verimli 
yetiştiremiyorsunuz.

Niçin bir düşünün Gemlik’deki 
zeytin ağaçları başka yerde - iklim 
de sofralık zeytin vermiyor..

Bunun için onlarca yerde 
Köy Enstitüleri kuruldu. Bu 

enstitülerin binalarını - işliklerini

bu çocuklar hep beraber zevkle 
çalışarak yaptılar. Tarlalarını -

Bahçelerini ektiler biçtiler, hay
vanlarını yetiştirdiler kendi kendile 
rine yetmeyi öğrendiler.

Okudular-resim yaptılar-müzikle 
uğraştılar. 1948 lerde Kayseri köy 
enstitüsünün öğrencilerinin 19 
Mayıs gösterilerine ellerinde man
dolinle çeşitli Türk marşları çalarak 
gelişlerini biz Liseliler ve Kayseri 
halkı şaşkınlıklarla gıpta ile 
izledik.

Daha sonra buradan mezun 
olanların köylerde yaptığı ilerici 
çalışmaları basın hayranlıkla 
yazdı.. Fakir Baykurt - Mahmut 
Makal - Rifat İlgaz gibi daha nice 
yazarlar - romancılar bu köy 
çocukları arasından çıktı..

Türkiye de bu enstitüler çoğalır 
bütün bölgelere yayılırsa inanın

Okurlar Türkiye çağ atlayacak 
dururiıa gelebilirdi..

Ama ... Yeni gelen politikacılar 
ve yandaşları geri kafalılar daha 
açık yobazlar ilerici hareketten 
rahatsız oldular..

Köy uyanıyordu...
Çeşitli sloganlarla -laf kalabalığı 

ile bu güne kadar aldatılan köy 
doğruyu - bilimi -ilimi öğrenecek 
bunlarında ellerinde ki güç ve 
mali kazanç azalacak belki de 
kaybolacaktı.

Köylü uyanmamalıydı...
İçinde bulunduğu karanlık 

içinde köylü ile istedikleri gibi 
oynar istediklerini yapabilirlerdi.

Oyun içinde ki oyunun özeti...
Sudan sebebler göstererek 

(Kız -erkek bir arada buokullarda 
bulunuyorlar ) gibi.

Bu ilerici hareketi de aynen 
Halk Evleri gibi kapattılar.

Binlerce Köy enstitüsü mezunu 
öğretmenler ve Türkiye’yi 
karşılıksız sevenlerin Lanetini - 
(halk tabiri) bedduasını alarak. Bu 
beddualar tuttu , onlarında sonu 
Köy enstitülerinin acı ile anılan 
hatırasından kötü oldu.

Bakmayın onları kahraman 
gösterenlere, hepsi boş -parti söz
leridir.

Eğer haklı olsalardı Tanrı onların 
sonunu böyle kötü yaparmıydı .?

Sayın Okurlar..
Bir düşünün....

920 milyon lira çıktı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Vatandaşlar 
tarafından şikayet 
edilen dilencinin 
üzerin den 920 
milyon lira para 
çıktı.

'Belediye Zabıta 
Amirliğinde 
üzerinden çıkan 
paralara el konu
lan Adil Aydın (48) 
adındaki dilenci 
belediye binasının 
üst katlarına 
kaçınca polis 
tarafından 
zorla aşağıya 
indirildi.
Ankara Keçiören 
nüfusuna kayıtlı 
olduğu belirlenen 
Adil Aydın'ın 
vatandaşları 
rahatsız ederek 
para istediği ve 
özellikle kadınlara 
elle sarkıntılıkta 
bulunduğu 
iddiasıyla yapılan 
şikayet üzerine

Dilenci Adil 
çıkan 920 milyon 
emanetine alındı.

konulanzabıta ekipleri
ile polisin 
belediyeye 
getirdikleri 
dilencinin 
üzerinden 920 
milyon lira 
çıkması herkesi 
hayretler 
içinde bıraktı. 
Yakasında 
"Sağır Dilsiz ve 
Sakattır" yazısı 
bulunan dilencinin 
kot pantolonunun 
üzerine eski şalvar 
giyerek kendini 
kamuflaj etmesi 
dikkat çekerken 
paralartmrel

Adil Aydın, 
kaşla göz arası 
belediyenin üst 
katlarına kaçtığı 
görüldü.
Polis tarafından 
zorlukla aşağıya 
indirilen Adil 
Aydın, Ankara'ya 
döneceğini 
söyledi.
Dilenci Adil 
Aydın'ın üzerinden 
çıkan 920 
milyon liranın 
Belediye 
Emanetine 
alınacağı 
bildirildi.

ELEMAN ARANIYOR

ABONE OLDUNUZ IVIU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Fabrikamızda çalışmak üzere
Elektrik konusunda deneyimli 

Vardiya Amiri ve Kaynak Bakımcı aranmaktadır. 
Mür. Te/; (0224) 514 00 60~
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Tarım ve Köyişleri Bakanından Bursa ya zeytincilik Enstitüsü açmasını istedi

Mftı zeyM Msfci alığı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, ülkenin en 
verimli zeytin üreti
minin yapıldığı 
Bursa bölgesine 
"Zeytincilik Enstitü 
sü" kurulması için 
meclise önerge 
verdi.
Dün, Gemlik'e gelen 
Kemal Demirel, 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ve 
partililerle birlikte 
zeytinlikte yaptığı 
basın açıklamasında 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami 
Güçlü'ye 17 Eylül 
2004 Cuma günü 
verdiği önergenin 
cevabını yazılı 
olarak kendisine 
bildirilmesini istedi. 
Zeytinin hak ettiği 
yere gelmesi için 
girişimlerde 
bulunduğunu 
söyleyen Demirel, 
ülkemizde sadece 
İzmir Bornova'da 
bulunan Enstitünün 
İkincisinin zeytin 
diyarı olan 
Bursa bölgesinde 
açılmasının gerekli 
olduğunu vurguladı. 
ZEYTİN HAT ETTİĞİ 
ÖLÇÜDE
DEĞERLENDİRİLMİYOR 
Bursa ili ve çevre 
ilçelerinin zeytin

yetiştiriciliği 
konusunda dünya 
çapında isim yapmış 
yerler arasında 
bulunduğuna 
dikkat çeken 
Demirel, zeytin 
üreticileri, başta 
üretim olmak üzere 
çeşitli aşamalarda 
zorluklarla karşı 
karşıya kaldığını 
söyledi.
Karşılaşılan 
güçlüklerin elden 
geldiğince gideril 
meye çalışıldığını ve 
ülkemiz ekonomisine 
daha fazla katkı 
sağlamak için çaba 
harcandığına dikkat 
çeken Kemal 
Demirel, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün 
yazılı olarak cevap
landırmasını istediği 
önergesinde şu 
görüşlere yer verdi: 
“Son yıllarda sağlıklı 
beslenme konusun
daki araştırma ve 
eğitimlerde ilk 
sıralarda zeytin ve 
zeytin ürünlerinin 
bulunması, bu 
sektörde destekleme 
ve geliştirme çalış
malarının artması 
gereğini ortaya 
koymuştur.
İzmir'de 1937 yılın
dan beri faaliyet 
gösteren Zeytincilik

Kemal Demirel zeytinlikte yaptığı basın 
toplantısında Köy İşleri ve Tarım Bakanını 
soru yağmuruna tuttu.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Ver, ver alma....
Türkiye, OECD ülkeleri 
içinde kişi başına düşen 
milli gelir bakımından en 
yoksul ülke olmasına karşılık, 
vergi yükü açısından ABD, 
İsviçre, Japonya, Avustralya, 
İrlanda gibi zengin ülkeleri 
geride bırakıp birinci ülke imiş. 
Almadan vermek Allah’a 
özgü demişlerse de, 
biz Türklere özgü...

Araştırma Enstitüsü 
ülkemizde bu 
yöndeki çalışmaların 
daha iyi düzeye 
getirilmesinde 
büyük gayretler 
sarf etmektedir.
Marmara Bölgemiz 
özellikle sofralık 
zeytin konusunda 
dünya çapında işim 
yapmıştır. Bu ürünün 
hak ettiği ölçüde 
değerlendirilmediği 
düşüncesindeyim. 
Zeytin mamüllerinin 
de yapıldığı bölge 
mizde sektörün 
çağdaş gelişmelere 
uyumu ve yeni 
teknolojinin 
uygulanması 
konusunda sorunları 
bulunmaktadır. 
Dünya çapında 
ülkemizin adını 
marka yapabilecek 
bu ürünün 
yetiştirme, hasat ve 
işleme sırasında 
karşılaşılan sorun
larının daha titizlikle 
ele alınması ve 
yetiştiricilere gerekli 
bilgi ve desteğin 
verilmesi amacıyla 
Bursa ilimizde de 
Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsü niteliğinde 
bir kuruluşun 
açılmasının yararlı 
olacağını 
düşünüyorum." 
ALTI SORUYA 
CEVAP İSTEDİ 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, verdiği 
önergede yer alan 
altı sorunun cevap
landırılmasını istedi. 
Kemal Demirel'in 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami

Güçlü'nün yazılı 
olarak cevaplandır
masını istediği 
sorular şöyle: 
1- Bursa ili ve 
ilçelerinde sofralık 
ve işlenmiş zeytin 
sektörünün çağdaş 
bir anlayış içerisinde 
yeni teknolojileri 
uygulayabilecek bir 
seviyeye gelmesi 
için nqler yapmayı 
planlıyorsunuz?
2- Bursa ili ve 
ilçelerinde, 
zeytin sektörünü 
geliştirmek, aydınlat
mak ve daha kaliteli, 
standartlara uygun 
üretim yapmasını 
sağlamak için 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
3- Zeytin üretiminde 
dünya standartlarına 
uygun bir düzeye 
gelmemiz konusun
da bakanlığınızın 
yürütmekte olduğu 
çalışmalar var mıdır? 
4- Ülkemizde zeytin 
üretimi ve tüke
timiyle ilgili faaliyet
lerin artırılması için 
bakanlığınızın 
oluşturduğu bir 
politikası var mıdır?
5- Üreticilerin 

desteklenmesi ve 
bilinçli üretim 
sağlanması için 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
6- Bursa ve 
çevresinde zeytinci
lerin sorunlarını 
belirleyecek ve 
bunlara çözüm 
üretebilecek 
"Zeytin Araştırma 
Enstitüsü" açılması 
yönünde çalış
malarınız var mıdır?

Ortamı germeyin!

AK Parti, kendisini kimin iktidarına 
getirdiğini hala anlamadı.

Aldığı % 42 oy içinde, islami ağırlık
lı oylar % 8 bile değildir.

Peki. Nereden geldi bu oylar.
- Değişim isteyenlerden geldi.
- Avrupa standartlarını isteyenler

den geldi.
AK Parti (AB) kulvarına girince, 

çekirdek tabanının esiri olmadığını 
ispatladı.

İş zina yasasına gelinceye kadar 
böyleydi.

Ama. Bu yasa ile, o meşhur çekir 
dek taban kendini gösterdi.

Ve. Başbakan çekirdek taban ile, 
(AB) arasına sıkıştı.

Başbakanımız, (AB) e posta atmak 
yetkisine sahip değildir.

(AB) projesi, iç politikaya alet edile
cek bir proje değildir.

Bu bakımdan, (AB) yi iç politikaya 
alet etmek türk halkının zararınadır.

Hep yazıyoruz.
İsrail, Türkiye’nin (AB) ye girmesini 

istemiyor.
(PKK) da (AB) ye almasınlar diye, 

terör de son şansını kullanıyor.
Demek ki, Türkiye doğru yoldadır.
O zaman sayın Başbakanın, (AB) ile 

ilişkileri germe lüksü yoktur.
23 Eylül’de, Avrupa’da bir konuşma 

yapacak.
Zira restinin bir siyasi manevra olup 

olmadığı anlaşılacak.
Zira önlenmez isteniyorsa, yasa ile 

önlenemez.
Eğitimle önlenir.
Sosyal yönden sağlıklı toplumla 

önlenir.

GÜNÜN SÖZÜ
Bir siyasetçi
Gelecek seçimi 
Bir devlet adamı 
Gelecek kuşağı düşünür.

F Clarke

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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II 
b?

Satılan banka binası 
için sondaj yapılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mülkiyeti Ziraat 
Bankası'na geçerek 
faaliyetlerine son 
verilen eski 
Emlak Bankası 
binası için 
jeoteknik sondaj 
çalışması yapıldı. 
İhale yoluyla 
satışa çıkarılarak 
Paşa Aldemir 
tarafından 
mülkiyetinin tamamı 
alınan altı katlı 
bina, Gemlik'in 
Büyükşehir 
sınırlarına alınması 
nedeniyle gerekli 
işlemlerin 
istendiği öğrenildi. 
Binanın başka bir 
şahsa satılması 
ve iş değişikliği 
nedeniyle istenilen 
jeoteknik çalışmaları

Eğite Destek Denteği'nden gıda kermesi
Geçtiğimiz günlerde 
kurulan Gemlik 
Örgün veYaygın 
Eğitimi Destekleme 
derneği ilk faaliyetine 
gıda kermesi 
yaparak başladı. 
Dereğin henüz bir 
hafta önce faaliyete 
başladığını belirten 
Dernek Başkanı 
Neşe Kemah ile 
Başkan Yardımcısı 
Nuray Ertem, pilot 
okul olarak belirledik
leri Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulunda bulunan 
yardıma muhtaç 
öğrencilere yardıma 
başlayacaklarını 
söylediler.
Kermeste satılan 
tüm gıda ürünlerini 
dernek üyelerinin 
evlerinde kendilerinin 
yaptıklarını ifade

JAS Jeoteknik 
Araştırma Sondaj 
Taahhüt Üretim 
Ticaret Sanayi 
Limited Şirketi 

eden Dernek Başkanı 
Neşe Kemah, ilk 
olarak düzenledikleri 
kermesten elde 
edecekleri geliri 
okulda öğrenciler 
için harcayacaklarını 
söyledi.

tarafından yapılıyor. 
Kapatılan Emlak 
Bankası İnşaat İşler* 
i'nin binanın 
yapımında Radye 

temel olarak proje
lendirildiği için 
zeminde sorun 
yaşanmadığı 
belirtildi.

DYP İlçe Kadın Komisyonu Nuray Ertem, yapılan 
etkinliklere katılan ve destek veren vatandaşların 

ilgilerinden memnun olduklarını söyledi.

teşekkür ediymız’

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Nuray 
Ertem, yaptıkları 
çeşitli etkinliklerde 
kendilerine 
destek olan 
herkese teşekkür 
ettiğini söyledi. 
Doğru Yol Partisi 
Kadın Kolları olarak 
yardıma muhtaç 
ailelerin çocuklarını 
giydirmek amacıyla 
yaptıkları Gıda 
Kermesi'ne ilgi 
göstererek katkıda 
bulunan vatan
daşlara gösterdikleri 

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır.
TEL : (0.505) 486 18 24 J

F BURSA HAKİMİYET VE 1 
KENT GAZETELERİNE I 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM I

TEL: (0.224) 513 96 83

duyarlılıktan dolayı 
teşekkür ettiğini 
söyleyen Nuray 
Ertem, Kadın 
Kolları olarak 
mutluluk duyduk
larını belirtti.
Bu tür etkinlikleri 
tertipleyenlere 
Gemlik halkının 
her zaman yardımcı 
olmasını arzu 
ettiklerini de 
söyleyen Doğru 
Yol Partisi Kadın 
Kolları Başkanı 
Nuray Ertem, 
yardım etkinlik
lerinin devam 
edeceğini 
vurguladı.
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Bakkallar kan ağlıyor
İçinde bulundukları 
maddi zorluk 
nedeniyle ayakta 
kalabilme mücadele
si veren bakkalların, 
bazı büyük market
lerin gıda ürünlerine 
12 aya kadar varan 
taksit uygulamasın
dan rahatsız olduk
ları bildirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, daha önce 
sadece beyaz eşya, 
elektronik eşya ve 
giyim reyonlarında 
kredi kartlarına tak
sit uygulayan büyük 
marketlerin, gıda 
ürünlerine de taksit 
uygulaması başlat
ması, başta "bakkal 
amca" olmak üzere 
57 işkolundaki 
küçük esnafı zor 
durumda bıraktı.
Adana Bakkallar ve 
Bayiler Odası 
Başkanı Nevzat 
Alphan yaptığı 
açıklamada, bazı 
büyük marketlerin 
gıda ürünlerine 12

■BALIK TUTMA ZEVKİNİ 
■ BİZİMLE YAŞAYIN 
| d Her çeşit balık ağları

□ Sakana Misina Ağları İd İp Ağ 
d Fanya 
d Mantar, kurşun— (d İp Çeşitleri

I d Sandal Malzemeleri
I d Kürek 

■ d Çapa 
İd Macun 

d Galvanizli çivi 
d TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
Ömerbey Mah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

ay, bazılarının ise 7 
ay taksit uygula
masının, tek 
dayanağı borç 
defteri olan 
bakkalları sıkıntıya 
düşürdüğünü 
söyledi.
Kentte 5 bine yakın 
üyelerinin bulun
duğunu ve bunlar
dan bir çoğunun 
çektikleri ekonomik 
sıkıntı nedeniyle 
ayakta kalma 
mücadelesi 
verdiğini belirten 
Alphan, "tüketicilere 
veresiye satış 
yaparak, bankalar 
gibi müşterilerine 

faiz uygulayıp kredi 
kartı mağduru yarat
mamaya çalışırken, 
büyük marketlerin 
gıdaya taksit uygula
ması, bize yeni bir 
darbe vurdu" dedi. 
Alphan bu arada, 
büyük marketlerin 
taksit uygulamasına 
geçtikten sonra 
ürünlerin üzerindeki 
etiketlere dikkat 
edilmesini öner
irken, "bu ürünler 
tüketiciye yüzde 20- 
50 oranında yapılan 
artışlarla satılıyor. 
Tüketiciler buradaki 
fiyatları bakkalıyla 
karşılaştırsın, sonra 

alışveriş yapsın" 
dedi. Alphan, şöyle 
devam etti: 
"Avrupa'nın hiç 
bir ülkesinde gıdaya 
taksit uygulaması 
yok. Bu uygulama 
ile başta bakkal 
olmak üzere, 
tuhafiyecisinden 
ayakkabı satıcısına 
kadar 57 işkolundaki 
esnaf, zor durumda 
kaldı. Binlerce esnaf 
kepenk kapatma 
noktasına geldi. Zor 
durumda olan küçük 
esnaf korunacağı 
yerde mağdur 
ediliyor. Uygulama, 
haksız rekabeti de 
beraberinde 
getiriyor. Rekabet 
Kurulu devreye 
girmeli ve büyük 
marketlerin bu yön
deki uygulamalarına 
izin vermemeli.
Rekabeti engelleyen 
bu uygulamanın bir 
an önce 
sonlandırılmasını 
istiyoruz."

I
I

Microsoft 
Office’in kaynak 
kodlarını açıyor

Açık kaynak kodlu 
yazılımlardan haz 
etmeyen ve yazılım
larının kaynak 
kodunu sır gibi sak
layan Microsoft, ünlü 
Office programının 
kaynak kodunu 
'açmaya* karar verdi. 
Ancak Office’in kay
nak kodları sadece 
yazılım deviyle 
anlaşma imzalayan 
60 kadar hükümet ve 
uluslararası kuru
luşa verilecek. 
Microsoft daha önce 
de benzer bir pro
gram çerçevesinde 
Windows işletim sis
teminin kaynak 
kodunu paylaşmaya 
başlamıştı.
Word, Excel, Power 
Point ve Outlook 
Express gibi kelime 
işlemciden, e-posta 
yazılımına kadar 
çeşitli uygulamaları 
bir arada barındıran 
Office 2003'ün kay
nak kodu bugünden 
itibaren anlaşmalı 
kuruluşlar tarafından 
incelenebilecek. 
Microsoft'un kaynak 
kodunu açmaktaki 
karârı hükümetlere 
bu yazılımla ilgili 
ayrıntılı araştırma 
yaparak, güvenlik ve 
diğer yazılım ve bil? 
gisayar sistemleri ile 
uyumluluğunu test , 
edebilme olanağı 
sunmak istemesin
den kaynaklanıyor. 
Microsoft anlaşmalı 
olduğu kurum ve 

hükümetlere verdiği 
kaynak kodunu 
başkalarıyla paylaş
mama şartı koşuyor. 
LINUX FAKTÖRÜ 
Microsoft'un rakibi 
açık kaynak kodlu 
Linux işletim sistemi 
ve yazılımları ise 
özgür yazılım 
düşüncesine sadık 
kalan herkese açık. 
Microsoft'un aksine 
açık kaynak 
lisansları tüm veri
lerin paylaşılmasını 
şart koşuyor. 
Linux henüz 
masaüstünde 
olmasa da kurumsal 
alanda her geçen 
gün Microsoft'a 
biraz daha fazla kafa 
tutuyor. Çok sayıda 
hükümet ve kamu 
kuruluşu, daha ucuz 
ve güvenli olduğu 
gerekçesiyle Linux'u 
tercih etmeye 
başladı. Microsoft'up 
Windows'un ardın
dan Office'i de 
hükümetlerin kul
lanımına açma 
kararının ardında 
Linux'un gösterdiği 
başarıdan kay
naklanan endişeler 
de yatıyor.
Yazılımların kalbini 
oluşturan kaynak 
kodları açık olduğu 
zaman geliştiriciler 
yazılıma müdahale 
ederek daha fazla 
özellik ekleyebiliyor, 
ya da ihtiyaca göre 
değişiklik 
yapabiliyor

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Fax : (0.224) 513 35 95
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fal f tata fiili lıi ortaya koyuyor
Vücut diliyle ilgili 
bir kitap yazan 
Ahmet Şerif 
İzgören, vücut 
dilinin insanların 
ruh halini ortaya 
koyduğunu 
belirtiyor.
Yazarın 'Dikkat 
Vücudunuz 
Konuşuyor' adlı 
kitabına göre, 
eller, bakışlar ve 
duruş ruhun aynası. 
İnsanların ruh 
halini, vücut dilinin 
ortaya koyduğunu 
belirten İzgören, 
kişilerin karşısın
dakine mesajı, 
yüzde 7 oranında 
sözlerle, yüzde 93 
oranında ise 
ses ve beden 
diliyle verdiğini 
vurguluyor.

| Kitapta, işaret 
parmağını kaldırıp 
konuşanların gizli

bir şekilde karşısın
dakini tehdit ettiği, 
elleri kenetli olan
ların ise, genel bir 
olumsuzluk ya da 
hayal kırıklığı 
yaşadıkları mesajını 
verdiği belirtiliyor. 
Ellerini önde bir
leştirerek el pençe 
divan duran kişiler, 
karşısındakine ne 
isterseniz yaparım 
demek isterken, 
ellerin arkada bir
leşmesi ise kendine 
olan özgüveni, mey
dan 
okumayı anlatıyor. 
İnsanlarda elin

çeneyi okşaması bir 
kimsenin karar 
verme sürecinde 
olduğunu gös
terirken, dinleyen 
kişinin eli yanak
tayken, başparmağı 
çene altındaysa 
karşısındakine 
eleştirel, hatta reka
betçi yaklaşımını 
sergiliyor. Diğer 
parmakların ağzı 
örtmesi ise, iki . 
şeyin ipucu olarak 
nitelendirilirken, 
'Benim söyleyecek
lerim var* veya 
'Sana inanmıyorum' 
olarak değer

lendiriliyor.
Vücut dilinde kişiler 
kendilerini güvende 
hissetmek için 
genelde masa, 
kürsü gibi bir yerin 
arkasında olmak 
istiyor. Eğer bu 
yoksa savunma 
güdülerini bacak 
bacak üzerine 
atarak ya da kolları 
kavuşturarak gös
teriyorlar. özellikle 
yabancı ortamlarda 
bulunanlar, kollarını 
kavuşturarak 
savunmaya geçiyor, 
bu sırada başpar
maklarını dışarda 
bırakanlar ise, 
'Savunmadayım 
ama rekabete 
hazırım' mesajı 
veriyor.
Bacak bacak üstüne 
atmak ise, savun
manın diğer bir 
şekli. Daha çok

kadınların tercih 
ettiği bu oturuş, 
içine kapanıklık ve 
savunmaya geçme 
duygusunun göster
gesi kabul ediliyor. 
Kişi kabuğuna çek
iliyor ve fikrini açık
lamaya karar 
verdiğinde bacak 
bacak üzerine 
atmaktan 
vazgeçiyor.
Bacağını 
dizden 
büküp 
diğerinin 
üzerine 
koyarak 
oturuş ise 
meydan 
okuma, 
hırs ve 
rekabetin 
işareti 
olurken, 
ayakları 
çapraz 
durumda

olan kişilerin s.u> 
ladıklan itirafı.•/] 
veya verptm» . 
tavizler tm 
Yalan soy »-,, 
kişiler ise , i 
dokunup, yozi»< 
kaçırıyor, erken > 
büyük çoğunlug< z 
yalan söylerken 
yakasıyla oynuyor 
ve gömleğini 
gevşetiyor.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE <>
KÖRFEZ OFSET I O

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 51.3 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum . 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 3742
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226)363 43 19
Eşkihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. t 513 10 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su işlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi; Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 5131425

BB » İPİ W

tElLİflEİKÜLlîMSMUM»

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
Işyed ve evlere pakef servisimiz cardır

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK I
Tel: (0.224) 513 53 67
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Yemeden içmeden kira ödüyoruz
Hanehalkı tüketim har
camaları içinde kira ile 
su, elektrik, gaz gibi 
konutla ilgili 
ödemelerin, gıdayı da 
geride bırakarak 
toplamda en büyük 
payı aldığı belirlendi. 
Toplam harcamalarda 
gıda ve içecek yüzde 
27.5 pay alırken, konut 
harcamalarının payı 
yüzde 28.3'ü buluyor. 
Özellikle İstanbul'da 
gıda ve içeceğin har
camalardaki payı 
yüzde 20.1'de kalırken, 
kira ve diğer konut 
harcamalarının payı 
yüzde 33.2'e ulaşıyor. 
Kentleşme oranı ve 
konut açığının yüksek 
olduğu Batı Anadolu, 
Batı Marmara ve 
Ege'de de kiraya 
yapılan harcama 
toplamda en büyük 
payı alıyor. Devlet 
İstatistik 
Enstitüsü'nün (DİE) 
2003 yılı hanehalkı 
tüketim harcamaları 
anketine göre, geçen 
yıl Türkiye'deki hane

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
İzgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
DOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

sayısı yüzde 1.8 
artarak 16 milyon 744 
bin 495'e yükselirken, 
hanehalkının aylık 
tüketim harcamaları 
yüzde 23.1 artışla 12 
katrilyon 363.2 trilyon 
liraya ulaştı.
Kentlerde yaşayan 10 
milyon 686 bin 863 
hanenin aylık tüketim 
harcaması 8 katrilyon 
983.9 trilyon, kırsal 
kesimdeki 6 milyon 57 
bin 631 hanenin aylık 
harcaması ise 3 katri
lyon 379.3 trilyon lira 
düzeyinde gerçekleşti. 
Hanelerin 2002 yılında 
611 milyon lira olan 
ortalama harcama 
tutarı 2003 yılında 738 
milyon liraya yükseldi.

EN ÇOK HARCAMA 
KONUTA
Kira ödemeleriyle 
elektrik, gaz, su gibi 
konutla ilgili diğer har
camalar, geçen yıl da 
toplam hanehalkı har
camaları içinde en 
büyük payı almaya 
devam etti. Bu harca
maların 2002 yılında 
toplamda yüzde 27.3 
olan payı geçen yıl 1 
puan artarak yüzde 
28.3'e çıktı. Başka bir 
deyişle hanehalkı her 
1 milyon liralık tüke
tim harcamasının 283 
bin lirasını konut için 
yaptı.
Hanehalkı tüketim 

harcamaları içinde 
gıda ile alkolsüz içe- 

çeklerin payı da yüzde 
26.7'den yüzde 27.5'e 
yükseldi. Buna göre 
Türkiye genelinde 
haneler konuta, 
gıdadan daha fazla 
para harcadı.
Hanehalkının ulaştır
ma giderlerinin toplam 
tüketim harcamaları 
içindeki payı yüzde 
8.7'den yüzde 9.8'e 
yükselirken, mobilya, 
ev aletleri ve ev bakım 
hizmetlerine yönelik 
harcamalarının payı 
yüzde 7.3'ten yüzde 
5.7'ye, giyim ve 
ayakkabı harca
malarının payı yüzde 
6.3'ten yüzde 6.2'ye 
geriledi. Ayrıca haber
leşme giderlerinin 
payı yüzde 4.5'ten 
yüzde 4.3'e, lokanta, 
yemek hizmetlerinin 
payı yüzde 4.4'teh 
yüzde 4.1 'e, sağlık 
harcamalarının payı 
üzde 2.3'ten yüzde 
2.2*ye, eğlence ve 
kültür harcamalarının 
payı yüzde 2.5'ten 
yüzde 2.2'ye indi., 
Alkollü içecekler, 
sigara ve tütünün payı 
yüzde 4.1 olarak 
değişmezken, eğitim 
harcamalarının payı 
yüzde 1.3'ten yüzde 
2'ye yükseldi.
Kentlerde hanehalkı 
tüketim harcaması 
içinde en büyük payı 
yüzde 30.2 ile konut 
(kira ve benzeri), kır
sal kesimde ise yüzde

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR

__ SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
t'^ORKENT SİTESİ - MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ 

^SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA 

KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME 
Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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36.4'le gıda aldı. 
BATIDA KİRA, 
DOĞUDÂ GIDA 
Hanehalkının tüketim 
harcamalarının 
dağılımına bölgelere 
göre bakıldığında, 
kentleşmenin fazla 
olduğu batıda konut, 
doğuda ise gıdanın en 
büyük payı aldığı 
görüldü. Özellikle 
İstanbul'da gıdanın 
harcamalardaki payı 
yüzde 20.1'de kalırken, 
konutun payı yüzde 
33.2'ye ulaştı. Batı 
Anadolu'da yüzde 29.7 
ile en büyük payı 
konut harcamaları 
alırken, gıdanın payı 
yüzde 23.9'da kaldı. 
Batı Marmara'da kira 
ve benzeri konutla 
ilgili harcamaların payı 
yüzde 28.5, gıdanın 
payı ise yüzde 27.5 
oldu. Ege Bölgesi'nde 
de harcamalarda 
konut yüzde 29.2, gıda 
yüzde 28.1 pay aldı. 
Buna karşılık, Akderiiz 
Bölgesi'nde hane 
halkı, tüketim harca
malarının yüzde 29./ 
ile en büyük 
bölümünü gıdaya 

yaptı, bu bölgede 
konutla ilgili harca
maların payı yüzde 
23.3'le ikinci sırada 
yer aldı. Batı 
Karadeniz'de, harca
malarda gıda yüzde 
35.9, konut yüzde 
26.2; Doğu 
Karadeniz'de gıda 
yüzde 31.2, konut 
yüzde 25.1, Doğu 
Marmara'da gıda 
yüzde 27.2, konut 
yüzde 25.1 pay aldı. 
Harcamalarda gıdanın 
payı Güneydoğu'da 
yüzde 39.9*la en yük
sek düzeyde gerçek
leşti. Bu bölgede 
konutla ilgili harca
maların payı ise yüzde 
23.4'te kaldı.
Kuzeydoğu 
Anadolu’da harca
maların yüzde 36'sı 
gıda, yüzde 26.3'ü 
konut için yapıldı. Orta 
Anadolu'da harca
malarda gıda yüzde 
35.5, konut yüzde 27.2 
pay aldı. Ortadoğu 
Anadolu'da da harca
maların vüzde 
34.2'sını gıda, yüzde. ’ 
25.6'sını konutla ilgili-.’ 
ödemeler oluşturdu.
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Kalifiye elemana iş çok
Otomotiv ve tekstil 
sektörünün en önemli 
merkezlerinden 
Bursa'da, Türkiye İş 
Kurumıı'nun (İŞ- 
KUR), son yıllarda 
kalifiye eleman 
arayan firmaların tale
plerine yetişmekte 
zorlandığı bildirildi. 
İş-Kur Bursa Müdürü 
Kazım Yiğit, ekono
mide güven ortamının 
oluşmasıyla birlikte 
kuruma, gelen işgücü 
talebinin, önceki 
yllara göre arttığını 
söyledi. Bursa'da, 
otomotiv ve tekstil 
sektörünün yoğun 
olarak faaliyet göster
diğini hatırlatan Yiğit, 
kentteki işsizlerin iş 
bulma şansının, diğer 
kentlere göre daha 
fazla olduğunu ifade 
etti. Yiğit, ekonomik 
kriz dönemlerinde 

। kuruma başvuran 
işsizlere, hemen 
"Hayır" dememek için

Türkiye’de sadece 
250 adlj tiH uzmanı yar

KAYIP
Akçaabat Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
MEHMET FAPUÇÇU

Ankara Üniversite
si (AÜ) Tıp 
Fakültesi Adli Tıp 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hamit Hancı, 
Türkiye'de toplam 
250 Adli Tıp uzmanı 
bulunduğunu ve bu 
durumun adli 
sorunları da 
beraberinde 
getirdiğini söyledi. 
Ordu Tabipler 
Odası tarafından 
düzenlenen "Adli 
Tıp ve Adli Tıp 
Bilimi" konulu 
eğitim seminerinde 

önlerindeki belgeleri 
karıştırıp, olumsuz 
cevap verdiklerini ya 
da kayıt yeniledikleri
ni anlatarak, şöyle 
konuştu: "Özellikle 
tekstil, konfeksiyon, 
otomotiv ve metal 
sektöründe, kalifiye 
eleman talepleri önce
ki yıllarla kıyaslana
mayacak oranda arttı. 
Aldığımız talepleri 
karşılamakta zor
landığımız anlar oluy
or. Örnek vermek 
gerekirse, şu anda 
bin dikişçi olsa bini 
de iş bulur. Bu 
durumdan çok mem
nunuz, geçmiş yıllara 
bakınca çok 
huzurluyuz." 
İŞSİZLERE EĞİTİM 
KURSLARI 
Kazım Yiğit, finans
manı Dünya Bankası 
tarafından karşılanan 
ve 2002 yılının tem
muz ayından itibaren, 
firmalar, sivil toplum

açıklamalarda bulu
nan A.Ü. Tıp 
Fakültesi Adli Tıp 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hamit Hancı, 
Adli Tıp'ın 
Türkiye'de çok dar 
bir alan olduğunu 
söyledi. Ülke 
genelinde sadece 
250 adli tıp uzmanı 
bulunduğuna 
dikkat çeken Prof. 
Dr. Hancı, "Topu 
topu 250 Adli Tıp 
uzmanı var ülkem
izde. Bunların pek 
çoğu da İstanbul'da

kuruluşları ve eğitim 
kurumlan ile işbirliği 
yapılarak uygulanan 
"özelleştirme Sosyal 
Destek Projesi" kap
samındaki eğitim pro
gramlarında düzenle
nen 32 kursta 7 kişiye 
25 ayrı iş dalında ser
tifika verildiğini kayd
ederek, "Kurs düzen
lemeye talip olan 
kuruluşun, niteliğine 
göre kursiyerlerin 
yüzde 10-70 arasında 
değişen oranını istih
dam etmesi şart 
koşulmuştu. Kurs 
düzenleyen bazi kuru

ve diğer büyük 
şehirlere dağılmış 
durumda. Adli Tıp 
uzmanlarının 
bulunmadığı yer
lerde sağlık ocağı 
ekipleri bu işi 
yapıyorlar. Pek çok 
Tıp Fakültesinde de 
Adli Tıp uzmanı 
olmadığı için 
buradaki 
arkadaşlarımız, bu 
eğitimi almadan 
görevi yapmakla 
karşı karşıya kalıy
orlar. Bu da adli 
sorunları 
beraberinde

luşlar, sertifika alan
ların tamamına istih
dam sağladı" dedi. 
İşverenin kalifiye ele
man talebini karşıla
mak amacıyla düzen
lenen kurs sayısının 
artırılması gerektiğini 
ifade eden Yiğit, 
Bursa Eğitim 
Geliştirme Vakfı'nın 
(BEGEV) işletmeciliği
ni yapacağı, Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi (DOSAB) 
bünyesinde kurul
ması planlanan 
"Tasarım-Teknolpji 
Geliştirme 

getiriyor ve olay 
mahkemelerde 
tazminat öden
mesiyle son 
buluyor.
Ordu'daki 
arkadaşlarımız 
Ankara'ya geldi. 
Birçok hekim 
hakkında bu 
sebepten dolayı 
soruşturma 
açıldığını ve bazı 
sorunlar 
yaşandığını 
söylediler. Adli Tıp, 
Türkiye'de çağdaş 
normlara henüz 
gelmedi" dedi.

Merkezi"nin örnek 
olması dileğinde 
bulundu.
KENTTEKİ 
İŞSİZLERİN PROFİLİ 
Kazım Yiğit'in verdiği 
bilgiye göre, 238 bin 
503 sigortalı işçinin 8 
bin 83 kayıtlı işy
erinde çalıştığı kentte, 
kuruma yılın ilk 8 
ayında 12 bin 899 kişi 
yeni başvuruda 
bulundu, iş talebinde 
bulunanların sayısı, 
eski müracaatlarla 
birlikte 35 bin 4 kişiye 
ulaştı. Bunların 446'sr 
okuma- yazma

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR
TEL : 513 26 10

TÖH 
Şub 
Dun 
okuı 
azo 
ların 
düşi 
etme 
Çekn 
haya 
kısır 
olduj 
Duru 
duyg 
düşü 
klşllij 
olduj

bilmezken, bin 
İ82'sinin okur-yazar, 
12 bin 870'inin 
ilkokul, 5 bin 
146'sinin ortaokul, 6 
bin 54'ünün meslek 
lisesi, 4 bin 818'inin 
lise, 862'sinin sanat 
okulu ve teknik lise, 
bin 906'sının meslek 
yüksek okulu, 2 bin 
131 'inin üniversite ve 
19'unun yüksek 
lisans mezunu olduğu 
bildirildi. İlk 7 ayda 
ise bin 509 kişi, işe 
yerleştirildi. 
Ayrıca, aynı 
dönemde, 2 bin 431 
kişinin iş beklediği 
"özürlü" kate
gorisinde 800 kişi, bin 
188 kişinin iş bek
lediği "eski hükümlü" 
kategorisinde ise 181 
kişi işe yerleştirildi. 
Yılın ilk 8 ayında 13 
bin 696 kişi işten . 
çıkarılırken, 5 bin 599 
kişiye işsizlik sigor
tası maaşı bağlandı, j

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ 
^5S^ESlvE > 513 96 83
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“Türkiye yatırım cenneti olacak"
AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye'nin 
yakın zamanda bir 
yatırım cenneti ola
cağını belirterek, 
"Türkiye kervanı 
yükünü almış, gele
ceğe doğru koşar 
adım ilerliyor" dedi. 
Erdoğan, Parti Genel 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen il başkanları 
toplantısı öncesinde 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin darboğa
zlarını aşarak yeni bir 
enerji ve atılım heye
canıyla geleceğe 
yöneldiği önemli bir 
kavşak noktasında 
bulunduğunu 
söyledi.
Ülkeyi ayakta tutan 
gücün vatan
daşlarının birbirine ve 
ülkesine bağlılığı, 
ortak bir millet 
iradesinin bir uçtan 
diğer uca bütün bir 
vatan toprağında 
tecelli etmesi 
olduğunu ifade eden 
Erdoğan, "Ama bir o 
kadar önemli bir 
dinamik daha vardır 
ki, o da ekonomidir. 
Ekonominin 
güçlü ve sağlam 
temeller üzerinde 
yükseltilebilmesidir"

dedi.
Başbakan Erdoğan, 
bir ülkenin bağımsı
zlığının, ekonomisinin 
kendi başına ayakta 
durabilecek bir olgun
luğa, sağlamlığa, 
üretkenliğe sahip 
olmasıyla sağlan
abildiğini, ancak 
bunun da yeterli 
olmadığını, bugünün 
kazanımlarıyla yetin
meyerek, geleceğin 
ihtiyaçlarına dair bir 
vizyon, bir plan ve 
program da 
geliştirmek 
gerektiğini kaydetti. 
Erdoğan, şöyle 
konuştu:
"Bu nedenle bu millet 
yükünü yüklendiğimiz 
günden beri birinci 
önceliğimizi 
ekonomimizin sağlam 
temeller üzerine otur- 
tulabilmesine yönelik 
program ve uygula
malara verdik.
Şükürler olsun ki 
bugün artık 
ekonomimizin dişlileri 
yeniden işlemeye, 

ülkemiz yeniden 
nefes almaya ve 
insanımızın yüreğinde 
gelecek umudu 
yeniden filizlenmeye 
başlamıştır. Aynı 
kararlılık ve istikrar ile 
yola devam etme 
kararlılığını gös
terirsek, inşallah 
Türkiye'nin yolu da, 
bahtı da açık 
olacaktır." 
Erdoğan, Avrupa 
Birliği istikametindeki 
yolun oldukça 
kısaldığını söyledi. 
Erdoğan, şöyle 
devam etti: 
"Ekonomik 
göstergelerin hemen 
tamamı ülkemizin 
büyük potansiyeline 
yakışır bir ekonomik 
büyüme ve atılım 
dönemi içerisine 
girdiğini gösteriyor. 
Büyüme hızımız 
istikrarlı biçimde 
sürüyor, son 
kırk yılın en büyük 
büyüme rakamlarına 
ulaşmış durumdayız. 
Enflasyonda tek

haneli rakamları 
konuşur olduk, yıl 
sonu için koyduğu
muz hedefleri daha da 
geliştirebileceğimiz 
açıkça görülüyor. 
İhracatta ve turizmde 
önemli oranlarda 
çıkışlar yakaladık. 
Rekor üstüne rekorlar 
kirdik. Sanayi üretim
imiz sagiıkiı bir yük
seliş trendi yakalamış 
bulunuyor. Nihayet 
inşaat sektöründe de 
özlediğimiz 
hareketlenme 
başladı. Yeni 
istihdam alanları 
oluşuyor, işsizlerimiz 
yavaş yavaş işe, 
ekmeğe kavuşuyorlar. 
Kademeli de olsa 
vatandaşımızın alım 
gücü artıyor.
Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için 
bütün düzenlemeler 
yapılmış 
durumda...
Bunun olumlu etki
lerini de her alanda 
görmeye başladık. 
Türkiye'nin yakın 
zamanda bir yatırım 
cenneti olacağını 
gönül rahatlığıyla 
söyleyebiliyoruz. 
Türkiye kervanı 
yükünü almış, gele
ceğe doğru koşar 
adım ilerliyor."

Yeni bir 
rotor kıM

Malezya'da bir kadın, 
6069 akreple 32 gün 
camdan bir odada 
kalarak rekor kırdı. 
Rekor denemesi 
esnasında kadını 7 
kez akrep soktu. 
Akrepler Kraliçesi 
lakaplı kadın, den
emesini cumartesiye 
kadar uzattı ve 36 
güne çıkardı. 
Nur Malena Haşan 
adlı kadın böytoce, 
31 gün 3400 akreple 
birarada kalan 
TaylandlI Kançana 
Ketkeavv'ın rekorunu 
kırmış oldu. 
Bu süre içinde 7 
kere akreplerin sok
tuğu Nur Malena, 
Kuantan kentindeki 
bir mağazadaki gös
terisini cumartesiye 
kadar sürdürecek. 
Olayın sponsor
luğunu yapan 
bisküvi firmasının 
yetkilisi Bohari 
Rahmet, Nur Malena 
cumartesiye kadar 
36 güne ulaşırsa 
bunun başkasınca 
kırılması güç bir 
rekor olacağını

söyledi.
Akreplerin bacağın
dan 3 kez soktuğu 
ve bu yüzden bir 
süre yürüyemeyen 
"Akıepier Kraliçesi" 
lakaplı Nur Malena, 
akrepli odadan 
günde yalnızca bir 
kere 15 dakikalık 
banyo molası >çin 
ayrılıyor. Yemeğini 
odada yiyor, ibadeti
ni odads yapıyor ve 
akrepler arasında 
uyuyor.
Nur Malena, yaklaşık 
5 yıllık eğitimden 
sonra akrep sok
masına karşı direnci
ni artırdı. Ancak kısa 
bir süre içinde 3 kez 
sokulursa Nur'un 
vücudunun bu diren
ci gösteremeyeceği 
belirtiliyor.
Malezya Rekorlar 
Kitabı'nın bir yetkil
isi, rekorun 
Guinness Rekorlar 
Kitabı'na girmesi için 
video kayıtlarının ve 
diğer belgelerin 
yetkililere 
gönderildiğini 
söyledi.

“Okullarda Türkçe yetersiz”
TÖMER Kayseri 
Şube Müdürü Oktay 
Durukan, kitap 
okuma alışkanlığının 
az olmasının, insan
ların ileriki yaşlarda 
düşüncelerini ifade 
etmelerinde sıkıntı 
çekmelerine ve 
hayal dünyalarının 

i kısır olmasına neden 
olduğun söyledi- 
Durukan, kitapların, 

. duyguların, 
düşüncelerin ve 
kişiliğin aynası 
olduğunu kaydetti.

Okuma sevgisi 
temelinin küçük 
yaşlarda iyi atılma
ması halinde, insan
ların ileriki yaşan
tılarında birçok zor
luklarla karşılaş
malarına neden ola
cağını ifade eden 
Durukan, bu nedenle 
küçük yaşlardan 
itibaren çocuğa 
kitap okuması için 
özenle yaklaşılması 
gerektiğini 
vurguladı.
Çocuklara küçük

yaşlarda kitap 
okuma sevgisinin 
kazandırılmasının 
önemli olduğunu 
kaydeden Durukan, 
şöyle devam etti: 
"Bugün Türkçe 
Sözlük’te bulunan 
100 bin sözcükten 
günlük hayatta yal
nızca 300-400 tanesi
ni kullanmamız ve 
ülkemizde edebiyat 
ve sanatlauğraşan- 
ların az olmasının 
nedenlerinden biri 
de, ülkemizde kitap 

okuma 
alışkanlığının yeterli 
seviyede 
olmamasıdır. Kitap 
okuma alışkanlığının 
az olması, insanların 
ileriki yaşlarda 
düşüncelerini ifade 
etmelerinde sıkıntı 
çekmelerine ve 
hayal dünyalarının 
kısır olmasına sebep 
olmaktadır.
Ana dili öğretiminin 
esası okumaya 
dayanır ve yalnızca 
okullarda okutulan

Türkçe ders 
kitabıyla çocuğa 
okuma sevgisi ve 
alışkanlığı 
kazandırılamaz. 
Çocukların okuma 
zevkinin ve alışkan
lığının gelişiminde 
üzerinde durulması 
gereken en önemli 
konu, ders dışında 
okutulan kitaplardır. 
Anadili öğretiminde 
çok önemli ve etkin 
bir araç olan çocuk 
kitapları, ulusça 
içinde bulunduğu

muz dil karmaşasın
da, çocuklara güven
li birer dil öğretmeni 
olmak zorundadır.” 
Durukan, 
Türkiye’de de 
gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi çocuk
ların 
seviyesine 
uygun olarak hazır
lanmış kitapların 
yayınlanmasına 
önem verilmesi 
gerektiğini 
kaydetti.
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LijM splar Ma M zehirliyor
Hafif (light) sigar
aların diğer sigar
alarla aynı tütün ve 
nikotini içerdiği 
belirtilirken hatta, 
light sigaraların 
daha zararlı olduğu 
iddia edildi.
Uzmanlar, 'light* 
sigaranın vücuda 
verdiği zarar ile nor
mal sigaraların 
verdiği zarar arasın
da herhangi bir 
farkın olmadığını 
ifade ettiler. Hafif 
sigara içmenin 
sigaranın neden 
olduğu sorunlara 
çözüm olmadığının 
altını çizen uzman
lar, "Son 30 yıl 
boyunca Amerikan 
sigaralarının ortala
ma katran ve nikotin 
miktarı .giderek 
azaldı. Görünüşte bu 
maddelerdeki azal
ma iyi bir haberdir 
ve reklamcıların vur
guladıkları ise hafif 
sigaraların eski, 
geleneksel sigar
alara nazaran daha 
az tehlikeli 
olduğudur" dediler. 
Bu maddelerin 
düzeylerinin azaltıl
masında, katran ve 
nikotini alan filtre 
ucun eklenmesinin 
önemli bir adım 
olduğunu belirten 
uzmanlar, "Katran ve 
nikotini azaltmak 
için daha ileri tas
fiyeler, geniş ya da 
şişirilmiş tütün 
(böylece sigara başı
na kullanılan tütün 
miktarı azalıyor), 
daha hızlı yanma 
süresi, daha 
gözenekli kağıt ve

। SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı 
bakımlı daire Sahibinden Satılık Daire 

| Diş Hekimi Özcan VURAL 
I Tel: 5131476 • 513 18 99 GSNI: 0.533.35644 39

BURSA HAKİMİYET VE 
| KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM |

TEL: (0.224) 513 96 83

tütün dumanının 
havayla karışarak 
yoğunluğunun azal
masına izin veren 
havalandırılmış fil
treler içeriyordu. 
Ancak önemli olan, 
hafif sigaraların 
diğer sigaralarla 
aynı tütün ve nikoti
ni içerdiği 
gerçeğidir" diye 
konuştular.
Hafif sigaraları diğer 
sigaralardan ayıran 
tek özelliğin az 
duman çıkarması 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, şunları 
kaydettiler: 
"Buna ek olarak, fil
treler, tütün 
dumanından karbon- 
monoksit ya da 
diğer gazlı bileşen
leri temizlemezler. 
Çoğu kişi, nikotin 
bağımlısı haline 
geldikleri için sigara 
içmektedir. Hafif 
sigaralar kul
lanırken, sigara içen 
kişiler sigara içme 
davranışlarını 
değiştirme eğili
mindedirler. Bu kişil
er, sigaradan daha 
sık nefes çeker, 
dumanı içine çeker 
ve genelde daha çok 

sigara içerler. Hafif 
sigara içmeye 
başladıktan sonra 
bile eski sigaranıza 
nazaran aynı dere
cede hatta daha 
fazla katran, nikotin 
ve karbon dioksit 
alıyor olabilirsiniz. 
Hafif sigaraların kul
lanımı, siz bir günde 
içtiğiniz sigara 
sayısını artırmasanız 
bile muhtemelen 
kanser, amfizem ya 
da diğer hastalık
ların riskini azalt
maz. Ayrıca, normal 
ve hafif sigara içen
ler arasında kalp 
krizi riski açısından 
hiçbir fark yoktur. 
Hangi tip sigarayı 
içerseniz için, kalp 
krizi riski, ancak 
sigarayı bırakmanız
dan sonra bir yıl 
içinde azalır. Her ne 
kadar sigaranızı 
hafife çevirdiyseniz 
bile, akciğer kanseri 
amfizem, kalp krizi 
ya da diğer hastalık 
risklerini azaltma 
şansınız oldukça 
azdır. Bu riskleri 
anlamlı olarak azalt
mak için tek açık 
mesaj vardır: 
sigarayı bırakmak.

Hafif sigaralar 
güvenli sigaralar 
değildirler. Ayrıca, 
hafif sigaralarda 
katran inceltilmiş 
olduğu için katranın 
vücuda alınması 
daha kolay hale 
geliyor ve light 
sigarada katran 
incelmiş olduğu için 
duman ciğerlere tam 
doluyor. Light 
sigara, insanların 
daha fazla sigara 
içmesine ve daha 
fazla bağımlı 
olmasına sebep ola

bilmektedir.
Dumanın tam 
ciğerlere dolması, 
katranın zehirleri 
tam tutamaması gibi 
olumsuzluklar bir 
araya gelince, 
nikotin, arsenik (fare 
zehiri), likid gaz, 
DDT (haşere ilacı), 
tiner, hidrojen- 
siyanür gibi 4 bin 
değişik zararlı 
madde de vücuda 
daha kolay alınıyor. 
Light sigara içimi ile 
zararlı maddelerin 
alım oranının, diğer 
sigaralardaki alım 
oranından yüzde 50 
daha fazla olduğu da 
ileri sürülmektedir.

Çiftçiye 1 
hükümetten 
kötü haber

Teşvikleri yürekten 
desteklemediklerini 
söyleyen Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü, doğru
dan gelir desteğinin 
yeniden yapı
landırılacağını 
belirterek destek
leme paylarının ne 
olacağını şöyle açık
ladı 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
hükümetin doğru
dan gelir desteğini 
yeniden yapılandıra
cağını söyledi. G 
TARİŞ Pamuk Birliği 
Başkanı Cavit 
Ancın, Zeytinyağı 
Birliği Başkanı Cahit 
Çetin VE Üzüm 
Birliği Yönetim 
Kurulu üyesi Murat 
Uludemir'dnn 6ok 
türlerindeki sıkıntılar 
hakkında bilgi alan 
Güçlü, 
doğrudan gelir 
desteğinin ürün, 
bölge VE işletme 
bazında olacağını 
kaydetti.
Bakan Güçlü, şöyle 
konuştu:

"Doğrudan gelir 
desteği konusunda 
hükümetimizin olaya 
bakışı bugünlerde 
daha da netleşti. Bir 
tarım stratejisi hazır
ladık. Ürün, bölge, 
işletme bazında 
doğrudan gelir 
desteğini yeniden 
yapılandıracağız. 
Destek verilmeyecek 
ürünler de olacak. 
Her bölgeye yetiştir
ilen ürüne göre fark
lı destek sağlaya
cağız. Doğrudan 
gelir desteğinin 
payını yüzde 80'ler- 
den yüzde 45'lere 
çekeceğiz. Biraz 
zamana ihtiyacımız 
var."

-"TEŞVİKLERİ 
YÜREKTEN 
DESTEKLEMEDİK"-

Tarımsal teşvikleri 
hükümet olarak 
gönülden destek
lemediklerini ifade 
eden Güçlü, şöyle 
devam etti:

"Hükümete 
geldiğimiz günden j 
itibaren tarımsal 
teşvikler konusunu 
çok yürekten 
desteklemedik. 4 
Meclis kürsüsünde 
bana defalarca 
yöneltilen soruları d 
yanıtladım. Bunu 
kendimiz getirmedik. 
Uluslararası kuru- s 
tuşlarla yapılan 
anlaşmanın sonu- J 
cudur. Bunu eleştir
erek tatbik ediyoruz. 
Çünkü teşvikleri 1 
çiftçi de, muhalefet 
de, iktidar da 
eleştiriyor. Bunun 
bir süresi ve amacı * 
var. Aslında amacı 
açısından fonksiy
onunu iyi gördü. 3 
milyon çiftçi kayıt M 
aftıiid gıraı. Ancak - 
maliyeti çok yüksek, 
üretimi etkilemede 
rolü az. Zaten bu ( 
sisteme 
geçilmesinin amacı, 
üretimi etkilememesi | 
ve piyasa mekaniz
masını bozma
masıdır."
Kamu bankalarında 
tarımsal amaçlı 
destekler sonucu 
doğan görev zararı
na değinen Güçlü, M 
"Burada kritik bir 
nokta var. Geçmişte : 
tarımı destekleyici 
çok farklı politika 'I 
uyguladık. Çiftçiye 1 
lira verdik, 
ekonomiye maliyeti 
4 lira oldu. Onun 
için bunlardan 
vazgeçtik.
Uluslararası kuru- ? 
luşlar diğer poli
tikaları çok iyi uygu
ladık diye bunu bize 
vermedi. Biz çok 
kötü uyguladık. Bu 
taşınamaz bir yük. J 
Kamu bankalarında 
tarımsal amaçlı 
desteklerden dolayı 
30 milyar dolarlık bir 
görev zararı çıktı. * İ 
Çünkü Hazine bunu 
ödemedi, birikti fai
zle karşıladı, sonun
da böyle bir yük 
oluştu" dedi.
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Şeker hastalığına iğnesiz tedavi
Yeni bir buluş, şeker 
hastalarını ömür 
boyu ensülin iğne
sine bağımlı olmak
tan kurtarabilecek. 
Deneyler tamam
lanana kadar şeker 
hastaları ensülin 
iğnesi kullanmaya 
devam edecek. 
Hindistanlı bilim 
adamlarının buluşu 
olan jöle kıvamındaki 
ilaçlar, sadece şeker 
hastalan değil midesi 
hassas olduğundan 
hap alamayan bir çok 
hastayı da sevindire- 
bilir. Fakat tabii, önce 
ilaçlar üzerinde 
yapılan deneylerin 
tamamlanması 
gerekiyor.

Sonbahar hastalıkları kapımızda
Mevsim değişmeye 
başladı. Gerçi arada 
yazdan kalma günler 
de oluyor, ama 
rüzgârıyla, yağmuruy
la, kısalan günleriyle 
ve hastalıklarıyla son
bahar kapımızda 
artık.
Bugünlerde pek çok 
kişi hasta. Kimi 
öksürükten boğuluy
or, kimi nezle olmuş 
burnu akıyor, 
hapşınyor, kimi 
ateşlenmiş yatak 
döşek yatıyor...
Kiminin boğazı ağrıy
or, bademcikleri 
şişmiş yutkunamıyor, 
kiminin sinüziti azmış 
baş ağrısından 
duramıyor... , 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, sonbahar 
ve hastalıkları hakkın
da bilgi verdi.
NEZLE: Çok çeşitli 

virüslerin neden 
olduğu bir üst sol
unum yolları infeksiy- 
onudur. Soğuk algın
lığı ismiyle de bilinir. 
Hastalık burun akın
tısı, hapşırma, burun 
tıkanıklığı ile başlar. 
Ateş çoğu zaman

Araştırmalar, uzun 
dönemli tedavi gören 
hastaların yarısının, 
verilen ilaçlan reçet
eye uygun bir şekilde 
almadıklarını ortaya 
koyuyor. Bunun, iğne 
korkusundan, hap 
yutmanın sevimsi
zliğine ve ilaçların 
mide rahatsızlıklarına 
yol açmasına kadar 
çok çeşitli nedenleri 
sayılabilir. O nedenle 
uzmanlar uzun 
zamandır ilaçları 
daha kolay alma yol
lan anyor. Cilde 
yapıştırılan ilaçlar ya 
da burun spreyleri bu 
araştırmalann 
sonuçları.
Şimdi de Hindistan 

normal veya hafif 
olarak yükselmiş 
bulunur. Halsizlik, 
iştahsızlık olabilir. 
Çok bulaşıcı bir 
hastalık olan soğuk 
algınlığı birkaç gün 
içinde geçer. 
SİNÜZİT: Burun 
etrafındaki sinüs adı 
verilen boşlukların 
iltihaplanmasıdır. Baş 
ağrısı, burun tıkanık
lığı, geniz akıntısı, 
ağız kokusu yapar. 
Burundan ve geniz
den koyu, yapışkan 
sarı veya yeşilimsi 
renkte salgılar vardır. 
Ateş de olabilir. 
FARENJİT: Yutak ilti
habıdır. Boğaz 
kızarmıştır ve yanma 
ve ağrı vardır.
Yutkunmak 
güçleşmiştir. Ateş, 
halsizlik ve boyunda
ki lenf bezlerinde 
şişme de saptanabilir. 
TONSİLLİT: 
Bademciklerin ilti
habıdır. Bademcikler 
büyük ve şişmiş 
olarak görülür. Bazan 
içinden iltihap sızdığı 
da saptanabilir. Çok 
yüksek ateşe neden 
olabilir.
LARENJİT: Gırtlağın 
ve ses tellerinin ilti
habıdır. En önemli

Jabalpur'dan iki 
uzman Sunil Bajpai 
ile Seema Dubey, 
içine çeşitli ilaçların 
katılabileceği jöleyi 
buldular. Jölenin en 
önemli avantajların
dan biri, mide asit
lerinden etkilen
memesi ve bağırsak
ta çözülerek ilacı 
bırakması. Bu, özel
likle bağırsak 
hastalıklarının 
tedavisi için büyük 
umut vadediyor. İşe 
yarayabileceği bir 
başka alan ise şeker 
hastalığı tedavisi. 
Hastalar bu şekilde 
ömür boyu ensülin 
iğnesine bağımlı 
olmaktan 

belirtisi ses kısıklığı 
ve sesin çatalh veya 
boğuk olmasıdır. Bazı 
hastalarda ses hiç 
çıkmayabilir. Hastalar 
boğazın derinlik
lerinde yanma ve 
kuruma hissederler. 
Kuru ve rahatsız edici 
bir öksürük de çoğu 
zaman vardır. Çocuk
larda solunum 
güçlüğü ve nefes dar
lığına da yol açabilir. 
OTİT: Orta kulak ilti
habıdır. Allerjik 
bünyeli çocuklarda 
daha sık rastlanır. 
Kulak ağrısı, kulakta 
dolgunluk ve kulak 
yolundan akıntı şile 
beraber kuru öksürük 
de vardır.
TRAKEİT: Ana nefes 
borusunun iltihabıdır. 
Larenjitle birlikte de 
olabilir. Tipik belirti
leri şiddetli kuru 
öksürük v öksürükle 
birlikte göğüs kemiği 
arkasında yırtılırcası- 
na bir ağrı olmasıdır. 
Ateş genellikle 
normaldir.
BRONŞİT: Bronşların 
iltihaplanmasıdır. 
Hastalığın etkeni 
virüs ismi verilen 
mikroplardır.
Belirtiler çoğu zaman 
soğuk algınlığını 

kurtulabilecek. 
Jöle içine 
yerleştirilen ilaçların 
laboratuar deneyleri 
tamamlanmış ve 
başarılı olmuş.
Fakat 
uzmanlar, hastalar 
üzerinde uzun vadeli 
deneylerin tamamlan
ması için henüz 
zamana ihtiyaç 
olduğunu söylüyor. 
Tabii aslında jöle, 
midede çözülmeyen 
ilk ilaç türü olmaya
cak. Uzmanlar, sıvı 
şeklinde alınan 
ilaçların da 
çoğunlukla 
bağırsakta etkilerini 
gösterdiğine 
dikkat çekiyorlar.

takiben ortaya çıkar. 
İlk günler kuru olan 
öksürük daha sonra 
balgam çıkarma ile 
birlikte olur. Bazı 
hastalarda hırıltılı sol
unum, nefes darlığı 
ve sırt ağrıları da 
görülebilir.
ASTIM: Her yaşta 
görülebilen bir 
hastalık olmakla 
beraber çocuklarda 
daha sık rastlanır. 
Krizler halinde gelen 
öksürük, hırıltı ve 
nefes darlığı ile 
karakterizedir. 
Belirtiler gece ve 
sabaha karşı şid
detlenir. Astım 
krizlerinin başlıca 
nedenleri allerjenler 
ve nezle gibi virüs 
infeksiyonlarıdır. 
ZATÜRRE: Akciğer 
dokusunun iltihabıdır. 
Üşüme, titreme, 
yüksek ateş ve 
öksürük ile başlar. 
İlerleyen günlerde 
koyu ve yapışkan bal
gam, nefes darlığı, 
göğüs ağrısı ortaya 
çıkar. Erken tanın
ması ve ciddi olarak 
antibiotik tedavisi 
yapılması gereken bir 
hastalıktır.

Diyarbakır Çocuk 
Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Faruk Hazal, 
yeni doğan bebeklere 
verilen inek sütünün, 
çocuklarda zeka geril
iği meydana getirdiği
ni ve vücudun 
gelişmesini 
engellediğini 
belirterek, "Çocukları
na 6 ay boyunca anne 
sütü veren annelerin 
kanser riski azalıyor" 
dedi.
Diyarbakır Bölge 
Çocuk Hastanesi 
Başhekimi Opr. Dr. 
Faruk Hazal, hastane 
bünyesinde "Anne 
Sütü Emzirme ve 
Danışma 
Polikliniği"nde 10 
ayda toplam 2 bin 320 
anne adayına anne 
sütü eğitimi verdikleri
ni ifade ederek, 
"Türkiye'de anne sütii 
kullanımı, Avrupa 
standartlarının çok 
altındadır. Bölgemizde 
de anne sütünün kul
lanımı çok aşağıda. 
Biz bunu yaygınlaştır
mak, bölgemizdeki 
çocukların sağlığını 
korumak ve gele
ceğimize yatırım yap
mak amacıyla, bir 
eğitim programına 
girdik.
Hastanemizdeki bütün 
personellerimizi bu 
konuda eğittik.
Polikliniğin açılmasıy

NÖBETÇİ ECZANE
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la birlikte 2 bin 320 
anneye bu konuda 
eğitim verildi.
Polikliniğimizde ayrıca 
bölge insanına hitap 
etmek amacıyla eğit
menlerimizin içinde 
Kürtçe konuşabilen ve 
anlatabilenler de yer 
almaktadır. İsteyen 
her anne, poliklinikte 
görevli olan 
hemşirelerden istediği 
bilgilere ulaşabilecek" 
diye konuştu.
Bölge Çocuk 
Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Faruk Hazal, 
0-6 aylık çocuklara 
anne sütü dışında ver
ilen tüm sıvı mad
delerin yasak 
olduğunu söyleyerek, 
"Bazı annelerimiz 
çocuklarına kolaylık 
olsun diye inek sütü 
içiriyorlar. İnek sütü, 
hphpklprin özellikle , 
zeka seviyelerinin 
düşmesine, vücutta 
kansızlık meydana 
gelmesine ve bebeğin 
gelişiminin olumsuz 
yönde etkilenmesine 
neden oluyor. Anne, 
eğer çocuğuna inek 
sütü yerine kendi x 
sütünü verirse, 
annenin kanser risk
ine yakalanma 
olasılığı ortadan 
kaldırıyor. Annelerin 
bu konuda duyarlı 
olmaları gerekiyor" 
şeklinde konuştu.
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İSçıfer Kemal Demirel’e dert yandı
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel 
ziyaret ettiği 
Gemlik 
Mahrukatçılar 
Derneği'nde 
dert dinledi. 
Mahrukatçılar 
Derneği Başkanı 
Ferhat Kurt ile 
mahrukatçı 
esnafının sıkıntılarını 
dinleyen Demirel, 
bunları gerekli 
firmalara ileteceğini 
söyledi.
Sıkıntılarının 
kömür ithal eden 
firmalar olduğuna 
dikkat çeken 
Dernek Başkanı 
Ferhat Kurt, bu 
firmaların vatan
daşlara perakende 
fiyatıyla kÖYnür 
sattığına değinerek 
"Haksız rekabet 
ortamı yaratılıyor" 
iddiasında bulundu.

Esnaf olarak kar 
marjının giderek 
düştüğüne dikkat 
çeken Ferhat Kurt 
ve mahrukatçı 
esnafı bu sıkıntıları
na ilçeye gelen 
kaçak kömüründe 
eklendiğini 
söylediler.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
defalarca giderek 
dertlerini dile 
getirdiklerini 
söyleyen 
mahrukatçılar, 
"Başkan bizi 
dikkate bile almıyor, 
gidin Avukatla 
görüşün diyor" 
şeklinde konuşarak 
tepkilerini dile 
getirdiler.
Limana gelen 
ithal kömürün hem 
mahrukatçılara 
hem de vatandaşa 
perakende olarak 
aynı fiyattan 
verildiğini öne 
süren mahrukatçılar,

Gemlik ziyaretinde Mahrukatçılar Derneği’ne de giden CHP Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel, mahrukatçı esnafının dertlerini dinledi. Demirel, mahrukatçı esnafına sorunlan- 
na çare bulmak için girişimlerde bulunacağı sözünü verdi.

bu nedenle kömür 
satamadıklarını 
ileri sürdüler.
Sıkıntılarını ithalatçı 
firmalara ilettik
lerinde "Biz sadece 
yakınlarımıza 

kömür veriyoruz" 
yanıtı aldıklarını 
söyleyen 
mahrukatçılar, ayrıca 
kömürden alınan 
yüzde 18 KDV'nin 
ise çok yüksek 

olduğunu dile 
getirdiler.
Vaktinin sinirli 
olması nedeniyle 
kendileriyle 
fazla kalamayacağını 
söyleyen Kemal

Demirel, en yakın 
zamanda kendi- * 
leriyîe oturup 
sorunlara çare 
bulmak için 
girişimlerde bulu
nacağı sözü verdû

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 
& İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe 

& Cilt & Kitap & Dergi & İmsakiye
HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ 

İÇİN BİZİ ARAYIN

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR
Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
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10 yıldır tamamlanamayan Kapalı Spor Salonıı’nun tamamlanması yine bir başka bahara kaldı

Kapalı Spor Salonu 2006 yılında bitirilecek
Bursa ’nın bütün ilçelerinde yapılan Gemlik’te ise, 10 yıldır bir arpa boyu yol alan gençliğe hizmet vere
cek Kapalı Spor Salonu’nun tamamlanması 2006 yılına kaldı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 12’de
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SSK’da sağlık 
karneleri 

önümüzdeki 
hafta verilecek 
Gemlik SSK Hastanesi bilgisa
yarlarının uyum göstermemesi 
üzerine verilemeyen sağlık 
Karnelerinin önümüzdeki haf
tadan itibaren verileceği açık
landı. Haberi sayfa 4’de

Sunğipek Fabrikası kapısına Uludağ Üniversitesi Sunğipek Yerleşkesi tabelası asıldı

Sunğinek’i üniversite devraldı
Güne Bakış

Atatürk’ün açılışını yaptığı ve Türk ekonomisine uzun yıllar hizmet
veren Gemlik Sunğipek Fabrikası son sahibi Hazine tarafından 

Uludağ Üniversitesi’ne 49 yıllığına dün resmen devredildi_______
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Unutulmayacaklar
Gemlik’e üniversite kazandırmak için üç yıllık 

çetin bir mücadele yaşadık.
57. hükümetin gider ayak tamamını Uludağ 

Üniversitesi’ne eğitim amaçlı ve bir sağlık polik
liniği kurulması koşuluyla tahsis ettiği 283 
dönümlük arazi, AK Parti’nin iktidara gelmesiyle 
3 yıl geciktirildi.

Uç yıldır yaşananları, gelecekte Uludağ 
Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’nin kuruluş tarihi 
kitap halinde geldiğinde belgeleriyle yazılacak.

Bugün ahkam kesenlerin engellemeleri ise 
gençliğin önüne serilecek.

Gemlik’e üniversitenin gelmemesi için çok 
çabalar harcandı.

Dün, alel acele yapılan törenin ardında nelerin 
olduğunu çok merak ediyorum.

Duyduklarım doğruysa araştırarak, Gemlik 
halkına bunları yazarak duyuracağım.

Kimin Başbakan adına Sunğipek’in yeşil alana 
ayrıldığını son dakikada ilgililere ilettiğini 
Gemlik kamuoyu bilmeli!

Gemlik’e bu değerli kurumu kazandıranların 
başında Sayın Rektör Mustafa Yurtkuran geliyor.

Dekan Prof. Dr. Müfit Parlak, diğer profesörler, 
AK Parti Bursa Milletvekili ve Grup Başkanvekili 
Faruk Çelik, ANAP eski ilçe Başkanı Adnan 
Tekin ve sivil toplum örgütleri geliyor..

Gemlik’in kaderi birkaç yıl içinde değişecek.
Dün, Uludağ Üniversitesinin tabelası, 

Sunğipek Viskos Mamülleri Sanayii Müessesi ve 
TEKEL tabelalarının yanına asıldı.

L Dün atılan imzalarla, Gemlik için bir dönüm 
noktası başladı.
Atatürk’ün hizmete açtığı Sunğipek 

Fabrikası’nda artık ekonomiye değil, İnsana 
yatırım yapılacak.

Gemlik’e bu eseri kazandıranlar ise unutul
mayacaklar.

Sunğipek Fabrika 
sı’nın Uludağ Üniver
sitesine devri dün 
resmen tamamlandı. 
Kaymakam Sadettin 
Genç ile Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, hazırlanan 
protokolü imzalayarak, 
devir işlemleri tamam
ladılar. 283 dönümlük 
arazi üzerinde 
12 Meslek Yüksek 
Okulu ile 4 yıllık AB 
Hukukunu esas alacak 
yabancı dille eğitim 
veren Hukuk 
Fakültesi, 4 yıllık 
Denizcilik Yüksek 
okulu ve Tıp 
Fakültesine bağlı 
Sağlık Polikliniği’ 
açılacak.
Kadri GÜLER ve 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de_____
TARİHİ FOTOĞRAF Gemlik’in kaderini 
değiştirecek olan Sunğipek Fabrikasının Uludağ 
Üniversitesine devri dün gerçekleşti. Üste bu 
konuda büyük çaba harcayan Uludağ Üniversite
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ile Üniver
site senatosunun üyeleri profesörler bu tarihi anı 
Fabrikanın girişine astıkları küçük tabelanın 
önünde fotoğraf çektirerek anılaştırdılar. 
Yandaki fotoğrafta ise Kaymakam Sadettin Genç, 
Rektör Mustafa Yurtkuran, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut İle Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Müdürü Prof. Abdurrahim Korukçu 
devir töreninde birlikte görülüyorlar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Baba - Çocuk
Topluma kaliteli insanların kazandırılmasın* 

da babanın işlevi büyük.
Onun için babaların konumu çok önemli.
Babalar iyi olacak ki toplumlar ilerleye

bilsin.
Baba sevgisinden ve güveninden yoksun 

çocuklar toplumsal gelişmeyi sekteye uğratı 
yor.

Güven ve sevgi dolu bir baba çocuk ilişkisi 
çocuğun girişimci bir birey olmasına katkıda 
bulunuyor.

Uzmanların yaşanan deneyimlerden 
çıkardıkları sonuçlar şöyle :

Sağlıklı bir baba- çocuk ilişkisi çocuğun bi 
lişsel gelişimine katkıda bulunur.

Babasıyla yakın ve kaliteli ilişki içinde olan 
çocukların zihinsel gelişimleri ve akademik 
başarıları olumlu yönde etkileniyor.

Baba-çocuk ilişkisi çocuğun kişilik ve ahla
ki gelişimi açısından önemli.

Babanın çocuğa model olması çocuğun 
toplumsal ve kişilik değerlerinin gelişimini et 
kiliyor.

Babanın tavır ve davranışları çocuğun sınır
larının nerede başlayacağını belirliyor.

Babanın hem erkek hem de kız çocuğu için 
cinsiyet rollerinin benimsenmesinde rolü 
önemli.

Çünkü baba çocuğun cinsiyetine göre 
davranmayı daha çok başarıyor.

Babanın işleVi bu denli önemli.

I
Ama daha da önemli olan babayla çocuk 
ilişkisinin nasıl kurulabileceği..
Uzmanların bu konuda da diyecekleri var.
Babalık öğrenilebilir bir kavramdır.

Çünkü kimse iyi baba olarak doğmaz.

Sevgi, sabır, araştırma ve öğrenme baba 
olmanın temel koşulları..

Çocuğun doğumundan itibaren onun 
bakımında anneye yardımcı olmak sağlıklı 
baba çocuk ilişkisinin başlamasına katkı 
sağlıyor.

Çocukla oyun oynama ya da birlikte bir 
etkinlikte bulunma sağlıklı bir baba - çocuk 
ilişkisinin vazgeçilmezlerinden.

Babanın çocuğunu övmesi onun olumlu 
özelliklerinden söz etmeşi çocuk için son 
derece önemli.

Çocuk istediğinde babaya ulaşabilmeli, 
baba eve geldiğinde yorgunluğunu çocuklarıy
la atabilmenin yollarını aramalı ve bulmalı.., 

Çocukların özel günleri baba-çocuk iliş 
kişinin sağlam zemine oturması için önemli bir 
fırsat.

Çocuğun okuldaki gösterisinde ya da 
katıldığı bir etkinlikte yanında bulunmak baba 
çocuk ilişkisini daha da pekiştiriyor.

Haydi babalar;

İyi ve başarılı bir çocuk yetiştirmenin ve 
topluma kazandırmanın anahtarı sizin eli 
nizde...

Anahtarı iyi kullanın.
Çünkü toplumun sağlıklı ve başarılı birI nesile çok ihtiyacı var....

Hiperaktif çocuk! 
Gemlik’te yakalandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ evinden daha zor olduğunu üzerine Emniyet
Çeşitli kez evinden öncede kaçarak belirtti. Müdürlüğü
kaçarak ailesini polisler tarafından Dörtyol mevkiinde çocuk bürosuna
peşinden koşturan bulunarak polisler tarafından getirildi.
Hiperaktif çocuk kendilerine şüphe üzerine Buradan
Barış Vatansever haber verildiğini kim olduğu ailesi aranan
(11) Gemlik söyleyen Anne sorulan Barış, Barış'ın annesi
Dörtyol'da Ayşe Vatansever, Bursa'dan Ayşe Vatansever
polisler tarafından oğlu Barış'ın geldiğini ve karakola
bulündu. Hiperaktif adresi ile ev gelerek çocuğunu
Bursa Yeşilova olduğunu telefonunu vererek alarak Bursa'ya
Mahallesindeki belirterek 

yerinde tutmanın
evden kaçtığını 
söylemesi

döndü.

120 ton/uk zeytin bahçeli zeytin deposu
Mür. Tel : (0.224) 513 40 52

ELEMAN ARANIYOR
- ■ ■ . ;■. . . .... - ....... .________________ y;

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Fabrikamızda çalışmak üzere 
Elektrik konusunda deneyimli 

Vardiya Amiri ve Kaynak Bakımcı aranmaktadır. 
Mür. Tel: (0.224) 514 00 60
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Sungipek Fabrikası kapısına Uludağ Üniversitesi Sunğipek Yerleşkesi tabelası asıldı

Sungipek'i üniversite devraldı
Atatürk’ün açılışını yaptığı ve Türk ekonomisine uzun yıllar 
hizmet veren Gemlik Sunğipek Fabrikası son sahibi hazine 
tarafından Uludağ Üniversitesi’ne 49 yıllığına devredildi
Kadri GÜLER

57. Hükümet tarafından 
Uludağ Üniversitesi’ne 
eğitim amaçlı kullanıl
ması ve sağlık polikli 
niği ile bir lisenin yapıl
ması için tahsis edilen 
Gemlik Sunğipek Fabri 
kası, resmen Üniver
sitece devredildi.
Dün, Sunğipek 
Fabrikası’nda yapılan 
devir törenine Gemlik 
Kaymakamı Sadettin 
Genç, Uludağ Üniver
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
Gemlik Belediye Başka 
nı Mehmet Turgut ile 
Uludağ Ünivesitesi 
senatosu üyeleri 
katıldılar.
Devir töreninde 
konuşan Uludağ Üniver 
sitesi Rektörü Mustafa 
Yurtkuran, beş yıl 
içinde arazinin ve 
Gemlik'te çok büyük 
değişiklikler yaşaya
cağını belirterek, 
şunları söyledi: 
"Bu arazideki uygun 
binalara hemen meslek 
yüksek okullarını aça
cağız. Her okula 30-40 
öğrencinin kaydı 
yapılacak. Önümüzdeki 
öğrenim yılı Hukuk 
Fakültesini de aça
cağız. Bu fakülteye de 
40 öğrenci alacağız.
4 yıllık AB hukukunu 
esas alacak olan bu 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Kamu yararı imiş (!)...
TMSF tarafından satışa çıkarılan, 
Uzan’lara ait araçlardan zırhlı 
Mercedes, satıştan geri çekilmiş. 
Gerekçesi?
Kamu yararına imiş.
Ama ne mantık.
Satılmamak yararsa, 
satılanlar zarar olmuyor mu? 
Boş versenize...
Bu uygulama TMSF başkanına, 
zırhlı makam arabası armağanı...

fakültede yabancı dille 
öğrenim görülecek. 
Denizcilik Yüksek 
Okulu da, Bakanlar 
Kurulundan imzadan 
çıktı. Şimdi Maliye 
Bakanın imzasında.
Buradan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gele
cek. Açılacak okullarda 
birinci etapta 40'er 
öğrenci alınacak ikinci 
etapta bu sayı 80' e 
çıkacak. Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşke'sinde bir de 
Sunğipek Müze'si oluş
turacağız. Bu binadan 
eskiye ait orjinal ne 
kadar saklanacak şey 
varsa, onu bu müzeye 
koyacağız. Gemlik 
Yerleşkesi'ne bir spor 
ve kültür merkezi 
haline getireceğiz.
Bursa da yaptığımız 
tüm kültür ve sanat 
faaliyetlerini buraya da 
taşıyacağız. Kısa 
sürede Gemlik'te 
konser ve tiyatrolar 
sahneye konacak. 
Burada yerel Gemlik' e 
dönük program 
düzenleyeceğiz." 
10 TRİLYON ÖDENEK 
Rektör Mustafa 
Yurtkuran, gelecek 
haziran ayına kadar 
bütün gücüyle okulların 
açılmasına çalışıla
cağını belirterek, Bursa 
AK Parti Milletvekili ve

SERT
Erol GÜRÇAY

Grup Başkanvekili 
Faruk Çelik ile Devlet 
Planlama Teşkilatı'nda 
yapılan girişimler sonu
cu, Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi'ne 10 trilyon 
ödenek koydurul- 
duğunu, İnegöl’de 
açılacak okullar için ise 
8 trilyon lira ayrıldığını 
belirterek, İznik 
Belediyesi'nin Üniver
siteye bir pasaj ile 
Kaymakamlıkça 
Kız İmam Hatip 
Lisesi’nin tahsis 
edildiğini söyledi. 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi'ne ayrılan 
ödeniğin üç yıl içinde 
aktarılmasının 
sağlanacağını belirten 
Mustafa Yurtkuran, 
"Sunğipek arazisinde 
açılacak ilk hizmetler
den birinin de sağlık 
polikliniği olacağını 
söyledi. Yurtkuran, 
"Bu işi hızlandıracak 
bir Gemlikli dekanımız 
var. Beş yıl sonra 
buraları kimse tanıya- 
mayacak.
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi'ndeki 
okulları girmek için 
büyük ilgi olacak.. 
Bir yıl ciddi sıkın
tılarımız var." dedi. 
Gemlik Kaymakamı 
Sadettin Genç ise 
konuşmasında şunları 
söyledi:
"Uzun süren bir 
maratonun bugün 
imzalanan protokolle 
son bulması mutluluk 
verici. Gemlik'ten tayi 
nim çıktığı bir sırada 
bu mutluluğu tattım. 
Gemlik'e yüksek okul 
ve üniversitenin açıl
ması için en büyük 
gayreti Rektörümüz 
Prof. Dr Mustafa 
Yurtkuran gösterdi. 
Kendine Gemlik halkı 

adına teşekkür ediyo
rum. Ayrıca, Gemlikli 
iki dekanımıza ve üni 
versite senatosuna da 
teşekkür ediyorum. 
Gemlik birkaç yıl sonra 
tanınmayacak bir hale 
gelecektir. Üniversite 
nin açılış haftasında bu 
devir işleminin de 
gerçek leşmesini 
anlamlı buluyorum." 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut 
ise, 20 yıldır 
Gemliklilerin hayali 
olan üniversitenin 
gerçekleşmesinden 
mutluluk duyduğunu 
belirterek "Bugün 
Gemliklilerin bayramı 
olacak ve tarihe 
geçecek" dedi.
Uludağ Üniversitesine 
49 yıllığına kullanım 
hakkı verilen Gemlik 
Sunğipek Fabrikası 283 
dönüm alana sahip. 
Bu alan içinde 
24 dönümlük bir arazı 
lise yapımı için Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
devredilecek.
Arazi içinde kullanıla
bilecek tüm binalar 
eğitim amaçlı olarak 
kullanılacak. Bazı 
binalar yıkılacak, yer
lerine yanileri yapıla
cak. Uludağ Üniversite
si Rektörü Mustafa 
Yurtkuran Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi'ne 
Müdür olarak Ziraat 
Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Abdürrahim 
Korukçu'nun atandığını 
söyledi. Rektör ve 
Senato üyeleri daha 
sonra Sunğipek Fabri 
kası arazine gezdiler, 
öğretim üyeleri, 
Fabrika girişine Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi tabelasına 
asarak, altında hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

Uzun Soluklu 
Sohbetler

Sohbetlerimiz reklam spotlarına 
döndü.

En iyi iki dost birbirini anlayamıyor.
Birbirini tanıyamıyor.
Hem de en önemli konuda.
Halbuki sık sık görüşüyorlar.
Sık sık konuşuyorlar.
Ama. Konunun derinine inemiyorlar.
Sohbet sloganlaşıyor.
Saman alevi gibi.
Çoğu zaman bir kaç kelime ile biti 

yor.
Biri soruyor 

Ne haber” 
Senden ne haber”

“ - Akşam yine televizyondaydı”
Diğeri de cevaplıyor.

Ha... Gördüm” diyor.
Çok önemli bir konu havada kalıyor.
Çözülmeden rafa kalkıyor.
Bu slogan tipi sohbet, yaşamın her 

anına giriyor.
İşyerinde, evlerde kısa ve kesik 

muhabbetler iletişimi tıkıyor.
Mazeret ise hazır.
Herkesin işi çok.
Herkesin zamanı yok.
Aslında, madem ki vatandaşız.
Önemli konuları, uzun soluklu soh

betlere taşımak zorundayız.
Uzun solumlu sohbet, karşılıklı bir 

alışveriştir.
Birbirini, daha derinliğine tanımak

tır.
Bilgi donanımını arttırmaktır.
Daha önemlisi, bir terapidir.
Tedavidir.
Deşarj olmaktır.
Onun için, mazeretleri sığınmayı bir 

kenara bırakalım.
Birbirimize, zaman ayıralım.

GÜNÜN SÖZÜ
Konuşmak, 
Öğrenmeye yol açar. 

“Gibbon”

ABONE OLDUNUZ MU?

■IB GÜNLÜK SİYASI GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik ilçe yönetimi betediyeyi topa tt~
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
yönetimi 16 
Ağustos'ta yaşanan 
ve 40 dakika içinde 
ilçenin felce 
uğradığı yağmurda 
tedbir almayan 
belediye karşı 
tepkilerini 
sürdürüyor. 
Yerel gazetelerin 
attığı başlıkların 
belediyenin önlem 
almadığının 
göstergesi 
olduğunu ileri süren 
CHP İlçe yönetimi, 
halkın "süreklilik 
haline gelen su 
basması olayını bir 
an önce çözümleyin, 
renkli taş döşemek, 
festival alanları yap
mak yada şelale 
yapmak nasıl 
belediyenin görevi 
ise bu sorunu da 
çözümlemek bele 

• diyenin görevidir" 
sorularından sonra 
Mahrukatçılarında 
"Yıllardır yetkilileri 
Çakaldere sularının 
disiplin altına 
alınması için 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğüne baş 
vurduklarını ancak 
ciddi bir yaklaşım 
göremediklerini" 
söyleyerek 
belediyeyi göreve 
çağırmalarını örnek 
gösteren CHP İlçe 
yönetimi tarafından 
aradan geçen bir 
aydan bu yana 
belediyenin hiçbir 
çalışma yapmadığı 
ileri sürüldü. 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada, ayrıca 
Gemlik'in alt 
yapısının tekrar 
gözden geçirilmesi, 
İstiklal ve Orhangazi 
Caddesinde dükkan
ların neden su 
bastığını yine böyle 
bir yağmurda bas
maması için ne 
yapılabilir soru
larının cevapları ve 
çözümlerinin alt

yapı projelerinde ve 
belediyede mevcut 
olduğu belirtilerek 
şöyle denildi: 
"Çevre yolunun 
altında kalan 
mahalleleri tehdit 
eden Çakaldere'nin 
sorunu ise 
belediyenin 
ihmalinden başka 
bir şey değildir.
Bu bölgede yapmış__ taşan sel sularını
ördüğümüz ince 
leme neticesinde, 
Çakaldere yatağına 
bahçesinin bozul
maması için set çek
ilmesinden dolayı 
dere dere kontrolsüz 
akmaktadır. Dere 
taşma durumunda 
sağa, sola ve dikine 
gelişi güzel akarak 
her yönde bir 
mahalleyi ve odun 
kömür depolarını 
basmakta, oysa 
önüne set çekildiği 
noktadan direk 
aşağı istikamette bir 
menfezle Çarşı

bütün sorun ortadan 
kalkacaktır. Öte yan
dan çakal derenin 
sağ yöne doğru taş
ması halinde kaş 
yaka mahallesinin 
su altında kalma
ması için mahalle 
sakinlerinden 
aldığımız bilgiye 
göre DSİ yıllar önce 
evlerin önünden 

alması için bir kanal 
açmış. En uç 
noktasını ise 50'1 ik 
büzlerle (yaklaşık 
800 metre mesafe 
de) Çarşı Deresine 
bağlamıştır. Bizim 
şüpheyle baktığımız 
bu kanal nerenin 
suyunu alacaktı 
ve nasıl taşıyacaktı. 
Üzerinde bir sürü 
engeller mevcut, 
zaten bundan 
dolayıda kaşyaka 
mahallesi sular 
altında kalmıştır. 
Ayrıca azgın akan 
sular ve taşıdığı 

ağzını tıkayarak 
suların büzün 
üstünden akmasını 
sağlamıştır. Bunun 
neticesinde odun ve 
kömür depoları 
ikinci bir noktadan 
sular altında 
kalmıştır.
Yani görülüyor kİ, 
konu inceleme altına 
alınırsa en azından 
buradaki mahalle 
sakinlerinin ve 
odun kömür depo
larının sel sulan 
altında kalması 
önlenecektir.
Sayın belediye 
başkanımız ne 
bekliyor, 'yemedim, 
yedirmedim, kasam
da bu kadar param 
var” demek övünç 
kaynağı olmamalı, 
halkın bu kadar 
sorunu varken siz 
yatırıma dönüştür- 
müyorsanız, 
suçlusunuz. 
Belediyeler halka 
hizmet için kurul
muş kurululardır. 
Paraları binlerine 
yedirme veya 
kasada depolama 
için değil." 
CHP İlçe yönetimi 
ayrıca, tüm ilçenin 
alt yapısının gözden 
geçirilmesini ve 
mutlaka 
Çakaldere'nin 
kontrol altına alın
ması çalışmalarının 
en kısa zamanda 
başlatılmasını 
istedi.

SSK’da
sağlık karneleri 

önümüzdeki
hafta verilecek

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik SSK 
Hastanesi 
bilgisayarlarının 
uyum göstermemesi 
üzerine verilemeyen 
sağlık Karnelerinin 
önümüzdeki haf
tadan itibaren 
verileceği 
açıklandı.
Uzun bir süredir__
vatandaşların 
sağlık karnesi 
ihtiyacına cevap 
verilemeyince 
sorunun 
bilgisayarlardan 
kaynaklandığı 
öğrenilerek 
Ankara'ya onanma 
gönderilen 
Bilgisayarların 
önümüzdeki 
günlerde hastaneye 
getirilerek

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır.
TEL: (0.505) 48618 24 J

r bÜrsahÂkÎmIyetve 1 
KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR ( 
KÖRFEZ REKLAM I

TEL:(0.224)5139683 j

sistemin yeniden 
kurulacağı bildirildi. 
SSK'lı vatandaşların 
sağlık karnesi için 
Bursa'ya gitmek 
mecburiyetinde 
bırakılmalannı 
önlemek amacıyla 
bir süre önce 
başlatılan sağlık 
karnesi verme 
çahşmalannda 
aksamalar_______
yaşanmıştı.
Ankara'da tekrar 
bakımları yapılan 
sisteme uyum 
sağlayacak 
duruma getirilen 
bilgisayarların çalış
masından sonra 
Sağlık Karnesi 
ihtiyacının tekrar 
hastaneden 
karşılanacağı 
bildirildi.

CHP ilçe yönetiminde basına dağıtılan fotoğrafların 
Deresi’nden bir görüntü de yer alıyordu.
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5 bin vekil öğretmen alınacak
MIHI Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 5 bin 
vekil öğretmen alın
masına yönelik 
çalışmaların da 
tamamlandığını 
bildirdi.
İngilizce, Bilgisayar 
ve Türkçe 
branşlarında öğret
men açığı bulun
duğunu kaydeden 
Çelik, İngilizce ve 
bilgisayar öğretmeni 
açığının sözleşme, 
Türkçe öğretmeni 
açığının da Türk Dili 
ve Edebiyatı öğret
menleri yoluyla 
çözümlemeye 
çalıştıklarını belirtti. 
Açık bulunan 
okullara öğretmen
lerin 
görevlendirilmesi 
talimatı verdiğini 
söyleyen Çelik, 
"Oturarak maaş 
alma yok" dedi.
Çelik, şu anda kağıt 
üzerinde 71 bin 
öğretmen açığı 
olmasına karşın, 28 
bin öğretmen fazlası 
bulunduğunu,

rBÂLlTTÜTMAZEVKÎNİ

I BİZİMLE YAŞAYIN
| O Her çeşit balık ağları

O Sakana Misina Ağları

I
O İp Ağ
O Fanya
O Mantar, kurşun 

İD İp Çeşitleri
O Sandal Malzemeleri
O Kürek 
O Çapa 

IO Macun
O Galvenizli çivi
O TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler 
ile hizmetinizdeyiz

Erkan ŞENEN
ömerbey M ah. Üstün Sok.

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

GSM : (0.532) 297 23 18

fazlalığın daha çok 
meslek branşlarında 
olduğunu bildirdi.
3 Eylül'de yapılan 
öğretmen ata
malarında göreve 
başlamayanların 
yerine yenilerinin 
atanacağını kayde
den Çelik, gelecek 
yıl alınacak öğret
men kadrosuna 
ilişkin bilgilerin 
henüz netleşmediği
ni anlattı.
Çelik, "2005 yılı 
bütçesi çıktıktan 
sonra öncelikle 
bütün kamu için kaç 
kadronun kullanımı
na izin çıkacak, 
bunun kaçı bize 
tahsis edilecek, 
biz ona bakarız" 
diye 
konuştu 

20 YENİ 
ÜNİVERSİTE 
20 ile üniversite 
kurulmasına ilişkin 
çalışmalar konusun
da da bilgi veren 
Çelik, şunları 
söyledi:
"Bizim şu anda yap
tığımız çalışma 
üniversitelerin 
bölünmesinden 
ziyade, üniver
sitelerin diğer 
üniversitelerin 
himayesinde kuru
lan illerdeki fakül
telerin bir rektörlük 
çatısı altında bir
leştirilerek kendi 
yoluna müstakil 
üniversite olarak 
devamlarını, gelişim
lerini sağlamak.
Taşrada belli üniver
sitelere bağlı kuru

lan fakülteler, ancak 
o üniversitelerin 
merkezlerinden him
met buyrulduğu 
kadar imkan buluy
or. Ama müstakil 
üniversite olur da 
oranın rektörlük bir
imleri kurulursa per
sonel dairesi 
başkanlığı, öğrenci 
işleri daire başkan
lığı, yapı dairesi 
başkanlığı gibi 
üniteler bulunursa o 
zaman o üniversite 
kendi ayakları 
üzerinde daha rahat 
durur ve gelişir." 
Bu konuda YÖK ile 
birlikte çalışılıp 
çalışılmadığı 
sorusuna karşılık 
Çelik, "Biz bir çalış
ma yaptıktan sonra 
elbette onlarla pay
laşacağız. YÖK net
icede Türkiye'de 
üniversitelerin bağlı 
olduğu, planlamanın 
yapıldığı yerdir. Ama 
personel, bütçe 
meselesi hükümetle 
ilgilidir" dedi.

Türkiye’de 350 
bin Alzheîmer 

hastası var

Çukurova Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
ve Alzheimer 
Derneği Adana Şube 
Başkanı Prof. Dr. Ali 
Özeren, Türkiye'de 
yaklaşık 350 bin 
alzheimer hastası 
olduğunun 
sanıldığını söyledi. 
Özeren, nastalıgjn, 
özellikle yaşlı nüfusu 
giderek artan 
toplumlarda önemli 
bir sağlık sorunu 
olarak ortaya çık
tığını kaydetti.
Bellek, tanıma, anla
ma, algılama, dikkat, 
hesap yapma, yazı 
yazma gibi bilişsel 
işlevlerin bozulması 
şeklinde ortaya 
çıkan hastalığın 
nedeninin kesin 
olarak bilinmediğini, 
gelişiminde yaşlan
ma sürecinin en 
önemli faktör 
olduğunu belirten 
Özeren, şöyle 
konuştu: "Tüm 
dünyada 20 milyona 
yakın, Türkiye'de de 
yaklaşık 350 bin 
Alzheimer hastası 
olduğu tahmin 
ediliyor. 40-50 
yaşlarında ortaya 
çıkabilse de genellik
le yaşlılık dönemi 
hastalığıdır.
Yaşlılarda, kalp, 
kanser ve beyin 
damar hastalıkların
dan sonra en sık 
rastlanan dördüncü 
sorundur." 
Hastalığın başlangıç 

belirtilerinin 
unutkanlık, karar 
verme yeteneğinin 
azalması ve içe 
kapanma gibi 
davranış değişiklik
leri olduğunu ifade 
eden Özeren, 
"Birçok hasta ve 
yakını değişikliklerin 
nedenini yaşlılığa 
bağladığı ve hekime 
başvurmadığı için , 
kesin hasta sayısını 
bilmekte 
zorlanıyoruz" dedi. 
Özeren, hastanın 

içinde bulunduğu 
sıkıntıların ve 
zamanla bakıma 
muhtaç duruma 
gelmesinin, yakın
larını da ruhsal 
açıdan etkilediğine 
değinerek, "Hasta 
yakınlarının yüzde 
50'den fazlasında 
depresyon ve 
benzeri sorunlar 
yaşanabiliyor. Bu 
nedenle zaman 
zaman hastaya 
bakan kişilere de 
psikolojik ve far
makolojik destek 
vermek zorunda 
kalabiliyoruz " dedi. 
Kesin tedavisi belli 
olmayan hastalığın 
ilerleme sürecinin 
yavaşlatılmasında 
erken tanının önem
ine değinen özeren, 
zihinsel aktivite ile 
çalışanların 
bedensel aktivite ile 
çalışanlara oranla 
alzheimere yakalan
ma riskinin daha az 
olduğunu da 
sözlerine ekledi.
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En meşhur Türk hastalıkları
Eğer bu ülke vatan
daşı iseniz bu 
hastalıkların bir 
kısmı sizde de var. 
Genlerle mi taşınıy
or bilinmez ama 
gelişen teknolojiye 
bile uyum sağla
yarak bu hastalık
lar nesiller boyu 
sürüyor, işte en 
meşhur 40 Türk 
hastalığı: 
01-Kardan adama 
tekme atma veya 
bozmaya çalışma 
hastalığı, 
02-Yeni atılmış bir 
betona basma ve 
isim yazma hastalığı, 
03-Gazete ve 
dergilerdeki resim
lere sakal, bıyık ve g 
özlük yapma 
hastalığı, 
04-En iyi arabayı ben 
kullanıyorum zan
netme hastalığı, 
05-Kar topunun içine 
buz koyma hastalığı, 
06-Cep telefonu kul
lanımının yasak 
olduğu ortamlarda 

i ille de görüşme 
i yapma hastalığı,

07-Belediyenin 
duraklara koyduğu 
saatlerin yelkovan 
ve akrebini sökme 
hastalığı, 
08-Kumsalda Deve 
güreşi yapma 
hastalığı, 
09-Şahin marka 
arabayı, Doğan 
görünümlü yapma 
hastalığı, 
10-Ağaçlara ve park
taki banklara kalp ve 
isim bas harfi kazı
ma hastalığı, 
11-Derslerini çalışıp 
sınıfını geçenleri 
inek sanma 
hastalığı,
12-Mesleğimizdeki 
unvanımızı İngilizce 

olarak söyleme 
hastalığı,
13-Tiki olan insan
ların tikleri ile uğraş
ma hastalığı, 
14-iskambil kağıt
larından kule yapan 
birinin kulesini boz
maya çalışma 
hastalığı, 
15-Cep telefonu ile 
bağıra bağıra konuş
ma hastalığı, 
16-Reklam için 
duvarlara veya 
panolara yapıştırılan 
afişleri yırtma 
hastalığı, 
17-îuvalet duvar
larını defter sanma 
hastalığı, 
18-Otobüs durakları

na "Ateşli sevişirim 
beni ara" yazma 
hastalığı, 
19-Trafikte bizi 
geçen bir Arabayı 
mutlaka yakalayıp 
onu geçmeyi ilke 
sayma hastalığı, 
20-Sinyal verir ver
mez şerit değiştirip, 
kazaya sebebiyet 
verdiğimizde sinyal 
verdik görmüyon mu 
deme hastalığı, 
21-Ara yollardan ana 
yola çıkacak araca 
yol vermeme 
hastalığı, 
22-Ünlü birini 
gördüğümüzde ona 
el sallama hastalığı, 
23-Ünlü birini 
gördüğümüzde 
onunla fotoğraf çek
tirip çok samimiyiz 
havası verme 
hastalığı, 
24-Yasamadığımız 
bir şeyi yasamış gibi 
anlatıp ona 
kendimizi inandırma 
hastalığı, 
25-Otobüs durağa 
yanaştığında ille de 
ön kapıdan inmeye 

çalışma hastalığı, 
26-Otobüs koltuk
larını yırtma ve üzer
lerine acayip acayip 
yazılar yazma 
hastalığı, 
27-Minibüs şoförüy
seniz beğenmeseniz 
bile mutlaka kral FM 
dinleme hastalığı, 
28-Trafikte kırmızı 
ışıkta dururken, yeşil 
ışık yanar yanmaz 
kornaya basma 
hastalığı, 
29-Trafikte kırmızı 
ışıkta dururken 
burun karıştırma 
hastalığı, 
30-Kimsenin herhan
gi bir konu hakkında 
bilgisi olmadığını 
anladığımız anda o 
konu hakkında atıp 
tutma hastalığı, 
31-Elektrik, su, 
doğalgaz, vergi, 
trafik cezası vb., fat
uraları son gününde 
ödeme hastalığı, 
32-Kar yağdığında 
eve bolca ekmek 
alma hastalığı, 
33-Grup halinde bir 
meydana konan 

güvercinlerin üzer
ine koşup onları 
kaçırmaya çalışma 
hastalığı, 
34-Evii olanların 
bekarlara sakin ha 
evlenme demesi 
hastalığı, 
35-Ayni filme giden 
insanların filmden 
çıktıktan sonra filmi 
birbirlerine anlat
maları hastalığı, 
36-Eline silah geçen 
birinin hemen o 
silahla saka yapma 
ihtiyacı duyması 
hastalığı, 
37-Arabayla yolda 
giderken tanıdık biri
ni görünce arabayı 
sakadan onun üzer
ine doğru sürme < 
hastalığı, 
38-Takım elbise giy
ince elini cebe 
sokma hastalığı, ' 
49-Tuttuğu takım 
galip gelince havaya 
silah sıkma 
hastalığı, 
40-Meslek 
arkadaşlarına mesle
ki sakalar yapma 
hastalığı

YENİ TELEFONUMUZU ISI OT ALINIZ
mbm^-513 96 83KÖRFEZ GAZETESİ VE 

KÖRFEZ OFSET

I

ıvı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 5131186 
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C. Savcı lığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1 OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su işlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

1

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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GEILİK'TEUUHMUİM

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
işyeri ve evlere paket sefvisimiz ra*

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK I
Tel: (0.224) 51353 67
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Tüketici güven endeksi düştü
7 bin 612 kişinin
katıldığı anket 
sonuçlarına göre, 
2004 yılı Temmuz 
ayında 105.4 olan 
Tüketici Güven 
Endeksi, Ağustos 
ayında bir önceki aya 
göre yüzde 3.93 
azalarak 101.2 değer
ine indi.
Tüketici Güven 
Endeksi Ağustos 
ayında yüzde 3.93 
oranında düşerek, 
101.2'ye indi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü ile Merkez 
Bankası tarafından 
her ay ortaklaşa 
düzenlenen ve tüketi
cilerin harcama 
davranış ve beklenti
lerinin değer
lendirildiği, Tüketici 
Eğilim Anketi'nin 
Ağustos ayı sonuçları 
açıklandı.
7 bin 612 kişinin 
katıldığı anket 
sonuçlarına göre, 
2004 yılı Temmuz 
ayında 105.4 olan 
Tüketici Güven

Endeksi, Ağustos
ayında bir önceki aya 
göre yüzde 3.93 
azalarak 101.2 değer
ine indi.
Güven endeksindeki 
düşüş, tüketicilerin 
mevcut ve gelecek 
dönem satın alma 
güçlerine, gelecek 
dönem genel 
ekonomik duruma, iş 
bulma olanaklarına ve 
mevcut dönemin 
dayanıklı tüketim malı 
satın almak için 
uygunluğuna dair 
değerlendirmelerinin 
kötüleşmesinden 
kaynaklandı.
Tüketici güven 
endeksinin alt kalem
leri ve değişim oran
larına göre, mevcut 
dönemde satınalma 
gücü endeksi 
94.6'dan 92.7'ye, mev
cut dönemin dayanık
lı tüketim malı satın 
alma için uygunluğu 
endeksi 139.4'den 
133.3'e indi.
Gelecek dönem için 
satın alma gücü 

endeksi 97.9'dan 
94.7'ye, genel 
ekonomik durum 
endeksi 105'den 
98.9'a, iş bulma 
olanakları endeksi de 
90'dan 86.7'ye düştü. 
SATIN ALMA GÜCÜ 
Ankete katılanların 
verdiği yanıtlar 
çerçevesinde kişinin 
6 ay öncesine göre 
şu andaki satın alma 
gücü kapsamında, 
kişilerin geçen aya 
göre satın alma gücü 
"çok daha iyi" diyen
lerin oranı yüzde 
1.9’dan yüzde 1.2'ye, 
"biraz daha iyi" 
diyenlerin oranı 
yüzde 18.4'den yüzde 
18.1'e, "aynı diyen
lerin" oranı da yüzde 
50.1'den yüzde 
48.7'ye indi.
Aynı dönemde "biraz 
daha kötü" diyenlerin 
oranı yüzde 26.2'den 
yüzde 28.2'ye, "çok 
daha kötü" diyenlerin 
oranı da yüzde 
3.3'den yüzde 3.5'e 
çıktı.

Kişilerin gelecek 6 
aylık dönemdeki satın 
alma gücüyle ilgili 
beklentilerinde 
Ağustos ayında 
Temmuz ayına göre, 
"çok daha iyi 
olacak" diyenlerin 
oranı yüzde 1.6'dan 
yüzde 1.1'e, "biraz 
daha iyi 
olacak" diyenlerin 
oranı yüzde 19.4'den 
yüzde 18.2'ye, "aynı 
kalacak" diyenlerin 
oranı yüzde 51.7'den 
yüzde 50.3'e indi. 
"Biraz daha kötü ola
cak" diyenlerin oranı 
yüzde 21.6'dan yüzde 
24.9'a, "çok daha 
kötü olacak" diyen
lerin oranı da yüzde 
2.7'den yüzde 3'e 
yükseldi.
Kişinin gelecek 3 

Cep teleManna yeni tir jörev

aylık dönemde 
Türkiye'nin genel 
ekonomik durumuna 
ilişkin beklentileri 
çerçevesinde, "çok 
daha iyi olacak" 
diyenlerin oranı 
yüzde 2.4'den yüzde 
1.6'ya, "biraz daha iyi 
olacak" diyenlerin 
oranı da yüzde 29'dan 
yüzde 23.9'a geriledi. 
Aynı dönemde "aynı 
kalacak" diyenlerin 
oranı yüzde 42.7'den 
yüzde 44'e, "biraz 
daha kötü olacak" 
diyenlerin oranı 
yüzde 17.4'den yüzde 
22'ye, "çok daha kötü 
olacak" diyenlerin 
oranı da yüzde 
3.1'den yüzde 3.5'e 
çıktı. Kişinin 6 aylık 
dönemde, Türkiye'de 
iş bulma olanaklarına 

ilişkin 
beklentilerinde 
Ağustos ayında bir 
önceki aya göre, 
"belirgin olarak 
artacak", "biraz arta
cak diyenlerin" 
oranında azalma 
yaşanırken, 
"aynı kalacak, biraz 
azalacak, belirgin 
olarak azalacak" 
diyenlerin oranında 
artış yaşandı. 
Endeksin 100'den 
büyük olması tüketici 
güveninde iyimser 
durum, 100'den 
küçük olması tüketici 
güveninde 'kötümser 
durum', 100 olması 
ise tüketici 
güveninde 'ne iyimser 
ne de kötümser 
durum' olduğunu 
gösteriyor.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Ağzınız kokuyur, ya 
da alkol nedeniyle 
trafiğe yakalanmak
tan korkuyorsunuz. 
İşte size en 
büyük yardımcı; cep 
telefonu. Ağız 
kokusunu 
belirleyerek sahibini 
uyaran cep telefon
ları geliyor 
Alman Siemens şir
ketinin sözcüsü, tele
fonlara yerleştirile
cek bir milimetreden 
küçük bir çip 
sayesinde isten
meyen kokuları 
tespit etmenin 
mümkün olacağını

söyledi.
Münih'teki bir
araştırma ekibinin, 
aleti, yeni bir algıla
ma teknolojisi kulla 
narak geliştirmekte 
olduğu belirtildi.
Yeni aletin, kötü

nefes kokusundan 
alkole ve hatta 
atmosferdeki gaz 
seviyelerine 
kadar havayı 
inceleyebileceği 
kaydedildi.

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR
SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
ORKENT SİTESİ - MANASTIR

-te SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA
KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME

tJŞT' Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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ff[ürkiyejnjn elinde t^rihj fırsatlar vafj
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, 
Türkiye'deki 
değişimin dünyada 
dikkatle izlendiğini, 
bundan sonraki 
dönemin, ülkemiz 
için tarihi fırsatlar 
sunduğunu belirterek 
"Türkiye'nin elinde 
tarihi fırsatlar var" 
dedi.
Babacan, 
Milletlerarası Ticaret 
Odası (ICC) Türkiye 
Milli Komitesi'nin 70. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle Esma 
Sultan Yahsı'nda ver
ilen yemek sonrasın
da yaptığı konuşma
da, Türkiye'nin şu 
anda çok hızlı bir 
değişim ve dönüşüm 
içinde bulunduğunu 
ve bunun hem siyasi 
reformlar alanında, 
hem de ekonomide 
çok yakından takip 
edildiğini belirtti. 
"Türkiye, özellikle 

ı son 2 yıldır adeta 
tum dünyanın ilgi 

odağı haline gelmiş 
durumda" diyen 
Babacan, 2001'de tar
ihinin en derin 
ekonomik krizini 
yaşayan ülkenin, o 
günlerden bugüne 
kayda değer bir 
mesafe aldığını 
söyledi.
Babacan, büyümede 
ve enflasyonda reko
rlar kırıldığına, 
TBMM'den uyum 
yasalarının geçtiğine 
dikkati çekerek, 
"Türkiye'nin nispeten 
kısa sürede elde 
ettiği bu başarılar, 
aslında Türkiye'nin 
çok farklı bir döneme 
de bir bakıma girişini 
sağladı. Bundan son
raki dönem, özellikle 
Türkiye için tarihi fır
satlar sunuyor. Şu 
anda pek çok alanda 
Türkiye'nin elinde 
tarihi fırsatlar var" 
diye konuştu.

Hükümet olarak 2 
yıldır büyük bir 
özveriyle çok farklı

alanlarda çok ciddi 
çalışma içine girdik
lerini dile getiren 
Babacan, 
demokratikleşme, 
insan hakları ve 
özgürlükleri alan
larında, Türkiye'nin 
açık ekonomi haline 
gelmesinde büyük 
mesafeler 
kaydedildiğini anlattı.

-"BÜYÜMEDE 
TARİHİ REKORLARA 
DOĞRU YOL 
ALIYORUZ"-

Yıllardır kronik 
enflasyon sorunu 
olan Türkiye'nin, bu 
yıl için koyduğu 
yüzde 12 enflasyon 
hedefinin önünde 

herhangi 
bir engel 
görün
mediğine 
dikkati 
çeken 
Babacan, 
şunları 
söyledi: 
"Türkiye 2 
senede 

başka bir şeyi daha 
ispat etti ki, bir yan
dan enflasyon 
düşerken, bir yandan 
da büyümede tarihi 
rekorlara doğru yol 
alıyoruz. Geçen yıl 
büyümede yüzde 5 
hedef koyduk, yüzde 
5.9 gerçekleşti. Bu yıl 
hedefimiz yine yüzde 
5'ti. Fakat, yüzde 5'in 
çok çok üstünde, 
hatta rekor diye tabir 
edebileceğimiz bir 
büyüme rakamına 
doğru gidiyoruz."

Devlet Bakanı 
Babacan, ilk 6 ayda 
özel sektör yatırım
larının yaklaşık 20 
milyar dolar civarın

da gerçekleştiğini 
kaydetti.
Büyümenin özel sek
tör çabalarıyla 
gerçekleştiğini vur
gulayan Ali Babacan, 
"özel sektörün 
Türkiye'deki bu 
çabası, bu yatırım 
atağı Türkiye'nin sıh
hatli büyümesi, 
ekonomisinin sıhhatli 
bir yapıya kavuşması 
için büyük önem arz 
ediyor" dedi.

Siyasi istikrar ve 
makro ekonomik 
istikrar konusunda 
önemli mesafeler 
kaydettiklerini 
belirten Babacan, 
"Artık, önünü daha 
iyi gören bir Türkiye 
var" diye konuştu. 
Bakan Babacan, 1 
Ocak 2005'ten 
itibaren yeni Türk 
Lirası'na geçileceğini 
anımsatarak, "Şu 
anda kullanmakta 
olduğumuz TL, 
dünyada en çok sıfırı 
olan para birimi. 1

Ocak'tan itibaren 6 
sıfırı atıyoruz.
Yeni para birimimiz, 
dünya ile daha iyi 
entegre olma yolun
da hızla yol alan 
Türkiye'nin değerini 
kaybetmeyen bir para 
birimi olacak" dedi.

-YABANCI 
SERMAYE 
GİRİŞİNDE ARTIŞ-

Yatırım ortamını 
iyileştirme konusun
da önemli çalışmalar 
yaptıklarını, geçen yıl 
yeni bir yabancı ser
maye yasası çıkardık
larını anlatan 
Babacan, Haziran 
2003'e kadar olan 
dönemde 
Cumhuriyet tarihinde 
kurulan yabancı 
sermayeli şirket 
sayısı 
6 bin 600 iken, 
Haziran 2003'ten 
bugüne 2 bin 300'ü < 
aşkın şirket 
k u r u I d uğun a işaret__
etti.

Renkli gıdalardan uza/t durun
Sağlık Bakanlığı, 
hazır gıdaların 
insan sağlığının 
bozulmasında risk 
faktörü olduğu 
yönünde uyarıyor. 
Besinlerin raf 
ömrünün uzatıl
ması, lezzet ve 
görünümlerinin 
değiştirilmesi için 
kullanılan maddeler 
kanser riskini 
artırıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 
hazırladığı "Kanser 
Raporu"na göre, 
kanserin beslenme 
ile ilgisi yüzde 10- 
70 arasında 
bulunuyor.
Besinlerde üreyen 
küf ve toksinler, 
besinlerdeki nitrat

ve nitritler doğal 
kanserojenler 
olarak insan 
sağlığını tehdit 
ediyor. Besinlerin 
aşırı saflaştırılması 
posa ve antioksi- 
dantların kaybına 
neden olarak 
kanser riskini 
artırıyor.
Raporda, "Örneğin 
buğdayın kepeği ve 

özü alınarak beyaz 
un haline getir
ildiğinde, kanser
den koruyucu mad
delerin yüzde 90*ı 
kaybolur. Tüketilen 
buğdayda posa 
azaldığından, 
kolorektal kanser 
riski artar. Taze 
sebze ve meyveler 
toplandıktan sonra 
işleme koşullarına

bağlı olarak vitamin 
değerlerinde azal
malar olur" bilgi
sine yer verildi. 
Rapora göre, besin 
maddelerinin uzun 
süre bozulmadan 
saklanabilmesi, raf 
ömrününün uzatıl
ması, lezzet ve 
görünümlerinin 
değiştirilmesi 
amacıyla kullanılan 
bazı bileşikler ve 
renk vericiler 
kanser riskini 
artırıyor. Yapay tat
landırıcıların öner
ilen miktarın 
üzerinde 
tüketilmeleri 
halinde idrar yolu 
kanserlerine neden 
oluyor.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET ^m^-513 96 83

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4013130

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR
TEL : 513 26 10
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Her yönüyle Yeni Türk Lirası
Türkiye, uzun yıllar 
boyunca parasından 
sıfırları atmaya çalıştı. 
Ama ne siyasi seyir, 
ne de ekonomik tablo 
buna bir türlü izin ver
medi. Ama şimdi, 
özellikle de tek haneli 
rakamlara gevşeyen 
enflasyon rakam
larının ve halkın sıfır
lardan bezmesinin 
verdiği destekle, 
2005 yılında Türk 
Lirası'ndan (TL) 6 sıfır 
atılacak ve Yeni Türk 
Lirası (YTL) ile alış 
veriş yapılmaya 
başlanacak. Böylece, 
halkın çok sıfırlar 
sebebiyle yaşadığı 
karmaşanın minimu
ma inmesi bek
lenirken, Merkez 
Bankası'nın para 
basım maliyeti de 
azalacak ve banknot 
kalitesi iyileştirilecek. 
1 milyon ve 500 bin 
■İralar madeni paraya 
dönüştürülecek.
Merkez Bankası'na 
göre, enflasyonun tek 
haneli rakamlarda 
ilerleyişi ve atılan 
sıfırlarla, paranın da 
itibarı artacak.
1 Ocak - 31 Aralık 
2005 tarihleri arasında 
tüm mal ve hizmet 
bedellerinin hem TL, 
hem de YTL cinsinden 
olmak suretiyle 
etiketlerde gösterilme
si mecburi. Bu uygula
maya uymayanlara 
150-160 milyon lira 
arasında para cezası 
verilecek. Ayrıca yıl 
boyunca Türkiye 
çapında Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlükleri 
tarafından fiyat etiket
leri denetlenecek. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, sonbahar 
döneminde "Sıfırlara 
Elveda, Kuruşlara 
Merhaba" sloganıyla 
başlatacağı kampan 
yada, tüketicileri ve 
satıcıları fiyat etiket
lerine önem vermeleri 
konusunda uyarmayı, 
ikili fiyat etiketi uygu
lamasına uymayan iş 
yerlerini şikayet 
etmeleri konusunda 
tüketicileri bilinçlen 
dirmeyi hedefliyor. 
Halen tedavülde olan 
banknotlar ise,
1 Ocak 2006 tarihin
den itibaren 10 yıllık 
zaman aşımı boyunca 
sadece Merkez

Bankası şubelerinden 
ve Merkez Bankası 
şubesi olmayan 
yerlerde de, Ziraat 
Bankası şubelerinden 
kabul edilecek. 
YTL'NİN YARARLARI 
NELER OLACAK? 
Derlenen bilgilere 
göre, daha önce de 
TL'den sıfır atılmasına 
yönelik çabalar olmuş
tu. TL'den 5 sıfır 
atılması konusunda 
hazırlanan yasa 
tasarısı 25 Aralık 
1998'de Başbakanhk'a 
gönderildi.
Sonrasında ise, 6 sıfır 
atılmasını öngören 
ikinci bir tasarı, 26 
Mayıs 2002'de 
Ekonomiden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı'na 
ulaştırıldı. Ancak, 
gerek kriz sonrası 
etkin olan geçiş süre
ci, gerekse enfias 
yonun tek haneli 
rakamlara 
düşürülmesini bekle 
yiş, bu geçiş içinde 
2005 yılının beklenme
sine yol açtı. 
20 milyon ile, 
dünyadaki en büyük 
kupürlü banknot 
Türkiye'de ve bu, 
TL'nin itibarını ortadan 
kaldırdığı gibi, 
vatandaşı da psikolo
jik olarak olumsuz et 
kiiiyor. 23 yılda 11 yeni 
kupür çıkartmak 
zorunda kalan Merkez 
Bankası, sıfır atmanın 
gerekçesi olarak 
enflasyonda kalıcı bir 
gerileme trendi 
yakalanmasını ve tek 
haneli enflasyon 
rakamlarının 
görülmesini, siyasi 
istikrarın yerleşmesini 
ve ekonomik progra
ma bağlılık ışığında 
risklerin minimuma 
inmesini gösteriyor. 
Merkez Bankası, 
konuyla ilgili olarak, 
bugüne kadar parasın
dan sıfır atan 49 
ülkenin deneyimleri 
üzerinde çalışma 
yaptı. Sıfır atılmasını 
teknik bir ihtiyaç 
olarak gören Merkez

Bankası, yıllardır 
sürdürdüğü hazırlık
ların ardından, yasal 
sürecin de tamamlan
ması ile kollan sıvadı. 
2003 Eylül'ünden 
itibaren resmi 
çalışmalar başladı. 
Yasal süreç de 31 
Ocakta, konuyla ilgili 
yasanın Resmi 
Gazete'de yayımlan
ması ile tamamlandı. 
ÇOK SIFIRIN NE 
ZARARI VARDI?
Sıfırı bol rakamlar; 
parasal değerlerin 
ifadesinde ve yazımın
da, vezne işlem
lerinde, muhasebe ve 
istatistik kayıtlannda, 
bilgi-işlem program
larında, fiyat etiket
lerinde, taksimetrel
erde, kısacası hayatın 
hemen hemen her 
alanında sorun getiri 
yordu. Milyon ve mil
yardan sonra katril 
yonun da hayata 
girmesi halkın 
psikolojisini olumsuz 
etkiliyordu. Bir tarafta 
da, dünyada en çok 14 
haneye kadar değer
lerin ifadesi mümkün 
olduğu için, ulus
lararası hesaplama 
ve işlemlerde de 
sorunlar yaşanıyordu. 
Banknotların daha 
kolay tanınması ve 
karışıklık yaşanma
ması için aynı satmal
ına gücüne sahip 
kupürler, benzer 
renk ve tasarımlarda 
üretilecek. 1, 5,16 ve 
20 YTL, dolaşımdaki 
1, 5,10 ve 20 milyon 
liralık banknotlara 
benzeyecek. 50 ve 
100 YTL ise farklı 
olacak. YTL'de 
kabartma teknikleri 
geliştirilecek.
200 ve 500'lük YTL 
kupürlerinin basılma- 
masının sebebi, bu 
banknotların perak
ende pazarında çok 
nadir kullanılacağı 
yönündeki tahminler. 
100 YTL'den büyük 
banknot basılma- 
masının bir sebebi de, 
büyük kupürlerin 

etkisiyle piyasada 
sahteciliğin ulus
lararası boyutunun 
engellenmesi ve 
kara para aklayanların 
işlerinin 
kolaylaştırılmaması. 
İşin bir boyutuna da 
ekonomik hedefler 
ışığında yaklaşan 
Merkez Bankası'na 
göre, 100 YTL'nin alım 
gücü, 2059 yılında 
bugünkü 20 milyon 
liranın alım gücüne 
denk düşecek.
2006 yılından sonra 
enflasyonun yüzde 
5'lerin altında 
seyretmesinin hede
flendiğini de hesaba 
katınca, 200 YTL gibi 
büyük banknotlara 
ihtiyaç olmayacağına 
işaret ediliyor.
YTL İLE MERKEZ 
BANKASI'NIN 
HEDEFİ NE?
Bir YTL, 100 YKr'ye 
(yeni kuruş'a) eşit ola
cak ve YTL olarak 470 
milyon adet banknot 
basılacak. YTL ile, , 
ekonomik gücünün 
yanında, kötü kul
lanımından dolayı da 
yıpranmış görünen 
paraya yeniden değer 
kazandırılması hedef 
leniyor. Böylece para 
mn çok sık el değiştir 
mesi sebebiyle mil 
yonlarca dolara mal 
olan 'yeni banknotlar 
piyasaya sürme' ihti 
yacının da giderilmesi 
planlanıyor. Zira, Türki 
ye'de paranın kötü 
kullanımından dolayı 
her iki yılda bir teda 
vüldeki 2 milyar adet 
banknotun tamamının 
değiştirilmesi gerekli 
oluyor ve bunun 
maliyeti de 10 milyon 
doları buluyor.
Merkez Bankası'na 
göre, TL'den sıfır 
atılmasının toplam 
maliyeti 10 milyon 
doları bulacak. Kupür 
maliyetinin ise 
ortalama 60 bin lira 
olması bekleniyor. 
Merkez Bankası'nın 
hedefi, madeni parayı 
yeniden topluma 
kazandırmak. Yeni 
madeni paralar 1 Yeni 
Kuruş, 5 Yeni Kuruş, 
10 Yeni Kuruş, 25 Yeni 
Kuruş, 50 Yeni Kuruş 
ve 100 Yeni Kuruş (1 
Yeni Türk Lirası) 
olmak üzere 6 birim 
olarak basılacak. 1

Yeni Türk Lirası hem 
madeni para olarak, 
hem de banknot 
olarak piyasaya 
sunulacak. 31 Aralık 
2004 tarihine kadar 
basılacak toplam 
madeni para adedi, 
1 milyar 200 
milyon olacak. 
Madeni paraların 
Türkiye çapında 
dağıtımı, Maliye 
Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Merkez 
Bankası, Ziraat 
Bankası, PTT Genel 
Müdürlüğü ve 
Darphane ve Damga 
Matbaası Genel 
Müdürlüğü arasında 
yapılacak işbirliği 
protokolü ile 
gerçekleştirilecek 
PARADA HEP 
"YENİ" İBARESİ 
BULUNACAK MI? 
Hayır. Hedef, belli bir 
süreden sonra "Yeni" 
tabirinden vazgeçmek. 
Birimlerdeki "yeni" 
ifadesini kaldırmak 
konuşunda yetki_____
Bakanlar Kuruîu'nda. 
Zaten YTL'ye dair 
kanunda da, belli bir 
süre sonra yeniden TL 
birimine dönülmesi 
öngörülüyor 
Halen tedavülde olan 
banknotlar, 1 Ocak 
2006 tarihinden 
itibaren 10 yıllık 
zaman aşımı boyunca 
sadece Merkez 
Bankası şubelerinden 
ve Merkez Bankası 
şubesi olmayan yer
lerde de, Ziraat 
Bankası şubelerinden 
kabul edilecek. Merkez 
Bankası, eski ban
knotların imha edilme
si konusunda 
TÜBİTAK'la ortak bir 
çalışma yürütmek 
istiyor.
1 Ocak - 31 Aralık 
2005 tarihleri arasında 
tüm mal ve hizmet 
bedellerinin hem TL, 
hem de YTL cinsinden 
olmak suretiyle 
etiketlerde gösterilme
si mecburi. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması 
Genel Müdürlüğü'nün 
aldığı tedbirler kap
samındaki bu uygula
mada hedef, "ikili 
Fiyat Etiketi" ile tüketi
cilerin yeni para 
birmine alışma 
süresinde zarar

görmelerini önlemek. 
Bu uygulama 
kapsamında; hem 
üzerinde 6 sıfır bulu
nan TL, hem de 
YTL karşılığı olan 
fiyat etiketleri birarada 
yer alacak. 
UYGULAMAYA 
UYMAYANLARA CEZA 
Bu uygulamaya 
uymayanlara 150-160 
milyon lira arasında 
para cezası verilecek. 
Ayrıca yıl boyunca, 
Türkiye çapında 
Sanayi ve Ticaret il 
Müdürlükleri tarafın
dan fiyat etiketleri 
denetlenecek. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, 
sonbahar döneminde 
"Sıfırlara Elveda, 
Kuruşlara Merhaba" 
sloganıyla başlatacağı 
kampanyada, tüketici
leri ve satıcıları fiyat 
etiketlerine önem 
vermeleri konusunda 
uyarmayı, ikili fiyat 
etiketi uygulamasına 
uymayan iş yerlerini 
şikayet etmeleri___
konusunda tüketicileri 
bilinçlendirmeyi 
hedefliyor. Sanayi 
Bakanlığı da, denetim 
eksikliği olmaması 
için İçişleri 
Bakanlığı'ndan yardım 
istedi. Sanayi 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı aracılığıyla 
belediyelerden, 
uyarıları dikkate 
almayan satış 
noktalarının ceza- 
landırdılmasını istedi. 
İçişleri Bakanlığı da 
belediyeleri, 'çift 
etiket' uygulaması 
konusunda 
sözkonusu 
mağazaların denetlen
mesi için uyardı.
Vergi iadeleri 1 Ocak 
2005 tarihi itibarıyla 
YTL olarak alınacak. 
SSK'ya teslim edilecek 
vergi iade zarflarının 
nasıl iletileceği 
konusunda ise kararı 
Maliye Bakanlığı vere
cek. Ayrıca SSK'nın, 
kurum olarak sistem
lerini 31 Aralık 2004 
akşamından sonra 5 
gün kapalı tutmayı 
planladığı, online 
bankalar için ertesi 
gün sabah saat 10'a 
kadar olan günlük 
mutabakatın 31 Aralık 
2004 akşamı 
bitirilmesini hedef 
aldığı kaydedildi.
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“Sermaye girişinde rekora gidiyoruz’’
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, bu yıl da 
doğrudan yabancı 
sermaye girişinde 
rekora doğru 
gidildiğini belirterek, 
"Temmuz sonu 
itibariyle giriş rakamı 
1.8 milyar dolara 
ulaşmış durumda" 
dedi.
Babacan, yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'nin şu anda 
çok hızlı bir değişim 
ve dönüşüm içinde 
bulunduğunu ve 
bunun hem siyasi 
reformlar alanında, 
hem de ekonomide 
çok yakından takip 
edildiğini belirtti. 
"Türkiye, özellikle 
son 2 yıldır adeta tüm 
dünyanın ilgi odağı 
haline gelmiş durum
da" diyen Babacan, 
2001'de tarihinin en 
derin ekonomik krizi
ni yaşayan ülkenin, o 
günlerden bugüne 
kayda değer bir mesa 
fe aldığını söyledi. 
Babacan, büyümede 
ve enflasyonda rekor
lar kırıldığına, 
TBMM'den uyum 
yasalarının geçtiğine 
dikkati çekerek, 
"Türkiye'nin nispeten 
kısa sürede elde 
ettiği bu başarılar, 
aslında Türkiye'nin 
çok farklı bir döneme 
de bir bakıma girişini 
sağladı. Bundan son
raki dönem, özellikle 
Türkiye için tarihi fır
satlar sunuyor. Şu 
anda pek çok alanda 
Türkiye'nin elinde tar
ihi fırsatlar var" diye 
konuştu.
Hükümet olarak 2 
yıldır büyük bir 
özveriyle çok farklı 
alanlarda çok ciddi 
çalışma içine girdik
lerini dile getiren 
Babacan, demokratik
leşme, insan hakları 
ve özgürlükleri alan
larında, Türkiye'nin

açık ekonomi haline 
gelmesinde büyük 
mesafeler kaydedil 
diğini anlattı.
"BÜYÜMEDE TARİHİ 
REKORLARA 
DOĞRU YOL 
ALIYORUZ" 
Yıllardır kronik 
enflasyon sorunu 
olan Türkiye'nin, bu 
yıl için koyduğu 
yüzde 12 enflasyon 
hedefinin önünde 
herhangi bir engel 
görünmediğine 
dikkati çeken 
Babacan, şunları 
söyledi:
"Türkiye 2 senede 
başka bir şeyi daha 
ispat etti ki, bir yan
dan enflasyon 
düşerken, bir yandan 
da büyümede tarihi 
rekorlara doğru yol 
alıyoruz. Geçen yıl 
büyümede yüzde 5 
hedef koyduk, yüzde 
5.9 gerçekleşti. Bu yıl 
hedefimiz yine yüzde 
5'ti. Fakat, yüzde 5'in 
çok çok üstünde, 
hatta rekor diye tabir 
edebileceğimiz bir 
büyüme rakamına 
doğru gidiyoruz." 
Devlet Bakanı 
Babacan, ilk 6 ayda 
özel sektör yatırım
larının yaklaşık 20 
milyar dolar civarında 
gerçekleştiğini 
kaydetti.
Büyümenin özel 
sektör çabalarıyla 
gerçekleştiğini vurgu
layan Ali Babacan, 
"Özel sektörün 
Türkiye'deki bu 
çabası, bu yatırım 
atağı Türkiye'nin 
sıhhatli büyümesi,

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı 
bakımlı daire Sahibinden Satılık Daire

Diş Hekimi Özcan VURAL
Tel: 513 14 76 • 51318 99 GSM: 0.533.356 44 39

ekonomisinin 
sıhhatli bir 
yapıya 
kavuşması 
için büyük 
önem arz 
ediyor" dedi. 
Siyasi istikrar 
ve makro 
ekonomik

istikrar konusunda 
önemli mesafeler 
kaydettiklerini 
belirten Babacan, 
"Artık, önünü daha 
iyi gören bir Türkiye 
var" diye konuştu. 
Bakan Babacan, 1 
Ocak 2005'ten 
itibaren yeni Türk 
Lirası'na geçileceğini 
anımsatarak, "Şu 
anda kullanmakta 
olduğumuz TL, 
dünyada en çok sıfırı 
olan para birimi. 1 
Ocak'tan itibaren 6 
sıfırı atıyoruz. 
Yeni para birimimiz, 
dünya ile daha iyi 
entegre olma yolunda 
hızla yol alan 
Türkiye'nin değerini 
kaybetmeyen bir para 
birimi olacak" dedi. 
YABANCI SERMAYE 
GİRİŞİNDE ARTIŞ 
Yatırım ortamını 
iyileştirme konusun
da önemli çalışmalar 
yaptıklarını, geçen yıl 
yeni bir yabancı 
sermaye yasası 
çıkardıklarını anlatan 
Babacan, Haziran 
2003'e kadar olan 
dönemde Cumhuriyet 
tarihinde kurulan 
yabancı sermayeli şir
ket sayısı 6 bin 600 
iken, Haziran 2003'ten 
bugüne 2 bin 300'ü 
aşkın şirket kurul
duğuna işaret etti. 
Babacan, şunları 
kaydetti: 
"Doğrudan yabancı 
sermaye girişinde 
bu sene yine bir 
rekora doğru 
gidiyoruz. Temmuz 
sonu itibariyle giriş 
rakamı 1.8 milyar

dolara ulaşmış 
durumda.
Bu Türkiye 
ekonomisinin kapa
sitesi yanında yine de 
çok çok az bir rakam. 
Ancak, geçen yılın ilk 
7 ayına baktığımızda 
3 mislini aşkın bir 
artış söz konusu, 
özellikle önümüzdeki 
dönemde Türkiye'nin 
AB ile ilgili üyelik 
sürecinde her şeyin 
planlandığı gibi gittiği 
durumda, doğrudan 
yabancı sermaye gir
işinde ciddi artışlar 
bekliyoruz.
Türkiye büyük bir 
pazardır. 70 milyonu 
aşkın nüfusu var. Kişi 
başına düşen milli 
gelirimiz bu yıl 4 bin 
dolar civarında ola
cak. Ancak bunu 
satın alma gücü 
paritesine göre 
hesap ettiğimizde 
7-8 bin dolar gibi bir 
rakama ulaşacağız. 
70 milyon nüfusu 
olan ve satın alma 
gücü paritesine göre 
7-8 bin dolar geliri 
olan bir ülke büyük 
bir pazar." 
Türkiye'nin, çok ulus
lu firmaların yanı sıra 
küçük ve orta boyutlu 
Avrupah firmaların da 
gittikçe daha fazla ilgi 
odağı haline geldiğini 
ifade eden Babacan, 
şöyle dedi: 
"Geçenlerde Sivas'ta 
40 fabrikanın temeli 
atıldı. 3'ü yüzde 100 
yabancı sermayeliydi. 
Düşünün ki, Sivas'a 
bile küçük ve orta 
boyutlu yabancı ser
maye geliyor. Bu da 
artık Türkiye'de 
işlerin değişmeye 
başladığının ve 
ekonomimizin, 
sanayimizin yapısının 
çok farklı noktaya 
gittiğinin önemli 
göstergelerinden 
birisi."
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Dokuz Eylül Üniver
sitesi (DEÜ) Deniz 
Bilimleri ve 
Teknolojisi 
Enstitüsü'ne ait "K. 
Piri Reis" adlı 
araştırma gemisinin, 
Karadeniz'de petrol 
arama çalışmalarına 
başladığı bildirildi. 
DEÜ Deniz Bilimleri 
ve Teknoloji 
Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Mümtaz Tıraşın, 
Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı 
(TPAO) ve British 
Petrol (BP) yetk
ililerinin isteği 
doğrultusunda, 
geminin 
Karadeniz'de 15 gün 
boyunca incelemel
erde bulunacağını 
belirtti.
Geminin deniz zemi
ninde ve suyunda 
çeşitli araştırmalar 
yapacağını ve 
sonuçlarını TPAO ile 
BP'ye ulaştıracak
larını belirten 
Tıraşın, bu 
sonuçların bölgede 
petrol ya da doğal- 
gaz bulunup bulun
madığı yönünde 
önemli bilgi teşkil 
edeceğini kaydetti. 
GEMİDE 22 KİŞİ 
GÖREV YAPIYOR 
"K. Piri Reis" 
araştırma gemisinde 
TPAO, BP ve 
DEÜ'den 10'u bilim
sel personel olmak 
üzere, toplam 22 
kişinin görev yap
tığını ifade eden 
Tıraşın, şu bilgileri 
verdi: "Karadeniz

Kıta Sahanlığı'nda 
petrol arama çalış
maları var. TPAO ve 
BP tarafından 
yapılan bir istekle, 
enstitümüze ait 
gemi de bölgede, bu 
kurumlardan gelen 
yabancı araştırma
cıların katılımıyla 
çalışmalarına 
başladı. 15 gün 
boyunca zeminden 
"KOR" adı verilen 
bir cihazla örnek alı
nacak. Hopa-Artvin 
açıklarında bulunan 
gemi, suyun sıcak- 
hk-tuzluluk, ortam
daki planktonların 
durumu, çevresel 
değişiklikler, 
zeminde yaşayan 
canlılar, suyun ışık 
geçirgenliği gibi 
konuları belirleye
cek. Deniz suyunda 
çözümlenmiş oksi
jen miktarı ölçüle
cek. Sudaki 
kimyasal maddeler, 
deniz suyunda ve 
tabanındaki birçok 
konuda örnekler 
alınarak, incelemel
erde bulunacak." 
Tıraşın, gelecek yıl
bölgeye daha büyük 
ve teknolojik kapa
siteye sahip gemi
lerin gelerek 
incelemelerde bulu
nacağını belirterek, 
"K. Piri Reis"in yap
tığı incelemelerin 
sonraki araştır
malara temel oluştu
racağını, bu nedenle 
yapılan çalışmaların 
büyük önem 
taşıdığını vurguladı.

ÇEVREMİZİ 
TEMlZ TUTALIM
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Horlamaya ‘emzikli’ çözüm! Kalp çarpıntısını
Çoğu zaman çiftleri 
boşanma noktasına 
getiren, eşlerden 
birine kabus dolu 
günler yaşatan horla
ma, artık tarihe 
karışıyor.
Bebek emziğine ben
zeyen cihaz, gece 
yatarken ağıza alınıy
or. Dil dişlerin arasın
da hareketsiz kaldı 
ğından, horlama 
ortadan kalkıyor.
Çoğu zaman çiftleri 
boşanma noktasına 
getiren, eşlerden 
birine kabus dolu 
günler yaşatan

Çocuğunuzun mışıl mışıl uyuması elinizde
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Göğüs 
Hastalıkları ve Uyku 
Bozuklukları Doktoru 
Ceyda Kırışoğlu uyku 
problemi yaşayan 
ailelere çeşitli 
tavsiyelerde 
bulunuyor 
Hepimiz gece boyun
ca defalarca uyanırız, 
ardından güvende 
olduğumuzu görüp 
uyumaya devam eder
iz. Sadece birkaç 
saniye sürdüğü için 
çoğumuz 
uyandığımızın farkına 
bile varmayız JBu 
durum çocuklar için 
de geçerli. Ancak tek 
bir fark var. Onlar 
uykuya geçerken yine 
başlangıçtaki şartların 
yerinde olmasını istiy
or. Bunlar kucağa 
alınma, ayakta sallan
ma, biberon veya 
emzikle uyuma veya 
anne sütü emme gibi 
anne ve babanın uyku 
düzenini bozabilecek 
her türlü şart olabilir. 
Bu sebeple çocuğun 
tek başına uyumayı 
öğrenmesi büyük 
önem taşıyor.
Kendi kendine yatsın 
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Göğüs 
Hastalıkları ve Uyku 
Bozuklukları Doktoru 
Ceyda Kırışoğlu uyku 
problemi yaşayan 
ailelere şu tavsiyel
erde bulunuyor: 
“Anne ve babaların 
çocuğun uykuya 
geçişi sırasındaki 
alışkanlıklarını kır
ması gerekiyor. Bu 
durumda her ailenin 
yapısına ve isteklerine 
göre farklı metotlar

horlama, artık tarihe dertleri son bulacak.
karışıyor.
Çünkü Alman bilim 
adamlarının 
geliştirdiği bir cihaz 
sayesinde, artık daha 
sessiz geceler 
geçirmek mümkün 
olacak. Aynı emziğe 
benzeyen cihaz 
sayesinde horlama 
sorunu çekenlerin 

denenebilir. En önemli 
nokta çocuğun yatağa 
uykusu gelmişken 
ancak hâlâ uyanıkken 
konması ve kendi 
kendine uykuya dal
mayı öğrenmesidir. 
Uyku alışkanlığının 
değiştirilmesinde ilk 
birkaç gün zor anlar 
yaşanabilir. Ancak 
daha sonra hem sizi 
hem de çocuğunuzu 
güzel bir uyku bekliy
or. Özellikle bebeklik 
çağında gece boyun
ca sık sık uyanma 
görülebilir. Çocuk 
belli bir miktarda süt 
içmeden veya mama 
yemeden uykuya 
dönemez. Bebeklerin 
6. aydan sonra gece 
uyku sırasında 
beslenme ihtiyaçları 
yoktur. Daha çok 
anneyle arasında key
ifli bir bağlantı olarak 
kabul edilir. Gerek 
uyanık geçirilen sür
eye bağlı gerekse de 
altının daha sık ıslan
masına bağlı uykusu 
bölünür. Bu çocuklar
da geceleri içilen sıvı 
miktarı yavaş yavaş 
azaltılabilir. Beslenme 
aralıkları uzatılmaya 
çalışılmalıdır. Her 
şartta çocuğunuz bu 
isteğinde diretirse 
verilen sıvı 
sulandırılabilir. Her 
geçen gün daha çok 
sulandırdığınız süt 
veya meyve suyu 
artık cazibesini 
yitirdiğinde gece 
uykusu daha az 
bölünecektir. Altıncı 
ayda bebeğiniz gece 
aralıksız 9-10 saat 
uyuyabilmelidir.” 
Çocuk bahane üretir

Almanya'nın Göttin 
gen Üniversitesi'nce 
geliştirilen mucizevi 
cihaz, bir bebek emz
iğiyle aynı mantıkla 
çalışıyor. Horlama 
şikayeti bulunan kişi, 
gece yatarken 
mucizevi emziği kul
lanmaya başladığın
da dili dişlerin arasın

Çoğu ailede akşamları 
çocuğun uyku zamanı 
geldiğinde evde 
büyük bir gerginlik 
yaşanır. En sık 3 ile 6 
yaş arasında olmak 
üzere 2 yaşından 
sonra uyku zamanı, 
uyumamak için 
bahanelerin bulun
maya çalışıldığı bir 
dönem haline gelir. 
Dr. Ceyda Kırışoğlu, 
“Anne ve babaların 
veya çocukla ilgilenen 
kişinin sınırlarını 
koyamaması sonucu 
yatma zamanını gecik
tirmeye yönelik 
davranışların 
sergilendiği bir 
dönemdir” diyerek - 
şöyle devam ediyor: 
“Bu biraz daha tele
vizyon seyretmek, bir 
masal daha dinlemek, 
tekrarlayan ‘iyi gecel
er’ öpücükleri, bir bar
dak su, tuvalete gitme 
isteği gibi her türlü 
bahaneyi kapsar. 
Bunlar özellikle 
çocuğun ebeveynler
ine kabul ettireceğine 
inandığı bahanelerdir. 
Eğer yatma vakti ile 
ilgili şartlar kesin 
olarak konmaz ise 
çocuk her gece daha 
geç saatte yatmak 
isteyecek ve kendisi 
için gerekli olan süre 
kadar uyuyamayacak- 
tır. Tedavide her 
ailenin yaklaşımı ve 
istekleri farklı olacağı 
için ortak bir metot 
belirlemek çok doğru 
olmaz. Ancak genel 
olarak uyku zamanı 
için belirli şartlar 
olmalı, ebeveynler 
ortak hareket etmeli 
ve kararlı bir tutum

da hareketsiz kalıyor. 
Gürültü çıkmıyor 
Emziğin ağızda 
bulunmasıyla kişi, 
uykusu sırasında 
ağzını açamıyor ve 
gürültü yapamıyor. 
Bu sayede birçok 
ailenin gecelerini 
kabusa çeviren horla
ma sesinin çıkması 
engelleniyor. Ayrıca 
uzmanlar, araştırma 
sonucunda 10 kişi
den 7'sinin horlama 
sorunun 
çözüldüğünü 
söylüyor.

sergilemeliler.” 
Şartları bebek değil 
siz koyun 
Bebeğinize düzenli 
uyku alışkanlığı 
kazandırmak için 
aşağıdaki tavsiyeleri 
uygulamanızda fayda 
var:
* Yatma zamanı ile 
ilgili protestoları 
duymayın.
* Çocuğunuzu uykusu 
geldiğinde ancak hâlâ 
uyanıkken yatırın.
* Her sabah aynı saat
te kalkmasını sağlayın 
(hafta sonları dahil).
* Her gün açık havada 
bir süre oynamasına 
ve güneş ışığı ile 
temasına imkan verin. 
* Emzik, biberon, 
ayakta sallama gibi 
yöntemlerden kaçının. 
* Zaman içinde 
çocuğunuzun yatma 
saatini birkaç günde 
bir 15 dakika erkene 
alın. Ancak bu konu
da acele etmeyin.
* Sizden gece boyun
ca ayrı kalma 
endişesini azaltacak 
en sevdiği oyuncağı 
veya battaniyesi ile 
uyumasına izin verin. 
* Uyumadan önce onu 
canlandıracak oyun
lardan kaçının.
* Gece uyandığında 
da onu sık sık uyan
maya teşvik edecek 
şekilde eğlenceli 
olmayın, sıkıcı olmaya 
özen gösterin.
* Yatak odasında tele
vizyon bulundur
mayın.
* Uyumadan 3-4 saat 
önce kola, çay gibi 
kafeinli içeceklere izin 
vermeyin.

dikkate alın

En önemli kalp 
sorunlarının başında 
gelen çarpıntı ya da 
ritim bozuklukları, 
gerekli tedavi yapıl
madığında ölümcül 
vakalarla sonuçlan
abiliyor.
Kalp çarpıntılarının 
en önemli nedeni 
olarak stres göster
ilirken, fazla kahve 
ve çay içimi ile 
sigaranın bu durumu 
tetiklediği belirtiliyor. 
Eskişehir 
Osmangazi Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Bülent 
Görenek, ‘ölüm 
habercisi’ olarak 
nitelendirdiği kalp 
çarpıntılarına karşı 
zamanında gerekli 
önlemler alınmadığı 
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takdirde ölümle 
sonuçlanabileceğini 
söyledi.
Görenek, 
bu tür çarpıntıların 
daha önce kalp 
kaslarında 
meydana gelen 
zedelenmelerden 
kaynaklandığını 
söyledi.
Kalp çarpıntıları, 
kalbin alt kısımların
da bulunan karıncık 
ve üst tarafında yer 
alan kulakçıklarda 
kanın ani ve hızlı 
akışına bağlı olarak 
meydana geliyor. 
Karıncıklarda mey
dana gelen çarpın
tılar çoğu zaman 
ölümle 
sonuçlanırken, 
kulakçıklardaki 
ritim bozuklukları ise 
daha az riskli oluyor.
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[Kapalı Spor Salonu 
i 2006 yılında bitirilecek

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Temelinin atıl
masından bu 
yana 10 yıl geçen 
Kapalı Spor 
Salonu’nun 2006 
yılında 
bitirileceği 
öğrenildi. 
Çeşitli kereler 
ödenek gönder
ilmesine rağmen 
kullanılmadığı 
için geri alınan 
Kapalı Spor 
Salonu’nun 
bitiş tarihinin 
2006 yılı olduğu 
açıklandı. 
AK Parti Bursa 
Milletvekili 
Faruk , 
Ambarcıoğlu'nun 
yakından 
ilgilendiği ve 
bitirilmesi 
için girişimlerde 
bulunduğu salon

10 yıldan beri tamamlanamayan Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nun 2006 yılında bitirileceği açıklandı.

inşaatının bitim yılına alındığı tuğla ve ince sıva
tarihi olan 2008 belirtildi.. işlerinin tamam
yılının Önümüzdeki lanacağı inşaatın
Ambarcıoğlu'nun 2005 yılında 2006 yılında ise
yaptığı girişimler çıkarılacak diğer işlerinin biti
den sonra 2006 ödenekler ile rileceği bildirildi.

AK Parti İlçe Teşkilatı 
futbol turnuvasına 

hazırlanıyor
İl yönetimi takımda maçta
tarafından 8 kişi sahaya amaçlarının
organize çıkarak galibiyet
edilen ilçeler mücadele olduğunu
arası halı verecek. söyleyen
saha futbol Grubunda Enver Şahin,
turnuvasına Nilüfer, maçların
hazırlanan AK Kestel ve > eleminasyon
Parti ilçe teş Harmancık'ın' usulüne göre
kilatı takım bulunduğunu yapılacağını
kurma açıklayan AK belirtti.
hazırlıklarına Parti Gemlik Centilmenlik
başladı. İlçe teşkilatı içinde ve
Belediye *■ Takım Kaptanı siyasetin
başkan- Enver Şahin, tamamen
lan'nında ilk maçlarını dışında
oynayabile Bursa Melodi oynanacak
ceği turnuva Düğün Salonu olan İlçeler
da ilçe. Ufuk Halı - arası futbol
başkanları, sahada turnuvasını
il daimi encü Harmancık ile düzenleyen
men üyeleri oynayacak il yönetimine
ile belediye larını söyledi. teşekkür
meclis Cuma günü eden Enver.
üyelerinden akşamı Şahin, iddialı
oluşturulacak saat 18.oo de olduklarını
16 kişilik çıkacaklârı ilk belirtti.

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 
& İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe 

& Cilt & Kitap & Dergi & İmsakiye
HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ 

İÇİN BİZİ ARAYIN

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR
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Saadet Partisi ilçe divan toplantısında Belediye Başkanı sert eleştirildi

“Popstarların Başkanı”
Saadet Partisi eski İlçe Başkanı Recep Aygün, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'u eleştirirken “Açların değil, Popstarların Başkanı" dedi ve 
her hafta basın toplantısı düzenleyerek belediyenin yapamadıklarını halka anlatacağını söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
24 Eylül 2004 Cuma FİYATI : 250.000- TL.

“YTl’ye alınamayan 
dükkanını Kapatsın” 
MB Başkan Yardımcısı Şükrü Binay, Yeni 
Türk Lirası'na geçişe mali sektörün hazır 
olduğunu belirterek YTL 'ye hazır olmayan
lara üzülmeyeceklerini belirterek onlar 
için bir de tavsiyede bulundu.

Haberi sayfa 7’de

Gemlik’ten Yunanistan’a göç eden Rumların torunları Kioşlular ilçemizi ziyaret etti.

Kioslulardaıı kardeşlik atağı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kardeş Kios
Romanya’nın Navodarı, Amerikan’ın 

Florida eyaletinin Lauderhill kentinden sonra 
üçüncü kardeş şehir Yunanistan’ın Nea Kios 
kenti olacak..

Geçtiğimiz yıl ilçemize gelen Kios’luların 
geçmişi Gemlik’ten Kurtuluş Savaşı sırasın
da kaçan Rumlara dayanıyor.

Gemlik’in Rumca adı Nea Kios. (Yeni 
Gemlik)

Burada yaşayan Rumlar, doğdukları ve 
uzun yıllar Türklerle kardeş yaşadıkları bu 
toprakların adını ülkelerinde kurdukları kente 
vermişler.

Buradan göç edenlerin torunları veya 
çocuktan, dun, Nea Kios Belediye Başkanı 
Yorgo Katrilyodis eşliğinde Gemlik’e geldi.

Kaymakam Sadettin Genç ve Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut eski Gemliklileri 
dostça karşıladılar.

Karşılıklı iyi niyet duyguları dile getirildi.
İki kentin kardeş olması istekleri dile geldi.

Gemlik İle Nea Kios kentleri kardeş olma|ı.
İki kentin belediye meclisleri kardeş olma 

karan almalılar.
Gerçekten dedeleri, anneleri, kardeşleri bu 

topraklarda doğmuş, yaşamış ve ölmüş olan 
bu insanlann çocukları ile kardeş olmalıyız.

Bu insanlarla aramızı açan savaşlardır
Savaşlar, uzun yıllar birlikte yaşayan insan

lar arasında kin, nefret, düşmanlık tohumları 
eker..

Geçmişte yaşananlar bir kenara bırakılarak, 
kim olursa olsun dostluklar kurulmalı.

Bu dostluklar, yalnız bürokratlarla sınırlı 
kalmamalı, kentlerin halkları da birbirleriyle 
dost olmalı.
Bunun temeli dün bir kez daha atıldı. 
Devam ettirmeli.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Gemlik’ten kaçan Rumların 
Yunanistan’ın Atina kenti yakınlarında kurdukları Kios şehrinin 
Belediye Başkanı ve 93 Kioslu ilçemize geldiler. Kios ile Gemlik 
belediyeleri kardeş şehir olmaları için ilk adımı attılar.
Geçtiğimiz yıl 
ilçemize gelen 
Yunanistan’ın Kios 
Kenti sakinleri, dün 
yeniden ilçemize 
gelerek Kaymakam 
Sadettin Genç ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
ziyaret ettiler.
Belediye Kültütr 
Merkezi’nde 
düzenlenen törenle 
Gemlikve Kios 
Belediye başkanlar/ 
birbirlerine 
armağanlar vererek, 
kardeş şehir olmak 
için ilk adımı attılar.

Haberi sayfa 3’de

Trafik kazaları önlemenin 
yolu eğitimden geçiyor

Bakırköy Psikiyatri Tedavi ve Araştırma 
Merkezi (BAPAM) Uzmanı Dr. Ayhan 
Akcan, son 15 yılda meydana gelen trafik 
kazalarının ülke ekonomisine maliyetinin 
2.2 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, 
trafik sorunun ülke gündeminde artık 
’light’ konumdan çıkarılarak, ciddi bir şe 
kilde ele alınması gerektiğini söyledi. 9’da

Nea Kios Belediye Başkanı Yorgo Katrilyodis ve Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, iki kentin armağanlarını birbirine vererek, kardeş olma sjzü verdiler.

Özürlüler Okulunda çocuklarına yemek yapan anneler 
dostlarından hergün erzak istiyorlar.

“Erzak istemek 
ayıp değildir”

Zihinsel özürlüler Okulunda bireysel 
eğitim gören çocuklarına her gün yemek 
hazırlayan anneler, erzak bulmakta zorluk 
çektiklerini belirttiler. Anneler, okul bah 
çesinin bir köşesinde topladıkları erzakları 
yaktıkları ateşte pişiriyorlar. Syf 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Saadet Partisi ilçe divan toplantısında Belediye Başkanı sert eleştirildi

Buluşma

Ohh nihayet!
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Müfit Parlak ve Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Haşan Batmaz’ın ısrarlı girişim
leri ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’ın 
duyarlı yaklaşımı "her şeye" rağmen olumlu 
sonuç verdi.

Ve nihayet;
Üniversite hayalimiz artık gerçekleşecek.
Önceki gün Sunğipek’in üniversiteye devri 

yapıldı..
İki iktidar dönemini kapsayan uzun bir sürece 

yayılan üniversite kuruluş serüveni Kaymakam 
Sadettin Genç, Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un ortak protokolü ile yeni bir 
döneme girdi.

Artık;
Açılsın mı açılmasın mı?
Veririm vermem tartışmaları sona erdi.
Şimdi emir komuta üniversite yönetiminde..
Uludağ Üniversitesi Yönetimi ve Yerleşke 

Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu; Belediye 
"Reisi"nin, nedeni kendisinde saklı olan 
"geciktirme" politikası yüzünden boşa geçen 
zamanı telafi etmek için hızlı çalışmak durumun
da.

Bu arada başkan "Gemlik’e olan katkılarına" 
daha da anlam kazandırmak için belki de üniver
sitenin en kısa sürede hizmete girmesine 
"güçlü" bir destek yapar.

Böylelikle "Gemlik"e olan bağını da kanıt
lamış olur.

Üniversitenin kentsel gelişim ve değişim 
açısından önemini anlatmaya sözcükler yetmez.

Ancak;
Bilgi toplumunu yaratmak ve geleceği biçim

lendirmek için çok önemli unsurlardan olduğu 
denenmiş ve kanıtlanmış bir gerçek.

Bir toplumda demokrasinin yerleşmesi, 
gelişmesi, bilimsel düşünceler ile toplumu ileri 
taşıyan yurttaşların yetiştirilmesinde "eğitim 
kurumlan"öncü nitelik taşırlar.

Üniversitelerin sosyo-ekonomik katkıları 
çok..

Çok ama bu işlevlerini ne ölçüde yerine 
getirebildikleri de ayrı ve önemli bir tartışma 
konusu..

Bugün üniversitelerin "siyasal otoritenin" 
ciddi baskısıyla araştırma ve geliştirmeden uzak 
taştığını öne sürmek gerçeğin ta kendisi..

Gerçi üniversiteler olanakları ölçüsünde 
siyasal baskılara boyun eğmemeye direniyor- 
larsa da; "para"mn siyasal erkin elinde olması 
nedeniyle tutumlarında çok da ısrarlı olamıyor
lar.

Onun için;
Üniversiteyi Gemlik’e kazandıran "sivil 

toplum örgütlerinin" üniversitelerin "özerkliği" 
konusunda da en geniş platformda desteklerini 
sürdürerek, ülkeyi aydınlığa taşımayı hedeflemiş 
akademisyenlerle elele olmasında sayısız yarar
lar var.

Çünkü;
Toplum her geçen gün sistematik bir biçimde 

karanlığa sürükleniyor,soluksuz bırakılıyor.
Dış güçler ve onların ülke içindeki uzan

tılarının hedeflerine ulaşamaması için üniversite 
olayına bir de bu açıdan bakmak gerekir.

“Popstarların Başkam”
Saadet Partisi eski İlçe Başkanı Recep Aygün, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ü eleştirirken “Açların değil, Popstarların 
Başkanı” dedi ve her hafta basın toplantısı düzenleyerek 
belediyenin yapamadıklarını halka anlatacaklarım söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ 

Saadet Partisi 
İlçe Divan , 
Toplantısında 
eleştirilen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut "Açların 
değil, Popstarların 
Belediye Başkanı" 
olmakla suçlandı. 
Saadet Partisi ilçe 
lokalinde yapılan 
ilçe Divan 
Toplantısına İl 
Başkanı Hilmi 
Tanış ile birlikte 
yönetim kurulu 
üyeleri de 
katıldılar.
Toplantının açış 
konuşmasını 
yapan ilçe Başkanı 
Mehmet Alkan, 
seçimlerde hata 
yaptıklarını öne 
sürerek şöyle 
konuştu: "Önce 
iktidarı düşündük, 
oysa önce hakkın 
hakimiyetini 
öne koymamız 
gerekiyordu. 
Bundan sonra 
gençlerin önünü 
açmamız lazım. 
Siyaseti artık 
gençlere 
bırakıyoruz" 
POPSTARLARIN 
BELEDİYE 
BAŞKANI 
Toplantıya katılan- 
ların alkışlarıyla 
konuşmasına 
başlayan Recep 
Aygün ise Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u eleştirdi.

Aygün, yaptığı 
konuşmada 
"Her hafta 
basın toplantısı 
düzenleyerek 
Belediyenin 
yapamadıklarını 
anlatacağız. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
açların değil, 
Popstarların 
Belediye Başkanı 
oldu. Akmayan 
sularla ilgilendiği 
yok. Belediyecilik 
sadece renkli taş 
döşemekle olmaz” 
şeklinde konuştu. 
Saadet Partisi 
İl Başkanı Hilmi 
Tanış ise 
yaptığı konuşmada 
hükümete 
yüklendi.
Tanış, "Emekliler 
sürünüyor, 
Başbakan ise 
çukulata fabrikası

açıyor. Ama 
domatesin tarlada 
kaldığından haber
siz. Şimdi AB'ye 
ikna turuna gidi 
yor, verilecek 
cevap hazır, 'git 
yasayı çıkar öyle 
gel' diyecekler ve 
kriz başlayacak. 
Hani ülkede kriz 
yoktu. Yarın bu 
ülkede akaryakıt

fiyatlarının ne ola
cağını kim biliyor. 
Sadece IMF bili 1 
yor" şeklinde 
eleştiride bulundu. 
Saadet Partisi İlçe, 
Divan toplantısın- , 
da partinin yaptığı 
çalışmalar anlatılır 
ken, mahalle ve 
köy temsilcilerinin 
hazırladıkları rapor 
lar görüşüldü.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN

Körfez Ifset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
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Fax : (0.224) 513 35 95



24 Eylül 2004 Cuma

an is

Mardan kardeşlik atağı
Seyfettin SEKERSÖZ

Kurtuluş Savaşı 
sırasında Gemlik'ten 
giderek Yunanistan'ın 
Atina kenti yakın
larında kurdukları ve 
adını Kios koydukları 
kentte yaşayan Rum 
lardan oluşan 93 kişi
lik grup Gemlik'e ziya 
rette bulundular. 
"Nea Kios" adını ver 
dikleri "Yeni Gem 
lik"in Belediye Baş 
kanı Yorgo Katril 
yodis ve eşi Eleni 
katrilyodis ile birlikte 
Başkan Yardımcısı 
Petrula Trigoni ve 
Kios din adamı 
Dimostenis Katsi 
yos'la birlikte 93 kişi
lik Kios'lu heyet 
Belediye Kültür Mer 
kezi önünde Kayma 
kam Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Em 
niyet Müdürü Ali Ke 
mal Kurt ve Belediye 
Meclis üyeleri tarafın
dan çiçeklerle karşı
landılar. İstanbul'a 
gelerek çeşitli yerleri 
gezen Kios'lular, 
İzmir'e gitmeden 
önce atalarının 
yaşadığı Gemlik'e 
ziyarette bulunarak 
kardeş şehir olmanın 
adımlarını attılar.
GEMLİK'TE 
GEMLİK'LİLERİ 
AĞIRLAMAKTAN 
MUTLUYUZ 
Kültür Merkezinde bir

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Unutma ! Unutturma!
Ooooh! Çok şükür Gemlik’im 
üniversiteye kavuşacak. 
Pırıl, pırıl genç beyinlerle 
ilçem ve yurdum aydınlanacak. 
Ey Gemlik’lim!
Emeği geçenleri ve ışık 
saçacak ampulleri çok 
görenleri biliyorsun. 
Unutma! Unutturma 
Görevindir bu !

Sayfa 3

Erol GURÇAY

oslula

KARDEŞLİK ATAĞI : Kurtuluş Savaşı’nda Gemlik'ten göç eden Rumların 
Atina yakınlarında kurduğu Kios (Yeni Gemlik) Belediye Başkanı ve 93 
Kios’lu dün ilçemize gelerek kardeşlik şehir için için ilk adımı attılar.

Bastırmak ve Saptırmak

araya gelen Belediye 
Başkanları, kardeşlik 
mesajları verirken, 
misafirlerine ‘Hoş 
geldiniz’ diyen 
Başkan Mehmet 
Turgut, Gemlik'te 
Gemlik'lileri ağırla
maktan mutlu 
olduklarını söyledi. 
"Yunanistan 'da ki 
Gemlik'ten Türki 
ye'deki Gemlik'e 
hoş geldiniz" söz
leriyle konuşmasına 
başlayan Mehmet 
Turgut, "Gemlikli 
kardeşlerimizi 
Gemlik'te ağırlamak
tan mutluyuz.
Mudanya ve Trilye 
nasıl Yunanistan 
kentleriyle kardeş 
seler biz de sizinle 
kardeş olmak isteriz.

Umuyorum ki bundan 
sonra iki Gemlik 
arasında dostluk ve 
kardeşlik kopmaya- 
caktır. Bizler uzun 
yıllar sizinle dostça 
yaşamak istiyoruz. 
Bu misafirliklerin 
devam etmesini 
diliyorum" 
şeklinde konuştu. 
Kios Belediye 
Başkanı Yorgo 
Katrilyodis'te 
konuşmasına 
gözlerine dolan 
yaşları silerek 
başladı. Konuk 
Belediye Başkanı 
Katrilyodis, 
"Bize gösterdiğiniz 
sıcak karşılama için 
söyleyecek söz 
bulamıyorum. Her 
şeyden evvel güzel 
Gemlik'! görmek biz- 
leri çok mutlu etti. 
İstanbul'da ziyaret 
ettiğimiz Patrik bize 
Gemlik'le kardeş 
şehir olmamızı öner
di. Bizim hislerimizi 
anladığınız için 
sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Bu grupta 
bulunanlardan bir 
çoğunun anne ve 
babaları burada doğ
dular. Geldiğimiz yer 
anne-babalarımızın 
vatanı, böylelikle 
bizimde vatanımız, 
çok duyguluyuz. 
İnandığım tek şey 
Mudanya ve Trilye ile 
başlatılan kardeşlik
ler iki Gemlik arasın
da da sürer. Her iki 
ülke İnsanının bir
birine karşı sonsuz 
saygıları var, iki ülke 
arasındaki diyalog 
halkımızı da

birleştiriyor" dedi. 
Dostluk ve Kardeşlik 
konuşmalarının 
ardından Kios 
Belediye Başkanı 
Yorgo Katrilyodis 
özel getirdiği cam 
içinde yelkenli tekne 
maketini Başkan 
Mehmet Turgut'a 
hediye olarak verdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
Kios Belediye 
başkanı Yorgo 
Katrilyodis'in 
yakasına Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
rozetini takarak, 
kardeşliğin sürmesini 
dileyerek Gemlik'in 
resmi bulunan 
hediyeler verdi.
Kaymakam 
Sadettin Genç'in de 
çeşitli hediyeler 
verdiği Kios heyeti 
heyeti adına konuşan 
Başkan Katrilyodis, 
"Bize sunduğunuz 
belge ve hediyeleri 
belediye binamızın 
en güzel yerinde 
muhafaza ediceğiz 
ve rozetimi resmi 
gezilerde yakamdan 
çıkarmayacağım " 
diyerek duygu
landığını dile getirdi. 
Yunanistan'da bulu
nan "Nea Kios" 
"Yeni Gemlik"li 
heyete daha sonra 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından Atamer 
Tesislerinde öğle 
yemeği verildi.
Kios'lu heyet daha 
sonra Gemlik'in 
çeşitli yerlerini 
gezerek, bol bol 
fotoğraf çektiler.

(AB) ile 40 yıldır hayır neyir olu
yoruz.

Ama. AvrupalIları tam anlamış 
değiliz.

İsteklerini, dayatma olarak kabul 
ediyoruz.

Standartlarını, iç işlerimize karış
mak olarak düşünüyoruz.

Konu dayatma falan değil.
Adamlar kendi standartlarına uyul

masını istiyorlar.
- Hukuk devleti olun, diyorlar.
- Çağdaş olun diyorlar.
- Asker ve sivil bürokrasi siyasete 

karışmasını diyorlar.
Öfkeleniyoruz.
Ama. Onlarda öyle.
Adamların standartlarını öyle.
Biz de ortak olmak istiyorsak.
Uymak durumundayız.
Yarın belki de, bütün siyasetçi

leriniz lisan bilmeli diyecekler.
Devleti yönetenlerle, tercümansız 

konuşmak istiyoruz diyecekler.
İç işlerimize karışmayın mı, diye

ceğiz.
Bir de, saptırma huyumuz var.
Çıkarımız için, bir olayı hiç ilgisi 

olmayan kulvara itmeye çalışıyoruz.
Dilimizde hep, ülke çıkarı lafı var. 
Ama. Çoğu zaman bu lafta kalıyor.
Aslında, her an kendi çıkarlarımızın 

peşindeyiz.
Hem de, küçük çıkarlarımızın.
Avrupa standartları yaşamımızın 

her alanına girecek.
Gıdaya girecek.
İnşaata girecek.
Yani. Artık fay hattı üzerine, inşaat 

yapamayacağız.
Ekmeği eldiven ile satacağız.
Çıplak elimiz, ekmeğe değmeyecek.
Avrupa’ya gidenler hep özenerek 

anlatır.
Artık, biz de uygar ve temiz bir 

ortamda yaşayacağız.

GUNUN SOZU
En çok kendine 

yapacağın,
Kötülüklerden, kork.

“Prestallozzi

Gemlik Lisesi’nden almış olduğum 
diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
SİBEL BİLİCİ



24 Eylül 2004 Cuma Sayfa 4

Özürlüler Okulunda çocuklarına her gün yemek yapan anneler 
her gün dostlarından erzak istediklerini dile getirdiler.

Seyfettin SEKERSÖZ

Manastır 
yolları' 

yıkanıyor
Zihinsel Özürlüler 
Okulunda bireysel 
eğitim gören 
çocuklarına her gün 
yemek hazırlayan 
anneler, erzak bul
makta zorluk çektik
lerini dile getirdiler. 
Okulun bahçesinin 
bir köşesinde 
topladıkları odunlar
la yakılan ateşte 
dostlarının verdiği 
erzakları çocukları
na pişiren anneler, 
"Her şeye katlanı 
yoruz ama erzak 
bulmakta zorlanı 
yoruz" diyerek 
yardım bekliyorlar. 
Ne mutfakları, nede 
tüp gazları olan 
anneler yaktıkları 
ateşin önünde her 
zorluğu yenerek 
çocuklarına yemek 
pişiriyorlar.
Haftanın birçok 
günü kendi aldıkları 
sadece sebzelerle 
yemek yapan 
anneler, arada 
sırada dostlarının 
aldıkları tavuk etini 
çocuklarına 
yedirebiliyorlar. 
"Bizler yakınlarımız
dan erzak dileni 
yoruz, bu şekilde 
dilenmekten utan
mıyoruz, çocuk
larımıza yaptık
larımızdan haz 
duyuyoruz, bunu 
bizimle yaşamayan
lar bilemez." 
diyerek her gün 
ateşin başında 
çile çekiyorlar.
TÜM EMEKLERİM 
BU ÇOCUKLARA 
FEDA OLSUN 
Orhangazi'den 
çocuğunu okula 
getiren Cinan 
Çokluk adındaki

vatandaş ise 
annelerin yaptıkları 
karşısında etkilendi. 
Çokluk, annelere 
1 çuval pirinç ile 
100 milyon lira 
para vererek 
katkıda bulundu. 
"Tüm emeklerim bu 
çocuklara feda 
olsun, bu duruma 
gelen okulu yaşat
mak için mücadele 
vermeliyiz" 
diyerek duygularını 
dile getirdi. 
Öte yandan kendi
lerine destek vat 

eden ancak sözünde 
durmadığını ileri 
sürdükleri Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a da tepki 
gösteren özürlü 
çocuk anneleri 
"Konuştuğu zaman 
mangalda kül bırak
mıyor, sizin için her 
yardımı yaparım" 
sözlerinin arkasında 
durmasını istedik
lerini dile getirdiler. 
"Bizler yemeğimizi 
kendimiz yaparız, 
ancak erzak 
ihtiyacımız var, 

bizler bu çocuk
larımızla yaşamaya 
alıştık ancak maddi 
gücümüz yetmiyor, 
çocuklarımızın karnı 
nı doyurmak için 
komşularımızdan 
erzak dileniyoruz, 
bize ağır gelmiyor 
ancak yardım sözü 
verenlerin sözlerini 
tutmamaları bizi 
kahrediyor" şeklinde 
konu şan anneler, 
yardımsever vatan
daşlardan sadece 
erzak yardımı 
bekliyorlar.

»»»
Seyfettin SEKERSÖZ

Manastır 
Bölgesindeki dik 
yollarda oluşan 
topraklar Belediye 
temizlik işleri 
ekiplerince 
suyla yıkanıyor. 
Yağmurlu havalarda 
yollara akan 
toprakların 
oluşturduğu pis 
görüntüleri 
temizleyen Belediye 
Temizlik İşleri, 
parke taşların 
üzerinde kalan 

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesinde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 

TEL: (0.505) 48618 24

BURSA HAKİMİYET VE ’ 

I KENT GAZETELERİNE | 
İLAN ve REKLAM ALINIR 

| KÖRFEZ REKLAM I
TEL: (0.224) 513 96 83 -
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n< 
14 
ta

tozları tazyikli 
su sıkarak 
temizliyor.
Manastır 
Bölgesinde 
yolların dik 
olduğundan 
araçların iniş ve 
çıkışlarında kayma 
yaptıkları göz 
önüne alınarak 
başlatılan yıkama 
çalışmalarında 
tüm Manastır böl
gesinin yolları 
suyla yıkanarak 
temizleniyor.
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LES başvuruları başlıyor
Lisansüstü Eğitime 
Giriş Sınavı için 
başvurular 27 
Eylül'de başlayacak 
ve 8 Ekim'de sona 
erecek. ÖSYM'den 
yapılan açıklamaya 
göre, sınav, 5 
Aralık'ta üniversite 
rektörlüklerinin 
bulunduğu illerde 
yapılacak.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, sınav, 5 
Aralık'ta üniversite 
rektörlüklerinin 
bulunduğu Adana, 
Afyon, Ankara, 
Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bolu, 
Bursa, Çanakkale, 
Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, 
Elazığ, Erzurum,

tf

Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, 
İsparta, İstanbul, 
İzmir, 
Kahramanmaraş, 
Kars, Kayseri, 
Kırıkkale, 
Kocaeli, Konya, 
Kütahya, Malatya, 
Manisa, Mersin, 
Muğla, Niğde, 
Sakarya, Samsun, 
Sivas, Şanlıurfa,

Tokat, Trabzon, Van 
ve Zonguldak 
ile KKTC'nin 
başkenti Lefkoşa'da 
gerçekleştirilecek. 
Sınava başvuru 
süresi 8 Ekim'de 
sona erecek.
Adaylar, başvuru 
evrakını 6 milyon 
lira karşılığında 
üniversite 
rektörlüklerinden 
alabilecekler.
Adaylar sınav ücreti 
olarak 55 milyon lira 
ödeyecek.
Sınava, en az bir 
lisans diploması 
bulunanlar ile 
sınavın yapıldığı 
tarihten itibaren bir 
yıl içinde bir lisans 
programından 
mezun olabilecek 
durumda bulunanlar 

girebilecek. Yabancı 
uyruklu öğrenciler 
de bu sınava katıla
bilecek.
Bütün yükseköğre
tim kurumlan, 
lisansüstü 
programlarına 
öğrenci seçme ve 
yerleştirme işlem
lerinde LES 
sonuçlarını 
kullanacak.
Adayların, 
LES'ten başvurduk
ları lisansüstü 
programın puan 
türünde en 
az 45, lisans 
diplomasıyla 
doktora veya 
sanatta yeterlilik 
programlarına 
başvuracakların 
55 alması 
gerekiyor.

Depremde 
fareler 

kurtaracak!

Bilim adamları, 
depremde kurtarma 
faaliyetlerine ve pat
layıcıların bulun
masına yardımcı 
olması için köpekler
den sonra fareler 
üzerinde çalışmaya 
başladı!
New Scientist der
gisinin haberine 
göre, bilim adamları, 
fareler en küçük 
boşluklara girebile
ceği ve çok güçlü 
koku alma duyuları 
olduğu için 
depremde enkaz 
altında kalanların ve 
patlayıcıların bulun
masına köpekler 
kadar yardımcı ola
bileceğini ileri 
sürüyor.
ABD'deki bilim 
adamlarının, bu 
çerçevede, farelere 
"insan kokusunun 
izini nasıl sürebile
ceklerini öğretmeye 
başladığı ve farelerin 
insan kokusu aldığı 
zaman beyinlerinde 
oluşan sinyalleri 
tanımlayabildiği"

kaydedildi.
Bu sinyalleri, 
farelerin beyinlerine 
nakledilen elektrotlar 
aracılığıyla hayvanın 
sırtına bağlanan 
vericiye göndermeyi 
planlayan bilim 
adamları, bu sayede 
verici sinyalleri alan 
kurtarma ekiplerinin 
enkaz altında kalan 
ların yerini tespit 
edebileceği bildirildi. 
New Scientist der
gisi, bilim 
adamlarının, farelere 
TNT ve RDX gibi pat
layıcıların izini 
sürmeyi öğretmeyi 
başardıklarını da 
yazdı. Florida 
Üniversitesi'nden 
Linda ve Ray 
Hermer-Vazquez ve 
New York Eyalet 
Üniversitesi'nden 
John Chapin'in bu 
proje üzerinde 
çalıştığını belirten 
dergi, bu ekibin, 
9 ay içinde projeleri
ni işler hale 
getirmeyi umduğunu 
yazdı.

Bakanlar Kurulu, hine kadar geçerli için de 1 milyon 111 1 milyon 201 bin
bazı akaryakıt 
ürünlerinin 
özel tüketim 
vergisi (ÖTV) 
oranlarını 
yeniden düzenledi. 
Kararnameye 
göre, ÖTV tutarları 
artırıldı.
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan karar
nameye göre, 
14 Ağustos 2004 
tarihinden 25

olmak üzere ÖTV 
tutarları artırıldı. 
ÖTV tutarları, oktanı 
95 veya daha fazla 
fakat 98 oktandan az 
olan kurşunsuz 
süper benzin için 
1 milyon 93 bin 
liraya, oktanı 98 
veya daha fazla 
olanlar için 1 
milyon 201 bin 
liraya, oktanı 98'den 
az veya 98 ve 
daha fazla olan

* ^ustos 2004 tari- süper benzin

bin 500 liraya 
yükseltildi.
Aynı tarihler arasın
da, ÖTV tutarları 
benzol (benzen), 
toluol, solvent nafta, 
white spirit, diğer 
solventler, hektan, 
heptan, pentan, 
benzen (benzol), 
toluen (toluol), 
metil tersiyer 
bütil eter, hafif 
mineral yağlar 
için müstahzar

lira olarak 
belirlendi. 
ÖTV tutarları, 
20 Ağustos-1 
Eylül 2004 tarihleri 
arasında ÖTV 
Kanuna ekli (1) 
sayılı listenin B 
cetvelinde yer alan 
"diğerlerinden'1 
alınan ÖTV tutarı 
601 bin 500 lira 
olarak tespit edildi. 
Kararname 
yürürlüğe girdi.

katkılar

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
İSMAİL KAPTAN 

(Anne adı : Fatma - Baba Adı : Kamil)
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Çocukların beslenme 
çantalarına neler konulmalı?

I
Anadolu Üniversite
si (AÜ) Mavi 
Hastane Diyet ve 
Seslenme Uzmanı 
lazan Unay, beslen- 
ıe çantalarına 
onan yüksek kalo- 
li besinlerin kah- 
îltının yerini tut
adığını söyledi, 
nay, özelikle 
iyüme çağındaki 
ıcukların gelişim
ini normal olarak 
Damlayabilmesi 
n okula götürülen 
slenme çanta
mın iyi hazırlan- 
ısı gerektiğini 
İleterek, ailelerin, 
jt, yoğurt, meyve, 
yağlı kek, kura- 
e ile ceviz ve 
dik" gibi kalori 
geri yüksek 
Sinleri tercih 
nesi gerektiğini 
(detti. >

। Vücudun gelişme 
döneminde 
yüksek oranda 
enerji harcadığına 
dikkati çeken Unay,

bu sürede bağışıklık 
sistemi şekillenen 
çocukların aileler
ine, 3 ana öğün ve 
1-2 ara öğün şek
linde yemek 
yedirmelerini 
tavsiye ettiklerini 
bildirdi.
"GERİKIYORSA 
PEYNİRLİ TOSTU 
TERCİH EDİN" 
Unay, yeterli ve 
dengeli beslen

menin bebeklikten 
itibaren şişmanlık 
oluşumunu 
engellediğini, sağlık
lı ve uzun yaşamın 
güvencesi olduğunu 
ifade ederek, şöyle 
konuştu:
"Beslenme çanta
larındaki yüksek 
kalorili besinler kah
valtının yerini tuta
maz. Bu 
konuda en büyük

görev 
aileye düşmektedir. 
Çocuklara mutlaka 
kahvaltı alışkanlığı 
kazandırmak 
gerekir. Çocuk 
öğle yemeği için 
eve gelecekse 
ara öğünler hafif 
tutulmalıdır.
Salam ve sucuk 
gibi katkı maddesi 
içeren yiyecekler
den mümkün 
olduğu kadar 
kaçınılmalıdır.
Tost 
yapılması 
gerekiyorsa 

peynirli tost tercih 
edilmelidir." 
Yetişkinler ve 
çocuklara, sabah 
kahvaltısında çay 
içmelerini tavsiye 
etmediklerine de 
değinen Unay, çayın 
yemekten önce ve 
sonra enaz 1.5 saat 
aranın ardından 
içilmesini önerdik
lerini sözlerine 
ekledi.

Kadınlar 
konuşkan
erkekleri
sevmiyor

Almanya'nın 
Hamburg kentinde 
yapılan bir anket 
sonucunda, kadın
ların konuşkan 
erkeklerden 
hoşlanmadığı 
ortaya çıktı. Ankete 
göre kadınların 
yüzde 73'ü, çok 
konuşan erkekler
den hoşlanmıyor. 
Ayrıca kadınlar, ilk 
buluşmada çok 
konuşan ve kendi

yaptığı esprilere 
gülen erkekleri de 
çok itici buluyor. 
Ankete katılan 20 
ila 40 yaşlarında 
binden fazla 
kadının yüzde 64'ü, 
gezdiği ülkelerle 
övünen erkekleri 
ukala buluyor. 
Kadınların çoğu, 
cinsellikten 
bahseden erkekleri, 
de bir daha görmek 
istemiyor.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 96 83

İÂİ MA ?«A

GEMLİKTE İLK ULUSLARARASI SALMA BARI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
CSavcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 4521 -111
Su Arıza Yalnız 185

PİZZAMIZIN
TADINA ı 

BAKTINIZ MI?
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK ;
Tel: (0.224) 513 53 67 1

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM : (0.535) 886 47 74
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“YTL’ye alışamayan dükkanını kapatsın JJ

MB Başkan Yardımcısı 
Şükrü Binay, Yeni 
Türk Lirası'na geçişe 
mali sektörün hazır 
olduğunu belirterek 
YTL'ye hazır olmayan
lara üzülmeyecekleri
ni belirterek onlar 
için bir de tavsiyede 
bulundu.
Merkez Bankası (MB) 
Başkan Yardımcısı 
Şükrü Binay, Yeni 
Türk Lirası'na geçişe 
mali sektörün hazır 
olduğunu belirterek 
"Eğer hazır olmayan 
varsa dükkanını 
kapatır, başka işe 
bakar. Onun için 
de üzülecek durumu
muz yok" dedi.
Binay, İktisadi 
Araştırmalar Vakfı 
(İAV) tarafından 
düzenlenen "Yeni 
Türk Lirası'na Geçiş" 
konulu seminerde 
yaptığı konuşmada, 
toplumun yüzde 
80'inin 1 Ocak'tan 
itibaren paradan 6 
sıfırın atılacağını 
ve yeni TL'ye 

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

geçileceğini bildiğini 
belirterek, bunun da 
çalışmalar açısından 
umut verici olduğunu 
söyledi.
MB'nin banknot mik
tarı toplamının 1 mil
yar 210 milyon adet 
olduğunu belirten 
Binay, "20 milyonluk 
kupürde kalmamız 
bankamız açısından 
çok önemli maliyetlere 
sebep oluyor. Şu anda 
eğer 6 sıfır atmasay- 
dık 50 milyonluk ve 
100 milyonlukları 
tedavüle sürmüş ola
caktık" dedi.
Şükrü Binay, paradan 
3 sıfır değil de 6 sıfır 
atılmasına ilişkin 
olarak "3 sıfır ya da 2 
sıfır attığınız zaman 
çek senet ve diğer 
işlemlerde insanları 
kandırmak kolay ola
bilir" diye konuştu.
Türkiye'de enflasy

onun düşürülmesinin 
yapısal değişiklikler 
ve sıkı mali 
politikalarla 
gerçekleştirildiğine

işaret eden Binay, 
"Dolayısıyla bizim, 
paradan sıfır atarak 
enflasyon konusunda 
olumlu bir etkiye ihti 
yacımız yoktu" dedi.

-YUVARLAMA VE 
ENFLASYON-
"Yeni TL'ye geçtikten 

sonra yuvarlama 
nedeniyle enflasyonda 
artış olabilir mi?" 
sorusunun çok sık 
sorulduğunu dile 
getiren Binay, "Bu ihti
mal çok zayıf. Son 25 
yıldır yüksek enflasy
on yaşıyoruz. Zaten 
yuvarlanmayan hiçbir 
fiyat kalmadı" diye 
konuştu. Binay, küçük 
esnafın fiyatları yukarı 
yuvarlaması durumun
da, işini daha fazla 

kaybedebileceğini 
kaydetti.
Yeni TL'ye geçiş çalış
malarının tahminlerin 
ötesinde hızlı gittiğini 
vurgulayan Binay, 1, 5, 
20 ve 50'lik banknot
ların basıldığını ve 
şubelere dağıtıldığını, 
10 ve 100 liralık bank 
notların basımı ve 
dağıtımının da devam 
ettiğini anlattı.
Binay, kurumların yeni 
TL'ye geçiş çalış
malarından bahseder 
ken, Sermaye Piyasası 
Kurulu, İMKB, Altın 
Borsası, Takasbank, 
aracı kurumlar, SSK, 
Bağkur ve Emekli 
Sandığı'nın, çalış
malarını bitirdiğini 
bildirdi.
Binay "Şu anda mali 
sektörde hazır 
olmayan hiçkimse 
gözükmüyor.
Toplumda (biz bir şey 
yapamayız geç kalırız, 
beceremeyiz) gibi bir 
duygu var. Bu Yeni 
Türk Lirası oparasy- 
onu ile o duyguyu da 
aşacağız herhalde. 
Eğer hazır olmayan 
varsa dükkanını kap
atır başka işe bakar. 
Onun için de üzülecek 
durumumuz yok" dedi

-"DARPHANE 24 
SAAT ÇALIŞIYOR'^

Darphane Genel 
Müdürü Ahmet 
Büyükkaymaz da 
konuşmasında, 1 mil-

yar 200 milyon adet
yeni madeni para 
basacaklarını 
belirterek, bu parayı 
önümüzdeki 3 ay 
içinde Türkiye'nin en 
ücra köşesine kadar 
sevk etme programını 
planladıklarını bildirdi. 
Darphane olarak plan
lanan programın 10 
gün önünde gittikleri
ni, hiçbir aksaklık 
olmadığını belirten 
Büyükkaymaz, 
"Operasyon çok 
güzel, övünülecek 
bir operasyon" dedi. 
Yeni madeni Türk 
Lirasının Euro'ya 
benzerliği konusunda 
iddialara değinen 
Büyükkaymaz, "O 
benzerlikliklerle ilgili 
çalışmalarımızı yaptık. 
Herhangi bir sorun 
olmadığını zaten bili 
yorduk, yerinde de 
tesbit ettik. Bizim 
metal paralarımız, 
çapları, kalınlıkları 
ayrıca alaşım yapıları 
açısından Euro'iardan 
tamamen farklı. Bizim 
paralarımız euro'dan 
çok daha güzel" 
diye konuştu.
Ahmet Büyükkaymaz, 
Darphane'nin gece 
gündüz çalışmalarına 
devam ettiğini 
belirterek, "Şu anda 
Darphane haftada 6 
gün, 24 saat, üç 
vardiya olarak çalış
masını sürdürüyor. 
Yıl sonuna kadar 1 
milyar 200 milyon adet 
madeni ufaklık parayı 
basmış ve dağıtılacak 
kısmını dağıtmış 
olacağız" dedi.

-"ŞOK DÖNEM 
OLACAK"

Yeditepe Üniversitesi 
Öğretim Üyesi, pskiya-

trist Doç. Dr. Arif
Verimli ise yeni para 
birimine geçişin 
insanların yaşamında 
önemli bir dönüm 
noktası olacağını 
belirtti.
Verimli, "Bu yaşam 

değişikliği sırasında 
ilk etki ister istemez 
bir şok dönem olacak. 
Bu dönemdeki insan
lar biraz şaşkınlık, 
karışıklık yaşayacak. 
Bu yavaş yavaş duru
lacak. İnsanların daha 
önceki parayla 
kıyaslama yapmak
sızın yeni parayı 
günlük hayatlarında 
kullanmaya başla
maları herhalde 
3 ila 4 yıl gibi bir süre 
olacak" dedi.
Verimli, Avrupa 

ülkelerinin Euro'ya 
geçişden 3 yıl önce 
halkı hazırlamak için 
geniş eğitim program
ları yaptıklarına dikkati 
çekerek, "Hamasi bir
takım nutuklar dışın
da, (paramız pul 
olmaktan kurtuluyor) 
gibi ifadeler dışında, 
objektif verilerle 
insanımızın uyumunu 
hızlandırmak ve onları 
bilgilendirmek zorun
dayız" diye konuştu. 
İktisadi Araştırmalar 
Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Orhan Dikmen de, 
ekonomide ve 
paranın satın alma 
gücünde belli istikrar 
sağlanmazsa parada 
sıfırların tekrar arta
cağına işaret ederek, 
"Sıfır atma operas 
yonu zamanlama 
itibariyle yerinde. TL 
çok değersiz, yeni TL 
operasyonu başarılı 
olacaktır" görüşünü 
dile getirdi.

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA 
DOYAMAYACAKSINIZ 

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR

SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
ORKENT SİTESİ - MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA
KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME

Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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Türkiye’nin yönetim haritası çiziliyor
Kurumsal Yönetim 
Derneği ve Boston 
Consulting Group 
tarafından 
Türkiye'deki mevcut 
yönetim uygulamaları 
araştırılmaya başladı. 
Kurumsallaşmanın 
yapı ve sorunların 
tespitine yönelik 
araştırmanın 
sonuçları 2004 yılı 
sonunda açık
lanacak.
Türkiye’nin önde 
gelen kuruluşlarının 
yöneticilerinin 
üyesi olduğu 
Kurumsal Yönetim 
Derneği (KYD) ve 

uluslararası danış
manlık kuruluşu 
Boston Consulting 
Group "Türkiye yöne
tim haritası" araştır
ması için güçlerini 
birleştirdi.
Türkiye'nin kurum ve 
kuruluşlarındaki 
yönetim yapısını ve 
gelişmeye açık konu
ları tespit etmeye 
yönelik araştırmanın 
bilgilerinin aktarıldığı 
Hyatt Regency 
Otel'deki toplantıya 
KYD Başkanı Açlan 
Acar, Boston 
Consulting Group 
Türkiye sorumlusu

Muzaffer Egeli, Proje 
Yöneticisi Alp Borak 
ve proje ekibi katıldı. 
Türkiye'deki kamu ve 
özel sektöre ait şir
ketlerin bölgesel, 
sektörel, hukuki ve 
yönetimsel boyutlar
da değerlendirileceği, 
detaylı bir çalışma 
sonucu seçilmiş 1000 
şirketin üst düzey 
yöneticileri ile anket 
çalışmasının 
yapılarak sonuçların 
şekillendirileceği 
çalışma 17 haftada 
tamamlanacak. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, İstanbul

Sanayi Odası, İstan
bul Menkul Kıymetler 
Borsası, Sermaye 
Piyasası Kurulu veri
lerinin baz olarak alı
nacağı araştırma, 
sonuçların değer
lendirilmesi aşa
masında küresel 
eksperlerin de 
katkılarıyla Türk iş 
dünyası hakkında 
birçok bilinmeyeni 
aydınlığa çıkaracak. 
"Adillik, şeffaflık, 
sorumluluk ve hesap 
verebilirlik olguları 
üzerine inşa edilen 
Kurumsal Yönetim 
İlkeleri'nin ülkemizde 

uygulanması, Avrupa 
Birliği giriş sürecinde 
olduğumuz bu 
dönemde daha fazla 
önem kazanmakta" 
diyen Kurumsal 
Yönetim Derneği 
Başkanı Açlan Acar, 
uluslararası know- 
how'un paylaşımında 
engel olarak ortaya 
çıkan veri yetersi
zliğinin bu çalışma 
ile çözülebileceğini, 
gerçek resmi görerek 
belirlenen sonuçlar 
doğrultusunda atıl
ması gereken adım
ların netleşeceğini 
belirtti.

Kurumsal Yönetim < 
konusunda mesafe 
kat etmiş ülkelerdeki 
çalışmaların da 
karşılaştırmalı 
olarak değerlendirile
ceği rapor, atılması „ 
gerekli adımları 
netleştirmenin . 1 
yanında Türk iş 
dünyasının küresel 
çerçevenin 
neresinde durduğunu 
işaret edeceğinden I 
Türkiye'nin ekonomik 
geleceği hakkında 1 
daha sağlıklı 
tahminlerde bulun
mayı da mümkün j 

kılacak.

j Gençler geleceklerinden umutsuz
Eğitim Sen'in 
üniversite öğrenci
leri arasında yaptığı 
bir araştırma, genç
lerin gelecekten 
umutsuz olduğunu 
ortaya koydu.
Üniversite öğrenci

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

I CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
______________________
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASJAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR
TEL: 513 26 10

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE JT «4 O
KÖRFEZ OFSET O I O V»

lerinin yüzde 58'i, 
uygulanan 
ekonomik program
ların Türkiye'nin 
sorunlarını çöze
ceğine inanmıyor. 
Gençlerin yüzde 
34'ü "geleceğimiz 

karanlık", aynı oran
daki bir kesimi de 
"hiçbir şeyin 
değişmeyeceği" 
görüşünü taşıyor. 
Eğitim Sen tarafın
dan gerçekleştirilen 
"Üniversite Öğrenci
lerinin Ekonomik ve 
Sosyal Durumu" 
araştırmasının 
sonuçları açıklandı. 
Öğrencilerin eğitim
lerini hangi koşullar 
altında sürdüklerini 
tespit etmeye yöne
lik araştırma kap
samında 15 ildeki 
1360 öğrenciyle

anket yapıldı. 
"GELECEK 
KARANLIK" 
Ankette yer alan 
"Uygulanan 
ekonomik program
ların Türkiye'nin 
sorunlarını çöze
ceğine inanıyor 
musunuz?" 
sorusuna, öğrenci
lerin yüzde 58'i 
"Hayır" 
yanıtını verdi. 
"Eğitimin bugünkü 
haline bakarak 
Türkiye'nin geleceği 
hakkında ne 
söylersiniz?"

sorusuna yanıt 
olarak yüzde 34'lük 
bir kesim "gele
ceğimiz karanlık" 
derken, aynı oran
daki bir kesim de 
"hiçbir şey 
değişmeyecek" şek
linde görüş bildirdi. 
Araştırmaya katılan 
öğrencilerin yüzde 
57*sinin ailesinin, 
açlık sınırının altın
da, yüzde 22'sinin 
ise açlık sınırında 
yaşadığı belirlendi. 
Araştırma kap
samındaki öğrenci
lerin yüzde 63'ünün 
ailesine ait evde 
oturduğu, büyük 
kentler ve illerde 
yaşayanların 
oranının yüzde 61 
olduğu bildirildi. 
Üniversiteye ders 
haneye giderek

hazırlanan öğrenci
lerin oranı yüzde 76 
olurken, kendi !
olanaklarıyla hazır-1 
lananların oranı j 
yüzde 12'de kaldı. 1 
Eğitim Sen açıkla
masında, kalabalık.. 
nüfuslu ailelerde 
üniversiteye giden 
çocuk oranının 
düşük olduğuna 
işaret edilerek, yok
sul aile çocuklarının 
büyük bölümünün 
eğitim hakkından 1 
yoksun kaldığı vur
gulandı. 
Üniversitelerde, kır
sal kesimden gelen 
öğrenci oranının j 
düşük olmasının da 
ekonomik ve sosyal 
alanda yaşanan 
eşitsizlikten 
kaynaklandığı 
kaydedildi.
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Trafik kazalan önlemenin 
yolu eğitimden geçiyor

Bakırköy Psikiyatri 
Tedavi ve Araştırma 
Merkezi (BAPAM) 
Uzmanı Dr. Ayhan 
Akcan, son 15 yılda 
meydana gelen trafik 
kazalannın ülke 
ekonomisine 
maliyetinin 2.2 milyar 
dolar olduğunu vurgu
layarak, trafik sorunun 
ülke gündeminde artık 
'light' konumdan 
çıkartarak, ciddi bir 
şekilde ele alınması 
gerektiğini söyledi. 
Akcan, Yerel Gündem 
21 etkinlikleri kap
samında Dünya Trafik 
Yılı münasebetiyle 
düzenlenen "Trafik 
Canavarı mı, yoksa 
trafikte akıl hastası 
mı?” konulu panelde 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'de her yıl 1 
milyon kişinin ehliyet 
almasına ve trafik 
kazalarının vahim 
sonuçlarına rağmen 
bu konunun ülke gün
deminde ciddi bir şek
ilde ele alınmadığını 
kaydetti. Akcan, son 
15 yılda meydana 
gelen trafik kazalarının 
ülke ekonomisine 
maliyetinin 2 milyar 
285 milyon dolar 
olduğunu, buna rağ

men trafik sorununun 
ülke gündeminde artık 
'light' konumda 
tartışıldığını ifade 
ederek, "Türkiye'de 8 
milyon sürücü var ve 
bunlardan 600 bini 
profesyonel şoför. 
Ayrıca ülkemizde her 
yıl 1 milyon kişinin 
ehliyet alıyor. Ancak 
ne uygulanan cezalar, 
ne de bu konuda 
atılan adımlar trafik 
kazalarının önlemeye 
yetmiyor, önümüzdeki 
yıl çıkartılacak yeni 
trafik yasası ile 
Avrupa standartlarına 
ulaşacak uygulamalar 
tek umudumuz. Ama 
adamın alkollü araba 
kullanmaktan dolayı 6 
aylığına ehliyetini alıy
orsunuz, o da yasal 
olmayan yollarla veya 
Türki 
Cumhuriyetlerinden 
ehliyet alıyor. Bu 
sürücüler eğitilmeli. 
Türkiye'de bir çok 
yerde bulunan 
psikoteknik değer
lendirme merkezleri 
atıl durumda. Bunlar 
aktif hale getirilirse 
öncelikli olarak pro
fesyonel sürücüleri 
eğiterek, trafik 
kazalarıyla bir nebze 

mücadele edebiliriz" 
dedi. Akcan, Türkiye 8 
milyon sürücüden 280 
binin aracında silah 
bulundurduğunun 
altını çizerken, bu 
durumun vahim 
sonuçlar doğur
duğunu ifade etti. 
Akcan ayrıca, 
BAPAM'da tedaviden 
geçen bir çok sinir 
hastasının ehliyetine 
el konulduktan sonra 
yasal olmayan yollar
dan ehliyet temin 
ederek, yola çıktığını 
da sözlerine ekledi. 
Panelin yöneticisi 
İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Balcıoğlu da, trafik 
kazalarının yüzde 
95'inin insan faktörlü 
olduğunu, bunu önle
menin tek yolunun 
eğitimden geçtiğini 
örnekleriyle anlattı. 
Balcıoğlu, kişilik 
bozukluğu olan kişi
lerin kaza yapmaya 
daha yatkın olduğu
nun altını çizerek, 
"Kişiliklerini eğitimle 
geliştiremeyenlerin 
trafik kazası yapma 
oranı çok yüksek.

İnsanlar kimlik kazan
abilirler. Bunu da 
geliştirebilirler. Ama 
toplumun büyük kısmı 
kişiliklerini geliştirme 
yoluna gitmiyor.
Bundan dolayı da 
trafik kazalarıyla bir 
türlü mücadele 
edemiyoruz. İsviçre'de 
8.5 milyon nüfusun 
5.5 milyonu trafik 
gönüllüsü. Bu ülkede 
trafik bilincinin aşılan
ması ve yeni neslin bu 
konuda yetiştirilmesi,/ 
için yılda 20 bin 
toplantı yapılıyor. 
Türkiye'de de trafik 
kazalarını önlemenin 
yolu eğitimden geçiy
or" diye konuştu. 
Balcıoğlu, Türkiye'de 
7.5 milyon özürlü 
bulunduğunu, bun
ların bir çoğunun 
trafik kazaları sonrası 
oluştuğuna dikkat 
çekti.
"TÜRK İNSANININ 
OTOMOBİL, 
TÜRKİYE'NİN KARAY
OLU AŞKI BİTMEZ 
Marmara Üniversitesi 
iktisadi ve idari 
Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölüm 
Başkanı Osman Altuğ 
da, gelişmiş ülkelerin 
hava, deniz ve demir 

yolu taşımacılığı yap
tığını karayolunda ise 
toplu taşımacılığın ter
cih edildiğini 
anlatarak, şunları 
söyledi:
"4 aşamalı glob
alleşme var. Kültürel, 
ticari, endüstriyel ve 
finansal. Yıllar önce 
Türk insanına yabancı 
filmlerle kültürel glob
alleşmeyi sağladılar. 
Sonra Türk insanının 
tüketim kalıplarını 
değiştirdiler. Tüketim 
kalıbı değişen Türk 
insanına mal satmak 
için ticari globalleşme 
uygulandı. Bunların 
gerçekleşmesi için 
endüstriyel ve bütün 
bunların yapılabilmesi 
için de finansal glob
alleşmeyle Türk 
insanını lüks yaşantı 
içinde aç bıraktılar, 
i urkiye'de neden 
deniz, hava, demiryolu 
ulaşımı yaygınlaşmıy
or. Çünkü 70 milyon 
nüfuslu Türkiye'den 
daha iyi bir tüketen 
toplum yok ki? 
Gelişmiş ülke, oto 
parçasını, 
otomobili ve benzini 
kime satacak?
Bundan dolayı 
Türk insanının

otomobil sevdası, 
karayolu aşkı ölünc
eye kadar bitmiyor" 
Bursa Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ramazan 
Derdüman, Türkiye'de 
trafiğin günlük 
yaşamın bir parçası 
haline geldiğini, 
yoğun trafiğin sinir ve 
stres kaynağı oluştur
duğunu belirterek, 
"Türkiye'de trafik 
kazalarını önlemek 
amacıyla toplum 
destekli 'trafik 
mühendisliği' uygu
lanmalı" dedi.
Bursa'da 355 bin 
tescilli araç ve '550 
binin üzerinde sürücü 
olduğunu kaydeden 
Derdüman, "Ejursa'da 
meydana gel'en 
kazaların yü zde 
26'sı arkada in çarpma, 
yüzde 15'i 'uykusuz, 
dalgın ve 'yorgun 
araç kulla mma ve 
yüzde 11 'ide manevra 
hatalarır ıdan kay
naklan!’ yor" şeklinde 
konuştr u.
Yetkilil er, Teyyare 
Kültür Merkezi'nde 
yapıla n panele vatan
daşla' rın ilgi göster
mem* esine tepki gös
terdi .

Muenc fazlar stora Misi
Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) 
tarafından hazır
lanan raporda, 
Avrupa'da genç 
kızların, yetişkin 
hemcinslerine göre 
daha çok sigara 
içtiği belirtildi 
Raporda ayrıca 
gençler arasında 
tütün mamullerinin 
tüketiminin, batının 
aksine en çok Doğu 
Avrupa'da arttığına 
dikkat çekildi. 
Avrupa ülkelerinde 
sigara reklamlarının 
yasaklanması ve bu

ürünler üzerindeki 
vergilerin artırılması 
önerisinde 
bulunulan raporda, 
15-16 yaş arasında
ki genç kızlarda 
sigara içme 

oranının yüzde 
25.5,16-17 yaş 
arasındakilerde ise 
yüzde 28.3'e yük
seldiğine dikkat 
çekilirken, yetişkin 
kadınlarda bu 
oranın yüzde 21.5 
düzeyinde olduğu 
kaydedildi.
Gençler arasında 
tütün mamullerinin 

tüketiminin, batının 
aksine en çok Doğu 
Avrupa'da arttığına 
dikkat çekilen 
raporda, Doğu 
Avrupa'da 15-16 yaş 
arasındaki gençler 

arasında sigara 
içme oranının yüzde 
29 olduğu ifade 
edildi. Tütün 
mamullerine karşı 
mevcut önlemlerin 
de gözden geçir
ildiği raporda, bu 
ürünlerin tüketi
minin etkili bir 
biçimde azaltıl
masının sağlanması 
için Avrupa ülkeler
ine, sigara reklam
larının yasaklan
ması ve bu ürünler 
üzerindeki vergi
lerin artırılması 
önerildi.
_________ ____

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR 

İMSAKİYE ÇEŞİTLİĞİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEMİ
Körfez Ofset 
MATBMC»^

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

Fax: (0.224) 513 35 95
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Uçakta cep telefonuyla 
konuşulabilecek

Satınalma

Uçağa binmeden 
önce yolcuları deliye 
döndüren çağrılar 
artık tarih oluyor. 
Yakında yolcular, 
uçuş sırasında cep 
telefonu ile konuşa
bilecek, yazılı mesaj 
gönderip internette 
sörf yapabilecek. 
Dünyanın en büyük 
uçak üreticilerinden 
biri olan Airbus, yol
cuların uçakların 
seyir sistemine zarar 
vermeden cep tele
fonlarını kullan
malarını sağlayan bir 
teknoloji geliştirdi. 
Airbus geliştirdiği bu 
teknolojiyi Fransa'da 
test uçuşu yapan bir 
A320 uçağına yer
leştirdi. Şirket gele
cek yıl kendi üretimi 
teknolojiyi tüm uçak
larda uygulamaya 
başlatmayı planlıyor. 
Sistemde cep tele
fonu sinyalleri önce 
uçaktaki küçük bir 
baz istasyonuna gön
derilecek. Oradan 
uydu şebekesiyle bil

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2004 / 731
Davacı Hatice Can tarafından davalı maliye hâzinesi ve Engürücük Köyü Muhtarlığı 

aleyhine açılan senetsizden tesçil davasının yapılan tensibi sırasında;
Davacı Hatice Can Gemlik ilçesi Engürücük Köyü Bayır Bağlar mevkiinde bulunan 
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Kordonda tam deniz cepheli 

130 m2 üç yatak odalı otoparklı 
bakımlı daire Sahibinden Satılık Daire 
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gisayar sunucusuna 
yönlendirilecek olan 
sinyaller en son 
olarak yerdeki 
telefon 
şebekelerine 
ulaşacak 
Avustralya'da son 
10 yılda kablosuz 
elektronik cihazların 
sebep olduğu 
100'den fazla olay 
kaydedildi. Diz üstü 
bilgisayar, video 
kamera ve 
elektronik oyun ciha
zlarının kalkış ve iniş 
anında; cep telefon
larının ise hiçbir 
zaman kullanılmasına 
şimdilik izin 
verilmiyor. Sivil Hava

Güvenliği Otoritesi 
sözcüsü Peter 
Gibson, radyo yayını, 
oto pilot ve seyir sis
temlerini etkilediği 
kanıtlanan cep tele
fonlarının şimdilik 
uçaklarda kapatılması 
gerektiğini belirterek, 
"Cep telefonlarının 
ara sıra uçak sistem
leri için risk taşıdığı
na yönelik kanıtlar 
var. Airbus'un kablo
suz teknolojisini kul
lanmak isteyen 
AvustralyalI havayolu 
şirketlerinin 
Otorite'den izin belge
si alması gerekiyor. 
Şu anda uçağa binen- 
lerin cep telefonlarını 

kesinlikle kapatmaları 
gerekiyor" dedi. 
Geçen yıl bir Ingiliz 
Sivil Havacılık 
Otoritesi, cep telefon
larından yayılan dal
gaların yarattığı 
birçok sorunu ortaya 
çıkarmıştı. Kontrollü 
bir test uçuşunda cep 
telefonundan yayılan 
dalgalar pusulanın 
çalışmamasına, 
seyir araçlarının hata 
göstermesine, 
iletişimin aksamasına 
ve yanlış uyarı 
raporları verilmesine 
neden olmuştu.
Öte yandan Airbus; 
Kantas, 
Singapur ve Birleşik 
Arap Emirlikleri 
Havayollarının 
200F \»|ljnr*şn if.ihorSJ? 
Avustralya'da kul
lanacağı A380 
adını verdiği iki katlı 
bir jet uçağı 
geliştiriyor. Jetstar 
ise tüm Boeing 
uçaklarını A320'ler ile 
değiştiriyor.

gücü geriledi
Ağustos ayında 
satın alma gücü 
Temmuz ayına göre 
"Biraz Daha İyi" 
olan tüketicilerin 
oranı azaldı.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü ve Merkez 
Bankası tarafından 
hazırlanan, "Tüketici 
Eğilim Anketi" 
Ağustos ayı 
sonuçlarına göre, 
geçen ay satın alma 
gücü "Çok Daha İyi" 
olanların oranı 
yüzde 1.9'dan yüzde 
1.2*ye, "Biraz Daha 
iyi" olanların oranı 
ise yüzde 18.4'den 
yüzde 18.1'e gerile
di. "Aynı" kalanların 
oranı ise yüzde 
50.1'den yüzde 
48.7'ye geriledi. 
Satın alma gücü 
Ağustos ayında 
"biraz daha kötü" 
olanların oranı 
Temmuz ayındaki 
yüzde 26.2'den 
yüzde 28.2'ye, satın 
alma gücü "Çok 
Daha Kötü" olan
ların oranı ise yüzde

Kamu emekçisi 
maaşının yarısı 

kiraya
Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfe 
derasyonu (KESK) 
tarafından yapılan 
araştırmada kamu 
çalışanlarının 
maaşlarının 
yarısının kiraya git
tiği belirlendi.
KESK Araştırma 
Merkezi'nce yapılan 
araştırmaya göre 
kamu emekçilerinin 
ücretleri 1980'den 
bu yana gerçek 
anlamda yüzde 
80'lere varan oran
da azaldı. İstanbul'
da yaşayan bir 
kamu çalışanı 
maaşının yarısını 
kiraya veriyor. Bu 
oran 1980 yılında 
4'te bir düzeyinde 
idi. 1980 yılında 
kamu çalışanı 
maaşı ile 3 bin 675 
kere seyahat 
ederken bugün

3.3'ten yüzde 3.5'e 
yükseldi. Ankete 
"Fikrim Yok" diyen
ler ise yüzde 0.2 
olarak kaldı.
Bir piyasa analisti 
yaptığı yorumda 
Ağustos ayında 
enflasyon oranların
da da bir yükselme 
görüldüğünü, bu 
yükselmede eğitim 
harcamalarının ön 
plana çıktığını hatır
latarak, "Okulların 
açılması ve eğitim 
harcamalarının art
ması, bunun 
karşılığında nema 
ödemeleri desteğine 
rağmen kişilerin söz 
konusu harcamalan 
karşılamada güç 
duruma düşmesi « 
veya harcamalarını 
bir sonraki aylara 
bırakması eğilim 
anketinin menfi 
çıkmasına neden 
oldu. Anketin kış < 
mevsimi hazırlıkları. 
sebebiyle bundan 
sonraki aylarda 
daha da artabilir" j 
dedi.

sadece 717 kez 
seyahat edebildiği 
kaydedilen araştır
mada 1980 yılında 
maaşı ile 118 tüp 
alabilen kamu 
çalışanının bugün 
yalnızca 33 tüp ala
bilmekte olduğu 
ortaya konuldu. 
Kamu çalışan
larının ekmek alım 
gücünün yüzde 63 
azıldığı, dana eti ve 
beyaz peynir alım 
gücünün ise yüzde 
40 düzeyinde 
kaldığı ifade edilen 
araştırmaya göre, 
toz şeker alım gücü 
ise yüzde 66 azaldı. 
Kamu çalışan
larının alım 
gücünün bugün 
1980 yılına göre 
kuru fasulyede 
yüzde 29.18, 
yoğurtta yüzde 
79.51
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Tik bozuklukları nedir? 
Nasıl tedavi edilir?

Bu durum istemsiz, 
belirli bir tarzda,hızlı 
ve tekrarlayıcı hareket 
ya da ses çıkarma 
durumudur. Süresi 
genellikle 1 saniyeyi 
geçmemektedir. Bu 
duruma direnç gös
terilemez gibi 
hissedilir. Tik 
davranışının vücutta 
görülen yeri (kaş, 
göz, omuzda oluş
ması gibi), sıklığı ve 
zorlayıcılığı, çeşitli 
zamanlarda değişe
bildiği gibi, topluluk 
içinde olma ya da tek 
başına bulunmaya 
göre değişebilmekte
dir. Tikler tek bir 
bölgede veya birden 
fazla bölgede ya da 
organda hissedilebilir. 
Tik davranışının yapıl
ması ile birlikte geçici 
bir rahatlama elde 
edilir.
Tik davranışlarını art
tıran etmenler: 
Yoğun stres durum
ları, kaygı düzeyinin 
arttığı haller, bitkin 
düşmek, can sıkıntısı 
hissetmek, kişi için 
önemli bir olaya katıl
mak , başkaları 
önünde aktif bir 
eylemde bulunmak( 
söz almak, bir toplan
tıya katılmak gibi) 
durumlarında artış 
gösterebilmektedir. 
Alkol ahmı, kişiyi key
ifle oyalayabilen bir 
aktivite (kitap oku
mak, tv. seyretmek 
gibi) dinlenme 
esnasında azala- 
bilmektedir.
Tik bozukluğuna yol 
açabilen diğer durum
lar: Tik bozukluğuna

neden olan kalıtsal 
hastalıklar arasında 
Tourette sendromu, 
Huntington hastalığı, 
torsiyon distonisi, ve 
nöroakantozis sayıla
bilir. Ayrıca ensefalit, 
Sydenham koresi, 
ilerleyici bir hastalık 
olan Creutzfeldt-
Jacob sendromu da 
tik sebepleri arasın
dadır. Epilepsi (sara) 
hastalığı tedavisinde 
kullanılan ilaçlar, L- 
dopa, bazı stimulan 
ilaçlar da bu tür bir 
duruma yol açabilir
ler. Karbon monoksit 
zehirlenmeleri, kafa 
travmaları, bazı kro
mozom bozuklukları, 
zeka geriliği de tik 
davranışlarını oluş
turabilir.
Basit hareketsel 
tikler: Bazı kas grup 
larının hızlı, belli bir 
anlam içermeyen ve 
tekrarlayım bir şekilde 
kasılması durumudur. 
En çok sırasıyla 
gözde, kafagenelinde, 
omuz , ağız ve el böl
gesinde görülmekte
dir. Karmaşık 
hareketsel tikler: 
Basit şekle göre daha 
yavaş, daha amaçlı 
gibi görünen ve daha 
çok kas grubunu 
içine alan tiklerdir. En 

çok kendi vücuduna 
veya başkasına

, dokunma ya da 
vurma, zıplama, kendi 
ellerini ya da nes
neleri koklama şek
lindedir.
Hareketsel tikler: 
işlev açısından birbiri 
ile zıt etkili kasların 
aynı anda birlikte 
kasılması ile 
oluşmaktadır. 
Basit sese 
dayalı tikler: 
Hece şeklinde 
olmayan sesler çıkart
maktır. Boğazını ısrar
la temizleme, burun 
çekme, öksürme, 
bağırma, havlar gibi 
ses çıkarma bunlara 
örnektir.
Karmaşık sese dayalı 
tikler: Daha anlaşıla
bilir, hecelere 
dayanan sözcükler, 
cümleler i tekrarlamak 
şeklindedir.
Tik bozukluğunun 
başlangıç ve ilerleyen 
dönem özellikleri: 
Yapılan araştırmalara 
göre, toplumda bin 
kişide 2-6 arasında 
görülmektedir.
Erkeklerde kadınlara 
göre 3 kat daha fazla 
görülmektedir.
Genellikle 7 yaş 
civarında başlamak
tadır. İlk oluşan tik 

genellikle göz kırp
madır. Onu izleyerek 
kol ve bacakta yer
leşik tikler ,daha 
nadiren de sese day
alı tikler başlangıç tik
leri olmaktadır. Küfür 
etme şeklindeki tikler 
(koprolali) de daha 
nadir başlangıç yakın
masıdır. Başlangıçta 
% 2-3 oranında 
görülen koprolali 
ilerleyen dönemlerde 
% 2-30'lara dek çıka
bilmektedir.
Tik bozukluğu kişi
lerin yaklaşık % 40 
kadarında ergenliğin 
başlangıç evrelerinde 
tamamen düzelmekte
dir. % 30 kadar hasta
da bir miktar düzelme 
ile hafiflemiş olarak 
devam eder. Geri 
kalan % 30 kadar 
hasta erişkinlik 
hayatında da tik 
bozukluğu belirtilerini 
Göstermektedir.
Tik bozukluğu obsesif 
kompulsif bozukluk 
ile sıklıkla bir arada 
görülebilmektedir. 
Sıklıkla kontrol etm
eye,saymaya ve 
düzenleme ve benzer- 
leştirmeye yönelik 
davranışlar 
şeklindedir. 
Hastalığa sebep olan 
geni saptama çalış
maları sürmektedir. 
Bu rahatsızlığı olan 
kişilerin bazı beyin 
bölgelerinde metabo
lizma hızı artmış, bazı 
bölgelerde ise 
azalmış bulunmuştur. 
Tedavi: İlaç tedavileri 
yanında terapi ile 
başarı 
sağlanmaktadır

Alkol kasları
tahrip ediyor

Alkolün uzun süre 
kullanılması halinde 
vücuda verdiği zarar
lardan birinin de 
kasları tahrip 
olduğu bildirildi. 
The Biochemist 
dergisinde yer alan 
habere göre, İngiliz 
bilim adamları Victor 
Preedy ve Peter 
Emery tarafından 
yapılan araştırmada, 
uzun süreli alkol kul
lanımının bacaklar
daki ve vücudun 
diğer yerlerindeki 
kaslarda tahribata 
yol açabildiği tespit 
edildi. Araştırmayı 
yapan bilim 
adamları, alkolden 
kaynaklanan bu kas 
tahribatının, kalp 
kasları ile gastroin- 
testinal (mide ve 
ince bağırsak) sis
teminin düz kasları 
da dahil, tüm vücudu 
etkileyen bir hastalık

NÖBETÇİ ECZANE
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sürecinin parçası 
olabileceğine dikkati 
çektiler.

Araştırmada, alkolik
lerde kalp kası tahri
batının kalbin daha 
az verimli çalışması
na yol açabileceği, 
düz kas sorunlarının 
da sindirimi boz
abileceği ve gıdaların 
emilimini zayıflata
bileceği belirlendi. 
Preedy ve Emery, 
alkol alımına bağlı 
kas tahribatı 
rahatsızlığının çok 
yaygın olmasına 
karşın, 
bu duruma tıp kita
plarında çok az 
dikkat çekildiğini 
ifade ederek, 
"Alkoliklikten en çok 
beyin ve karaciğerin 
etkilendiği yaygın 
ama yanlış bir 
düşüncedir" 
dediler.

Şişmanlar için daha yüksek sigorta primi
GEMLİK

■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Sağlık uzmanı VVolf 
gang Günter Eisert 
Alman Focus- 
Money dergisinin 
yapmış olduğu 
açıklamada, kilolu 
olaların sağlık sig
orta aidatlarının 
artırılmasını istedi. 
Sağlık uzmanı 
Wolfgang Günter

| Eisert Alman

Focus-Money der
gisinin bu haftaki 
sayısında yapmış 
olduğu açıklamada, 
kilolu olaların 
sağlık sigorta 
aidatlarının 
artırılmasını istedi. 
Eisert, "Fazla kilolu 
olanların aidatı 
fazla olmalı, çünkü 
eğer bu insanlar

kendilerine hakim 
otamıyorlarsa 
bunun masrafını 
toplum ödeyemez." 
dedi. Bilindiği gibi 
fazla kilolar bir çok 
hastalıklara sebeb 
oluyor ve bunların 
tedavisi için Alman 
devleti milyarlarca 
Euro ödüyor.

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1939 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kios’lu kardeşler Atalarının izini sürdü
I Seyfettin ŞEKERSÖZ

I Dün Gemlik'i ziyaret 
j eden Kios'lu heyet 
ı Atamer Tesisleri’nde 

yenilen öğle
' yemeğinin ardından 

çıktıkları Bahkpazarı 
ile Yeni Mahalle 
arasında vatan
daşların ilgi 
odağı oldular. 
Kios'lulardan 
bazıları ise ata
larının kendilerine 
bıraktığı haritalar 
ile eski evlerini 
aradılar.
İskele Meydam’ndan 
başlayan gezide 
Rum vatandaşlar

özellikle eski 
yapıların resimlerini 
çekerlerken 
Bahkpazan'nda 
bulunan kiliseden 
camiye çevrilen 
binanın önünde 
resim çektirirlerken 
heyette bulunan 
papaz Dimosteris 
Katsiyos kendi 
kameramanına 
cami önünde 
röportaj yaptı. 
Bahkpazarı kahve
haneler mevkiinde 
vatandaşların büyük 
ilgisini çeken Rum 
vatandaşlar, eski 
papaz okulu diye 
bilinen ve yanan

Atatürk okulu 
binası ile Rumlar 
zamanında belediye 
başkanının evi 
olduğu ileri sürülen 
Halk Eğitim Merkezi 
binasını gezerek bol 
bol resim çektiler, 
özellikle Yeni 
Mahalle diyerek 
ellerinde haritalarla 
atalarından kalma 
evleri arayan Rum 
vatandaşlar ne 
yazık ki aradıklarını 
bulamadılar. 
Kayıkhane ile 
Kumla Caddesi 
arasındaki bölgede 
atalarından kalma 
ev arayan Rumlar,

Gemlik'in eski 
mahallelerinden 
Bahkpazarı, Yeni 
Mahalle ve Orhaniye 
Mahallelerinin

tamamını gezen 
Kios'lu kardeşler 
akşam saatlerinde 
Bursa'ya hareket 
ettiler.

eski evlerin yıkılarak 
yerlerine yeni 
binaların yapıldığını 
görünce çok 
üzüldüler.

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & 
Taşıma İrsaliyesi & İrsaliyeli Fatura & El İlanı & 

Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

İISAKİYE ÇEŞİTLERfUlZ OEUİŞIİR

Kirfaz Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

ELEMAN 
ARANIYOR
Fabrikamızda çalışmak 

üzere Elektrik konusunda 
deneyimli 

Vardiya Amiri ve Kaynak 
Bakımcı aranmaktadır.

SATILIK
120 tonluk zeytin 

bahçeli zeytin deposu 
Mür. Tel: (0.224) 513 40 52
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Marmarabirlikle karar günü
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi bugün saat 11.oo de Kooperatif Toplantı Salonu’nda genel kurul toplantısı yapacak. Yönetim 
kurulu için seçimlerin de yapılacağı genel kurulda, eski Başkan İbrahim Aksoy ile şimdiki Başkan Ahmet Şahin’in listeleri çekişecek. Sayfa 5’de

Küçük KümTa 
sahillerinde kumlama 
çalışmaları hızlandı

Küçük Kumla Belediyesi tarafından 
yaz sezonu sonları başlatılan 
kıyıların kuntlaştırılması çalış
maları hızlandırıldı. Sayfa 12’de

Saadet Partisi’nden Belediye Başkanına eleştiriler sürüyor. Eski İlçe Başkanı Recep Aygün, Başkanı topa tuttu

TOtı/ga oturdu bızmetferi unuttu11
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Saadet Partisi eski İlçe Başkanı ve Belediye Başkan adayı 
Recep Aygün, dün düzenlediği basın toplantısında, belediye 
çalışmalarını eleştirirken, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un geçici hafıza kaybına uğradığını iddia etti.

Eleştiriler hızlandı
Son günlerde siyasi partilerde belediye’ye 

yönelik eleştiriler arttı.
Önceki gün Cumhiyet Halk Partisi yönetimi, 

basına yazılı açıklama gönderirken, Saadet 
Partisi İlçe Divan toplantısında da belediye 
başkanı topa tutuldu.

Bugünkü gazetemizde, Saadet Partisi eski 
İlçe Başkanı ve Belediye Başkan adayı Recep 
Aygün’ün eleştirileri yer alıyor.

Eleştiriler demokrasinin vazgeçilmez 
araçlarındandır.

Eleştirilere kızmak yerine haklılık yanı olan
ları dikkatlice incelemek ve düzeltmek 
gerekir.

Recep Aygün’ün basın toplantısının haberi
ni okurken, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’u bugün de Popstarcıları getirmesi 
konusunda eleştiriyorlar.

Bu eleştiri de biraz insaflı olmak gerekir.
Kurtuluş şenlikleri konseri kandil gününe 

geldiği için bu eğlence bir gün öne çekildi. 
Kandil günü ise folklor gösterileri vardı.

Sayın Aygün rakibini eleştirirken, kutsal 
günleri kullanmamalıydı.

Burada hataya düşmüş.
GEMPORT’taki işçi çıkarılması konusunda 

işçilerin salt sendikalı oldukları için iş akit
lerinin sona erdirilmesi konusu Başkanın 
sessiz kalmasının eleştirmelerine katılıyo
rum. Başkan burada işçilerden yana tavır 
koymalıydı. Ve bu tavrını uygun platformda 
dile getirmeliydi. Eleştirilerin doğru olanına 
söz yok, ama eleştiriyi eleştiri yapmak için 
yapmamalı siyasiler buna dikkat etmeliler.

CHP’den sonra Saa 
det Partisi de Beledi 
ye Başkanı Mehmet 
Turgut’a karşı eleş
tirileri sertleştirmeye 
başladı. Dün, 
basın toplantısı 
düzenleyen SP 
eski İlçe Başkanı ve 
Belediye Başkan 
adayı Recep Aygün, 
ilçenin 1990 lı 
yılların susuzluğunu 
yaşadığını, Başkanı 
GEMPORT yönetim 
kurulu üyesi 
olmasına karşın, işçi 
çıkartılmasına sessiz 
kalmakla suçladı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de
Dün düzenlenen basın toplantısında, SP eski İlçe Başkanı ve Belediye 
Başkan adayı Recep Aygün, eleştirileri ile Başkan Turgut’u topa tuttu.

SSK'lılara ilaç müjdesi
Sağlık Bakanlığı 
tarafından 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu’na bağlı 
hastaların serbest 
eczanelerden

ilaç alması için 
yürütülen 
çalışmalarda 
son noktaya 
gelindiği açıklandı. 
Sağlık Bakanı Recep

Akdağ, bir aya kadar 
bu hizmetin hayata 
geçirilebileceği 
müjdeledi.
Bakan Akdağ, 
SSK’h hastalar

artık hem devlet 
hastanelerinden, 
hem de özel 
eczanelerden 
yararlanabildiğim 
söyledi. Sayfa 1O’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Yarınlarımızı 
yönlendirenler

Modern bakış açılarıyla topluma güçlü bir 
gelecek kazandırmak öğretmenin temel işlevi.

öğretmen sadece bilgiyi aktarmakla kalmıyor.
Aynı zamanda bilgiyi davranışa dönüştürecek 

formülleri de yurttaşlara aktarıyor.
Atatürk Cumhuriyeti’n ilk yıllarından itibaren 

yeni kuşağın yetiştiricileri olarak gördüğü öğret
menlere verdiği önem şu sözlerinde karşılığını 
bulmuştur.

“Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğret
menlerdir.

Öğretmenden eğitimciden yoksun bir millet 
henüz millet adını almak yeteneğini kazana
mamıştır. Bir topluluğun millet olabilmesi için 
mutlaka eğitimcilere ve öğretmenlere ihtiyacı 
vardır”

Cumhuriyet döneminde eğitim politikaları; 
Atatürk ilkelerine bağlı, milli, demokratik, laik ve 
modern eğitim-öğretim temelinde birleşiyordu.

Öğretmenler de bu ilkeler çerçevesinde 
yetişiyordu.

Dönem içinde yine siyasi otoritenin de et 
kişiyle “nitelikli öğretmen yetiştiren kaynaklar” 
bir bir kurutulmaya başlandı.

Anadolu’ya ışıklar saçan, ulusal aydınlan
manın mihenk taşlarından olan köy enstitüleri 
1954 yılında,

Yüksek öğretmen okulları 1978 yılında ışık
larını söndürdü.

Oralardan yetişen öğretmenlerin etkisiyle 
ulusal eğitim bilinci bir dönem daha sürdü.

Ve bozulma süreci hızlandı.
1997 yılından bu yana da öğretmen yetiştirme 

sistemi yeniden biçimlendirildi.
Ancak bu programlar; “görev aşkı” taşıyan 

öğretmenler yetiştirmek yerine “bir an önce işe 
başlayıp maaş almayı” hedefleyen öğretmen 
yapısını hazırladı.

Ekonomik yaşamdaki daralmalar dolayısıyla 
istihndam zaafiyetleri de bu düşünceyi tetikledi.

Gün geldi.
Kalite bozuldu..
AB’ye girmeyi hedefleyen Türkiye “AB” nin 

koyduğu “Kopenhag kriterlerini” uygulayıp 
yaşama geçirecek bilinç düzeyi yüksek yurt
taşlardan giderek yoksunlaştı.

Geliştirilen sistem “eğitilmeyi” ve “eğitimci” 
olmayı insanın kendi inisiyatifine bıraktı.

Bu ters gelişim meyvelerini verdi ve öğret
men öğrencisine sabah “günaydın” çocuklar 
demek yerine fütursuz ve düşüncesizce, “içinize I 
şeytan girsin” deme noktasına getirdi.

Böyle öğrtemenlerle biz gelişeceğiz, 
Cumhuriyete sahip çıkacağız, demokrasi 
kültürünü yaygınlaştıracağız, Avrupa Birliği’ne 
gireceğiz öyle mi?

İsmet Paşa’nın ünlü deyimiyle;
“Hadi canım sende”

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Sırası Geldikçe
İnan Tamer

Üstünüze ölü toprağı mı serpildi Beyler!

“Atlas” dergisinin 
Eylül 2004 sayısında 
Güneşin Aydemir imzalı 
bir yazıda; sözde 
toplumu aydınlatıp bi
linçlendirmek adına 
sofralık siyah zeytin 
hakkında yalan - yanlış 
hiç aslı olmayan bilgi ve 
iddalar yer almış bulun
maktadır.

"Zeytin doğada 
yeşilmiş. Ağaçta kara 
olmazmış mış. Asitle 
renk açılıp sonra tekstil 
bo yasıyla siyaha boy
anıp karartılırmış."

Bakın bakın!
Hezeyana bakın! Hürriyet 
Gazetesi de, 5 Eylül 2004 
tarihli Pazar ekinde bu 
yazıya yer vermiş.

Sîzler de hiç mi Allah 
korkusu yok?

Ulu orta bilmeden 
yazıp duruyorsunuz.

Dünyaca ünlü Gemlik 
siyah sofralık zeytini 
ağaçta olgunlaşıp karar
madan ne toplanır, ne de 
yenilebilir hale getirilir. 
Zeytin tamamen doğal ve 
hava koşullarında olgun
laşır. Tek tek elle 
toplanan olgunlaşmış 
zeytinler tuzla veya sala
mura ile yenebilir hale 
getirilir.

Zahmet edip yöreye 
gelirseniz bunun böyle 
olduğunu görürsünüz, 
önümüzdeki aylar tam

olgunlaşma ve zeytinin 
karama zamanıdır.

Turistik tesisler yapma 
gerekçesiyle onbinlerce 
zeytin ağacının kesilip 
yok edilmesi yetmiyor
muş gibi bu tür yayınlar
la dünyaca ünlü Gemlik 
sofralık ziyah zeytinimize 
büyük darbe vurmak
tasınız, oturmuşsunuz 
masa başına, görmeden , 
incelemeden kulağınıza 
konulmuş tamamen yan
lış ve yalan bilgilerle 
ahkam kesiyor bu milli 
ürüne iftirada bulunuyor
sunuz.

Sözde toplum sağlığı 
için uğraşı.

Oysa, asıl toplumu siz 
zehirliyor, “KARA 
ALTIN”ımıza kara çalarak 
içleri karartıyor, mide 
bulandırıyorsunuz.

Bu olumsuz 
davranışınız binlerce 
sofralık zeytin üreti
cisinin rızkını küçültüp, 
onları sefalete sürüklü 
yor. Bunu hiç düşünmü 
yorsunuz.

Bizim Uluslararası 
Ticaret Odasındaki tem
silcimiz, İKV yönetim 
kurulu üyesi ve TOBB 
deneticisi Ağabeyimiz, 
Ticaret Odamız, Ticaret 
Borsamız, Marmarabirlik 
Yönetimi, Tüccarlarımız, 
Üreticilerimiz ve de İlçe 
Tarım Müdürlüğümüz

sanki yazılanlar doğruy
muşçasına sus-pus!

Üzerinize ölü 
toprağımı serpildi beyler!

Ne sözlü, ne yazılı ne 
de katılımlı bir tepki. Ne 
protesto gösterisi.

Böylesi yalan ve 
gerçek dışı iddiaların 
sahipleri hakkında yasal 
yolllara başvurma. 
Zeytinimizin ağacında 
kararıp olgunlaştığının 
tespitini resmi merciler 
nezninde sağlama.

Yok efendim yok, 
Gelin görün ki; bir di 

kili ağacı olmayan bize 
düşüyor tepki vermek. 
Gemlik’in çocuğuyum. 
Gemlik’imin dünyaya 
nam salmış ve İsrarla 
aranan sofralık siyah 
zeytini benim övünç kay
nağım.

Dünyaya Gemlik’in 
varlığını duyuran, kutsal 
ürün.

Hemşerilerimin 
yegane geliri, kara 
zeytin.

Soframdan eksik 
olmayan gıdam benim, o 
kara zeytin.

Fakir fukara halkımın 
ekmeğine katık ettiği o 
kara zeytin.

Halkımı ondandamı 
mahrum etmek düşünce 
ve niyetindesiniz?

Çok üzücü çok!

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN

lllfll Iflll
MATBAACfLIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Fax: (0.224) 513 3595
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HABER

Saadet Partisinden Belediye Başkanına eleştiriler sürüyor. Eski İlçe Başkanı Recep Aygün Başkanı topa tuttu

'Jttja oMu femete unuttıf
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi eski 
İlçe Başkanı ve 28 
Mart seçimlerinde 
Belediye Başkan 
adayı olan Recep 
Aygün, düzenlediği 
basın toplantısında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
hizmetleri aksattığı 
nedeniyle eleştirdi. 
Parti binasında 
düzenlenen basın 
toplantısında, 
özellikle Miraç Gecesi 
yapılan eğlenceler 
nedeniyle Gemlik 
halkı adına Mehmet 
Turgut'u kınadıklarını 
söyleyen Recep 
Aygün, Başkan 
Turgut'u Gemport'tan 
çıkarılan işçiler 
adına da eleştirdi. 
GEÇİCİ HAFIZA 
KAYBINA UĞRADI 
28 Mart yerel seçim
lerinden önce Gemlik 
halkına birçok vaatte 
bulunulduğunu 
söyleyen Aygün, 
açıklamalarını söyle 
sürdürdü: "Sayın 
Mehmet Turgut, 
koltuğa oturduktan 
sonra sanki geçici bir 
hafıza kaybına uğradı. 
Yoksullar için aşevi 
ve işsizler için 
Serbest Bölge’de iş 
imkanı sağlayacağını 
vadeden Başkan, 
anlaşılan o ki, işsiz 
olarak Popstarları, 
yoksul olarak da

organizatörleri gör
müş. Hem de öyle bir 
zamanlama yapılmış 
ki takdire şayan; 
Miraç Kandili, Kuva-i 
Milliye ve şehitlerin 
ruhu ile batı kültürü 
nün uzantılarının 
örtüşmediği aşikardır. 
Gemlik'in Kurtuluş’u 
kutlanmasın demi 
yoruz. İsteğimiz 
sadece şenliklerin 
amacına ve ruhuna 
uygun olmasıdır" 
Mehmet Turgut'un iş 
imkanı oluşturmadığı 
gibi mevcut çalışmak
ta olan personellerin 
işlerine son veren 
kararlann altına imza 
attığını iddia eden 
Recep Aygün, 
örnek olarak da 
GEMPORT'tan 
çıkarılan işçiler 
gösterdi.
SU SIKINTISI 
DEVAM EDİYOR 
Gemlik'te çözüm 
bekleyen bir konunun 
ise su sıkıntısı 
olduğuna değinen 
Recep Aygün, İlçenin 
birçok yerinde 
90'ların Türkiye'sin 
den kalma su 
sıkıntısının devam 
ettiğini söyledi. 
"Milli Görüş gömleği
ni çıkartıp Amerikan 
çuvalı giyen AKP zih
niyetinin tüm ülke 
konularında olduğu 
gibi yerel gündemde 
ne denli acziyet 
içinde olduğunu

Erol GÜRÇAY

Yalnızlık

TAŞI |
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Az ye, çok çalış 
Büyük illerimizde çok sayıda 
simit ile doyum salonları açılıyor. 
İş yerleri ve fabrikalar 
kapanınca;
Halk yanlız simitle çaya 
talim eder oldu.
Az ye, çok çalış 
Kurtuluşumuzun (!) reçetesi.

görmekteyiz" şek- 
linde konuşan Aygün, 
"Gemlik'i çok seviyo
rum" diyen Başkan 
Turgut'un sevgisinin 
boyutunun ne denli 
yüce olduğu bu 
icraatlarından sonra 
açık olarak 
görülü yor." dedi. 
OLDUĞUN GİBİ 
GÖRÜN 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
seslenen Recep 
Aygün, "Ya 
olduğunuz gibi 
görünün, ya da 
göründüğünüz 
gibi olun" 
çağrısında bulundu. 
Seçimler öncesi halka 
yaptığı konuşmalarla 
Mehmet Turgut'u şov 
yapmakla suçlayan 
Recep Aygün, örnek 
olarak da Gemlik 
ovasındaki iki kat 
imar durumunu dört 
kata çıkarmak 
istemesini gösterdi. 
Halkın karşısındakini 
kendisi gibi dürüst 
gördüğünü söyleyen 
Aygün, aslında bunun 
altında aldatmacanın 
yattığına dikkat 
çekerek, "Seçim 
öncesi iş imkanı 
araştırıp Serbest 
Bölge den iş bula
cağım dedi. Bunlar 
seçim bitene kadardı. 
Seçimi kazanınca 
ikinci kez koltuğuna 
oturdu ve Gemlik'te 
hizmetler unutuldu. 
İkinci kez seçildim ve 
hizmete ne gerek 
var deyimiyle 
kenara çekildi" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik'in Büyükşehır 
sınırlarına girmesin
den sonra çalış
maların adeta "safsa
ta" durumuna 
geldiğine dikkat 
çeken Aygün, 
açıklamasında

belediye Su 
İşletmesinin 
Gemlik'te çöktüğünü 
de ileri sürdü.
Su Işletmesi’nde 
işleri çok iyi bilen 
Yusuf Ziya Öztürk 
isimli görevliyi kendi 
emellerine hizmet 
etmediği için 
seçimlere iki ay kala 
görevden aldığını 
ileri süren Aygün, 
Su İşlerine getirdiği 
başka bir görevlinin 
de çareyi Bursa'ya 
gitmekte bulduğunu 
söyledi.
KURTULUŞ 
ŞENLİKLERİ 
AMACINA UYGUN 
YAPILSIN 
Miraç Günü'ne 
denk gelen 
kurtuluş şenliklerinde 
getirdiği popstarların 
gece dolayısıyla 
Mehmet Turgut'un 
ilçe halkından tepki 
aldığını söyleyen 
Recep Aygün, 
"Kendisini Gemlik 
halkı adına kınıyoruz. 
Bu icraatlar isabetli 
değildir. Şehit 
Cemal Beyin, pop- 
starlarla ruhu 
şad'mı oldu.
Yoksa kemiklerimi 
sızladı. Mümkün olsa 
da sorabilsek. 
Eğlencelere karşı 
değiliz ama, zamanla
ması ve konumu çok 
önemli." dedi.
Mehmet Turgut'un 
GEMPORT Yönetim 
Kurulu üyesi 
olduğuna da değinen 
Recep Aygün, 
"Seçim öncesi 
şov yapan Turgut, 
GEMPORT'tari 
çıkarılan 40 kişi 
İçin uygulamanın 
altına imza atmıştır. 
Kendisini kınıyor 
ve uyarıyoruz." 
şeklinde konuştu.

Yalnız yaşam zordur.
Yaşamınız, dolu geçse de zordur.
Bütün gün meşgul olsanız da, zor

dur.
Çevreniz, dost ve yakınlarla dolu 

olsa da zordur.
Çünkü ne kadar ondan kaçmaya 

çalışsanız da, o sizi bulur.
Ve. En zayıf anınız da yakalar.
Size o an, yalnız olduğunuzu hatır

latır.
Ve. Sabırla beklediği intikamını ahr.
Yalnızlık sardece insanlar için 

değildir.
Ülkeler için de geçerlidir.
Üstelik yalnız kalmanın sakıncaları, 

ülkeler için daha fazladır.
Belki bundan 30 yıl önce, pek 

sakıncalı değildi.
Bir Rusya ve Doğu Bloku vardı.
Karşısında, Amerika ve Nato vardı.
Bir de üçüncü dünya ülkeleri vardı.
Bunlar suya sabuna dokunmazdı.
Teknoloji de geriydi.
Bazıları kalabalık nüfusa boğulmuş

tu.
Stratejik bir konumları yoktu.
Kıymetli madenleri yoktu.
Arnavutluk işte bunlardan biriydi.
Kimse onları, bir bloka girmeleri 

için zorlamadı.
Ama. Şimdi durum öyle değil.
İletişimdeki gelişme, globalleşmeyi 

doğurdu.
Tabii, sermaye de bu değişimi 

destekledi.
Sözün kısası şudur.
Bu coğrafyada Türkiye’ye yalnız 

kalamaz.
Bağımsız da, kalamaz.
Önemli olan en uygun yerde yerini 

almasıdır.
Artık bağımsızlık bir nevi yalnızlık 

olmuştur.

GUNUN SOZU
İnsanda yıkılmayacak, 
Tek şey vicdandır.

“Fıeldîng”

ABONE OLDUNUZ MU?
gemJk

tfez
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE UBB

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Memur zammı
çıkmazda

Memur sendikaları 
ile hükümet arasın
daki toplu 
görüşmeler salıya 
kaldı. Sendika yetk
ilileri hükümetin 
IMF nedeniyle iste
dikleri zammı ver
meyeceğini belir
tirken, hükümet de 
zam taleplerini 
'samimiyetsiz' 
buldu.
Toplantının ardın
dan bir açıklama 
yapan KESK 
Başkanı Sami 
Evren, "hükümet 
dersine 
çalışmamış" 

derken, raporlarla 
ilgili gerekli çalış
manın yapıl
madığını, bu 
nedenle hükümet 
kanadından bir zam 
oranı teklifi 
gelmediğini söyle
di. "Hükümet 
kanadı önceki 
görüşmede bugün 
öngördüğü rakam
ları 
ifade edeceğini 
açıklamıştı." 
diyen Evren, şöyle 
devam etti: 
"Ancak sayın 
bakan ilgili 
bürokratlara 
hazır mısınız 
dediğinde,
'değiliz' dediler. 

Sadece bizim 
taleplerimizin 

karşılanamaya
cağını söylediler. 
Bizim taleplerimiz 
insanca yaşam 
talebi. Tüm 
masraflar ortada. 
Bunlar topladığınız
da bizim 
talebimiz zaten 
ortaya çıkıyor. 
Onlar da dillerinin 
ucuyla 'haklısınız' 
dediler." Hükümet 
kamu çalışanlarının 
talebini karşılama

ma konusunda 
ısrarlı olduğunu 
savunan Evren, 
salı günü tekrar 
geleceklerini 
ifade etti.
ZAM TEKLİFİ 
SAMİMİYETSİZ 
Daha sonra 
söz alan Devlet 
Bakanı
M.Ali Şahin de, 
konfederasyonların 
ortalama yüzde 
118, en düşük 
maaşa da yüzde 
163 zam 
teklifiyle kendiler
ine geldiklerini 
söyledi. Bunun 
gerçekleşmesi 
halinde bütçeye 
maliyetinin 72 katri

lyon lira olduğuna 
dikkat çeken Şahin, 
şöyle devam etti: 
"2003 yılında 112 
katrilyon vergi 
geliri var, borç için 
de 60 katrilyon lira 
ödememiz gerekiy
or. Dediklerini 
kabul edersek 
toplanan vergilerle 
sadece maaşları 
karşılarız, borcun 
da bir kısmını öder
iz. Bunun yanında 
bir kuruş yatırım 
yapamayız." 
Getirilen zam 
teklifini 'samimiyet
ten uzak' olarak 
niteleyen Şahin, 
bu teklifi kabul 
etmenin mümkün 

olmadığını söyledi. 
Konuşmasında 
sendika başkan- 
larını politika yap
makla eleştiren 
Şahin, sendika 
başkanlarına poli
tikaya girmelerini 
tavsiye etti. 
"Herkes sorumlu 
davranmaya 
mecburdur, 
herkese her iste
diğini veremeyiz." 
diyen Şahin, 
sendikaların t 
aleplerini revize 
etmelerini ve 
bütçeyi göz 
önünde tutup yeni 
önerilerle 
gelmelerini 
umduğunu belirtti.

Bursa 
SSK’DA 
sistem

Bursa SSK İl 
Müdürlüğü'nden 
sağlık karnesi almak 
için sıraya giren 
vatandaşlar, pazarte
si günü patlak veren 
bilgisayar arızası 
nedeniyle mağdur 
oldu. Vatandaş 
'Belki düzelir* 
diye sıradan çıkma
yarak akşama kadar 
bekliyor 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanılğı 
Sigorta İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün bil
gisayar sistemi 
çökünce yurt 
genelinde SSK il 
müdürlükleri 
önünde uzun 
kuyruklar oluştu. 
Bursa SSK İl 
Müdürlüğü'nden 
sağlık karnesi almak 
için sıraya giren 
vatandaşlar, pazarte
si günü patlak veren 
bilgisayar arızası 
nedeniyle günlerdir 
sırada beklemek 
zorunda kaldı.
Toplam 250 person
elin görev yaptığı 
müdürlükte bilgisa
yar sisteminin 
çökmesiyle birçok 
personel iş 
yapmadan mesaiyi 
bitirmek zorunda 
kalıyor.
Sabahın erken saat
lerinden itibaren 
kurumun önünde 
sıraya giren vatan
daşlar, SSK Genel

Müdürlüğü'ndeki bil
gisayar sisteminin 
çökmesi nedeniyle 
zor anlar yaşıyor. 
'Belki sistem düzelir* 
ümidiyle akşama 
kadar bekleyen 
vatandaşlar, ertesi 
gün yine kuyrukta 
beklemek zorunda 
kalıyor.
SSK Bursa İl 
Müdürlüğü yetk
ilileri, bilgisayar 
sisteminin gün 
içerisinde zaman 
zaman işleme 
girdiğini bu sırada 
görevlilerin vatan
daşlara yardımcı 
olduğunu söyledi. 
Yetkililer, sistemin 
düzelmesi için 
çalışmaların 
sürdüğünü bildirdi. 
SSK İl 
Müdürlüğü'nden 
günde ortalama bin 
kişi sağlık karnesi 
alabilmek amacıyla 
müracaatta bulunuy
or. Daha önce 
SSK hastaneleri de 
sağlık karmesi 
verirken, 5072 Sayılı 
Dernekler 
Yasası'ndan sonra 
dernekleri kapatılan 
SSK hastaneleri 
artık sağlık karnesi 
vermiyor. Durum 
böyle olunca has
tanelerdeki 
yoğunluk da İl 
Müdürlüğü'ne 
yansıyor.
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Mamıarabit'te karar günü
Seyfettin SEKERSÖZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik zeytin tarım 
Satış 
Kooperatifinde 
bugün seçim 
yapılacak.
Birliğin normal 
olarak yapacağı 
mali kongreye imza 
toplayarak seçim 
maddesi eklettiren 
üyelerin ortaklar, 
bugün birliğin yeni 
binasında bir yıl 
görev yapacak yeni 
yönetim kurulunu 
seçecekler.
Saat 11.00 de 
başlayacak 
kongrede yönetim 
kararı ile 
başkanlıktan 
düşürülen İbrahim

Aksoy ile 
şimdiki yöne
tim kurulu 
başkanı Ahmet 
Şahin'in çıkara
cağı listeler 
savaşacak. 
Büyük bir çek
işme içinde 
geçmesi 
beklenen kon
grede ortaklık
tan çıkarılan 
kişilerin halen 
ortak olan 
arkadaşları 
vasıtasıyla 
kendilerine 
haber 
verilmeden 
ortaklıktan 
çıkarıldıkları 
için verilen 
kararın iptalini 
isteyecekleri 
öğrenildi.

Kaldırım işgali nedeniyle 
Mama Fırını kapatıldı
Seyfettin şekerşöz

İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
Marmara Ekmek 
fırını Belediye 
Encümeni tarafından 
üç gün süreyle 
kapatıldı.
Belediye Zabıta 
ekiplerinin yaptığı 
denetimlerde işyeri 
önündeki kaldırım
ları işgal ettiği 
gerekçesiyle kap
atılan Marmara fırını 
durumu camına 
yazdığı yazı ile 
müşterilerine 
duyurdu.
"8-9-2004 10/134 
sayılı Encümen 
kararına istinaden 
fuzuli kaldırım 
işgalinden dolayı 3 
gün kapatılmıştır" 
diyerek kapısı 
mühürlenen fırının 
pazartesi günü

yeniden hizmete 
başlayacağı 
öğrenildi.
İstiklal Caddesi
üzerinde bulunan
tüm işyerlerinin 
kaldırımları kendi

larında vatandaşların 
tek İstekleri rahatça 
yürümeleri.

istekleri doğrul
tusunda kullan
malarına karşılık 
sadece Marmara 
fırınının kapatılması 
çeşitli söylentilere

yol açıyor. 
Vatandaşların dışın
da her tür malze
menin ve tabelaların 
bulunduğu İstiklal

Kordondaki
oyun 

grupları 
yenilendi

Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
bulunan iki adet 
çocuk eğlence 
gurubu yenilendi. 
Çocukların 
oynamaları için 
kurulan eğlence 
gruplarının eskimesi, 
ve onarım istemesi 
üzerine Polikap 
fabrikası tarafından 
yenilendi.
Oyun guruplarını 
ücretsiz olarak

onardıklarını 
söyleyen 
Polikap Sahibi ve 
Gemlik Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkanı Mehmet 
Yaşar, "Çocukların 
eğlendikleri oyun 
gruplan yıprandığı 
için onarımları 
gerekli oldu ve 
Rotary Dernek 
adına çocuklara 
yardımcı olduk" 
şeklinde konuştu.

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR 

İMSAKİME ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMELİN 
Körfez Ofset 
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 9683

Fax: (0.224) 513 35 95
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[KKTCTElZÖLASYÖNinCÂİM
59. BM Genel 
Kurulu'nun açılışı 
için New York'ta 
bulunan Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 
Abdullah Gül. BM 
Genel Kurulu'nda 
bir konuşma yaptı. 
Dışişleri Bakanı 
Gül, 2009 yılındaki 
Birleşmiş Milletler 
(BM) Güvenlik 
Konseyi geçici 
üyeliği için 
Türkiye'nin 
adaylığını koy
duğunu ve 
Genel Kurul'dan 
destek beklediğini 
belirtti. Türkiye'nin, 
Bosna'dan 
Afganistan'a 
kadar birçok 
bölgede katkılarının 
bulunduğunu 
belirten Gül, 
Türkiye'nin 
İslam Konferansı 
Örgütü'ne üye 
olduğunu ve Avrupa 
Birliği'ne üye olmak 
için çalışmalarda 
bulunduğunu 
söyledi.
Kıbrıs konusuna da

değinen Dışişleri 
Bakanı Gül,
"Benim hükümetim 
her zaman barışçıl 
bir hareket içinde 
olmuştur. Genel 
Sekreter Kofi 
Annan'ın Kıbrıs 
hakkındaki planını 
desteklemiştir.
Türkiye 
Kıbrış'ta kalıcı bir 
çözümden yana. 
BM'ye üye 
ülkelere, KKTC'ye 
yönelik izolasy

onunun kaldırılması 
için çağrı yapıyoruz. 
Yapıcı atmosferden 
yararlanarak 
Yunanistan ile 
olan ilişkilerimizi de 
geliştiriyoruz. 
İşbirliği ortamı her 
iki ülke için de 
yararlı olacaktır.

Artık somut 
adımlar atmanın 
zamanı gelmiştir” 
dedi.
Türkiye'ye komşu 

coğrafyalardaki 

sorunlardan da 
bahseden Bakan 
Gül, "Kafkaslarda, 
Güney Osetya ve 
Abhazya'daki çatış
maların ortadan 
kaldırılması gerek
mektedir. Diyalog 
sürecinin 
geliştirilmesi için 
gayret içindeyiz.
Benim____________
hükümetim adil 
ve kalıcı bir çözümü 
destekliyor.
Azerbaycan'ın

toprak bütünlüğü 
korunmasını istiy
oruz. Israil-Filistin 
problemin çözümü 
için her türlü çabayı 
desteliyoruz.
Irak'ta durumun 
iyileştirilmesi ve 
Irak'ın yeniden 
inşası için destek 
sağlıyoruz ve bu 
çabaların bir an 
önce sonuç vermesi 
için çalışıyoruz.
Irak'taki gelişmeler 
benim ülkemi de 
etkilemekte.
Türkiye tarafından 
insani gereksinimler 
karşılanmakta.

Toprak bütünlüğü 
olan ve demokratik 
bir Irak istiyoruz. 
Irak'ın başarısı 
toplu bir başarı ola
caktır. Başarısızlığı 
da toplu bir 
başarısızlık 
olacaktır. Terörden 
çok çekmiş bir 
ülke olarak 

terörizmi 
lanetliyoruz. Nükleer 
silahlardan 
arındırılmış 
bölgelerin 
oluşturulması 
önemlidir. Türkiye 

üstüne düşene 
yapacaktır" dedi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE <>
KÖRFEZ OFSET ■ <*->

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1

x/ı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
ilçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

i

_______ OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz_____________ 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta « 513 24 32
Otobüs İşlet. "513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Anza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 2î
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

1 $ M fert
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAR

&2Mzamizin
<2 TADINA

BAKTINIZ MI?
Işyen ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM : (0.535) 886 47 74

1
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Vergrae indirim gündemde
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, IMF ile 
imzalanması 
düşünülen yeni 
ekonomik program 
çerçevesinde, vergi 
oranlarında indirim 
yapılmasının 
mümkün olup 
olmadığı 
konusundaki çalış
malarının 
sürdüğünü ve bu 
çalışmaları yakında 
hükümete s 
unacaklarını söyledi. 
Bakan Unakıtan, 
Türkiye Harp
Malulü Gaziler 

Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği 
yönetici ve üyelerini 
makamında kabul 
etti. Kabul 
sonrasında 
gazetecilere açıkla
mada bulunan

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

Unakıtan, Türkiye 
Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve 
Yetimleri 
Derneği'nin 
8 maddelik talep
lerini kendilerine 
ilettiklerini, bu 
konuda ellerinden 
geleni 
yapacaklarını söyle
di. Bir gazetecinin, 
özellikle gazi 
maaşlarına 
yapılacak olası bir 

zammın mali disipli
ni bozup 
bozmayacağını sor
ması üzerine 
Unakıtan, " 
'Elimizden gelen' 
dedik. Bu bütçe disi
plinini bozmaya
cağız manasındadır" 
diye konuştu. 
Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve

Yetimleri Derneği 
Başkanı
Taner Uran da 
Unakıtan'ın, 
talepleri ile ilgili 
imkanları zorlama 
sözü verdiğini

belirterek, söz 
konusu taleplerin 
mali disiplini boza
cak ölçüde 
olmadığını ifade etti. 
Bakan Unakıtan, 
gazetecilerin
memur maaşlarına 
yapılacak artışla 
ilgili süren 
toplu görüşmelere 
ilişkin sorularını 
ise bu konudaki 
yetkili bakanın 
Başbakan yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin 
olduğunu, Şahin'in 
de gerekli 
açıklamaları 
yaptığını ve yap
maya da devam 
edeceğini belirterek 
yanıtsız bıraktı. 
Unakıtan, "Bizim 
hedefimiz belli, 
bütçemiz belli, 
herşey bütçe 
imkanları içinde 
yapılır. Burada 70 
milyonun esenliği__  

söz konusudur" 
dedi. Bir 
gazetecinin, yeni 
ekonomik program 
çerçevesinde 
vergi indirimi 
konusunun söz 
konusu olup 
olmayacağını sor
ması üzerine de 
Bakan Unakıtan 
şunları söyledi: 
"Neler mümkün 
olur, neler olmaz 
bunlar üzerinde 
Maliye Bakanlığı 
olarak çalışıyoruz. 
Bu çalışmaları 
hükümete 
sunacağız. Bu 
konuda gerekli 

görülürse Başbakan 
bir 
açıklama yapar.
Biz Maliye Bakanlığı 
olarak her şeyi 
hesaplamak 
mecburiyetindeyiz. 
Ekonomimiz iyi 
yoldadır, bu yolda__

da gitmesini 
istiyoruz. O bakım
dan hem mali 
disipline uymak 
mecburiyetindeyiz, 
hem de takip 
ettiğimiz ekonomik 
politikadan taviz 
vermemek zorun
dayız." Bakan 
Unakıtan, bir başka 
soru üzerine de 
IMF ile görüşmeleri 
süren yeni 
ekonomik programla 
ilgili olarak, gelinen 
noktada 2005 yılı 
bütçesi ve daha 
sonraki hedefleri 

ele aldıklarını, 
müzakerelerin 
tamamlanmasının 
ardından IMF ile 
ortak bir açıklama 
yapılacağını, bu 
açıklamayı da 
Devlet Bakanı Ali 
Babacanın 
yapacağını söyledi. 
Unakıtan, IMF ile 
süren müzakerelerin 
de normal seyrinde 
devam ettiğini 
sözlerine ekledi. 
IMF ile süren 
müzakerelerin 
tamamlanmasına 
ilişkin bir takvim 
vermesinin mümkün 
olmadığının altını 
çizen Unakıtan, 
Başbakan 
Erdoğan'ın 
yılbaşından önce bu 
konuda bir açıklama 
yapacağını 
tahmin ettiğini 
dile getirdi

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR
SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
ORKENT SİTESİ - MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA 
KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME 

LfiF" Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK
Tel: (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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Tüketici Merinde artış
Mevduat 
bankalarının verdiği 
tüketici kredilerinin 
toplamı, bir haftada 
yaklaşık 46.9 trilyon 
lira artarak 17 Eylül 
itibariyle 11 katrilyon 
807.6 trilyon liraya 
çıktı. Tüketici kredi
lerinin toplamı, 10 
Eylül'de 11 katrilyon 
760.8 trilyon lira 
düzeyindeydi. 
Mevduat bankaların
dan TL cinsinden 
kullanılan kredilerin 
dağılımına 
bakıldığında, 2 katri
lyon 288.8 trilyon 
lirası konut, 4 katrily
on 100.4 trilyon lirası 
otomobil, 5 katrilyon 
418.4 trilyon lirası da 
diğer kalemlerden 
oluşuyor.
Tüketici kredilerinin

Türkiye’de ilk deli dana vakası
İngiltere'de ortaya 
çıkan ve dünyada 
yedi kişinin 
ölümüne yol açan

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

.ÇEMİY^ORGANİZAjyONU^APlLIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30

KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

banka gruplarına 
göre dağılımına 
bakıldığında ise 17 
Eylül itibariyle TL 
cinsinden kredilerin 
4 katrilyon 5.2 trilyon 
lirası kamu 
bankalarından, 6 
katrilyon 960.3 trily
on lirası özel 
bankalardan, 842.1 
trilyon lirası da 
yabancı bankalardan 
alındı.
KREDİ KARTI 
KULLANIMI 

deli dana hastalığı
na ilk kez 
Türkiye'de de 
rastlandı. Hastalığın

Mevduat bankaları 
tarafından sağlanan 
kredi kartlarının kul
lanım tutarı da bir 
haftada yaklaşık 58.6 
trilyon lira arttı. 
Bankaların kul
landırdığı kredi kart
larının tutarı 10 
Eylül'de 10 katrilyon 
696.1 trilyon lira 
iken, 17 Eylül'de 10 
katrilyon 754.7 
trilyon liraya çıktı. 
Aynı dönemde TL 
cinsinden kul

teşhis edildiği 50 
yaşındaki kadın 
İstanbul Tıp 
Fakültesi'nde 
tedavi görüyor. 
Hastalık Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerinde 
görüldü. Türkiye'de 
ise geçtiğimiz gün
lerde bir hastada 
tespit edildi. 
Hastalık bir 
işadamının kız 
kardeşinde teşhis 
edildi. 50 yaşındaki 
kadın halen İstanbul 
Tıp Fakültesi'nde 
yoğun bakımda 
tedavi altında 
tutuluyor.
İş gereği 
zamanının önemli 
bir bölümünü yurt 
dışında geçiren 
kadının bu 
hastalığı yabancı 
ülkelerde yediği 

landırılan kredi 
kartlarının 974.5 
trilyon lirası kamu 
bankalarına, 8 katri
lyon 823.4 trilyon 
lirası özel bankalara 
ve 906.7 trilyon lirası 
da yabancı bankalara 
ait bulunuyor.
TASFİYE 
OLACAKLAR...
10 Eylül itibariyle 533 
trilyon lira olan tas
fiye olunacak tüketici 
kredileri ve kredi 
kartlarının tutarı, 17 
Eylül'de 533.5 trilyon 
liraya çıktı.
Söz konusu tutarın 
86.6 trilyon lirası tas
fiye olunacak tüketici 
kredileri, yaklaşık 
447 trilyon lirası da 
tasfiye olunacak 
kredi kartları alacak
larından oluşuyor.

etlerden kapmış ola- 
bileceğibildiriliyor.
Büyükbaş 
hayvanların etinden 
insanlara bulaşan 
ve beyinde 
süngerimsi bir 
etki yapan deli 
dana hastalığının 
kesin teşhisinin 
çok zor olduğu 
belirtiliyor.
İlk kez İngiltere'de 
1992 yılında 
büyükbaş hayvan
larda rastlanılan 
deli dana hastalığı 
dünyada 
şimdiye kadar 7 
kişinin ölümüne 
neden oldu.
Deli dana hastalığı 
Türkiye'de 
bildirimi zorunlu 
hastalıklar 
listesinde yer 
alıyor.

“AB’nin
•ürkıye^ye 

ihtiyacı var?
Türk Sanayicileri 
ve İşadamları 
Dernekleri (SİAD) 
Platformu 
Başkanlar Kurulu 
Denizli'de toplandı. 
TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ömer Sabancı 
hükümetin 
sağladığı kazanım- 
ların kalıcı hale 
getirecek karaları 
radikal bulmadık
larına değinerek, 
"2005 yılı bazı 
riskler getirebilir. 
Cari işlemler 
açığını doğal 
görüyoruz. 
Büyümeyi frenle
mek yerine açığı 
kapatmak daha 
akıllıca. Bu da 
yabancı sermaye 
girişi ile sağlan
abilir. Bunun dört 
sacayağı var. IMF 
anlaşması, siyasi 
güven ve istikrar, 
AB ile müzakerenin 
başlaması, yatırım 
ortamının iyileştir
ilmesi. 2005 için 
ihtiyaç olan bu 
ayakta çatlak oluş
masın. Başbakan, 
Brüksel'de bizi ve 
piyasaları rahatlat
tı. Son günlerin 
endişesini üzerim

HKIMIfl
■IKHIHOl | 

BAYAN HASTA BAKICI ARA»« 
TEL: 513 2610

izden attık" dedi. 
Sabancı, "Sabah 
sürprizlerle uyan
mak istemiyoruz. 1 
Düz yolda giderken 
kendi ayağımıza 
takılıp tökezle
meyelim. Bizim 
AB'ye olan ihtiy- • 
acımız kadar, 
AB'nin de bize 
ihtiyacı var.
Türkiye, AB'ye 
dinamizm 
kazandıracak bir 
ülkedir. Yeter ki bu 
seviyeyi yakalay-1 
alım. Artık pazarlık 
yapacak durum- ı 
dayız. Onurlu 
duruş ve pazarlığa 
evet" dedi. Sabancı 
daha sonra, "AB 
konusunda en 
fazla çalışma ve x 
riski mevcut 
hükümetin aldığını 
biliyoruz.
Hükümetin kendi ’ 
emeğini çıkarma- d 
yarak masaya otu
racağına inanıy- ! 
oruz. Boynumuzda 
asılı olan gelişme 1 
olan ülke yaftasın- i 
dan kurtulmak 
zorundayız.
Masaya akıllı bir 
tasarıyla otur
malıyız" şeklinde 
konuştu.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
513 96 83
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Seyahatte şağhk çantası 
nasıl hazırlanmalı?

Sağlık Bakanlığı, 
seyahate 
çıkmaya hazırlanan- 
ları sağlık ve 
temizlik çantalarını 
yanlarında bulundur
maları konusunda 
uyardı.
Önemli sağlık 
risklerinin bulun
duğu, özellikle 
gelişmekte olan 
ülkelere veya 
bazı ilaç tedavilerinin 
tam olarak bulun
madığı 
yerlere yapılan 
geziler için sağlık 
çantası 
bulundurulması 
gerektiği uyarısı 
yapan Bakanlık, bu 
çantada sık rastlanan 
hafif hastalıkları 
tedavi etmek için 
temel ilaçlar, ilk 
yardım malzemeleri 
ve bir yolcuya lazım 
olabilecek diğer bir 
takım sağlık 

malzemelerinin 
bulunmasının öne
mine işaret etti. 
Bir takım ilaç 
reçetesi 
çeşitlerinin, 
yolcunun o ilaç 

tedavisine 
ihtiyacı olduğunu 
onaylayan ve 
bir doktor tarafın
dan imzalanan bir 
tıbbi tasdik 
belgesi ile taşın
masını isteyen 
Bakanlık, 
"Bazı ülkeler bu bel
genin sadece doktor 
tarafından değil aynı 
zamanda ulusal 
sağlık idaresi tarafın
dan da imzalan
masını isterler. Gezi 
sırasında ilaçların 
kaybolma riskini en 
aza indirmek için 
tüm ilaçlar el çan
tasında taşınmalıdır. 
Çantada taşınması 
gereken ilaç mik

tarının iki katı miktar
da ilaç bulunması 
çalıntı ya da kayıp 
durumları için bir 
güvenlik tedbiridir. 
Kişisel bakım 
malzemelerinin tüm 
gezi sırasında ihtiyaç 
duyulduğunda temin 
edilebilmesinin 
mümkün olmadığı 
biliniyorsa, bu 
malzemelerden 
yeterli miktarlarda 
taşınmalıdır. Buna 

diş bakımı, kontak 
lensler de dahil 
olmak üzere göz 
bakımı, cilt bakımı ve 
kişisel hijyen 
malzemeleri de 
dahildir" uyarısında 
bulundu.
Sağlık Bakanlığı 
temel bir sağlık 
çantasında bulun

ması gerekenleri 
şöyle sıraladı:
- İlk yardım 
malzemeleri:

Yapışkan bant, 
antiseptik yara temi

zleyici, bandajlar, 
yumuşatıcı göz 
damlaları, böcek uza
klaştırıcı, böcek 
ısırığı tedavisi, burun 
açıcı damla, oral 
rehidrasyon tuzları, 
makaslar ve emniyet 
iğneleri, basit ağrı 
kesici, steril sargı 
bezi, ateş ölçen ter
mometre.
- Güzergaha ve 
Bireysel İhtiyaçlara 
Göre Değişen 
Ek Malzemeler: İshal 

önleyici ilaçlar, man
tar önleyici toz, 
sıtma önleyici 
ilaçlar 
prezervatifler, 
geçmişteki bir 
hastalıkla 
ilgili ilaçlar, 
yatıştırıcılar, 
steril şırıngalar 

ve iğneler, su 
dezenfektanı 
öngörülebilen ve yol
culuğun
güzergahına ve süre
sine göre değişen 
diğer eşyalar.

Microsoft fendini yil’ye hazırlıyor
Microsoft Türkiye, 1 
Ocak 2005 tarihinden 
itibaren başlayacak 
olan "Yeni Türk 
Lirası" uygulaması 
nedeniyle, Microsoft 
işletim sistemlerinde 
Yeni Türk Lirası'nı 
tanımlamak amacı ile 
bir güncelleme pro
gramı oluşturuyor. 
İnternetten ücretsiz 
olarak indirilebilecek 
olan bu güncelleme 
programı, Windows 
95, Windows 98, 
Windows NT4, 
Windows 2000, 
Windows XP ve 
Windows Server işle
tim sistemlerinin TL 
ve YTL'yl kullan
abilmelerine olanak 
sağlayacak.
Microsoft.com web 

adresinde yer alan 
haberde, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 
YTL ve TL'nin bir 
arada kullanılacak 
olması ve 1 Ocak 
2006 tarihinden 
itibaren sadece yeni 
para biriminin geçerli 
olması nedeniyle, 
değişim sürecinin iki 
aşamalı olarak pro
gramlandığı bildirildi. 
Microsoft'un, 
Türkiye'deki kul
lanıcıların bu geçiş 
sürecini mümkün 
olan en sorunsuz 
şekilde halledebilme
si için Arjantin 
deneyimi ve AB 
ülkelerindeki Euro'ya 
geçiş tecrübelerinden 
de yararlanarak 
çözümler geliştirile

ceği belirtildi. Yeni 
uygulama kapsamın
da, Windows platfor
munda çalışmakta 
olan birçok uygula
ma, para birimi bilgi
lerini işletim siste
minden alacak ve bu 
nedenle hem kul
lanıcı bilgisayarların
da hem de ana bil
gisayarlarda bu yeni 
para biriminin tanım
lanması gerekecek. 
Geliştirilen gün

celleme programına 
göre 1 Ocak 2005 tar
ihine kadar işletim 
sisteminde 
varsayılan para birimi 
TL olarak devam ede
cek ve bu tarih son
rasında YTL 
varsayılan para birimi 
olarak değiştirilecek.

Güncellemenin 
sadece bölgesel 
ayarlarda Türkçe 
seçili işletim sistem
leri için geçerli ola
cağı ve İnternetten 
ücretsiz olarak 
indirilebileceği vur
gulandı.Kullanıcıların 
çalışmasını etkileye
bilecek bir diğer 
önemli uygulama 
olan Microsoft Office 
ise para birimi bilgi
lerini VVindovvs işle
tim sisteminden 
alırken, bu nedenle 
burada yapılacak 
değişikliklerin yeni 
oluşturulan Microsoft 
Office belgelerinde 
de geçerli olacağı 
belirtildi.

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
görmeden

UUR WHEHN

Kirloz Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 5139683

Fax: (0.224) 513 35 95

Microsoft.com
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'Öııİifeııci^jiita^
I Okullarda tek tip
I önlük ve forma
I uygulamalarını 
I değerlendiren 
I Tüketiciler Birliği 
I Genel Başkan 
| Yardımcısı ve Konya 
I Şube Başkanı Kemal 
I Özer: Tek tip önlük

ler çocukların 
psikolojisini boz
duğu gibi bir rant 
kapısı oldu.
Özer, bilgi çağına 
yakışmayan kışla 
kalıntısına son ver
ilmelidir” dedi. 
Tüketiciler Birliği 
Konya Şubesi 
Başkanı Kemal Özer 
konu ile ilgili yaptığı 
basın açıklamasında 
şu görüşlere yer 
verd(: “İlk ve 
ortaöğretimde uygu
lanan ‘tek tip 
kıyafet’i bazı 
mağazalar ile okul 
idareleri arasında bir 
rant kapısına 
dönüşmüştür. Okul 
idarelerinin anlaştığı 
mağazalar, öğrenci 
velileri ve çocuklar 
için birer işkence 
merkezini andırıyor. 
Faşizm kalıntısı olan 
‘tek tip kıyafetin 
öğrencilerin psikolo
ji ve başarılarını 
olumsuz yönde etk
ilediği görüşü bir 
çok psikolog tarafın
dan da dile getir

ilmektedir. 
Öğrencinin kendisini 
en rahat hissettiği 
kıyafetle okula 
gitmesi gerektiği 
konusunda uzman
lar birleşmektedir. 
Eğitimcilerin de bir 
çoğu tek tip kıyafete 
karşı olduklarını 
belirtmektedirler. 
Serbest kıyafetin 
fakir öğrenciler 
açısından sıkıntı ola
bileceği iddiası da 
gerçeği yansıtma
maktadır. Çünkü 
zenginler özel 
okullarda ya da 
merkezi okullarda 
okurken, dar gelirli 
ailelerin çocukları 
taşra okullarında 
okumaktadır.
Eğitim sistemindeki 
bütün kurallar 
öğrencilerin yararına 
göre konulmamak
tadır. Bir çok kural 
artık okullara gelir 
getirmek için düzen
lenmektedir. Tek tip

insan fikrine karşı 
olduğunu bildiğimiz 
siyasi iktidar ve Milli 
Eğitim Bakanı ter
cihlerini 
psikologların görüş
lerinden ve özgür
lüklerden yana kul
lanmalıdırlar. Bilgi 
çağında önemli olan 
nasıl giyildiği 
değildir. Önemli olan 
öğrencinin kişilik ve 
entelektüel 
gelişimidir. Zorla tek 
tip giydirdiğiniz 
öğrenci, ne bu 
kıyafeti mecbur 
edenlere, ne de 
okula saygı duymak
tadır.
Amerika ve Rusya 
başta olmak üzere 
tüm Avrupa 
ülkelerinde öğrencil
er anaokulundan 
üniversiteye kadar 
istedikleri kıyafetle 
okula devam ede
biliyorlar. Türkiye’de 
ise öğrenciler 
ilköğretimde önlük

ve beyaz yaka, 
forma, ceket ve kra
vat giymek zorunda 
bırakılmaktadır. Batı 
ülkelerinde tek tip 
kıyafete iyi bakıl
madığı gibi uygu
layan ülkeleri 
küçümsemekte
dirler.
Öğrenci de her gün 
okula aynı kıyafetle 
gelmekten hoşlan- 
mamakta, zorunlu 
(tek tip) kıyafet 
öğrencide ken
disinin okula ait 
olduğu hissi 
uyandırmaktadır. Bir 
diğer bilimsel sapta
ma da, tek tip 
kıyafetin kişilik 
gelişimine engel 
olduğu ve özgürlük
lerle olan mücadele 
azmini kırdığı 
yönündedir. İç 
karartıcı ve sıkıcı 
koyu renkler ise 
öğrencilerin ruh 
sağlığı önündeki en 
büyük engeldir.
Bu nedenlerle tek tip 
kıyafetin ilk ve 
ortaöğretim öğrenci
lerinin psikolojilerini 
ve başarılarını olum
suz yönde etkilediği 
gerçeğinden hareke
tle tek tip kıyafete 
son verilmesi 
çağrısında 
bulunuyoruz.” dedi.

İnternetsiz] 
hayat, jl 

kullanıcılar 
için zor

ABD'de yapılan bir 
kamuoyu araştır
ması, internet kul
lanıcısı 
Amerikalıların 
yarısının, 2 haftadan 
daha fazla intemet- 
siz kalamayacak
larını ortaya koydu. 
Yahoo ile OMD 
medya grubu tarafın
dan yayımlanan 
araştırma, sağladığı 
servislerle günlük 
hayatta çok önemli 
yer tutan internetin 
olmadığı bir hayatın, 
sanıldığının aksine 
internet kullanıcıları 
açısından çok zor 
olacağını gösterdi. 
Araştırmaya katılan- 
lar, seyahat rezer
vasyonları, dostlar 
ve aile üyeleriyle 
mesajlaşma ve 
ödemelerini yapma 
gibi kolaylıklar

sağlayan internetin ı 
olmadığı bir hayatta ‘ 
"kendilerini 
felçliymiş gibi 
hissedeceklerini" | 
söylediler.
Araştırma, internet
ten sonra insanlann4* 
telefon rehberleri ve 
gazete gibi "eski 
haberleşme 
araçlarım" kullan- * 
mayı unuttuklarını j 
veya bunları artık 
kullanmak 
istemediklerini de . 
ortaya koydu.
Yahoo Satış 
Müdiresi VVenda 
Harris Millard da "Bu 
araştırma, internetin 
10 yıllık kısa bir 
sürede günlük hay
atımızı pek çok şek
ilde nasıl 
değiştirdiğinin, belir
gin bir gösterge
sidir" dedi.

SSK’lılara ilaç müjdesi
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir aya kadar Hükümet konuyla İstanbul'daki devletSağlık Recep
Akdağ, SSK'lı hasta
ların serbest eczanel
erden ilaç alınması 
için yürütülen çalış
malarda yolun 
sonuna gelindiğini 
açıkladı. Bakan 
Akdağ, bu konuda 
HABERÎ'ye müjdeli 
bir de tarih verdi. 
Hükümet, SSK'lı 
hastaların eczaneler
den ilaç alabilmelerini 
sağlamak amacıyla 
başlattığı çalışmayı 
bitirmek üzere... 
Sağlık Bakanı Recep

Akdağ, bir aya kadar
bu hizmetin hayata 
geçirileceğini 
açıkladı...
Bu arada İstanbul'da 
yeni devlet has
taneleri yapılıyor... Bu 
hastanelerin en 
önemli özelliği, 
deprem anında bile 
ameliyatın 
sürdürülebilecek 
olması... SSK'lı hasta
lar, bir kaç ay 
içerisinde serbest 
eczanelerden 
ilaçlarını rahatlıkla 
alabilecekler.

Hükümet konuyla
ilgili çalışmaları 
neredeyse tamamladı. 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, bu hizmetin 
bir aya kadar başlay
acağını duyurdu. 
SSK'lı hastaların artık 
hem devlet has
tanelerinden, hem de 
özel hastanelerden 
rahatça yararla 
nabildiğini söyleyen 
Recep Akdağ, "Hayal 
bile edilemeyeni 
başardık" dedi. 
Bakan Akdağ, 
önümüzdeki günlerde

hastanelerinin 
sayısının artırılacağı 
müjdesini de verdi, 
Kaynak sorununu 
"arsa karşılığı, has
tane" formülüyle 
çözdüklerini söyledi. 
Yapılacak yeni has
tanelerde Japonya 
modeli örnek alı
nacak. Yani hastanel
er hem depreme 
dayanıklı olacak, hem 
de deprem anında 
ameliyattaki hasta
ların ameliyatı 
devam edecek.

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR

İMSAKİVE ÇEŞİTLERİMİZİ
GÖRMEDEN 1

KARAR VERMEYİN ' 
Kirloz Ofset 
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Fax: (0.224) 513 35 95
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İştahınızı kapatmanın yolları Kan testi ile kalp
Diyet yapmak isteyip, 
iştahına engel ola
mayanlara önerilerde 
bulunan uzmanlar, 
gün içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önlemenin 
en kolay yolu 
olduğunu belirtiyor. 
Uzmanlara göre, 
yeme isteğinin kon
trol altında tutulması, 
atıştırma krizinden 
kurtulmak için sağlıklı 
karbonhidratlara 
yöneiinmesi, bol bol 
su içilmesi, yiyecek
lerin iyice çiğnenmesi 
ve güç gerektiren 
egzersizlerin yapıl
ması gerekiyor.
Beynin, vücutta ener
jinin azaldığını fark 
eder etmez açlık his
setmeye yol açan 
kimyasal maddeler 
salgıladığını belirten 
uzmanlar, "Ancak 
beynimizin bu 
kimyasal maddeleri 
salgılayan kısmı, aynı 
zamanda duyguları da 
kontrol ediyor. İşte, 
sıkıldığımız veya 
kendimizi kötü hisset
tiğimizde hemen buz
dolabına koşmamızın 
başlıca sebebi bu. 
Aynca yemeklerin 
tadı, kokusu veya 
görüntüsü de açlık 
duygusuna sebep ola
biliyor. Örneğin, 
yemek sonrasında 
canınız, tatlı vitrininde 
duran o dondurma 
kasesinden çekiyor
sa, bunun sebebi

kesinlikle aç olmanız 
değil, kontrolden 
çıkan yeme 
isteğinizdir. Eğer 
bunu aklınızdan çıkar
mazsanız, tokken 
yediğiniz yemek mik
tarını en aza indirmiş 
olursunuz" ifadelerini 
kullanıyor.
Gün içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önlemenin 
en kolay yolu 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, şöyle 
devam ediyor: 
"Belki yine arada bir 
şeyler atıştırmak 
isteyebilirsiniz, ama 
bu sefer yiyeceğiniz 
miktarlar az olacaktır. 
Böyle bir durumda 
atıştırmak için sağlıklı 
karbonhidratlara 
yönelin, çünkü bu 
besin türü, sindirim 
sisteminde daha uzun 
süre kalıyor ve şeker 
seviyenizi yavaşça 
yükselterek daha 
uzun süreli tokluk 
hissi sağlıyor. Yapılan 
araştırmalara göre, tat 
alma duyusunu 
değişik tatlarla tatmin 
etmenin, daha az mik

tarlarla yetinmeyi 
sağladığını bildiriyor. 
Sürekli aynı yemeği 
yeme, özellikle tadı 
hoşa gitmiyorsa, bir 
süre sonra tat alma 
mekanizmasının iptal 
olmasına yol açıyor. 
Ve bu sebeple de ken
dinizi sanki hiç yemek 
yememiş gibi 
hissedebiliyorsunuz. 
Böyle bir durumu 
engellemek için öğün
lerinizi taze otlarla ve 
baharatlarla tat- 
landırabilirsiniz" 
tavsiyesinde bulunuy
or."
Su içmenin, kişinin 

kendisini tok his
setmesi açısından 
önemli olduğunun da 
altını çizen uzmanlar, 
ayrıca vücut susuz 
kaldığında, çoğu 
zaman açlık hissine 
benzeyen sinyaller 
gönderdiğini belirten 
uzmanlar, bol su 
içmenin, beden su 
istediği zamanlarda 
yemeğe yönelmeyi 
engelleyeceğini 
kaydediyor. Uzmanlar, 
yiyecekleri uzun süre 
çiğnedikten sonra 
yutmanın, beynin 

vücuda giren besin
leri kaydetmesine 
zaman tanımak 
anlamına geldiğini 
ifade ediyor. Üstelik 
bu şekilde tat alma 
duyusunun da tatmin 
olduğunu vurgulayan 
uzmanlar, "Böylece 
doyduğunuzu anla
manızla, yemeye son 
vermeniz arasındaki 
zaman kısalıyor. Fazla 
yemekten kay
naklanan sindirim 
sorunlarından kurtul
manız da ayrı bir 
avantaj" ifadesini kul
lanıyor.
Uzmanlar, egzersizler 
zorlaştıkça vücut 
ısısının arttığını ve 
daha fazla kalori yak
maya başlandığını, bu 
durumun da egzersizi 
takip eden birkaç saat 
boyunca iştahın 
bastırılmasına sebep 
olduğunu bildiriyor. 
Böyle bir durumda 
normal öğün saatin
den birkaç saat önce 
egzersiz yapmanın en 
mantıklısı olduğunu 
belirten uzmanlar, 
şöyle devam ediyor: 
"Çünkü öğün saati 
geldiğinde spor yap
manın verdiği etkiyle 
iştahınız biraz daha 
kapanır. Fakat asla 
öğün atlama hatasına 
düşmeyin, aksi halde 
hem vücudunuz zayıf 
düşer, hem de bir 
süre sonra aşırı yeme 
isteği duyarsınız

yetmezliği tanısı

Alınan bir miktar 
kanla uygulanan 
BNP testi sayesinde 
20 dakikada kalp 
yetmezliği tanısı 
konulabiliyor.
Alman Hastanesi 
Biyokimya ve Klinik 
Biyokimya Uzmanı 
Dr. Süreyya 
Şahinoğlu, yaptığı 
açıklamada, BNP adı 
verilen testi aldıkları 
bir miktar kanda 
uyguladıklarını ve 
böylece kanını aldık
ları kişide kalp yet
mezliği olup 
olmadığını belirleye
bildiklerini söyledi. 
Kalpte bulunan 
karıncıklardan sal
gılanan bir hormon 
olan BNP'nin, kalbin 
kan pompalama 
fonksiyonu 
azaldığında arttığını 
anlatan doktor 
"Böylece kişiler 
uzun süre bekle 
yerek ekokardiyo- 

grafi çektirmek 
zorunda kalmıyor ve 
kısa sürede tanıyı 
koyabiliyoruz.
Ancak rahatsızlık 
tanısı konulduktan 
sonra ekokardiyo- 
grafi çekilmesini 
istiyoruz" dedi. 
Ekokardiyografi ve 
Kardiak Manyetik 
Rezonans 
Görüntüleme'nin 
kalp yetmezliği 
tanısı koymak için 
en güvenilir yöntem
ler arasında bulun
duğuna dikkat 
çeken . Şahinoğlu, 
"Fakat bu seçenek
ler hem pahalıdır, 
hem de günlük kul
lanıma girmiş pratik 
testler değildir.
BNP, hızlı, ucuz ve 
güvenli sonuç alın
abilen bir test 
olduğu için ilk 
basamakta tercih 
edilmektedir" diye 
konuştu.

Ust solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat NÖBETÇİ ECZANE
25 Eylül 2004 Cumartesi 

SENA ECZANESİ
Zonguldak İl Sağlık 
Müdürü Murat llikhan, 
üst solunum yolu 
enfeksiyonlarına 
yakalanmamak için 
sigara ve stresten 
uzak durulması gerek
tiğini söyledi.
İl Sağlık Müdürü Murat 
llikhan, özellikle ısı 
değişimlerinde aktive 
olan ve üst solunum 
yolunda enfeksiyon 
yapan virüslerde son
bahar aylarında artış 
gözlendiğini 
belirterek, İnsanların 
dikkat etmesini istedi, 
üst solunum yolu 

enfeksiyonlarının 
bulaşıcı hale gelerek 
kısa sürede yayılabile
ceğini belirten llikhan, 
"Üst solunum yolu 
virüsleri, solunum yol- 
lannda hapşırma ve 
öksürme nedeniyle 
tükürüğe karışır. 
Havada su buharı ve 
tozlarla temas eder ve 
diğer insanların bu 
havayı solumasıyla 
bulaşıcı hale gelebilir” 
dedi.
Hastalığın görülmeden 
gerekli önlemlerin 
alınması gerektiğini 
kaydeden llikhan,

"Hastalık başlamadan 
önce vücut kırgınlığı, 
halsizlik ve yorgunluk 
belirtileri oluşur. İler
leyince huzursuzluk, 
baş, adale ağrıları, 
burunda yanma, akın
tı, üşüme, titreme, 
sıtma şeklinde 
nöbetler, iştahsızlık, 
boğazda yanma, 
batma hissi oluşur. 
Seste çatallanma gibi 
semptomlar gözlenir. 
Hastalığın belirtileri 
ortaya çıktığında en 
yakın uzman hekime 
müracaat edilerek 
bulaşması önlenirken, 

tedavi edilme imkanı 
olur. Bu hastalıklara 
yakalanmamak ve 
korunmak amacıyla 
bol meyve yemeli ve 
C vitaminiyle vücudun 
direnci arttırılmalıdır. 
Uykusuzluk, sigara ve 
stresten uzak kalın- 
malıdır. Hastalığın 
hava yoluyla 
yayılması göz 
önünde bulunduru
larak okul, yurt gibi 
kapalı ve toplu 
yaşanılan ortamlardan 
uzak durmalıdır" 
diye konuştu.

GEMLİK
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Ua sahillerinde kumlama çalışmaları hızlandı
Küçük Kumla Belediyesi tarafından yaz 
sezonu sonları başlatılan kıyıların kunt
laştırılması çalışmaları hızlandırıldı.
İlçemizin yaz 
aylarında en kala* 
balık turistik belde
si olan Küçük 
Kumla da Belediye 
Başkanhğı’nca 
başlatılan kumla
ma çalışmaları 
bütün hızıyla 
devam ediyor.
1999 depreminden 
sonra Marmara 
Denizinde baş 
gösteren değişiklik 

sonucu Küçük 
Kumla kıyılarında 
da kum azalması 
görüldü.
Uludağ Üniversite
si ile Küçük Kumla 
Belediyesi arasın
da yapılan 
protokol sonucu, 
Kumla Körfez’inde 
araştırmalar 
yapılmıştı.
28 Mart yerel 
seçimlerinden 

sonra Belediye 
Başkanlığı’na 
seçilen Eşref Güre, 
Kumla sahillerine 
kumlama projesini 
yaşama geçirdi. 
Büyük Kumla 
köyüne doğru 
olan kıyılardan 
başlayan 
çalışmalara 
geçtiğimiz 
günlerde hız 
verildi.
Küçük Kumla 
İskelesiyle Büyük 
Kumla arasında 
ortalara gelen 
dolgu çalışmaları 
hızla sürerken, 
sahillerin deniz 
kısmına 
blok betonlar 
yerleştirilerek yol 
ile beton bloklar 
arası önce kalıK5,v* 
malzeme ile,

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & 
Taşıma İrsaliyesi & İrsaliyeli Fatura & El İlanı & 

Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ
İÇİN BİZİ ARAYIN

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR

ELEMAN 
ARANIYOR
Fabrikamızda çalışmak 

üzere Elektrik konusunda 
deneyimli 

Vardiya Amiri ve Kaynak 
Bakımcı aranmaktadır.

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

SATILIK
120 tonluk zeytin 

bahçeli zeytin deposu 
Mür. Tel: (0.224) 513 40 52



17 yaşındaki tinerci genç, Asil Han’ın 4. katından atladı.

Bu kez atladı
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
FİYATI : 250.000- TL.27 Eylül 2004 Pazartesi hastanelik oldu

E. G. adlı tinerci genç, Asil Han’ın 
;atından atladı. Branda yırtıldı. 

Genç, brandaya güvendi,

Tiner bağımlısı olan E.G. intihar şov yaparken, Belediye İtfaiyesi’nin aşağıya branda 
açtığını görünce, kendini aşağıya bıraktı. Ancak, kurtarma brandasının kenarı yırtılın
ca olanlar oldu. Şowmen genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Haberi sayfa 2’de

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi genel kurulunda İbrahim Aksoy’un listesi rakibine 30 fark attı

MgabB ortaklan W dedi
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış

Kurtarma skandali
Önceki gün sık sık tanık olduğumuz ihtihar 

şovlardan biri daha yaşandı.
Ancak bu şovda söylem gerçekleşti ve ti 

nerci olduğu belirtilen genç kendini 
pencereden aşağı bıraktı.

Para bulamadığı için intihar şova girişen 
genci pencerede görenler, atlar atlamaz 
iddialannı sürdürürken, olay yerine gelen 
belediye itfaiyesi yangınlarda ve bu tür olay
larda kullanacakları brandayı pencere altına 
gerince, şovmen genç kendini aşağıya 
bırakıverdi.

Yirmi yıldır kullanılmayan veya depolarda 
bekletilen branda kenarından yırtılınca 
ayaküstü brandaya düşen genç yere yuvar
landı.

112 Acil Ambulansa bindirilmeden 
fotoğrafladığım gencin burnundan kan akı 
yordu. Hareketsizdi..

Yangın söndürme ve kurtarma araçlarıyla 
övündüğümüz Belediye’nin şişirmeli bir 
kurtarma yatağı olmadığına şaşırdım.

Bu olay, herşeyiyle ilkelliğimizi gösterdi.
Can kurtaracağım diye, neredeyse can 

almak buna denir.
Bir yangın olsa ve birkaç kişi bu brandaya 

atlasa ne olurdu acaba.
Düşünmek bile istemiyorum.
Trilyonları olduğunu hep duyduğumuz 

belediyenin, itfaiye teşkilatına sağlıklı ve 
yırtılmayan bir branda veya havalı kurtarma 
yatağı almasını, bu skandalin bir daha 
yaşanmaması için*Gemlikliler bekliyor.

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatın nın 
genel kqrulunda 2004-2005 yılı bütçesi 605 milyar olarak kabul 
edilirken, eski ve yeni yönetim listelerinin çekiştiği listelerde, 
İbrahim Aksoy’un listesi 106, Ahmet Şahin’in listesi ise 76 oy aldı.
72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 
yapılan genel kurul 
toplantısında mali 
bütçe kabul edilirken, 
yönetim kurulu 
için seçim yapıldı. 
Görevden düşürülen 
eski Başkan İbrahim 
Aksoy ve şimdiki 
Başkan Ahmet 
Şahin’in listeleri 
arasında çekişmeli 
geçen kongrede 
kazanan taraf 
Aksoy’un listesi oldu.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’te

Eniştesi ile kardeşini bıçakla yaraladı
Dün sabah saat
lerinde odun 
depoları mevkiinde 
meydana gelen 
olayda iki kişi 
bıçakla yaralandı. 
Edinilen bilgiye

göre, ailevi sorun
ları olan Koksal 
Aydın (22) isimli 
genç tartışmaya 
girdiği eniştesi 
Tahsin Dağ (29) ile 
kardeşi Hacı Dağ'ı

(26) bıçakla 
yaraladı.
Olaydan sonra suç 
aleti bıçakla birlikte 
evinde yakalanan 
Koksal Aydın göz 
altına alındı.

Kayınbiraderi 
tarafından ağır 
yaralanan Tahsin 
Dağ’ın Bursa İhti
sas Hastanesi’ne 
sevk edildiği 
öğrenildi.

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kim ne derse desin ;
Atatürk son yüzyılın ve gelecek 

bin yılların dehasıdır
Milli Eğitim Bakanlığı’nca liselerde okutulmak üzere hazır

lanan İngilizce ders kitabında bir cümle dikkat çekiyor:
“Türk Gençliği kesinlikle biliyor ki Atatürk olmadan da 

modern Türkiye Cumhuriyeti olurdu.”
İnsan olanın “tüylerini diken diken edecek” bir düşünce 

biçimi.
Sonra hatanın (!) farkına varılıyor ve; “Türk Gençliği kesin

likle biliyor ki, Atatürk olmadan modern Türkiye Cumhuriyeti 
olmazdı” biçiminde değiştiriliyor ve düzeltme metni bakanlık 
genelgesiyle 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderiliyor.

Suç da her zaman olduğu gibi başkalarının üzerine atılıyor 
yani yayıncı şirkete.

Sanki denetleme makamının hiç suçu yok.
Sadece kurduğu Cumhuriyetle değil, geleceğimize ışık 

tutan, yaşadığı dönemin ötesindeki düşünceleri ve vizyonu ile 
de dünya için örnek olan Atatürk’le ilgili böyle bir aymazlığa 
düşmek kesinlikle bağışlanır bir hata olamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu hatası 
henüz olgunlaşma aşamasındaki “genç dimağları” bulandıra
bilir.

Cumhuriyetin taşlarının yerinden oynatılmak istendiği bu 
dönemde yapılan “hata” manidardır.

Ve hiç de “masum” değildir.
Çünkü; Şu anda “Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının 

kurduğu Cumhuriyetin kurumlarından olan Milli eğitim 
Bakanlığı koltuğunda oturan zatın geçmişi biraz 
“uhrevi”içeriklidir.

Söz konusu zat ,1995’te düzenlenen bir sempozyumda 
Said Nursi’nin “milli mücadelenin maddi ve manevi mimar- 
lan”arasında olduğunu öne sürmüş.

Bütün dünya çok iyi biliyor ki 19 Mayıs 1919’da Mustafa 
Kemal ve arkadaşlarının Samsun’a ayak basmasıyla başlayan 
ulusal kurtuluş mücadelesi 9 Eylül 1922’de

İzmir’in kurtuluşuyla işlevini tamamlamıştır.
Tarihsel dokümanlara göre bu özverili ve göğüs göğüse 

mücadelede “Said Nursi” adına rastlanmamaktadır.
Pardon rastlanmaktadır..
Bilgi, belge, dokümanlar bakanın “mimar” olarak nite

lendirdiği kişinin 1919-1921 yılları arasında İstanbul’da 
olduğunu Çamlıca’da yeğeni aynı zamanda sekreteri olan 
Abdurrahman’la paylaştığı evde mutlu günler geçirdiğini yaz
maktadır.

Bu bilgi, belge, dokümanların arasında “tarafsızlığı ve 
objektifliği hiç tartışmasız “kabul edilen Şerif Mardin tarafın
dan yazılan” Bediüzzaman Said Nursi Olayı” adlı araştırmaya 
göre;

Ulusal kurtuluşu desteklemek için bir çok aydının zor ve 
tehlikeli yolculukları göze alarak Anadolu’ya geçtiği 
dönemde, yandaşları ve dönemimizin milli eğitim bakanınca 
“kurtuluş mimarı”olarak nitelendirilen zat,İstanbul Çamlıca’da 
mutlu bir hayat geçirmektedir.

Değerli araştırmacı ve tarihçi Turgut Özakman’ın 
“Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele “kitabında yer 
alan ve yalanlanamayan belgeler de gösteriyor ki;”bakanın 
mimarı” ancak her şey bittikten yani kurtuluş gerçekleştikten 
sonra Ankara’ya ulaşabiliyor. Görüldüğü ve anlaşıldığı üzere 
gerçekleri ve yaşanmışlıkları çok kolay bir biçimde 
“inkar”edebilen bu kafalar .Mustafa Kemal’e yayınladıkları 
ders kitaplarında “sehven” saldırıyorlar.

Ama güneşin balçıkla sıvanamayacağını hep ama hep ya 
unutuyorlar ya da öyle görünüyorlar.

Bizim Anadolu’da bir söz vardır, “iti ürür kervan 
yürür”diye..

Kim ne derse desin,
Türkiye Cumhuriyeti’nin duyarlı yurttaşları aydınlanma 

sürecinde karşısına çıkan engelleri bir bir ayıklayarak yolu
na devam edecektir. Rehberliğini de her zaman olduğu gibi 
Atatürk ilke ve devrimleri yapacaktır.

17 yaşındaki tinerci genç, Asil Han’ın 4. katından atladı.

Bu kez atladı
Tiner bağımlısı olan E.G. intihar şov yaparken, 
Belediye İtfaiyesi’nin aşağıya branda açtığını 
görünce, kendini aşağıya bıraktı. Ancak, kurtarma 
brandasının kenarı yırtılınca olanlar oldu. Şovvmen 
genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tiner bağımlısı E.G. 
(17), adlı genç çıktığı 
işhanının 4. katı 
penceresinden atla
yarak, intihar gi 
rişimde bulundu.
Olay, cumartesi günü 
saat 13.15 sıralarında 
Gemlik Belediyesi’nin 
karşısında bulunan 
5 katlı Asil iş 
Merkezi’nin giriş 
kapısının 4. kat 
penceresinde 
meydana geldi.
Alkollü olarak Asil 
Han İş Merkezi’nin 
penceresinden 
sarkan E.G. ‘nin 
intihar edeceğini 
söylemesi üzerine, 
polis ve itfaiye ekip
leri, iş Merkezi 
önünde önlem aldı. 
Bu arada, olayı gören 
Gemlikliler, iş hanının 
çevresinde büyük 
kalabalık meydana 
getirdi.
Gemlik Belediye 
itfaiyesi’nin pencere 
altına branda 
germesinin 
ardından herkesin 
meraklı bakışları 
arasında kendini 
pencereden 
bırakan E.G. 
brandanın yırtılması 
sonucu yere çakıldı. 
Kolundan ve başın
dan darbe alan 
E.G. itfaiyenin 
yardımıyla 112 
acil servisine 
bildirilerek, Gemlik 
SSK Hastanesi’ne 
gönderildi.
SSK Hastanesi’nden 
ilk önlemleri alınan 
genç tinerci, 
buradan Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
sevk edildi.
ÖNLEMLER 
YETERSİZ 
E.G.’nin tiner bağım
lısı olduğu ve sık sık 
emniyet tarafından

E.G. (17) adlı tinerci ğenç, Asil Hanın 4. katından yüzlerce 
kişinin gözü önünde atladı. Branda yırtıldı, hastanelik oldu

gözaltına alındığı 
öğrenilirken, alkol 
aldıktan sonra bazı 
kişilerden para iste
diği, istediği parayı 
toplayamayınca da 
Asil Han’ın 
penceresine çıkarak, 
şoj yapmak istediği 
belirlendi.
Ancak, belediye 
itfaiyesinin branda 
gerdiğini gören

E.G. kendini izleyen 
yüzlerce kişinin 
arasında branda 
üzerine attı.
İtfaiye brandasının 
sağlam çıkmaması 
genç tinercinin ağır 
yaralanmasına 
neden oldu. İtfaiye 
brandasının işe 
yarayıp yaramadığını 
gören Gemlikliler, 
belediyeyi eleştirdiler.
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72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin

Erol GÜRÇAY

genel kurulunda 2004-2005 yılı bütçesi 605 milyar olarak kabul 
edilirken, eski ve yeni yönetim listelerinin çekiştiği listelerde, 
İbrahim Aksoy’un listesi 106, Ahmet Şahin’in listesi ise 76 oy aldı.
Şeyfettin SEKERSOZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi'nde 
yapılan seçimlerde 
eski Başkan İbrahim 
Aksoy’un listesi 
Ahmet Şahin’in 
listesine 30 oy 
fark yaptı.
Marmarabirlik 
262 ortaktan 
182'sinin katıldığı 
genel kurulda İbrahim

Marmarabirlik’in yapılan genel kuruluna, 262 ortaktan 182 ortak katıldı.

Hayatın İçinden...

Aksoy’un listesi 
oylann 106'sını 
alırken rakibi 
Ahmet Şahin’in 
listesi 76 oy da kaldı. 
Cumartesi günü 
72 Nolu 
Marmarabirlik Gemlik 
Kooperatifi’nin 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan genel kurul 
çekişmeli geçti. 
Bursa'dan gelen 
takviye polis 
ekiplerinin geniş 
güvenlik önlemi 
aldığı kongrede, 
bir gerginlik 
yaşanmadı. 
İki listenin teklifi ile 
Divan Heyeti'ne 
Hakkı Çakır 
Başkanlığa getiri 
lirken yazmanlıklara

Ahmet Çelik ve 
İsmail Kanı seçildi. 
Genel Kurulda'da 
okunan Birlik’in 
çalışma raporları, 
ortaklar tarafından 
kabul edildi. 
Kooperatifin 
2004-2005 iş yılı 
bütçesi 605 milyar 
lira olarak 
belirlenirken, 
Haziran sonu olan 
hesap dönemi ise 
Ekim sonu olarak 
kabul edildi.
Ayrıca, kooperatife 
üç yıl içinde tüzük 
gereği ürün 
vermeyen ve 
kesin ihraçları kararı 
atanan ortakların

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Ayni ile vaki...
TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı ve AKP Antalya 
Milletvekili Sn. Mehmet 
Dülger bakınız ne diyor: 
“• AKP. Pişmemiş 
aşureye benziyor.” 
Ama ne benzetme...
Ayni ile vaki...

yeni rekolte 
döneminde 
Kooperatife zeytin 
verebilecekleri 
Birlik yetkilerince 
genel kurulda 
açıklandı.
AKSOY GENEL 
MERKEZE 
YÜKLENDİ
Yaklaşık üç ay önce 
yönetim tarafından 
başkanlıktan 
düşürülen İbrahim 
Aksoy yaptığı 
konuşmada, Birlik 
Genel Merkezine 
yüklendi.
Aksoy, "Birliğin 
yanlış politikaları 
neticesinde Gemlik 
ve Orhangazi 
ezilmektedir.
Depolarımız ilaç 
doluyken 
ortaklarımıza ilaç 
veremedik. 2001 
yılını iyi hatırlayın. 
Size iki yıllık ilaç 
dağıtmıştık.
Re fi Taviloğlu'na 
Anasözleşmede 
bulunan sıkın
tılarımızı bildirdik. 
Fakat düğ meye 
bastı, amacı Gemlik 
ve Orhangazi'nin

güçlenmemesi. 
Seneye birlik seçimi 
var, hesabı belli. 
Ortaklarımız zeytinini 
elden sattığı için 
suçlandık, böyle poli
tika olur mu. Üç gün 
önce yeni bir yazı 
geldi, bir dahaki kar 
dağıtımında sizlerin 
mağduriyeti 
önlenecek deniyor. 
Ne zaman kar 
dağıtılacak. 2001 
yılında zeytini vuran 
sinek için rapor aldım 
Ama yukarısı kabul 
etmedi. Seçim için 
ben imza topladım. 
Gemlik'in menfaatini 
her zaman korudum, 
bundan sonrada 
koruyacağım" dedi. 
Ortakların 
isteklerinin olmadığı 
genel kurulda yapılan 
seçimlerde ise 
İbrahim Aksoy, 
Hüseyin Peker, 
Mehmet Belsi, 
İsmail Turak, Mehmet 
izmitlioğlu yönetim 
kuruluna seçilirlerken 
Denetim Kuruluna 
ise Sedat Gürle ile 
Kaya Ali Demir 
seçildiler.

Tatilden döndük.
Artık normal yaşamın içindeyiz.
Yazılara başladık.
Günceli izliyoruz.
Dostlarla sohbetler başladı.
Belki de en çok özlediğim, bu soh

betler olmuş.
Aslında tatilde de oluyordu.
Ama. Her zamankilerle sohbet, 

daha başka..
Daha verimli..
Okullarda açıldı.
Yaşam daha hareketlendi.
Ulaşım canlandı.
Yolda yürürken, insan yüzlerini 

inceliyorum.
Çoğu yorgun.
Hem de, sabahın erken saatinde 

yorgun.
Yani. Çalışmadan yorulmuş insan

lar.
Tam öyle görünüyorlar.
Belki fizik olarak yorgun değiller.
Ama. Ruhen yorgunlar.
Yaşam şartları hepsini vurmuş.
En sevdikleri varlıkların, en sevdik

lerini alamamışlar.
Belki de bu yüzden, yorgunlar.
Aslında zengin kesimde pek mutlu 

görünmüyor.
Paradaki adaletsizlik onları da mut

suz ediyor.
Yiyorlar, içiyorlar geziyorlar.
Ama. Rahat değiller.
Yaşam istedikleri kadar özgür 

değiller.
Ya. Emekliler.
Tam bir sessizlik içindeler.
Devamlı düşünüyorlar.
Ve. Bekliyorlar.
Ama. Tedirgin olarak bekliyorlar.
Bir taraftan yaşam devam ediyor.
Ama. Umut ışıkları azalarak devam 

ediyor.

GUNUN SOZU
Hayat, uzun bir, 
İnsanlık dersidir.

“Barrie

ABONE OLDUNUZ MU?
K

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE HHİ

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Türkiye'nin kiflenmesine önlem
İstanbul Üniversitesi 
iletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve 
Sinema bölümü 
araştırma görevlisi 
Cenk Demirkıran, 
Türk alfabesine Q, 
W ve X gibi yeni 
harfler eklenmeye 
çalışıldığını, özellik
le X harfinin 
alfabenin 30'uncu 
harfi gibi kul
lanıldığını, beler- 
tirek, Türkçe'deki 
kirlenmesi önlemek 
için yasa çıkartıl
masını istedi.
İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve 
Sinema bölümü 
araştırma görevlisi 
Cenk Demirkıran, İ.Ü 
Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü 
Araştırma Görevlisi 
Korhan Mavnacıoğlu 
ile hazırladığı "Kitle 
İletişim Araçlarında 
Türkçe'nin Kullanımı 
Mevcut Uygulamalar 
ve Fransa Örneği" 
konulu araştırmayı, 
5. Türk Dili 
Kurultayı'nda 
sundu.
Son yıllarda tele
vizyonlarda, TDK'nın 
önerdiği' Türkçe 
karşılıklar göz ardı 
edilerek yabancı 
kelimelerin aynen 
kullanıldığını anla
tan Demirkıran, ayrı
ca bu televizyonlar
daki program 
adlarının çoğun
luğunun da İngilizce 
olduğunu söyledi. 
Demirkıran, "Jet 
Set", "Cafe Plaza", 
"Life Star", "First 
Class""Pack Shot", 
"Special VVeekend", 
"Eko Styl", 
"Animax", "Speed", 

■ "Life Style Racing",

" BURSA HAKİMİYET VE " 

_ KENT GAZETELERİNE _ 
I İLAN ve REKLAM ALINIR 
" KÖRFEZ REKLAM
, TEL : (0.224) 513 96 83 ■

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 
TEL : (0.505) 486 18 24

"Non-Stop Hits", 
"Expo Info", "Hi- 
End", "Adrenal-ln", 
"Beach Party", 
"Dream World", 
"Dream Hits"in, Türk 
televizyonlarında 
yayınlanan program
lardan bazılarının 
adı olduğunu 
söyledi.
"UTANILAN, 
YETERSİZ BİR 
YEREL DİL..." 
Son dönemlerde 
ülkenin her yerinde 
tabelalardan 
medyaya, marka 
isimlerine hatta bil
imsel toplantılara 
kadar bir çok alanda 
yurttaşların, özellik
le İngilizce kullan
mayı tercih ettiğini 
anlatan Demirkıran, 
işletmelerin de 
adlarını yabancı 
dillerden seçtiklerini 
söyledi.
Demirkıran, 
Türkiye'de düzenle
nen uluslararası bil
imsel toplantılarda 
toplantının ulus
lararası olmasını 
gerekçe olarak 
gösteren bir çok 
bilim adamının 
bildirilerini yabancı 
dille sunduğunu 
hatırlatarak, şunları 
kaydetti: 
"Bir çok çevrelerce 
Türkçe utanılan, 
yetersiz, bir yerel dil 
durumuna sokul
maya çalışılmak
tadır. Sokaktaki 
durum ise daha 

çarpıcıdır. Türkçe 
tabelaların azlığı, 
çoğu yerde 
Türkçe'nin yanında 
yabancı dildeki 
karşılıklarının da 
yazılması, turizm 
bahane edilerek 
hiçbir şeyin Türkçe 
yazılmaması, 
Türkiye’yi Batı'nın 
eski sömürgelerinin 
bugünkü haline 
dönüştürmektedir. 
Bir çok turistik 
şehrimiz toprak 
olarak bize ait olsa 
da taşıdığı ruh 
haliyle artık bizim 
değildir." 
Öte yandan Türk 
alfabesine yeni 
harfler eklenmeye 
çalışıldığına dikkati 
çeken Demirkıran, . 
"Ş yerine SH yazıl
ması, Ç yerine CH 
yazılması, KS yerine 
X kullanılması gibi 
yaklaşımlar 
çoğalmıştır. Özellik
le X harfinin 
alfabenin 30'uncu 
harfi gibi kullanıldığı 
görülmektedir" dedi. 
Demirkan, dilin 
korunması konusun
da kitle iletişim 
araçlarının önemli 
görevler üstlenmesi 
gerektiğini, kitle 
iletişim araçlarından 
özellikle televizy
onun toplumun kul
landığı dili biçim
lendirmede büyük 
güç sahibi olduğunu 
vurgulayarak, 
"Televizyonda kul

lanılan dil unsurları 
sanıldığından çok 
daha kısa sürede 
konuşulan dile 
girmekte ve yer
leşmektedir" dedi. 
FRANSA ÖRNEĞİ 
Dilin korunması için 
alınan önlemler 
konusunda 
Fransa'yı örnek 
veren Demirkıran, 
Fransa'da 1635 yılın
da çıkarılan ve 1994 
yılında da pekiştir
ilen bir yasayla 
Fransız Dili'nin, 
"Fransa'nın kişiliğini 
ve ata mirasını 
gösteren temel 
unsur" olarak tanım
landığını söyledi. 
Yürürlükteki yasanın 
reklam panolarından 
film adlarına varın
caya kadar kamuya 
yönelik bütün 
metinlerde ve 
medya dilinde 
Fransızca 
kullanılmasını 
öngördüğünü 
anlatan Demirkıran, 
söz konusu 
yasada İngilizce ya 
da başka bir 
yabancı dil kullanan
ların 600 ila 600 bin 
Frank para cezasına 
çarptırılması hük
münün bulun
duğunu 
kaydetti.
Demirkıran, 
yasanın yürürlüğe 
girmesinin ardından 
Fransız dilindeki 
kirlenmenin önüne 
geçildiğini 
belirterek, 
Türkiye'de de 
Türkçe'nin korun
ması için bir yasa 
çıkarılarak, bu 
yasaya sahip 
çıkılması 
gerektiğini 
savundu.

10 milyar 
I meşe 

tohumu 
toprakla 

buluşacak

Türkiye Erozyonla 
Mücadele ve 
Ağaçlandırma Vakfı 
(TEMA) Başkanı 
Nihat Gökyiğit, vak
fın son projesiyle 25 
yılda 10 milyar meşe 
tohumunun toprakla 
buluşacağını 
söyledi.
TEMA Vakfı Başkanı 
Nihat Gökyiğit ve 
vakıf temsilcileri, 
Kahramanmaraş 
Temsilciliği'nin DSİ 
Cumhuriyet 
Salonu'nda düzen
lediği yemeğe 
katıldı. Gökyiğit, İl 
Jandarma Komutanı 
Albay Fahri Cici, AK 
Parti İl Başkanı 
Avukat Veysi 
Kaynak, AK Parti 
Merkez İlçe Başkanı 
Fatih Mehmet Erkoç 
ve çok sayıda dav
etlinin de katıldığı 
yemekte, vakfın 
projelerini anlattı. 
TEMA'nın son proje
siyle 10 milyar meşe 
tohumunun 25 yılda 
toprakla buluşa
cağını dile getiren 
Gökyiğit, "Bir yeni 
projemizi de bu 
sene sonunda 
harekete geçire
ceğiz. Kavakçılık 
gibi hızlı gelişen 
ağaçlar var. Ama 
kavakçılık şimdiye 
kadar daha çok aile 
bazında yapılmış. 
Hızlı gelişen ağaçlar 
dünyada büyük bir

endüstri oluştur- q 
muş. Kavak dışında 
gelişen başka 
ağaçlar da var, 
kızılçam gibi. 
Dünyada bu işlerde 
çok güzel neticelere 
ulaşılmış. Yeni 
Zelanda, Finlandiya 
gibi ülkelerden 
uzmanlar getirdik. ** 
Bir izleme komitesi 
kurduk. Bu ülkeyi > 
ağaçlandırma 
konusunda harekete 
geçireceğiz. 
Arazileri tespit ettik. 
Fidan, tohum nasıl 
kullanılacak, finans
man gibi bütün 
hazırlıklar yapılıyor. 
Bunları TEMA 
yapıyor" dedi.
Ağaç sektörünün 
Şili ekonomisinde 
ikinci sektör konu- 1 
muna geldiğine 
dikkat çeken 
Gökyiğit, "Şili, 
bugün 3 milyar 
dolarlık odun ve 
ahşap ihraç ediyor. 
Şili, doğal ormanlar* 
dan elini çekti, biz 
de çekmeliyiz. Bunu 
inşallah başara
cağız" diye konuştu. 
Yemeğin ardından 
Atatürk Anıtı 
önünde toplanan 
TEMA Vakfı 
temsilcileri, 
ellerinde 
meşaleler ve Türk 1 
bayrakları ile kaleye 
kadar yürüyüş 
yaptı. 11
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Seyfettin SEKERSÖZ

Zaman Gazetesi 
Gemlik 
Temsilciliği'nin 
düzenlediği, araştır- 
macı-Tarihçi Yazar 
Talha Uğurluel'in 
konuşmacı olarak 
katıldığı "Mukaddes 
Emanetler" 
Sinevizyon 
görüntüsüyle 
ilgiyle izlendi. 
Belediye Kültür Mer 
kezi’ndeki gösteri 
mde Uğurluel, Hz. 
Muhammed’den 
diğer peygamberlere, 
sahabelerden, 
tasavvuf büyüklerine 
ait 605 parça mukad
des emanetin bize 
kalan bir çoğu ilk kez 
fotoğraflanarak multi
vizyon tekniğiyle 
gözler önüne serildi. 
Kültür Merkezi'nde 
izlenen Mukaddes 
Emanetler'i görmek 
için tarihte yolculuğa 
çıkan Gemlikliler, 

SATILIK ZEYTİNLİK ARAZİSİ
Mülkiyeti şirketimize ait, üzerinde 15 yaşında

1.320 adet zeytin ağacı bulunan 
52.402 m2 (52.4 dönüm) arazi satılacaktır. 

NOT:
1) Teklifler mektup veya faks ile yapılacaktır
2) Arazinin Yalova - Bursa karayoluna 

yaklaşık 160 m cephesi vardır
3) Arazi istenildiği takdirde mesai saatleri 

içinde görülebilir
(Zeytinlik arazisi fabrika arazisine bitişiktir)

4) İlgilenenlerin teklifleri en son
13 Ekim 2004 tarihine kadar kabul edilecektir

5) Arazinin bir dönümünün fiyatı KDV dahil 
15.000.000.000 (Onbeşmilyar) TL. d ir 

ADRES : SWEDISH MATCH KİBRİT
VE ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş.

Çeltikçi Köyü Mevkii 
Orhangazi / BURSA 

Te! No : (0.224) 573 22 OO 
Faks No : (0.224) 573 30 62

unutamayacakları 
bir akşam 
yaşadılar.
Kıymetli mirasların 
Osmanlıya kimler 
tarafından nasıl 
kazandırdığından 
Topkapı Sarayı’nda 
hangi peygamber
lere ait emanetlerin 
varlığına kadar tüm 
detaylarıyla göste 
rilen sinevizyon 
izlentisi izleyenleri 
büyüledi.
Kabe ve Mescid-i 
Nebevi'ye ait hangi 
hatıraların nasıl 
saklandığı, 
Peygamberimizden 
diğer peygamber
lere, sahabelerden, 
tasavvuf büyükler
ine ait 605 parça 
mukaddes 
emanetin bir çoğu 
ilk kez bu teknik 
ile izletildi.
Araştırmacı-Tarihçi 
Yazar Talha Uğurluel, 
Kültür Merkezinde 
yaklaşık iki saat

Mukaddes Emanetlere ait fotoğrafların multivizyon 
tekniğiyle gösterimi büyük ilgi gördü.

süren sinevizyon 
gösterimli 
konferansında 
Topkapı Sarayında 

bulunan Mukaddes 
emanetleri izleyenler 
gösterimden 
memnun ayrıldılar.

MHP İlçe Divan 
toplantısı yaptı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Divan 
Toplantısı, parti 
lokalinde yapıldı. 
Toplantıya İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu'nun yanı 
sıra İl Başkanı 
Necati Özensoy ile 
Başkan Yardımcıları 
Musa Sipahioğlu ve 
Mehmet Çetin ile 
partililer katıldı. 
Toplantıda konuşan 
MHP İlçe Başkanı , 
Mehmet Kayaoğlu, 
Belediye Başkanı ile 
Belediye Meclis 
üyelerine ilçeye 
yapacakları 
hizmetler için altı 
aylık çalışma süresi 
verdiklerini söyledi. 
Bu sürenin 
dolduğunu işaret 
eden Kayaoğlu, 
MHP İlçe Yönetimi 
olarak bundan sonra 
yapılmayan 

hizmetler için eleşti 
rilerinin başlaya
cağını söyledi. 
MHP İl Başkanı 
Necati Özensoy'da 
partililere yaptığı 
konuşmada 
hükümeti eleştirdi. 
Hükümetin 20 aylık 
icraatlarını değer
lendiren Özensoy, 
Türkiye'nin 675 
gündür basiretsiz 
AKP hükümetlerince 
yönetildiğini 
ileri sürdü.
Özensoy, "Acımasız 
bir istismar aldatma 
kampanyasının iş 
başına getirdiği bu 
kadroların gerçek 
hüviyeti ve niyeti 
kısa zamanda 
anlaşılmıştır" dedi. 
MHP İlçe Divan 
Toplantısı'nda ayrıca 
partinin yaptığı 
çalışmaların 
görüşülmesiyle 
devam etti.

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR 

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN 

Körfez Ofset 
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

Fax : (0.224) 513 35 95
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Hangi meslelster'mesleki astım’ yapıyor?
İnsanların çalıştıkları 
iş yerinde maruz 
kaldıkları etkenlere 
bağlı olarak ortaya 
çıkan hastalığa 
mesleksel astım 
ismi verilir.
Günümüzde sayısı 
300* e varan mad
denin astıma yol 
açabileceği bilin
mektedir ve bu mad
delerin sayısı her 
geçen gün artmak
tadır.
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr Ahmet Rasim 
Kuçükusta, meslek
sel astımın, meslek
lere bağlı akciğer 
hastalıklarının en sık 
rastlananı olduğunu 
belirterek "görülme 
sıklığı çeşitli istatis
tiklere göre %2-15 
arasında değişmek
tedir" dedi 
Belirtiler 
-Mesleksel astımın 
tipik bulgusu, belirti
lerin çalışma gün
lerinde görülmesi, 

tatil günlerinde azal
ması veya tamamen 
ortadan kalkmasıdır. 
-Astım belirtileri, 
bazı hastalarda iş 
yerinde ortaya çıkıp 
iş bitiminden sonra 
hafifleyebilir veya 
kaybolabilir. Bir 
kısım hastada ise iş 
yerinde başlayan 
belirtiler bir süre 
sonra azalabilir, 
fakat eve gidince 
tekrar meydana 
gelebilir. İş bitimin
den sonra evde 
geceleri daha ağır 
astım krizlerine 
giren hastalar da 
vardır.
-Astım belirtilerinin 
aynı iş yerinde 
başka kişilerde de 
görülmesi mesleksel 
astım tanısını 
destekleyen bir bul
gudur.
-Astımla ilgili belirti
lerin. ış yerine yem 
bir maddenin veva 
yani bir tekniğin 
girmesi veya bir ış 
kazasından sonra 
başlaması da

mesleksel astım ve mıkroorganız-
tanısının konmasına malar başta olmak
yardımcıdır. 
MESLEKSEL 
ASTIMIN TÜRLERİ 
Mesleksel astımın, 
allerjik ve allerjik 
olmayan olmak 
üzere başlıca iki 
türü vardır: Allerjik 
mesleksel astım 
Bu astım türünde, iş 
ortamında 
karşılaşılan madd
eye tepki olarak yük
sek miktarlarda IgE 
sınıfından antikor 
yapımı vardır. Bu 
kişiler, duyarlı 
oldukları maddenin 
çok küçük miktarları 
ile karşılaşsalar bile 
ciddi astını krizler
ine girerler 
Hayvansal protein
ler, bitkisel enzimler 

üzere bir çok yüksek 
molekül ağırlıklı 
madde allerjik 
meslek astımına yol 
açabilmektedir.
Veteriner, jokey, kuş 
bakıcısı, evcil hay
van satan dükkan 
işçilerindeki meslek
sel astımın nedeni, 
hayvanların tüy, 
tükürük ve idrar
larındaki çeşitli pro
teinlerdir.
Unda bulunan aller- 
jenler fırıncıların %9’ 
unda astıma yol 
açmaktadır Cay, 
sarımsak . -marta 
soya fa^ .».si, 
k.ı»ı. e çekmekleri, 
odun tozlar özellik
le de kırmızı sedir 
ağacı) astım nedeni 

olarak bilinen aller- 
jenlerdir.
Hububatla uğraşan
lar, çiftçiler, kümes 
çalışanları ve deter
jan endüstrisi işçi
leri de risk altındaki 
meslek gruplarıdır. 
Allerjik olmayan 
mesleksel astım 
Astım sadece aller
jik mekanizmalarla 
oluşmaz. Düşük 
molekül ağırlığına 
sahip kimyasal mad
deler, toksik etkilerle 
hava yollarındaki 
hücreleri hasara 
uğratarak ve buraya 
iltihap hücrelerinin 
toplanmasına neden 
olarak veya doğru
dan hava yollarında
ki kasların kasıl
malarıyla astıma yol 
açabilirler. 
Poliüretan, 
yapıştırıcı, ve boy
aların hazırlan
masında kullanılan 
izosiyanatlar 
mesleksel astıma 
yol açan maddelerin 
başında gelir Asit 
anhidritler, nikel. 

platin, krom ve 
vanadyum da 
mesleksel astımın 
iyi bilinen neden- 
lerindendir. 
Kuaförlerde kıl 
ağartıcı persülfatlar 
ile kimya işçilerinde 
piperazine bağlı 
astım oluşabilir. 
Lastik eldivenlerde 
bulunan lateks mad
desinin neden 
olduğu astım ise 
daha çok hemşire ve 
doktorlarda rast
lanan bir durumdur. 
DİKKAT!
Astımlı çocuklarda 
meslek seçimi bil- - 
inçli olmalı ve bu 
çocuklar kimyasal D 
maddelere ve 
gazlara maruz 
kalmayacakları 
mesleklere 
yöneltilmelidir.
Kuaförlük, fırıncılık, 
araba boya ve tamir
ciliği. mobilyacılık, 
marangozluk, 
maden işçiliği, vet-" 
erinerlik astımlı * 
çocuklar için uygun 
meslekler değildir.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
™TES' ve 513 96 83
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Müjde! Vergiler indiriliyor
Maliye Bakanlığı, 
IMF ile ortak bir 
çalışmayla vergi sis
teminin etkinleştir
ilmesi için yeni 
reform çalışması 
başlattı. Pakete 
göre, kurumlar ver
gisi yüzde 25'e 
düşecek, KDV oran
larında da önemli 
indirimler olacak 
Türk vergi sistemini 
yeni baştan 
düzenleyecek "kap
samlı vergi refor- 
mu"na start verildi. 
Maliye Bakanlığı'nın 
vergi sistemini 
basitleştirmeyi ve 
vergide etkinliği 
artırmayı hedefleyen 
reform çalışması 
kapsamında 
Kurumlar ve Gelir 
Vergisi, KDV, BSMV 
ve diğer vergiler de 
yeni baştan ele 
alınıyor 
Halen yüzde 33 
oranında uygulanan
Kurumlar Vergisi'nin 
ilk etapta yüzde 30'a, 
3 yıl içinde ise 

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

Kömürde Piliç
İzgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

İlil
EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50

yüzde 25'e indirilme
si öngörülüyor. Söz 
konusu değişiklik
lerin 'gelir etkisini' 
hesaplayan 
Maliye'de, indirimin 
kademeli yapılması 
eğilimi ağır basıyor. 
Hazine ve Maliye 
yetkililerinin 
üzerinde çalıştığı 
reform paketinde 
KDV (Katma Değer 
Vergisi) ve BSMV 
(Banka ve Sigorta 
Muamele Vergisi) 
oranlarının da 
yeniden düzenlen
mesi öngörüldü. 
Buna göre, yüzde 1- 
18 aralığındaki 
KDV'nin 2005 yılında 
tıbbi malzeme ve 
sağlık hizmetleri ile 
eğitime ilişkin mal 
ve hizmetlerde 
indirilmesi ve 2007 
yılına kadar da KDV 
de tek orana 
geçilmesi planlandı. 
Ekonomik pro
gramın yapısal 
kriterleri arasında 
yer alan Vergi sis-

teininin 
etkinleştirilmesi* 
kapsamında IMF'nin 
de reforma sıcak 
baktığı ve değer
lendirme çalışmaları 
na IMF'nin vergi 
uzmanları ile Heyet 
Başkanı Rıza 
Moghadam'ın da 
katıldığı belirtiliyor. 
Paket IMF onayına 
sunulacak 
Önceki gece Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ile Devlet 
Bakanı Babacan da 
konuyla ilgili 
biraraya geldi.
Maliye Bakanhğı'nda 
gece geç saatlere 
kadar reform paketi

ni görüşen 
Bakanların, paketin 
tamamlanması ve 
IMF ile de mutabaka
ta varılmasının 
ardından 
Başbakan'a ortak 
sunulmasına karar 
verdiği belirtildi. 
Paketin kamuoyuna 
Başbakan tarafından 
açıklanması bek
leniyor.
Vergi paketinde 
neler var?
* Sistem 
sadeleştirilecek 
Maliye'nin 2005 yılı 
itibarıyla hayata 
geçirmeyi planladığı 
reform paketi önce
likle vergi sisteminin 
sadeleştirilmesini 
hedefliyor. Bu 
amaçla Bakanlık 
bünyesinde vergi 
kanunlarının 
yeniden yazılmasına 
dönük de bir çalış
ma yürütülüyor. 
* Kurumlar ver
gisi'nde indirim 
2005-2007 döne
minde gerçekleştir
ilmek üzere 
Kurumlar Vergisi'nin 
kademeli olarak 
indirilmesi 
öngörüldü. Bu kap
samda halen yüzde 
33 oranında uygu
lanan Kurumlar 
Vergisi'nin 2005 

yılında yüzde 30'a, 
üç yıl içinde de 
kademeli olarak 
yüzde 25'e kadar 
indirilmesi planlandı. 
* Sağlık ve eğitimin 
KDV'si azalıyor 
Yüzde 1 ile 18 
oranında uygulanan 
KDV'de de 
sadeleştirmeye 
gidiliyor. Özellikle 
tıbbi malzeme ve 
sağlık hizmetleri ile 
eğitime ilişkin mal 
ve hizmetlerdeki 
KDV oranında ciddi 
bir indirime gidile
cek. 2005 yılında 
yapılacak KDV 
indirimlerinin yanı 
sıra 2007 sonunda 
KDV'de tek oran ola
cak.
Gelir vergisi'nde 
"Tek Oran" 
Gelir Vergisi'nde 
uygulanan "artan 
oranlı tarifelin 
değiştirilmesine 
dönük bir çalışma 
da yapılıyor. Buna 
göre. Gelir 
Vergisi'nde uygu
lanan 6 ayrı oranın 
ortalaması sayıla
bilecek tek bir oran 
tespit edilmesi ve 
tüm gelir dilimlerine 
aynı oranın geçerli 
olması fikri değer
lendirmeye alındı. 
Halen Gelir Vergisi 
yüzde 15'ten başlıy
or ve artan gelir dil
imlerine göre yüzde 
40'a kadar çıkıyor. 
BSMV de 
düşürülecek 
Vergi reformu kap
samında, bankacılık 
faaliyetlerinden alı
nan Banka Sigorta 
Muamele Vergisi 
(BSMV)’nin 

düşürülmesine 
dönük planlama da 
yapılıyor. Banka 
kredilerinin maliyet 
unsurlarından biri 
olan ve halen yüzde 
5 oranında uygu
lanan BSMV'yle ilgili 
düzenlemeye de 
Hazine yetkilileriyle 
ortak karar verile
ceği belirtiliyor. 
Hazine Bonosu ve 
devlet tahvillerine 
farklı oranlarda 
uygulanan vergide 
de sadeleştirmeye 
gidilecek.
Unakıtan: Vergileri 
indirmeye 
çalışıyoruz 
Vergi oranlarının 
indirilmesi 
konusunda 
çalıştıklarını belirten 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
'nelerin mümkün, 
nelerin mümkün 
olmadığı' 
konusunda Maliye
Bakanlığı olarak 
çalıştıklarını, daha 
sonra bunu 
hükümete sunacak
larını söyledi.
Üzerinde çalıştıklar* 
vergi indirimleriyle 
ilgili Unakıtan, 
"Neler mümkün olur, 
neler olmaz, Maliye 
Bakanlığı olarak 
çalışıyoruz. Bunu 
hükümetimize 
sunacağız, bu 
konudaki açıklamayı 
Başbakan yapacak." 
şeklinde konuştu.
Unakıtan, söz 
konusu çalışmaya 
ilişkin açıklamasının 
yılbaşından önce 
yapılmasını 
beklediğini 
belirtti.

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR

SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
ORKENT SİTESİ - MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI 
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA

KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME
Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK

Tel: (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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Türkiye’de 9 bin 299 
camiinin imamı yok

Çocuklarınız 
için iyotlu 

tuz kullanın

Diyanet, cami 
yapımındaki artışa 
kadro yetiştiremiyor. 
Devlet Bakanı 
Mehmet Aydın, 
ibadete açık olup 
kadro ve görevlisi 
olmayan 9 bin 299 
cami bulunduğunu, 
yeni cami ve mesc
itlerle bu sayının 
daha da arttığını 
söyledi.
Devlet Bakanı 
Mehmet Aydın, 
ibadete açık olup 
kadro ve görevlisi 
olmayan 9 bin 299 
cami bulunduğunu 
belirterek, "Her 
geçen gün yapılan

Türkiye’de tek olan 
"akıllı kasa"lar, ihtiy
aca göre ayarlanıp 
değerli evrak ve yük
sek miktarda parayı 
koruyabiliyor.
Soygun anında, özel 
zaman ayarlı açılma 
özelliği ve kul
lanıcıların şifreli giriş 
yapıp kayıtlarının 
tutulması sayesinde 
açılmayan "akıllı 
kasa"lar ile artık 
güvendesiniz.
Kıymetli evrak ve 
paraların ana 
kasalara geçene 
kadarki süreçte 

yeni cami ve mesci
tle bu sayı daha da 
artmaktadır" dedi. 
Bakan Aydın, AKP 
Çankırı Milletvekili 
Hikmet Özdemir’in 
soru önergesini 
yanıtlarken, Diyanet 
İşleri Başkanhğı’mn 
88 bin 563 kadrosu 
olduğunu ve bunun 
16 bin 445’inin boş 
olduğunu bildirdi. 
Aydın, her yıl ortala
ma bin 600 civarında 
personelin emekli 
olması nedeniyle 
boşalan kadrolara 
yeni atama yapıla
madığından ihtiyacın 
artarak devam ettiği- 

gişelerde muhafaza
sı, güvenlik zin
cirinin ilk ve en 
önemli halkasını 
oluşturuyor. Bu 
aşama, ne yazık ki 
günümüzdeki yön
temlerle güvenlik 
zincirinin en zayıf 
halkası durumunda.
Tümsaş, "akıllı 
kasa"lar ile güvenlik 
zincirindeki bu 
boşlukları doldur
mayı amaçlıyor.
Oldukça fonksiyonel 
ve kullanımı rahat 
olan "akıllı 
kasa"ların şifresini 

ni kaydetti. Aydın, 
"Ayrıca, ibadete açık 
olup kadro ve 
görevlisi olmayan 9 
bin 299 cami bulun
maktadır. Her geçen 
gün yapılan yeni 
cami ve mescitle bu 
sayı daha da artmak
tadır" dedi.
Bakan Aydın, boş 
kadroların bir kıs
mının 10-11 
Temmuz’da yapılan 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavında 
başarılı olanlarla 
doldurulma yoluna 
gidileceğini bildirdi. 
Aydın, köy ve kasaba 
camilerine ait boş 

belirledikten sonra, 
kasanın açılma 
süresini de siz 
ayarlıyorsunuz. 
Şifreyi girdikten 
sonra belirlediğiniz 
süre dolmadan 
kasanız açılmıyor. 
Ayrıca, isterseniz 
"akıllı kasa"nızın her 
bölmesine ayrı bir 
şifre verebiliyor
sunuz. Kasaların bu 
özelliği, bankacılık 
sektöründe daha 
fazla tercih ediliyor. 
Her çalışana ayrı bir 
bölme ve şifre 
veriliyor, böylece 

imam ve hatip kadro
larına açıktan vekil 
imam hatip ata
malarının, illerin boş 
kadro sayılarına göre 
planlandığını 
vurguladı.
Bakan Aydın, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı merkez ve 
taşra teşkilatında 
görev yapan person
elin maaşlarının 
yetersiz düzeyde 
bulunduğunu, ancak 
bu personelin özlük
ve mali haklarının 
iyileştirilmesi 
konusunda çalışma 
yapıldığım da açık
ladı.

çalışanların başka 
kasalardan açık kap
atma eylemleri 
engellenebiliyor. 
Bankaların yanında, 
finans kuruluşları, 
ödeme kabul eden 
yerler, sinema-maç- 
konser gişeleri, ben
zin istasyonları ve 
devlet daireleri gibi 
para ve kıymetli 
evrak alışverişinin 
olduğu her yerde 
Tümsaş’ın temsilcil
iğini yaptığı "akıllı 
kasa"larla emniyeti 
sağlamak mümkün 
olacak.

İyotlu tuz kul
lanımının yetersiz 
olması nedeniyle, 
Türkiye'de 6-12 yaş 
arası çocukların 
yüzde 31.8'inde 
guatr hastalığı 
görüldüğü bildirildi. 
Ankara Üniversitesi 
(A.Ü) Tıp Fakültesi 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Murat Erdoğan, 
6-12 yaş arası 
çocukların yüzde 
31.8'inde görülen 
guatr hastalığının 
nedeni olan iyot 
eksikliği hakkında 
bilgi verdi.
Erdoğan, Türkiye'nin 
hiçbir bölgesinde 
yeterli miktarda iyot 

| kullanılmadığını, 
guatr hastalığının 
engellenebilmesi 
için iyotlu tuz 
tüketilmesi gerek
tiğini vurguladı. 
Prof. Dr. Erdoğan, 
iyot eksikliğinde 
guatr hastalığının 
yanı sıra zeka geril
iği, gelişim bozuk
luğu, düşük ve ölü 
doğumların ortaya 
çıkabileceğini 
kaydetti.
Sağlık Bakanlığı 
işbirliğinde 5 yıl 
önce Türkiye'deki 
iyot durumunu 
araştırdıklarını, 
Türkiye'de çoğu 
bölgede ciddi ve 
orta derecede iyot 
eksikliği olduğunun

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
--------: CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 
— 1 ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT

YAPILABİLİR SATILIK ARSA
Tel : (0-224) 513 96 83
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KÖRFEZ GAZETESİ VE <4 <> Q CZ A A
KÖRFEZ OFSET O ■ O 9 O O O

saptandığını anlatan 
Erdoğan, Batı böl
gelerinde hafif, İç 1 
Anadolu ve Doğu 
bölgelere doğru 
gidildikçe artan bir 
iyot eksikliği tablo
suyla karşılaştık
larını bildirdi. 
Erdoğan, İç Anadolu 
ve İç Anadolu'nun + 
batılarındaki illerde 
belirgin iyot eksikliği 
saptadıklarını, bu 
sonuçlar üzerine 
halka iyot ulaştırma 1 
programını daha da ’ ’ 
geliştirerek tüm 
sofra tuzlarının iyot
la nmasına karar ver
ildiğini belirtti. 
Murat Erdoğan, bu 
araştırmanın ardın- 9 
dan, eskiden iyot 1 
durumuna bakılan j 
bölgelerde iyot kul- 11 
tanımına tekrar bak
tıklarını ve Ankara, ] 
Kastamonu, Bayburt 
ve Trabzon gibi 
illerde iyot kul
lanımında anlamlı 
iyileşmeler varken 1 * 
bazı bölgelerde bir 
değişiklik olmadığını 
söyledi.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30
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Me ayrılan pay yarı yarıya azaldı
Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konferderasyonu 
(KESK), Türkiye'de 
kamuda çalışan per
sonele ayrılan payın 
12 yılda yarı yarıya 
azaldığını açıkladı. 
KESK Araştırma 
Merkezi tarafından 
hazırlanan, 
"Ekonomik 
Görünüm 
Raporu"nda yer alan 
bilgilere göre, 1992 
yılında personele 
ayrılan pay yüzde 
41.74 düzeyinde iken 
bu oran 2004 yılında 
yüzde 18.98'e düştü. 
Raporda, konsolide 
bütçe içindeki per
sonel payının 
1993'de 34.56, 
1994'de 30.26,

1995'de 29.15, 
1996'de 24.59, 
1997'de 25.75, 
1997'de 24.79, 
1998'de 24.79, 
1999'da 24.61, 
2000'de 21.37, 
2001'de 18.88, 
2002'de 19.98, 
2003'de 19.96 ve 
2004'de 18.98 
olduğu kaydedildi. 
Kayıt dışı yüzünden 
devletin 13.9 katrily
on lira kaybı olduğu
nun ifade edildiği 
raporda, "Kayıt dışı 
ekonominin yüksek 
boyutlarda gezdiği, 
vergi kaçırmanın bir 
gelenek halini aldığı 
ve vergi afları ile 
ödüllendirildiği
Türkiye 
ekonomisinde

gelirler politikasının 
emekçiler üzerine 
yıkıldığını tespit 
etmek gerekir" 
denildi.
Türkiye'de 10 milyon 
735 kişinin kayıt dışı 
çalıştığının öne 
sürüldüğü raporda, 
iş başına gelen 
hükümetlerin kayıt 
dişiyi önlemek için 
yeterince tedbir 
almadığı iddia edildi. 
"VERGİ YÜKÜ 
ÇALIŞANLARIN

ÜSTÜNDE" 
2004 yılı bütçesinde 
99 katrilyon vergi 
geliri beklendiğini 
vurgulayan, 
"Ekonomik 
Görünüm 
Raporu"nda, vergi 
gelirlerinin büyük bir 
kısmını dolaylı vergi
lerin oluşturduğu 
kaydedildi.
Mal ve hizmetler 
üzerinden alınan 
vergilerin tüm kes
imlerden gelir 

düzeylerine bakıl
maksızın aynı mik
tarda alınan vergiler 
olduğunun altını 
çizen raporda, "Vergi 
politikası açısından 
mal ve hizmetlerden 
alınan vergiler aynı 
zamanda sınıfsal bir 
tercihe işaret etmek
tedir. Dolaylı vergi
lerin toplam vergi 
gelirine oranı OECD 
ülkelerinde ortalama 
yüzde 30 iken, 
ülkemizde bu oran 
2004 bütçesinde 
yüzde 66.5 gibi çok 
yüksek bir düzeyde 
tespit edilmiştir" 
ifadesi yer aldı.
Eğitimden, sağlıktan, 
yatırımdan, kamu 
emekçisinin âlın- 
terinden, istih

damdan yapılan 
kısıntı ile oluşan faiz 
dışı fazla hedefinin 
aştığını önü süren 
raporda, şunlar 
kaydedildi^
"Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan faiz 
dışı fazlanın 2.4 
katrilyon hedefini 
aştığını ifade etti. 
Sadece bu oranla 
kamu emekçilerine 
yüzde 11 fazladan 
zam yapılabilir.
Çünkü, bu para kamu 
emekçisinin 2003 
yılında ücretlerindeki 
yüzde 6'lık erimenin 
yansımasıdır.
Refahtan dağıl- 
mayan-yüzde 6'lık 
paydır.".

Bilgi edinmeye alışamadık
Avrupa Birliği (AB) 
Uyum Yasaları kap
samında bilgi edinme 
hakkının sağlanması 
amacıyla Nisan ayın
dan itibaren kamu 
kurum ve kuru
luşlarında oluşturu
lan bilgi edindirme 
ünitelerine, vatan
daşlar ilgi
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göstermiyor.
Bursa Valiliği'nde 
kurulan bilgi 
edindindirme masası
na son 5 ay içinde 
başvuranların 
sayısının 10'u 
geçmezken Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 15, 
Bursa Emniyet

Müdürlüğü'ne ise 
sadece 94 kişi müra
caat etti. Hukukçular 
vatandaşların uygu- 
madan yeterince bil
gisi olmadığını, kamu 
görevlilerinin uygula
mayı 'angarya' olarak 
gördüğünü öne 
sürdüler.
24 Nisan 2004 tari
hinde "Bilgi 
Edindirme Yasası" 
yürürlüğe girdi, 
ancak yasadan 
detaylı şekilde bilgisi 
olmayan vatandaşlar, 
bu hakkını yeterince 
kullanmıyor.
Elektronik imzanın 
yürürlüğe girmesiyle 
birlikte vatandaşların 
sanal alemden yaza
cakları dilekçeler de 
işleme alınacak.
Nisan ayından 
itibaren tüm kamu 
kurum ve kuru
luşlarında oluşturu
lan birimlerde vatan
daşların başvuruları
na cevap vermek 
üzere personel eğitil
di. Ancak aradan 5 ay 
geçmesine rağmen 

başvuru sayısı bekle
nenin çok altında 
gerçekleşti.
Vatandaşlara istedik
leri konularda bilgi 
verilmesi için 
gereken tüm has
sasiyetin göster
ildiğine dikkati çeken 
yetkililer, şimdiye 
kadar yapılan başvu
rular arasında şikayet 
olmadığını, az sayıda 
vatandaşın muhtelif 
konularda ve idari 
sorunlar konusunda 
bilgi edinmek için 
başvurduğunu bildir
di. Yetkililer, yıl 
sonuna kadar 
toplanacak başvuru
ların rapor halinde 
Bursa Valiliği'ne 
sunulacağını 
kaydettiler.
EN ÇOK MÜRACAT 
POLİSE
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne ise 
vatandaşlar genellikle 
Hizmet Masası'ndan 
öğrenebilecekleri 
hizmetlerin içeriğini 
sormak için yasa 
gereği müracaat ediy

or. Belediye yetk
ilileri, Nisan ayından 
buyana sadace 15 
kişinin Bilgi Edinme 
Yasası kapsamında 
müracat ettiğini 
belirterek, "Bize 
gelen müracaatlarda 
da eksiklik 
görünüyor.
Vatandaşlarımız 
uygulamadan yeter
ince bilgi sahibi 
değil. Çoğunlukla 
kendisine cevap 
verebileceğimiz 
adresini veya bilgisi
ni vermiyor" diye 
konuştu. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Bilgi Edinme Büro 
Amirliği'ne 5 aylık 
sürede 94 müracat 
geldi. Emniyet, 91 
başvuruya cevap 
verirken, vatandaşlar 
en çok trafik cezaları 
hakkında bilgi istedi. 
Emniyete yapılan 
müracatlar arasında 
sabıka kaydı, servis 
plakası, pasaport, 
derneğe üye olmak, 
ruhsat ve polis 
olmanın şartları gibi 

konular yeraldı. 
"DOSTLAR 
ALIŞVERİŞTE 
GÖRSÜN" 
Öte yandan, Bursa 
Barosu'ndan Avukat 
Çağatay Aygün, 
vatandaşların soru
larına anında cevap 
alamamasının başvu
ruların az olmasında 
etkili olduğunu 
belirterek; "Vatandaş 
sorduğu soruya çok 
geç ve yeterli bilgi 
almadığı için zamanla 
'nasıl olsa cevap alın
mıyor' imajı uyanıyor. 
Şahsen ben müracaat 
ettiğimde 15 gün 
sonra cevap geldi; 
ama sadece formalite 
olarak kurumlar bu 
işi yapıyor. Çünkü 
cevap gelmezse suç 
işlenmiş oluyor.
Neticede 'dostlar 
alışverişte görsün' 
misali cevap 
veriliyor.
Memurlar; 'işimiz 
gücümüz yok ya, 
birde bu çıktı' diyerek 
uygulmayı angarya 
görüyor" dedi.
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Dershaneler vazgeçilmez oldu
Ankara Ticaret Odası 
(ATO), Türkiye’deki 
dersaneleri mercek 
altına aldı.
’Dersaneler Dosyası' 
adı altında hazır* 
lanan rapor, son yıl
larda gittikçe artan 
sayıları ile der- 
sanelerin temel 
eğitimin önemli bir 
öğesi haline geldiği
ni ortaya koydu. 
Türkiye'de dersane 
sayısı son 20 yıl 
içinde 15 kat artarak 
2 bin 615'e 
ulaşırken, dersane 
sayısında 626 adet 
ile İstanbul ilk sırada 
yer aldı.
Rapora göre, 735 bin 
öğrenci bu yıl der- 
sanelere 3 katrilyon 
lira para aktaracak. 
Eğitim hayatına 1984 
yılında giren der
sanelerin sayısı ilk 
yıl 174 iken 20 yılda 
15 kat artarak 2 bin 
615’e ulaştı. 1993 
yılında 297 bin 234 
olan öğrenci sayısı 

i da geçen yıl 668 bin 
673'e çıktı.
Rapor, bu eğitim- 
öğretim yılında 
geçen yıla oranla 
yüzde 10'luk bir 
artışla 735 bin 
öğrencinin kayıt yap
tırmasının bek
lendiğini ortaya 
koydu.
İlk kurulduğu yıllar
da sadece lise son 
sınıf öğrencilerinin 
tercih ettiği kurumlar 
olan dersanelerin 
artık eğitimin her 
kademesinde hizmet 
vermeye başladığına 
işaret edilen rapor
da, "ilköğretim 
çağından iş hayatına 
atılmaya kadar 
birkaç aşamada der
sane tedrisatından 
geçmeden 
Türkiye'de adam 
olunmuyor. Hal 
böyle olunca da her 
yıl ailelerin cebinden 
katrilyonlar ile ifade 
edilen bir bütçe 
çıkıyor" ifadesine 
yer verildi.
Rapora göre kurs 
ücretleri 2 ile 8 mil
yar lira arasında 
değişiyor. Bu yıl der- 
sanelerde gelecek 
arayan öğrenci

sayısı 735 bin olarak 
düşünüldüğünde 
2004-2005 öğretim 
yılında dersanelere 
ödenecek para 3 
katrilyon lirayı 
aşıyor.
İSTANBUL BAŞI 
ÇEKİYOR 
Türkiye'de dersane 
sayısında 626 adet 
ile İstanbul başı 
çekiyor. İstanbul'un 
yanısıra Ankara'da 
275, İzmir'de 154, 
Adana'da 104, 
Bursa'da 74, İçel ve 
Antalya'da 68'er, 
Hatay'da 67, 
Konya'da 60, 
Kocaeli'nde 53 der
sane bulunuyor, 
Dersane sayısında 
ilk 10 sırayı alan 
sözkonusu illerde 
toplam bin 549 der
sane bulunuyor. Bu 
rakam Türkiye 
genelinde 2 bin 615 
dersanenin yüzde 
59'una denk geliyor. 
Raporda İstanbul'da
ki dersane sayısının 
dersanelerin faaliyet 
gösterdiği 54 ilin 
32'sinin toplamından 
daha fazla olduğuna 
dikkat çekiliyor. 
Tunceli'de 1, 
Ardahan, Şırnak ve 
Bayburt'ta 2*şer, Siirt 
ve Gümüşhane'de 
3'er, Bartın, Sinop, 
Muş, Hakkari, 
Çankırı, Bingöl ve 
Bilecik'te 4'er, Kilis, 
İğdır ve 
Kastamonu'da 5'er, 
Batman ve 
Karaman'da 6'şar, 
Bolu'da 7, Artvin'de 
8, Aksaray, Kırşehir, 
Nevşehir, Giresun'da 
9'ar, Karabük, Van, 
Uşak ve Burdur'da 
11'er, Rize'de 12, 
Mardin'de 14, Sivas 
ve Erzurum'da 15'er 
özel dersane 
bulunuyor.
Rapora göre 2000 
yılında bin 864 der- 
sanede 523 bin 244 
öğrenci, 2001 yılında 
2 bin 2 dersanede

588 bin 637 öğrenci, 
2002 yılında 2 bin 
122 dersanede 606 
bin 522 öğrenci, 
2003 yılında 2 bin 
615 dersanede 668 
bin 673 öğrenci 
hizmet aldı. 2004- 
2005 öğretim döne
minde dersane 
sayısının 2 bin 900'e, 
öğrenci sayısının ise 
735 bine ulaşması 
bekleniyor.
TEMEL EĞİTİME 
ALTERNATİF 
Rapora göre, der
sanelerin müşterileri 
arasında her çeşit 
okuldan gelenler 
bulunuyor. Üniversit
eye hazırlık için der- 
saneye giden öğren
cilerin yüzde 30'u 
genel liselerden, 
yüzde 22'si süper 
liselerden, yüzde 21 'i 
Anadolu liselerinden 
geliyor.
Anadolu liselerine ya 
da süpexr liselere 
girmek için dersan- 
eye giden öğrenciler 
bile bu okullardan 
mezun olacak 
olmalarına rağmen 
üniversiteye girmek 
için tekrar dersane 
yollarında umut arıy
or. 2002 yılında 
üniversiteyi kazan
ma oranı yüzde 
39.86 iken, 2003 
yılında bu oran 
31.71'e düşmüş 
durumda.
Diğer yandan üniver
siteye adım atanların 
sayısında bir yandan 
düşüş yaşanırken, 
buna karşılık üniver
site sınavına başvu
ranların sayısı her 
geçen yıl artıyor. 
2002 yılında üniver
site sınavına başvu
ranların sayısı 1 
milyon 540 bin, 2003 
yılında 1 milyorn 597 
bin, bu yıl ise 1 mily
on 728 bine ulaşmış 
durumda.
Raporda, özel der
sanelerin devletin 
bıraktığı boşlukta 

gün geçtikçe büyüy
erek neredeyse 
temel eğitime alter
natif hale geldiğine 
vurgu yapıldı. 
AYGÜN: "MİLLİ 
EĞİTİMİ 
ÖZELLEŞTİRMEYİ 
BAŞARDIK" 
Rapora ilişkin değer
lendirmelerde bulu
nan ATO Başkanı 
Sinan Aygün, 
devletin eğitimdeki 
zaafiyetinin vatan
daşın cebine yük 
olarak yansıdığının 
altını çizdi.
Özel dersanelerin 
diğer ülkelerde 
sınavlar için taktik 
ve ipuçları vermek 
için kurulduğuna 
dikkat çeken Aygün, 
Türkiye'de ise der
sane sektörünün 
temel eğitimin bir 
parçası haline 
geldiğini belirtti. 
Özellikle lise son 
sınıflarda öğrenci
lerin sağlık raporu 
alarak okula 
gitmediklerini, 
bunun yerine bütün 
yılı dersanede 
geçirdiklerini kayde
den Aygün, "Bu 
durum devlet 
okullarının eğitim 
konusundaki yetersi
zliğini gösteriyor. 
Vatandaş devletin 
verdiği eğitime 
güvenmediği için 
cebinden ekstra para 
harcayarak 
çocuğunu dersaneye 
gönderiyor. Devlet 
okulundaki öğret
men de boş sıralara 
ders anlatıyor. Bu bir 
kaynak israfıdır" 
dedi.
Devletin temel 
görevleri arasında 
yer alan eğitimin 
hemen her alanda 
imkansızlıkların 
pençesinden kurtu
lamadığını ve devlet 
bütçesinden eğitime 
yeteri kadar bütçe 
ayrılamadığını ifade 
eden Aygün, "Eğitim 
işini özel okullara, 
özel üniversitelere, 
özel dersanelere 
ihale ederek milli 
eğitimi 
özelleştirmeyi 
başardık" ifadelerini 
kullandı

Çevre projelerine 8 
milyon euro destek
Avrupa Komisyonu, 
“LIFE Üçüncü Ülke 
ler 2004” programı 
kapsamında 20 yeni 
çevre projesine mali 
destek sağlanmasını 
onayladı. Söz 
konusu projelere 
toplam AB desteği 
7,828,320 Euro ola
cak. AB eş-fonları da 
Akdeniz ve Baltık 
bölgelerinde 
çevrenin iyileştir
ilmesi ve sürdüre
bilir kalkınmanın 
sağlanması için 
katkıda bulunacak. 
Seçilen 20 proje, 
Arnavutluk, Cezayir, 
Hırvatistan, Mısır, 
İsrail, Ürdün, 
Lübnan, Fas, Rusya, 
Suriye, Tunus, 
Türkiye ve Batı Şeria 
ile Gazze’de kapasite 
artırımı ve idari 
yapıların oluşturul
masının yanı sıra, 
çevre politikaları ile 
aksiyon program
larının geliştirilmesi 
konularına odak
lanıyor.
“LIFE Üçüncü Ülkel
er”, AB’nin çevresel 
fon programı olan 
LIFE çerçevesindeki 
üç mali yardım 
aracından biri. LIFE, 
AB çevre politikaları 
ve mevzuatının 
uygulanmasını 
desteklemeyi hede
fliyor. LIFE kap
samında 2004 yılında 
onaylanan mali 
desteğin toplam 
tutarı 160 milyon 
Euro oldu.
Türkiye’den de iki 
proje LIFE Üçüncü 
Ülkeler Programı 
fonlarından 
faydalanacak 
AB’nin çevresel fon 
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programı olan LIFE 
çerçevesinde 
Türkiye’nin iki proje
si de onay gördü. 
Hacettepe Üniver
sitesi ve Bölgesel 
Çevre Merkezi’nin 
sunduğu, “AB Çevre 
Mevzuatı konusunda 
KOBİ’ler için Bilgi 
Sistemi 
Oluşturulması” ve 
“Türkiye’de 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Etkinlikleri 
için Eğitimin 
Desteklenmesi” 
başlıklı projeler fon
lardan faydalanmak 
üzere kabul edildi. . 
“AB Çevre Mevzuatı 
konusunda KOBİ’ler 
için Bilgi Sistemi 
Oluşturulması” 
Projesi, Hacettepe 
Üniversitesi tarafın
dan yürütülecek. 
Proje, “AB Çevre 
Mevzuatı konusunda 
KOBİ’ler için Bilgi 
Sistemi 
Oluşturulması” 
Projesi, KOBİ’ler için 
Türk çevre mevzu- 
atını içeren bi/veri- 
tabani oluşturulması 
yoluyla çevre sek
töründeki kapa
sitenin geliştirilmesi
ni amaçlıyor. Ayrıca, 
proje kapsamında, 
varolan mevzuat 
incelenecek; AB 
Çevre Mevzuatı 
konusunda KOBİ’ler 
için Bilgi Sistemi 
oluşturulacak; Hurda 
Taşıtların Kontrolü 
ve Yönetimine İlişkin 
Yönetmeliğe uyum 
sağlamak amacıyla 
strateji hazırlanacak 
ve söz konusu bilgi 
sisteminin kullanımı 
için eğitimler 
verilecek.
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Cep 
öneli Üniversitesi 

laptım üyesi olan
• loktöru Kutlu

bebekler geliyor

• «ıdınlar 
ta anne

N.ıkli ile

»mya Türk 
* otluk 
' mucize 

»»••'t» başarısını 
nşuyor. Cornell 
.••»sitesi öğretim 

»«•s, olan Oktay'ın 
<99 yılında dünyaya 

«çtkladıgı 'Cep 
rontemi'. menopozu 
.imamen tarihe 

qomdu Kanser

lokuları yemden 
• • » dişine nakledildi. 
Nisan ayında doğal 
. ollarla hamile kalan 
«adın önceki gün bir 
«ız bebek dünyaya

tıp

। <iıgı bir yön-
•ıan yumurtalık 

aMı sayesinde bebek 
sahibi oldu.
SAĞLAM DOKULAR 
DONDURULDU
pH kanseri olan 32

| yumurtalığının dış 
dokusu tedaviye

' başlamadan önce alı
narak donduruldu. 
Uzun süre kemoterapi 
gören kadın, bu

. tedavi yüzünden
1 menopoza girerek 

adetten kesildi. Yedi
l yıl süren kanserle
I savaşını kazanan
I kadın sağlığına
I kavuşunca, yumur-

Ve menopoza son 
Artık 70 yaşında da 
anne olunabilecek. 
Kanser tedavisinden 
sonra menopoza 
giren genç kadın 
yumurtalık nakliyle 
sağlıklı bir bebek 
doğurdu 
Dünyaca ünlü Türk 
doktoru Kutluk 
Oktay'ın geliştirdiği 
'cep yöntemi* ile 
dünyada ilk doğum 
gerçekleşti. Tıp 
dünyasında her geçen 
gun yeni mucizeler 
yaşanıyor. Kanser 
tedavisinden sonra 
menopoza giren 
Belçikalı Quarda 
Touirat'ın, yumurtalık 
nakliyle sağlıklı bir 
bebek dünyaya 
getirmesi, bunlardan 
biri. Amerika Cornell 
Üniversitesi'nde çalış
malarını sürdüren 
Türk doktor Kutluk 
Oktay "cep yöntemi" 
adını verdiği metodu, 
1999 yılında dünyaya 
açıklamıştı. Leğen 
kemiğinin iç zarına

yapılan cepte, önce
den dondurulan 
yumurta dokusunu 
çözerek üretmeyi 
başaran Oktay'ın 
metodu, dünyada 4-5 
merkezde uygulanıy
or. Metodla ilgili ilk 
doğum haberi ise 
Belçika'dan geldi. 
Saint Luc Kliniği dok
toru Prof. Dr. Jacgues 
Donnez, dün yaptığı 
açıklamayla bu yön
temle sağlanan 
hamileliğin ardından 
Tamara bebeğin 
dünyaya geldiğini 
müjdeledi.
TAMARA BEBEK, 
TURP GİBİ
Buna göre, 1997 yılın
da lenf kanserine 
yakalanan Belçikalı 
Ouarda Touriat'ın 
yumurtalığından alı
nan beş parça Prof. 
Dr. Donnez tarafından 
donduruldu. Uzun 
süre kemoterapi 
tedavisi gören kadın, 
bu tedavi yüzünden 
menopoza girip 
reglden kesildi. Genç 
kadın, tam yedi yıl 
süren kanserle 
savaşını kazandı ve 
sağlığına kavuştu. 
Hastalığı yenen genç 
kadının en büyük 
isteği, anne olmaktı.

Ve bu mucize de 
gerçekleşti. 
Dondurulan yumur
talık dokuları, leğen 
kemiği zarında oluştu
rulan cebe yerleştiril
di. Yumurtalık, dört 
hafta sonra vücuda 
uyum gösterdi ve nor
mal işlevini yerine 
getirmeye başlayınca, 
Quarda, yeniden regl 
olmaya başladı. Anne 
olmak için yanıp 
tutuşan Belçikalı genç 
kadın, geçtiğimiz yıl 
normal yollardan 
hamile kaldı.
Hamilelik süresince 
hiçbir problem yaşa
mayan genç kadın, 
dün sabah Tamara 
adını verdiği bebeğini 
dünyaya getirdi. Bu 
doğum kanser 
tedavisi gören ve 
menopoza girdiği 
halde anne olmak 
isteyen on binlerce 
kadın için umut ışığı 
oldu. Yeni yöntem 
sayesinde 50'1 i yaşlar
dan sonra anne 
olmaya karar veren 
kadınların doğum tar
ihlerini keyfi olarak 
ertelemesi konusu 
ise, şimdiden etik 
tartışmaları başlattı. 
Yumurtalık da 
üretilecek
Kutluk Oktay, yumur
talık üretmek için de 
çalışmalar yaptıklarını 
açıkladı: "1.5 yılda 
çalışmalarımız sonuç 
verirse, yumurtalık 
dokusu dondurmaya 
gerek olmayacak kök 
hücreyi saklamamız 
yeterli olacak.

İncirle gelen cilt güzelliği
Akdeniz ve Ege 
Bölgesi nde yabani 
olarak yetişen "dikenli 
incır'm yapraklarında
ki yüksek nem ve 
suyu bünyesinde 
tutma özelliği ile cilt 
kırışıklıklarını önlediği 
bildirildi 
Anavatanı Güney 
Afrika olan, kıraç alan
larda. kurak ve kireçli 
topraklarda yetişen 
dikenli incir, halk 
arasında "Hint inciri" 
olarak da biliniyor. 
Meyvesi, dikenli 
kabuğundan özel yön
temlerle çıkarılarak 
yenen kaktüs türü 
bitkinin yaprakların
dan elde edilen 
cilt, vücut ve saç 
bakım ürünleri, doğal 
kozmetik sektörünün

gözdesi oldu. 
Adana'da 1999 yılın
dan beri Toros 
Dağlan'ndan toplanan 
çeşitli bitkilerle doğal 
kozmetik ürünleri imal 
eden bir firmanın 
sahibi ve Genel 
Müdürü Pırıl Dikici, 
yaptığı açıklamada, 
bitkisel kozmetik 
ürünlerinin cildin 
gıdası olduğunu 
söyledi.
Dikici, tüm dünyada 
güzelliğine düşkün 
kadınların artık doğal 
ürünleri tercih ettiğini 
belirterek, "Boyar 
madde içeren ve 
bünyesinde alkol 
bulunan klasik 
kozmetik ürünlerinin 
neden olduğu derma- 
tolojik sorunlar

bitkisel ürünlere olan 
ilgiyi artırdı" dedi. 
-ALOE VERADAN 
DAHA ETKİLİ- 
Dikici, kozmetikte kul
landıkları bitkileri, dağ 
köylüleri aracılığıyla 
Toros Dağlan'ndan 
toplattığını ifade' 
ederek, "Biberiye, at 
kuyruğu, alıç, öküz 
gözü (calendula), aloe 
vera, lavanta, kekik, 
papatya, okaliptüs 
yağı, greyfurt yağı, 
ardıç yağı, çay ağacı 
yağını ürünlerimde 
yumuşatıcı ve nem
lendirici olarak kul
landım. Son olarak 
keşfettiğim dikenli 
incirin bunların hep
sinden daha etkili 
olduğunubelirledim" 
diye konuştu.

Dikenli incir yaprağını 
kaynatarak elde ettik
leri nemlendirici ve cilt 
bakım ürünlerinin 
diğerlerine oranla cildi 
daha uzun süre kuru
madan koruduğunu 
ifade eden Dikici, şun
ları kaydetti: "Dikenli 
incir yaprağının en 
büyük özelliği nem 
oranının yüksek ve 
suyu uzun süre 
bünyesinde tutması. 
Bu sayede bitkisel 
kozmetik cilde 
sürüldüğünde uzun 
süre nemini muhafaza 
ediyor, bu sayede de 
kırışma ve ciltte oluşa
bilecek çizgiler 
önleniyor. Uzun süre 
kullanımda cildi taze, 
zinde, pürüzsüz ve 
genç tutuyor."

Diabet dostu meyveler
Diabetlilerin yiyebile-
çekleri meyveler sınır
lı. Uzmanlar, şeker 
hastalarının meyve 
yerken özel dikkat 
göstermeleri gerek
tiğini vurguluyor. 
Diabet Vakfı Başkanı 
Prof. Yılmaz, diabet 
dostu meyveleri 
anlattı.
Şeker hastaları sert 
meyveleri yemeli 
Türkiye Diyabet 
Tedavi ve Eğitim Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. 
Temel Yılmaz, kan 
şekerinin kontrolü 
için diyabet hastaları
na şu öneride 
bulunuyor: Kayısı, 
armut, şeftali, muz 
gibi meyveleri 
yumuşak ve sulu, 
olduğu dönemlerde 
yemeyin veya daha 
sert olanları seçin 
Diyabet hastalığının 
tedavisinde; birçok 
hastalıkta olduğu gibi 
sağlıklı beslenme, 
ilaçlardan daha etkili 
rol oynuyor. Sağlıklı 
beslenmenin ilk 
adımını ise tabii ki bil
inçli yiyecek seçimi 
oluşturuyor. Diyabet 
hastalarının doğru 
yiyecek seçimi yap
malarıysa büyük 
önem taşıyor, çünkü 
uygun olmayan yiye
ceklerin tüketilmesi 
durumunda kan şek
eri kontrolünün 
sağlanması 
zorlaşıyor.
Hele 'şişman' bir 
kişinin yiyip içtikler
ine çok daha fazla 
önem göstermesi 
gerekiyor. Bunun 
nedeni, tıp

dünyasının artık ’şiş-
manlık alışkanlık 
değil, hastalıktır' açık
lamalarında ve özel
likle diyabet hastalığı
na davetiye çıkaran 
kilolarda kendini gös
teriyor. Peki ama 
diyabet hastalığında 
ne tür besinler 
tüketilmeli, çok mu 
yemeli, diyabetik 
ürünleri kullanılmalı 
mı? Günümüzde 
beslenme uzman
larının eğitim verdiği 
diyabet hastalarının 
merak ettiklerini 
Türkiye Diyabet 
Tedavi ve Eğitim Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. 
Temel Yılmaz yanıt
ladı.
* Diyabetik ürünler 
şeker hastaları için 
uygun mudur? Diyet 
bal, reçel, çikolata, 
kurabiye ve benzeri 
diyet ürünlerinin 
içinde, çay şekeri 
olarak tanımlanan 
sukroz yani şeker 
yoktur. Ancak bir 
çoğunda yapay tat
landırıcılar kul
lanılmıştır. Fruktoz 
diğer adı ile meyve 
şekeri meyve içinde 
bulunan karbon
hidrattır. Beslenme 
planındaki günlük 
fruktoz içeriği 
meyvelerden sağlan
maktadır. Kabukları 
ile yenilebilen 
meyveler, fruktoz 
dışında kan şekerini 
ve kan kolesterol 
düzeyinin kontrolünü 
sağlayan bağırsakları 
çalıştırarak kabızlığı 
önleyen posa yönün
den de zengindir.

NÖBETÇİ EÇZİ
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Eski Sümersporlular Boksör’de buluştu
1950-1960 lı yıllarda Gemlik Sümerspor’da futbol oynayan ve 
Gemlik’in adını Türkiye’ye duyuran eski Sümersporlular, 
geleneksel yemeklerini bu kez Boksör Restaurant’ta yaptılar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir zamanların 
efsane topçuları 
Sümersporlular 
Nostalji gecesinde 
Boksör Restoran'ta 
bir araya geldiler. 
Her altı ayda bir ter
tiplenen gecenin 
organizatörlüğünü 
yapan Barbaros 
Balmumcu, eski 
arkadaşlarını bir 
araya getirdiği için 
mutlu olduğunu

belirtti.
Bir zamanlar 
Sümerspbr for
masıyla Bursa 
Birinci Amatör 
kümede harikalar 
yaratan eski kurtlar, 
şimdilerde yaşadık
ları çeşitli il ve ilçel
erden koparak altı 
ayda birde olsa bir 
araya gelebiliyorlar. 
Altıncısı yapılan 
organizasyonun 
organizatörü olan 

eski topçulardan 
Barbaros 
Balmumcu, 
"Yaşayan arkadaş 
larımızı bir araya 
getirerek nostalji 
yaşıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Geceyi tertip eden 
yine eski topçular
dan Hayrettin 
Akcan'a teşekkür 
plaketi veren 1962 
yılı Sümerspor'unun 
genel kaptanı Vedat 
Yücel Tekin, 
aradan yıllar 
geçsede o zamanın 
arkadaşlıklarının 
bir başka olduğunu 
parlayan gözleriyle 
dile getiriyor.
Eski 
Sümersporluların 
nostalji gecesinde 
konuşulan konu 
ise aralarından 
ayrılan arkadaşlarıy
la futbol oldu.

Özürlüler Okulu öğrencileri 
mangal ziyafeti çekti

Gençali Muhtarı 
Mejdi Nalcı, 
Özürlüler Okulunda 
bulunan zihinsel 
engelli çocuklar 
ile ailelerine 
mangal ziyafeti 
verdi.

Kumsaz sahil
lerinde düzenlenen 
mangal ziyafetinde 
özürlü çocuklar 
gönüllerince 
eğlendiler.
55 kişilik özürlü 
ve ailesine Kumsaz

sahilinde mangal 
ziyafeti veren 
Gençali köyü 
muhtarı Mejdi 
Nalcı, özellikle 
özürlü çocuk 
annelerinin büyük 
sevgisini aldı.

Et, Köfte, Sucuk, 
meyve suyu, 
ayran ve kola'dan 
oluşan mangal 
partisinde özürlü 
çocuklar hem 
eğlendiler hem de 
bol bol yediler.

ELEMAN 
ARANIYOR
Fabrikamızda çalışmak 

üzere Elektrik konusunda 
deneyimli 

Vardiya Amiri ve Kaynak 
Bakımcı aranmaktadır.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
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Sualtı Federasyonu tarafından Karacaali’de Eğitmen Sınavı yapıldı

Da/gıç hocaları denizde terledi
İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Su Sporları İl Temsilciliği’nce Karacaali Gençlik Spor Kampın’ndâ beş gün süren 
Dalgıç Hocaalığı Eğitmen Sınavı’nda dalgıçlar, deniz dibinde ter döktüler. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5’de

Ehliyete ştajyerijk 
geliyor

AB standartlan çerçevesinde, Trafik 
Kanunu’nda da köklü değişiklikler 
geliyor. Yeni uygulamayla herkes 
sürücü belgesi alamayacak. Ehliyet 
için başvuran önce 2 yıl stajyerlik 
yapacak başarılı olursa ehliyet 
alabilecek. Haberi sayfa 9’da

CHP İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanının seçimlerde verdiği vaadleri yerine getirmesiniistedi

“Başkan sözünü tutsun”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İşgal altındaki kaldırımlar ve yollar
Gemlik'in nüfusuyla birlikte araç sayısında 

da büyük bir artış var.
Bakıyorum, araçlar yollara sığmıyor.

Araçlan park edecek yer bulamıyorsunuz.
Bir karmaşadır gidiyor...
İlçedeki az sayıdaki trafik polisi, merkezde* 

ki trafiği düzenlemeye çalışıyor.
Bunun dışında görev yapması olanaksız.
Ana caddelerde kaldırımlar insan seli..
Birbirinize sürtünmeden geçmeniz olanak 

sız.
İlçemizin en kalabalık caddesi olan İstiklal 

Caddesi’nin durumu içler acısı..
Ziraat Bankası ile Vakıflar Bankasının önü 

her zaman emekliler veya maaş kuyruğunda 
bekleyenlerle dolu..

Öylesine hareketli bir kent olduk kİ, ülkenin 
birçok ilinde bu hareketliliği göremezsiniz. 
Bu yoğun trafik içinde yayaların ve araçların 
rahat hareket edebilmesi imkansız.
Yıllardır ana caddelerde ve sokak araların

da, herkes keyfine göre yaya kaldırımı İşgal 
ediyor.

Yaya kaldırımlarda, araçların park edeceği 
yerler koca koca saksılar, sandalyeler, 
değişik eşyalarla işgal edilmiş durumda.

Bunlara benim ilçemde kimse ses çıkar* 
maz. Bu durum yıllardır böyledir.

Üç beş telefon satıcısı ise, bu kaldırımların 
artık vazgeçilmezleridir.

Söyleşine bir ortamda, kaldırıma odun ko 
yana ceza yazıp, diğerlerini görmemek bence 
biraz insafsızlık olmuyor mu?

Yaya kaldırımlar insanların, yollar da 
[araçların olmalı.

Cumhuriyet Halk Parti İlçe Örgütü tarafından yapılan açıkla
mada, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un Kayıkhane Balıkçı 
Barınağı’nın seçim beyannamesinde büyüteceği sözü verme
sine karşın, bugüne kadar hiçbir şey yapmamasını eleştirdi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
siyasi partilerden 
eleştiriler yoğun
laşıyor. Son olarak 
dün, CHP İlçe 
Yönetiminde basına 
gönderilen yazılı 
açıklamada, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un yerel 
seçim beyan
namesinde verdiği 
sözleri tutmadığını, 
Gemlik’te zeytincilik
ten sonra önemli bir 
yeri olan balıkçıların 
isteklerinin unutul
duğu iddia edildi.

Haberi sayfa 3’de

"İşsizliği çözeceğiz"
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
İşsizliği, özel sektör 
öncülüğünde 
bir kalkınma 
modeli geliştirerek 
çözececeklerini 
söyledi.

Coşkun, işsizliği 
önlemek için 
ekonomik yatırım ve 
üretime önem verdik
lerini, bugün sana 
yide kapasite kul
lanım oranı yüzde 
80 doluluk oranına

ulaşıldığını söyle 
yerek, "Yeni yatırım
lara ağırlık vermeye 
başladık. Gelir 
dağılımındaki denge
sizliği azaltmak için 
de 81 il arasında 
Gayri Safi Milli

Hasılası (GSMH) bin 
500 doların altında 
olan 36 ili teşvik kap
samına aldık, vergi 
ve elektrik kuİlanı 
mında indirime 
gittik” dedi.
Haberi sayfa 1O’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bilboard belediyeciliği ....

İnsan üzülüyor...
Gavur ülkelerinde insan yaşamına ve 

rilen değeri görünce....
Oraya gidenler anlatıyorlar.
Bırakın yangını, depremi... evinde 

anahtar unutan insan için koca koca 
belediyeler tüm olanaklarıyla seferber 
oluyorlarmış.

Yangın, sel, kaza gibi olaylarda 
sarfedilen çabayı siz düşünün artık.

Önceki gün belediyenin “kurtarma 
(ma)" operasyonunda yaşananlara tanık 
olunca üzüldük...

Zenginiyle öğünen belediyemizin 
sağlam bir brandasının bile olmadığını 
görünce utandık.

Ve de düşündük.
Bu belediyecilik nasıl iş?
Ne zaman işe yarar?
Doğal felaket olur çaresiz kalır.
Yaglur yağar, boğulur 
Kar yağar teslim olur. 
Ama kutlamalarda, uğurlamalarda, 

karşılaşmalarda, uluslararası seyahatlerde 
hep önden koşar.

Bu nasıl iş, nasıl bir anlayış.
Anlayan beri gelsin.
Herhalde geçtiğimiz cumartesi günü 

Gemlik’te yaşanan “Kurtarma(ma)” faciası, 
hani girmek için can attığımız Avrupa 
ülkelerinden birisinde yaşansa “kentin 
belediyesinin başkanı” çıkar, özür diler ve 
istifa ederdi.

Belediyeler ne için kuruluyor?
Ulusal kaynaklardan daha çok pay 

almak, kent insanlarının yaşamını kolay
laştırmak, devletin olanaklarını daha ver
imli kullanmak için.

Yoksa “Reis Bey, “makam” sahibi 
olsun, “nüfusunu” arttırsın, “protokole 
dahil zevat” arasında yer alsın, “kentin 
alanlarım” kendi bilboardlarıyla donatsın 
diye değil.

Onları da yapacak.
Ama sorunların da üstesinden gelecek.
Gelemiyorsa, düşünenlere ve 

düşüncelere “kulak” verecek.
Tartışacak, doğruyu bulup uygulan

masını sağlayacak.
“Her şeyi ben yaparım” “Parayı en iyi 

ben kullanırım” diyorsanız yağmura da, 
yaz aylarında artan trafiğe de teslim olur
sunuz.

Ve de;
Zora düşen bir isanın yaşamının vebali

ni alırsınız ve ömür boyu sırtınızda 
taşırsınız.

Karar sizin.

ABONE OLDUNUZ MU?
cönk

□ölJg] ABONE OLUN
HfesSSS OKUYUN OKUTUN

Çevre yolunda bisikleti ile birlikte yerde yatan çocuğu görenler, trafik kazası sandılar

Sara
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün, Çevre - 
Yolu'nda yolun 
kenarında bisik
letiyle birlikte 
yerde yatan 
çocuğu görenler, 
önce trafik kazası 
sanarak endişe 
ettiler.
Yoldan geçenlerin 
endişeyle takip 
ettikleri olay 
H. Y (14) adlı 
çocuğun sara 
hastası olduğu 
için gezdiği 
yerlerde yatarak 
bir süre yerde 
kaldığı gelen 
dedesi tarafından 
anlatılınca 
öğrenildi.
Durumu polise 
ve 112 Ambulansa 
bildiren 
vatandaşlar hem 
polisin hem de 
Ambulansta 
görevli personelin 
H.Y’nin 
yakından 
tanıdıklarını 
öğrenince 
rahatladılar.
Çevre yolunda

bisikletiyle 
gezerken 
aniden fenalaşarak 
yolun kenarında 
bisikletinden 
düşerek baygın 
duruma gelen 
H.Y’nin birçok 
kez aynı 
durumda 
kaldığı ve 
ailesinin dahi 
endişe 
duymadığı 
ortaya çıktı.
Olay yerine

gelen 112 Acil Ekibi ambulansa 
H.Y ‘i alarak hastaneye
ayıltamayınca götürdüler.

Marmara Fırını a
İlçemizde ilk kez 
kapısı önündeki yaya 
kaldırımına odun 
koyduğu için 
Belediye encümen 
kararı ile kapatma 
cezası alan 
Marmara Unlu 
Mamüller sanayine 
ait işyeri cezasını 
tamamlayarak 
kapılarını 
müşterilerine açtı. 
Belediye zabıta 
görevlilerinin 
çeşitli kez uyarılarına 
karşın yaya 
kaldırımındaki 
ağaç önüne 
sürekli odun koyan 
firma sahipleri

son uyarıya da 
uymayınca Belediye 
encümen kararıyla 
3 gün kapatma 
cezası almıştı.
Yaya kaldırımları 
sürekli esnaf 
tarafından işgal 
edilen ilçe mizde, 
araçların park 
edildiği iş yerlerinin 
önlerinin bile 
park yapılmaması 
amacıyla saksılarla 
ve değişik cisimlerle 
işgal edilen 
ilçemizde 
encümenin 
kapatma kararı 
hayretle 
karşılandı.
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CHP İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanının seçimlerde verdiği vaadleri yerine getirmesini istedi

Cumhuriyet Halk Parti İlçe Örgütü tarafından yapılan açıkla
mada, Belediye Başkanının Kayıkhane Balıkçı Barınağı’nın 
seçim beyannamesinde büyüteceği sözü vermesine karşın, 
bugüne kadar hiçbir şey yapmamasını eleştirdi.
Cumhuriyet Halk 
Parti İlçe Yönetim 
Kurulu tarafından 
basına yapılan 
yazılı açıklamada, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
seçim beyan
namesinde 
verdiği sözleri 
yerine getirmemekle 
suçladı ve 
“Başkan Turgut, 
sözünü tutsun” 
dediler.
CHP’nin yazılı 
basın bildirisinde, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
Mart ayında yapılan 
halka, esnafa ve 
demeklere dağıttığı 
seçim bildirgesinde, 
“İskele’nin şehir 
dışına çıkarılması” 
başlığı altında 
Kayıkhane’deki 
barınak ihtiyaca 
yetecek kadar 
büyük hale

getirilecektir” 
dendiği 
hatırlatılarak, 
şu görüşlere yer 
verildi :
“Sayın Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, oyları 
alıp işbaşına 
geldiğimizde 
verdiğiniz sözü

gediğine

Utanmazlar ....
BM Genel Sekreteri
Kofi Annan, Irak halkına 
karşı yapılan zalimane 
uygulamaları nitelendirmiş: 
Utanmazlık...
Ve de kepazelik!
Rezil, utanır mı....

değil, tam tersini 
yaparak, değil 
barınağı büyükmek, 
yolunu bile 
yapmıyorsunuz. 
40-50 metre uzun
luğundaki yolu 
yapmak zor mu? 
Oysa, problemleri 
çok gönülleri tok 
olan balıkçılarımız, 
o kısacık yollarına 
mıcır dökülmesine 
bile razılar. 
Defalarca söz 
verildiği halde, 
barınak ile ilgili 
bugüne kadar 
çalışma yapılmamış. 
Hatta daha 
ileriye gidilerek, 
yürüyüş yolu 
yapmak amacıyla, 
barınağın sağı 
solu doldurulmak 
istenmiştir.
Balıkçıların 
bu istekten 
hoşlanmadıkları 
belli ki, mevcut barı
nağa giden yolun 
düzenlenmesini 
ve kaplamasını yap
mayarak, Gemlik’ln 
zeytin ile birlikte 
simgesi haline gelen 
balıkçılığımıza hak 
etmediği cezayı

vermektedir. ” 
CHP basın 
bildirisinde daha 
sonra, barınağı 
balıkçıların kendi 
imkanlarıyla uzattık
ları belirtilerek, 
açıklamayı şöyle 
sürdürdüler: 
“Ancak, balıkçılar 
maalesef kaya 
dolgularını yapa
madıklarından, 
gelen dalgalar 
döktükleri toprağı ve 
dolguları götürmek
tedir. Sayın Belediye 
Başkanımız Gem 
lik’in simgesi balık 
çıyı kurtarmak, 
onları sorunlarını 
dile getirmek he 
pimizin görevi ama, 
çözüme ulaştırmak 
sadece sizin 
görevleriniz 
içindedir.
Hele bir de seçim 
beyannamenizde 
söz verilen işler 
arasında ise bu 
bir kaçınılmaz 
borçtur. Borcunuzu 
ödeyerek, verdiğiniz 
sözü getireceğinize 
inanmak istiyoruz. 
CHP olarak bunun 
takipçisi olacağız. ”

Görücü Usülü Evlilik
Türkiye’nin (AB) üyeliği görücü 

usulü evlenmeye benziyor.
Oğlan ve kız birbirini tanımıyor.
Aile büyükleri bu beraberliği sağlı - 

yor.
Aslında halk birbirini tanımıyor.
Bizim halkımız kendisini bile 

tanımıyor.
Hiç gerekmeyen bir konu da aşırı 

muhafazakar kesiliyor.
Muhafazakar olması gereken yerde 

ise, tam bir liberal gibi davranıyor.
Halkımızın oraları girmesi lazım.
Almanya’da çalışanların anlatması 

yetmez.
Çünkü onlar Almanya’da ama.
Yaşamlar Türkiye’den farklı değil.
- Oradaki temiz caddeleri görmek 

lazım.
- İmar düzenlemelerinin insana fe 

rahlık verdiğini görmesi lazım.
- Herkesin kafasına göre park yapa

madığını, görmesi lazım.
- Tuvaletlerin temizliğini görmesi 

lazım.
- Torpilin olmadığını yaşaması 

lazım.
- Eğitimde fırsat eşitliğinin 

olduğunu, görmesi lazım.
- Rauf Denktaş bile torununa, Rum 

pasaportu izni verdi.
- Çünkü Avrupa’daki eğitim, 10 kat 

daha ucuzmuş.
Halkımıza bunları anlatmamız lazım.
Vay, Heybeliada Ruhban Okulu 

açılacakmış diyoruz.
Ama. Avrupa’daki şehirlerin, cami 

terle ve mescitlerle dolup taştığını 
söylemiyoruz.

(AB) sadece siyasi ve ekonomik 
ortaklık değildir.

Bir kültür uzlaşmasının yaşanacağı 
bir ortaklıktır.

Bunları bilerek ve kabul ederek, 
evlililiği sonuçlandırmamız lazım.

GÜNÜN SÖZÜ
Kadın evlenmeden önce, 
Erkek evlendikten sonra 

ağlar. “Polonya Atasözü”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
^■1 GÜNLÜK SİYASI GAZETE OKUTUN
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Mert n İm kontenjan açığ LES
I Üniversitelerin
I önlisans ve lisans 
I programlarında 69 
I bin 914 boş konten- 
I jan belirlendi. Ek 
I yerleştirme için 
I adaylar, 4-8 Ekim 
I tarihleri arasında 
I başvuruda bulun- 
I abilecekler.
I Başvurusu için şu
I şartları taşımak 
j gerekiyor.
j Yükseköğretim 

Kurulu Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
Başkanı 
Prof. Dr. Savaş 
Küçükyavuz'un yap
tığı yazılı açıklamaya 
göre, 2004 ÖSYS 
Yükseköğretim pro
gramlarına ek yer
leştirme kontenjan
ları belirlendi.
Buna göre, devlet 
üniversitelerinde 
ek yerleştirme için 
önlisans program
larında 54 bin 
156, lisans program
larında ise 2678 
olmak üzere toplam 
56 
bin 834; vakıf 
üniversitelerinde 
önlisans program
larında 5381, lisans 
programlarında 2229 
olmak üzere toplam 
7610; KKTC üniver
sitelerinde önlisans 
programlarında 
1612, lisans pro
gramlarında ise 
3858 olmak üzere 
toplam 5470 boş 
kontenjan saptandı. 
Böylece devlet 
üniversiteleri, 
vakıf üniversiteleri, 
KKTC üniversiteleri 
ve yurtdışı üniver
sitelerinin toplam 
ek yerleştirme 
kontenjanı 69 bin 
914 oldu.

" BURSA HAKİMİYET VE
_ KENT GAZETELERİNE .
I İLAN ve REKLAM ALINIR I
" KÖRFEZ REKLAM 1

TEL : (0.224) 513 96 83

SATILIK ARSA
Hisar Mahallesi’nde yola cepheli 

deniz manzaralı 172 m2 5 kat imarlı ve 
iki katlı plan projesi yapılmış 

31.12.2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış 
yapı denetim ücretinin tamamı ödenmiş 
arsam başka bir iş için acilen satılıktır. 
TEL : (0.505) 486 18 24

YERLEŞEMEYEN 
ADAYLARA BİR 
ŞANS DAHA... 
Üniversitelere yer
leşmeyen adaylar 
şanslarını ek yer
leştirmede 
deneyebilecekler. 
2004 Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) 
sonuçlarına göre 
yükseköğretim pro
gramlarına ek yer
leştirme için adaylar 
4-8 Ekim tarihleri 
arasında 
başvurabilecek. 
2004 ek yerleştirme 
kontenjanı bulunan 
yükseköğretim pro
gramları arasından 
tercih yapabilmek 
için adayların 2004- 
ÖSS'ye başvurmuş 
olmaları zorunlu. 
2004 ek yerleştirm
eye başvurabilmek 
için adayların 2004 
genel yerleştirme 
sırasında açıköğre- 
tim programları 
hariç, herhangi bir 
yükseköğretim pro
gramına yerleştir
ilmemiş olmaları 
gerekiyor. Özel 
yetenek sınavı ile bir 
yükseköğretim pro
gramına yerleştir
ilmiş olan adaylar ek 
yerleştirmeye 
başvurabilecekler. 
Sadece sınavsız 
geçiş ile ilgili ek yer
leştirmeye başvura
cak adaylar, diğer 

adaylar gibi aynı 
başvurma formunu 
kullanacaklar, ter
cihlerini bu form 
üzerinden 
işaretleyecekler ve 
başvurularını aynı 
süre içinde 
yapacaklar.
2004 ek yer
leştirmede meslek 
yüksekokulları ve 
açıköğretim 
önlisans program
larına daha önce 
sınavsız geçiş hakkı 
bulunan adayların 
yerleştirilmeleri 
yapılacak, bundan 
sonra da kontenjan 
dolmuyorsa, boş 
kalan kontenjanlara 
lise mezunları ile 
meslek liselerinin 
sınavsız geçiş hakkı 
bulunmayan mezun
ları ilgili Y-ÖSS 
puanları ile yerleştir
ilecekler. 2004 
ÖSS'ye girerek 
160,000 veya daha 
yüksek ilgili ÖSS 
puanı almış lise ve 
meslek lisesi 
mezunu adayların 
bu durumu göz 
önünde tutarak, 
meslek yük
sekokulları ve 
açıköğretimin 
önlisans program
ları arasından da 
tercih 
yapabilecekler. 
Yükseköğretim pro
gramlarının ek yer

leştirme kontenjan
larına başvurmak 
isteyen adaylar 4 
milyon Türk Lirası 
karşılığında 2004- 
ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına ek 
Yerleştirme Kılavuzu 
ve Başvurma 
Formunu ÖSYM 
Sınav Merkezi 
Yöneticiliği yetk
ililerinden alacaklar. 
Adaylar kılavuzda 
belirtilen esaslara 
uygun olarak doldu
racakları Başvurma 
Formu ile 8 milyon 
Türk Liralık ek yer
leştirme ücretinin 
ilgili bankaya 
yatırıldığını gösteren 
banka dekontunu 
başvurma süresi 
içinde ÖSYM Sınav 
Merkezi yöneticiliği 
yetkililerine teslim 
edebilecekler. 
Adayların bu ücreti 
yatırmak için 
bankaya sadece TC 
kimlik numaralarının 
vermeleri yeterli ola
cak. Posta ile 
Merkeze 
gönderilen başvur
ma formları işleme 
alınmayacak.
Ek yerleştirmenin 
nasıl yapılacağına 
ilişkin ayrıntılı bil
giler 2004 ÖSYS- Ek 
Yerleştirme 
Kılavuzunda 
yer alacak

başvuruları
8 Ekim’de

sona
eriyor

Lisansüstü Eğitime 
Giriş Sınavı'na 
(LES) başvurular 
başladı. Sınava 
başvuru süresi 8 
Ekim'de sona 
erecek. Sınav, 5 

Aralık'ta üniversite 
rektörlüklerinin 
bulunduğu il 
merkezlerinde 
yapılacak.
Sınav, 5 Aralık'ta 
üniversite rektörlük
lerinin bulunduğu 
Adana, Afyon, 
Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, 
Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, 
Elazığ, Erzurum, 
Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, 
İsparta, İstanbul, 
İzmir, 
Kahramanmaraş, 
Kars, Kayseri, 
Kırıkkale, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, 
Malatya, Manisa, 
Mersin, Muğla, 
Niğde, Sakarya, 
Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Tokat, 
Trabzon, Van ve 
Zonguldak ile 
KKTC'nin başkenti 
Lefkoşa'da gerçek
leştirilecek.
Sınava başvuru 
süresi 8 Ekim'de 
sona erecek.

Adaylar, başvuru 
evrakını 6 milyon 
life karşılığında 
üniversite rektörlük
lerinden alabilecek
ler. Adaylar, sınav 
ücreti olarak 55 
milyon lira 
ödeyecek.
Sınava, en az bir 
lisans diploması 
bulunanlar ile 
sınavın yapıldığı tar
ihten itibaren bir yıl 
içinde bir lisans 
programından 
mezun olabilecek 
durumda bulunanlar 
girebilecek. Yabancı 
uyruklu öğrenciler 
de bu sınava katıla
bilecek.
Bütün yükseköğre
tim kurumlan, lisan
süstü programlarına 
öğrenci 
seçme ve yer
leştirme işlem
lerinde LES 
sonuçlarını 
kullanacak.
Adayların, LES'ten 
başvurdukları lisan
süstü programın 
puan türünde en az 
45, lisans diplo
masıyla doktora 
veya sanatta 
yeterlilik program
larına başvuracak
ların 55 alması 
gerekiyor.
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Beş gündür devam 
eden Dalgıç Hocaları 
Eğitmen Sınavı'nda 
tecrübeli 
dalgıçlar denizde 
terlediler.
Karacaali İzcilik 
Kampında bugün 
sona erecek 
olan 5 günlük 
Dalgıç Hocalığı 
Eğitmen Sınavı'na 
katılan 5 tecrübeli 
dalgıç su altında 
pusula ile yön

bulma sınavında
yeteneklerini 
gösterdiler.
Su Altı Federasyonu 
tarafından her yıl 
düzenlenen en 
üst seviye 3 yıldız 
Eğitmen Sınavı'nda 
12 uzman eğitmen 
dalgıçların daha 
önceki deniz 
bilgilerini 
değerlendiriyorlar. 
Denizde yön bulma 
"Navigasyon" 
sınavını başarıyla 

geçen tecrübeli 
dalgıçlar bulunduk
ları bölgelerde 
dalgıç eğitmenliği 
yapabilecekler. , 
Kurs Direktörü 
Dr. Ömer Burç, 
Ankara, İzmir, 
Antalya ve 
İstanbul'dan 
sınava katılan 
5 tecrübeli dalgıçın 
buradaki sınavları 
başarıyla vermeleri 
durumunda 
dalgıç eğitmeni 
olarak sertifika 
alacaklarını 
bildirdi.
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
sınavlara katılan dal
gıçlar ile hocalardan 
yapılan sınavlar 
hakkında bilgiler 
alarak kendilerine 
başarı dileğinde 
bulundu.

SATILIK ZEYTİNLİK ARAZİSİ
Mülkiyeti şirketimize ait, üzerinde 15 yaşında 

1.320 adet zeytin ağacı bulunan
52.402 m2 (52.4 dönüm) arazi satılacaktır. 

NOT:
1) Teklifler mektup veya faks ile yapılacaktır.
2) Arazinin Yalova - Bursa karayoluna 

yaklaşık 160 m cephesi vardır.
3) Arazi istenildiği takdirde mesai saatleri 

içinde görülebilir.
(Zeytinlik arazisi fabrika arazisine bitişiktir)

4) İlgilenenlerin teklifleri en son
13 Ekim 2004 tarihine kadar kabul edilecektir.

5) Arazinin bir dönümünün fiyatı KDV dahil
15.000.000.000 (Onbeşmilyar) TL. dir.

ADRES : SVVED1SH MATCH KİBRİT 
VE ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş. 

Çeltikçi Köyü Mevkii 
Orhangazi / BURSA

Tel No : (0.224) 573 22 OO 
Faks No : (0.224) 573 39 62

Gemlik İcra 
Müdürlüğü’ne 
bu kez bir bayan 
memur atandı. 
Emet İcra Müdürlü 
ğü’nden Gemlik 
İcra Müdürlüğü’ne 
memur olarak 
atanan Selda 
Taşpınar Gemlik 
icra Müdürlüğü’ 
ndeki görevine 
geçtiğimiz hafta 
başladı.
Taşpınar, Muş,

Hasköy, Hısarçık 
ve Emet ilçelerinde 
6 yıl adliye 
personeli olarak 
6 yıl da icra 
memuru olarak 
görev 
yaptıktan sonra 
Gemlik'e atandı. 
Yeni atamadan 
sonra Gemlik 
icra Müdürlü- 
ğü’nde 1 müdür, 
3 memur görev 
yapıyor.
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Nasıl bir aşıksınız?
I Tabi ki herkes 
I kendisine göre 
I en mantıklı 
I aşıktır ve 
I sevgisini yere 
/ göğe kondura- 
j maz. Ama şu 
/ dört tanımla- 
I madan hangi- 
ı sine girdiğinize 
I göz atmanızda 
I yarar var. En 
' azından 'hadi 

canım sen de' 
delek için bile.. 
ANTRENÖR: 
Aşka aslında 
çok da inan
mıyorsunuz. 
Sevgilinize 
sürekli taktikler 
veriyorsunuz. 
Gerektiğinde iş 
değiştirmesi 
için baskı 
yapıyorsunuz.

Ama onu biraz 
rahat bırakmalı 
ve siz de rahat
lamaksınız.
* DOST: Aşk, 
her şeyden 
önce güven 
sizin için. 
Uçarılık size 
göre değil. 
İlişkileriniz hep 
uzun soluklu.

Sevgilinizle her 
şeyi yapmayı, 
onunla tüm 
hayatı paylaş
mayı istiyor
sunuz. Ancak 
dostça tavır
larınızın yanın
da bir sevgilin
in şefkatini de 
ondan esirge
meyin.

* SAHİPLENEN: 
Onsuz bir hay
atın nasıl ola
cağını 
düşünüyor ve 
onun odak nok
tası olmak için 
çabalıyor
sunuz.
Sorunlar da 
burda başlıyor. 
Onun adına

yaşamaktan, iki 
vücutta tek ruh 
olmaktan 
vazgeçin.
* TUTKULU: 
Onu çok çekici 
buluyorsunuz. 
Siz aşka aşık 
bir insansınız. 
Partnerinizin 
de öyle 
olmasını tercih 
ediyorsunuz. 
Onsuz bir daki
ka bile ızdırap 
içinde geçiyor. 
Çevrenizdekiler 
sizden 'Romeo 
ve Juliet* diye 
söz ediyor. Hep 
imkansız aşk
ların peşinde 
koşuyorsunuz. 
Onun için şiir
ler yazıyor
sunuz.

Kalbini düşün aşk acısını unut
Aşk acısı ve 
kıskançlık, öldürür. 
Üzüntü ve öfkenin 
kalp hastalıklarına 
neden olabildiğini 
belirten ABD'li bilim 
adamları, psikolojik 
faktörlerin sağlığı

nasıl etkilediğini 
ortaya çıkardı.
Duke Üniversite- 
si'nde görevli 
Edvvard Suarez, 
"Her iki kalp krizin
den biri önceden 
fizyolojik belirti ver-

miyor, bu nedenle 
kalp krizine yol açan 
diğer sebepleri 
araştırdık" dedi.
Buna göre depresy
on, aşk acısı, 
kıskançlık, üzüntü 
ve öfke kalp rahatsı-

zlıklarına, hatta kalp 
krizi ve felce neden 
olabiliyor. Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 
verilerine göre 
dünyada her yıl 17 
milyon kişi kalp krizi 
ve felçten ölüyor

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

SİGARAM YANIYOR
Bir gece yarısı bırakıp gittin 
Uyusam kabusla uyanıyorum 
Beni ateşlerin içine ittin 
Sigaram yanıyor ben yanıyorum

Bir seni biliyor seni tanıyorum 
Unutmam mümkün mü hep arıyorum 
Sensiz yaşamaktan utanıyorum 
Sigaram yanıyor ben yanıyorum

Hayalin gönlüme huzur verirken 
Çaresiz sensizliğe dayanıyorum 
Gençliğim buz dağı gibi erirken 
Sigaram yanıyor ben yanıyor

Tütün tarlasına döndü gençliğim 
Ellerimle yaprak yaprak biçtiğim 
Sarıp sarmalayıp her gün içtiğim 
Sigaram yanıyor ben yanıyorum

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 3 katlı 

triplex satılık villa GSM : (0.535) 886 47 74

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta < 
5. Kat sahibinden satılıktır.

Tel : (0.224) 513 60 75 GSM: (0.535) 813 9999

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

HASTANELER

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95 
51312 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet.
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21 -115

513 23 25 
513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova (226) 811,13 23 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226]
Topçular (226]
Eskihisar (262]

I 814 10 20
I 363 43 19
| 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY 'OTO GAZ 513 14 25

M W
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALMA BARI

CgpMZIN 
jü TADINA ;

BAKTINIZ MI?
İşyeri ve evlere paket semsimiz vardır

istiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67
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İşte doğru zannettiğiniz yanhşlar...
'Portakal gribe iyi 
gelir mi, cereyanda 
kalmak hasta eder 
mi, diyet krakerler 
şişmanlatmaz mı, 
Bebek tuzlanır mı?.' 
431 hasta üzerinde 
yapılan araştırmada 
çok ilginç bulgulara 
ulaşıldı, işte doğru 
zannedilen 
yanlışlar...
Portakal gribe iyi 
gelmiyor!
Dokuz Eylül Üniver
sitesinde yapılan bir 
araştırmayla Türk 
toplumunun tıbbın 
doğrulamadığı 
'sağlık inanışları' ve 
hangi oranda bunlara 
inanıldığı ortaya 
çıkarıldı. Doç.Dr.
Dilek Güldal, "Çalış
mamıza katılanlan- 
ların yüzde 92'si por
takalın gribe iyi 
geldiğini, cereyanda 
kalmanın hasta 
ettiğine inanıyor. 
Hala kundağın 
bacakları 
güzelleştirdiği inanışı 
var. Oysa tıp bilgiler
imiz arasında bunlar 

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

yok" dedi.
Dokuz Eylül Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. 
Dilek Güldal, çalış
manın sonuçlarını 
geçen aylarda 
Belçika'nın Antvverp 
kentinde yapılan 
Dünya Aile Hekimleri 
Birliği'nin alt birimi 
olan Avrupa Genel 
Pratisyenler 
Araştırma 
Kurumu'nun kon
gresinde sunduk
larını ve büyük ilgi 
gördüğünü söyledi. 
İki ay boyunca has
taneye gelen hasta
larla yapılan 
görüşmelerden bu 
inanışların ne 
olduğunu belirledik
lerini ve daha sonra 
da elemeden 
geçirdiklerini anlatan 
Doç. Dr. Güldal, "Bu 
eleme sonunda anket 
çalışması için 47 
inanış belirledik. Bu 
inanışlar 3 hastanede 
431 hastaya soruldu.

Ortaya hekimler için 
çok önemli sonuçlar 
çıktı" diye konuştu. 
Doç. Dr. Güldal, 
çalışmanın amacını 
şöyle anlattı: "Tıpta 
müthiş ilerleme var 
ama tıptaki ilerleme 
kadar insanların 
sağlığını 
geliştiremedik.
İnsanların hastalık
ları ve sağlıksız 
durumları artıyor. Biz 
bir sürü şeyin çaresi
ni, tedavisini 
bulurken neden 
insanların sağlığını 
düzeltemiyoruz, diye 
düşünüyoruz.
Örneğin hastanın 
kronik bronşiti var, 
sigara içmemesi 

lazım ama içiyor. 
Diyelim ki şeker 
hastalığı var, ilaç kul
lanması gerekiyor, 
kullanmıyor. Ya da 
obez, kilo vermesi 
gerek ama vermiyor. 
Böyle durumlar söz 
konusu olduğunda 
araştırılmış ki insan
ların sağlıkla ilgili 
inanışları onların 
sağlık davranışlarını 
hekimden çok daha 
fazla etkiliyor. Biz de 
bu sağlık 
inanışlarının eğer 
farkında olursak 
hastalarımızı daha iyi 
anlayabileceğimizi ve 
bu inanışlara ilişkin 
gerekiyorsa düzelt
meler yapabile
ceğimizi ya da 
inanışlarının farkında 
olduğumuzu anla
malarıyla bile bize 
daha çok güven duy
acaklarını düşünerek 
kendi toplumumuzun 
inanışları hakkında 
bir araştırma yaptık." 
PORTAKAL GRİBE 
İYİ GELİR Mİ?
Doç. Dr. Dilek Güldal, 
431 hasta üzerinde 
yaptıkları çalışmadan 
ilginç buldukları 
sonuçları da şöyle 
örnekledi: 
"Katılanların yüzde 
92'si mandalina ve 
portakalın gribe iyi 
geldiğini düşünüyor. 
Halbuki biz tıpta hala 

şüpheliyiz, farklı 
araştırmalar var. 
Örneğin yüzde 87'si 
cereyanda durunca 
hastalanacağından 
bahsediyor. Tıpta bu 
konuda da çok net 
bilgimiz yok. Yine 
terli terli su 
içilmemesi gerek
tiğine inananlar, 
katılanların dörtte 
üçünü oluşturuyor. 
Bu da çok yanlış bir 
inanış olarak değer
lendirilebilir. Tam ter
sine bol su içmek 
gerektiğini biliyoruz. 
Yine halkımızın 
önemli inanışı 
iğnenin haptan daha 
tesirli olduğu. Bu da 
doğru olduğu için 
değil ama bizlerin 
hastaları anlamamız 
için çok önemli. 
Buna inanan bir 
kişiye siz hap 
verdiğiniz zaman 
sizin söylediğinizi 
yapmayabilecektir. 
En azından hastaya 
açıklamanız bile 
verdiğiniz hapı kul
lanmalarını sağlaya
bilir. Dondurma 
yersek boğazımızın 
ağrıyacağı, soğuk su 
içince hasta
lanacağımız gibi 
şeylere inananlar 
yarıdan fazla." Halkın 
yarısının antibiyotik
lerin ateş 
düşürdüğüne 
inandığını söyleyen 
Doç. Dr. Güldal, "Bu 
sağlık açısından, 
halk sağlığı açısın
dan önemli bir şey. 
Çünkü antibiyotikleri 
gereksiz yere kul
landığımız zaman, 
önemli bir ilaç kaybı
na uğruyorsunuz. 
Kaldı ki yan etkileri 
açısından da prob

lemler yaratabileceği 
için önemli.
Duyurmak istediğim 
bir konu ise; diyet 
krakerlerin kilo yap
madığı konusundaki 
inanış. Katılanların 
yüzde 40'ı buna 
inanıyor.
Ambalajlarını oku
maları yeterli, hep
sinde bayağı bir 
kalori var. Sağlıklı 
insanın doktora git
meyeceğine inanan
lar yüzde 40 oranın
da. Yine bu halk 
sağlığı, insan sağlığı 
açısından çok önemli 
bir yanlış inanış. Tam 
tersine sağlıklıyken, 
hasta olmamak için 
doktora gitmeyi 
düşünmemiz lazım" 
dedi.
YENİ DOĞAN 
BEBEĞİ TUZLAMAK 
Halk arasında balık 
ve yoğurdun bir 
arada yenmeyeceği 
düşüncesinin çok 
yaygın olduğunu 
hatırlatan Doç. Dr. 
Güldal, "Bir başka 
ilginç inanç da yeni 
doğan bebeği 
tuzlarsak ileride 
terinin korkmaya
cağına olan inanç. 
Belki buna katman
ların dörtte biri 
inanıyor ama bunun 
bebeğe zarar vere
ceğini bilmemiz 
gerek. Kundakla çok 
mücadele ettik, yıl
lardır da mücadele 
ediyoruz. Çünkü 
doğuştan kalça 
çıkığının en önemli 
sebeplerinden biri, 
ama hala yüzde 25 
oranında kundağın 
bacakları 
güzelleştireceğine 
inananlarımız yar" 
diye konuştu.

rt^» İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN
*'* BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR

__ SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE
“ ORKENT SİTESİ - MANASTIR

-g-, SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA
KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME

CJŞT" Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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ferora iyileştirmeli teklif
Bakan Şahin, memur 
sendikaları ile 
yürütülen toplu iş 
sözleşmesi 
görüşmelerinin 
olumlu sonuçlan
ması için üzerinde 
çalıştıkları formülü 
açıkladı. Şahin, zam 
talep eden 
memurlara yeni bir 
öneri sundu. İşte 
Şahin'in teklif 
'Maaşı düşük olana 
çok yüksek olana az 
zam'
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
memur sendikaları 
ile yürüttükleri toplu 
iş sözleşmesi 
görüşmelerinin 
olumlu sonuçlan
ması için üzerinde 
çalıştıkları formülü 
Yeni Şafak'a açıkladı. 
Şahin, her memura 
eşit olarak yüzde 8 
zam yapmak yerine 
"esnek zam" for
mülünü uygulaya
bileceklerini bildirdi. 
Şahin, "Düşük 
maaşa daha fazla, 
yüksek maaşa daha 
az Zam yaparak ara 
bir yol bulunabilir" 
dedi.
Enflasyon kaybı yok 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPIUR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

। BURSA HAKİMİYET VE ,
■ KENT GAZETELERİNE ■
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
YAPILABİLİR SATILIK ARSA 

rel : (0.224) 513 96 83
YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
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Şahin, memur 
sendikalarının yüzde 
163'ü bulan zam tek
lifleriyle soruna bir 
çözüm bulunmasının 
mümkün olmadığını 
belirtirken, memur 
sendikalarını 
"makul" önerilerde 
bulunmaya davet etti 
ve "2005 bütçesinde 
memur maaşları için 
ayırdığımız para bel
lidir. Memura ne 
yapacaksak bütçe 
imkanları dahilinde 
yapacağız" dedi. 
Şahin, sendikaların 
iddia ettiği gibi 
memurların bu yıl 
enflasyondan kay
naklanan gelir kayı
plarının da 
olmadığını 
anlatırken, "Bu yıl 
enflasyon hedefi 
yüzde 12. Memurlara 
yüzde 12,4 artış 
sağlıyoruz.
Gelişmelere bakılırsa 
yıl sonu enflasyonun 
yüzde 10,6 olarak 
gerçekleşmesini bek
liyoruz. Bu durumda 
memurların 
enflasyondan kay
naklanan bir kayı
pları yoktur" dedi. 
Adil maaş dağılımı 
Şahin, memurlara 

önerdikleri yüzde 8 
zammın Türkiye şart
larında en uygun 
zam oranı olduğunu 
savunarak, 
memurlara üzerinde 
çalıştıkları şu yeni 
formülü önerdi: 
"Bütçede maaşlara 
ayrılan para belli. 
Havuza akan su da 
ortada. Pastayı 
büyütmeden, havuza 
akan suyu arttır
madan zam oranını 
arttıramazsınız. O 
zaman şunu yapabili
riz; havuzdaki suyu 
eşit dağıtmak yerine 
maaş durumuna göre 
dağıtabiliriz. Yani 
maaşı düşük olana 
daha fazla zam, 
maaşı yüksek olana 
daha düşük zam 
yapılabilir. Böylece 
daha adil bir maaş 
sistemini kurabiliriz. 
Ayrıca 2005 için 
belirlediğimiz 
enflasyon oranı da 
belli. Memurlara 
kesinlikle enflasy
onun altında bir 
rakam 
önermiyoruz. " 
Memur maaş zammı 
konusunda uzlaşma 
için sendikaların 
önerilerini mutlaka 

gözden geçirmeleri 
gerektiğini belirten 
Şahin, aksi halde 
uzlaşma sağlana
mayacağını ve 
konunun olmaya 
davet etti.
15 katrilyonu 
bize verin 
Bu arada Kamu-Sen 
Başkanı Bircan 
Akyıldız, "en düşük 
devlet memuru 
maaşının 840 milyon 
liraya çıkartılması 
talaplerini pazarlık 
edebileceklerini" 
bildirdi. Antalya'da 
Toplu Sözleşme 
Görüşmeleri Destek 
Çadın'mn açılışını 
yapan Akyıldız, 
hükümet kanadından 
yapılan açıklamalar
da dile getirilen zam 
oranlarının gerçeği 
ifade etmediğini ileri 
sürdü.
Akyıldız, "Ne 72 
katrilyon lira, ne de 
yüzde 163 lafları 
doğru değildir. 
Taleplerimizin 
tamamını yüzde yüz 
karşılamak üzere 15 
katrilyon lirayı bize 
verin. Biz o taleplerin 
tamamını karşıla
maya hazırız" şek
linde konuştu.

M öğretmen 
alımırotoftf 

Myüyor

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in bazı 
branşlar ile sınıf 
öğretmenliği 
açığının giderilmesi 
için bu yıl beş bin 
vekil öğretmen alımı 
yapılacağına ilişkin 
açıklamasına Eğitim 
sendikaları sert 
tepki gösterdi. 
Türk Eğitim-Sen, 
"Öğretmenliğin vek
ili olmaz. Eğitimin 
sorunları vekil öğret
menlikte giderile
mez. Kriterleri şu 
ana kadar açıklan
mayan vekil öğret
menlik atımında 
bakanlığın amacı; 
yandaş kayırmacılığı 
yaparak eşe dosta 
torpil geçmektir" 
dedi.
Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
Şuayip özcan, 
eğitim sisteminin 
ciddi bir çıkmazda 
olduğunu, öğrenci
lerin 70-80 kişilik 
sınıflarda eğitim- 
öğretim gördüğünü 
belirterek, 30 öğren
ciye bir öğretmen 
düştüğünü söyledi, 
özcan, taşra 
okullarında okulların 
öğretmensizlikle 
savaştığını 
kaydederek, 
Türkiye'de tekli 
eğitim yapılması 

göz önüne 
alındığında öğret

men açığının 
200 bin olduğunu 
bildirdi.
Özcan, bakanlık 
tarafından açıklanan 
beş bin vekil öğret
men alımı konusun-v 
da kriterlerin 
açıklanmadığını 
belirterek, kadrolu 
öğretmenlerin eğitim 
öğretimde yaşanan 
sorunlar yüzünden 
sıkıntı içerisinde 
olduklarını, öğret- 1 
men açığının for- j 
masyonu olmayan 
vekil öğretmenlerle] 
giderilmeye 
çalışılmasına 
anlam 
verilemediğini 
kaydetti, 
öğretmenlerin 
yaşanan bu olumsu
zluklar yüzünden 
meslekten uzak
laştırıldığını ve 
demoralize olduk
larını vurgulayan 
özcan, bakanlığın 
açığın giderilmesi 
konusunda vekil 
öğretmenlik yolunu 
tercih etmesini 
anlayamadıklarını 
kaydederek, 
"Kaliteli eğitimin 
yolu öğretmen 
açığını kapatmaktan * 
geçer" dedi.
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Ehliyete stajyerlik geliyor
AB standartları 
çerçevesinde, Trafik 
Kanunu’nda da 
köklü değişiklikler 
geliyor. Yeni uygula
mayla herkes sürücü 
belgesi alamayacak. 
Ehliyet için başvu
ran önce 2 yıl stajy
erlik yapacak 
başarılı olursa 
ehliyet alabilecek. 
1 Ocak 2005 tari
hinde yürürlüğe 
girmesi beklenen 
yeni yasayla, ehliyet 
almak isteyenlere 
önce 2 yıllık stajyer 

sürücü belgesi 
verilecek. Bu 
sürede, kuralları 
ihlal etmeyenler 
ehliyet sahibi ola
bilecek.
Avrupa Birliği stan- 
dartlarınna uyum 
çalışmaları 
çerçevesinde bir 
yıldır sürdürülen 
çalışmalarla sürücü 
belgesi almak zor
laşıyor. Yeni yasayla 
önce 2 yıllık stajyer 
sürücü belgesi ver
ilecek. Bu sürede 
kuralları ihlal 

etmeyenler ehliyet 
sahibi olacak. 
Yılbaşından önce 
başvuranlar ise, 
yasadan muaf tutu
lacak. Ehliyet ala
bilmek için sürücü 
kurslarına başvuran
lar, yeni yasada yer 
alan iki yıllık staj 
döneminin uzun 
olduğu görüşünde. 
STAJ DÖNEMİ 
ÖNEMLİ 
Staj dönemi 
içerisinde 2 kez kır
mızı ışıkta geçen, 2 
kez hız limitini aşan, 

alkollü araç kul
lanan, ölümlü ve 
yaralamalı kazalara 
karışan sürücülerin 
belgeleri iptal 
edilecek.
Bu kişilerin belge 
alabilmesi için 
yeniden eğitim 
görüp sınavı geçme
si gerekecek.
PERİYODİK SAĞLIK 
KONTROLLERİ 
Sürücü kursu 
yetkilileri, yasanın 
gündeme gelmesinin 
ardından ehliyet 
alabilmek için

başvuranların 
sayısında artış 
olduğuna dikkat 
çekiyor.
Yasada, sürücü bel 
gesi sahibi olanlar 
için de 50 yaşına 

kadar 10 yılda bir, 
50-65 yaş arası beş 
yılda bir, 65 yaşın
dan sonra üç yılda 
bir sağlık kontrolün 
den geçmesi 
öngörülüyor.

Özelleştirme mağdurlarına müjde
Özelleştirme uygula
maları nedeniyle işsiz 
kalanlar, geçici per
sonel statüsü ile 
yeniden devlette 
çalışmaya 
başlayacak.
Bütçe ile ilgisi 
olmayan hükümleri, 
Bütçe dışına çıkaran 
ve geçtiğimiz gün
lerde yürürlüğe giren 
Kanun ile yeniden 
kamuya dönme hakkı 
verilen özelleştirme 
mağdurları, uygulama 
için şimdi de 
Bakanlar Kurulu 
Kararlarının çık
masını bekliyor. 1 
Ocak 1992 yılından 
itibaren özelleştirme 

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
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İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
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uygulamaları sonu
cunda işsiz kalanların 
kamuda geçici per
sonel statüsünde 
çalıştırılması ve bu 
kişilerin ücret ve 
diğer özlük haklarının 
31 Aralık 20Ö4'e 
kadar Özelleştirme 
Fonu'nun iş kaybı 
tazminatı ödeneğin
den karşılanmasına 
ilişkin Kanun sonrası, 
2 ayrı Bakanlar 
Kurulu Kararı yayım
lanacak.
60 GÜN İÇİNDE 
BAŞVURACAKLAR 
İlk Kararname ile 
özelleştirme sonucu 
işsiz kalanlar ve bun
dan sonra işsiz kala

cakların yeniden 
kamuda görev 
almalarına ilişkin 
esas ve usuller 
düzenlenecek. 
Hazırlanan 
Kararname taslağına 
göre, 1992 yılı başın
dan itibaren 
özelleştirme uygula
maları sonucu işsiz 
kalanlar, 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4-C mad
desi uyarınca, kamu
da geçici personel 
statüsünde istihdam 
edilecek.
Bu durumda olan ve 
halen herhangi bir 
sosyal güvenlik kuru
luşundan maaş 
almayanlar, ilgili 
Kararnamenin yayımı 
tarihinden sonraki 60 
gün içinde tekrar 
devlette çalışmak için 
özelleştirme İdaresi 
Başkanhğı'na başvu
ruda bulunacak. 
Bundan sonraki 
özelleştirmeler net
icesinde işsiz kala
caklar için ise kendi
leri ya da çalıştıkları 
kuruluşlar, bu başvu
ruyu yapacak. Bu 
durumdaki kişiler için 
de 1 ay içinde 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanhğı'na müra
caat edilecek. Söz 
konusu başvurular, 
hemen Devlet 
Personel 
Başkanhğı'na iletile
cek ve özelleştirme

ile birlikte 6 ay içinde 
işini kaybeden bu 
kişilerin mağduriyet
lerinin giderilmesi 
sağlanacak.
GEÇİCİ PERSONELE 
SINIR GELECEK 
Bakanlar Kurulu'nca 
yayımlanacak 2. 
kararnamede ise 
kamuda çalıştırılacak 
geçici personel sayısı 
belirlenecek. Daha 
sonraki yıllarda da, 
Bütçe Kanunları ile 
kamuda kaç adet 
geçici personel istih
dam edilebileceği 
belirlenerek, geçici 
personel sayısına 
sınır getirilecek. 
Bu çerçevede, bu yıl 
içinde işbaşı yap
tırılacak özelleştirme 
mağdurlarına 
özelleştirme Fonu 
kanalıyla ödeme 
yapırıhrken, 2005'ten 
itibaren ise bütçelere 
geçici personel için 
ödenek konulacak.

Geçici personel 
çalıştırılması işlem
lerinin 
sekreteryasını da 
Devlet Personel 
Başkanlığı yapacak. 
NE KADAR MAAŞ 
ALACAKLAR?
Geçici Personelin 
özlük hakları da, 
uygulamanın 
esaslarını belirleyen 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile tespit 
edilecek. Kararname 
Taslağına göre, 
özelleştirme mağ

durlarına öğrenim 
derecesine göre 
maaş bağlanacak. 
Memur maaş kat
sayısı ile çarpılmak 
üzere, yükseköğretim 
mezunlarına 15 bin 
331, lise ve dengi 
okul mezunlarına 14 
bin 375, ilköğretim 
mezunlarına da 
(ilkokul dahil) 13 bin 
415 gösterge uygu
lanacak. Böylece, 
halen 38 bin 610 olan 

normal maaş kat
sayısı çerçevesinde, 
yükseköğretim 
mezunlarına brüt 591 
milyon 930 milyon 
lira, lise mezunlarına 
555 milyon 18 bin 750 
lira, ilköğretim 
mezunlarına ise 517 
milyon 953 bin 150 
lira maaş verilecek. 
Geçici personel 
statüsünde istihdam 
edilecek özelleştirme 
mağdurları, daha çok 
okullar, mahkemeler 
ve sağlık kuru
luşlarında çalıştırıla
cak. Bu şekilde 
istihdam edilecek 
personelin atama 
yeri, iş akdinin fes
hedildiği görev 
yerinin mahalli sınır
ları içindeyse, tebli
gatı izleyen gün, 
başka yerde ise 15 
gün içinde işbaşı 
yapılacak.
Bu arada, yürürlüğe 
giren Kanun ile 
yüzde 50'den fazla 

kamu payı 
özelleştirilmiş olan 
şirketlerden, 
bugüne kadar iflas 
kararı alınanlarda 
çalışan ve iflas 
nedeniyle tazmi
natlarını alamayan 
işçilere de, 6 ay 
içinde başvur
maları halinde 
kıdem tazminat
larını özelleştirme 
Fonu'ndan 
ödenecek.
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Araba kullanmanın ve sürüş 
güvenliğinin püf noktaları

İşsizliği çözeceğiz

Bazı kurallar veya 
püf noktaları çok 
basit gibi görünse 
de, aslında çoğu kişi 
tarafından bilinmez, 
bilinse de doğru 
olarak uygulanamaz. 
Bu gün sizler için 
çok basit gibi görü* 
nen ama aslında 
çoğumuzun, uygula
maya geldiğinde 
tökezlediğimiz 
noktalar hakkında 
püf noktaları 
derledik.
Trafik ışıklarında 
durduğunuz zaman 
vitesi boşa alın ve 
ayağınızı debriyaj 
pedalından çekin. 
Aracı sürerken veya 
boş viteste bek
lerken ayağınızı 
debriyaj pedalının 
üzerinde dinlendirm
eniz, debriyaj bal
atasını aşındırır. 
Önden çekişli 
araçlar, motordan 
gelen gücün 
şanzıman aracılığıyla 
ön tekerleklere 
iletildiği araçlardır. 
Arkadan itişli araçlar 
ise, gücün arka 
tekerleklere iletildiği 
araçlardır. Daha 
ekonomik bir sürüş 
gerçekleştirebilmek 
için aracınızı 
90 km/s hızla sürün. 
Eğer aracınızda 
"cruise control" 
varsa kullanın.
Lastik basınçlarınızı 
zaman zaman 
kontrol edin ve 
uygun değerlerde 
olduğundan emin 
olun. Ani kalkışlar 
yapmayın, 
yavaş yavaş 
hızlanın. Klimayı 
sadece gerekli 
olduğu durumlarda 
çalıştırın.
Makul bir akü 60 
aylık bir garanti 
süresine sahiptir. 
Akü uyarı ışığı 
yandığı zaman ya 
alternatör 
çalışmıyordur, 
ya da alternatör 
kayışı gevşemiştir. 
Eğer hararet 
göstergesi kırmızıya

gelmişse ve klimanız 
çalışıyorsa klimayı 
hemen kapayın.
Aracınızı kenara 
çekin. Kaputu 
açarak motorun 
soğumasını 
bekleyin.
Her zaman bagajınız
da ufak boş bir ben
zin bidonu taşıyın. 
Bu bidonun dolu 
olmaması gerekir. 
Buna dikkat edin. 
SERVİS
Aracınız bozulmadan 
önce bir tamirci 
edinmiş olun.
Daha önceden 
tanışık olduğunuz 
bir tamirciye gidin. 
Eğer aracınızda 
bir parça yenisiyle 
değiştirildiyse, 
eski parçayı 
tamirciden isteyin. 
Eğer tamircinizin 
size dürüst 
davranmadığını 
düşünüyorsanız, 
başka bir tamirci 
bulmak konusunda 
tereddüt etmeyin. 
Aracınızı tamirciden 
teslim almadan

bir test sürüşü 
yapın ve herşeyin 
istediğiniz gibi 
olduğundan 
emin olun. 
Tamircinizin fat
urasını kredi kartıyla 
ödeyin. Çoğu kredi 
kartı herhangi bir 
sahtekarlığa karşı 
müşteri haklarını 
korur.
Yağ ve filtre 
değişimi 
Aracınızın motoru
nun ömrünü uzata
bilmek için yapabile
ceğiniz en önemli 
şey yağ değişimidir. 
Yağ filtrenizi her 
5000 km'de bir veya 
6 ayda bir 
değiştirmeyi ihmal 
etmeyin.
Bazı yağ değişimi 
yapan yerler size her 
yağ değiştirdiğinizde 
bir hava filtresi de 
satmaya çalışırlar. 
Bunlara kanmayın. 
Hava filtresi 
sadece 50 bin km'de 
bir değiştirilmesi 
gereken bir parçadır. 
Aracın yağ 

seviyesini kontrol 
etmek 
için aracı düz 
zeminli bir bölgeye 
park edin. Motoru 
stop edin ve biraz 
soğumasını bek
leyin. Yağ kontrol 
çubuğunun sonuna 
kadar batırdıktan 
sonra çıkararak 
kontrol edebilirsiniz. 
Lastikler ve frenler 
Aracınız için tavsiye 

edilen lastik basınç 
değerleri genellikle 
aracınızın kapı 
içinde bir etikette 
yazılıdır. Eğer böyle 
bir etiket yoksa, 
uygun olan, lastik 
basınçlarınızı 
28-32 psi arasında 
ayarlamaktır.
Aracınızın balans 
ayarının bozuk olup 
olmadığını test 
etmek için aracınızı 
sürerken ellerinizi 
direksiyonun üzerine 
çok hafif bir şekilde 
koyun ve aracın 
şeritten kayıp 
kaymadığını kontrol 
edin. Eğer araç 
şeritten kayıyorsa 
aracınızın balans 
ayarı bozuk 
demektir.
Fren uyarı ışığı, size 
frenlerin ömrünü 
tamamladığını 
bildirmek için 
yanmaz.
Eğer bu uyarı ışığı 
yanıyorsa ya fren 
hidroliğiniz 
azalmıştır, 
ya da 
el frenini indirmeyi 
unutmuşsunuzdur.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
işsizliği, özel sektör 
öncülüğünde bir 
kalkınma modeli 
geliştirerek çözece- 
ceklerini söyledi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
Osmaniye'de bugün 
yapacağı açılışlara 
katılmak üzere uçak
la Adana Hava 
Limam'na gelen 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Coşkun'u, 
Adana Valisi Cahit 
Kıraç karşıladı.
Bakan Coşkun, hava 
limanında kendisini 
bekleyen partililerle 
de tokalaştıktan 
sonra kahvaltı salo
nuna geçti.
Başbakan 
Erdoğan'ın geliş 
saatinin yaklaştığı 
sıralar VIP salona 
geçen Bakan 
Coşkun burada 
Adana Sanayi Odası 
(ASO) Başkanı Ümit 
Özgümüş ve Adana 
Ticaret Borsası 
(ATB) Başkanı Fethi 
Coşkuntuncel ile 
sohbet etti. Burada 
basın mensuplarının 
sorularını da cevap
landıran Coşkun, 
geçmişte Türkiye'nin 
en temel 3 mese
lesinin "İşsizlik, 
Enflasyon ve Gelir 
Dağılımındaki 
Adaletsizlik" 
olduğunu belirtirken, 
"Bunların başında 
eri önemlisi olan 
işsizliği özel sektör 
öncülüğünde bir 
kalkınma modeli 
geliştirerek çöze
ceğiz" dedi. Coşkun, 
işsizliği önlemek için 
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ekonomik yatırım ve 
üretime önem 
verdiklerini, 
bugün sanayide kap
asite kullanım oranı 
yüzde 80 doluluk 
oranına ulaşıldığını 
söyleyerek, "Yeni 
yatırımlara ağırlık 
vermeye başladık. 
Gelir dağılımındaki 
dengesizliği azalt
mak için de 81 il 
arasında Gayri Safi 
Milli Hasılası (GSMH) 
bin 500 doların altın
da olan 36 ili teşvik 
kapsamına aldık, 
vergi ve elektrik kul
lanımında indirime 4 
gittik. İşsizliği 
önleme açısından 
Organize Sanayi 
Bölgeleri'ne (OSB) 
büyük iş düşecek. 
42 yıldır yapılan 
yatırımları 2 yıl 
sonra yakalamış ola
cağız" dedi 
Para politikalarının 
çok öne çıktığı sis- 4 
temde döviz, faiz, 1 
borsa üçgeninde çır
pınıp duran ekono
mide artık istikrar 
sağlandığını ifade 
eden Coşkun, 
"Bugün makro 
ekonomide dengeyi 
kurduk. Güven 
ortamı sağlandı. 
Siyasi istikrar ve 
sosyal barışı 
sağladık.
Uluslararası platfor
mda Türkiye'ye itibar 
kazandırdık.
Ekonomide üretim, 
yatırım, ihracat 
seferberliği başlattık. 
Enflasyonun 
aşağı çekilmesiyle 1 
hayat pahalılığında 
önemli azalma 
oldu” diye konuştu.
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Hamilelik babalan da etkiliyor İyot eksikliği guatra
Uzmanlar, annelerin 
gebelik sürecinde 
baba adaylarının da 
çeşitli sıkıntılar yaşa
cağını belirtirken, 
baba adaylarının bu 
haberi aldığında sev
inç, umut, endişe gibi 
birçok duyguyu aynı 
anda yaşayabileceğini 
söylediler. Uzmanlara 
göre, baba adayı 
gebelik döneminde 
eşiyle duygularını ve 
sorunlarını sık sık 
konuşmalı ve paylaş
malı, gelecekle ilgili 
planları birlikte 
yapmalı.
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Ruhi 
Berkem, erkeklerin 
gebelik döneminde 
bazı psikolojik 
süreçten geçtiğini 
ifade ederek, 
"Kendi anne- 
babasıyla ayrışır, 
bireyleşme sürecini 
bilinçli ya da bilinç 
dışı yeniden yaşar, 
kendi anne-baba ve 
kardeşleriyle olan 
ilişkilerini gözden 
geçirir ve kendisine 
bakış açısı değişir. 
Daha önce çocuk 
sahibi olmuş ise 
çocukları 
ile ilişkilerini de 
yeniden düzenler. 
Gebelik döneminde 
erkekler bazı 
korkular ve 
kaygılar yaşayabilir" 
dedi

'ENDİŞELER 
GEREKSİZ, SIKIN
TINIZI EŞİNİZLE 
PAYLAŞIN' 
Berkem, baba aday
larının yaşabileceği 
korku ve kaygıların 
bazılarını şöyle sıral
adı: "Bebeğin gelişim 
durumu ve yaşamı ile 
ilgili, örneğin 
'Bebeğim sakat ola
bilir, ölebilir' gibi, 
doğumla alakalı, 
örneğin eşim doğum
da acı çekebilir gibi, 
doğum sonrasında 
bebekle baş etme 
becerisine ilişkin, 
örneğin 'Bebeğin 
ihtiyacı olan bakımı 
verebilecek miyiz?' 
gibi, baba adayının 
kendisi ile ilgili, 
örneğin iş hayatının 
etkilenmesi, aile içi 
statülerin değişmesi, 
kendisine ve eşine 
ayırdığı zamanın 
kısalması, cinsel hay
atlarının etkilenmesi, 
sosyal yaşamlarının 
kısıtlanması gibi 
düşüncelere kapıla
bilir. Bebek sahibi 
olmanın ekonomik 
durumunu nasıl etk
ileyeceği gibi korku 
ve kaygılar yaşan
abilir. Yaşanabilecek 
bu korku ve kaygılar 
normaldir. Erkeklerin 
çoğu hamilelik ve 
babalıkla ilgili korku
larını kendilerine sak
lar, çünkü eşlerinin 
endişelerini artırmak 
istemezler. Oysa bu 
duygu ve düşünceleri 

eşle paylaşmak çok 
önemlidir".
"BAŞKA BABA VE 
BABA ADAYLARIYLA 
KONUŞUN" 
Baba adayının gebelik 
dönemini daha rahat 
geçirebilmesi için 
yapılacaklar ise şöyle: 
"Duygu ve 
düşüncelerini eşiyle 
paylaşabilir, kendi 
babasıyla, gebelik ve 
baba adayı olmak 
hakkında neler hisset
tiğini konuşabilir, 
gebelik ve baba adayı 
olmak hakkındaki 
duygularını yakın bir 
arkadaşıyla paylaşa
bilir, başka baba ve 
baba adaylarıyla 
konuşabilir, baba 
olma duygusunu ben
imsemek için kendi
sine zaman tanıyabilir, 
hamilelik, doğum, 
bebek bakımı gibi 
konuları işleyen dergi 
ve kitaplar okuyabilir, 
mümkünse gebelikle 
ilgili kurslara 
katılabilir".
Baba adayının anneye 
sağlayabileceği 
destekler ise şunlar: 
"Baba adayının 
çocukla ilk iletişimi, 
annenin hamilelik 
döneminde eşine 
yardımcı olmasıyla 
başlar. Hamileliğin her 
aşamasını takip 
etmek, anne adayına 
bebeğe hazırlık aşa
masında psikolojik 
destek vermek, 
bebeğin gelişimini 
takip etmek, gebelik 

kontrollerinde bulun
mak babalık rolüne 
hazırlığın önemli 
adımlarıdır. Gebelik 
dönemine baba 
adayının katılımı, 
desteği, eşiyle yapa
bileceği ortak 
uğraşlar, gebelik 
döneminin hem anne 
adayı hem de baba 
adayı için çok daha 
sağlıklı geçmesine 
yardımcı olur". 
Baba adayının gebelik 
döneminde eşiyle bir
likte yapabileceği 
aktivitelere örnekler 
ise şöyle sıralanıyor: 
"Eşiyle duygularını ve 
sorunlarını sık sık 
konuşabilir ve 
paylaşabilir, 
Gelecek ile ilgili plan
ları birlikte yapabilir, 
gebelik kontrollerine 
birlikte gidebilir. 
Doğacak bebekle ilgili 
hazırlıkları birlikte 
yapabilir, eşyaları bir
likte alabilir, odası bir
likte hazırlanabilir. 
Doğacak bebeğe isim 
seçimini birlikte yapa
bilirler. Maddi durum 
gözden geçirip, değer
lendirebilir. Başka 
çocuk varsa, doğacak 
bebeğe kardeşi hazır
layabilir, ev işlerinin 
bazılarını üstlenebilir. 
Dokuz aylık gebelik 
sürecine izleyici 
kalmaktan çok katılım
cı olmak, baba adayı
na çok şey öğretir, 
eğlendirir ve eşi için 
de işleri kolaylaştırır".

neden oluyor
Süleyman 
Demirel Üniver
sitesi (SDÜ) Tıp 
Fakültesi 
Araştırma ve 
Uygulama 
Hastanesi 
Dahiliye Ana 
Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Numan Tamer, 
iyot eksikliğinin 
guatra neden 
olduğunu 
belirterek, 
iyotlu tuz 
kullanılmasını 
tavsiye etti. 
SDÜ Tıp Fakültesi 
Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi 
Dahiliye Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Numan Tamer, guatr 
hastalığıyla ilgili bazı 
uyarılarda bulundu. 
Guatr hastalığının 
özellikle Burdur ve 
İsparta illerinde fazla 
olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Tamer, 
iyot eksikliğinin 
giderilmesi için deniz 
ürünleri ve iyotlu tuz 
tüketilmesi gerektiğini 
söyledi. Sağlık 
Bakanlığının 2000 
yılından itibaren 
hastalığa karşı, 
tuzlara iyot konul
masına karar verdiği
ni belirten Tamer, 
"İyot eksikliği guatr 
hastalığına neden 
oluyor. Bu da insan 
hayatı için tehlike arz 
ediyor. Bir insanın 
günde 100,150 mg

iyot alması gerekli. 
Bir de iyot uçucu bir 
madde olduğu için 
iyotlu tuzların ışıktan 
uzak tutulması ve 
yemeklere de sona 
doğru atılması önem
li" dedi. 
Ameliyatların cerrah 
hekimlerce yapılması 
gerektiğini vurgu
layan Tamer, aksi tak
tirde hastalarda ses 
kısıklığı, ellerde ayak
larda kasılma gibi 
problemlerin ortaya 
çıkabileceğini 
ifade etti.
Guatrla ilgili olarak 
bazı hastalarda ter
leme, titreme, çarpıntı 
gibi sorunlarla 
karşılaşıldığında 
zehirli olma ihtimalin
in yüksek olduğuna 
dikkat çeken Tamer, 
bu durumda hasta
ların zaman kay
betmeden uzman 
hekimlere başvur
maları gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Çok dostu olan çabuk iyileşiyor NÖBETÇİ ECZANE
28 Eylül 2004 Salı 

YASEMİN ECZANESİ
Yakın bir dostluğun 
ikinci kalp krizi riski
ni, hatta ilk kalp krizi 
riskini bile azalttığı 
ortaya çıktı. Sağlık 
Bakanlığı'nın yayın
ladığı SB Diyalog 
dergisinde yer alan 
habere göre, 
Manchester Royal 
Infirmary'den psikiya
tri profesörü Francis 
Creed ve arkadaşları 
kalp krizi teşhisiyle 
hastaneye yatırılan 
yaklaşık 60 yaşların
da 583 kadın ve erkek 
hasta üzerinde bir 
araştırma yaptı.

İlk ziyaret sırasında 
hastaların duygu 
durumlarını, sosyal 
çevrelerinin 
inceleyen araştırma* 
cılar, yaklaşık bir yıl 
sonra hastaları tekrar 
ziyaret ettiler. 
Araştırmacılar, yakın 
kişisel dostlukları 
olan hastaların bir yıl 
içinde ikinci bir kalp 
krizi riskinin yüzde 
50 daha az olduğunu 
tespit ettiler. 
Araştırmacılar 
dostlukları zayıf olan 
ve çevresinden duy
gusal destek almayan 

hastaların ise ağır bir 
kalp krizi geçirdikleri 
veya kalp krizine 
bağlı komplikasyon
ların yaşandığını 
□ördüler.
Öte yandan, dostluk 
ve yakınlığa İlişkin 
bir haberde Ohio 
State Üniversitesin
den geldi. Yapılan 
araştırma sonunda 
stresin insanlarda ve 
hayvanlarda yara 
iyileşmesini gecik
tirdiği, sosyal 
temasın ve yakın 
ilişkilerin bu 
gecikmeyi ortadan

kaldırdığı belirlendi. 
Courtney
Devries'in yönettiği 
çalışmada, yaralı 
hamsterlardan bir 
grup diğerleriyle bir
likte olabileceği orta
ma bırakılırken, diğer 
grupta her biri yalnız 
bırakıldı. Daha sosyal 
bir grup içinde olan 
hamsterların yaraları 
daha kısa süre içinde 
iyileşti.
Araştırmacılar bu 
sonuçların insanlara 
uyarlanabileceğin! 
belirtiyor.

^■■■1 GÜNLÜK SIYASI GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
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Sahibi : Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Us Beiediyespor’a desfek gecesi düzenlendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

I Küçük Kumla'nın 
Bursa Birinci

' Amatör kümede 
mücadele verecek 
olan takımı 
Belediyespor'a 
destek amacıyla 
düzenlenen gece 
muhteşem 
geçti.Manastır 
Gazinosu’ndaki 
Dayanışma 
Gecesi’ne Gemlik

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre ile çok sayıda 
davetli katıldı.
Kumla Belediye 
spor'un Dayanışma 
Gecesi’nde misafir

ler Sanat Müziğinde 
Nilgün'le eğlenir
lerken dansözle 
coştular.
Kumla 
Belediyespor'a 
desteklerinin her 
zaman süreceğini 
ifade eden Eşref 
Güre, takımını 
süper ligde görmek 
istediğini söyledi. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih

Mehmet Güler'de 
yaptığı konuşmada 
Bursa birinci 
amatör kümede bu 
yıl mücadele vere
cek olan Gemlik 
spor, Umurspor ve 
Kumla Belediye 
spor'un ayrı gru
plarda mücadele 
vermesinin ilçeye 
kazançlı olacağım 
belirtirken, "Eğer 
aynı gruba 
düşersek, Gemlik 
takımlar; olarak 
birbirimize destek 
vermemizin faydalı 
olacağına inanıyo
rum" dedi.
Gecede çeşitli 
çekilişler yapılarak 
Kumla Belediye 
spor'a destek 
verilirken, 
kulübe katkıları 
bulunanlara 
teşekkür 
plaketi verildi.

Faruk Güzel'in 
plaketini DYP ilçe 
Başkanı Peyami 
Çağlar aldı.

Kumlaspor'un 
dayanışma gecesi’ne 
ilçe dışında olduğu 
için katılamayan

O

AKP futbol turnuvasına iyi başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti Bursa 
İl Başkanlığı 
tarafından 
organize edilen 
l.nci Halı Saha 
Futbol Turnuvası 
iddialı maçlarla 
sürüyor.
Parti teşkilatlarını 
sportif faaliyetlerde 
bir araya getirerek 
günün stresinden 
uzaklaştırmayı 

Turnuvası'nın 
ikinci maçında 
ise rakip 
Harmancık takım 
çıkaramayınca 
sahadan 3-0

hedefleyen İl 
Yönetimi'nin 
yaptığı organiza
syonda heyecanlı 
maçlar oynanıyor. 
Bursa Melodi 
Düğün Salonu 
arkasında 
bulunan 
Ufuk Spor 
Tesisleri’nde 
devam eden 
turnuvada 
Gemlik AKP

Spor, 
ilk maçında 
grubun güçlü 
isimlerinden 
Kestel'i 3-1 
yenerek 
turnuvaya 
iyi başladı. 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in 
takım kaptan
lığını yaptığı 
Gemlik AKP 
Spor'da İlhan 
Başaran, Refik 
Yılmaz, İbrahim 
Uslu, Mehmet 
Özderya, Fevzi 
Yılmaztepe, 
Kemal Karslı, 
Murat Yavuz ile 
Mahmut 
Ataş oynadıkları 
güzel 
futbollarıyla 
rakiplerine 
gözdağı verdiler. 
Halı Saha Futbol

ayrılan Gemlik 
AKP Spor, Cuma 
günü üçüncü 
maçını Bursa Nilüfer 
ile yapacak. 
Grubunda üst 

hükmen galip tura çıkmayı

garantileyen 
Gemlik AKP Spor, 
turnuvanın 
birincilikte iddialı 
takımları arasında 
gösteriliyor.



Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına 1 Ekim'de başlanacak.

Vergide elektronik beyan dönemi
Vergide elektronik ortamda beyanname verme (E-beyan) dönemi başlıyor. Gelir idaresi, elektronik ortamda 
beyanda bulunanların, tahakkuk bilgilerini de, vergi tahsilatı yapan bankalara açıyor. Haberi sayfa 7’de
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Hırsızlık suçlarının 
cezası artırıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Nükhet Hotar Göksel, yaşlı ve özür
lülere karşı işlenen hırsızlık ve yağma 
suçlarının yeni Türk Ceza Kanunu 
Tasarısı'yla birlikte arttırıldığını söyledi.

Haberi sayfa 10’da

AK Partili II Genel Meclis üyeleri muhtarlarla köy sorunlarını görüştüler.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eski yeni kavgası
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 

Kooperatifi geçtiğimiz cumartesi günü genel 
kurul toplantısı yaptı.

Mali kongre döneminde görevden 
düşürülen eski başkan İbrahim Aksoy, 
topladığı imzalarla genel kurulu yönetim 
seçimine zorladı ve başardı.

Kongrede oy kullanacak üye sayısının ürün 
vermemeleri nedeniyle az olması, işi kolay
laştırdı.

Yapılan seçimlerde, İbrahim Aksoy’un liste
si 106 oy, Ahmet Şahin’in listesi ise 76 oy 
aldı.

Böylece eski Yönetim Kurulu Başkanı 
yeniden başkan seçilecek konuma geldi.

Kooperatifteki bu gelişmelerin temeli, 
DYP’nin ilçe yönetimiyle ilgili..

Bu mücadele Ahmet Şahin ile İbrahim 
Aksoy'un iç mücadelesinden çok, DYP’nin 
eski ilçe başkanı olan ve görevinden istifa 
eden Mehmet Avcı ve arkadaşları ile eski İlçe 
Başkanı Faruk Güzel ile onun ekibi arasında 
geçen bir mücadeleye dönüştü.

Yerel seçimler öncesi DYP’de, Güzel’in 
çevresinde olan tanınmış bazı isimler meclis 
üyeliklerinde bekledikleri yere gelemediler 
ve seçimler süresince çalışmalardan uzak 
kaldılar.

Ele geçen fırsatı değerlendiren bu grup ile 
Avcı grubu, -buna Genç Parti’ye geçenler 
dahil- ittifak içine girince, bu kooperatif 
seçimlerine yansıdı.

Sizin anlayacağınız, DYP’de eskilerle yeni
lerin kavgası başladı.

Sonunu hep birlikte İzleyeceğiz.

AK Partili İl Genel Meclis üyeleri İlçe Başkanı ile birlikte Köy 
Muhtarlarıyla biraraya gelerek, Gemlik Köylerinin sorunlarını 
saptadı. Daimi Encümen Üyesi Nurettin Avcı, köylerde öncelik
le su ve sulama
AK Partili İl Genel 
meclisi üyeleri 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt ve 
Köy Muhtarlarıyla 
biraraya gelerek, 
köylerin sorunlarını 
belirlerken, İl Daimi 
Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı da 
İl Genel Meclisi 
çalışmaları hakkında 
muhtarlara bilgi verdi. 
Avcı, köylerin su, kana 
lizasyon ve sulama su
yu sorunlarına öncelik 
vereceklerini söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’detl

suyu sorunlarına eğileceklerini söyledi.

AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, köy muhtarlarıyla köylerin sorunlarını 
belirlediler. Daimi Encümen Üyesi Nurettin Avcı, muhtarlara bilgi verdi.
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umduğunu bulamadı
Ağustos ayında yağan yağışlar sonunda 
meydana gelen su taşkını ile işyerleri 
sular altında kalan İstiklal Caddesi’n 
deki bazı esnaf, sigortadan umduğunu 
bulamadı. Haberi sayfa 5’de

Bu akşam İslam
aleminin önemli 
günleriden olan 
Berat Kandili 
kutlanacak.
Ramazan ayının 
habercisi olan ve üç 
aylar içinde bulunan

bu gece de, müslü-
manlar camilere 
dolarak, ibadet 
edecekler.
Okurlarımızın Berat 
Kandillerini kutlar 
hayırlara vesile 
olmasını dileriz.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL

Avrupa Birliği - Ordu ...
I Türkiye yıllardır Avrupa Biriiği’ne 
I girmek için çalışıyordu.
I 1962 Ankara anlaşması ile 
| başlayan, zaman zaman biraz 
I yavaşlatıp, bazende dondurulan bu 
I isteğimiz, son iki yıldır adeta krize 
I benzeyen isterik bir tablo göster 
I meye başladı.

Son zina krizi hariç iktidarın bu 
amaçla yaptığı çalışmalar - koşuş
malar şimdiye kadar her yerde 
söyledikleri “Hıristiyan kulübü, 
bizim din anlayışımıza sığmaz” diye 
Avrupa birliği için kötü konuşup - 
yazan Ak parti ve ( babalarının ) 
nasıl hemen 180 derece dönüş 
yapabildiğini görmenin şaşkınlığı 
içine soktu.

Ak parti kurucularuna bir şey 
mi olmuştu...?

İleriyi görme yetenekleri mi 
çoğalmıştı...?

Bunları düşünüp onlara iyi not 
vermeye kalkanlar bir şeyi gözden 
kaçırıyor, iyimserlikleri kurbanı 
oluyor... *

Ak parti liderlerinde düşünce 
yapısında değişiklik yok;

Sayın Okurlar...
Kurnazca ve derinden giderek 

bir korkularından, yapacakları 
(kendi kafalarına göre) adımları her 
seferinde önleyen, daima

Rüyalarına giren; 360 kişilik 
çoğunluğa rağmen ( Anayasayı 
değiştirebilecek çoğunluk) iki ileri 
bir geri mehter adımı attıran Türk 
Ordusundan - Saygı değer 
Cumhurbaşkanından-sivil güç odak
larından (Üniversite -Sendika ) 
çekindikleri için bu kadar hevesli 
ler...

Düşünülen ; Avrupa birliğinde 
üyelerin çoğunda protokol da 
Silahlı kuvvetlerin ikinci planda ve 
pasif olmaları. Bu devletlerde Genel 
kurmay başkanlığı Milli savunma 
bakanlığına bağlıdır.

Türkiyede de bu isteniyor...
Silahlı kuvvetler güçlü olmasın, 

B.M. Meclisinde istedikleri gibi at 
oynatsınlar kimsenin sesi çık
masın , Atatürk ilkelerine göre yıkıcı 
girişimlerinde hiçbir kesim hele 
Ordu dan ses çıkmasın...

Türk Ordusu ; Portekiz -Italyan-

Ispanyol ordusu değildir...
Vatanın etrafında onu yıpratmak 

- parçalamak isteyen 8 devlet var.. 
Bakmayıri şimdi bazıları ile iyi 
olduğurhuza , Ordunun zayıf -güçsüz 
olduğunu hissettikleri an bizden 'bir 
parça koparmak onların yüz yıl
lardır bekledikleri günlerdir.

Bu vatan < için çarpışarak Gazi 
Şehit olacaksın sonra da sen 
karışma - konâ^rha yaptıklarımı 
seyret diyeceksin..

Bu vatan için kan akıtanlar 
Şehit olanların en önce onların 
konuşma hakkı vardır..

Bu daima da böyle olmalıdır..
Düşünün, İspanyanın bir tek 

komşusu Portekiz, İtalyanın ise 
İsviçre.

Bunların eti ne butu ne ?
Yıllarca savaşmamışlar, savaş 

için bir sebepte yok...
Onun için buralar da Ordular 

göstermelik, merasim ordularıdır
Türk ordusu gibi tehlikeli bir 

bölge de canıyla- kanıyla görev 
yapmıyorlar.

Son yıllar da Güney doğu da 
olanları bir düşünün...

Türk ordusu her şeyiyle bu işte 
başarılı olmasaydı Türkiye ne 
durumlara düşecek sonra 
parçalanacak bir kaos ortaya çıka
caktı..

Subayları - Astsubayları -erleri ile 
bir bütün olan bir kuruluşa sen 
karışma denemez...

Onlar ölürken sen neredeydin.?
Türk ordusu Atatürk ilkelerine 

gönülden bağlı vatanı - ilkeleri için 
canını vermekten çekinmiyen 
Modern çağın bilgilerine birçok
larımızdan daha sahip olan halkın 
“ Ordu olmasa çok kötü durumlara 
düşerdik “ dedikleri bu vatanın has 
evlatlarının yetiştirildiği büyük 
kuruluş...

Harbiye marşında haykırıyor:
“Kanla .irfanla kurduk bir bu 

Cumhuriyeti.
Cehennemler kudursa ölmez 

nikahbanıyız. “ (sonuna kadar 
bağlıyız.)

Türk halkı bu oyuna gelme..
Türk ordusu senin herşeyin...

çöplük yapıyoruz
En güzel yerleri
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in çevre 
yolunda bulunan 
ve yabancıların 
devamlı 
görüntüsüne 
giren yerlerin 
çöplük olmasına 
adeta göz 
yumuluyor.
Yeni Mahalle'nin 
çevre yolu 
üzerinde 
yaratılan 
çöplükten 
sonra şimdi de 
Manastır'da 
aynı görüntü 
yaratılıyor. 
Evlerinde 
yaptıkları onarım 
artıklarını 
dökecek yer 
bulamayan 
vatandaşlar 
soluğu böyle 
yerlerde alarak 
güzel ilçenin

görüntüsünü 
bozmak için 
yarış ediyorlar. 
Manastır') 
geçtikten sonra 
Körfez’e hakim 
yerde başlatılan 
moloz döküntü
lerinin yanına 
çöpler de 
bırakılmaya 
başlayınca 
ikinci bir 
çöplük

yaratılmış 
olacak.
Güzel Gemlik'in 
en güzel ve 
manzaralı 
yerlerine 
dökülen moloz 
ve pislikler dene
tim olmayınca 
çevreden geçen 
yabancıların 
ilgisini kötü 
yönde çekebiliyor.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN 1
Körfez Ofset

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK _

IBMM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 96 83
Fax : (0.224) 513 35 95
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|AK Partili II Genel Meclis üyeleri muhtarlarla köy sorunlarını görüştüler.

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve İl 
Genel Meclis üyelerinin 
Köy muhtarlanyla 
yaptıkları toplantıda, 
Gemlik Köylerinin 
layık olduğu yere 
geleceği açıklandı. 
Parti lokalinde ilçe 
Başkanı Enver Şahin, 
İl Genel Meclisi ve 
Daimi Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı, Ilhan 
Başaran, İbrahim Uslu 
ve Oktay Kahveci ile 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı Idris Yavuz ve 
köy muhtarları katıldı. 
2004 yılında İl Genel 
Meclisi üyeleri olarak 
Gemlik köylerinde 
yapılan çalışmalarla yıl 
sonuna kadar nelerin 
yapılacağı 
görüşülürken, 
Gemlik'in Büyükşehir 
kapsamına girmesiyle 
ortaya çıkan 
sorunlar ele alındı. 
İl GeneJ Meclis 
çalışmaları hakkında 
bilgi veren İl Genel 
Meclisi Daimi Encümen 
Üyesi Nurettin Avcı, İl 
Genel Meclisinde bu 
yıl farklı projelerin 
uygulamaya 
konacağını söyledi. 
Avcı, geçtiğimiz yıllar
da programa konulma
ması gereken, hatta 
bütçenin elvermediği 
işlerin dahi popilist 
düşüncelerle programa 
alındığına dikkat çe 
kerek, "Önümüzdeki yıl 
yapılmayacak işleri 
programa almayacağız. 
Küçük hesapları

İnan Tamer
Paçayı kaptırırsan..
Pirinç ve et ithalatına 
kısıtlama getirildi ya... 
ABD’ de den büyükelçileri 
aracılığı ile baskı...
Dalgalarına taş atmaya gör...
Ne dostluk tanırlar, he de ortaklık... 
Paçayı kaptırmışız bir kere...
Olacağı hep bu ...

Memur zamları

bırakıp ciddi projeler 
üreteceğiz" dedi. 
EN BÜYÜK DESTEK 
BU YIL YAPILDI 
Gemlik köylerine en 
büyük desteğin bu yıl 
yapıldığına dikkat 
çeken Nurettin Avcı, 
Bursa genelinde 680 
köy bulunduğu, 
bütçenin ise 65 trilyon 
olduğuna belirterek, 
"Her köyümüze gerekli 
yardımı yapmaya 
çalışıyoruz. Özel İdare 
kurulduğundan bu 
yana, Köylerimiz en 
büyük yardımı bu yıl 
almışlardır. Amacımız, 
Bursa'nın tüm 
köylerinde sorun 
bırakmamaktır." dedi. 
Avcı, köy muhtarların
dan 2005 yılı için ne tür 
beklentileri olduğunu 
öğrenmek için toplan
tının yapıldığını belir
tirken, burada belir
lenecek isteklerin 
Kasım ayında yapıla
cak 2005 yılı işler 
programına alınması 
için gayret sarfedecek- 
lerini söyledi.
İl Genel Meclisi’nin 
daha önceki yıllara 

göre daha farklı bir 
konuma getirildiğini 
belirten Nurettin Avcı, 
"Bundan önceki gibi 
herkesin isteği progra
ma yazılmayacak. 
Popilist düşüncelerle 
3-4 yıl önce programa 
yazılanlar hala pro
gramda duruyor. 
Önümüzdeki yıl 
programa ne alacaksak 
o iş el alınacak" dedi. 
Yapılamayacak hiçbir 
işi 2005 yılı programına 
almayacaklarını kayde
den Avcı, "Onun 
için burada belirleye
ceğimiz işler 
önemli" dedi.
ÖNCELİK İÇME SUYU 
VE SULAMA SUYU 
Çalışmalarının öncelikli 
olarak içme suyu ve 
sulama.suyu olduğuna 
dikkat çeken Nurettin 
Avcı, daha sonra ise 
köylerin kanalizasyon 
ihtiyaçları olduğunu 
söyledi.
Bazı köylerde 
kanalizasyon işlerinin 
tamamlandığı için bu 
köylerde arıtma çalış
masına gidileceğini 
bildiren Avcı, 
"Bizim için öncelikli 
ihtiyaç içme suyudur. 
Sulama suyu içinde 
birkaç köyün birlikte 
kullanabileceği 
gölet yapımını 
düşünüyoruz. 
Gemlik’in bütün 
köyleri Büyükşehir 
kapsamına girdiğinden 
gelecek yıldan 
itibaren köylere 
yapacağımız işler 
sınırlı kalacak" dedi. 
Yasa gereği İçme 
suyu, Kanalizasyon 
ve imar planlarının 
Büyükşehir Belediyesi 
kapsamına girdiğini 
hatırlatan Avcı, 
yıl sonuna kadar 
2004 yılı programında 
olanların tamamlan
masına çalışıldığını 
bildirdi.

CEBİNE PARA GİRSİN 
Gemlik'in köylerinde 
sulama suyu, yolların 
yapımı ve alt yapı 
çalışmalarının yanı sıra 
hayvancılık içinde gir
işimlerin bulunduğunu 
söyleyen Avcı, hay
vancılığa müsait olan 
köyleri Tarımsal 
Kalkınma Projesi kap
samına dahil etmek 
için çalıştıklarını 
belirterek, "Bunu yapa
bilirsek bu köylerimize 
Büyük ve Küçük baş 
hayvan yardımının 
yanında meyve fidanı 
yardımı ve uygun olan 
yerlere de çilek fidesi 
yardımı yapmak 
düşünces in deyiz. 
Öncelikli projelerimiz
den biri insanımızın 
cebine parayı sokacak 
işler olacak" şeklinde 
konuştu.
HER KÖYÜN 
SULAMA SUYU 
OLACAK 
Gemlik'e bağlı tüm 
köylerin sulama suyu'- 
na kavuşması için 
çaba harcadıklarını 
söyleyen Nurettin Avcı, 
Gemlik, Mudanya ve 
Osmangazi için 10 bin 
metre sulama borusu 
bulunduğunu 
belirterek, "Bunun 
3300 metresi Gemlik'in 
ihtiyacı olan köyler için 
kullanacağız. Bunun 
yanında köylerimizin 
gelirini artıracak işlere 
para yatırmak 
istiyoruz" dedi. 
Önümüzdeki günlerde 
yapılacak ihale ile 120 
bin metrekare parke 
taşı alacaklarını da 
Nurettin Avcı, 
"önümüzdeki 5 yıl 
içinde bunun miktarı 
1.5 milyon metrekareye 
ulaşacak. Bu da köy 
başına 2.500 metrekare 
taş demektir ve 
köylerimizin taş 
ihtiyacı kalmaz." 
şeklinde konuştu.

30 yıla yakın devlet hizmetim var.
4 yılı işçilik.
2 yılı askerlik.
Geri kalanı memuriyet.
Memur ve emekliye yapılacak zam beni 

de ilgilendiriyor.
Memur sendikalarını da izliyorum.
İşçi sendikalarını da.
Son memur zammı konusundaki 

gelişmeleri endişeyle izledim.
KESK ve Kamu-Sen olaylara ideolojik 

yaklaşıyor.
AK Parti karşıtlığı, sendika görevlerini 

etkiliyor.
Hükümetin zam olayı çok az.
% 8 uygun görülmüş.
Bu zam oranı, memur ve emekli ile alay 

eder gibi bir oran.
Ama. Sendikaların istekleri de çok 

fazla.
- Düşük ücretlere;
% 163 zam isteniyor.
- Yüksek ücretlilere;
% 118 zam isteniyor.
Böyle bir zam oranında ısrar etmek, 

ben anlaşmak istemiyorum demektir.
Gerekçeleri hazır.
Yoksulluk sınırı, böyle zammı öngörü 

yor, deneliyor.
Ama.Yılların yoksulluğu, bir defa da 

kalkmaz.
Onun için makul bir zam istemek lazım.
Böyle taleplerle, benim halkıma da 

engel olunuyor.
Böyle gerginliklerle, makul zamların da 

önü tıkanıyor.
Sendika başkanları dolduruşa 

gelmesinler.
Sıradan emeklilerin nabzını tutsunlar.
Ve Belediye’lerin verdiği zamları 

izlesinler.
Makul taleplerle gidin.
Eğer hükümet yan çizerse, o zaman 

tüm kamuoyu sizi destekler.
Askerin % 18 zam alamadığı bir ortam

da, siz % 163 zam alabilir misiniz?

GUNUN SOZU
Sağduyu, 
Kaba kuvvetin üstündedir. 

" Gaiius”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

okuvun
GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■ OKUTUN
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IA misi M di Türkiye 
2015’ten önce 

üye olamaz

Türkiye'nin en yaşlı 
meşe ağacının 
Kütahya'nın Simav 
İlçesi'nde olduğu 
tesadüf eseri 
ortaya çıktı 
Yaykın Beldesi'nde 
harman yerinde 
bulunan 600 yaşın
daki meşe ağacının 
asırlara direnerek 
dimdik ayakta dur
ması herkesi şaşkı
na çevirdi. 6 kişinin 
el ele tutuşarak 
gövdesini sara
bildiği, çapı 6 metre 
95 santimetre, 
boyu 25 metre, dal 
genişliği 30 metreyi 
bulan dev meşe 
ağacı, Simav Orman 
İşletme Müdürlüğü 
ve TEMA tarafından 
anıt ağaç oıarak 
tespit ve tescil 
edildi.
Yaykın Belediye 
Başkanı Şerif 
Gerikaya, yaşlı meşe 
ağacının fotoğrafını 
çektirip Türkiye 
Erozyonla Mücadele 
Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkları 
Koruma Vakfı

Bağ-Kur’dan ödemeye çağrı
Bağ-Kur, prim ve 
gecikme zammı tak- 
sitlendirilen, ancak 
bu borçlarını da 
ödemeyen sigor
talılara "ödemeye 
çağrı" tebligatı 
gönderdi.
Bağ-Kur Genel 
Müdür Vekili 
Saner Güngör, 
konuya ilişkin yap
tığı yazılı açıklama
da, 1479 sayılı 
Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar

(TEMA) Başkanı 
Hayrettin Karacaya 
gönderdi. Karaca, 
cevabi mektubunda, 
Türkiye'de 600 
yaşında ayakta 
kalabilen meşe 
ağacı bulunmadığını 
belirterek, 
"Ağaca iyi bakın. 
Beni onunla nişan
lanmış kabul edin. 
En kısa sürede 
Simav'a gelerek 
asırlık meşe ile

Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile 
2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar 
Kanunu'na göre sig
ortalı olanlardan 30 
Haziran 2003 tarihi 
itibariyle prim ve 
gecikme zammı 
borcu bulunanların 
bu borçlarını 
yapılandırma 
çerçevesinde tak
sitler halinde 
ödemeleri amacıyla

duğun yapıp 
evleneceğim 
esprisinde bulundu. _ 
İlerlemiş yaşına ve 
ağır iklim şartlarına 
rağmen ayakta kala
bilen meşe ağacının 
çevresinde yeni 
düzenlemeler 
yaparak insanların 
burada piknik yap
malarını sağlayacak
larını bildiren 
Başkan Gerikaya, 
"Ağacın bulunduğu 

belirlenen asgari 
ödeme tutarlarının 
ödenmesi için borç 
ödeme planlarının 
çıkarılması ve bu 
taksitleri 3 ay art 
arda ödememeleri 
halinde ise taah
hüdün ihlal edilmiş 
sayılacağı hususun
da karar alındığını 
bildirdi.
Güngör, 2004 
Temmuz ayı sonuna 
kadar ek süre ver
ildiği halde ödeme 
yapmayan

yer tarihi ipek yolu
nun geçtiği güzer
gah. Tarihe şahitlik 
eden bu ağacın 
kıymetini yıllardır 
bilmemişiz. Ancak 
bundan sonra ona 
gözümüz gibi baka
cağız. Daha uzun 
yıllar yaşaması için 
elimizden gelen 
gayreti göstere
ceğiz" diye konuştu. 
Türkiye'nin en yaşlı 
meşe ağacının 
bunca yıl hayatta 
kalabilmesini yerini 
ve bölgenin iklimini 
sevmesine bağlayan 
yetkililer, "Bölgede 
bu ağaçtan başka 
meşe bulunmuyor. 
Bu ağacın tek başı
na burada 600 yıldır 
dimdik ayakta dur- * 
ması bizleri de 
şaşırttı. Anıtlar 
Yüksek Kurulu 
tarafından verilen 
2216 numaralı 
plakanın meşeye 
çakılması için TEMA 
Başkanı Hayrettin 
Karaca'yı 
bekliyoruz" 
şeklinde konuştu.

sigortalıların 
yapılandırma 
taleplerinin iptal 
edildiğini belirterek, 
30 Eylül 2004 
tarihi itibariyle 
tahakkuk eden 
borç tutarlarını 
ödemeleri, 
aksi taktirde kanuni 
işlemlere başvurula
cağının bilinmesi 
amacıyla bu 
kişilere "ödemeye 
çağrı" tabligatları 
gönderildiğini 
bildirdi.

Finlandiya eski 
Cumhurbaşkanı 
Martti Ahtisaari, 
Türkiye'nin 2015'ten 
önce AB'ye üye ola
mayacağını, bunun 
sebebinin ise 
Ankara'nın halen 
birçok AB 
standardını yerine 
getirmemesi 
olduğunu söyledi. 
Viyana'da bir grup 
gazetecinin 
Türkiye'nin AB 
üyeliğine yönelik 
sorularını cevap
layan Ahtisaari, 
sebeplerin asla 
Türkler'in Müslüman 
olmasına bağlanma
ması gerektiğini 
AB'nin dini bir orga
nizasyon olmadığını 
kaydetti. Türkiye'nin 
Birliğe er ya da geç 
üye olacak son ülke

Türk bilim i 
adamlarının 

başarısı
Türk bilim 
adamları, şarap ya 
da sirke yapımında 
kullanılan üzüm
lerin posalarının 
insan sağlığına fay
dalı olabileceğini 
ortaya çıkardı. 
New York Times 
Gazetesi'nde yayın
lanan habere göre, 
Türk doktorları bir 
başarıya daha imza 
atarak, üzüm pos
alarının insan 
sağlığına faydalı 
olabileceğini ortaya 
koydu.
Araştırmayla ilgili 
makalesi Gıda ve 
Tarım Bilimi 
Dergisi'nde yayın
lanan Erciyes 
Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği öğre
tim üyesi Dr. 
Osman Sağdıç, 
"Üzüm posası özü 
bakterilere karşı 
doğal bir silahtır" 
açıklamasında 
bulunurken, 

olmayacağını da 
ifade eden 
Ahtisaari, Balkan 
başkentlerine 
katılım için şans 
verilmemesi halinde 
bir dizi problemlerin 
yaşanabileceğine 
değindi.
Ahtisaari, aynca 
Ukrayna ve diğer 
ülkelerin de AB 
üyeliğini 
düşünebileceğini 
kaydetti.
Halen Bağımsız 
Türkiye Komisyonu 
Başkanlığı'nı 
yürüten Ahtisaari, 
geçtiğimiz günlerde 
Avrupa 
Komisyonu'na, bir 
an önce Ankara'ya 
müzakere tarihi 
verilmesi yönünde 
bir rapor 
sunmuştu.

Türkiye'de şarap 
yapımında yaygın 
olarak kullanılan 
kırmızı ve beyaz 
üzümlerin posasını 
kullanarak bir 
araştırma yaptı. 
Yapılan araştırma 
sonucu posanın 
kurutulup 
öğütülmesinden 
hazırlanan özde, 
şarapta oksitlen
meyi önleyen 
maddeden yüksek 
oranda bulunduğu 
ortaya çıktı. Söz 
konusu öz, pek çok 
zararlı bakterinin 
üremesini de engel
liyor. Türk bilim 
adamları, dünyada 
bol miktarda bulu
nan, ancak hayvan 
yemi olarak değer
lendirilen üzüm 
posasının, doğal ve 
düşük maliyetli bir 
katkı maddesi 
olarak da gıdalarda 
kullanılabileceğini 
ifade ediyor.
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Su baskınına uğrayanlar 
sigortadan umduğunu bulamadı
Ağustos ayında yağan 
yağışlar sonunda 
meydana gelen su 
taşkını ile işyerleri sular 
altında kalan İstiklal 
Caddesindeki bazı 
esnaf, sigortadan 
umduğunu bulamadı. 
Sağnak yağış ve fırtına 
ardından gelen su 
baskını sonucu İstiklal 
Caddesi, Gazhane 
Caddesi ve Orhangazi 
Caddesinde yüzlerce 
işyeri sular altında 
kalmış, bu arada bazı 
esnaf, baskından dolayı 
büyük zarar görmüştü. 
Zarar görenlerden biri de 
İstiklal Caddesinde 
ayakkabı ticareti ile 
uğraşan Gümüş Ayak 
Mağazalar Sahibi 
İsmet Gümüş oldu. 
İsmet Gümüş, gazete 
mize yaptığı açıklamada, 
Gürçay Pasajı girişindeki

işyerinin sular altında 
kaldığı ve yaklaşık 10 
milyar liraya yakın 
ayakkabının kullanılmaz 
hale geldiğini söyledi. 
İşyerinin sigortalı 
olduğunu söyleyen İsmet 
Gümüş, sigortaya yaptığı 
başvuru sonucu ancak 2 
milyar lira zarar ödemesi 
alabildiğini söyledi.
Gümüş, şöyle konuştu : 
"Kim olursanız olun

sigorta yaptırırken çok 
dikkatli davranın ve si - 
gorta firmasının güve
nilirliğine dikkat edin. 
Ben, tanınmış bir sigorta 
firmasına işyerimi full 
sigorta yaptırdığım halde 
su baskınındaki zararın 
yarısını bile alamadım. 
Böyle bir günde 
sigorta yanımda 
olmayacaksa, ne 
zaman yanımda olacak”

Aşevi için gıtfe termesi

Kızılay Derneği Gemlik 
Şubesinin düzenlediği 
gıda kermesine 
vatandaşlar büyük 
destek verdi.
Belediye Sergi Salonu 
önünde yapılan gıda 
kermesinde hayırsever 
vatandaşların 
Kızılay'a verdiği 
gıda ürünleri 
halka satıldı.
Kızılay Derneği Gemlik 
Şube başkanı Gökhan 
Özler yaptığı açıklama
da, Ramazan ayında

Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
Kızılay'a ait boş arsada 
kuracakları Aşevi için 
gelir amacıyla gıda 
kermesi yaptıklarını 
söyledi.
Zor şartlar altında 
yoksullara yardım 
yapmak için çalıştık
larını bildiren Gökhan 
Özler, Orhangazi 
Caddesi’nde bulunan 
boş arsada kuracakları ' 
çadırda yemek dağıta
caklarını söyledi.

SATILIK ZEYTİNLİK ARAZİSİ
Mülkiyeti şirketimize ait, üzerinde 15 yaşında 

1.320 adet zeytin ağacı bulunan
52.402 m2 (52.4 dönüm) arazi satılacaktır.

NOT:
1) Teklifler mektup veya faks ile yapılacaktır.
2) Arazinin Yalova - Bursa karayoluna 

yaklaşık 160 m cephesi vardır.
3) Arazi istenildiği takdirde mesai saatleri 

içinde görülebilir.
(Zeytinlik arazisi fabrika arazisine bitişiktir)

4) İlgilenenlerin teklifleri en son
13 Ekim 2004 tarihine kadar kabul edilecektir.

5) Arazinin bir dönümünün fiyatı KDV dahil 
15.000.000.000 (Onbeşmilyar) TL. d ir.

ADRES : SVVEDiSHMATCH KİBRİT 
\/E ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş.

Çeltikçi Köyü Mevkii 
Orhangazi / BURSA

Tel No : (0.224) 573 22 OO
Faks No : (0.224) 573 39 62

Veteriner Hekim Ferit 
Bademci emekli oldu
İlçe Tarım Müdür 
lüğü Veteriner 
hekimlerinden 
Ferit Bademci 
emekli oldu. 
1980 yılında 
ilçemizde 
veterinerlik 
görevine atanan 
Ferit Bademci ilk 
memuriyet yaşa 
mına Trabzon 
ilinin Maçka 
ilçesinde başla 
dı. 1976 yılında 
Bursa il Veteriner 
Müdürlüğüne 
atanan Bademci 
3 yıl görev 
yaptıktan sonra 
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nde 
veteriner hekim 
olarak göreve 
başladı.
1999 depremi 
sırasında İlçe 
Kaymakam 
Vekilliği de yapan 
Bademci, kendi 
isteği ile emekli 
oldu. Emeklilik

döneminde serbest 
veteriner hekimliği 
yapacağım 
söyleyen Bademci 
27 yıl görev 
yaptığı ilçe Tarım 
Müdürlüğü’ndeki 
veteriner hekimlik 
görevinden ayrılır 
ken gazetemize 
yaptığı açıkk nada, 
Gemlik'lilerin 
kendisine 
gösterdiği ilgi en 
dolayı teşekkü * 
etti. Ferit Bademci 
evli ve iki çocuk 
babası.
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nefere kadirdir? Stresle başa çıkmanın 
yolu pozitif olmak

Eğer aşıksanız 
gizlemeye gerek 
yok. Çünkü 
sözleriniz, 
hareketleriniz 
sizi ele verir. 
Sanki bir anda 
siz, siz olmak
tan çıkıyor ve 
yepyeni bir 
kişiliğe bürünü 
verirsiniz. Bakın 
aşk size başka 
neler 
yapıyor, neler 
yaptırıyor 
Güne her 
zamankinden 
daha erken 
başlarsınız. 
Gözlerinizin içi 
gülmeye başlar, 
yanaklarınız 
pembeleşir, acaip 
güzelleşirsiniz. 
Sizi gören "şıp" 
diye aşık 
olduğunuzu anlar. 
Müzik kadar aşk 
da ruhun gıdasıdır. 
Bir anda 
alışveriş delisi 
oluverirsiniz. 
Ama bu tam bir 
çılgınlık aşamasın
dadır. Yepyeni 
giysiler, kokular

ve makyaj 
malzemeleri alınır. 
Önceleri 
gözünüze çarp
mayan kilolarınız, 
baş derdiniz olur 
çıkar. Paranızın 
büyük bir kısmını 
spor merkezlerine 
bağışlarsınız. 
Patlamış mısır, 
cips ve kola, 
vazgeçilmezleriniz 
olur. Çünkü aşk 
sayesinde atıştır
malarınız artar. 
Kalp atışlarınız 
bir türlü normale 
dönmez. 
Hele onu 
görünce, 
adrenalin 
miktarınız maksi

mum noktalara 
sıçrar. Elleriniz 
titrer, midenize 
kramplar girer. 
Yemeden 
içmeden 
kesilir ha bire, 
onun hakkında 
sürekli "Ya beni 
aldatıyorsa, 
bugün hiç 
aramadı, ya başına 
bir şey geldiyse" 
gibi paranoyalar 
üretirsiniz.
Onunla geçen 
süre, nedense su 
gibi akıp geçer 
Onu hergün 
görmek için, 
arkadaşınızı 
unutursunuz.

Erzurum SSK 
Bölge Hastanesi 
Asabiye Servisi 
Uzmanı Dr. Mehmet 
Yavuz, stresle başa 
çıkmanın yolunun 
pozitif olmaktan 
geçtiğini belirterek, 
"Stresi, çevrem- 
izdekilere olumlu 
bakarak yenebiliriz" 
dedi. 
Stressiz bir 
yaşamın mümkün 
olmadığını; ancak 
bunun en aza 
indirilebileceğini 
söyleyen Dr. Yavuz, 
hemen herkesin 
hayatın bir döne
minde strese 
kapıldığına dikkat 
çekti. Dr. Yavuz, 
stresle başa çık
manın en önemli 
yolunun pozitif 
olmaktan geçtiğini 
vurgulayarak, 
"Hayatı stresle çek
ilmez kılmak 
istemiyorsak, 
sorunlara yaklaşım 
şeklimizi 
değiştirmek zorun
dayız. Öncelikle 
göremediğimiz ve 
bilemediğimiz; 
ancak stres mey

dana getiren 
sorunu ortaya 
çıkarmalıyız. Bunun 
için kendimiz ve 
çevremizin daha iyi 
farkında olmalı, 
objektif olarak 
gözlemlemeliyiz. 
Stresi bizim 
dışımızdaki etken
lerin değil, 
kendimizin yarat
tığının farkında 
olmalıyız. Strese yol 
açan olaylara bu 
gözle yaklaşmalı, 
her zaman farklı bir 
çözümün bulun
duğunu bilmeliyiz. ' 
Sadece işe ve 
sorumluluklara 
değil, kendimize de 
vakit ayırmalı, boş 
zaman geçirmeliyiz. 
Sorunlardan çıkış 
için pozitif 
düşünüp, bizim gibi 
düşünen insanlarla 

birlikte olmaya özen 
göstermeliyiz" diye 
konuştu.
Dr. Yavuz, korku ile 
stresin birbirinden 
farklı olduğunu; 
ancak çoğu kişinin 
bunu birbirine 
karıştırdığını ifade 
ederek, "Korkunun 
belli ve gözle görü
nen bir sebebi 
vardır. Mesela 
odada cam kabın 
içindeki bir yılanı 
gördüğümüzde 
korku duyarız.
Stres ise bijine-_ .
meyene karşı 
verilen korku 
tepkisidir. Eğer 
yılanı orada 
göremeyip, 
kaçtığını 
öğrenirsek, hisset- \ 
tiğimiz korku değil, | 
strestir" şeklinde 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

MI

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
'İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262)655 60 311

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz_________ 514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

1

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

M» I» »W
M M ™

SENLİCE İLK USMSSM M

t’Rzzamizin
TADINA 

BAKTINIZ MI?
işyeri ve evfere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 53 67
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Vergide elektronik beyan dönemi
I Vergide elek

tronik ortamda 
i beyanname 

verme (E- 
| beyan) dönemi 

başlıyor. Gelir 
idaresi, elek- 
tronik ortamda 
beyanda bulu
nanların, 
tahakkuk bilgi
lerini de, vergi 
tahsilatı yapan 
bankalara 
açıyor. 
Maliye 
Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü'nün 
konuyla ilgili 
düzenlemesine 
göre, beyan
namelerin 
elektronik 
ortamda gön
derilmesi 
uygulamasına 
1 Ekim'de 
başlanacak. 
Bu çerçevede 
Eylül 2004 
dönemine ait 
olup, 1 
Ekim'den

itibaren ver başlangıç aşa Ancak sonraki
ilmesi vereken masında, aşamada bu
katma değer sadece cari tür beyan
vergisi (1 ve 2 döneme ait nameler de,
no'lu), özel beyannameler, elektronik
tüketim vergisi elektronik ortamda ver
(2a beyan ortamda gön ilmeye
namesi hariç), derilebilecek. başlanacak.
damga vergisi, Bu nedenle Bu arada
banka ve kanuni süresi yapılan çalış
sigorta geçirilmiş maların
muameleleri, beyannameler bitmesi
özel iletişim ve ile düzeltme ve halinde, yıllık
şans oyunları pişmanlık gelir ve kurum
vergisi beyan talebi içeren lar vergisi
nameleri ile beyannameler, beyan
muhtasar eskiden namelerinin de
beyanname, olduğu gibi, 2005 yılından
elektronik bağlı olunan itibaren elek
ortamda gön vergi dairesine tronik ortamda
derilebilecek. kağıt ortamın verilmesi
Uygulamanın da verilecek. sağlanacak.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
İzgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri 

„ TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

w.
’t

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

Türkiye nın 
Avrupa 
Birliği'ne 
üyelik 
müzak
erelerinin 
başlaması 
açısından kri
tik önem 
taşıyan iler
leme raporu
nun yayımlan
masına

W- sBıİI * il w i IİKİ

iti B

1 w

Mİ! 
M|fl

'JMH

hil 

atî

günler kala, sicilinde, ken Türkiye'nin bırakmayan
Uluslararası disini Avrupa müzakerelerin işkence yön-
Af Örgütü'n- Birliği başlaması için temlerine
den övgü üyeliğine gerekli olan başvurdukları
geldi. hazırlamak tüm kriterleri uyarısında
Örgüt, için sarfettiği karşılayıp bulunmuştu.
Türkiye'nin çabalar sonu karşılamadığı Avrupa
insan hakları cunda, önemli na karar vere Komisyonu,
konusunda ilerleme cek kişilerin 6 Ekim'de
önemli iler kaydedildiğini kendileri Türkiye
leme kaydet açıkladı. olmadığının hakkındaki
tiğini ve bu Örgütün, altını çizen ilerleme
ilerlemenin, Avrupa Birliği Oosting, raporunu
Türkiye'nin ofisinin Ankara'nın yayımlayacak.
Avrupa Birliği Başkanı Dick demokratik Komisyonun
üyeliği için Oosting, reformların genişlemeden
yaptığı başvu Türkiye'de uygulanmasıy sorumlu üyesi
runun bir halen işkence la ilgili yap Günter
sonucu ve diğer insan ması gereken Verheugen de,
olduğunu hakları ihlalleri ler olduğunu geçen hafta
açıkladı. olduğunu, da söyledi. yaptığı bir
Ancak açıkla ancak duru Uluslararası açıklamada,
mada, hala bir mun daha Af Örgütü, Türkiye'de
takım eksiklik iyiye gittiğini geçtiğimiz artık
ler olduğuna söyledi. günlerde sistematik
dikkat çekildi. Oosting, yayımlanan bir işkencenin
Eksiklikler hükümet ya da raporunda, bulunmadığını
daha çok diğer yetk Türkiye'de belirtmiş ve
uygulamaya ililerin artık halen reform Türkiye'yle
yönelik. sistematik lara ihtiyaç müzakerelerin
Uluslararası işkence kul olduğu; polis başlamasının
Af Örgütü'nün lanmayı dur memurlarının, önünde
Avrupa Birliği durduğunu aç bırakmak bir engel
bürosu, açıkladı. ya da ölümle kalmadığını
Türkiye'nin Avrupa tehdit etmek açıklamıştı.
insan hakları Birliği'nin gibi iz

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR

SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
ORKENT SİTESİ - MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA
KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME

Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK
Tel: (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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ı Kişi başına 4 bin dolar olacak
Cnnnoi »»» Ti/'iraf r»r»L- fovla «Irlı ıriı mıı nrnnramı ilo vanılan icforliSanayi ve Ticaret
Bakanı Ali Coşkun, 
rant ekonomisinden 
faydalanan 
çevrelerin en ufak bir 
tartışmayı istismar 
ettiğini belirterek, 
"Suni krizler oluştu
rarak, gece yarısı 
zengini olma 
konusunda kendileri
ni göstermeye 
devam eğiyorlar. Son 
TCK görüşmelerinde 
de ekonomiyi sars
mak için oyunlar 
oynandı" dedi. 
Küçük ve Orta Ölçek
li Sanayii Geliştirme 
ve Destekleme İdare
si Başkanlığı'nın 
(KOSGEB) Genel 
Kurulu bugün ODTÜ- 
KOSGEB Teknoloji 
Merkezi'nde gerçek
leştiriliyor. Genel 
Kurula Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun, KOSGEB 
Başkanı Erkan 
Gürkan ve Ankara 
Sanayi Odası 
Başkanı Zafer 
Çağlayan katıldı. 
Genel Kurul'da bir 
konuşma yapan

I Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Coşkun, 
OECD'nin İkinci 
Dünya Bakanlar 
Toplantısı'nın ana 
temasının KOBİ'lerin 
rekabet imkanlarının 
artırılması ve pazar 
entegrasyonu 
olduğunu belirterek, 
KOSGEB'in bu konu
da sorumluluğunun

çok fazla olduğunu
ve tek başına tüm 
bunları yapmasının 
mümkün olmadığını 
kaydetti. Bu konuda 
Sanayi ve Ticaret 
Odaları, TÜBİTAK 
gibi kuruluşların 
görev almaları gerek
tiğini ifade eden 
Coşkun, "Ekonomide 
makro ekonomik 
dengelerin kurulmuş 
olmasıyla 2004, faiz, 
döviz ve borsa çalka
ntısından kurtulup 
yatırım ve ihracat 
seferberliğinin 
başladığı bir yıl oldu" 
dedi. Coşkun, rant 
ekonomisinden fay
dalanan çevrelerin 
en ufak bir tartışmayı 
istismar ettiğini 
belirterek, "Suni kri
zler yaratarak, gece 
yarısı zengini olma 
konusunda kendileri
ni göstermeye 
devam ediyorlar. Son 
TCK görüşmelerinde 
de ekonomiyi sars
mak için oyunlar 
oynandı" diye 
konuştu.
Makro ekonomik 
dengelerin kurul
duğu 2003 yılında 
özel tüketimin yüzde 
6.6 büyüdüğünü, 
bunun son 6 ayda 
yüzde 16.4'e çıktığını 
belirten Coşkun, 
kamu tüketiminde ise 
son 6 ayda yüzde 7.9 
küçülme gerçek
leştiğini söyledi. 
1962'den beri 2 bin 
832 fabrika kurul
duğunu belirten 
Coşkun, yeni teşvik

programı ile yapılan
yatırım talebinin son 
42 yıldaki yatırım 
talebini aştığını ve 
toplam 3 bin 17 
yatırım talebi 
olduğunu bildirdi. 
"Makro ekonomik 
dengelere bak
madan, krizden söz 
etmek abesle işti
galdir" diyen 
Coşkun, yatırım ve 
imalat sanayinin 
gelişmesi ile esas 
büyümenin gerçek
leştiğini ve bunların 
'hayırlara alamet' 
olduğunu dile getirdi. 
Devletin birimlerinin 
istediğini zengin, 
istediğini fakir 
etmesini önledikleri
ni de vurgulayan 
Coşkun, bunun için 
çeşitli kuruluşlarla 
bilimsel çalışmalar 
yaptıklarını ve 22 
grupta 32 çeşit 
teşvik belirlediklerini 
söyledi. İhale ve hak
sız kredilerle ilgili 
olarak KOSGEB 
çalışmalarında 
önemli tedbirler 
aldıklarını da belirten 
Coşkun, 16 üniver
site ile kurdukları 
teknoloji geliştirme 
merkezlerine dört 
tane daha eklemek 
için incelemeler yap
tıklarını bildirdi. 
Bakan Coşkun, 
KOSGEB'in 87 
trilyon lira kaynak 
kaybı olduğunu 
belirterek, bu konuda 
bütçeden ya da 
farklı kaynaklardan 
destek verilmesini

istedi.
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Şener işe Türkiye'nin 
300 milyar dolara 
koşan bir milli gelir 
düzeyini yakalamaya 
çalıştığını belirterek, 
bu yıl sonunda kişi 
başına düşen gelirin 
4 bin dolara ulaşa
cağını söyledi. 
Güven duyan bir 
ekonomik ortamın 
var olduğunu ifade 
eden Şener, 
Türkiye'nin dünya ve 
bölgesinde güçlü bir 
konumda olduğunu 
söyledi. 1971'den bu 
yana en düşük 
enflasyon oranının 
ve 1961'den bu yana 
da en yüksek 
büyüme oranının ve 
tarihin en büyük 
ihracat rakamlarının 
yaşandığını kayde
den Şener, "Finans 
sektöründen reel 
sektöre kadar bak
tığımızda Türkiye'nin 
bugün güven, yarın 
için de umut verici 
olduğunu söyleye
bilirim" dedi. 
KOBİ'lerin ekono
minin merkezini 
oluşturduğunu vur
gulayan Şener, 
"KOBİ'lerin 
güçlendiği bir ülke, 
uluslararası reka
bette de önemli 
başarılar elde etmiş 
demektir. KOBİ'ler 
istihdamın yüzde 
56'sını gerçek
leştirmektedir" 
diye konuştu.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

BURSA HAKİMİYET VE
■ KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Tel : (0.224) 513 96 83

Sıfır kilometre oto
mobil fiyatlarının 
sürekli düşmesi, 
kredi faizlerinin 
aşağı çekilmesi ve 
hurda oto indirimi’/" 
vatandaşları sıfır 
otomobil almaya 
yöneltirken, 2. el 
otomobil piyasasını 
dar bir banda 
sıkıştırdı.
Yaz sezonunda kısa 
süren bir canlılık 
yaşayan 2. el otomo
bil piyasasında, kış 
sezonu öncesi dur
gunluk hakim.
Enflasyonun düşme
si ile birlikte sıfır 
otomobil fiyatlarına 
zam yapılmaması, 
firmaların ellerindeki 
stokları tüketmeleri 
için sürekli indirime 
gitmesi, vatandaşlar 
için sıfır otomobili 
daha cazip hale 
getirdi. Otomobilin 
yatırım aracı olmak
tan yavaş yavaş çık
maya başlaması, 
piyasayı tedirgin 
ediyor. 2. el 
piyasasında bu 
durumdan geçmişte 
yüksek karlara 
alışan ne galericiler, 
ne de vatandaş 
memnun.
Ekonominin iyimser 
yönde gitmesi duru
munda Türkiye 
piyasasında otomo
billere zam olmaya
cağı gibi, fiyatların 
düşmeye devam

edeceği belirtiliyor.
2. el otomobil 
piyasasında özellikle ' 
Türkiye pazarına çok 
uygun fiyatlarda 1 . 
giren yabancı oto
mobillerin çok etk- v 
ilediği ifade edildi.
Yaşanan bu 
gelişmelerden dolayı 
2. el otomobil 
piyasasında çoğun
lukla 8 ile 11 milyar 
liralık araçlar el 
değiştiriyor. 
Samsun'da, llkadım 
Sanayi Sitesi gir- j 
işine Pazar günleri 
kurulan ve yaza gir
işte bir süre 
hareketlilik yaşanan 
2. el otomobil pazarı, 
son 3 aydır durgun. 1 
Otomobil pazarında 
galericiler, sıfır oto
mobil fiyatlarındaki 
indirimler, dövizin i 
yerinde saymasının 
ve faizlerin 
düşmesinin 2. el oto 
piyasasını belirsi- j 
zliğe ittiği 
görüşünde. 2. el oto
mobil piyasasında, 8 
milyar ile 11 milyar 
lira arasındaki 
hasarsız otomobiller | 
rağbet görüyor.
Pazarda vatandaşlar, I 
orijinal ve hasarsız ■ 
otomobilleri tercih 
ediyor. Bu arada, . ;
özellikle sı‘m 
üretilmeyen yerli J
arabaların daha çok 
rağbet görmesi 
dikkat çekiyor.
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Virüsler artık fotoğrafların arkasına saklanacak
İyi ya da kötü niyetli 
olarak bilgisayarlara 
ya da ağ sistemler
ine sızan bilgisayar 
korsanları, her türlü 
önleme rağmen 
saldırı yöntemlerini 
geliştiriyor. Son yön
tem ise bilgisayar 
kullanıcılarını hayli 
sıkıntıya sokacak 
Çeşitli internet 
sitelerinden der
lenen bilgilere göre, 
fotoğrafları oluştu
ran her bir "byte" 
bilgisinin arasına 
kendini saklayan 

virüsler, anti-virüs 
yazılımlarını etkisiz 
kılarken, bilgisa
yarların tüm verileri
ni korsanların inisiy
atifine sunuyor.
Yeni yöntemde; 
fotoğraf arkasına 
yerleştirilen ve uzak
tan erişim sağlayan 
virüslü e-posta 
açıldığı zaman, 
fotoğrafın muhtelif, 
yerlerindeki 
görünürde bağımsız 
kodlar biraraya gel
erek virüsü yeniden 
yaratıyor ve işletim 

sistemindeki System 
klasörüne kendisini 
kopyalıyor. Uzaktan 
erişime imkan 
sağlayan virüs, aynı 
zamanda diğer 
virüslerin de bilgisa
yara bulaşmasına 
imkan tanıyor.
Gizli servisler 
kullanıyordu 
Bu yöntemin aslında 
gizli servisler 
tarafından uzun bir 
süredir kullanıldığı 
biliniyordu. Bağlı 
üniteler arasında 
gizli belgeleri hem 

şifreleyip hem de 
fotoğrafların arkası
na gizleyerek gön
deren gizli servis
lerin bu yöntemi, 
siber korsanlar 
târafından saldırı 
amacıyla kullanıl
maya başlandı. 
Internet analistleri, 
kullanıcılardan, 
sahip oldukları işle
tim sistemini üreten 
firmaların internet 
sitelerini sıklıkla 
ziyaret ederek varsa 
yeni güncellemeleri 
acil olarak yük

lemelerini istiyor. 
Anti-virüs yazılım 
şirketleri ise 
fotoğrafla birlikte 
küme halinde gelip 
bilgisayarda açıldığı 

zaman etkin hale 
geçen virüsleri 
devre dışı bırakmak 
için yoğun çaba 
gösteriyor.

Mye dünyanın en biğ 
İd etom arasında

Çocuklar 12-13 
yaşlarında kendilerini 

yeniliyor

Devlet Bakanı Şener, 
Türkiye'nin dünyada 
büyük ve güçlü 
ülkeler konumunda 
olduğunu vurgu
larken, "Türkiye 
300 milyar dolara 
giden milli geliriyle, 
dünyanın en büyük 
20 ekonomisi

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR 

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset 
MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Fax:(0224)5133595

arasında" dedi.
Şener, ODTÜ 
Kosgeb Teknoloji 
Merkezi'nde yapılan, 
Küçük ve Orta 
ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı 
(KOSGEB) Genel

Kurulu'r.da yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'de 
önemli gelişmeler 
yaşandığını bildirdi. 
Şener, ekonomideki 
gelişmelerin iyi 
olmadığı bir ülkede, 
insanların halinden 
memnun olmasının 
mümkün olmadığını 
kaydetti.
Türkiye’nin 
umutları olması için 
pek çok neden 
bulunduğunu anla
tan Şener, 3 yıl önc
eye göre milli gelir 
ve kişi 
başına düşen gelirin 
ikiye katlandığını 
ifade etti.
Türkiye'nin büyük 
bir potansiyeli 
bulunduğunu anla
tan Şener, 2002'ye 
kadar 10 yıllık 
büyüme hızının orta
lama yüzde 2,5 
olduğunu hatır
latırken, şu anda 
gelinen noktanın 
umut verdiğini, milli 
gelirin 300 milyar 
dolara doğru gittiği
ni, kişi başına düşen 
milli gelirin ise 4 bin 

dolara ulaşacağını 
kaydetti.
Şener, güven duyu
lan bir ekonomik 
program bulun
duğunu belirtirken, 
Türkiye'nin yıllar 
sonra yüzde 10'luk 
enflasyonu 
yakaladığını, 
hedefinin de 
bunu daha da 
aşağılara indirmek 
olduğunu belirtti. 
KOBİ'LERİN ÖNEMİ 
Bu arada KOBİ lerm 
ekonomide önemli 
bir yer tuttuğunu 
rakamlarla ifade 
eden Şener, kobi'- 
lerin ekonomik ve 
sosyal gelişme, 
artan refahın adil 
dağılımı açısından 
önem taşıdığını 
kaydetti.
Şener, "Türkiye'yi 
geleceğe taşıyacak 
en önemli güç, 
kobi'ler olacaktır. 
Türkiye'nin gele
ceğine sahip 
çıkmak için, 
kobi'iere sahip 
çıkmak temel 
görevimizdir" 
diye konuştu.

• Avustralya'da 
: yapılan son araştır- 
| malar; kızgın, küs- 
| tah ve kavgacı 
çocukların 12-13 
yaşlarına geldik
lerinde kendilerini- 
yenilediğini ve 
anne-babalarına 
rahat bir nefes 
aldırdığını ortaya 
koydu.
Avustralya'da 
yapılan yeni bir 
araştırma, birçok 
zorlu ilkokul öğren
cisinin bu problem
lerinden kurtularak 
ileride dengeli 
yetişkinlere 
dönüştüklerini gös
terdi. Avustralya 
Aile Çalışmaları 
Enstitüsü araştır
macısı Suzanne 
Vassallo, konu 
hakkında, "Ana 
mesaj, çocuklarıyla 
uğraşmayı zor 
bulan anne-baba 
ların asla pes 
etmemesidir" dedi 
Victoria Suç Önle 
me Birimi ile konuy
la ilgili bir enstitü 
nün ortak yaptığı 
araştırma, sorunlu 
çocukların 12 13 
yaşlarına geldik
lerinde kendilerini 
yenilediğini ortaya 
çıkardı. Araştırma, 
ileride mutlu birer 
yetişkine dönüşen 

çocukların sosyal 
olmayan 
arkadaşlarıyla ilişki
lerini sürdürmedik
lerini gösterdi.
Ayrıca bu çocuk
ların aileleriyle daha I 
yakın ilişkiler içinde ‘ 
oldukları raporda 
belirtilirken, bunun 
en büyük neden
lerinden birinin 
korudukları 
arkadaşlık duygu
ları olduğu 
kaydedildi. Araştır 
mada, 11-12 yaşla 
rında anti-sosyal 
yetişkinlere dönme 
sinyali gösteren 
çocukların nasıl 
olup da uyuşturucu 
kullanmadıkları ve 
hırsızlık yapmadık
ları incelendi.
İlkokul biterken, 
riskte olduklarının 
sinyalini veren bin 
286 çocuk üzerinde 
yapılan araştırma
da, anne-babalar ile 
öğretmenlerin 
belirttiği ve çocukta 
gözlenen sinyaller; 
aşırı saldırganlık, 
birlikte çalışamama, 
kendini kontrol ede
meme, verilen 
görevlere konsantre 
olamama, hiperakti- 
flik ve kısa süreli ya 
da değişken ruh 
hali olarak 
belirlendi.
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Üniversitenin ilk
yılı stresli geçiyor

Hırsızlık - 
suçlarının 

cezası artırıldı
Üniversiteye yeni 
başlayan öğrenci
lerin aile özlemi, 
barınma, arkadaş 
edinme ve başarılı 

' olup olmayacakları 
konularında strese 
girdiği bildirildi. 
Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Psikolojik 
Danışma 
Merkezi'nde görevli 
Psikolojik Danışma 
Uzmanı Selahattin 
Avşaroğlu, Alaaddin 
Keykubat Yerleşkesi 
Sağlık Merkezi 
bünyesinde hizmet 
veren danışma 
merkezinin, 2 psikiy- 

ı atrist ve bir uzmanla 
psikolojik baskı 
yaşayan öğrencilere 
yardımcı olmaya 
çalıştığını söyledi. 
Üniversiteyi yeni 
kazanan öğrencilerin 
yıllardır beraber 
yaşadığı ailelerinden 
kopup başka yerlere 
gitmek zorunda 
kaldığına dikkat 
çeken Avşaroğlu, bu 
durumun öğrenciler 
üzerinden ciddi bir 
baskı yarattığını 
belirtti. Yıllardır

Frans/zfar Türkiye'nin üyeliğine karş
Fransa'da yapılan 
bir kamuoyu araştır
masına göre, 
Fransızlar'ın büyük 
çoğunluğu 
"Türkiye'nin Avrupa 
Birliği üyeliğine" 
karşı çıkıyor. Ancak 
birçok Fransız da, 
Türkiye'nin gelecek
te bir gün AB üyesi 
olacağını 
düşünüyor. 
Le Figaro 
gazetesinde yayın

yaşadığı çevrenin bir 
anda değişmesinin 
gençleri olumsuz 
etkilediğini ifade 
eden Avşaroğlu, 
şöyle konuştu: "İlk 
yıllarında lisen 
anlayışından 
yetişkinlik psikoloji
sine adım atan 
öğrenci birçok 
sorunla karşı karşıya 
kalıyor. Lise hayatın
da gençler genelde 
gözetim altındadır. 
Okul dışında başka 
bir kaygıları yoktur. 
Üniversiteye yeni 
başlayan öğrenciler, 
aile özlemi, barınma, 
arkadaş edinme, 
başarılı olup olmaya
cakları konularında 
strese giriyor. Kendi 

lanan ve 932 kişiyi 
kapsayan anket 
sonuçlarına göre 
Fransızlar'ın yüzde 
56'sı, prensip olarak 
Türkiye'nin AB 
üyeliğine karşı çık
tığını belirtti. Yeni 
anket sonuçlarına 
göre; halkın yüzde 
36'sı, Türkiye'nin AB 
üyeliğini destekledi. 
Gazete, son 3 ay 
içinde Türkiye'nin 
AB üyeliğine karşı 

ayakları üzerinde 
durmayı öğreniyor 
ama bunu 
öğrenirken strese 
giriyor." 
ÖĞRENCİLERE 
YÂLNIZ KALMAYIN 
UYARISI
Bu tür problemleri 
öğrencilerle 
konuşarak ve 
değişik öneriler 
sunarak çözmeye 
çalıştıklarını vurgu
layan Avşaroğlu, 
yaşanan stresin 
daha büyük psikolo
jik hastalıklara 
dönüşmemesi için 
öğrencilerin üzer
lerindeki baskıdan 
biran önce kurtul
malarını önerdi. 
Öğrencilerin yeni 

çıkan Fransız 
sayısında büyük 
azalma olduğuna 
dikkat çekerek, hazi
randa yapılan 
ankette Fransızlar'ın 
yüzde 61'inin 
Türkiye'nin AB 
üyeliğine karşı çık
tığını hatırlattı. 
Ankete katılanların 
yüzde 63'ünün 
"Türkiye gerekli 
politik ve ekonomik 
gelişmeleri

tanıştıkları ortamlara 
girerek, sorunlarını 
arkadaş yardımıyla 
daha kolay çözebile
ceklerini ifade eden 
Avşaroğlu. "Öncelik
le kendîsi gibi bin
lerce öğrencinin de 
benzer durumlarla 
karşı karşıya olduğu 
bilmelidir. Arkadaş 
çevresi, sosyal 
aktiviteler her zaman 
stresten kurtulmanın 
en iyi yoludur. Bu 
dönemde öğrencileri 
kesinlikle yalnız 
kalmamaları 
konusunda uyarıy
oruz. Çünkü yalnı
zlık, sorunun daha 
da büyümesine yol 
açıyor" dedi 

sağlarsa, gelecekte 
bir gün AB'ye üye 
olabileceğine ihti
mal veriyor 
musunuz?" 
sorusuna evet 
dediğini belirten Le 
Figaro, Türkiye'nin 
AB üyeliğine karşı 
çıkan Fransız 
sayısında ileride 
önemli düşüş ola
bileceği tahmininde 
bulundu.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Nükhet Hotar 
Göksel, yaşlı ve 
özürlülere karşı işle
nen hırsızlık ve 
yağma suçlarının 
yeni Türk Ceza 
Kanunu Tasarısı'yla 
birlikte arttırıldığını 
söyledi.
AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve İzmir Milletvekili 
Prof. Dr. Nükhet 
Hotar Göksel, yaşlı 
ve özürlülere karşı 
işlenecek hırsızlık ve 
yağma suçlarının 
artırılmasına yönelik 
olarak yaptığı gir
işimlerin sonuç
landığını kaydetti. 
Göksel, toplumda 
"kapkaççılık" olarak 
bilinen hırsızlık 
suçunun, yaşlı veya 
sakat olması 
nedeniyle beden 
veya ruh bakımından 
kendisini savuna- 
mayacak durumda 
bulunan yaşlı, özürlü 
ve çocuklara karşı 
işlenmesi halinde, 
ceza miktarının 3'te 
bir oranında artırıla
cağını ifade etti. 
Kapkaç suçunun 
"Nitelikli hırsızlık" 
sayılarak ilk kez 
TCK'na girdiğini 
belirten Göksel, "Bir 
kişinin elinde veya 
üstünde taşıdığı 
eşyayı çekip almak 
olarak tanımlanan 
kapkaççılara, 3 yıl
dan 7 yıla kadar ceza 
verilebilecek. Eğer 

ÇEVREMİZİ 
TEMİZ TUTALIM 
______  ______ ___ J

mağdur, yaşlı, özürlü 
ve çocuk olursa 
ceza 3'te bir oranın
da arttırılacak" diye 
konuştu.
Hotar Göksel, 
"Geçtiğimiz hafta 
yapılan AK Parti 
MYK toplantısında 
bu konuyu 
Başbakan'ımız sayın 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a ilettim. 
Başbakanımızın 
konuya hassas yak
laşmasıyla birlikte 
bir düzenlemeye 
gidilmesini 
öngördük.
Yaptığımız girişimler 
sonucunda TCK 
Tasarısına konulan 
önergeyle birlikte 
yaşlı ve özürlülere 
karşı işlenecek 
suçların artırılması 
sağlandı" şeklinde 
konuştu.
AK Parti'nin Sosyal 
işler, Yaşlı 
Koordinasyon 
Merkezi (YKM) ve 
özürlü 
Koordinasyon 
Merkezi (ÖKM) 
başkanlıklarını 
yapan Göksel, "YKM 
ve ÖKM'ye vatan
daşlardan gelen 
şikayet ve taleplerin 
bir kısmı, mevcut ya 
da muhtemel 
saldırılara yönelikti. 
Bizim de bu konu j 
gündemimizde ve 
önceliğimizdi. Bu 
tasarının yasalaş
masıyla birlikte 
gelen talepler ve 
sıkıntılar ciddi bir 
şekilde çözülmüş 
olacak" dedi.
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Kuş gribi insana da bulaşıyor
Tayland'da sağlık 
yetkilileri, insandan 
insana bulaşan bili
nen ilk kuş gribi 
vakasına rastladık
larını açıkladı. 
Hükümet, geçen 
hafta virüsü kaptık
tan sonra ölen bir 
kadına, hastalığın 
ölen kızından 
geçmiş olabileceğini 
belirtti. 26 yaşındaki 
Pranee Thongchan 
adlı kadın, 20 
Eylül'de H5N1 kuş 
gribi virüsü 
nedeniyle ölmüştü. 
Tayland Kamu 
Sağlığı Bakanlığı, 
kadından çok kısa 
bir süre ölen kızının 
da yine aynı hastalık 
sonucu yaşamını 
yitirdiğine 
inanıldığını açıkladı. 
Sakuntala adlı kızın 
cesedi, testler 
yapılamadan 
yakılmıştı. 
Dolayısıyla, kızın 
ölüm nedeninin kuş

Çikolata hormonal 
değişimleri dengeliyor

Çalışmalar bazı vita
minlerin eksikliğinin 
insanlarda duygu 
durumunu etkilediği
ni ortaya çıkardı. 
Araştırmalara göre, 
Tiamin, Folik asit, 
Vitamin B6, Vitamin 
Bi2 eksikliği depresy
ona neden oluyor. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayın
lanan, "SB Diyalog" 
dergisinde yer alan 
habere göre, Omega- 
3 yağ asitleri eksikliği 
de depresyona ve 
duygu durum dal
galanmalarına yol 
açıyor. Harvardh 
pslkiyatrlstler, manik 
depresyonlu hasta
ların Omega-3 yağ 
asitlerinden zengin 
beslendiğinde daha 
uzun süre remisyon- 

gribi virüsü olup 
olmadığı kesinliğe 
kavuşmadı.
Sakuntala'ya has
tanedeyken refakat 
eden Pranee'nin 
kardeşi Pranom'un 
da, kuş gribi 
nedeniyle hastanede 
tedavi gördüğü 
belirtildi. Yetkililer, 
Sakuntala'nın 
hastalıklı tavuklar
dan kuş gribi kap
tığına inanıyor. 
Hastalığın Pranee'ye 
kızından bulaşmış 
olması durumunda 
bu, kuş gribinin 
insandan insana 
geçtiği ilk vaka olma 
özelliği taşıyor. 
Tayland, vakanın 
bireysel olduğunu 
düşünüyor.
Dünya Sağlık 
örgütü de bu duru
mun kamu sağlığı 
için ciddi tehdit 
oluşturmayacağını 
belirtti. Ancak 
Dünya Hayvan 

da kaldığını tespit 
etti. Duygu durumu 
ile yiyecekler arasın
daki ilişkiyi İlk olarak, 
"Managing Your Mind 
and Mood Through 
Food" kitabının 
yazarı Ludith 
VVurtman popülarize 
etti. VVurtman, çok 
basitçe, sadece kar
bonhidratlardan 
oluşan ayrı öğünlerle 
gerilim ve stresin 
önlenebileceğini ileri 
sürüyor Ve zihinsel 
keskinliği artırmak 
için de protein 
yemeyi tavsiye ediy
or. Son zamanlarda 
çikolatanın da duygu 
durumu ile sıkı ilişk
isi olduğu ortaya 
atıldı. Çikolatanın 
adet görmek üzere 
olan kadınları neşe

Sağlığı Örgütü ve 
Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım 
Örgütü, kuş gribinin 
dünya çapında ciddi 
bir tehdit olmaya 
devam ettiği 
uyarısında 
bulundu.
Ancak kuş gribinin 
insandan insana 
bulaşmış olması 
ihtimali, bu 
hastalığın normal 
griple birleşerek çok 
daha öldürücü bir 
hastalık türü oluş
turması endişelerim 
de yeniden artırdı.

lendirdiği çeşitli 
çalışmalarla destek
lendi. Bu konuda 
şöyle bir teori bile 
üretildi
"Çikolatanın içindeki 
kimyasal maddeler 
adet dönemindeki 
hormonal değişimleri 
dengeliyor".
Dergide yer alan 
habere göre bu 
konudaki tartışmalar 
uzayacağa benziyor. 
"En iyisi ne yediğiniz

1997'de Hong 
Kong'da ve geçen 
yıl da Asya'nın 
birkaç bölgesinde, 
insandan insana 
bulaşan kuş gribi 
vakalarının olduğun
dan şüphelenilmişti. 
Bu yıl kuş gribi 
nedeniyle 
Tayland'da en az 9, 
Vietnam'da da 19 
kişi ölmüştü. 
Bu vakaların 
tümünde, kuş 
gribinin insanlara 

kümes hayvanların
dan bulaştığı 
belirtilmişti.

kadar, kimlerle 
yediğinize, nasıl 
yediğinize, nasıl bir 
duygu ile yediğinize 
dikkat edin" uyarısı 
yapan uzmanlar, 
"Haftada iki öğün de 
olsa balık yemeyi, 
her fırsatta yeşil 
meyve ve sebze 
yemeyi, ikram edilen 
çikolataları geri 
çevirmeden almayı 
kural haline getirin" 
dediler.

Türkiye’de 2 milyon 
kalp hastası var

Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi 
(OGÜ) Tıp 
Fakültesi 
Kardiyoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. 
Necmi Ata, 
Türkiye'de 2 
milyon erkek 
ve kadın kalp hastası 
olduğunu söyledi. 
Dünya Kalp Günü 
sebebiyle basın 
toplantısı düzenleyen 
Necmi Ata, Türk 
Kardiyoloji Derneği 
tarafından hazırlanan 
Türk Erişkinlerinde 
Kalp Hastalığı Risk 
Faktörü Araştırması 
(TEKHARF) sonuçları
na göre, her yıl 90 bin 
kişinin koroner kalp 
rahatsızlığına yaka
landığını belirtti. 
Türkiye'de koroner 
kalp hastalığı sebe
biyle bugüne kadar 
153 bin kişinin 
öldüğünü belirten 
Prof.Dr. Ata, 
"Toplumlarda, bu 
hastalığın bu kadar 
yaygın hale 
gelmesinin başlıca 
nedenleri arasında 
tütün kullanımı, 
uygunsuz beslenme 
ve fizik aktivite azlığı 
gelmektedir. Bunlara 
bağlı olarak artan kilo 
ve yükselen kan 
basıncı düzeyleri,
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yeni gelişen koroner 
kalp hastalığının en 
azından yüzde 75- 
85'inden sorumlu 
tutulmaktadır" dedi. 
Necmi Ata, 
Türkiye'deki her 100 
erkekten 59*unun, her 
100 kadından da 
18'inin sigara içtiğini 
kaydederek, şunları 
söyledi: 
"Erkeklerde şişman
lığın oranı yüzde 9 
iken, kadınlarda bu 
oran yüzde 28'dir. 
Yüksek kolestrol 
değerlerine sahip 
olan nıifıısııınıiTiın 9 
milyon, kan basıncı 
yüksek erişkin 
nufusun, 6 milyonu 
kadın olmak üzere 11 
milyon olduğu bilin
mektedir".
Ata, toplumun büyük 
oranda etkileyen ve 
kalp damar hastalık
larının bu kadar 
yaygın hale gelme
sine yol açan bu 
etkenlerle mücadele 
edilmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi.
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Sanat Evi için ilk adım ANAP Gençlik Kollan' 
Ahmet Sm'ya emanet

Seyfettin SEKERSÖZ

Sanat seven iki 
arkadaşın kurduğu 
atölyede el 
emeği göz nuru 
işleniyor.
Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesi 
iç Mimarlık 
Yüksekokulu 
mezunu Yeliz 
Kıhnç ile arkadaşı 
Derya Koçak, 
Gürle İş 
Merkezi’nde 
açtıkları çalışma 
yerinde gönül
lerinde yatan 
Sanat Evi için 
ilk çalışmalarını 
başlattılar. 
İçlerinde biriken 
yeteneklerini 
ileriki yıllarda 
açmak istedikleri 
Sanat Evi için 
kullanmaya 
başladıklarını 
belirten iki

arkadaş, alt 
yapıyı şimdiden 
hazırlamaya 
başladıklarını 
söylediler.
Kurdukları küçük

V4 • j^İcTmC, rCcâ»C1 
kalem ve yağlı 
boya resim

çalışmasının yanı 
sıra takı tasarımı, 
ahşap işçiliği, 
alçı rölyef ve 
bakır dövme 
çalışması yaptık-* 
’a'M'.?.'.
sanat sever iki 
genç kız, istek

halinde sipariş 
alabileceklerini 
ancak çalışmalarını 
ileride açmak 
istedikleri sanat 
evi için 
hazırladıkları nı 
söylediler.

Palyoçolu fanrt/mlar ilgi çekiyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Günümüzde 
sektör haline 
gelen tanıtım 
organizasyonları 
değişik tanıtımlara 
imza atıyorlar.
Eski Pazar 

■ Caddesi üzerinde 
bulunan Çinçin 

bZüccaciye sahibi 
Hülya Kaya, 
palyaço eşliğinde 
’işyerindeki 
(ürünlerin tanıtımını 
yapıyor.
Sonbahar 
Şenliği adı 
altında ürün 
pazarlayan 
Çinçin Züccaciye 
vatandaşlara 
çeşitlerini 
sunarken 
palyaçolarda 
vatandaşları 
eğlendiriyor.

Bursa'dan getirilen 
Cancan animasyon 
firması elemanları 
gün boyunca 
yoldan geçenlere 
hem şeker 
dağıttılar hem de 
tanıtım yaptılar.

7

28 Mart 
seçimlerinde 
yenilgiye uğrayan 
Anavatan 
Partisi'nin 
Gemlik İlçe 
Gençlik Kolları 
başkanlığı Ahmet 
Sırma'ya bırakıldı. 
ANAP Gençlik 
Kolları Başkanı

Erhan Çelik'in 
istifa etmesinden 
sonra 26 Eylül 
Cuma günü İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt ve Gençlik 
Kolları yönetim 
kurulunun aldığı 
kararla başkanlığa 
Ahmet Sırmâ'nın 
getirildiği öğrenildi. «

ANNE 3 
ADAYLARINA

MÜJDE!
Bitkisel Organik 
Saç Boyası ile 

artık saçlarınıza boya 
yaptırabileceksiniz...

Bitkisel Organik Saç Boyası size ve 
bebeğinize hiç bir zarar vermez

KENDİNİZİ BAŞTAN YARATIN
İŞTE ADRESİ

OLCflY KOflpOR
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 00 50

ABONE OLDUNUZ MU?l
CEM*

ABONE OLUN ' 
OKUYUN OKUTUN



Arabanızı gece park ederken alarmını açık bırakın, kasko yaptırmayı da sakın unutmayın

Araba hırsızlarına dikkat
Uzun süredir sanatlarını icra etmeye ara veren araba hırsızları, yeniden ortaya çıktı. Önceki gece Samanyolu 
Sitesi C Blok arasına parkedilen Renault Fairway marka araç hırsızlarca çalındı. Haberi sayfa 12’de
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Vergi Barışı’nda 
bugün son gön

Vergi barışı ile ilgili son taksit 
ödeme dönemi kamu kuru
luşları ve belediyeler dışındaki 
mükellefler için bugün sona 
eriyor. Haberi sayfa 7’de

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu başkanlığına İbrahim Aksoy getirildi

Zeytfn ahlan Elh’de başlıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin alınılan
Dünya’nın en kaliteli zeytinini üreten böl* 

gemizde, en büyük üretici alım firması 
Marmarabirlik, önümüzdeki günlerde barem- 
fiyatlarım açıklamadan ahmlara başlayacak.

72 Nolu Marmarabirlik Kooperatifı’nin yeni 
Başkanı İbrahim Aksoy, atımların başlaya* 
cağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl da Birlik ahmlara başlamış, 
ardından fiyat açıklamıştı.

Zeytin üreticisini ençok ilgilendiren fiyat* 
ların yüksek olup olmadığı ve ödemelerin 
durumudur.

Birlik, üreticiden aldığı ürünün bedelini 
gecikmeli ödediği için, piyasaya giren ANT 
Gıda gibi güçlü alıcılara mal satışları giderek 
artmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğü’nde katıldığımız davette, bu yıl 
kooperatifin peşin para ile alım yapacağı 
Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlun’dan 
duymuştum.

Bu nedenle Birlik’e daha fazla zeytin verile* 
ceğini umuyorum.

En önemlisi ise, hükümetin birliklerin 
borçlarını silmesinden sonra, başlatılan 
yeniden yapılma çerçevesinde, ortaklara ris* 
tirun dağıtımıdır.

Ristlrun kar payı demektir.
Ortağın kooperatife verdiği ürün oranında 

kardan pay almasıdır ristlrun.
Marmarabirlik ortağını memnun edecek bir 

fiyat politikasıyla mal alımına girmeli ve 
aldığı malı karlı sattıkça bundan ortaklara 
yansıyacağını İyi anlatmalıdır.

Zeytin üreticisinin gözü barem fiyatlarında

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim 
Kurulu’nun yeni başkanı İbrahim Aksoy, zeytin alımlarına 
Ekim ayı içinde başlanacağını, 2004-2005 yılı zeytin rekolte 
beyannamesinin alınmaya başlandığını söyledi.
72 nolu Marmarabirlik 
Gemlik Tarım Satış 
Kooperatifı’nin 
geçtiğimiz hafta yapılan 
genel kurul toplantısın
dan sonra göreve 
seçilen yeni yönetim 
kurulu görev bölümü 
yaptı. Eski Başkan 
İbrahim Aksoy yeniden 
başkanlığa seçilirken, 
yaptığı ilk basın 
açıklamasında ahmlara 
başlanacağını, koopera 
tife ürün vermedikleri 
için ihraç edilen ancak 
ihraçları kesinleşmeyen 
ortakların beyanname 
verebileceklerini 
söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’te

Bursa’ya taklit 
müzesi kurulacak
Uluslararası Patent Birliği (UPB), 
Bursa’ya patentli orijinal ürünler 
ile taklitlerinin sergileneceği bir 
"Taklit Müzesi" kurmak için 
harekete geçti. Haberi sayfa 9’da

Kooperatif yönetimine yeni seçilen Mehmet İzmitlioğlu, İbrahim Aksoy 
ve Hüseyin Peker görev dağılımından sonra birlikte görülüyorlar.

Türkiye’de 2 milyon 
ldşinin şllahı yar

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü 
nedeniyle Umut Vakfı tarafından yapılan 
açıklamada, 2003 yılında Türkiye’de ruhsatlı 
silah sayısının 1 milyon 954 bin 303 adet 
olduğu açıklandı. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

“Köylerimiz layık 
olduğu yere gelecek” GEMLİK + NEA KIOS = İKİ GEMLİK

AKP’liler muhtarlarla yaptıkları toplantıda buyurmuşlar;
"Köyler layık olduğu yere gelecek.." 
Zararın neresinden dönersen kardır. 
Gerçi zaman bugüne kadar boşa geçti ama olsun. 
Dile getirmek bile güzel.
Ama daha önemlisi adım atmak.
Bakalım dünün ANAP’lı Gemlik Belediye Başkanı, 

bugünün AKP’li Bursa İl Genel Meclisi Daimi Encümen 
Üyesi Nurettin Avcı dediklerinin arkasında durabilecek mi?

Ne demiş Avcı;
"Küçük hesapları bırakıp ciddi projeler üreteceğiz." 
Hay ağzına sağlık Avcı.
Valla dediklerinizi gerçekleştirmeye gücünüz yeterse bu 

köylü sizi hiç unutmaz.
Kim bilir belki de heykelinizi dikerler.
Çünkü bu iş bu kadar önemli.
Geçen hafta taaa Şükriye’ye kadar çıktım.
Tüm köylerimiz birer doğa harikası.
Ama doğal güzellik tek başına karın doyurmuyor.
Aş gerek iş gerek.
İşte Avcı ve AKP’lilerin "vaatleri" de bu yönde odaklaşı 

yor.
Hayvan yardımı, fide yardımı, su, yol, alt yapı..
Eminim bu vaatleri duyan muhtarların gözleri faltaşı gibi 

açılmış, içleri kıpır kıpır etmiştir.
Biraz da bıyık altından gülmüşlerdir.
Çünkü bu onlara edilen ilk vaat değil.
Şimdiye dek kim bilir ne vaatlerle karşılaşmışlardır.
Hem de öyle il genel meclisi daimi encümen üyesi falan 

değil.
Parti Başkanı, Milletvekili, Bakan, Başbakan düzeyinde ..
Ama gel gör ki ve de ne yazık ki "vaadedilen" le "gerçek* 

leşen" bir türlü örtüşmüyor.
Avcı’nın iyi niyetli düşüncelerini bizim gazeteden 

okuyunca aklıma geldi:
1985 yılı mıydı neydi?
ANAP tek başına iktidardaydı.
Hem de öyle böyle değil.
Çok güçlüydü.
12 Eylül rüzgarını da arkasına alan ANAP, Türkiye’yi 

şaha kaldırmıştı..
- Bu arada bir saptama yapmak lazım.
Türkiye’nin şaha kalktığı doğru da..
Ancak şahlanan Türkiye, ölçüyü kaçırdığı için sırtüstü 

yere düştü.
Bugün içinde bulunduğumuz durum bu düşünceyi kanıt

lar nitelikte-
O zamanlar dönemin il genel meclisi üyesi olan bir 

ağabeyimle birlikte Bursa’da ne kadar köy varsa 
dolaşmıştık.

O politikacı bense bir muhabir.
O ağabeyim çok da iyi niyetli olarak yapıyordu görevini.
Vaatlerde bulunuyordu hem de yürekten.
Çünkü sanıyordu ki; dedikleri devlet katında hemen 

gerçekleşecek.
Ama ne yazık ki;
O’nun tümüyle köy çıkarlarını ön plana çıkaran önerileri 

Bursa’da bulunan "devlet ricalinin" birim müdürlerine
. takılıyordu.

Aşmak da çok kolay olmuyordu..
Bin vaad ediyordu..
Birinin gerçekleşmesini sağlayabiliyordu.
Onun için;
Avcı dediklerini gerçekleştirirse ve eğer düşünüyorsa 

milletvekili kesin olur.

Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan 
Lozan anlaşması hükümleri gereği 
Türkiye ve Yunanistan arasında 
mübadele olmuş. Türkiye’deki 
Rumlar Yunanistan’a, Yunanistan 
ve hükümdarlığı altındaki adalarda 
bulunan Türkler de Türkiye’ye yer
leşmişlerdi. Bilindiği gibi, 
Gemlik’in tarihteki ilk adı Kios’tur.

Yıllarca önce; Gemlik’ten göç 
b eden Rumların Yunanistan’da 

' “Kios” adını verdikleri bir yerleşim 
Merkezi olduğu söyleniyordu.

Savaşın yarattığı kin ve düş
manlıkların sonucu iki devlet 
arasında uzun yıllar turistik, ticari 
ve kültürel ilişkiler yok denecek 
kadar az adeta dondurulmuştu.

Gidilip, gelinmediği için 
“Kios”un varlığı söylentiden ibaret 
kalıyordu.

Geçen hafta söylentinin gerçek 
olduğu Gemlik’i "NEA KİOS”lu 
başlarında Belediye Başkanları Sn. 
Yorgo Katrilyodis, Başkan 
Yardımcısı Sn. Petrula Trigoni, Din 
görevlisi Sn. Dimostenis Katsiyos, 
Belediye Meclis üyeleri ve 
eşlerinden oluşan 93 kişilik kafile 
Kaymakamımız Sn. Sadettin Genç, 
Belediye Başkanımız Sn. Mehmet 
Turgut, Emniyet Müdürümüz Sn. 
Ali Kemal Kurt, belediye meclis 
üyeleri ve davetliler tarafından 
sevgi ile karşılandı. İçten gelen 
muhabbetle “Yeni Gemlik’lileri 
kucakladılar. Gelen “Nea Kios’lular 
sevinçli ve mutlu idiler, sevinç 
gözyaşları döktüler.

Dedelerinin, ninelerinin, 
babalarının, annelerinin doğup, 
büyüdüğü mutlu bir yaşam 
sürdüğü anıları ile tanıttıkları 
Gemlik’te idiler.

Gemlikliler onlara sıcak kol
larını açmış, bağırlarına basmıştı.

Dağılıp yılların dostluğunu 
pekiştirircesine aralarına almıştı 
kendilerini. Hiç yabancılık his
setmediler. Biz, Gemliklileri tanı
mayan ve hiç görmemiş ilk defa 
aramıza katılan biri olsa kimin Nea 
Kios’lu, kimin Gemlikli olduğunu 
ayırt etmekte güçlük çekerdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gelenler tip olarak da bizlere ben
ziyordu.

« Tavırları, davranışları, içten 
gelen samimi davranışları ile de 
Gemlikli idiler. Bizjeri birbirinden 
ayıran faktör, onların Türkçe’yi, ; .1 
bizim Rumca’yı konuşamayışımız 
dı.

Gemlik onları kardeş kabul 
etmiş, onlar da Gemlik’i ikinci bir 
vatan olarak nitelediler.

Belediye Başkanımızın Nea Kios 
Belediye Başkanının yakasına tak
tığı Belediye Başkanlığı rozeti de 
çok anlamlı bir davranış oldu. Nea 
Kios Belediye Başkanı “Rozetimi 
resmi gezilerde yakamdan çıkar
mayacağım’’ diyerek, Gemlik’i bir 
nevi temsil edeceğini ifade etti.

Belediye Başkanımızın Nea 
Kios’lularla davetlilere verdiği öğle 
yemeği ve neşe içinde beraberce 
yendi. Yarı Türkçe yarı İngilizce 
yarı tarzanca, kah kimi işaretlerle 
birbirimizle sohbet ederek dostluk
lar kurduk.

Atalarının oturdukları yöreleri 
gezdirdi. Resimler çektiler, filme 
aldılar. Doya doya Türk kahveleri 
içtiler.

Masa arkadaşımız Hamaratu 
Katerin bir güzel götürdü 
Kemalpaşa tatlılarını.

İçki olarak sunulan su ve gazoz 
bardakları “Şerefe, şerefe” 
kaldırıldı bir kaç kez. Osman 
Doğan arkadaşımın yakasından 
çıkarıp Avrupanın tüm ülkelerini 
görmüş kabeyi tavaf etmiş ay-yıl ı 
dızlı rozeti göğsünde okşayıp 
durdu Hamaratu.

Bu ilk başlangıç.
Dileriz bundan sonra devam 

eden dostluklar karşılıklı ziyaretler-; 
le, Petrula’lar, Hamaratu’lar, 
Eleni’ler, ilya’lar. Yorgo’lar, 
Vasil’ler, Vangelis’ler, Petros’lar 
Türk-Yunan Gemliklinin ve 
dostluğun ilk elçileri olarak gele
cek nesillere iyi duyguları besletip, 
geliştirirler.

Gemlik’ten, Yunanistan’daki jl 
“Yeni Gemlik’e sonsuz selam ve 
sevgiler.”
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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış KooperâtifiYonebmKurLdubaşkarnığınaTbrahimAksoygenrndi

Zeylin alımlın Ekim’de başlıyor Erol GÜRÇAY

m

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu’nun yeni 
başkanı İbrahim Aksoy, zeytin alıntılarına Ekim ayı içinde başlanacağını, 2004- 
2005 yılı zeytin rekolte beyannamesinin alınmaya başlandığını söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
başkanlığına yeniden 
seçilen İbrahim 
Aksoy, bu yıl 
zeytin atımlarının 
Ekim ayı içinde 
yapılması için 
girişimlerin 
başlatıldığını 
söyledi.
Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
yapılan seçimlerde 
yeniden göreve 
seçilen İbrahim 
Aksoy ve yönetimi 
görev dağılımını 
yaptılar.
İbrahim Aksoy'un 
başkanlığındaki yeni 
yönetim kurulunda 
Mehmet Belsi 
Başkan Yardımcılığı 
görevini üstlenirken, 
Hüseyin Peker, 
Mehmet İzmitlioğlu 
ile İsmail Turak 
yönetim kurulu 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Ezersen....
Fransa Cumhurbaşkanı Chirac: 
“■ Sosyal dengeleri ve çevreyi 
yok eden, yoksulları ezen, 
insan haklarını reddeden bir 
küreselleşmenin geleceği yoktur. 
Yoktur, olamaz!
Ezersen, ezersen püre olur 
Püreden de küre olmaz!

üyesi olarak 
görev yapacaklar. 
İLK DEMEÇTE 
MÜJDE VERDİ 
Yeniden başkanlık 
koltuğuna oturan 
İbrahim Aksoy, 
gazetemize yaptığı 
ilk açıklamasında, 
geçen yıl Kasım 
ayının ilk haftasında 
açılan zeytin alım 
kampanyasının 
bu yıl Ekim ayı 
içinde yapılması 
için Birlik olarak 
çalışmaların 
yapıldığını müjdeledi. 
2004-2005 yılı 
zeytin rekolte 
beyannamesi iÇ'n 
her Cuma günü 
merkezde ve diğer 
günlerde ise bir 
gün önceden haber 
vermek kaydıyla 
belde ve köylere 
gidilmeye 
başlandığını bildiren 
Aksoy, ilk olarak 
en uzak köy olan 
Bursa Kestere 
bağlı Çataltepe'ye

gidildiğini söyledi. 
İbrahim Aksoy, 
rekolte alım 
süresinin bir ay 
içinde tamam
lanacağını belirterek, 
"Bu süre içinde 
kesin ihracı 
yapılmayan 
ortaklarımıza bu yıl 
rekolte bildirimi 
yapabileceklerini, 
ayrıca üç ay içinde 
itiraz haklarını kul
lanmaları gerektiği 
elemanlarımız 
tarafından 
kendilerine 
anlatılacak" 
şeklinde konuştu. 
Ortaklıktan çıkarılan 
ancak kesin ihraç 
olmadığı için 
öncelikli olarak 
verecekleri rekolte 
miktarına ortakların 
mutlaka uymalarının 
kendileri için daha 
yararlı olacağını 
anlatacaklarını 
söyleyen İbrahim 
Aksoy, "Kesin 
ihracı yapılmayan 
ortaklarımızı yeniden 
kazanmak istiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
REKOLTE 
27 BİN TON 
Gemlik ve yöresinde 
bu yıl zeytin 
rekoltesinin İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
tarafından 27 bin 
ton olarak belir
lendiğini açıklayan 
İbrahim Aksoy, 
"İlçe Tarım

i

Müdürlüğü'nün 
yapmış olduğu 
tespitlerde bir kilo 
zeytinin maliyeti 1 
milyon 947 bin lira 
olarak belirlenmiş. 
Yönetim Kurulu 
olarak bu rakam 
üzerinde araştır
malarımız olacak 
ve bizim belirleye
ceğimiz bir fiyatı 
Genel merkeze 
bildireceğiz" dedi. 
50 TONLUK 
KANTAR 
YAPILACAK 
Marmarabirlik
Gemlik Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, geçtiğimiz 
yıl taşındıkları yeni 
binanın önüne 
50 tonluk kantar 
yapmayı düşündük
lerini açıkladı. 
Bu konuda Gemlik 
Belediyesi'nin olu
ruyla çalışmalara 
başlayacaklarını 
söyleyen Aksoy, 
"Zeytin atımlarında 
eski yerimizdeki 
kantarı kullanıyor
duk. Şimdi burada 
zeytin alacağımızdan 
binamızın ön 
kısmında yeni bir 
kantar kurmak 
istiyoruz. Belediye 
nin de görüşü 
alındıktan sonra 
zeytin kampanyasına 
kadar bu işi 
bitirmek istiyoruz" 
şeklinde konuştu.

Beşiktaş ve Bursaspor
Beşiktaş ve Bursaspor.
İkisi de bunalımda.
Küme düşen Bursaspor, seneye 

çıkarım demişti.
Ama. İşin kolay olmadığı anlaşıldı.
Şimdi düşüp de çıkamayan, ünlü 

takımları anlıyor.
Ya. Beşiktaş.
Hala, uçurumdan yuvarlanıyor.
Geçen sene ikinci yarı başından 

beri yuvarlıyor. 4
Taş gibi Ahmet Yıldırım, toz oldu.
Kale gibi Ronaİdo, delik deşik oldu.
Herkez yürüyerek yanından geçi 

yor.
Sanki Beşiktaş’ın, ruhu yok oldu.
Dinamo gibi, bir İbrahim vardı.
Şimdi varlığı ile yokluğu belli değil.
Eskiden adama nefes aldırmazdı.
Şimdi didişmekten başka, bir iş 

yapmıyor.
Beşiktaş yaşlıydı.
Biraz ağırdı.
Ama. Bu kadar hızlı çökeceği akla 

gelmezdi.
Gunti’yi arıyoruz.
Yasin’i bile, zaman zaman arıyoruz.
Hele Beşiktaş defansı elek gibi.
Pres yok.
Kademe anlayışı yok.
Bu Beşiktaş kolay kolay düzelmez.
Çünkü bir ekip olması çok zor.
Bir takım olması, çok zor.
Bana göre bir Türk hocaya ihtiyaç 

var.
Futbolcuların gözlerinin içine baka 

baka konuşan, bir hocaya ihtiyaç var.

GÜNÜN SÖZÜ
Kaptanı usta olmayan 
Bir gemiye, 
Her rüzgar kötüdür.

" Herbert

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Depremlerde can
kaybının nedeni binalar

Türkiye'de
2 milyon kişi

Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen, 
"Türkiye'de meydana 
gelen depremlerdeki 
can kaybının asıl 
nedeni, mühendislik 
ve bilimsellikten uzak 
yapıların yapılmasıdır" 
dedi.
Türkiye'nin deprem 
sorunları ve çözüm 
yollarının tartışılacağı 
Deprem Şurası-2004, 
Grand Cevahir 
Otel'de toplandı. 29- 
30 Eylül-1 Ekim 2004 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
şuranın açılışına TBMM

I Başkanı Bülent Annç, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen, 
İstanbul Valisi 
Muammer Güler, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, 25 ilden 
vali ve beleaıye 
başkanlar), bilim

1 adamları, üniversite 
temsilcileri ve çeşitli 
kuruluşlardan uzman
lar katıldı. Şurada bir 
konuşma yapan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
"Çarpık kentleşmeden 
kurtulmak İçin, kira 
öder gibi konut 
edindirmeyi sağla
mamız gerekir. Kredili 
ve ucuz konut 
edindirme sağlanırsa, 
bu çarpık kentleş
menin ve gecekon-

I
dulaşmanın önü alın- 
abller" dedi.
Deprem öncesi çalış-

malar yapılması 
gerektiğini dile 
getiren Topbaş, 
'Deprem öncesi 
yapılacak harca
malar, deprem son
rası yapacağımız 
harcamalardan çok 
daha az olacaktır. 
Geçici çözümler 
değil, kalıcı çözümler 
üretmeliyiz. Deprem 
dönüşüm çalışmaları 
yapılmalı. Bu alanda 
belediyemiz İstanbul'
da gerekli çalışmalar 
yapmış, halen de bu 
alanda çalışmalarımız 
süratle devam etmek
tedir. Belediyelere 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi çerçevesinde, 
kredi verme İmkanı 
sunulmalıdır* diye 
konuştu.
Topbaş, Başbakan 
Erdoğan'ın belediye 
başkanlığı döne
minde başlatılan 
Deprem Master 
Plam'nın da tamam
landığını belirterek, 
‘İstanbul'da pilot böl
geler belirlenerek, 
bina etüdlerl yapıl
makta. Pilot bölge 
olarak seçilen 
Zeytinbumu'nda 15 
bin binanın bakım ve 

İncelemesi tamam
landı. Deprem çalış- 
malan İçin 
Japonya'dan krediler 
kullanıldı. Doğru 
yapılanma, deprem 
riskini büyük oranda 
ortadan kaldınr" 
ifadelerini kullandı. 
İstanbul Valisi 
Muammer Güler İse, 
İstanbul'un deprem 
kuşağının üzerinde bir 
şehir olduğunu İfade 
ederek, ‘Can kaybının 
en az seviyeye 
İndirilmesi için, İstan
bul'da önemli çalış
malar yapılmıştır. 
İstanbul olası bir 
depremde kendi 
yaralarını saracağı 
gibi, çevre kent
lerinde yardımına 
koşacak kadar kendi
ni yenilemiş ve geliştir
miştir. İstanbul'da 
sadece birinci dere
cede deprem riski 
olan bölgelerde 
değil, her yerde 
deprem çalışmaları 
yapılıyor. Başta eğitim 
ve sağlık kurumlan 
olmak üzere, büyük 
bir çalışma var. Bütün 
halkımızın bu çalış
malara destek ver
mesini İstiyoruz.

Depremden en az 
zararla kurtulmanın 
yolu, İmar 
Kanunu'nda yapıla
cak değişikliklerdir. Bu 
alanda da herkes 
üzerine düşeni yap
maktadır" diye 
konuştu.
DEPREM VE ÖZELEŞTİRİ 
Son olarak söz alan 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen 
de, sadece İstan
bul'un değil, tüm 
Türkiye'nin fay hattı 
üzerinde bulun
duğunu söyledi.
Dünyadaki diğer 
ülkelere göre, 
Türkiye'nin daha fazla 
hasar gördüğünü 
kaydeden Bakan 
Ergezen, Tüm ülkel
erde az hasarlarla 
atlatılan depremler, 
bizde büyük kayıplara 
sebep oluyorsa, bura
da kendimizi sorgula
mamız, eksik ve yan
lışlıklan tespit edip bil; 
İmsel bilgiye dayalı 
doğru çözümleri süra
tle hayata geçirmem
iz gerekir. Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı 
ülke gerçekleriyle 
bağdaşır. Bilimsel ve 
akılcı planlama, İmar 
ve yapı politikaları 
tayin etmekte, dene
tim ve kontrol hizmet
leri yürütmekte, aynı 
zamanda afet öncesi 
ve sonrası İle İlgili ted
birlerin alınmasına 
öncülük etmektedir" 
dedi.

silahlı
28 Eylül Bireysel 
Silahsızlanma Günü 
münasebetiyle 
Umut Vakfı tarafın
dan yapılan açıkla
mada, 2003 yılında 
Türkiye'de ruhsatlı 
silah sayısının 1 mily
on 954 bin 303 adet 
olduğu açıklandı. 
Umut Vakfı tarafın
dan Emniyet Genel 
Müdürlüğü veriler
ine dayanılarak 
yapılan açıklama
da, Türkiye'de taşı
ma ve bulundurma 
ruhsatlı toplam silah 
sayısının 2003 yılında 
1 milyon 954 bin 303 
olduğu kaydedildi. 
Ruhsatlandırılan 
silah sayısının 2000 
yılında ise en yüksek 
rakama ulaştığının 
İfade edildiği açık
lamada, Türkiye'de 
2000-2003 yıllan 
arasında ateşli 
silahlar, bıçaklar ve 

HASIA M ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK

BAYANHASTABAKICIARANIYOR
TEL: 513 26 10

diğer aletlerin kul
lanılmasıyla toplam 
94 bin 493 olay 
meydana geldiği, 
söz konusu olaylar
da 97 bin 484 kişinin 
yaralandığı ve 7 bin 
659 kişinin İse hay
atını kaybettiği 
belirtildi.
Öte yandan açıkla
mada, Makine 
Kimya Endüstrisi 
Kurumu'nun (MKEK) 
2003 yılı ateşli silah 
satışından elde 
ettiği toplam 
gelirinin 36 trilyon 
811 milyar 747 mily
on lira olduğu açık
landı. Açıklamada i 
aynca, MKEK'nln i 
2003 yılında yalnız- i 
ca bireysel silah 4 
satışından elde 
ettiği gelirin, 2003 yılı 
ateşli silah toplam 
satışının yüzde 
47.5'e tekabül ettiği 
İfade edildi.

i Vergi indirimi geliyor
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
vergilerde önemli 
ölçülerde İndirimi 

, gidileceğini belirtti.
AKP'nln
Kızılcahamam kam
pında ekonomi kur
mayları milletvekil
lerine ekonominin 
son durumu hakkın- 
da brifing verdiler.

sorulan yanıtladılar. 
Vergiyi tabana yay
maya ilişkin çalış- 
malann da sür 
düğüne işaret eden 
Unakıtan, bunun 
tamamlanmak 
üzere olduğunu ve 
vergide önemli 
ölçüde İndirime 
gldeleceğlnl 
bildirdi.

KAYIP
Sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

KADRİ GÜLER

KAYIP
Orhangazi Trafik Şube Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
KAZIM ÇELİK

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesl'nln 2004 / 

62 / 57 esas 2004 / 743 karar nosu İle
Adem Kaya olan adım Murat Kaya olarak 

düzeltilir. Duyurulur.
Murat KAYA

r
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Caddelerdekipark 
yasağı genişletildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal 
Caddesi’nde 
yaklaşık 
1.5 yıldanberi 
sürdürülen 
tek yönlü pak 
yasağı, İbrahim 
Akıt Caddesi ile 
eski Pazar 
Caddesinde de 
uygulanmaya 
başladı, 
ilçenin ana 
artellerinde 
yaşanan trafik 
sorununu aşmak 
amacıyla düşünülen 
uygulamada, 
araç sürücüleri 
belediye 
hoparlörü ile 
ücretsiz olarak 
katlı oto parka 
yönlendiriliyorlar. 
Dün başlatılan 
yeni uygulamada 
özellikle İbrahim 
Akıt Caddesi 
ile eski Pazar 
Caddesinde 
görülen boşluk 
dikkat çekti. 
Yaklaşan 
Ramazan ayını da 
düşünerek 
uygulamaya 
başlatılan trafik 
park yasağının 
özellikle ilçeye

i'Ejitffl’ıle&iirttsiyspi
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Merkez ve Belde 
İlköğretim 
Okullarının kışlık 
ihtiyacı olan kömür 
ihalesi yapıldı. 
Alınacak 97 bin 
800 kilo kömür için 
dün Milli Eğitim

akşam saatlerinde 
giriş ve çıkış 
yapan araçların 
sıkışıklığa neden

Müdürlüğünde 
yapılan ihaleye 
4 kişi katılarak 
teklif verdi. 
Ferhat Kurt, 
Mustafa Acar, 
Musa Demir ve 
Selahattin Yıldız 
değişik tekliflerle 
ihaleye katıldılar. 

olmamaları için 
başlatıldığı 
öğrenildi. 
Dünkü, vatan

Verilen tekliflerin 
komisyon 
huzurunda 
açılmasından 
sonra bir ton 
kömürü en 
düşük fiyatla 
197 milyon liraya 
vermeyi 
taahhüt eden 

daşların 
uygulamadan 
memnun
kaldıkları gözlendi.

Musa Demir 
ihaleyi kazandı. 
20 milyar lira 
tutarında 97 bin 
800 kilo kömürün 
ilköğretim 
okullarına derslik 
sayısına göre 
dağıtılacağı 
öğrenildi.

Enver Çelik’in 
acı günü

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik'in 
kayınpederi 
Hacı İdris Balta 
dün vefat etti. 
Uzun süredir 
rahatsızlığını 
yenemeyen 
Hacı İdris Balta 
(68) önceki 

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR 

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

Fax: (0.224) 513 35 95

ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun 

__  OKUYUN OKUTUN

akşam evindfe 
yaşama veda etti. 
Hacı İdris Balta 
dün Hacı İzzet 
camiinde kılınan 
öğlen namazının 
ardından 
sevenlerinin 
omuzlarında ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.
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HHI DUNLUK SİYAH OAlSTt

Çocuğum kızgın, kavgacı diye iziilmeyiu
Avustralya'da 
yapılan son araştır
malar; kızgın, küs
tah ve kavgacı 
çocukların 12-13 
yaşlarına geldik
lerinde kendilerini 
yenilediğini ve 
anne-babalarına 
rahat bir nefes 
aldırdığını ortaya 
koydu.
Avustralya'da 
yapılan yeni bir 
araştırma, birçok 
zorlu ilkokul öğren
cisinin bu problem
lerinden kurtularak 
ileride dengeli 
yetişkinlere 
dönüştüklerini 
gösterdi. 
Avustralya Aile 
Çalışmaları 
Enstitüsü araştırma
cısı Suzanne 

^vassallo, konu 
hakkında, "Ana 
mesaj, çocuklarıyla 
uğraşmayı zor bulan 
anne-babaların 
asla pes etmeme
sidir” dedi.

Victoria Suç Önleme 
Birimi ile konuyla 
ilgili bir enstitünün 
ortak yaptığı araştır
ma, sorunlu çocuk
ların 12 13 yaşlarına 
geldiklerinde kendi
lerini yenilediğini 
ortaya çıkardı. 
Araştırma, ileride 
mutlu birer yetişkine 
dönüşen çocukların 
sosyal olmayan 
arkadaşlarıyla ilişki
lerini sürdürmedik
lerini gösterdi.
Ayrıca bu çocukların 
aileleriyle daha 

yakın ilişkiler içinde 
oldukları raporda 
belirtilirken, bunun 
en büyük neden
lerinden birinin 
korudukları 
arkadaşlık duyguları 
olduğu kaydedildi. 
Araştırmada, 11-12 
yaşlarında anti- 
sosyal yetişkinlere 
dönme sinyali 
gösteren çocukların 
nasıl olup da uyuş
turucu kullanmadık
ları ve hırsızlık yap
madıkları incelendi. 
İlkokul biterken, 

riskte olduklarının 
sinyalini veren bin 
286 çocuk üzerinde 
yapılan araştırmada, 
anne-babalar ile 
öğretmenlerin belirt
tiği ve çocukta 
gözlenen sinyaller; 
aşırı saldırganlık, 
birlikte çalışamama, 
kendini kontrol ede
meme, verilen 
görevlere konsantre 
olamama, hiperakti- 
flik ve kısa süreli ya 
da değişken ruh hali 
olarak belirlendi. 
Bu özelliklerden 2 

ya da 3'üne sahip 
çocukların, anti- 
sosyal yetişkin olma 
riski taşıdığı belirtil
di. Risk altında olan 
178 çocuktan 100'ü - 
çabuk düzelen grup- 
gelecek 6 yılda çok 
az anti-sosyal 
davranışta 
bulunurken, 78'i 
sorun çıkarmaya 
devam etti.
Geçen yıllarda da 
bebek beyni üzerine 
yapılan bir 
araştırma, çocuk 
gelişiminin ilk 3 
yılının önemi üzer
ine ışık tutarak, 
erken müdahale 
hizmetlerinin 
gelişmesini 
sağlamıştı. Vassallo, 
yeni araştırmanın 
erken ergenlik döne
minde de müda
halenin mümkün 
olduğunu ortaya 
koyduğunu söyley
erek, bunun önemli 
bir gelişme 
olduğunu ifade etti.

Ancak Vassallo ve 
diğer araştırmacı 
arkadaşları Diana 
Smart, Ann Sanson 
ile Inez Dussuyer, 
bir takım 
arkadaşlarıyla 
görüşmemesi için 
çocuğa yasak uygu
lamanın veya 
görüşmemesini 
söylemenin sorun 
oluşturacağı 
konusunda 
ebeveynleri 
uyardı.
Sıkı disiplin gören 
çocukların ileride d 
anti-sosyal yetişkin
ler olduğu belirten 
uzman grup, bunun 
yerine anne- 
babaların çocuk
larını okul sonrası ' 
etkinliklere katıl
maları için 
cesaretlendirmeleri 
gerektiğini, bu 
sayede çocukların 
olumlu arkadaşlıklar 
geliştirmeleri $ 
sağlanacağını 
önerdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

< 
1 
r

I 
1
İ

VI

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

I
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar ' (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1 OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz' 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. , 513 45 21 -122 
Su İşlet. 513 4521 -115
İtfaiye 1 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

1
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

M» I» »M 

M fefe 
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

£^zzamizin 
<2 TADINA ) 

BAKTINIZ MI? 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK I 
Tel: (0.224) 513 53 67



30 Eylül 2004 Perşembe
KBrfez Sayfa 7

Vergi Barışı’nda 
bugün son gün

Vergi barışı 
ile ilgili son 
taksit ödeme 
dönemi 
kamu 
kuruluşları ve 
belediyeler 
dışındaki 
mükellefler 
için bugün 
sona eriyor. 
Vergi barışı 
için müracaat 
eden ancak 
taksitlerini 
düzenli 
ödemeyen 
mükellefler 
bugün mesai 
bitimine kadar 
taksitlerini

Kimlerin kaza yapma 
riski daha yüksek?

ödemesi itibaren Haziran 2004
gerekiyor. borcunu olarak belir
Aksi takdirde ödemeyenler lenen son tak
kalan borçları hakkında sit ödeme
vergi barışı yasal günü yeni bir
öncesi takibata yasal düzen
durumuna başlayacak. leme yapılarak
dönüşecek. Vergi Barışı 30 Eylül 2004
Maliye Kanunu'na tarihine
Bakanhğı'da göre daha uzatılmıştı.
1 Ekim'den önce 30

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA 
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

A.BONE OLDUNUZ IVIU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

Kalın boyunlu, 
şişman ve 
yaşlılarda 
daha sık 
görülen OSAS 
(Obstrüktif 
Sleep Apne 
Sendrome) 
hastalığı gece 
iyi uykuyu 
engellediği 
için gündüz 
uyuma eğilimi 
ve günlük 
aktivitelerin 
azalmasına 
yol açtığı, bu 
nedenle OSAS 
hastası 
sürücülerin 
kaza yapma 
riskinin daha 
yüksek olduğu 
bildirildi.
Uzmanlar şun
ları söyledi: 
"Nefes alıp 
vermeyi zor
laştıran bir 
tıkayıcıya 
bağlı olarak 
ortaya çıkan 
hastalık, uyku 
sırasında 30- 
40 saniye 
süreyle nefes 
durmalarına 
neden oluyor. 
Bu sırada kan
daki oksijen 
miktarı 
azaldığı için 
oksijene 
duyarlı kalp ve

beyin gibi lanan tif basınçlı
organlar zarar sürücülerde hava veren
görüyor, daha çok cihaz kul
bunun sonu goruıuyor. O lanılıyor.
cunda kalp nedenle OSAS Doğru tanı ve
hastalıkları ve hastalarının uygun yöntem
felç riski mey kaza yapma kullanıldığı
dana geliyor. riski daha yük zaman
Ayrıca gece sek oluyor" hastalığın
düzenli ve iyi diye tedavisi
uyku olmadığı konuştular. yüzde 100
için, hastada Hastalığın mümkündür.
gündüz doğru tanı ve Ancak genel
uyuma eğilimi, uygun yön likle hastalığın
dünlük temle belirtilerini
aktivitelerinde tedavisinin taşıyan insan
azalma, mümkün lar, bunları
yorgunluk ve olduğunu vur görmezden
halsizlik hissi gulayan geliyor. Halk
goruıuyor." uzmanlar, arasında (İçim
Gündüz şöyle devam geçmiş) diye
uyuma eğilim etti: "Hafif nitelendirilen
inin sabit otur seyreden kısa süreli
ma sırasında hastalıklarda, uyuklamalar,
daha çok ameliyatla tedavisi
yaşandığını nefes dur mümkün olan,
belirten masına neden ancak tedavi
uzmanlar, olan etken edilmediğinde
"OSAS hasta ortadan büyük sorun
ları oturma kaldırılabiliyor. lara yol açan
sırasında kısa Ağır durumlar OSAS
süreli olarak da ise CPAP hastalığının
uyurlar. Bu ismi verilen ve habercisi ola
durum, uzun hastaya uyku biliyor."
süre araç kul- sırasında pozi-

_İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR
SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 

" ORKENT SİTESİ ■ MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ
SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA 

KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME 
LfiT” Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK

Tel: (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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Mye, tahkimden vazgeçebilir
I Enerji ve Tabii
I Kaynaklar Bakanlığı 
yetkilileri, İran doğal- 
gazı pazarlığı 
sürecinin istenilen 
noktaya gelmesi 
durumunda tahkim
den vazgeçilebile
ceğini bildirdiler. 
İran Milli Gaz 
Şirketi'nin, İran'dan
Avrupa'ya transit 
olarak geçirilecek 
olan doğalgaz 
hattı projesinde 
Türkiye'nin alacağı 
payın düşük 
tutulması durumun
da, Türkiye'ye 
sattıkları doğalgazın 
fiyatını düşüreceğini 
taahhüt ettiğini 
bildiren yetkililer, 
İran Milli Gaz Şirketi 
ve BOTAŞ arasındaki 
görüşmeler 
sonucunda bu iki 
konunun ayrı ayrı 
değerlendirilmesi 
konusunda İran 
tarafının ikna 

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı

No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 96 83
Fax : (0.224) 513 35 95

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşruhat, 
çerez, temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

BURSA HAKİMİYET VE ’ 
■ KENT GAZETELERİNE 1 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ■

TEL:(0.224)5139683 J

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
.........; CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

... 1 ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
İJZZ YAPILABİLİR SATILIK ARSA

SoTel : (0.224) 513 96 83

edildiğini ifade ettil
er. Bilindiği gibi, 
İran'dan satın alınan 
doğalgazın fiyatının 
yüksek olması üzer
ine Türkiye tarafı 
olarak BOTAŞ, ulus
lararası tahkime 
başvurmuştu. Ancak, 
sadece Türkiye'nin 
tahkim hakkının kay
bolmaması için bu 
başvuruyu yaptığını 
kaydeden yetkililer, 
pazarlığın istenilen 
noktaya gelmesi 
durumunda tahkim
den vazgeçilebile
ceğini belirttiler. İran 
ile yapılan görüşmel
erde, Türkiye'nin 
İran'dan aldığı doğal- 
gazın fiyatı ile İran'
dan Avrupa'ya 
Türkiye üzerinden 
geçirilecek olan 
doğalgaz boru hattı 
konularının iki ayrı 
konu olarak değer
lendirilmesi 
konusunda İran

tarafının ikna konuda önemli
edildiğini ifade eden 
yetkililer, bunun 
nedeninin de, doğal
gaz hattından alınan 
payın standart bir 
pay, satın alınan 
doğalgazın fiyatının 
ise değişken olması 
olduğunu açıkladılar. 
Öte yandan, Iran 
Cumhurbaşkanı 
Muhammed 
Hatemi'nin Türkiye'yi 
ziyaretinin iptal 
edilmesi sonucunda, 
İran doğalgazı ile 
ilgili görüşmelerin de 
geciktiğini, ancak 
Hatemi'nin gelmesi 
durumunda bu 

ölçüde yol katedile- 
ceğini vurgulayan 
yetkililer, fiyatın 
düşürülmesi 
konusunda çok 
umutlu olduklarını da 
kaydettiler. Bu konu
da Iran ile iki 
görüşme yapıldığını, 
üçüncü görüşmenin 
ise Hatemi'nin 
Türkiye'ye gelmesi 
dolayısıyla iptal 
edildiğini bildiren 
yetkililer, ziyaret 
iptal edildiği için 
İran'ın bu üçüncü 
görüşme için talepte 
bulunabileceğini 
ifade ettiler.

Bol süt içen 
çocuk daha uzun 

boylu oluyor

Danimarka Kraliyet 
Üniversitesi Ziraat 
fakültesi, Gıda 
Araştırmaları 
bölümünden Camilla 
Hoppe, 101 çocuk 
üzerinde yaptığı 
araştırmada, sütün 
çocukların büyüme 
süreci üzerindeki 
etkilerini inceledi. 
Danimarka Ulusal 
Doğum Araştırmaları 
Konseyi’nin desteği 
ile gerçekleştirilen 
araştırmaya göre 
düzenli olarak günde 
üç bardak süt içen 
çocukların boyları, 
içmeyenlere göre 
ortalama 2 santime
tre daha uzun oluyor. 
28 Eylül 2004, İstan
bul: Boy uzamasını 
olumlu etkilediği bili
nen sütün bu özelliği 
bilimsel çalışmalarla 
da kanıtlandı.
Danimarka’da bulu
nan Ulusal Doğum 
Araştırmaları 
Konseyi’nin desteği 
ile iki buçuk yaşında 
101 çocuk üzerinde 
yapılan çalışmada 
süt içerek alınan pro
tein ve vitaminlerin 
çocuklarda boy uza
ması ile olan ilişkisi 
araştırıldı.
İnsan vücudunda 
ensülin benzeri bir 
“büyüme etmeni” 
(E.B.E-I) bulunuyor. 
Kısaca E.B.E-I adı 
verilen bu etmen 
çocukların gelişme 
ve boy uzamasında 
düzenleyici görevi 
görüyor.

E.B.E-I besinlerden 
alınan proteinlerin^ 
büyümeye ve boy 
uzamasına katkı yap
masına olanak 
sağlıyor. Böylece j 
çocukların gelişi
minde kilit bir rol ı 
oynuyor. E.B.E-I, i 
aynı zamanda kemik 
hücrelerinin oluşu
munu destekliyor.
Bu nedenle E.B.E.-İ1 
yetişkinlerde 
sürdürülebilir kemik 
sağlığı açısından da 
büyük öneme sahip 
bir madde olarak i 
kabul ediliyor 
Danimarka Kraliyet 
Üniversitesi Ziraat 
fakültesi, Gıda 
Araştırmaları 
bölümünden Camilk 
Hoppe tarafından j 
101 çocuk üzerinde 
gözleme dayalı yön
tem ile yapılan 
araştırmada, pro- I 
teinin çocukların I 
gelişimine olan etkis 
incelendi. Yapılan I 
çalışmadan elde 
edilen sonuçlar, 
günde 380ml (üç baı 
dak) sütle beslenen 
çocukların kanların
da, günde 100ml (biı 
bardak) ile beslenen 
lere göre yüzde 30 
oranında daha çok 
E.B.E-I bulunduğum 
ortaya koydu. Buna 
bağlı olarak, günde 
üç bardak süt içen 
çocukların boylarını 
içmeyenlere göre 
ortalama 2 santime
tre daha uzun 
olduğu gözlemlendi
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Antalya ya 5 milyondan fazla turist geldi
Dün Antalya'ya 
havayoluyla 28 bin 
171 bin turist giriş 
yaparken, 1-28 Eylül 
arasında bölgeye 
gelen turist sayısı 
773 bin 974 oldu. 1 
Ocak-28 Eylül 
arasında Antalya'ya 
gelen turist sayısı 
ise 5 milyon 27 bin 
233 oldu.
Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü'nden 

aldığı bilgiye göre, 
dün Antalya'ya 
havayoluyla 28 bin 
171 bin turist giriş 
yaparken, 1-28 Eylül 
arasında bölgeye 
gelen turist sayısı 
773 bin 974 oldu. 1 
Ocak-28 Eylül tarih
leri arasında 
Antalya'ya gelen tur
ist sayısı ise 5 mily
on 27 bin 233'e 
ulaştı.

Bu rakamlarla 
Antalya, geçen yıl 
gelen yaklaşık 5 
milyon turist 
rakamını, 24 Eylül 
itibariyle yakala
yarak, turist sayısın
da kendi rekorunu 
kırmış oldu. 
Antalya'ya gelen tur
ist sayısı, aylık 
yüzde 21, yıllık oran
da da yüzde 32 artış 
gösterdi.

Yetkililer, yıl sonu 
itibariyle hedeflenen 
6 milyon turist 
rakamına çok rahat 
erişilebileceğini; 
Ekim ve Kasım 
aylarında turistik 
tesislerdeki doluluk 
oranlarının sevindiri
ci olduğunu 
belirttiler.
ANTALYA REKOR
LAR KIRIYOR 
Antalya Hava

Meydanları İşletme 
Müdürü Osman 
Serdar, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, geçen 
yıl itibariyle 
Antalya'ya 4 milyon 
888 bin turist 
geldiğini anımsattı. 
Antalya'nın 5 milyon 
turist rakamını ilk 
kez yakaladığını 
belirten Serdar, 
"Antalya turist 

sayısında kendi 
rekorlarını kırıyor. 
Antalya Havaalanı, 
dün itibariyle 5 mily
on 27 bin 233 turist 
sayısına ulaştı. 
Antalya alışık 
olduğu rakamlarda 
rekor kırmaya 
devam ediyor.
Türkiye'ye gelen her 
3 turistten biri 
Antalya'dan giriş 
yapıyor" dedi.

Bursa’ya taklit müzesi kurulacak Virüs sayısı 
100 bini aştı

Uluslararası Patent 
Birliği (UPB), 
Bursa'ya patentli ori
jinal ürünler ile takl
itlerinin 
sergileneceği bir 
"Taklit Müzesi" 
kurmak için 
harekete geçti. 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR 

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset 
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIL1K

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

Fax: (0.224) 513 35 95

Altepe'yi makamında 
ziyaret eden UPB 
Başkanı Kemal 
Yamankaradeniz, 2. 
Başkan Yavuz İsk- 
enderoğlu, yönetim 
kurulu üyeleri Yakup 
Altınöz, Yusuf 
Dündar ve Orhan 
Altınöz, yürütülen 
çalışmalar hakkında 

bilgi verdi. 
Yamankaradeniz, 
gönüllü bir kuruluş 
olan UPB'nin 
Türkiye'de marka 
şuurunun yaygınlaş
ması için çalıştığını 
söyledi.
Yamankaradeniz, 
batılı ülkelerde 
markaya yapılan 
yatırımların 
günümüz ticari den
gelerini oluştur
duğunu belirterek, 
"Biz dünyaya mal 
olan markaların 
başlangıcının o 
markaya yapılan 
yatırımlardan 
geçtiğini anlatmak 
için çabalıyoruz. 
AB'ye girildiğinde 
marka ve patent 
konusunda özellikle 
küçük işletmeler 
büyük sıkıntılar 
çekecek. Markası ve 
patenti olmayan 
işletmeleri uyarmak 
istiyoruz. 
Günümüzde 
ülkelerin ekonomisi, 
markalarının çok
luğu ve ettiği değer
le doğru orantılıdır. 
Günümüzde bazı 
markalar bazı 
ülkelerin 1 yıllık 
bütçesinden daha 
çok para ediyor. 
Artık ekonomik yön
den güçlü olmanın, 
dünyada ticaret 
yapabilmenin yolu 
marka sahibi olmak
tan geçiyor. Bu 
arada patenti 
olmayan ürünler ise 

kolayca taklit ediliy
orlar" dedi.
Yamankaradeniz, 
dünyada patent 
çalışmalarının yüz 
yıl önce başladığını, 
bu yüzden yabancı 
markaların çok 
değerli olduğunu 
kaydederek, Türk 
sanayicisinde sınai 
haklar konusunda 
bilinç oluşturmaya 
çalıştıklarını dile 
getirdi.
Bir süre önce 
Paris'te bulunan 
Union Des 
Fabricants'ı ziyaret 
ettiklerinde, burada 
orijinal ürünlerle tak
litlerinin sergilendiği 
"Taklit Müzesi"ni 
gezdiklerini anlatan 
Yamankaradeniz, 
"Dünyada üretilen 
orijinal ürünlerle tak
litlerinin yan yana 
yer aldığı oldukça 
ilginç bir müzeydi. 
Böyle bir müze 
Türkiye'de olsa 
marka bilincinin 
oluşması açısından 
yararlı olur. Biz 
Bursa'ya böyle bir 
müze kurmak istiy
oruz" diye konuştu. 
UPB'nin Türkiye'de 
marka şuurunun 
yaygınlaşması için 
yaptığı çalışmaları 
takdirle karşıladığını 
söyleyen Başkan 
Altepe, kurulması 
düşünülen müze 
konusunda her türlü 
desteği vereceğini 
ifade etti.

Bilgisayarların 
güvenlik her geçen 
gün daha büyük bir 
sorun haline geliyor. 
McAfee firmasının 
yaptırdığı bir araştır
maya göre bilgisa
yarlara bulaşabilecek 
virüs ve benzeri 
yazılımların sayısı 
100 bine ulaşmış 
durumda 
İnternet kul
lanıcılarının 
neredeyse yarısı 
internette başlarına 
gelebilecek sorun
lara karşı ne 
yapacağını 
bilmiyor.
100 bininci güvenlik 
sorunu da Sdbot adlı 
casus yazılım oldu. 
Söz konusu solucan 
bilgisayarda karşı 
tarafın izinsiz 
erişimine olanak 
sağlayan bir kapı 
açıyor.
Aynı araştırmada en 
riskli grubun ev kul
lanıcıları olduğu 
ortaya çıktı. Birçok 
kullanıcı temel 
güvenlik önlem
lerinden habersiz 
olduğu için bilgisa
yarına bu tip virüs ve 
solucanların 
bulaştığının farkına 
bile varamıyor. 
Antivirüs yazılımı 
geliştiren firmaların 
ortak verilerine göre 
her gün 25 ile 50 
yeni virüs ortaya 
çıkıyor. Sadece 2003 
yılında yazılan virüs 
yazılımlarının adedi 
22 bindi.
Bu rakamın 2004 
yılında daha da yük
sek olması bekleni 

yor. Virüslerin 
neredeyse tamamı 
Microsoft Windows'u 
hedef alıyor.
Güvenlik uzmanlarını 
endişelendiren virüs 
sayısından çok bu 
tip yazılımlarla gelir 
elde eden kişilerin 
sayısındaki artış. Ele 
geçirilerek isten
meyen reklam mek
tupları yollatılan bil
gisayarlar, ele geçir
ilen şifrelerle 
boşaltılan banka 
hesapları gibi birçok 
güncel sorun siber 
güvenliği her geçen 
gün daha kritik bir 
konuma getiriyor. 
Sektör raporlarına 
göre her gün 30 bin 
bilgisayar zombi 
hâline geliyor ve 
reklam mektupları 
dağıtıyor.
Sorun bilgisizlik 
Norton yazılımlarıyla 
tanıdığımız 
Symantec ve Insight 
Express tarafından 
yürütülen bir çalış
maysa 'phising* 
olarak adlandırılan 
şifre avcılığı 
konusuna dikkat 
çekiyor. Buna göre 
internet kul
lanıcılarının yüzde 
45.8'i dolandırıcılığa 
karşı nasıl 
korunacağına dair 
hiçbir bilgiye sahip 
değil. Buna rağmen 
yüzde 75.7'si casus 
yazılımların varlığın
dan haberdar. Ancak 
şifre avcılığı 
konusunda bilgi 
sahibi olanların 
oranı sadece yüzde. 
27.9'da kalıyor.
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“Teorik olarak risk yok”
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Ingiltere'nin 
'delidana' mikrobu 
taşıyan kan ürünleri
ni aralarında 
Türkiye'nin de 
bulunduğu 11 ülkeye 
sattığı yönündeki 
iddialara açıklık 
getirdi.
Bakan Akdağ, 
Türkiye'de teorik 
olarak böyle bir 
riskin bulunmadığını 
söyledi.
AK Parti'nin 
Kızılcahamam kampı 
devam ederken 
gazetecilere bir 
açıklama yapan 
Bakan Akdağ, 'deli
dana' mikrobu 
taşıyan kan ürün
lerinin Türkiye'ye 
ithal edildiği yönün
deki iddiaları cevap
landırdı. İngiltere'nin 
Ankara 
Büyükelçiliği'nden 
dün saat 16.30 
itibariyle Sağlık 
Bakanlığı'na bazı bil
giler ulaştırıldığını 
hatırlatan Akdağ, 
kan hastalığında kul
lanılan kan ürün
lerinin 1995 ve 1997 
yıllarında Türkiye'de 
de ithal edildiğini ve 
bu ürünlerde söz 
konusu hastalığın 
bulaşmış olma ihti
malinin bulunduğu 
konusunda 
Büyükelçilik tarafın
dan uyarıldıklarını 
kaydetti. İngiltere'nin 
kan vericilerin bir 
kısmında kan verdik
ten sonra 'deli dana' 
hastalığına rast
lanıldığı için 
Türkiye'yi uyarma 
ihtiyacı duyduğunu

Benzin zammı yolda
Dünya piyasalarında 
50 doları aşan ham 
petrol fiyatı, içerde 
akaryakıt fiyatlarına 
zam yapılmasını 
gündeme getirdi. 
Bürokratlar, zam 
oranını hükümete 
bildirdi.
Dünya piyasalarında 
hızlı tırmanışını 
sürdüren petrol 
içeride de hükümeti 
zor bir seçimle karşı 

ifade eden Akdağ, 
söz konusu 
hastalığa İngiltere'de 
9 vak'ada rast
lanıldığını bildirdi. 
Türkiye'nin 1997 
yılından sonra 
İngiltere dışındaki 
ülkelerden kan 
ürünü ithal ettiğini 
dile getiren Akdağ, 
bu nedenle 
Türkiye'de şu an için 
böyle bir riskin 
bulunmadığını söyle
di. Kan ürünlerinin 
raf ömrünü 2 yıl 
olarak açıklayan 
Akdağ, "95'te kul
lanılan ürünlerin 
ortaya çıkma süresi 
en fazla 1997 
olurken, 97'de 
ülkemize giren bir 
ürünün piyasa ömrü 
de 1999'dur. 
1999'dan sonra 5 
sene geçmiştir. 
Ülkemizde 'deli 
dana' hastalığından 
bir ölüm vak'ası 
olmamıştır" diye 
konuştu.
SÖZ KONUSU KAN 
ÜRÜNLERİNİ 
KİMLERİN 
KULLANDIĞI 
ARAŞTIRILIYOR 
Akdağ, konu ile ilgili 
olarak Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
başkanlığında İlaç 
Eczacılık Genel 
Müdürü'nün de 
katılımıyla bir kurul 
oluşturulduğunu ve 
bu kurulun çalış
malarına başladığını 
açıkladı. Kan yoluyla 
bulaşılabilecek 
hastalığın, 'klasik 
BSE' hastalığının bir 
varyantı olduğunu 
belirten Akdağ, 

karşıya bıraktı. Ham 
petrolün varil 
fiyatının 50 dolar 
sınırı aşması 
üzerine bürokratlar 
dün sabah akaryakıt 
ürünlerine yüzde 2.5 
zam içeren teklifi ve 
buna göre düzenlen
miş fiyat listelerini 
Enerji Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
Hazine'ye gönderdi. 
Şimdi hükümetin iki 

'kalsik BSE' 
hastalığının sığır
ların yenilmesinden 
sonra insanlara 
bulaştığını, kanla 
bulaşan şeklinin 
olup olmadığının 
araştırıldığını bildir
di. Akdağ, "1996'dan 
bu yana hastalık 
olsa bile 2-3 yıl bek
leme süresi var. Bu 
nedenle o kanları 
kullanan hastalarda 
bu hastalığın 
görülme riski yok. 
Kan yoluyla bulaşsa 
bile kuluçka süresi 
2-3 yıl. Bilim 
adamları teorik açı
dan Türkiye’de bir 
sıkıntının olmadığını 
bildiriyorlar" şek
linde konuştu. 2002 
yılından bu yana 
yeni yönetmelik 
doğrultusunda kan 
ürünlerinin çok 
dikkatli bir şekilde 
gözden geçirildiğini 
aktaran Akdağ, 
Hıfzıssıhha'nın AIDS 
ve hepatit için kan 
ürünlerini gözden 
geçirdikten sonra 
ruhsatlandırdığını ve 
piyasaya verdiğini 
ifade etti. Bakan 
Akdağ, firmalar, 
depocular ve ecza
cılar yoluyla söz 
konusu kan ürün
lerinin kimler tarafın
dan kullanılmış ola
bileceğinin İlaç 
Eczacılık Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan tespit edilmeye 
çalışıldığını ve bilim
sel kurulun çalış
maları doğrultusun
da bu bulgulara 
ulaşılacağını 
vurguladı.

seçeneği var. 
Bunlardan ilki 
maliyet artışını 
zamla karşılamak. 
İkinci yol enflas 
yonun geleneksel 
olarak kımıldadığı 
sonbaharın ilk ayın
da 'ateşe benzin 
dökmemek' için zam 
yerine, maliyet artışı 
için ÖTV'den feragat 
etmek. Bu yolun 
seçilerek farkın

ENDİŞEYE 
GEREK YOK 
Vatandaşlara 
'Endişelenecek bir 
durum yok' çağrısını 
yapan Bakan Akdağ, 
Ingiltere'den 27 
Kasım 1995 üretim 
tarihli 313, 7 
Temmuz 1997 tarihli 
bin 590 ve 27 Ocak 
1997 tarihli 840 adet 
ürün ithal edildiğini 
açıkladı.
"Hastalarımıza bu 
hastalığın bulaşmış 
olduğunu düşün
müyoruz” diyen 
Akdağ, bilim kurulu
nun ilk tespitine 
göre, hastalığın 
bulaşacağına dair bir 
kanıt bulunmadığını 
söyledi. Hastalığın 
kuluçka süresinin 2- 
3 yıl olması 
nedeniyle Türkiye 
için teorikte bir 
tehlikenin bulun
madığını belirten 
Akdağ, basını da 
uyararak, 
"Vatandaşlarımızı 
gereksiz bir 
endişenin içine 
sürüklemeyin" dedi. 
Bakanlık olarak bir 
çalışma başlattık
larını ve bu çalış
malar neticesinde en 
sağlıklı değer
lendirmelerin yapıla
cağını belirten 
Akdağ, gazetecilerin 
sorularını da cevap
landırdı. Akdağ, 
bir soru üzerine 
İngiltere'nin 1997 
yılından itibaren 
başka ülkelerden 
kan ürünü ithal 
etmeye başladığını 
söyledi.

vergi gelirleriyle 
kapatılması duru
munda ise bütçe 
dengesi olumsuz 
etkilenecek. Ancak, 
hükümete yakın 
kaynaklar akaryakıta 
geçen ay yüzde 5 
zam yapıldığını 
hatırlatarak, "Bu 
nedenle vergi 
gelirleriyle bu işi 
çözeceklerini 
düşünüyoruz" dedi

Çocukların
rüyası

gerçek oldu
İstanbul'da Capitol 
Alışveriş Merkezi ve 
Carousel Alışveriş 
Merkezi'nde düzenle
nen turnuva; Ankara < 
Armada Alışveriş 
Merkezi, Adana Real, 
Bursa Zafer Plaza ve 
İzmir Kipa Çiğli'de 
devam etti.
Alışveriş merkez
lerindeki Frito Lay 
satış noktasından 
ürün satın alarak 
başvurulan turnuva
da şampiyonluk 
ödülü özel Metal 
Taso Dart Turnuvası 
kupası oldu. Hedef 1 
arenası üzerindeki 
en fazla tasoyu mık- j 
natıslı dartla vurarak 
illerinin şampiyonu I 
olan isimler şöyle: 
İstanbul Anadolu 
yakası İl 1 .si: 
Şevval Sarıçam 
İstanbul Avrupa 
Yakası il 1.si: 
Furkan Turhan 
Adana İl 1.si: 
Hüseyin Geçeci 
Ankara İl 1.si: 
Fatih Çulhalık 
Bursa İl 1.si: i 
hsan Berk Aksu 
İzmir il 1.si: 
Arca Bosta 
30 Ağustos - 23 
Ekim tarihleri arasın
da Lay's, Ruffles, 
Doritos ve Cheetos 1 
alan çocukları sür- | 
prizler bekliyor. 
Kampanya dahilinde 
milyonlarca 
"Mıknatıslı Dart*' ve 
yüz binlerce 
"Hedef Arenası" 
çocukların olacak. 
Ürün 
paketlerinin içinden ] 
çıkan "Mıknatıslı 
Dart" ya da "Hedef 
Arenası" kuponunu 
satış noktasına 
götüren çocuklar î I 
anında hediyelerini 
alabilecekler.

Yu-Gi-Oh Metal 
Taso'larla yılın en hit 
oyununa imza atan 
Frito Lay, bir ’ilk'i 
daha gerçekleştirdi: 
Metal Taso Dart 
Turnuvası4 Eylül'de 
İstanbul'da başlayan 
ve 19 Eylül'de 
İzmir'de sona eren 
turnuvanın heyecanı 
tüm çocukları etkisi 
altına aldı.
Turnuvaya katılarak 
il birincisi olan İstan
bul Anadolu 
yakasından Şevval 
Sarıçam, İstanbul 
Avrupa yakasından 
Furkan Turhan, 
Adana'dan Hüseyin 
Geçeci, Ankara'dan 
Fatih Çulhalık, 
Bursa'dan İhsan 
Berk Aksu, İzmir'den 
Arca Bostan, özel 
Metal Taso Dart 
TurnuvasrKupası ile 
ödüllendirildi.
Tüm dünyada çocuk
ların nefeslerini 
tutarak izlediği Yu- 
Gi-Oh çizgi filmini 
Türkiye'de yayınla
tan, fantastik Yu-Gi- 
Oh karakterlerinin 
yer aldığı Metal 
Tasoları, Lay's, 
Ruffles, Doritos ve 
Cheetos paketlerine 
taşıyan Frito Lay, 
Türkiye'ye özel 
yepyeni bir heyecan 
dalgasına imzasını 
attı: Metal Taso 
Mıknatıslı Dart 
Türkiye Turnuvası. 
Türkiye'ye özel tur
nuvanın özel 
şampiyonları 
Çocukların büyük bir 
merakla beklediği ve 
4 Eylül'de İstanbul'
da start alan Metal 
Taso Mıknatıslı Dart 
Türkiye Turnuvası, 
yapıldığı her ilde 
çocukların yoğun 
ilgisiyle karşılaştı.
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tti/ı mİ taralı w mİ ppliyiz?
Balıkçı tezgahlarını

Petek ballara Aka
süsleyen çeşitli tür 
ve boydaki balık
ların her birinin 
kendine has lezzet 
mevsimi ve pişirme 
tekniği bulunuyor. 
Protein, madeni 
tuzlar, mineraller ve 
vitaminler açısından 
zengin olan balık, 
yılın on iki ayı av 
verirken, ızgaradan 
fırına, buğulamadan 
tavaya kadar birçok 
şekilde de 
pişirilebiliyor.
Derlenen bilgilere 
göre, az karbon
hidrat içermesinin 
yanı sıra madeni 
tuzlar ve mineraller 
açısından da dikkat 
çeken balık, protein 
açısından son 
derece faydalı. Bol 
miktarda fosfor, 
kalsiyum, iyot ve 
flor içeren balık 
etinde A, B1, B2 ve 
D vitaminleri de 
bulunuyor. Beyaz 
etli balıkların 
sindirimi, siyah 
etlilere nazaran 
daha kolay. Jelatin 
içerdiklerinden 
haşlamaya elverişli 
bu balıkların tavası, 
ızgarası, yağlı 
oldukları mevsim
lerde de yapılıyor. 
Türkiye deniz
lerindeki barbunya, 
tekir, levrek, kefal, 
lüfer, kalkan, mer
can, çipura, dil, pisi 
ve kırlangıç bu 
gruba giriyor. Torik, 
palamut, uskumru, 
kolyoz, kılıç, hamsi, 
sardalye, gümüş 
gibi balıklar da 
'siyah etliler' 
sınıfının üyesi. Bu 
balıklar beyaz 
etlilere nazaran 
daha yağlı ve daha 
az jelatin içeriyor. 
Bu yüzden haşla
maya uygun 
olmayan bu balık
ların hazımları da 
mideyi yoruyor. 
Türkiye denizlerinde 
yaşayan balıkların 
nasıl tüketilmesi 
gerektiği ile ilgili 
uzmanlar şu 
tavsiyelerde 
bulunuyor: 
BARBUNYA, 
TEKİR VE ÇİPURA 
Denizlerin bu tatlı 
balığı genellikle

Ege ve Akdeniz'de
bulunur. Yerli bir 
balık türü olan bar
bunya, sıcak ve ılık 
denizlerin kıyıya 
yakın olan kumlu ve 
çamurlu deniz dip
lerinde, az olmakla 
beraber kayalık yer
lerde yaşar. Genelde 
17 ila 20 cm arasın
da olup nadiren 40 
cm'ye kadar çıkar.
'Kaya Barbunyası, 
Kum Barbunyası, Ot 
Barbunyası ve Paşa 
Barbunu* diye dört 
çeşidi vardır. 
Bunların içinde en 
makbulü kaya bar
bunyasıdır. Sırtı kır
mızı ve karın kısmı 
beyaz olan kaya bar
bunyanı sırtında hiç 
gri leke bulunmaz. 
Tekir ile çok 
karıştırılan bu 
balığın en lezzetli 
zamanı temmuz- 
ekim ayları arasıdır. 
Bu süre zarfında 
tavası; ızgarası ve 
kağıtta kebabı çok 
güzel olur. Tekirden 
en büyük farklılığı, 
kafasının daha uzun 
oluşudur. Tekirin 
kafası küttür ve 
çene altında iki adet 
sakalı bulunur. 
Barbunyaya çok 
benzeyen ve yakın 
akrabası olan bu 
balık, bütün Türkiye 
denizlerinde avlanır. 
Karadeniz ve 
Marmara'da 
avlanılanlar 6 ila 10 
cm arasındadır. Ege 
ve Akdeniz'de ise 
boyları barbunyayı 
yakalar. Çene altı 
bıyıklarının uzun
luğu, küt kafası ve 
birinci sırt yüzgeçin- 
deki sarı-siyah 
benekleri ile barbun
yadan ayrılır. Dört 
mevsim yenebilecek 
bu balığın en lezzetli 
zamanı, aynen bar
bunyada olduğu gibi 
temmuz-ekim ayları 
arasıdır. Tavası ve 
kağıt kebabı çok 
güzel olur.
Ege'nin meşhur 
yerli balığı olan ve 
küçük sürüler 
halinde gezen Çipu
ra son yıllarda çift
liklerde de üretilm
eye başlanmıştır. 
Çipura elips biçi
minde yassı

vücudu, beyaz 
karnı, koyu gri 
sırtı ve pembemsi 
yanakları ile tanınır. 
Atlas Okyanusu, 
Kuzeybatı 
Karadeniz, Ege ve 
Akdeniz'de bulunur. 
Genelde 20 ila 35 
cm arasındadır. Her 
mevsimde zevkle 
yenebilen bu balığın 
ızgarası, buğula
ması, çorbası, fırını 
çok güzel olur. 
Izgara için ideal 
büyüklük 250 ila 350 
gram'dır (3 ila 4 
adet/kilo). Daha 
büyüklerinin fırında 
pişirilmesi tercih 
edilmelidir.;
Buğulama ve çorba 
için her boyu, kul
lanılabilir.
KARAGÖZ, DİL 
BALIĞI, HAMSİ VE 
SARDALYE 
Çipuranın yakın 
akrabası Karagöz, 
elips şeklinde, 
yassı, gümüşi 
pulları olan yerli bir 
balıktır. 'Baltabaş, 
Sivrigaga, Sargos 
ve Mırmır' gibi çeşit
leri vardır. Ortalama 
20-25 cm, en 50 cm 
boyunda olur. Yazın 
taşlık ve yosunluk, 
midyesi bol yerlerde 
yaşar. Kışın derin 
sulara çekilir. Her 
mevsimde yenebilen 
bu balık, özellikle 
mayıs-temmuz ayları 
haricinde daha yağlı 
ve lezzetlidir. Aynen 
çipura gibi ızgarası, 
buğulaması, fırını ve 
çorbası çok güzel 
olur. 1 kg ve daha 
büyüklerinin fırını 
tercih edilmelidir. 
Dil balığı da yerli 
balıklardan olup 
Ege ve Akdeniz'de 
bolca yakalanır. 
Her mevsimde 
yenebilir. En lezzetli 
zamanı kasım ila 
şubat ayları arasıdır. 
Tavası çok güzel 
olur. İrilerinden

w
fileto çıkarılıp 
şiş veya salçalı 
fileto 
yapılabilir. 
Hamsi özellikle 
Karadeniz yöresinin 
temel gıdası, temel 
protein kaynağıdır. 
Fiyatının ucuz 
olması sebebiyle 
çok geniş kitleler 
tarafından tüketilir. 
Hamsinin hemen 
her türlü yemeği 
yapılır. Izgara, tava, 
fırın, kağıt kebabı, 
buğulama, pilaki, 
yahni gibi. Siyah etli 
balık olmasına rağ
men buğulamaya
son derece uygun
dur. Yaz aylarında 
yağsız olduğu için 
ızgara yerine tava 
veya buğulaması 
tercih edilmelidir. 
Kış aylarında 
yakalanan hamsi 
tuzlanıp saklanır. 
Ayrıca balık yağı ve 
balık unu üretiminde 
de kullanılmaktadır. 
Sardalye Akdeniz'de 
15-20 cm dolayların
dadır. Okyanusta ise 
30 cm'ye kadar 
büyürler. Türkiye'nin 
Kuzey Ege sularında 
bolca yakalanan 
sardalyenin en 
lezzetli mevsimi 
temmuz-ekim 
aylarıdır. Bu sürede 
çeşitli ızgaraları, 
fırını ve kağıt 
kebabı, buğulaması 
ve pilakisi yapıla
bilir. Kasım-haziran 
arasında ise ancak 
pilaki ve buğulaması 
yapılabilirse de bir 
önceki kadar lezzetli 
olmaz. Sardalyenin 
küçüğü 'Papalina' 
tabir edilir, ayıkla
madan yemeği 
yapılknı sırtında 
hiç gri leke ır. 'Tirsi' 
ise sardalye 
azmanıdır. Kıl tarzın
da çok kılçığı vardır 
ve sardalye kadar 
lezzetli değildir.

- Uludağ Üniversitesi 
Arıcılık Geliştirme ve 
Araştırma Merkezi 
(AĞAM) Müdürü Prof. 
Ercan Dülgeroğlu, 
petek yerine sertifikalı 
süzme bal yenilmesi
ni tavsiye ederek, 
toksin ve kimyasal 
maddeleri depolayan 
peteklerin 2 yaşından 
küçük çocuklarda 
ölüme, yetişkinlerde 
ise çeşitli rahatsızlık
lara sebep olduğunu 
söyledi.
AĞAM yönetimi, yeni 
eğitim ve öğretim 
dönemi dolayısıyla 
Rektör Mustafa 
Yurtkuran'ı ziyaret 
ederek, çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Prof. Dr. Ercan 
Dülgeroğlu, Doç. Dr. 
Levent Aydın, Doç. 
Dr. Adem Bıçakçı, 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Çakmak, Yrd. Doç. Dr. 
Cüneyt Özakın'dan 
oluşan AĞAM öğretim 
üyeleri, Rektör 
Yurtkuran'a merkezin 
önümüzdeki dönem 
için hazırladığı projel
er ve çalışmaları. . 
konusunda bilgi 
verdi. Merkez Müdürü 
Prof. Dr. Ercan 
Dülgeroğlu, 15 Ocak 
2004'de kurulan - 
merkezin, bugüne 
kadar arıcılık 
konusunda düzen
lediği kurslarda yüzde 
50'si kırsal kesimden 
olmak üzere 200 
sertifikalı arıcı 
yetiştirdiğini belirtti. 
Kursiyerlerin temel 
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arıcılık, arı yetiştirme, 
arı hastalıkları ve 
tedavi yöntemleri, arı 
ürünleri ve bal üreti
minde önemli olan 
ballı bitkiler konusun
da eğitildiklerini anla
tan . Dülgeroğlu, 
merkezin altyapı 
eksikliklerinin tamam
lanmasından sonra, 
tüketicilerin bilinçlen
mesine yönelik doğal 
ve suni balların ayrımı 
konusunda laboratuar 
çalışmaları başlata
caklarını söyledi.
Balın insan sağlığı 
açısından çok önemli 
bir ürün olduğunu, 
ancak iki yaşına 
kadar çocuklara bal 
yedirilmesinin sakın
calı olduğunu ifade 
eden Dülgeroğlu, 
yetişkinlerin de 
etiketli ve sertifikalı 
süzme balı tercih 
etmelerini istedi. Prof. 
Dülgeroğlu, "Petekler, 
çeşitli kimyasal mad
deler ile birlikte 
toksin ve antibiyotik
leri depolar. Petekte 
depolanan ve insan 
sağlığı için zararlı 
olan bu kimyasal ve 
toksin maddeler, iki 
yaşına kadar çocuk
larda ani ölümlere, 
yetişkinlerde de 
çeşitli hastalıklara 
sebep olabiliyor. 
Tüketicilerin, petekli 
bal yerine, etiketli ve 
sertifikalı süzme balı 
tercih etmelerini 
tavsiye ediyoruz" 
diye konuştu.
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tart yine arata çaHı
Önceki gece, kimliği belirsiz hırsızlar, Samanyolu Sitesi 
arasına park etmiş olan Renault Fairway marka özel 
otoyu çalarak, kayıplara karıştılar.

Say ■

Berat Kandili 
dualarla Ulandı

Uzun zamandır 
faaliyetlerini 
durdurmuş olan 
oto hırsızları, 
yeniden 
mesleklerini icra 
etmeye başladılar. 
Önceki gece, 
Manastır 
Mevkiinde bulunan 
Samanyolu Sitesi 
C Blok arasına 
Renault Fairway 
marka özel aracını 
parkeden site 
sakinlerinden

Cengiz Altuğ, 
sabah uyandığında 
aracın yerinde 
olmadığını gördü. 
Önünde ve 
arkasında 
parketmiş araç 
bulunmasına 
karşın, hırsızlar 
çaldıkları aracı bir 
süre ittikten sonra 
çalıştırıp, kaçtıkları 
sanılıyor.
Emekli Ziraat 
Mühendisi olan 
Cengiz Altuğ,

aracının çalındığını 
görünce durumu 
dün İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bildirdi.
Aracın eşkalini 
belirleyen 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkililer, durumu 
diğer İl Emniyet 
Müdürlüklerine 
bildirdi.
İlçemizde yeniden 
araç hırsızlarının 
ortaya çıkması

otomobil 
sahiplerini 
kaygılandırmaya 
başladı.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
çalınan aracın 
bulunması için 
bütün birimlere 
aracın tip, renk 
ve modelinin 
bildirildiğini 
aramalara ise 
başlandığını 
söylediler.

İslam aleminin 
kutsal günlerinden 
olan Berat 
Kandili, dün 
bütün İslam 
aleminde 
kutlandı.
Ramazan ayının 
habercisi olan 
Berat Kandili 
nedeniyle camiiler 
dolup taşarken, 
müslümanlar 
geceyi ibadet 
ederek geçirdiler.

Diyanet İşleri 
Başkanı Ali 
Bardakoğlu 
yaptığı açıklamada 
bu gecede 
Yüce Allah’ın 
bağışlamasıyla 
insanların 
günahlarından 
kurtulacağını 
umarak, geceyi 
af dileyerek ve 
dua ederek 
geçirdiğini 
söyledi.

Ticaret Odası öneri bekliyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanlığı Uludağ 
Üniversitesince 
İlçemize açılacak 
olan Yüksek 
Okulların iş 
ve Sanayi 
dünyasında 
hangi branşta 
eleman 
ihtiyacının

saptanması için 
öneri bekliyor. 
Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt, gazetemize 
yaptığı 
açıklamada, 
Üniversite 
Müdürlüğü’ne 
bildirileceğini,

ilçemize 
açılacak bölüm
lerin görüş ve 
önerilerinin alı
nacağını, bunun 
için 22 Ekim 
2004 cuma 
gününe kadar 
ilgililenlerin 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasına 
iletmelerini istedi.
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MÜJDE!
Bitkisel Organik 
Saç Boyası ile 

artık saçlarınıza boya' 
yaptırabileceksiniz... i

Bitkisel Organik Saç Boyası size v 1 
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