
jprem uzmanları, Marmara Bölgesi’nde her zaman 6,4 şiddetinde deprem olabileceğini söylüyorlar.

.4 şiddetindeki depreme her zaman hazır olun! 
çeki gün Marmara Bölgesi’nde hissedilen 4 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuturken, İstanbul da yapılan bir toplantıda 
\uşan uzmanlar, Marmara Bölgesinde 6.4’lük bir depreme herkesin her zaman hazır olması gerektiğini tekrarladılar. Sayfa 9’da

■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
.kim 2004 Cuma FİYATI : 250.000- TL.

MEB 9 bin 
‘öğretici’ alacak 
- Milli Eğitim Bakanlığı, beş bini 

İngilizce, dört bini de bilgisayar 
branşında olmak üzere toplam dokuz 
bin sözleşmeli öğretici istihdam 
etmeyi planlıyor. Haberi sayfa 7’de

SSK’h hastalar sağlık karnelerini almak ve vize ettirmek İçin Bursa’ya gitmekten kurtuldular

Ma sajlıi rteri yeoito verilmeye toşMı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

SSK Gemlik Hastanesi’nde SSK’lı sigortalılara verilmeye 
başlanan sağlık karneleri bilgisayarlarda meydana gelen bir 
arıza nedeniyle verilemiyordu. Arızanın giderilmesinden 
sonra sağlık karnelerinin verilmesine yeniden başlandı.

Uygulama beğenildi
eştiğimiz günlerde köşemde yazdığım bir 

d zımda yaya kaldırımların yayalara, yol
arında araçlara ait olması gerektiğine değin- 

»ib’F.lİİm.
q yazımın ardından trafikte yeni bir uygula
dı t başlatıldı.
Juazı caddelere park yasağı kondu.
istiklal Caddesi, Orhangazi Caddesi, 
»rahim Akıt Caddesi’ndeki araçlar kaldırıldı. 

J ’diye Katlı Otoparkı’na araçların ücretsiz 
Jhç edilmesi sürekli olarak belediyeden 
r.1 ns edildi.
fA . gündür caddelerimizi bir başka rahatlık 
nji. îe, başka bir güzellik içinde..

on zamanlarda istiklal Caddesi’nde trafik 
şıklığı sürücüleri canından bezdirmeye 

aşladı.
Yayalar yolun karşısına geçebilmek için on, 
beş dakika beklemek zorunda kalıyordu.

'‘Park yasağı uygulamasının İstiklal 
idesi’nde Bora Sokak, Fırın Sokak ve bir 
u Aralık’ta da uygulanması gerektiğine 

• anıyorum.
'Trafik açısından en sorunlu bir cadde de 
tazhane Caddesi.
*u caddede mutlaka tek yönlü park uygula
tası getirilmeli.
Yazımda belirttiğim gibi yaya kaldırımlar 
tyaların olmalı, yollarda araçların.

, ^ncak görüyorum ki uygulamada yine yol- 
saksılar ve değişik eşyalarla kapatılıyor, 
^ya kaldırımlarda ise eski düzen sürüyor.

4 eğişim bazı caddelerdeki park yasağının 
^ulamasında olmuş, o da iyi olmuş.

v Gemlik SSK Hastanesinden 
yararlanan yaklaşık 12 bin sigortalı, 
sağlık karnelerini yeniden vize 
ettirebilecekler ve yeni sağlık 
karnelerini Gemlik SSK 
Hastanesinden çıkarabilecekler. 
S Gemlik SSK Hastanesi Yardım 
Derneği tarafından hastaneye 
kazandırılan bilgisayarlar sayesinde 
sağlık karnelerinin Gemlik’te 
verilmesi işi bilgisayarlarda 
meydana gelen teknik sorunlar 
nedeniyle bir süredir yerine 
getirilemiyordu. Yapılan temaslar 
sonucu, sorun giderilince, 3 gündür 
hastanede yeni sağlık karnesi 
çıkarılmaya başlandı. Sayfa 3’de

Pembe Köşk 
sahibini bekliyor 
Yapımı tamamlandığı halde Kayma 
kam Sadettin Genç’in yerleşmediği 
Kaymakamlık Lojmanı ilçemize 
yeni atanan Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün gelmesini bekliyor.

Haberi sayfa 12’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Savaşçı’nın 100 niteliği (1)

Yine bir komutan..
Nitelikleri ve çalışmalarıyla ülke için çok önemli girişim* 

lerde bulunuyor.
Yaptıkları ses getiriyor..
Ülkenin gelişmesine barış ve nitelik adına büyük katkılar 

yapıyor.
Bu kez;
Sürekli barış, topyekün kalkınma,anlamlı ve coşkulu bir 

yaşam için "savaşçı"olmak gereğine dikkat çekiyor.
Ama bu savaşın tek cephesi var.
Vatan..
Savaşçıları toplum.
Cephaneliğini ise beyin ve yürek oluşturuyor.
Savaşın tek nedeni var.
Sağlıklı, nitelikli, kaliteli bilgiye erişim.
Ama insani değerlerden yararlanarak ve onları etkin kılarak.
Komutanın tanımladığı "savaşçı";
Sorumluluk alacak, atak olacak, bilgiyle donanarak sürekli 

güçlenecek.
Nasıl olacak?
Komutanın beyninden ve yüreğinden sıralananları biz de 

toplumla paylaşalım.
Savaşçı’nın 100 niteliği..
* Savaşçı; şükran duyacağı pek çok şey bulunduğunu bilir.
* Savaşçı’ya kendisine yapılan yardımı hatırlatmak gerek

mez. Bunu ilk hatırlayan odur, elde ettiği bütün ödülleri dost
larıyla paylaşır.

- Savaşçı; hayatın içinden kesintisiz akan tutku ırmağına 
tereddütsüz atlar.

- Savaşçı; arzularını seçmekte özgür olduğunu bilir. Bu 
kararları yüreklilikle, tarafsızlıkla ve kimi zaman gözünü karar
tarak ahr.

- Savaşçı; tutkularına kucak açar ve onlardan büyük keyif 
alır. Bir şey elde etmenin verdiği zevkleri yadsımanın gereği 
olmadığını bilir.

- Savaşçı; kalıcı şeyleri ya da zaman içinde gelişen güçlü 
bağları asla göz ardı etmez. Bir savaşçı geçiciyle kalıcı arasın
daki farkı bilir.

- Savaşçı; yalnız gücüne güvenmez,rakibinin enerjisinden 
de yararlanır.

- Savaşçı; dövüşe atıldığında sahip olduğu tek şey heye
canıdır. Bir de eğitimi sırasında öğrendiği hareket ve 
vuruşlardır.

- Savaşçı; dövüşürken şunun farkına varır. Kazanmak için 
yalnız heyecan ve eğitim yeterli değildir. Önemli olan deney
imdir.

- Savaşçı ; kışkırtmalara kulak tıkar. Esini(ilhamı) ve deneyi
mi olmazsa en iyi eğitimin bile yararı olmayacağını bilir.

- Savaşçı;asla hile yapmaz. Ancak hasmının dikkatini nasıl
> dağıtacağını da bilir.

- Savaşçı; ne kadar kaygılı olursa olsun hedefine ulaşmak 
için elinin altındaki her stratejiyi kullanır.

- Savaşçı;ne istediğini bilir. Açıklamalarla yitirecek zamanı 
yoktur.

- Savaşçı düşmanın kendisinden daha güçlü olduğunu 
görürse, savaş alanından geçici olarak geri çekilmekten utan- 
maz.Onun için önemli olan bir tek çatışmayı kazanmak ya da 
yitirmek değil, tüm savaşın nasıl sonuçlanacağıdır.

- Savaşçı; şunu çok iyi bilir. Zaferin anahtarı hasmını 
şaşırtabilmekte yatar.

- Savaşçı; asla görünüşe aldanmaz ve insanlar onu etkile 
meye çalıştığında suskun kalır. Böyle durumlardan yararlanıp 
kendi kusurlarını düzeltir. Çünkü başka insanlar savaşçı için 
mükemmel bir aynadır.

- Savaşçı;kendisini eğitmek için her fırsattan yararlanır.
- Savaşçı;savaşa girmeden önce kendine"yeteneklerimi ne 

kadar geliştirdim"diye sorar.

‘‘Üreticimizi Tarım 
Fuarı’na bekliyoruz"

Seyfettin SEKERSOZ

** SÜ<_■
İlçe Tarım it -20
Müdürü
İbrahim Çetin,
6 Ekim’de 1 *
Buttim’de
yapılacak 
Bursa 2. 
Tarım 1 İF

'oBmh
Hayvancılık ve
Fidancılık
Fuarı’na
üreticileri
davet etti. İbrahim
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık AŞ.

Çe*'n

Tarafından ürünlerini savundu. sahibi
organize 
edilen Bursa

teşhir için Fuarda olmalarını
stant verileceği sergilenerek isteyen İlçe

2. Tarım öğrenildi. üreticilere Tarım Müdürü f
Hayvancılık ve Fuarın tanıtımı tanıtımları İbrahim Çetin, 1

Fidancılık Fuarı için tüm belde yapılacak "Üreticimizi
6 Ekim 2004 ve köylere olan Tarım son teknolojik |

Çarşamba 
günü saat

tanıtıcı afişler 
gönderildiğini

makineleri, 
Tarım el aletleri

tarım aletlerini 
i yakından

12.00 de söyleyen ve ürünleri, görmeleri ve
yapılacak 
açılışla 
başlayacak. 
Fuarda

İlçe Tarım 
Müdürü 
İbrahim

Süt sağma 
makineleri, 
sulama

bilgi sahibi 
olmaları için 
Buttim’deki

Çetin, üretici sistemleri, ilaç Tarım
Gemlik köy köylünün türleri ve Hayvancılık
lerinde kendini gübre çeşitleri ve Fidancılık
kurulu bulunan geliştirmesi hakkında Fuarı’na
Kooperatiflerin 
katılımları

için mutlaka 
fuara katılması

üretici 
çiftçilerin

davet ediyo
rum" şeklinde

halinde gerektiğini mutlaka bilgi konuştu.

R4AMZM MKMŞ/Y0R
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 96 83
Fax : (0.224) 513 35 95

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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SSK’lı hastalar sağlık karnelerini almak ve vize ettirmek için Bursa’ya gitmekten kurtuldular

SSK'da sai karneleri
yeniden verilmeye başlandı

SSK Gemlik Hastanesi’nde SSK’lı sigortalılara verilmeye başlanan sağlık kar
neleri bilgisayarlarda meydana gelen bir arıza nedeniyle verilemiyordu. Arızanın 
giderilmesinden sonra sağlık karnelerinin verilmesine yeniden başlandı.
Kadri GÜLER 
Bir süredir 
bilgisayarlarındaki 
arıza nedeniyle 
sağlık karnesi 
veremeyen Gemlik 
SSK Hastanesi, 
yeniden sağlık 
karnesi vermeye 
başladı. 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu’ndan 

"Sağlık karnesi 
almak isteyen 
Gemlik, Orhangazi 
ve Iznikli sigortalılar, 
Bursa SSK Bölge 
Müdürlüğü’ne 
giderek uzun

Gemlik SSK Hastanesi’nde bir süredir bilgisayarlarda meydana gelen 
arıza nedeniyle sağlık karnesi verilemiyordu. Arızanın giderilmesi ile 
SSK’hlar sağlık karnesi almaya yeniden başladılar.

kuyruklarda 
sıraya girip, 
karnelerini 
alabiliyorlardı.
Gemlik SSK Hastanesi Başhekimliğince

■ hastaneye alınan 
bilgisayarlar

I sayesinde merkezle 
| bağlantı kurulunca 
| sağlık karneleri 
[ Gemlik’ten verilmeye 
! başlamıştı.
| SSK’hlar böylece 
! Bursa’ya gidip 

gelmekten 
i kurtulmuşlardı. 
| Yaklaşık üç aydır 
> bilgisayarlardaki 
| sorunlar nedeniyle, 
I SSK Genel 

I Müdürlüğü ile 
bağlantısı kesilen 
Gemlik Hastanesi, 
SSK’hlara sağlık 
karnesi verememiş, 
karne vizelerini de 
yapamayınca yine 
eskiye dönülmüştü. 
Hastane yönetimi 
ve AK Parti İlçe 
yöneticilerinin 
girişimleri sonucu 
aksaklıklar

umTAŞI
GEDİĞİNE I

Tıngırı yerindeya.
Merkez Bankası Başkan 
Yardımcısı buyurmuş 
“■ YTL'ye alışmayan 
dükkanını kapatsın” 
Tabii beyimizin tıngırı yerinde 
Onun için kapat demek kolay 
TL’yi koruyamayan asılsızlar, 
o koltukları terk ediniz!
İtibarsız kılanın itibarı olur mu?

giderilerek, 
geçtiğimiz günlerde 
bilgisayarı Ankara 
ile bağlantısı yeniden 
kurması sonucu 
üç gündür 
Gemlik SSK 
Hastanesi’nde 
yeniden sigortalılara 
sağlık karnesi 
verilmeye ve 
karnelerin vizeleri 
yapılmaya başlandı. 
AKSAKLIK 
GİDERİLDİ 
SSK Gemlik 
Hastanesi 
Başhekimi 
Dr. Neşet Ciğerli, 
sorunlarının 
g iderilerek yeniden 
sağlık karnesi 
vermeye başladık
larını, Gemlik, 
Orhangazi ve 
Iznikli Sigortalı yak
laşık 12 bin kişinin 
yararlandığını 
söyledi.

Fenerbahçe gerçekle 
tanıştı

Fenerbahçe kötü oynuyordu.
Ama. Kazanıyordu.
Ama. Şansı yardım ediyordu.
Herşey Mancester maçına 

kadar yolunda gitti.
Ama. Mancester’in hızlı ve fır

satçı forveti, Fenerbahçe’yi delik 
- deşik etti.

Fatih Akyel top tutamadı.
Kendine güvenini kaybetmişti.
Ayağına gelen topu oyuna 

katamadı.
Geri parası olarak Rüştü’ye 

verdi.
Alex böyle büyük bir maçta, 

başrol oynayamayacağını gös
terdi.

Fenerbahçe’nin en iyisi 
Aurelio idi.

Aurelio, Rooney ile birlikte 
maçın en etkili adamıydı.

Alex’in çizgi dışından süzülen 
korneri gol ile sonuçlandı.

Yan hakemin bu dikkatli kararı, 
belki de maçın kaderini değiştir
di.

Fenerbahçe grup lideri ola
maz.

Rakibi, Fransız Lyon’dur.
Onu mutlaka yenmesi lazım.
Aksi taktirde, grubtan çıkması 

hayal olur.
Altı gol, uzun zamandır 

yememiştik.
Mancester maçı bir ders olur.
Ve gerekli tedbirler alınır.

GÜNÜN SÖZÜ

Sabahleyin, 
Bir saat kaybeden 
Bütün gün onu arar 

“VVhately”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE olun

OKUYUN
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HU OKUTUN
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“Türkiye’de de yatırım yapın”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, yurt- 
dışında iş yapan Türk 
işadamlarını 
Türkiye'de de yatırım 
yapmaya davet 
ederek, "İşadamla 
rımızın Anadolu 
topraklarına bir vefa 
borçları vardır ve bu 
ödenmelidir" dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
TOBB ve Türk Dış 
Ticaret Vakfı tarafın
dan Bilkent Oteli 
Konferans Salonu'nda 
düzenlenen Dünya 
Türk İşadamları 5. 
Kurultayı'nın açılışın
da bir konuşma yaptı. 
Dünya Türk 
İşadamları 
Kurultayı'nın temel 
işlevinin çeşitli ülkel
erde faaliyet gösteren 
işadamlarını bir araya 
getirerek, bir sinerji 
oluşturmak olduğuna 
işaret eden Erdoğan, 
Kurultay'ın birlik ve 
beraberlik kurumunun 
pekiştirilmesini 
sağlayacağını ifade 
etti. Yurt dışında iş 
yapan işadamlarının 
Türkiye'nin dünyadaki 
misyon şefleri 
olduğunu kaydeden 
Erdoğan, küre
selleşme sürecinde 
ekonomik ilişkiler ile 
devletler arası ilişki
lerin rekabet ederce
sine paralellik arz 
ettiğini, rakip gibi 
görülmekle birlikte 
bölgeselleşme ve 
küreselleşme 
sürecinin birbiriyle 
paralellik içinde ve 
başarıyla sürdüğünü 
söyledi. Ülkelerin 
ekonomik alanda yan
lış kalmamak için 
bölgeselleşme 
hareketleri içinde yer 
alarak rekabet güçleri
ni korumayı 
amaçladıklarını dile 
getiren Erdoğan, 
soğuk savaşın sona 
ermesi ile birlikte 
askeri ve ideolojik bir
liklerin yerini 
ekonomik ve kültürel 
bütünleşme sürecinin 
aldığını söyledi. Bu 
süreçte Türkiye için 
yeni bakış açıları 
geliştirme ihtiyacı 
doğduğuna değinen 
Erdoğan, Türk

ekonomisinin bugün 
tarihinde görüşmemiş 
derecede bir sıçrama 
yaşadığını vurguladı. 
İş başına geldik
lerinde işadamlarının 
kendilerine 'bize 
güven gerekiyor, 
ülkemiz için istikrar 
gerekiyor' dediklerini 
hatırlatan Erdoğan, 
"Milletimiz sayesinde 
iktidarımız, sağlam bir 
irade koyarak 'alın 
size güven ortamı' 
demiştir. Son 6 ayda 
özel sektörümüz 28 
katrilyon liralık yatırım 
yapmıştır. Azmimizi 
artırarak bize yeni 
ufuklar göster
mesiniz" diye konuş
tu.
Dolaştığı 100'e yakın 
ülkeye hep işadamları 
ile gittiğini ve bu 
ülkelerde hep birlikte 
bir motivasyon 
kazandıklarını kayde
den Erdoğan, 21. asrı 
bir paylaşım asrı 
olarak gördüklerini ve 
bunun ön adımlarını 
attıklarını dile getirdi. 
Erdoğan şöyle konuş
tu: "Geçmiş krizlerle 
ne kadar yorul
duğunuzu biliyorum. 
Lütfen artık geçmişi 
geçmişte bırakalım, 
tereddütlere yer 
kalmasın. Karşınızda 
sağlam bir iktidar var. 
Avrupa'daki iş 
adamlarımız, Türk 
ekonomisindeki atılımı 
gördükçe özgüvenleri
ni yeniden kazanmak
tadır. Türk ekonom 
sinde artık tedirginlik, 
güvensizlik gibi 
kavramlar anlamını 
kaybetmiştir. Türkiye 
önünü gördükçe, Türk 
işadamları dünyahın 
her yerinde ayaklarını 
yere daha sağlam 
basabilmektedir" 
Ekonomide 22 ay gibi 
bir sürede on yılların 
kronik sorunlarını 
çözüme kavuşturduk
larına dikkat çeken

Erdoğan, daha 
çözülmesi gereken 
sorunlar bulun
duğunu, ancak çoğu
nun gittiğini azının 
kaldığını ifade etti. 
2004'ün ilk 6 ayı 
itibariyle özel sek
törün yatırım harca
masının yüzde 94 
oranında arttığına 
işaret eden Başbakan 
Erdoğan, ilk 7 ay 
itibariyle doğrudan 
yabancı yatırımın 1.8 
milyar dolar düzeyine 
ulaştığını belirtti.
Erdoğan, "22 ay önce 
bazıları bu seviyeleri 
hayal bile edemezdi, 
biz ise bu rakamları 
yeterli görmüyoruz" 
dedi. Bugün artık 
Türkiye'nin bir fırsat
lar ülkesi haline 
geldiğini anlatan 
Erdoğan, bu imkanları 
görebilenlerin 
kazançlı çıkabilecek
lerini vurguladı. 
Kurultayda konuşma 
yapan Singapur'da iş 
yapan Selami Genç 
isimli Siirtli 
işadamının Türk 
yatırımcıları 
Singapur'a davet 
ettiğine işaret eden 
Erdoğan, "Siirtli 
hemşerimize diyorum 
ki, gel yatırımı Siirt'te 
yap. Singapurlu bazı 
yatırımcıları da al gel, 
Siirt'te yatırıma davet 
et" şeklinde konuştu. 
36 ilin yatırım teşviki 
kapsamı içine alındığı
na işaret eden 
Erdoğan, bu yıl sonu 
itibariyle bu illerin 
sayısının artacağını 
söyledi. Bu bölgeye 
yeni yatırım havzaları 
oluşturmak istedikleri
ni belirten Erdoğan, 
Türkiye'nin dünyadaki 
bütün işadamları için 
olduğu kadar yurt 
dışındaki Türk 
işadamları için de bir 
fırsatlar ülkesi 
olduğunu vurguladı. 
Erdoğan sözlerini 

şöyle sürdürdü: 
"Ancak sizler için 
Türkiye'de yatırım 
yapmanın özel bir 
sorumluluk olduğuna 
inanıyorum. Bugün 
Çin'i Çin yapan, 
Hindistan'ı yatırım 
ortamı haline getiren 
yurt dışında iş yapan 
işadamlarıdır. Bu 
ülkenin her bireyi 
sizin başarılarınızla 
övünüyor. Bugün, 
Avrupa Birliği ile 
müzakere sürecine 
sayılı günler kaldıysa 
bunda dünyaya açılan 
müteşebbisimizin 
büyük payı vardır. Kim 
bu ülkede taş üstüne 
taş koyarsa, başımızın 
gözümüzün üstünde 
yeri vardır. Yeter ki 
işsiz insanımıza iş 
kapısı açılsın. Yanında 
ben koşacağım, koş
mayan bakan 
arkadaşım varsa onu 
da koşturacağım.
Yeter ki işadamları 
mızın önü açılsın". 
Türkiye'nin dış ticaret 
hacminin bu yıl 150 
milyon dolara çıktığı
na işaret eden 
Erdoğan, ekonomide 
demode bir devletçilik 
anlayışını geride 
bıraktıklarını, özel 
sektör olarak da bir 
kalkınma politikası 
izlediklerini ifade etti. 
Dünyaya, Türk 
yatırımcısının kendi 
kimliği ile gitmek 
zorunda olduğunu 
dile getiren Erdoğan, 
yurt dışında iş yapan 
iş adamlarımızın iş 
potansiyelini artır
manın da hükümetin 
ana hedefleri arasında 
olduğunu söyledi. 
Bugün bir çok ülkede 
Türk kökenli iş 
adamlarının daha 
saygın bir konum elde 
ettiklerini ve sektör
lerinde söz sahibi 
olmaya başladıklarını 
gördüklerini belirten 
Erdoğan, ekonomik 
anlamda yaşadıkları 
toplumlarda ağırlık
larını koymaya baş 
layan girişimcilerin 
toplumsal ve siyasi 
anlamda da bu ülkel
erde söz sahibi 
olmaya başlayacak
larını vurguladı.

İşsizlik 
yüzde 

9.3 oldu
DİE'nin Hanehalkı 
İşgücü Anketi'ne 
göre, Türkiye'de 
2004 yılının Nisan, 
Mayıs, Haziran 
aylarını kapsayan 
ikinci döneminde 
işsizlik oranı, yüzde 
9.3 olarak belirlendi. 
DİE, Hanehalkı 
İşgücü Anketi ikinci 
dönem sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre, 
2004 yılının ikinci

Hayvan 
yetiştiricilerine 

teşvik primi
Hayvancılığın 
desteklenmesi 
hakkında karar kap
samında yetiştiri
cilere 190 kg ve 
üstü karkas ağır
lığına ulaşmış 
erkek sığırlar için 
kilogram başına 
500 bin lira doğru
dan et teşvik primi 
ödenecek.
Yetiştiricilerin 
teşvikten yararlan
abilmesi için 
teşvike konu hay
vanların kesimini, 
bugün ile 15 Kasım 
tarihleri arasında 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından 
çalışma izni almış 
kombina ve mezba
halarda yaptır
maları gerekiyor. 
Bugünkü Resmi 
Gazete'de yayım
lanan konuya 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararına 
göre, teşvik primin
den yararlanmak 
isteyen yetiştirici
lerin bu hayvanları 
kendi adlarına 
kayıtlı işlet
melerinde 60 gün 
bulundurma zorun
luluğu bulunuyor. 
Prim uygulama 
esasları daha sonra 
çıkarılacak bir 

döneminde toplam 
istihdam 22 milyon 
188 bin kişi, işsiz 
sayısı ise 2 milyon 
269 bin kişi olarak 
belirlendi.
Türkiye'de toplam 
işgücüne katılma 
oranı yüzde 49.2, 
işsizlik oranı yüzde 
9.3 ve tarım dışı 
işsizlik oranı yüzde 
13.6 olarak tespit 
edildi.

tebliğle belir
lenecek. Karar 
bugün yürürlüğe *, ■ 
girdi. Öte yandan, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Hayvancılık 
Kurulu toplantısın
da sektör temsilci
leri özellikle Doğu 
Anadolu 
Bölgesinde yetiştir
ilen hayvanların 
karkas ağırlığının 
160-170 kilogram 
arası olması 
gerekçesiyle, söz 
konusu teşvik prim
inden yararlana
mayacaklarını bu 
nedenle karkas 
ağırlığın 190 kilo
gramdan 160 kilo
grama 
düşürülmesini talep 
etmişlerdi. Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü ise, Et 
Teşvik Primi uygu
lamasının, kaliteli 
ve verimli hayvan 
yetiştiriciliğini 
geliştirmek için 
yapıldığını hatır
latarak, bu nedenle 
teşvik priminin 190 
kilogramdan 
aşağıya çek
ilmesinin söz 
konusu olamaya
cağını dile getir
mişti
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B halka kucak açtı
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe Yönetim 
Kurulu tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
halka seslenilerek, 
"Hangi görüşte 
olursanız olun, 
içine düştüğünüz 
zor durumlarda 
bizden hiç 
çekinmeden 
partiye 
gelerek, yardım 
isteyiniz" denildi. 
CHP basın 
bildirisinde, 
halka, esnafa 
ve köylüye 
seslenerek, 
çözemedikleri 
sorunlarını 
kendilerine 
iletilmesini 
istediler.
CHP İlçe Yönetim 
Kurulu’nun basın 
açıklamasında, 
şu görüşlere 
yer verildi:

Karsak Deresi kirli akıyor
İznik Gölü’nün 
sularını Gemlik 
Körfez’ine boşaltan 
ve ilçemizden 
denize dökülen 
Karsak Deresi 
günlerdir 
simsiyah akıyor. 
Dereden gelen 
pis kokulardan 
şikayetçi olan 
vatandaşlar, 
gazetemizi 
arayarak, ilgililerin 
uyarılmasını 
istediler.
Karsak Deresi’ne 
bir sanayi 
kuruluşundan atık 
atıldığı tahmin 
edilirken, derenin 
çevreye saldığı pis 
koku ve görüntü 
vatandaşları 
etkiliyor.
Karsak Deresi’nin 
ortasındaki bölüm
lerin kaldırılması 

“Biz, Atatürk’ün 
kurduğu ve 
değişmez 6 ilkesini 
benimsemiş 
halkın partisiyiz. 
Hangi görüşte 
olursanız olun, 
içine düştüğünüz 
zor durumlarda, 
bizden hiç 
çekinmeden 
partiye gelerek, 
yardım isteyiniz. 
Amacımız, sizleri 
sorunlarla yaşat
maktan kurtarıp, 
sorunsuz yarınlara 
taşımaktır." 
KÖYLÜYE DE 
SESLENDİLER 
CHP basın 
açıklamasında, 
köylülere 
seslenerek, 
siyasilerin köylere 
geldiğinde 
değil, köylülerin 
ilçeye indiğinde 
CHP’ye gelerek, 
sorunlarını iletebile-

İznik Gölü’nün sularını Körfez’e akıtan ve ilçemizin Dörtyol mevkiinden geçen 
Karsak Deresi’nin bir kaç gündür kirli akması nedeniyle pis kokular saçıyor

sonucu, suların 
az aktığı dönem 
çevrede koku 
ve sivrisinek yayan 
dere, SSK 
Hastanesi’ne

CHP İlçe Başkanı, içine düştüğünüzü zor durum 
larda partimize gelerek, yardım isteyiniz dedi.
çekleri belirtilerek, 
"Bizler, sizlerin 
sorunlarını dile 
getirelim. Çözümler 
üretelim.
Unutmayın, bizleri 
harekete geçireceek 
olan sîzlersiniz.
Çalışmaya 
zorlayacak olan da 
sizlersiniz. İşiniz 
çözüme ulaşıncaya 
kadar bize gelmek

zarar veriyor. 
Öğrenildiğine göre, 
son günlerde 
SSK Hastanesi’nde 
de sivrisineklerden 
hastaların rahatsız 

ten asla çekin
meyiniz. Çünkü, 
CHP sizlerle vardır. 
Sizler, oylarınızla 
bizlere ders 
verirsiniz ama, 
bizler size asla. 
Hangi görüşte 
olursanız otun 
partimize 
gelmekten 
çekinmeyin. “ 

olduğu, hastane 
yönetiminin 
sinek mücadelesi 
yapmasına karşın, 
bununla başa çıka
madığı belirtildi.

Belediye 
Meclisi

7 Ekim’de 
toplanacak
Gemlik Belediye 
Meclisi Ekim ayı 
olağan toplantısı 7 
Ekim 2004 
Perşembe günü 
saat 14.00 de 
yapılacak.
Gündemindeki 
maddeleri 
görüşmek üzere 
toplanacak olan 
Belediye Meclisi 
toplantısı için 
Belediye 
Hoparlörüyle 
Meclis üyelerine 
çağrı yapılıyor.

ELEMAN 
ARANIYOR
Evde çalıştırılmak 

üzere yardımcı 
BAYAN ARANIYOR

Sigara içmeyen ve 
40 yaşa kadar tercih sebebidir. 

Tel: (0.224) 514 84 56

r BURSA HAKİMİYET VE ? 
5 KENT GAZETELERİNE ! 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR 1 
1 KÖRFEZ REKLAM J 
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1 
L M* ■■ «Mi MM ■!

abone oldunuz mu?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Ekim dönemi 
olağan Belediye 
Meclis toplantısı 
gündeminde 3 
madde görüşüle
cek.Meclis, 
1-2005 yılı 
Belediye Vergi 
Resim ve 
Tarifeleri, 
2- 2005 yılı 
Belediye Gelir ve 
Gider Bütçesi ile 
Bütçe Karama 
mesi, 3- İmarla 
ilgili konuları 
görüşecek.
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Türkçe, dünyada 22 farklı dili etkiledi
Bugüne kadar başka 
dillerin Türkçe 
üzerindeki etkisi 
araştırıldı. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Günay 
Karaağaç ise 
Türkçe'nin dünyada 
22 dil ile ilişki içinde 
olduğunu ortaya 
koydu.
Öğrenme ve öğret
meler sürecinin bir 
sonucu olan bu 
diller arası alışver
işler, o dillerin 
konuşurlarının 
türlü düzlemlerdeki 
karşılıklı ilişkilerinden 
ortaya çıkar. Dillerin 
dünya üzerinde 
kapladığı coğrafya ile 
bu coğrafyada 
yaşayanların ilişkiler 
süreci, yani 
tarih, bu konunun 
ana eksenleridir; 
çünkü her kişi ya da 
topluluk, ken
disininkinden farklı 
coğrafyalarda 
yaşayan ve farklı bil
gilendirme yolların
dan geçmiş başka 
kişi ya da topluluklar
dan yeni şeyler 
öğrenir ve 
Öğrendiklerinin adını 
da kendi diline taşır. 
Bilgilenme, bir 
toplumun kendi yapıp 
etmeleri kadar

başka toplumlardan
öğrendikleri veya 
öğrenebildiklerine de 
bağlıdır. Günümüz 
insanının 
bilgilerinin büyük 
kısmı, içinde yaşadığı 
toplumdan 
çok, başka toplum- 
lara aittir. Çağımız 
insanının birden 
fazla yabancı dile 
gerek duyması da bu 
yüzdendir. Eski 
devirlerde göçler, 
savaşlar, ticaret ker
vanları ve din 
yayıcılarıyla taşın
abilen bilgiler, bugün, 
çok kısa bir sürede 
dünyanın her yerine 
ulaşabilmektedir. 
Küreselleşmeyi bu 
anlamda, tekniğin 
dünyayı küçültmesi 
anlamında anlamak 
gerekmektedir. 
TEKNOLOJİ DİLİ 
DEĞİŞTİRDİ 
Eski devirlerde yal
nızca yöneticilerini 
eğiten halklar, tek 
tanrılı 
dinlerle birlikte 
eğ iti m-öğreti m hizme- 
tinindemokratik- 
leşmesiyle, cami 
avlularındaki 
medreseler ile kilise 
avlularındaki man
astırların bu 
demokratikleşmenin 
başlangıç noktalarını

oluşturmasıyla hız
kazanan bilgi biriki
mi, daha bu çağlarda 
ulusal sınırlara sığ
maz olmuştu. Dillerin 
yazı ve ses kayıt 
cihazlarıyla kolayca 
başka yer ve zaman
lara taşınabilmesi, 
dünyayı, ‘çok gezenin 
çok bildiği bir dünya’ 
olmaktan çıkarıp, 
‘çok okuyan veya 
çok dinleyenin çok 
bildiği bir dünya’ 
halin getirmesi, bilgi 
birikiminin ve 
ulaşılan yeni bilgi
lerin çok kısa bir 
sürede dünyayı 
kuşatabilmesi, küre
selleşmenin anlamı 
olmuştur.Topluluklar 
arasındaki tarih ve 
coğrafya farklılığına 
doğru orantılı olarak 
bağlı olan bu almalar, 
binlerce yıl önce 
başladığı kabul 
edilen, henüz tamam
lanmamış ve hiç bir 
zaman da sona 
ermeyecek olan bir 
süreci, “dil ailelerinin 
oluşma süreci”ni 
temsil ederler. Arka 
planında, yakın 
zamana kadar bir 
hanedanlar tarihi 
olan dünya tarihinin 
kavim bölünme ve 
birleşmelerinin 
yattığı bu toplumlar

arası ilişkiler süreci,
yerliyersiz, gönüllü 
gönülsüz, haklı hak
sız dil bölünme ve 
birleşmeleri yaratır; 
her dil, bir başka 
dilden şu veya bu 
ölçüde etkilenerek, 
tarih dediğimiz bu 
süreç,böylece sürüp 
gider. Tarihçilerin en 
güvenilir kayn aklan 
olarak dil verileri, 
bize, tarihin bir 
savaşlar tarihinden 
ibaret olmadığını, 
savaşların 
birkaç saatlik, birkaç 
günlük işler 
olduğunu, asıl 
tarihin, savaşlar da 
dahil, bir ilişkiler tari
hi, bir öğrenmeler ve 
öğretmeler süreci 
olduğunu göstermek
tedir.
TÜRKÇE EN YAŞLI 
DİLLERDEN 
Türkçe, bugün 
yaşayan dillerin en 
yaşlılarından 
biridir ve bu tarih 
derinliği yanında 
mekanca da geniş 
bir coğrafyaya sahip
tir. Türkçenin 
konuşucuları, bu 
geniş tarih ve 
coğrafya diliminde 
birçok devlet 
kurmuşlar, komşuluk
larında yer alan kav- 
imlerden birçok

bilgi öğrenmişler ve
komşularına da 
birçok bilgi 
öğretmişlerdir. 
Dolayısıyla, Türklerin 
komşularına 
öğrettikleri ile 
komşularından 
öğrendikleri bilgilerin 
adları, Türkçe ile ona 
komşu olarak 
yaşayan başka 
diller arasında, 
oldukça zengin bir 
söz alış verişine 
yol açmıştır, 
öğrenme ve öğret
meler sürecinin bir 
sonucu olan bu 
diller arası alışver
işler, Türkçe kadar 
komşusu 
ulusların dillerini de 
ilgilendiren bir 
konudur.
Türkçe ve komşu 
diller konusunda, 
bugüne kadar yüzün 
üzerinde kitap ve on 
binin üzerinde 
makalenin 
yazılması, Türkçenin 
tarihçe derinliği ve 
coğrafyaca 
genişliğinin bir sonu
cudur. Sayıları böyle- 
sine kabarık 
olan bu kitap ve 
makaleler içinde, 
türkologlara ait 
olanlar, pek sınırlı 
sayıdadır; çünkü 
dediğimiz gibi,

bu konu, türkologlar
kadar Sinolog, hun- 
garolog,islavist, ara- 
bist, vb. araştırma
cıları da İğrendirmek
tedir. “İlk çağlardan 
beri, gerek Avrupa 
gerekse Asya’daki 
tarım kuşağında 
yaşayan ülkelerin 
tarih kayıtlarında 
geçen ve hep kuzey
den geldiği söylenen 
kavimler arasında 
değişik adlarla da 
olsa yer alan Türkler, 
tarihin bildiği 
kadarıyla, sadece 
bozkır kuşağının tek 
hakimi olmakla 
kalmamışlar, aynı 
zamanda, Çin, Kuzey 
Hindistan ve 
Ortadoğu’yu içine 
alan tarım kuşağını 
da yurt edinmişlerdi. 
Bu sebeple de 
bugün, nüfus yoğun
luğu Türkistan, Hazar 
çevresi ve Anadolu 
ekseninde olmak 
üzere yaklaşık 6-7 
milyon kilome
trekareyi kaplayan j 
Türk dili, tarih içinde^ 
Sibirya’dan Doğu 
Avrupa’ya, Orta 
Asya’dan Orta 
Akdeniz’e kadar yak
laşık 11 milyon kilo- ] 
metrekarelik 
bir coğrafyaya 
yayılmıştır” .

IV!

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. 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. 5131133
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
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

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)

i

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 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz______________514 88 70

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

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 5.13 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

GEMLİK TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAR

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
işyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 53 67
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MEB 9 bin “öğretici” alacak
- Milli Eğitim hazırlanan ve Yurt dışı yük Operatörlüğü,

Bakanlığı, beş Bakanlar seköğretim Bilgisayar
bini İngilizce, Kurulu'ndan kuramlarının Teknolojisi ve
dört bini de geçmeyi İngilizce dili ve Programlama,
bilgisayar bekleyen edebiyatı Bilgisayar
branşında kararnameye bölümleri ile Donanımı,
olmak üzere göre alınacak eğitim dili Bilgisayar
toplam dokuz dokuz bin İngilizce olan Programcılığı,
bin sözleşmeli öğretici 10 ay yüksek öğre Bilgisayar
öğretici istih- görev tim kurumu Operatörlüğü
dam etmeyi yapacak. mezunlannın ve Teknikerliği
planlıyor. İngilizce dil yanı sıra Kamu bölümlerinden
İngilizce dil öğreticisi Personeli mezun olan-
öğreticiliğine olarak Yabancı Dil lann başvuru
en az 40 kredi- görevlendirile Seviye Tespit lan da kabul
lik İngilizce ceklerin yük Sınavı (KPDS), edilecek.
eğitimi aldık seköğretim TOFEL ve Bilgisayar
larını belge kuramlarının lELTS'de yük Teknolojisi ve
lendirmeleri İngilizce sek düzeyde Programlama,
koşuluyla yük Öğretmenliği, başan Bilgisayar
sek öğretim Ingiliz Dili ve gösteren Donanımı,
kuramlarının Edebiyatı, üniversite Bilgisayar
Almanca ve Amerikan mezunlan da Programcılığı,
Fransızca Kültür ve öğreticilik Bilgisayar
bölümü Edebiyatı, için başvura operatörlüğü
mezunları da Ingiliz Dil bilecek. ve Teknikerliği
başvurabile Bilimi veya Meslek Yüksek bölümlerinden
cek. Inglizce Okulları'nın da mezun
Bakanlık bölümlerinden Bilgisayar, olanlann
Personel mezun Bilgisayar başvuruları
Genel olmaları Bilimleri, kabul
Müdürlüğü'nce gerekiyor. Bilgisayar edilecek.

Vergi indirimi için 
alternatifler

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

Izgara Köfte 
ye Sulu Yemek 

Çeşitleri

TADINA 
DOYAMAYACAKSINIZ 

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur _UL_
EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50

Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile 
Maliye Bakanı 
Kemal 
Unakıtan'ın da 
açıkladığı 
vergi oran
larında indirim 
yapılması 
konusunda, 
çeşitli alter
natifler 
üzerinde duru
luyor. 
Hazıklıkları 
süren 3 yıllık 
yeni ekonomik 
program 
çerçevesinde 
IMF ile de 
tartışılan vergi 
düzen
lemelerinde, 
gelir, kurum
lar, katma 
değer ve 
banka sigorta 
muameleleri 
vergisi başta 
olmak üzere, 
geniş kitleleri 
ilgilendiren 
vergilerde ne 
yapılabileceği 
tartışılıyor. 
Bu arada daha 
önce çıkarılan 
vergi düzen
lemeleri 
uyarınca, 
kurumlar ver
gisi oranı 1 
Ocak 2005'de 
yüzde 33'den 
30'a düşecek. 
Teknik çalış-

malarda, vergisi olmasa dahi,
kurumlar ver oranları oluş bazı ürünlere
gisi oranının, turuyor. Halen uygulanan
2006 yılında yüzde 1, KDV'nin yeni
da birkaç yüzde 8 ve yılda aşağı
puan daha yüzde 18 çekilmesi
aşağı çekilip olarak uygu hemen hemen
çekilemeye lanan KDV'de kesinleşti. Bu
ceği belir yüzde 18'lik çerçevede
lenecek. genel oranda ilacın ardın
Gelir vergisi 1-2 puanlık dan tedavi
tarifesinin de indirim yapıl hizmetlerine
yeniden göz ması da uygulanan
den geçirildiği tartışılan alter KDV de, 1
çalışmada, natifler arasın Ocak 2005'den
kurumlar da bulunuyor. geçerli olmak
vergisine Ancak üzere yüzde
paralel gelir geçmişte 18'den
vergisinde de yapılan yüzde 8*e
az da olsa KDV indirimi düşürülecek.
bir oran sırasında, Tedavi
indirimine iddiaların hizmetlerinde
gidilip aksine vergi ki KDV indiri
gidilmemesi gelirlerinde mi, bu nedenle
araştırılıyor. artış değil, daha çok
KDV tam tersine bir özel hastane
ORANLARI azalma olması ve diğer
Vergi oran ekonomi sağlık kuru
larında indirim yönetimini luşları ile
çalışmalarının düşündürüyor. doktor
ağırlıklı bir Diğer yandan muayenehane
diğer mad KDV oranların ücretlerinde
desini de, da genel bir düşüşe
katma değer indirim yol açacak.

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
" BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR

SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
“ ORKENT SİTESİ - MANASTIR

cS=, SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

CF* 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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Türkçe’yi iyi kullanamıyoruz
»Türk Dil Kurumu 
(TDK) Başkanı Prof. 
Dr. Haluk Şükrü 
Akalın, Türkçe'nin 
zengin söz varlığının 
kullanılamadığını ve 
Türkçe bilinci 
gelişmediği İçin 
yabancı kelimelerin 
kullanıldığını 
bildirdi.
Prof. Dr. Akalın, 
Radyo Televizyon 
Ûst Kurulu (RTÜK) 
tarafından Tümen 
Otel'de organize 
edilen Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi 
Yerel ve Bölgesel 
Yayıncılara Eğitim 
Seminerl'ne konuş
macı olarak katıldı. 
Prof. Dr. Akalın, 
burada yaptığı 
konuşmada, 
Türkçe'nin 12 milyon 
kilometrekare alan
da çeşitli lehçelerde 

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

No : 3/B OEMLİK Tel : (0.224) 513 Ç>6 83
.Fax : (0.224) 513 35 95

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

bÜrsahÂkMyetVe "!
KENT GAZETELERİNE

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

konuşulduğunu 
belirterek, "Türkçe; 
kökleri yüzyıllara 
uzanan ve geniş bir 
coğrafyada 
konuşulan, yazı, 
sanat, edebiyat, 
kültür ve bilim dilidir. 
Biz de kurum olarak 
toplumda Türkçe'nin 
doğru ve güzel 
kullanımı İçin 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu 
konuda da kitle 
İletişim araçlarına 
büyük görevler 
düşüyor. Dili 
geliştirip, zengin
leştirecek olan 
yazarlardır, şairlerdir, 
yayıncılardır" dedi. 
Türkiye'de Türkçe 
bilinci gelişmediği 
İçin olur olmaz 
yerlerde yabancı 
kelimeler kul
lanıldığını kaydeden

Prof. Dr. Akalın, 
"Türkçe'nin zengin 
söz varlığını kul
lanamıyoruz. 
Türkçe'nin zengin 
söz varlığından 
haberimiz olmadığı 
İçin de yabancı 
kelimeler 
kullanıyoruz. 
Toplumda Türkçe 
bilinci yok.
Kasap bile 
dükkanının 
adını yabancı

İsimlerden 
koyuyor. 
Bu yabancı 
kelimeler 
kitle İletişim 
araçlarında 
kullanıldığı 
zaman dildeki 
bozulma daha 
da hızlanır. 
Artık evlerde 
oturma düzen
leri televizyona 

göre düzenleniyor. 
Onun İçin bu kitle 
iletişim araçlarında 
Türkçe'yi doğru ve 
güzel kullanmak 
zorundayız" diye 
konuştu.
Prof. Dr.
Akalın, Türkçe'ye 
girmiş yabancı 
kelimelerin kul
lanımında çoğu 
zaman yanlışlık 
yapıldığını da 
sözlerine ekledi.

Sayfa 8

'Wtılar en 
geç 2 ayda 
çözülmeli”

Türkiye Devlet 
Bakanı Kürşad 
Tüzmen, 
beraberinde 500 
kadar İşadamı 
olduğu halde, 
bugün Iran Ulaştırma 
Bakanı ve KEK 
Eşbaşkanı Ahmed 
Hürrem İle 
bir araya geldi.
Düzenlenen toplantı
da buluşan İkili, 
Türkiye İle İran 
arasındaki ekonomik 
İlişkileri masaya 
yatırdı.
Toplantıda yapılan 
açış konuşmalarının 
ardından söz alan 
İran Ulaştırma Bakanı 
ve KEK Eşbaşkanı 
Ahmed Hürrem, 
Türkiye Devlet 
Bakanı Kürşad 
Tüzmen İle 
görüşmekten duy
duğu memnuniyeti 
dile getirdi. Hürrem, 
"Son dönemlerde 
Iran İle Türkiye 
arasında İhaleler 
nedeniyle yaşanan 
sıkıntıların en geç 2 
ay İçerisinde 
çözüme kavuşmasını 
umut ediyorum" 
dedi.
Türkiye He Iran 
arasında yaşanan 
sıkıntıların atlatıl
masının yakın 
olduğunun altını 
çizen Hürrem, "Her İki 
ülke de 3. dünya 
ülkeleri İle birlikte 
ortak çalışmalar 
İçerisine girmelidir* 
İfadesini kullandı. 
Hürrem'den sonra 
söz alan ve Hürrem

İle çalışma 
arkadaşlarına İki ülke 
arasında ticaret 
hacminin artmasın
da oynadıkları rol 
nedeniyle teşekkür 
eden Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen İse, 2 
yıl öncesine kadar 1 
milyar doların altın
da olan ticaret 
hacminin bu 
yıl 3 milyar dolar 
hedefine hızla 
yaklaştığını belirtti. 
Türkiye'nin İran'dan 
İthal ettiği doğalgaz I 
miktarına değinen 
Bakan Tüzmen, 
İki ülke ticaret 
hacminin dengeli bir 
şekilde gelişmesi 
gerektiğini İfade 
ederek, "İran tarafı, I 
tarifeleri bir an önce 
İndirmelidir" 
diye konuştu. 
Turkcell ve TAV'ın ı 
İran'da aldığı 
İhalelerin yürürlüğe 
girebilmesi İçin par- ■ 
lamento onayının 
şart koşulması He İlgili 
konuya da değinen 
Tüzmen, "Konu, 
İran'a yatırım 
yapacak diğer 
Türk flrmalan açısın
dan hassasiyetle 
takip ediliyor" 
açıklamasında 
bulundu. Tüzmen, 
anlaşmalann parla
mento onayına 
sunulması süreci ve 
karar verme 
mekanizması gibi 
konular hakkında 
Hürrem'den bilgi 
almak İstediğini 
sözlerine ekledi

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
YAPILABİLİR SATILIK ARSA

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■

ABONE OLUN
OKUYUN
OKUTUN
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(.I şiddetindeki depreme her zaman hazır olan
Deprem profesör
leri Marmara 
Denizi'nde önceki 
gün gerçekleşen 
4.0 büyüklüğündeki 
depremi değer
lendirdi. Son 
depremin önemli 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, 
Marmara'daki olası 
deprem için çarpıcı 
açıklamalar yaptılar. 
Jeofizik Kurumu 
Genel Başkanı Prof. 
Dr. AhmetErcan, 
dünkü depreme 
ilişkin, "Bir tek 
depreme bakarak 
'bunun arkasından 
büyük bir deprem 
gelecektir' diyemey
iz" dedi.
Grand Cevahir 
Oteli'nde düzenle
nen "Deprem 
Şurası-2004"e 
katılan Prof. Dr. 
Ercan, Marmara 
Denizi'nde 
gerçekleşen 4.0 
büyüklüğündeki 
depremi 
değerlendirdi. 
Prof. Dr. Ercan, 
dünkü depremin 
"uyarıcı bir deprem 
olduğunu, 'öncü* ya 
da 'artçı' deprem 
demenin anlamı 

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 3595

olmadığını" söyledi. 
"Bu depremin 
Marmara'da gerilim
in biriktiği anlamına 
geldiğini" kaydeden 
Prof. Dr. Ercan, 
"Marmara 
Denizi'nde son 
yüzyılda 2.5-3 metre 
atım yapabilecek 
kadar bir gerilim 
biriktiğini" bildirdi. 
Prof. Dr. Ercan, 
"beklenen büyük 
boyutta deprem 
oluncaya kadar 
büyüklüğü 2.0 ile 
6.0 arasında önden 
gelen depremlerin 
olabileceğini, bun
ların hepsinin de 
olası büyük 
depremin uyarıcıları 
olduğunu" dile 
getirerek, şöyle 
devam etti:
"Bilimsel açıdan 4.0 
büyüklüğündeki 
deprem önemlidir. 
Marmara'da 
depremin hazırlan- 
makta olduğunu 
gösterir. Bir tek 
depreme bakarak 
'bunun arkasından 
büyük bir deprem 
gelecektir' 
diyemeyiz.
Marmara, 
yüksek tansiyonu

yaşıyor. 
Marmara'da 1999 
öncesi 1000 olan 
tansiyon şu anda 4 
bin 500'e varmıştır. 
Ne zamana varınca 
patlama olur, bunu 
bilemiyoruz. Ama 
yay gerilmiştir.
Deprem 10 yıl 
gecikmiştir. 6.4 
büyüklüğünde 
deprem her zaman 
olabilir, ama 7.5 
büyüklüğünde 
depremin olabilme
si için 113 yıl bekle
mek gerekiyor. Bu 
büyüklüktedeprem 
beklemiyorum." 
Marmara'da 2 
deprem olacağını 
savunan Prof. Dr. 
Ercan, "bunlardan 
birisinin İstanbul 
önünde 6.5 büyük
lüğünde, diğerinin 
de Marmara Ereğlisi 
önünde 7-7.2 
büyüklüğünde 
meydana 
geleceğini" 
ileri sürdü.
"İSTANBUL İÇİN İYİ 
BİR DUYURU" 
Bugün için en 
önemli bulgunun, 
"1999 depreminin 
ucunun düz değil 
çatallı olduğudur" 
diyen Ercan, şunları 
kaydetti: "Bu neyi 
gösteriyor?
Marmara kolunun, 
yani Adalar ve 
Çınarcık kolunun 
kırıldığını gösteriy
or. Adalar, Çınarcık, 
Yalova merkezli bir 
deprem olmayacak
tır. Deprem artık 
yanal yönde değil, 
doğu-batı yönünde 
hareket edecektir.

Bizim konutlarımızı 
doğu-batı yönünde 
patlayacak bir 
depreme göre 
hazırlamamız 
gerekiyor. Böyle bir 
deprem olursa, 
önceki kurgulardaki 
gibi 75-150 bin kişi 
ölmeyecek. Fayın 
çatal biçiminde 
kırılması ölüm 
sayısını çok azalta
caktır. Bu, İstanbul 
için iyi bir duyu
rudur." 
"ÖNCÜ YA DA 
ARTÇI DİYEMEYİZ" 
Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube 
Başkanı Doç. Dr. 
Oğuz Gündoğdu 
da, dün meydana 
gelen 4.0 büyük
lüğündeki depreme 
ilişkin bilim 
adamlarının ortak 
bir çalışma yapıp 
açıklamada bulun
ması gerektiğini, 
bunun dışındaki 
açıklamaların ise 
spekülasyondan 
öteye gitmeyeceği
ni bildirdi.
"17 Ağustos depre
minden sonra 
Marmara 
Denizi'ndeki faylar 
tetikleneceği kadar 
tetiklendi. Artık 
tetikleme olayı yok" 
diye konuşan Doç. 
Dr. Gündoğdu, 
"tehlikeyi Adalar'ın 
önünde bek
lemediğini, 
tehlikenin 
Marmara'nın 
ortasında 
olduğunu" 
söyledi.
Doç. Dr. Gündoğdu; 

şunları kaydetti: 
"Bu deprem için 
'öncü' ya da 'artçı' 
diyemeyiz. Çünkü 
mekanizme hakkın
da bir şey bilmiy
oruz. 'Artçı deprem' 
diyebilmek için 17 
Ağustos kırığının 
üzerinde olması 
şart. İkincisi de 
aynı karakterde 
olması lazım. Bu 
küçük bir deprem, 
çözümü güç. Ancak 
jeofizikçilerin 
yapacağı dalga 
çalışmalarıyla 
durum öğrenilebilir, 
böyle bir çalışma 
da henüz yok." 
DİĞER UZMANLAR
IN YORUMU 
Ulusal Deprem 
Konseyi Üyesi İTÜ 
Öğretim üyesi Prof. 
Dr. Haluk Eyidoğan 
da, "Deprem 
Şurası" toplantıları
na verilen aralarda 
basın mensu
plarının soruları 
üzerine yaptığı 
açıkiamada, 
Mürefte ve İzmit 
Körfezi arasında 
uzanan fay 
üzerinde orta 
boyda bu tür 
depremlerle 
karşılaşmanın 
her zaman olası 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Eyidoğan, 
"bu depreme öncü 
ya da artçı demenin 
de doğru 
olmadığını, bu 
konuda yeterli 
delilin bulun
madığını" vurgu
ladı.
İTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Naci Görür 
de, dün meydana 
gelen depreme 
ilişkin, "öncü ya da 
artçı mı?
sorularının 
spekülasyona 
neden olacak 
bir yaklaşım 
olduğunu, dünkü 
depremin 
rotasyonu hakkında 
kesin bir bilgisi 

bulunmadığı, 
yapılacak çalış
malardan sonra 
bunun hangi fay 
üzerinde olduğu
nun ortaya çıkarıla
cağım" 
bildirdi.
Prof. Dr. Görür, 
"depremin Çınarcık- 
Adalar arasında 
olduğunun 
söylendiğini, bura
da iki fay sistemi 
bulunduğunu, 
birinin Adalar'ın 
güneybatı-güney- 
doğu doğrultusun
da ve yaklaşık 65 
kilometre uzun
luğunda doğru 
akımlı bir fay, 
diğerinin de Çınar
cık Havzası'nın 
güneyinde 
normal faylardan 
olduğunu" anlattı. 
Depremin buralarda 
olmuş olabileceğini 
dile getiren 
Prof. Dr. Görür, 
şöyle dedi: "Bu 
deprem ne anlama 
geliyor? Öncü ya 
da artçı olduğunu 
söylemek 
önemli değil. Bize 
şunu gösteriyor ki, 
Marmara'nın 
tabanında canlı fay
lar var ve bunlar 
zaman zaman 
deprem üretiyorlar. 
Marmara'nın tabanı 
sürekli olarak 
stres biriktiriyor, 
kabuk zorlanıyor, 
bu kabuk zaman 
zaman küçük 
depremler 
üretiyor.
Marmara'da 
böyle depremlerin 
olması son derece 
doğaldır. Bunların 
sayısı artabilir, 
ta ki beklediğimiz 
büyük deprem 
gelinceye kadar. 
İzmit depreminde 
Adalar fayının 
kırıldığı doğru 
değil. Marmara'nın 
içine 1999 
depremi girmedi."
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YTL’nin piyasaya etkileri
Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mahir 
Fisunoğlu, YTL'nin 
hayata geçerken 
enflasyon ve dövizin 
kısmi artış göstere
ceğini söyledi. 
Adana Ticaret 
Borsası'nda (ATB) 
düzenlenen konfer
ansa, paradan sıfırın 
atılması konusunda 
daha önce tecrübe 
sahibi olan 
Ispanya'ya giderek 
araştırmalar yaptık
tan sonra Adana'ya 
dönen Prof. Dr. Mahir 
Fisunoğlu konuşmacı 
olarak katıldı: YTL'nin 
paramızdan sıfırın 
atılması anlamına 
geldiğini ve Türk 
Lirası'nın dünyanın 
en fazla sıfırı olan 
paralarından

^olduğunu belirten 
Prof. Dr. Fisunoğlu, 
son 30 yılda 
yaşadığımız yüksek 
ve dalgalı enflasy
onun, paramıza 
sürekli yeni sıfırların 
eklenmesine yol 
açtığınrifade etti. 
5 Aralık 1927'de 
başfayan paraya sıfır 
eklemenin sonucu 
olarak 5 Kasım 
2001'de dünyanın en 
büyük kupürü olan 
20 milyon liranın 
basımına, kadar 
gelindiğini anlatan 
Prof. Dr. Mahir 
Fisunoğlu, kısa 
vadeli politikaların ön 

’ plana geçtiği ve uzun 
j vadeli makro
ekonomik poli
tikaların uygulan-

madiği son 30 yılda, olan ilk ülkelerdi.
sonunda siyasi 
istikrarsızlığı da 
yanında getirince, 
hem siyaseten hem 
de iktisaden 
istikrarsız bir yapı 
oluştuğuna işaret 
etti. Prof. Dr. 
Fisunoğlu, 
"1970'lerde başlayan 
enflasyonist süreçte 
emisyon hacmi 31 
Aralık 2003 tarihinde, 
1980 yılı sonuna 
kadar 38 bin 318 kat 
artarak 10.7 katrilyon 
liraya ulaşmış olup 
daha da kötüsü bu 
büyüklüğün yüzde 
33'ü, 20 milyon liralık 
küpürlerden oluşuy
ordu. Bunun sonucu 
olarak ne muhasebe 
kayıtları, ne akaryakıt 
pompaları, ne para 
makineleri, bu kadar 
sıfırı taşıyamaz ve 
ödemelerde daha 
büyük küpürler 
gerekli hale geldi. 
Yüksek ve dalgalı 
enflasyon sonucu 
TL'nin yanında başka 
paralan değişim 
aracı, tasarruf ve 
servet biriktirme 
aracı olarak kullan
maya başladık. Bizim 
durumumuzdaki 
başka ülkeler 
paradan sıfır 
silmişlerdi. İsrail, 
Polonya ve 
Bulgaristan başarılı 

Arjantin ve Brezilya 
ise sıkı para ve 
maliye programlarını 
sürekli uygulaya
madıkları için 
başarısız oldular" 
dedi.
YTL ile neler ola
cağını da anlatan 
Prof. Dr. Fisunoğlu, 
öncelikle bütün 
muhasebe sistemleri 
ve ödeme sistem
lerinin (bankamatik
ler, yazarkasalar, 
akaryakıt pompaları 
vs.) değişeceğini, 
daha çok kuruş kul
lanılacağını, yeni par
aların 1, 5, 10, 20, 50 
ve 100 liralık kupür 
ve 1, 5, 10, 25, 50 ve 
100 kuruş olacağını 
söyledi. 2005 yılı 
boyunca eski ve yeni 
paraların birlikte 
tedavülde olacağını, 
bir yılda büyük 
bölümünün 
piyasadan çekileceği
ni belirten Prof. Dr. 
Fisunoğlu, fiyatların 
da bir yıl boyunca 
hem yeni hem eski 
lira cinsinden 
etiketleneceğini, sıfır
ların silinmesi ile 1 
milyon TL'nin de 1 
YTL olacağını 
^kaydetti.
YTL'nin olası etkileri 
arasında "yuvarlama 
etkisi" denilen, fiyat
ları yukarıya doğru 

yuvarlama tehlikesi 
olduğunu, bunun da 
fiyatların biraz art
masına ve enflasy
onun yükselmesine 
yol açabileceğini 
anlatan Fisunoğlu, 
"Ancak bunlar geçici 
olaylardır. Firmalara 
'menü maliyeti' 
denilen ek bir maliyet 
getirecek. Ne kadar 
eğitim verilirse 
verilsin, alışverişte 
para üstü alma- 
verme nedeni ile 
zaman kaybı artacak. 
Yeni para ile psikolo
jik bir rahatlık yaşay
acağız. Ama örneğin 
borsadaki hisse 
senetlerinin fiyatları 1 
kuruşun altına düşe
bilecek. 31 Arahk'a 
doğru piyasalarda 
bazı spekülatif 
hareketler görülebilir. 
Önce kritik tarih 17 
Aralık. AB Türkiye'ye 
müzakere tarihi 
verirse bir iyimserlik, 
vermezse, ya da ara 
formüllere saparsa 
karamsarlık oluşa
bilir. Bir de YTL'ye 
geçişte kuşkuları 
olanlar, kendilerini ve 
birikimlerini güvene 
almak için yabancı 
paralara geçip ne 
olup biteceğini 
görmek için bir süre 
beklemeyi 
düşünebilirler. Bu 
durumda döviz fiyat
ları yükselir. Bazı 
kişiler de mal satın 
alıp beklemeye 
başlayabilir. Bu da 
zaten yuvarlama etk
isi ile fiyatlar bir mik
tar yükseleceğinden 
geçici kazançlar 
oluşmasına yol aça
bilir" diye konuştu.

Döviz 
mevduat 

hesaplarında 
azalma var

Bankalardaki toplam 
döviz mevduat 
hesapları, 10-17 
Eylül 2004 tarihleri 
arasında 222 milyon 
dolar azalarak, 71 
milyar 670 milyon 
dolara indi.
Merkez Bankası veri
lerine göre, 10 
Eylül'de toplam 
döviz mevduat 
hesapları, 71 milyar 
892 milyon dolar 
düzeyindeydi.
Döviz tevdiat 
hesapları toplamı 
aynı dönemde 170 
milyon dolar geriley
erek, 54 milyar 778 
milyon dolar oldu. 
Yurt içi döviz tevdiat 
hesapları toplamı, 
226 milyon dolar 
düşüşle 
52 milyar 213 milyon 

MMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSm ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMM 

mıtnuiEm
Urlu 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 

dolara inerken, yurt 
dışı döviz tevdiat 
hesapları ise 56 
milyon dolar artarak, 
2 milyar 565 milyon 
dolara çıktı.
Bankalararası inter- 
bankta döviz tevdiat 
hesaplan ise 1 mily
on dolar azalarak, 
596 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Merkez Bankası'nın 
geçici verilerine 
göre, 17 Eylül tari
hinde 16 milyar 892 
milyon dolar olan 
kredi mektuplu döviz 
tevdiat hesapları ve 
süper döviz 
hesapları ise 24 
Eylül itibarıyla 181 
milyon dolar artarak 
17 milyar 73 milyon 
dolara çıktı. "

HASTABAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR
TEL :513 26 10

f BURSA HAKİMİYET VE '
■ KENT GAZETELERİNE ■
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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Hangi balık için hangi 
baharat kullanılmalı?

Balık pişirilirken, 
baharat kullanımı da 
önemli yer tutuyor. 
Gurme ustaları, balık 
yemeklerinde kul
lanılması gereken 
baharattan şu 
şekilde sıralıyor: 
Fesleğen: Yengeç, 
Istakoz ve karides 
gibi kabuklu deniz 
ürünlerinden yapılan 
yemeklerde.
Defne yaprağı: 
Bilumum balık buğu- 
lamalannda, haşla
malarda, balık şişte. 
Keraviye: Buğulama, 
haşlama ve 
dolmalarda.
Zencefil: Şark usulü 
bütün balık yemek
lerinde, kavurmalar
da, Istakozda, sos 
yapımında, 
midyede.

Horlamaya
Denizli Devlet 
Hastanesi KBB 
Mütehassısı Dr. Özer 
Özerdem, bazı cer
rahi yöntemler ve 
radyofrekans İle hor
lama sorununa 
çözüm getirdiklerini 
belirtti.
Denizli Devlet 
Hastanesl'nde 
horlamayla İlgili son 
2 aydır yapılan 
çalışmaların başarılı 
geçtiğini İfade eden 
KBB Mütehassısı Dr. 
Özer Özerdem, 
horlamanın, yumuşak 
damağın nefes 
alırken yüksek 
frekanslı titreşimiyle 
meydana geldiğini 
ve üst nefes yolunun 
aralıklarla tıkanmasıy
la sonuçlandığını 
söyledi. Dr. özerdem, 
orta yaş erkeklerinin

Körl: Uzakdoğu balık 
yemeklerinde, 
zencefile alternatif 
olarak (zaten İçinde 
zencefil vardır). 
Mercanköşk: Balık 
yanında sunulan 
tereyağında, soslar
da ve dolmalarda. 
Hardal: Toz halinde 
güveçlerde, yapılmış 
olarak yengeçle. 
Muskat: Yengeç ve 
Istakozla.
Nane: Balık 
ızgaralarda, balık 
çorbasında, Jumbo 
karides tavada. 
Paprika: Dolma ve 
güveçlerde.
Maydanoz: Balık 
yanında sunulan 
tereyağında, soslar
da (özellikle limon 
sosunda), 
dolmalarda.

yüzde 20'slnde horla
manın problem 
olduğunu ve horla
manın kişilerde kilo 
alınması ve alkol kul
lanılmasıyla arttığını 
belirterek, 'Horlama 
uykuda belli aralıklar
la nefes alamama 
gibi tarif edilen uyku 
apneslne dönüşebilir, 
sıklıkla da uyku 
apneslyle birlikte 
görülür* dedi. 
Burundan nefes 
almayı engelleyen 
burun İçi eğriliğinin, 
konka büyümesinin, 
geniz etinin, büyük 
bademciğin, gevşek 
damağın, büyümüş 
ve uzamış küçük dilin, 
küçük çenenin horla
ma sebepleri arasın
da olduğunu kayde
den Dr. Özerdem, 
'Horlamayla oluşan

Karablber-beyaz 
karabiber (tane ve 
toz): Bütün balık ve 
deniz ürünü yemek
lerinde marlne etmek 
ve tatlandırmak İçin.
Kırmızı biber (toz 

veya pul): Buğulama 
ve haşlamalarda, 
çorbalarda, 
güveçlerde.
Adaçayı: Dolma ve 
güveçlerde.

aşın şiddetli gürültü, 
aile bireyleri için 
dayanılmaz olabiliy
or. Hatta İşitme kay
bına bile neden ola
biliyor' diye konuştu. 
Horlama teşhisinin 
tam bir KBB muayen
esiyle ortaya konul
duğunu, kişinin yaşı
na ve horlamanın 
nedenine göre 
tedavinin değişiklik 
gösterebildiğini 
belirten Dr. Özerdem, 
çocuklarda geniz eti 
ve bademcik ameliy
atlarıyla horlamanın 
ortadan kaldınla- 
blldlğlnl, erişkinlerde 
bulunan nedene 
göre tedavi 
yapıldığını, burun İçi 
eğriliklerin düzeltilip, 
polip varsa alındığını 
söyledi. Alerjik hasta
larda ise antialerjik

Kekik: ABD'de 
bütün deniz 
ürünleri İle 
birlikte.
Tarhun: Fırın ve 
soslu balık 
yemeklerinde. 
Biberiye: Tadı 
nispeten 
yavan olan 
balıkların fim, 
soslu fırın, 
kavurma ve 

yahnilerinde. 
Sarımsak: Buğulama 
larda, soslarda, 
kavurmalarda, 
çorbalarda, 
zeytinyağlı soslarda. 
Ceviz: Tarator ve 
benzeri soslarda. 
Badem: Cevizin kul
lanıldığı yerlerde 
alternatif olarak. 
Kapari: Turşu halinde 
buğulamalarda.

son
tedaviyle hava yolu
nun açılması gerek
tiğini ifade eden Dr. 
Özerdem, 
'Burunda Konka 
Hlpertrofllerlnde ve 
yumuşak damağın 
gevşek olduğu 
durumlarda İse 
Radyofrekans İle 
bu dokuların hacim
leri küçültülerek 
hava yolu açılıp, 
radyofrekans burun 
İçi yumuşak damak 
ve dllkökü İçin ayn 
ayrı uygulanmak
tadır. Denizli Devlet 
Hastanesl'nde bu 
cerrahi girişimler 
2 aydır başarılı bir 
şekilde uygulanmak
ta ve radyofrekansla 
horlama tedavisi 
yapılmaktadır' 
şeklinde 
onuştu.

fc ne zaman

Baltimore'deki Johns 
Hopkins Ünlverslte- 
sl'ndekl araştırma
cılar, düzenli olarak 
günde bir fincan 
kahve tüketmenin 
bile kafein bağım
lılığına neden ola
bileceğini açıkladı. 
Araştırmayı yürüten 
Prof. Grifflths, 
kafeinin dünyada 
en yaygın olarak kul
lanılan uyarıcı 
olduğunu, ucuz ve 
ulaşılabilir olduğu 
İçin kullanımının 
kolayca 
sürdürüleblldlğlnl 
söyledi.
Araştırma sonuçları
na göre, günlük 
"dozlarını” almayan 
kişilerin yüzde_______
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50'slnde baş ağrısı 
görülürken, yüzde 
13'ünün İş verimlerini 
düşürecek şikayetler 
meydana geliyor. 
Her zamanki 
miktarda kafein 
almayan İnsanlarda, 
baş ağrısı, 
bitkinlik ve kon
santrasyon güçlüğü 
gibi olumsuz 
belirtiler görülüyor. 
Uzmanlar, kafein 
bağımlılığının sona 
erdirilmesi İçin şu 
önerilerde bulunu 
yor: Kafein İçeren 
ürünlerin tüketimi 
yavaş yavaş 
azaltılmalı ve onların 
yerine kafelnsiz 
benzerleri 
tüketilmeli.

Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Pembe Köşk sahibini bekliyor
Yapımı tamamlandığı halde Kaymakam Sadettin Genç’in 
yerleşmediği Kaymakamlık Lojmanı ilçemize yeni atanan 
Kaymakam Mehmet Baygül’ün gelmesini bekliyor.
Uzun yıllar önce 
İstiklal Caddesi’nde 
yaptırılan 
Kaymakamlık 
Lojmanı’nın 
eskimesi nedeniyle 
İl Özel İdaresi 
tarafindan Manastır 
Mevkii Devlet 
Hastanesi üzerinde 
2 katlı olarak 
yapılan yeni 
Kaymakamlık 
Lojmanı, Adana’ya 
atanan İlçe 
Kaymakamımız 
Sadettin Genç’in 
yollarının yapılma
ması nedeniyle 
yerleşmemesi 
üzerine yaklaşık 
2 yıldır 
kullanılmıyordu. 
Sadettin Genç’in 
Adana’nın

I Yüreğir ilçesi

Kaymakamlığına 
atanmasından 
sonra, Gemlik 
Kaymakam hğı’na 
atanan Çeşme

Kaymakamı 
Mehmet Baygül’ün 
halk arasında 
Pembe Köşk olarak 
adlandırılan

Kaymakamlık 
Lojmanını göreve 
başlamasından 
sonra kullanması 
bekleniyor.

Sayfa 12

ANAP Gençlik!
Kolu Başkanı 

değişmedi I
Anavatan Partisi 
ilçe Başkanı Ferhat 
Kurt, geçtiğimiz 
günlerde gazete 
mizde çıkan 
ANAP Gençlik 
Kolu Başkanlığı’na 
Ahmet Sırma’nın 
atandığı şeklindeki 
haberin, gençler 
arasında bir 
şakalaşmaya 
dayandığını 
söyledi.
Anavatan 
Partisi’nin yeniden 
yapılanma hazırlığı 
içinde olduğunu 
söyleyen İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt, partilerinin 
yerel seçimlerden 
sonra, kendini 
toparlamak için bir 
dizi çalışma yap
tığını, bu konuda

genel merkezce 
düzenlenen 
yeniden yapılanma j 
doğrultusunda 
ANAP’ın eski gün- ( 
lerine döneceğini 
söyleyen Kurt, 
şunları söyledi: 
“Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde 
çıkan haber, par
timizdeki gençlerin 
lokalimizde hizmet 
yapan Ahmet Sırma 
adlı arkadaşımız 
ile aralarında 
yaptıkları bir şaka 
/aşmadan ibarettir. • 
Kendi aralarında 
hazırladıkları 
bir belge ile 
şakalaşmışlardır. 
İlçe Gençlik Kolu 
Başkanımız Erhan 
Çelik görevine 
devam etmektedir" 
_______ _ ________ I

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & 
Taşıma İrsaliyesi & İrsaliyeli Fatura & El İlanı & 
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ANNE 
ADAYLARINA 

mUjdei
Bitkisel Organik 
Saç Boyası ile 

artık saçlarınıza boya 
yaptırabileceksiniz...

Bitkisel Organik Saç Boyası size ve 
bebeğinize hiç bir zarar vermez 

KENDİNİZİ BAŞTAN YARATIN 
İŞTEADRESİ

OLCAY KUAFÖR
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 00 50



Gemlik Rotary Kulübü’nün yıllık asamblesinde, 2004 yılı Meslek HizmetlÖdü illeri dağıtıldı

ttıy’nin fefei Hizmet ödüllerini Patlak ve Payaslı aldı 
Rotary 2440. Bölge Guvernörü Attan Doğu’nun katıldığı toplantıda, Gemlik Rotary Kulübü’nün bu yıl ki Meslek Hizmet ödülleri sağlık 
hizmetlerine yaptığı katkılar ve Gemlik’e üniversite kazandırma çabalarından dolayı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak ile emekli olduktan sonra Umurbey’e yerleşen TRT sanatçılarından Bestekar-Şef Kutlu Payash’ya verildi. Sayfa 12’de
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3 bin kişiye 
muhtaç aylığı 

Türkiye'de 6 mily on 200 bin civarında 
yoksul bulunduğ unun açıklanması 
üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
bin 500 kişi yeril le 3 bin kişiye muh
taç aylığı verme karan aldı. Sayfa 4’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, iki bakandan sorularım yanıtlamasını istedi.

faali Wî Bmrt re sıı som ’ We
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Belediye anonsu
Bir kamu kurumu olan Belediye’nin elinde

ki sesli iletişim aracı, zaman zaman tartış
malara neden oluyor.

1973 yılından beri Gemlik Belediyesindeki 
tüm çalışmaları yakıdan izleyen biriyim.

Belediye’nin elindeki sesli duyuru sistemi
nin Başkan Mehmet Turgut dönemindeki 
kadar tartışma yarattığını hiçbir dönemde 
görmedim.

Bence, Belediye tarafından ilçenin dört bir 
yanına kablolarla ulaştırılan sesli iletişim, 
aracı belirli duyuruların yapılması için kul
lanılmalıdır.

En önemlisi, Belediye’nin halka iletmek 
istediği duyurulardır olmalıdır.

Veya Kaymakamlığın..
Kan aranma anonsları, ölüm duyuruları 

duyurulabilir..
Bunların dışındaki reklam amaçlı duyurular 

bu anons sisteminden yapılmamalı.
Partilerin veya şahısların bayram kutla

maları, kandil kutlamaları, kedi, köpek vb., 
lerinin kayıpları, firmaların reklamları 
belediyeden yapılmamalı.

Belediyeler çalışmalarını çıkaracakları 
gazetelerde, yerel basın araçlarıyla yap
malılar.

Belediye anons sistemi başkanın keyfine 
bırakılamaz.

Meclis bu konuda karar almalı ve bu 
hizmetin kullanılmasının esaslarını belir
lemelidir.

Geçtiğimiz günlerde de Sunğipek’in Üniver
siteye devrinin duyurusunun yapılmasını 
isteyenlere bu sistem kullanıldırılmadı.

Yoksa bu tartışmalar ve suçlamalar bitmez.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, geçtiğimiz: hafta ziyaret ettiği 
Karacaali Köyü’nün sorunlarını TBMM’ne taşıdı. Demirel, Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım ve Tarım Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü’ye barı
nak, su ve kanalizasyon sorunlarının ne zaman biteceğini sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel, Bursa’ya 
demiryolu getirilmesi için başlattığı 
çalışmalardan sonra, şimdi de 
köy sorunlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne taşıyor.
İlçemizin ve köylerinin sorunlarına sık 
sık eğilen Kemal Demirel, geçtiğimiz 
günlerde ziyaret ettiği Karacaalli 
Köyü’nün sorunlarını TBMM’ye taşıdı. 
Demirel, Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım’dan köyün Balıkçı 
Barınağı’nın ne zaman bitirileceğini, 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
Güçlü’den de Karacaalli’nin su ve 
kanalizasyon sorunları hakkında ne 
düşündüğünü sordu. Haberi syf 3’de

ANAP, SP ve DSP’li yöneticiler, ilk kez ortak basın toplantısı düzenleyip, Belediye Başkanını eleştirdiler.

“Makamınıza yakışır 
tavırlar sergileyin”

ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt, 
DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz 
ve SP eski İlçe Başkanı Recep 
Aygün düzenledikleri ortak basın 
toplantısında Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un belediye

hoparlöründen halkın kandillerini 
kutlamalarını engellemesi üzerine 
Başkanın makamına yakışır 
tavır sergilemesini istediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Savaşçının nitelikleri (2)
Toplumda yaşamını sürdüren her yurttaş 

birer savaşçıdır.
Ve bu nitelikler hepimize gerekli.
Onun için;
Savaşçının niteliklerini kaldığımız yerden 

sürdürelim.
- Savaşçı; gerçekten değen her şey için ken

dini tehlikeye atar.
Zafer kazananlar aynı hatayı iki kez yinele

mezler.
- Savaşçı; sebatın ısrardan farklı olduğunu 

bilir. “Savaş uzarsa galip gelenler de sonunda 
mahvolur”

- Bu saptamanın en iyi örneği dün 
Vietnam’da, bugün Irak’ta ABD’nin başına 
gelenlerdir. - GÇ

- Savaşçı; her zaman savaş alanına geri 
döner. Bunun asla inattan yapmaz. Dönüş 
nedeni havanın değiştiğini farketmiş olmasıdır.

- Savaşçının gözlerinde hep bir ışıltı 
bulunur.

- Savaşçı için daha iyi daha kötü diye bir şey 
yoktur. Herkes kendi yolunun gerektirdiği 
yeteneklere sahiptir.

- Savaşçı için hedef ne denli zor olursa 
olsun engelleri aşmanın bir yolu hep bulunur. 
Savaşçı alternatif yollar afer, kılıcını biler, karşı 
koyabilmek için yüreğini azimle doldurmaya 
çalışır.

- Savaşçı kendi kusurlarının da erdemlerini 
de bilir.

- Savaşçı kimsenin aptal olmadığını ve ne 
kadar uzun sürerse sürsün hayatın herkesi 
eğittiğini bilir.

- Savaşçı alması gereken kararları ertele
mez.

- Savaşçı giriştiği işte yolundan dönmez.
- Savaşçı kararını verir vermez hareket 

geçer.
- Savaşçı en iyi öğretmenlerin savaş alanını 

paylaştığı kişiler olduğunu bilir.
- Savaşçı sevgiye ihtiyaç duyar.
- Savaşçı sertlikle yumuşaklığı dengelemeyi 

bilir.
- Savaşçı düşünür.
- Savaşçı yaratıcıdır.
- Savaşçı başarının detayda gizli olduğunu 

bilir. Küçük şeylere önem verir.
- Savaşçı asla kibirle gururu karıştırmaz ve 

abartılara hiç bir zaman inanmaz.
- Savaşçı geçmişi unutmaz.
- Savaşçı yüreğinde nefret duyguları 

barındırmaz.
- Savaşçı asla acele etmez. Sabırsızlığı yen

meyi bilir. Düşünerek hareket eder. Meyveyi 
asla hemen koparmaz.

- Savaşçı asla korkaklık etmez.
- Savaşçı adaletsizlik karşısında duyarsız 

kalmaz.
- Savaşçı yaptıklarının sorumluluğunu 

başkalarına yüklemez.
- Savaşçı güvenilirdir.
- Savaşçı sorumluluk duygusu taşır.
- Savaşçı herkese hak ettiği değeri verir.
- Savaşçı rol yapmaz.
Savaşçının 100 niteliğinden bir bölümünü 

sizlere aktardık. Karar sizin.

Marmarabirlik yönetiminde 
görev bölümü yapıldı ,

Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
yapılan seçimlerle 
göreve seçilen 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim 
Kurulu görev 
dağılımında 
değişiklik yaptı. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, yaptığı 
açıklamada, 
daha önce başkan 
yardımcısı olduğu 
açıklanan

Mehmet Besli'nin 
yerine yönetim 
kurulu Hüseyin 
Peker'i Başkan 
Yardımcılığına 
getirdi.
Yönetim kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, basında 
Kooperatif Başkan 
Yardımcılığına 
Mehmet Besli’nin 
getirildiği şeklinde 
çıkan haberlerin 
yanlış olduğunu, 
yönetim kurulunca 
Hüseyin Peker’in 
başkan yardım
cılığına getirildiğini 
söyledi.

Kaymakamlık şoförü 
emekli oldu

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik 
Kaymakamlığı 
makam 
şoförü
Ekrem 
Şekeroğlu, 
(52) 
emekli oldu. 
30 yıl 11 
aylık devlet 
memurluğu 
görevinde 
uzun yıllar 
Kaymakamlık 
makam 
şoförlüğü

yapan Ekrem 
Şekeroğlu 
yılların verdiği 
yorgunluğu 
üzerinden 
atmak için 
bundan 
sonra 
dinleneceğini 
söyledi.
Ekrem 
Şekeroğlu 
Gemlik 
Kaymakamları 
Namık 
Kahvecioğlu, 
Hüseyin 
Köseoğlu,

Fahrettin 
Ölmez, 
Mehmet 
Güler, 
Coşkun 
Ertürk, Şener 
Can, Ahmet 
Ertürk, 
Orhan Işın 
ve Sadettin 
Can ile çalıştı. 
Ekrem 
Şekeroğlu, 
çalışma 
yaşamında 
dürüstlüğü ile 
tanındı ve 
sevildi.

P BURSA HAKİMİYET VE 1
| KENT GAZETELERİNE |

İLAN ve REKLAM ALINIR -
^KÖRFEZ REKLAM TEL: (0.224) 513 96 83 1
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, iki bakandan sorularını yanıtlamasını istedi.

Karacaali Köyii’niin Barınak 
ve su sorunu TBMM'de

Bir Fıkra ...

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Karacaali Köyii’niin 
sorunlarını TBMM’ne taşıdı. Demirel, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Tarım Köy İşleri 
Bakanı Sami Giiçlü'ye barınak, su ve kanalizasyon sorunlarının ne zaman biteceğini sordu.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Karacaali 
Köyü sulama projesi 
ile Balıkçı Barınağı 
hakkında ilgili 
Bakanlıklara 
yazılı cevaplandırıl
mak üzere soru 
önergesi verdi. 
Kemal Demirel, 
önergelerden 
birini Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım'a verdi. 
Demirel’in 
cevaplanmasını 
istediği önergede, 
Karacaali Köyü’nün 
denizi, doğası ve 
havasıyla nadide yer
leşim bölgelerinden 
biri olduğunu dile 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Biraz ilgi....
Hisar Mahallesi sakinleri uzun 
zamandır Tv. yayınlarını 
izleyememekten şikayetçi. 
Ekranlar kapatılmış, 
gönüller mahzun.
Önümüz kış, geceler uzun... 
Lütfen biraz ilgi ile, 
Halk neşeyi bulsun....

getirilirken, Karacaali 
Köyü’nün yıllardır 
süregelen sorunları
na bir türlü 
çözüm buluna
madığını belirtti.
Demirel, Karacaali 
Köyü’nün sorunların
dan birisinin de 
Balıkçı Barınağı 
olduğuna dikkat 
çekerek, yaklaşık 10 
yıl öncesinde projesi 
hazırlanan balıkçı 
barınağı için 
hiçbir ilerlemenin 
olmadığını hatır
latarak, "Geçen 
zamanda sadece 
rıhtım dolgusu 
yapılabilmiştir, 
Köylülerimizin bu 
yıl Bakanlığınıza 
yapmış oldukları 

başvurularda, balıkçı 
barınağı ile ilgili 
çalışmaların 
geçtiğimiz Haziran 
ayı içersinde tamam
lanacağı söylendiği 
halde, çalışmalarda 
hiçbir ilerleme 
olmamıştır" dedi. 
Kemal Demirel, 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'dan şu 
soruların yanıtlan
masını istedi.
1- Bursa ili, Gemlik 
ilçesi, Karacaali 
Köyü Balıkçı Barınağı 
projesi hangi 
aşamadadır?
2- Başlatılan bu proje 
neden tamamlanama- 
maktadır?
3- Haziran ayı 
içersinde tamam
lanacağı sözü 
verilmesine rağmen 
bu çalışmanın 
ertelenme sebepleri 
nelerdir?
4- Bu projenin 
tamamlanmamış 
olması Karacaali 
köylülerimizi çok 
mağdur etmektedir. 
Bu mağduriyeti 
ortadan kaldırmak 
için neler yapmayı 
planlıyordunuz?
5- Karacaali Köyü 
Balıkçı Barınağı 
projesi ne zaman 
tamamlanıp hizmete 
açılacaktır?
İKİNCİ ÖNERGE 
SULAMA SUYU 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Karacaali 
Köyü için ikinci 
önergeyi Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'ye 
verdi.

Karacaali Köyü 
sulama suyu projesi 
çalışmalarının 
geçtiğimiz yıllarda 
başlatılmış olmasına 
karşın, bir türlü 
tamamlanamadığını 
hatırlatan Demirel, şu 
açıklamada bulundu. 
"Proje Köy Hizmetleri 
İl Müdürlüğü'nde 
uygulamaya konul
mayı beklemektedir. 
Projesi hazırlanmış 
olan sulama suyu 
sisteminin pompalı 
sistemle yapılmasını 
isteyen yöre halkı, bu 
sistemin getireceği 
elektrik bedelinin 
köylü tarafından 
karşılanacağını 
açıkça belirtmektedir. 
Bu sayede halkın 
sulamayla ilgili 
sorunları ortadan 
kalkacaktır." 
Kemal Demirel 
Karacaali Köyü sula
ma projesi için yazılı 
cevaplandırılmasını 
istediği önergede şu 
görüşlere yer ald: 
1- Karacaali Köyü 
sulama suyu projesi 
hangi aşamadadır?
2- Bu projenin 
başlaması neden 
geciktirilmektedir?
3- Bu projenin 
tamamlanmamış 
olması Karacaali 
Köylülerimizi çok 
mağdur etmektedir. 
Bu mağduriyeti 
ortadan kaldırmak 
için neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
4- Karacaali Köyü 
sulama suyu projesi 
ne zaman tamam
lanıp hizmete 
açılacaktır?

(AB) ile müzakereler başlayacak.
Bugünlerde bu konuda bir fıkra 

diller de dolaşıyor.
Adamın biri köylüye sorar.
- “Falan köye ne kadar zamanda 

gidilir”
Köylüden çıt yok.
Adam tekrar sorar.
Köylüden yine cevap gelmez.
Adam kızar ve oradan uzaklaşır.
Henüz 40-50 metre uzaklaşmıştır.
Köylüden ses geler.
“- O köye 2 saatte gidebilirsin”
Adam hırsla cevap verir.
“- Peki. Neden sorduğum zaman 

cevap vermedin”
Köylü cevap verir.
“O zaman yürüyüşünü görmemiş

tim.
Şimdi. Gelelim (AB) ile müzakere 

sürecine.
Tam üyeliğe, 3 yılda girenler var.
8 yılda, hatta 12 yılda girenlerde 

var.
Peki. Çabuk girmek için ne yapmak 

lazım.
- Önce kolay maddelerden başla

mak lazım. E
- Tarım ve ekonomiyi, daha geriye 

bırakmak lazım.
Ama. Önce şunu kabul etmek 

lazım.
Bize önerilen maddeler, bir dayat

ma değildir.
Adamlar bize, kendi standartlarını 

söylüyorlar.
Araçların dingil ağırlığı, şöyle ola

cak diyecekler.
Gıda yönetmeliğini, yapı yönet

meliğini düzeltdiyecekler.
Hayır mı diyeceğiz.
Bir de, şunu unutmayalım.
Biz Avrupa’nın bir üssü, olmaya

cağız.
Ortağı olacağız.
Ama. Amerika’nın kucağına düşen 

bir Türkiye, zamanla her şeyini 
kaybeder.

20 yıldır bizi uğraştıran PKK nın 
arkasında, Amerika vardır.

(AB) karşıtları artık doğruyu 
görmek zorundadır.

GÜNÜN SÖZÜ ||
İnsan, kendi 
yanlışlarından, 
Çok şey öğrenir.

“Froude”
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YOK’Ten KKTC’de 
okuyacak öğrencilere uyarı

Açıköğretim’e 
kayıtlar 
başlıyor

Bu eğitim yılından 
itibaren yüksek 
öğrenimlerini 
KKTC'deki üniver
sitelerde sürdürmek 
isteyen TC uyruklu 
öğrencilerin önkayıt 
işlemlerinin çeşitli 
bürolar ya da 
üniversitelerce 
değil, sadece Öğren
ci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
yapılacağı bildirildi. 
Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) 
Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, 
dün ulusal bir 
gazetede KKTC'deki 
Yakın DoğeÜniver- 
sitesi'nin 'Önkayıt 
ile öğrenci alacağı
na' dair bir ilanın

3 bin kişiye muhtaç aylığı
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, özürlü, 
yetim ve muhtaç 3 
bin kişiye "Muhtaç 
Aylığı" verecek. 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu'nun, 
Türkiye'de 6 milyon 
200 bin civarında 
yoksul bulun
duğunu açıklaması 
üzerine harekete 
geçen Vakıflar, 
"Muhtaç Aylığı ve 
Vakıf İmaret 
Yönetmeliği" nde 
değişiklik yaparak, 
bin 500 kişi yerine 
bundan böyle 3 bin 
kişiye muhtaç aylığı 
verme kararı aldı. 
182 milyon liralık 
muhtaç aylığından 
yararlanmak 
isteyen, özürlü, 
yetim ve muh-

tespit edildiği belir
tilerek, oysa 
ÖSYM'nin aldığı 
önkayıt başvuru
larının 8 Eylül 2004 
tarihinde bittiği açık
landı. Bu nedenle, 
ilanı veren üniversit
ede eğitim görmek 
isteyen öğrencilerin 
uyarılmasının zorun
lu görüldüğü ifade 
edilerek, ÖSYM 
dışında, herhangi bir 
kayıt bürosuna veya 

taçların bu durum
larını belgelerle 
ispat etmesi 
gerekiyor. Buna 
göre, Vakıflar'dan 
182 milyon lira muh
taç aylığı alacaklara, 
kendisini, eşini, 
çocuklarını ve bak
makla yükümlü 
olduğu ana ve 
babasını asgari

üniversiteye önkayıt 
yaptırmak suretiyle 
eğitim alan öğrenci
lerin diplomalarına 
kesinlikle denklik 
belgesi 
verilmeyeceği 
vurgulandı. 
KKTC'deki 
üniversitelerin 
boş kalan konten
janlarına yalnızca 
ek yerleştirme 
yoluyla öğrenci alı
nacağı belirtilerek, 

seviyede 
geçindirm
eye yetecek 
geliri, malı 
veya 
kazancı 
bulun
madığını, 
muhtaç 
olup başka 
bir yerden 
maaş ve 
ücret 
almadık
larını,
çalışarak 

hayatını kazanacak 
durumda olmadık
larını, bedeni, zihni 
ve ruhi yapıları 
itibariyle en az 
yüzde 40 oranında 
fonksiyon kaybına 
sebep olan organ 
yokluğu veya 
bozukluğuna 
uğradıklarını ile iki 

bu konunun dikkate 
alınmasının genç
lerin geleceği açısın
dan büyük önemi 
olduğu kaydedildi. 
KKTC makamlarına 
konuyla ilgili gir
işimlerde bulunul
duğu ve YÖK'ün bir 
yazı ile ilanda belir
tildiği gibi önkayıtla 
öğrenci alınmasının 
mümkün olamaya
cağını, yalnızca 
ÖSYM tarafından 
4-8 Ekim 2004 tarih
leri arasında alı
nacak ek yerleştirme 
başvuruları sonu
cunda öğrenci 
yerleştirileceğini de 
KKTC 
makamlarına 
duyurduğu bildirildi.

gözünün görme 
özelliğini kaybettiği
ni belgelendirme 
şartı getiriliyor.
Muhtaç aylığı ala
bilmek için dilekçe, 
mal bildirim beyanı, 
nüfus kayıt örneği, 
Sağlık Kurulu 
Raporu (Aylık ala
cak 18 yaşından 
gün almış sakat ve 
amalar için), 2 adet 
vesikalık fotoğraf, 
muhtaçlık belgesi 
(tapu, vergi, özel 
idare), SSK, Bağ- 
Kur ve Emekli 
Sandığı'ndan maaş 
almadığına dair bel
gelerle Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ile 
bölge müdürlükler
ine şahsen veya 
posta yoluyla 
başvuruda bulun
mak gerekiyor.

Anadolu Üniversite- 
si'nin (AÜ) 
Açıköğretim sistem
ine göre öğretim 
yapan iktisat, 
İşletme ve 
Açıköğretim fakül
telerine 2004 ÖSYS 
ile yerleştirilen 
adayların 2004-2005 
öğretim Yılı kayıt 
işlemleri 4-20 Ekim 
tarihleri arasında 
yapılacak.
Adreslerine gönde 
rilen kayıt belgeleri

Uludağ 
Üniversitesi’nde
boş kontenjanlar

Uludağ Üniversite
sinin (UÜ) çeşitli 
fakülte ve yüksek 
okullarında boş 
kontenjanlar belli 
oldu.
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanı Şükran 
Yılmaz'dan alınan 
bilgiye göre, bu yıl 
toplam 9 bin 926 
öğrencinin yer
leştiği UÜ'de, lisans 
düzeyinde eğitim 
veren fakülte ve 
yüksek okullarda 
toplam 32 konten
jan boş kaldı, ön 
lisans eğitimi ver
ilen meslek yüksek 
okullarında da 435 
kontenjana yer- 
leşenolmazken, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın üç yıl 
önce başlattığı 
METEB projesi kap
samında sınavsız 
öğrenci alan 2 yıllık 
mesleki teknik 
eğitim program
larında ise 499 kon

eline geçmeyen 
öğrenci adayları, 11 
Ekim'den itibaren 
kendilerine en yakın 
Açıköğretim 
Fakültesi bürosuna 
başvurup yedek 
kayıt dosyası ala
bilecek.
Belirtilen tarihler 
arasında kaydını 
yaptırmayan aday
lar, fakülteye kayıt 
hakkını kaybedecek 
ve herhangi bir hak 
iddia edemeyecek.

tenjan boş kaldı. 
Yüksek öğretim 
programları ek yer
leştirme kontenjan
larına başvurmak 
isteyen adayların, 4 
milyon lira 
karşılığında 2004- 
ÖSYS yükseköğre
tim programlarına 
ek yerleştirme 
kılavuzu ve başvur
ma formunu 4-8 
Ekim 2004 tarihleri 
arasında, ÖSYM 
Sınav Merkezi 
Yöneticiliği'nden 
almaları gerekiyor. 
Adaylar, kılavuzda 
belirtilen esaslara 
uygun olarak 
dolduracakları 
form ile 8 milyon I 
liralık ek yer
leştirme ücretinin 1 
bankaya 
yatırıldığını 
gösteren banka 
dekontunu bu süre 
içinde ÖSYM Sınav j 
Merkezi'ne teslim 
edecekler.
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ANAP, SP ve DSP’li yöneticiler, ilk kez ortak basın toplantısı düzenleyip, Belediye Başkanını eleştirdiler.

ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt, DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz 
ve SP eski İlçe Başkanı Recep Aygün düzenledikleri ortak basın 
toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Trgut’un belediye hopar
löründen halkın kandillerini kutlamalarını engellemesi üzerine 
Başkanın makamına yakışır tavır sergilemesini istediler.

“Makamınıza yakışır 
tavırlar sergileyin”

Memurlar 
Derneği’nden 

emekli 
memurlara 

veda yemeği

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi, 
Anavatan Partisi ve 
Demokratik Sol Parti 
ilçe başkanları 
düzenledikleri 
ortak basın 
toplantısında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
eleştirerek 
"Makamınıza yakışır 
tavırlar sergileyin!" 
diye uyardılar. 
Recep Aygün, 
Ferhat Kurt ve 
Hüseyin Poyraz'ın 
Saadet Parti 
ilçe başkanlığında 
düzenledikleri 
ortak basın 
toplantısında, 
Başkan Mehmet 
Turgut, Beraat 
Kandili nedeniyle 
üç partinin 
yaptırmak istediği 
kutlama anonsunu 
bilerek engellemekle 
suçlandı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un, 
TBMM'de 
Milletvekili bulunan 
partiler ile Belediye 
Meclisinde üyesi 
bulunan siyasi 
partilerin 
anonslarının 
yapılacağını anons 
dairesine emir 
vererek uygulattığını 
söyleyen üç 
başkan, "Küstüm 
işte, top benim, 
oynatmıyorum "

Anavatan Partisi İlçe Başkanı Ferhat Kurt, Saadet Partisi eski ilçe Başkanı 
Recep Aygün, Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, Beraat 
Kandilinde belediye hoperlöründen ilçe halkının kandillerinin kutlanmasını 
engelleyen Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u sert bir şekilde eleştirdiler.

şeklindeki çocukça 
tavrının kendisine 
yakışmadığını 
söylediler.
KÜÇÜK 
HESAPLARIN
ADAMI
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u, 
ufak hesaplar 
peşinde koşmaması 
yönünde 
uyardıklarını 
söyleyen üç başkan, 
yapılanın tamamen 
keyfi hareket 
olduğuna dikkat 
çekerek, 
"Belediye Başkanı 
Turgut, hem 
kendisinin hem de 
partisinin 

anonslarını bütün 
gün yaptırıyor. 
Bizlerin ise 
yalnız özel günlerde 
Gemlik halkıyla 
paylaşacağımız 
kutlamayı, 
müracaat 
ettiğimiz halde 
yayınlatmıyor." 
dediler.
Gemlik'te yasal 
olmayan park 
yerleri yaratarak, 
vatandaşları 
yanıltmakla 
suçladıkları 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
sırf belirli partilerin 
mesajlarını 
yayınlamamak için 

bir kılıf bulduğu 
öne sürüldü.
Yapamadıklarını 
siyasi partilerin 
anonslarını \ 
yasaklamakla 
engellediklerini 
ileri süren SP’li 
Recep Aygün, 
Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt ile 
Demokratik Sol 
Parti İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz 
ile önümüzdeki 
günlerde biraraya 
gelerek, Gemlik 
halkını aydınlatıcı 
yönde basın 
toplantısı yapacak
larını söyledi.

Memur ve Memur 
Emeklileri Derneği, 
hafta içinde emekli 
olan arkadaşlarına 
veda yemeği verdi. 
Milli Eğitim'e yıllar
ca hizmet veren 
eğitimci Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Müdür 
Yardımcısı Zeki 
Işık ile Veteriner 
Hekim Ferit 
Bademci'yi Zeki 
Restaurant’ta 
ağırlayan 
arkadaşları iki 
emekliyi 
unutmadıklarını 
gösterdiler.
Yemekte duygulu 
anlar yaşanırken 
arkadaşları adına 

SATILIK DAİRE
Mıgros yanında 
4. kat sahibinden 

Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85

ELEMAN
ARANIYOR
Evde çalıştırılmak 

üzere yardımcı 
BAYAN ARANIYOR

Sigara içmeyen ve 
40 yaşa kadar tercih sebebidir. 

Tel: (0.224) 514 84 56

ABONE OLDUNUZ MU?
KİÖİ ■ J ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

konuşma yapan 
Memur ve Memur 
Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, 
derneğin 
Gemlik'te kurucu
luğunu da yapan 
arkadaşlarının 
emekli olmaların
dan mutluluk 
duyduklarını 
dile getirdi.
Gece boyunca 
canlı müzik 
eşliğinde 
eğlenen memur ve 
emeklileri, 
geçmişten 
günümüze uzanan 
zaman içinde 
bol bol anılarını 
tazelediler.
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2004 insanı üzerine
17 kehanet

Eğer 2004 yılında 
yaşıyorsanız, hele 
de bilgisayar kullan
ma şansı olan talih- 
sizlerdenseniz 
aşağıda sayılan 17 
kehanetin büyük bir 
kısmının gerçek
leşmiş olduğuna 
Şehadet edeceksiniz 
demektir. Kendinizi 
deneyin.
1. Mikrodalga fırına 
şifrenizi girersiniz 
2. Yıllardır gerçek 
kartlarla solitaire 
oynamamışsınızdır... 
3. 3 kişilik ailenize 
ulaşmak için elin
izde 15 farkli telefon 
numarası 
vardır...
4. Yan masanızda 
oturan kişice e-mail 
atarsınız...
5. Aileniz ve yakın 
dostlarınızla görüşe- 
meme nedeniniz 
email adresleri 
olmamasıdır...
6. Uzun çalışma

temposunun ardın
dan eve gittiğinizde 
telefonu hala 
işteyken cevap
ladığınız gibi açıyor- 
sunuzdur...
7. Evden bir yeri 
ararken, dış hatta 
çıkış yapmak 
için "9” u 
tuşlarsınız...
8. Ayni masada 4 
senedir çalışmanıza 
rağmen, 3 farklı 
şirket için 
çalışmısınızdır...

isi yoktu, artık sizin 
için bir panik 
nedenidir ve apar 
topar eve cep telefo
nunuzu almak için 
geri dönersiniz...
14. Sabah 
uyandığınızda kah
valtı yapmadan 
internete girersiniz... 
15. Bu yazılanları 
onaylıyor ve gülü 
yorsunuzdur...

*16. Daha kötüsü 
haber7 nereden 
buluyor böyle şey
leri diyerek bu garip 
haberi kimlere e- 
mailie ileteceğiniz 
kafanızda hemen 
canlanmıştırrr...
17. Listede 9 
numaranın

* olmadığını fark ede
meyecek kadar 
meşgulsünüzdür... 
18. Yukarı bakıp 9 
numaranın olup 
olmadığını kontrol 
etmişsinizdir.

10. Şirketinizin 
küçülme kararını 
gece haberlerinden 
öğrenirsiniz...
11. Patronunuzun 
sizin yaptığınız işlen 
yapabilme becerisi 
yoktur...
12. Televizyonda 
izlediğiniz her 
reklamın altinda web 
adresi vardır...
13. Cep telefo
nunuzu almadan 
evden çıkmak, ki 15 
yıl önce hiç bir etk

Sigara 
içenler 

daha çok 
horluyor

ABD'de yapılan bir 
araştırma, sigara 
içen, sigara içilen 
ortamda bulunan ve 
sigarayı bırakmış 
kişilerin, hiç sigara 

içmeyenlere oranla 
daha çok horladık
larını ortaya koydu. 
Amerikan tıp der
gisi "American 
Journal of 
Respiratory and 
Critical Care"in 
ekim sayısında 
sonuçları yayım- 
lanan araştırma, 
yaşları 25 ila 54 
olan 15.555 kişi 
üzerinde yapıldı. 
Araştırma, en çok 
sigara içenlerin en 
çok horlayanlar 
olduğunun ve 
sigara içmenin, hor

lamanın etkenleri 
arasında yüzde 17.1 
ile obeziteden daha 
etkili olduğunun 
altını çiziyor. 
Araştırma sonucu
nun en ilginç 
yanının, sigara 
içmediği halde 
sigara dumanına 
maruz bırakılan 
kişilerin de sigaraya I 
tamamen uzak olan-| 
lara oranla daha 
çok horladığını sap
taması olduğuna 
dikkat çekildi.
Araştırmaya katılan I 
deneklerin 
Estonya, 
İzlanda, Norveç, 
İsveç ve 
DanimarkalIlardan 
oluştuğu 
kaydedildi.

<
I

TVI

I
I

i

i

I

►

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. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. 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
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

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
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 Anza 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

m» » »m 
i M M 

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
Işyeriveevlerepaketservisimizvardır

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67
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İşte yeni benzin fiyatları
Akaryakıt ürün İstanbul'un 2 milyon 235 oktanlı
lerine bugün Anadolu bin liradan 2 kurşunsuz
den geçerli yakasında 95 milyon 347 bin benzinle 130
ortalama 5 zam oktanlı kurşun liraya, milyon 980 bin
yapılmasının suz benzinin motorinin fiyatı liraya yükseldi.
ardından, fiyatı da 1 milyon Akaryakıt ürün
Ankara, İstan 2 milyon 80 bin 618 bin liradan lerine yapılan
bul ve İzmir'de liradan 2 mil 1 milyon 699 zammın
yeni pompa fiy yon 184 bin bin liraya çıktı. ardından 95
atları belli oldu. liraya, 98 İzmir'de 95 ve 98 oktanlı
Üç büyük oktanlı kurşun oktanlı kurşun kurşunsuz
şehirde suz benzinin suz benzinin benzin ile
sürücüler fiyatı 2 milyon fiyatı 2 milyon motorinin eski
depolarını artık <234 bin liradan 75 bin liradan ve yeni fiyatları
bu fiyatlarla 2 milyon 346 2 milyon 179 şöyle:
doldurmaya bin liraya, bin liraya, 98 BENZİN
çalışacak motorinin fiyatı oktanlı ANKARA
Ankara'da 95 da 1 milyon kurşunsuz ben İSTANBUL
oktanlı kurşun 617 bin liradan zinin fiyatı 2 İZMİR
suz benzinin 1 milyon 698 milyon 229 bin TÜRÜ
fiyatı 2 milyon bin liraya yük- liradan 2 mily Anadolu
79 bin liradan 2 . seldi. on 341 bin Avrupa
milyon 183 bin İstanbul'un liraya, motori 95 oktan
liraya, 98 Avrupa nin fiyatı da 1 kurşunsuz
oktanlı kurşun yakasında ise milyon 612 bin benzin
suz benzinin 95 oktanlı liradan 1 mily eski
fiyatı 2 milyon kurşunsuz on 692 bin 2.079.000
264 bin liradan benzinin fiyatı liraya yükseldi. 2.080.000
2 milyon 376 2 milyon 81 Bu arada zam 2.081.000
bin liraya, bin liradan 2 mın ardından, 2.075.000
motorinin fiyatı milyon 185 Ankara'da yeni
ise 1 milyon bin liraya, 98 deposu 60 litre 2.183.000
641 bin liradan oktanlı olan bir otomo 2.184.000
1 milyon 722 kurşunsuz bilin benzin 2.185.000
bin liraya çıktı. benzinin fiyatı maliyeti, 95 2.179.000

İhracatta 60 milyar 
dolarlık hedefe dayandr/r
İhracat 
Eylül'de yaz 
rehavetini attı 
ve 2003'ün 
aynı dönemine 
göre yüzde 
36.5 artarak 5 
milyar 794 
milyon dolara 
ulaştı. Ocak- 
Eylül döne
minde ise 45 
milyar 603 
milyon doları 
buldu. Bu 
cumhuriyet 
tarihinin reko
ru oldu.
İhracat 
Eylül'de yaz 
rehavetini attı 
ve 2003'ün 
aynı dönemine 
göre yüzde 
36.5 artarak 5 
milyar 794 
milyon dolara 
ulaştı. Ocak- 
Eylül döne
minde ise 45 
milyar 603 
milyon doları 
buldu. Bu 
cumhuriyet 
tarihinin reko
ru oldu.
Yılbaşından 
bu yana ihra
cat rakam
larında yüzde 
34'lük artış 
kaydedildi. \ 
İhracat rakam
ları 9 aylık

dönemde 45 ihracat 45 m^- lan açıklaması
milyar 603 yar 603 milyon 31 Temmuz'da
milyon dolara dolar seviyesi Başbakan
ulaştı. ni yakaladı. Erdoğan
Türkiye İhra 12 aylık ihra tarafından
catçılar cat rakamları temeli atılan
Meclisi Eylül na bakıldığın 139 fabrikanın
ayı ihracatına da ise 59 mil inşaat alanın
bu kez 'sanayi yar 500 milyon da yapıldı.
kenti' dolar oldu. Bir Organize
Kayseri'de başka ifade ile Sanâyi
açıkladı. 60 milyar Bölgesi
Eylül ayında dolarlık ihra Başkanı
ihracat 2003 cat hedefine Ahmet
yılının aynı 500 milyon Hasyüncü
ayına göre dolar kaldı. temeli atılan
yüzde 36.5'lik İhracat rakam fabrika
bir artış larını açık sayısının
göstereerek 5 layan Türkiye 139'dan 170'e
milyar 794 İhracatçılar ulaştığını
milyon dolara Meclisi söyledi.
yükseldi. Başkanı Oğuz Hasyüncü, bu
Ocak-Eylül Satıcı bunun fabrikalrın 2
dönemini kap cumhuriyet yıl içinde üre
sayan 9 aylık tarihinin en time geçile
dönemde ihra yüksek ihracat ceği taah-
cat geçen yılın rakamı huaunun
aynı dönemine olduğunu alındığını
göre yüzde 34 söyledi. söyledi.
arttı. 9 aylık İhracat rakam-

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
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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17 mi/yon turist hedeM aşacağız
Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan 
Mumcu, Türk tur
izminin bu yıl 17 
milyon turist hedefi
ni aşacağını ve 12.5 
milyar doların 
üzerinde bir gelir 
elde edeceklerini 
söyledi.
Bakan Mumcu, 
Dünya Türk 
İşadamları 5. 
Kurultayı sırasında 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. Yıl 
sonu hedeflerine 
ilişkin bir soru üzer
ine Mumcu, bu yıl 
17 milyon turist 
hedefini aşacaklarını 
belirtti. Turizm sek
töründe 2005 yılında 
daha makul bir 
büyümenin gerçek-

T.C.
GEMLİK 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
2003 / 984 Tal. 

Bir borçtan dolayı üzerinde haciz bulunan aşağıda cins miktar ve değeri yazılı mallar 
satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 22/10/2004 günü saat 13.30’dan 13.40’a kadar, GEMLİK Atatürk Cad. 
Endüstri Meslek Lisesi önü Apak otopark adresinde yapılacak ve satış günü kıymetlerinin 
% 60 ına istekli bulunmadığı takdirde 27.10.2004 günü, aynı saatte ve yerde 2. Artırma 
yapılarak satılacağı şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı 
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakhnan toplamından fazla 
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırılması masraflarını 
geçmesinin şart olduğu, KDV’nin ihale alıcısına ait olduğunun ve ihale bedelinin yatırılması 
için verilen güne kadar yatırılmasının gerektiğinin bilinmesi satış şartnamesinin bir 
örneğinin isteyene gönderilebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya 
numarası ile dairemize başvurmaları rica olunur. 21.09.2004

icra Müdürü 41167
MUHAMMEN KIYMET 
LİRA ADEDİ
16.000.000.000 1

leşeceğini anlatan 
Mumcu, "Sayı 
büyütmeye yönelik 
bir stratiji benim
semiyoruz. Ürün 
yenilemeye yönele
ceğiz" dedi. Mumcu, 
turizm sektöründe 
atılan adımların 
meyvelerini 5-10 yıl 
sonra alınacağını 
ifade etti. Bakan 
Mumcu, turizm gelir
lerine ilişkin bir 
başka soruya ise, yıl 
sonu itibariyle 12.5 
milyar doların 
üzerinde bir gelir 
beklentilerinin 
olduğunu dile getir
di. Başka bir soru 
üzerine ise Mumcu, 
cari açığa rağmen 
turizm sektörünün 
kendinden bekle

nilen üzerinde bir 
başarı sağladığını 
kaydetti.

Kabinede değişiklik 
yapılacağına ilişkin 
haberlerin hatırlatığı 
Bakan Mumcu, 
"Kabine ile ilgili 
spekülasyonlara 
cevap verecek son 
kişiyim. Bu 
spekülasyonlar beni 
ilgilendirmiyor, 
neyin speküle 
edildiği de beni 
ilgilendirmiyor" diye 
konuştu. Bakan 
Mumcu bu tür 
haberlerden bir 
şeyler umanların 
olabileceğini vurgu
layarak, kendisinin 
de esas itibariyle 
siyasetçi olduğunu 

MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

CİNSİ (Mahiyeti ve önemli özellikleri)
34 UF 1743 Plaka sayılı 1998 Model
AFN 458322 Motor, WE 276515 Şase
Nolu Sedefli Kolorado kırmızı renkli
VOLKSVAGEN Passat Marka 1,9 TDİ
Hususi Otomobil (ön tamponda sağ far 
Alt kısmında tampon üzerinde 3 mm. eninde, 
3 cm boyunda çizik ile ön kapıda hafif içe 
göçme mevcut olup aksesuar oto teyp, stepne var.

Basın : 2004 / 75

ve bu doğrultuda 
hareket ettiğini 
söyledi. Mumcu, 
yeni bir siyasi bir 
yapılanma içerisinde 
olduğu yönündeki 
iddiaların hatırlatıl
ması üzerine ise 
şunları söyledi: "Her 
dedikodu üzerinde 
konuşulabilir bir 
değer taşımaz. Ben 
hiç bir şeyi gizli 
kapaklı yapmadım. 
Böyle bir şey 
yapacak olursam 
herkesin haberi 
olur”.
Bakan Mumcu, daha 
sonra sigara içmek 
istediğini belirterek, 
gazetecilere kendisi
ni sigara içerken 
görüntülememeleri 
ricasında bulundu.

72 bin araç 
daha trafiğe 
dahil oldu

Trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı, 
bu yılın Haziran ayın
da toplam 61 bin 953 
adet olarak gerçek
leşti. Kaydı yapılan 
araçlar içinde, 32 bin 
95 adet ve yüzde 
51.8 oran ile otomo
bil ilk sırada yer aldı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
Haziran ayı motorlu 
kara taşıtları istatis
tiğini açıkladı.
Buna göre, Haziran 
ayında trafiğe kaydı 
yapılan araçlar 
arasında otomobili, 
yüzde 26.7 ile kamy
onet. yüzde 15.4 ile 
motosiklet, yüzde 2.6 
ile kamyon izledi. 
Haziran'da trafiğe 
kaydolan araçların 
yüzde 3.5'u ise 
minibüs, otobüs, yol 
ve iş makineleri ile 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Söz konusu ayda, 10 
bin 681 taşıtın ise 
trafikten kaydı silin
di. 2003 yılı Haziran 
ayında ise 25 bin 957 
adet taşıtın trafiğe 
kaydı yapılırken, 
1,804 taşıtın ise 
trafikten kaydı silin
mişti.
OCAK-HAZİRAN 
DÖNEMİ
2004 yılının Ocak- 
Haziran döneminde 

ise trafiğe kaydı 
yapılan araç sayısı 
379 bin 718 olurken, 
143 bin 22 adet 
aracın trafikten kaydı 
silindi. Geçen yılın 1 
aynı döneminde 
trafikten kaydı sili- I 
nen araç sayısı 9 bin 
116 adet, trafiğe 
kaydı yapılan araç 
sayısı ise 96 bin 929 j 
adet idi.
Bu arada Haziran 
ayında, tescil belgesi 
alan taşıtlar İstanbul, 
Ankara, İzmir, 
Antalya, Bursa, 
Adana, Mersin, 
Muğla, Manisa, 
Hatay illerinde rinde j 
yoğunlaştı. Seçilmiş I 
illerin toplam içinde- I 
ki payı ise yüzde 
66.7 oldu.
Mayıs'ta trafikten ilk ■ 
defa tescil belgesi | 
alan otomobillerin 1 
markalarına göre 
yüzde 17’sini 
Renault, yüzde 
13.8'ini Ford, yüzde I 
11.6'sını Opel, yüzde | 
9.8'ini Tofaş, yüzde 
8.1'ini Hyundai, 
yüzde 7.9'unu 
Volkswagen, yüzde I 
6.2'isini Peugeot, 
yüzde 4.7'sini
Toyota, yüzde 4'ünü I 
Honda ve yüzde 
16.8'ini ise diğer 
markalar oluşturdu. *

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
—i CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 
== ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
H; YAPILABİLİR SATILIK ARSA 

uj Tel : (0.224) 513 96 83

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
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Hastalıklar artık kodlanacak
Sağlık Bakanlığı, 
hastalıkların daha 
kolay tanımlanması 
ve tedavi ile araştır
malarda daha yük
sek başarı elde 
edilebilmesi için 
yeni bir program 
uygulamaya koyu 
yor. Gelişmiş 
Avrupa ülkelerinde 
kullanılan ve "ICD 
10" adı verilen pro
gram sayesinde 
Türkiye'de görülen 
hastalıklar, bölge ve 
görülme sıklığına 
göre uluslar arası 
kodlamaya tabi 
tutulacak.
Sağlık 
Bakanlığı'ndan 
edinilen bilgiye 
göre, ICD 10, 
Türkçe olarak 
'Uluslar arası 
Hastalık Kodlaması' 
10. versiyonu 
olarak adlandırılıyor 
ve sistem her 10 
yılda bir revize 
ediliyor.
Hastalıkların 
sınıflandırılmasında 
bir çok yöntem 
bulunduğunu 
belirten bakanlık 
yöneticileri, bunun 
istatistiksel amaçlı 
bir sınıflandırma

olduğunu ifade 
ettiler.
Türkiye'de epidemi- 
olojik yönden çok 
fazla verinin bulun
madığını vurgu
layan yöneticiler, 
"Hangi hastalıklar 
nerede çok sık 
görülüyor, neden 
kaynaklanıyor, bun
larla ilgili çok fazla 
bir verimiz yok. 
Yurtdışında da bun
lar zamanında yok
muş. Bunları öğren
mek için böyle bir 
hastalık sınıflandır
ma sistemi geliştir
mişler. Yani her 
hastalığa belli bir 
kod verilmiş. Bu 
kodlar belirli merke
zlerde toplanıyor, 
ondan sonra istatis
tiksel bir t^|um 
analizlere gidiliyor. 
Program, 'Hangi 
hastalık sık 
görülüyor? Nerede 
daha yaygın? 
Neden sık görülü 
yor? Ne gibi önlem
ler alınabilir?' soru
larına cevap vere
cek. Temel prensibi 
de istatistikle 
metodolojiye dayalı 
olmasıdır" diye 
konuştu. ICD 10'un 

esas çıkış nok
tasının 1893'te 
ölüm nedeniyle 
ilgili olduğunu ve 
insanlar neden 
yaşamlarını kaybet
tikleri yolunda bir 
liste yapılması 
olduğunu kaydeden 
yetkililer, "Sistem 
insanların ölüm 
nedenleriyle ilgili 
bir sınıflandırma 
yapılmasıyla başlıy
or ama zaman 
geçtikçe bu revize 
edile edile artık 
hastalıkları da içerir 
hale gelmiş. Şu 
anda esas olarak 
hastalıkların 
sınıflanması ama 
bununla birilikte 
ölüm kodları da 
var" şeklinde 
konuştular. 
HASTALIKLAR 
BİRBİRLERİYLE 
KARŞILAŞTIRILA
CAK
Yeni sistemle ilgili 
bilgi veren yetkilil
er, şunları 
söylediler: 
"Artık bundan 
sonra her şey bil
gisayara dayalı. Bir 
takım şeyleri 
denetlemek, doğru 
mu yapılıyor, yanlış 

mı yapılıyor veya 
ne kadar yapılıyor 
bunları bilmek için 
ihtiyaç duyduk. 60- 
70 milyonluk bir 
Türkiye var 
karşımızda.
Buradan gelecek 
verileri kağıtla 
kalemle değer
lendirme inceleme 
şansınız yok. 
Bilgisayarla çalış
manız gerekiyor. 
Bilgisayarla çalışa
caksanız, bilgisa
yarın dilini konuş
manız veya gelecek 
verileri bilgisayar 
diline uygulamanız 
lazım. Bunun için 
de bir sınıflama, bir 
kodlama sisteminin 
gerektiği de 
ortadadır. Böyle bir 
şey de çok uzun bir 
çalışmayı gerek
tiriyor. İşte ICD 
çalışması da böyle 
bir uzun süreçten 
geliyor. Gerçekten 
çok geniş çalışma 
olduğu için 5-10 
sene sonra benzeri 
bir şey ortaya çıka
bilecekti. Şu anda 
bu sistem için 
Avrupa'da 300 
kişilik bir ekip 
çalışıyor.

Ama Amerika'yı 
yeniden keşfetmeye 
gerek yok. Bizde 
yurt dışında neler 
var diye 
araştırdığımızda 
baktık, Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 
ki ICD'yî zaten 
geliştirende öneren 
de o. Dünya Sağlık 
Örgütü'nün bu 
hastalıklarla ilgili 
sınıflama sistemi 
var. Avustralya, 
Amerika, Kanada, 
Almanya, Romanya 
hepsi, Avrupa 
ülkelerinin büyük 
bir kısmı bunu artık 
kullanıyor. Aynı 
zamanda da ülkeler 
arasında karşılaştır
ma da yapılıyor. 
Belli bir bölgede bir 

'hastalıkla sık mı 
karşılaşılıyor diye 
araştırırken, ülkeler 
arasında da 
karşılaştırma 
yapılabiliyor.
Hangi hastalıklar 
hangi ülkelerde 
daha sık, genetik 
mi, temel mi, çevre
sel bir faktör mü 
bunları anlama 
şansı olabilecek. 
Bu amaçla 
böyle bir şeyi 

seçtik." 
Kasalıkları birbir- 
leriyle karşılaştıra
bilmek için isim
lendirmek ve aynı 
kodu vermek gerek
tiğinin altını çizen 
bir bakanlık yetkisi, 
"Mesela hastalık 
isimlendirmeleri 
300 bin isme kadar 
gidebiliyor. Yani 
öyle 100 isim 200 
isim gibi değil 
gerçekten ç,ok 
geniş. ICD'de 
b» 44 bin civarın
dadır" dedi. ICD 10 
programlının 20-22 
tane ana bloğu 
bulunduğunu anla
tan yetkili, "Bir 
tanesi mesela 
enfeksiyon 
hastalıklarıdır. 
Bütün enfeksiyon 
hastalıkl arım 
sınıf laya,rak 
içeriyor, bir tanesi 
diyelim kadın 
hastalıkları ve 
doğum. Bildiğimiz 
genel tıp kitapların
daki kı saltmaları 
içeriyor. Bazı test 
kitaplarında 
yazan bir takım 
kodlarla ise 
alakalı yok" diye 
konuştu

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN

Kürfez 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

Bursa'nın ihracaahnda yeni bir rekor
Otomotiv ve 
tekstil sektör
lerinin merkezi 
konumundaki 
Bursa'dan 
yapılan ihracat, 
yılın 9 ayında 
yüzde 42 
oranında 
artarak 8 milyar 
669 milyon 
dolara ulaştığı 
bildirildi.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) 

v tarafından 
yapılan açıkla
maya göre, 

geçen yıl eylül 
ayında yapılan 
782 milyon 168 
bin dolar olan 
ihracat, yüzde 
44'lük artışla 1 
milyar 125 mily
on 172 bin 
dolara yükseldi. 
Yılın ilk 9 
ayında yapılan 
ihracat ise 
yüzde 
42 oranında 
artarak, 8 
milyar 834 
milyon 981 bin 
dolar 

seviyesinde 
gerçekleşti. 
Geçen yılın ayını 
döneminde 
yapılan ihracat, 
6 milyar 230 
milyon 850 bin 
dolarda 
kalmıştı. Bu 
artışla, yılın ilk 9 
ayında gerçek
leşen ihracat, 
2003 yılının 
tamamında 
yapılan 8 milyar 
869 milyon 
dolarlık dış 
satışı geride 

bırakarak, 
yeni bir 
rekor daha kırdı. 
İhracat yapılan 
sektörler arasın
da taşıt araçları 
ve yan sanayii 7 
milyar 577 mily
on 762 bin dolar 
ile ilk sıradaki 
yerini korurken, 
bunu 527 mily
on 313 bin dolar 
ile tekstil, 452 
milyon 180 bin 
dolarla da hazır 
giyim ve kon
feksiyon izledi.
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İHALE İLANI 
KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

0-3 Elenmiş Yıkanmış Kum alımı işi açık İhale usulü İle İhale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
1* İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa):
2 • İhale konusu malın
a) Niteliği türü ve miktarı
b) Teslim (yeri /yerleri)

' c) Teslim (Tarih i/tari hleri)
3 - İHALENİN :
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: 2004 /149692
: KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: 0 224 538 16 06 - 0 224 538 16 00

: 2000 m3 0-3 ELENMİŞ YIKANMIŞ KUM ALIMI
: SİTELER MAHALLESİ
: İSTENİLDİĞİ AN

: KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
: 13.10.2004 14.oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı 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 alınmış, 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 bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.4. Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına 

ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 ncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı ihaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekalet

namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı 

maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği 
bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

4.1.10. Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri 
işlere ait öneriler ve işlerin listesi

4.1.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.12. Bu şartnamenin 8 veya 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler
4.1.13. Bu şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden bel

geler
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) (d) ve (I) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorun

ludur
Yabancıfstekliler, bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin 

belgeler yerine, (tendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu 
- nin-.ıdıgına dair beyanname verebilirler

Hayat, 3 416 
yıl önce 
başlamış

Ekonomik v ypterlige Tişkin belgeler vp bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4 1 Bankadan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar neznindeki kullanıl

mamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli bankalardan alınacak belgeler
4.3. Mesleki ve .teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1         ....................................

4. 4. Bu ihalede benzer iş olarak............ .............t..,...............
5* Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Küçükkumla Belediye Başkanlığı adresinde görülebilir ve 100.000.000 TL karşılığı (aynı adresten/ 

Küçükkumla Belediye Başkanlığı adresinden) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.'

8- Teklifler, 13.10.2004 ihale tarihi, saat 14.oo’e kadar Küçükkumla Belediye Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliye .mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az Olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek
lerdir.

11- Verilen teklifleriry geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
y 12- konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.(B. 5662)

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Yeryüzünde 
hayatın, 
genellikle 
kabul 
edildiğinden 
16 milyon yıl 
daha evvel, 
3,416 milyar 
yıl önce 
başladığı 
bildirildi.
Ingiliz Nature 
bilim der
gisinin yarın
yayınlanacak son 
sayısındaki makal
eye göre, Stanford 
üniversitesinden 
Michael Tice ve 
Donald Lowe adlı 
bilim adamları, 
Güney Afrika'daki 
Buck Reef Chert 
mercan resifinden 
aldıkları numuneleri, 
3,416 milyar yıl öne- 
sine tarihlediler ve 
yeryüzünde mikrobik 
düzeydeki hayatın 
başlangıcının, tartış
ma götürmeyecek 
şekilde o zaman 
başladığını 
kaydettiler.
Uzmanlar, resifin 
klasik çökelti kat
manlarından oluş
tuğunu ve karbon 
içeren maddenin 
büyük kısmının kay
nağının, fotosentez 
yapan organizmalar 
olduğunu gösterdiler 
ve yeryüzünde 
yaşamın tarihine

ilişkin tartışmanın * 
son bulması gerek
tiğini kaydettiler.
Hayatın başlangıcını 
3,4 milyar yıl önce-
sine götüren teori, 
bazı araştırmacılar 
tarafından şüpheli 
görülüyordu Teoriye 
itiraz eden bilim 
adamları, öne 
sürülen fosil 
elementlerinin, 
sıcak su kay
naklarından çıkan । 
mineraller 
olabileceğini 
söylüyorlardı.
Tice ve Lowe'nin 
araştırmasının, 
"prekambriyan" 
dönemin başlarında 
fotosentez yapan 
organizmalar bulun
duğunu, "kayaçlar-. 
daki organik mad
denin kökeninin 
hidrotermal değil 
biyolojik olduğunu" 
gösterdiği 
kaydedildi.

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYANHASTAYABAKACAK 

BAYAN HASTABAKICI ARANIYOR 

TEL: 51326 10

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

RAMAZAN YAKLAŞIYOR 
««H/MİZ/Cmî»' 

UM KRMEffl
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
Fax: (0.224) 513 35 95 ,



2 Ekim 2004 Cumartesi Sayfa 11sosm
OÛNLÛK ■ VVA« ■■

Pfjnir allı sııju, sağlık kpş Yaban mantarlannı
Peynir suyu protein
lerinin birçok gıdanın 
üretiminde katkı 
maddesi olarak kul
lanımının giderek 
yaygınlaştığını açık
layan Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Süt 
Teknolojisi Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Cem 
Karagözlü, 
'Gıdalardaki peynir 
altı suyu proteinlerinin 
besleyici değerine ek 
olarak çok önemli 
fonksiyonel özellikleri 
bulunmaktadır* dedi. 
Günümüzde, sağlık 
konusunda bilinçle
nen tüketicilerin 
besin tercihlerini 
değiştirerek, vücutta 
özel fizyolojik etki 
sağlayan, bazı 
hastalıkların oluşum 
riskini azaltıcı, koruyu
cu, tedavi edici 
gıdalara yöneldiğini 
belirten Yrd. Doç.Dr. 
Karagözlü, 
'Fonksiyonel gıdalar 
olarak adlandırılan 
bu ürünlerin artan 
pazarı, gıda endüstri
sine yeni olanaklar

—e------------------------------------------------------------

ilaç kullananlara
‘Ramazan ’ uyarısı

İlaç kullananlara 
'Ramazan' uyarısı 
Uzmanlar, devamlı 
İlaç kullanmak zorun
da olan kişilerin, 
Ramazan'da oruç 
İbadetini yerine 
getirmek İçin İlaç 
dozlarını aksat
malarının tehlikeli 
sonuçlar doğurabile
ceği uyarısında 
bulundular.
Tüm İslam Alemi, 15 
Eklm'den İtibaren bir 
ay boyunca oruç 
İbadetini yerine

sağlamaktadır.
Peynir yapımında bir 
yan ürün olan peynir 
altı suyu; laktoz, min
eral maddeler, vita
minler, proteinler ve 
az miktarda süt 
yağını İçermektedir. 
Bunların İçinde peynir 
altı suyu proteinleri, 
en önemli kısmı oluş
turmaktadır. Peynir 
altı suyu proteinlerinin 
diğer proteinlere 
göre üstün tarafı, 
sadece biyolojik 
değeri değil, aynı 
zamanda sülfür 
İçeren amlnoasltierl 
yüksek oranda İçer
mesidir. Bu maddel
er, kas kaybının 
mümkün olduğunca 
azalmasına yardımcı 
olmaktadır1 diye 
konuştu.
Peynir suyu protein
lerinin özellikle 
bebekler, yaşlılar, 
bazı hastalar ve 
yoğun aktMte İçinde 
olan sporcular İçin 
çok faydalı olduğunu 
İfade eden 
Karagözlü, 'İnsanlar 
üzerindeki klinik den

getirmeye hazırianı 
yor. Ancak Fas, 
Kuveyt ve İran'da 
yapılan bir dizi 
araştırmada, İleri 
düzeyde kalp ve 
mide rahatsızlığı gibi 
düzenli dozda İlaç 
tedavisi görmesi 
gereken hastaların, 
Ramazan ayı boyun
ca eksik doz 
almalarının hayat
larını tehlikeye sok
tuğunu ortaya 
koydu. Kazablanka 
Eczacılık ve 

emeler, tek başına 
peynir suyu katkısının 
mutlaka diğer biyolo
jik besinlerle destek
lenmesi gerekliliğini 
de göstermektedir. 
Gıdalardaki peynir 
altı suyu proteinlerinin 
temel fonksiyonu, 
besleyici azotu ve 
amlnoasltierl 
sağlamış olmasından 
kaynaklanmaktadır* 
şeklinde konuştu.
Yapılan araştır
maların peynir altı 
suyu proteinlerinin 
bazı kanser türlerine 
karşı koruyucu 
olduğunu gösterdiği
ni söyleyen 
Karagözlü, *Bu konu
da yapılan bir araştır
mada, kobaylarda 
kolon tümörü oluşu
munun peynir altı 
suyu proteinleri İle 
beslenen gruba göre 
daha düşük düzeyde 
kaldığı belirlenmiştir. 
Peynir altı suyu pro
teinlerinin tamamı 
antikanserojenik etki 
göstermektedir* 
ifadelerinde 
bulundu.

Tokslkolojl 
Laboratuvan'nda 
yapılan araştırmada, 
geçen yıl Ramazan 
ayında Fas'ta 81 
hastanın yüzde 
58'lnln, Kuveyt'te 
325 hastanın 
yüzde 75'lnin ve 
İran'da 127 epilepsi 
hastasının 27'slnln 
kendisine önerilen 
dozu almadığı İçin 
ciddi sağlık sorun
larıyla karşı karşıya 
kaldığı saptandı. 
Uzmanlar, oruç

Peynir altı suyu pro
teinlerinin büyümeyi, 
kemik sağlığını ve kilo 
kontrolünü 
destekleyen diğer 
yararlan da bulun
duğunu açıklayan 
Karagöz, 'Peynir 
suyu, hastalık, 
ameliyat veya 
kemoterapl uygula
ması sonucu oluşan 
metabollk stresi 
İzleyen dokulardaki 
İyileşme İçin yararlı 
olabilen bazı destek
leyici faktörleri kap
samaktadır.
Kalsiyum, fosfor ve 
magnezyum gibi 
serum mineralleri 
kemik gelişimi ve 
korunmasını 
desteklemektedir. 
Peynir altı suyu pro
teinleri kemik 
hastalıklar İçin de 
yararlı olabilmektedir. 
Aynca peynir altı 
suyu proteinlerinin 
yara veya ameliyat 
İle zarar gören 
dokulann İyileşmesine 
yardıma olduğu da 
bilinmektedir* 
dedi.

tutarken 
kendilerine önerilen 
ilaç programını 
doğru 
bir şekilde yerine 
getirmeleri 
konusunda 
doktorların 
hastalarına uyanda 
bulunmasını, hatta 
durumu ciddi olan 
hastalara sağlıktan 
İçin oruç 
tutmamalarını 
önermeleri gerek
tiğinin altını 
çiziyorlar.

Sinop Sağlık İl 
Müdürlüğü, 
doğadan toplanan 
yabani mantarian 
yememeleri 
konusunda vatan
daştan uyardı. 
Sinop Sağlık İl 
Müdürü Dr.
Abdülkerlm Köroğlu, 
yaptığı açıklamada, 
zehirli ve zehirsiz 
mantariann yan 
yana yetişebildiğin! 
bfellrterek, bunlan 
ayırt etmenin 
neredeyse mümkün 
olmadığını söyledi. 
Köroğlu, *En kötü 
olanı ise mantar 
zehirlemelerinin 
çoğunun ölümle 
sonuçlanmasıdır* 
dedi.
Zehirli mantann 
yendiğinde etkisini 3- ettirilmelidir.' 
5 saat İçinde göster-
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dlğine dikkat çeken 
Köroğlu, zehirlenme 
belirtilerini ve yapıla
cak İlk yardım uygu
lamasını şöyle 
anlattı:
'Zehirlenme belir
tilileri mide bulantısı, 
terleme, baş ağrısı, 
halsizlik; baş dön
mesi ve İshal olarak 
başlar. Bu belirtiler 
görüldüğünde 
zaman geçirilmeden 
hasta, doktora 
götürülmelidir.
Doktor yoksa hasta 
kusturulmalı, alnına 
ve beline buz kom
presi yapılmalıdır. 
Hasta baygın ve 
şuursuz ise yüzüne 
soğuk su serpmell 
veya amonyak 
teneffüs

Körfez ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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ttıy'nm felek Hizmet ödüllen Parlak ye Payaslı aldı
Rotary 2440. Bölge Guvernörü Altan Doğu’nun katıldığı toplantıda, Gemlik Rotary Kulübü nün h 
yıl ki Meslek Hizmet ödülleri sağlık hizmetlerine yaptığı katkılar ve Gemlik’e üniversite kazandn 
ma çabalarından dolayı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak ile emekli J 
olduktan sonra Umurbey’e yerleşen TRT sanatçılarından Bestekar-Şef Kutlu Payash’ya verildi
Gemlik Rotary 
Derneği’nin 2004 yılı 
Meslek Hizmet Ödül
leri Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Profesör 
Doktor Müfit Parlak 
ile emekli olduktan 
sonra Umurbey’e 
yerleşen Türk Sanat 
Müziği Bestekarı ve 
TRT Türk Sanat 
Müziği Koro 
şeflerinden Kutlu 
Payash’ya verildi. 
Önceki gece Milton 
2 Restaurant’ta 
düzenlenen toplan
tıya Rotary 2440.
Bölge Genel Başkanı 
Altan Doğu ve

' Eşi Meral Doğu, 
i Belediye Başkanı 
I Mehmet Turgut ve 

eşi Nuriye Turgut , 
2440 Guvernör 
Yardımcısı Meltem 
Oruç ve eşi Hakan 

i Örüç. Prof. Dr. Müfit 
| Parlak. Türk Sanat 
ı Müziği sanatçısı 

Bestekar Kutlu 
Payaslı ve eşi ile 
Gemlik Rotary 
Derneği 
üye eşleri katıldılar. 
Kulüp asamblesinin 

2440. Bölge Guvernörü Altan Doğu ile eşi Meral Doğu, Gemlik Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Mehmet Yaşar ve eşi Ayşen Yaşar birlikte görülüyorlar.

gioa
MİIENBİSİ

Den ey i m li
Tercihen iyi derecede İngilizce hilen 
Orhangazi veya Gemlik 'te 
ikamet eden
GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR

de yapıldığı yemekli 
toplantıda konuşan 
Rotary 2440. Bölge 
Guvernörü Altan 
Doğu, Rotary'in 
dünyadaki en büyük 
sivil toplum örgütü 
olduğunu, 
dekokratik olan 
tüm ülkelerde 
örgütlendiğine 
dikkat çekerek, 
“Dünya Rotarysi 
yaptığı hizmetlerle 
hergeçen gün 
büyüyor” dedi. 
Gemlik Rotary 
Derneği’nin bölgenin 
güçlü kulüplerinden 
olduğunu da belirten 
Doğu, 
“Hizmetlerinizle 
Rotary’i zirveye 
taşıyın. Rotary’in 
kuruluşunun 100. 
yılında toplumunuza 
hizmete devam 
edin " dedi.
HİZMET ÖDÜLLERİ 
VERİLİYOR
Gemlik Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkanı Mehmet 
Yaşar, bu yılın 
Rotary Meslek 
Hizmet ödüllerinden 
birini toplum sağhğV]

Prof. Dr. Müfit Parlak Meslek Hizmet ödülünü 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’tan aldı

na yaptığı katkı ve 
Gemlik’in üniversi 
teye kavuşması için 
çabalarından dolayı 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof Dr. Müfit Parlak 
ile emekli olduktan 
sonra Umurbey’e 
yerleşen Türk Sanat 
Müziğinin usta sesi, 
Bestekar ve Koro 
Şefi Kutlu Payash’ya 
Türk Sanat Müziğine 

katkılarından 
dolayı verilmesine 
kararlaştırdıklarını 
söyledi.
Kutlu Payash’ya 
Meslek Hizmet 
ödülünü Rotary 
2440. Bölge 
Guvernörü Altan 
Doğu, Prof. Dr. Müfit 
Parlak’a da Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi.
Payash plaketini 
aldıktan s'onra 
yaptığı konuşmada 
Gemlik’e bir tesadüf 
eseri geldiğini ve 
çok beğendiğini, 
burada edindiği 
dostlardan sonra 
emekli olunca 
Umurbey’e yer
leştiğini belirterek, 
mesleğindeki 
kazanımlarını bundan 
sonra buradaki 
insanlara vereceğini 
söyledi.
Hizmet ödülünü 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’tan 
alan Prof. Müfit 
Parlak ise yaşamının

Sanatçı Kutlu Payash’ya ödülünü 2440. 
Bölge Guvernörü Altan Doğu verdi.

en en anlamlı 
ödülünü aldığım ve 
bu ödülü yaşadıkça 
evinin en güzel 
yerinde saklaya
cağını söyledi. 
Gemlik’li olmaktan 
gurur duyduğunu 
söyleyen Parlak, 
Gemlik’e hizmet 
etmekten büyük 
onur duyduğunu 
söyledi. Parlak’ın 
konuşması sırasında 

ANNE
ADAYLARINA | 

MÜJDEI ]
Bitkisel Organik | 
Saç Boyası ile 

artık saçlarınıza boya 
yaptırabileceksiniz...

Bitkisel Organik Saç Boyası size ve l 
bebeğinize hiç bir zarar vermez i I

KENDİNİZİ BAŞTAN YARATIN l
İŞTE ADRESİ I

OLCAY KUAFÖR

duygulu anlar 
yaşandı. Rotaryan 
hanımlar gözyaşları I 
nı tutamayarak 
ağladılar. Gece 
Gemlik Rotary 
Derneği Başkam 
Mehmet Yaşar ve eşi 
Ayşen Yaşar’ın 
Guvernör ve eşine | 
ile Guvernör Yarda» 
cısına armağanlar 
vermesinden sonra 
son buldu.

ABANIYOR Müracaat : ZEY - TUR- SAN 
Te/ : 586 52 O1 - 02 Fax : 586 52 OO 

e-mail : info@zeytursan.com.tr

Atatürk Kordonu - GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 00 50
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Bursa Büyükşehlr Beledlyesi’nderı Gemlik İtfaiyesine İlk yardım geldi.

Bûyûkşehir'den Gemlik Itfaiyesi'ne şişirme branda
Asil Han’ın 4. katından Belediye İtfaiyesi’nin açtığı kurtarma brandasına atlayarak, intihar girişiminde bulunul- 

1 ması sırasında brandanın yırtılması skandali üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Gemlik 
| İtfaiyesi’ne yeni ve şişmeli kurtarma brandası gönderdi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün Haberi sayfa 2’de

GEMLİK

----- ' ' |. TARAFSIZ
4 Ekim 2004 Pazartesi
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GAZETE
FİYATI : 250.000- TL.

İngilizce Öğretmeni 
olmak için fırsat

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte 
si Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölü 
mü bünyesinde YÖK'ün 19.12.2003 tarih 
ve 26384 şayi !ı yazısıyla açılan İngilizce 
Öğretmenlik Sertifika Programı, 2004- 
2005 Güz D ; eminde de yeni öğrenciler 
almaya dev. m ediyor. Haberi syf 4’de

Anıtlar Yüksek Kurulu denetiminde başlatılan kazı çalışmaları ilgi|^andırdı.^WöO

Lise Caddesi’nde tarih aranıyor
Sol Birlik

Dünkü gazeteler, CHP ile Yeni Türkiye 
Partisi’nin birleşmek için adım attığını 
manşetlerden verdi.

Türkiye’de merkez sağ ve merkez soldaki 
dağınıklık, marjinal partilerin işine yarıyor.

12 Eylül darbesinin ardından, TBMM bulu
nan siyasi partiler, askeri cunta tarafından 
hallaç pamuğu gibi atıldı.

Bir yandan da bilinçli olarak politikadan 
arınma stratejileri uygulandı.

Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Milliyetçi Hareket Partisi, Selamet Partisi ve 
diğerlerinin kapılarına kilit asıldı.

Siyasi parti liderleri Çanakkale’ye sürgüne 
gönderildi.

Siyasi arenaya askerin güdümünde yeni 
partiler sokulmak istendi. Bunun yanında bir 
de rahmetli Turgut Özal’ın kurduğu Anavatan 
Partisi siyasi kuruldu.

Askerlerin gösterdiği partilere tepki olarak 
Turgut Özal’ın ANAP’ı büyük oy alarak ikti
dara geldi.

özal, dört siyasi partinin kadrolarını içine 
aldı. Merkez sağ liberal bir hükümet kurdu.

Sol da ise Bülent Ecevit, CHP’nin mis 
yonunu yitirmiş olduğunu söyleyerek, Genel 
Başkanlığı partiden uzaklaştı.

Demokratik Sol Parti’yi kurdu.
Necdet Calp’in Halk Partisi, Ecevit’in 

DSP’si, Erdal İnönü’nün SODEP’i ve CHP ile 
sol paramparça edildi.

Bu durum bugün de değişmedi.
Sağ da, sol da parçalandı.
Solda Ecevit yaşadıkça , eskisi gibi bir çatı

da toplanmanın olanağı yoktur.
İsmail Cem’in CHP ile birleşme isteği ise 

yeni ve olumlu bir gelişmedir.____________

Türklerin yaşadığı dönemden önceki çağlardaki eski eserleri koruyup 
günümüze taşıyamadığımız ilçemizde, ilk eski eser için Anıtlar Yüksek 
Kurulu gözetiminde kazı çalışmaları başlatıldı. Lise Caddesi’ndeki boş 
arsadaki eski kemer kalıntısında temizleme çalışması yapılıyor.
Gemlik’te pek 
rastlamadığımız bir 
çalışma başladı. 
Lise Caddesi’nde 
Raf et Doğru’ya ait 
arsada bulunan eski 
kalıntılar, Anıtlar 
Yüksek kurulu’nun 
gönderdiği bir bayan 
arkeleog gözetiminde 
kazı yapılıyor. Çalış
malar hakkında bilgi 
verilmezken, kazı 
alanından Balıkpazarı 
na kadar dehliz 
olduğu söyleniyor.

Haberi sayfa 3’de

Belediye Iskelesi’nde 
yasaklar başladı

Güvenli İskele statüsüne kavuşan 
Gemlik Belediyesi Iskelesi’nde 
güvenlik yasaklan başlatılarak, 
giriş kısmında bulunan bölgeye 
acenta motorlarının yanaşmasına 
izin veriliyor. Haberi sayfa 2’de

Kara liste I 
kabarıyor 
Bankaların 'kara listesi'ne yılın ilk 
sekiz ayında 80 bine yakın kişi 
alındı. Bunların büyük bölümünü 
kredi kartı borçluları oluşturdu. 
Sekiz aylık dönemde kredi kartı 
borçları nedeniyle 64 bin 716 kişi 
kara listeye alındı. Sayfa 7’de
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Basından Seçmeler •«!“

SSK gasp ediliyor
Kamuoyu zinayla yatıp kalkar 

ken, yaşamın pek çok alanında 
yaşamsal önemde hükümet icraat* 
lan, canları yanacak kitleler 
aymadan gündeme geliyor.

Erdoğan Hükümeti’nin hazır* 
ladığı bir yasa tasarısı ile SSK 
sağlık kurumlan gasp ediliyor. 
Sendikalar, çalışan, emekli işçiler, 
milyonlar, kendi öz varlıklarının, 
özerk kurumlarının malvarlıkları
na, SSK hastaneleri ve dispanser
lerine el konulmasına karşı 
suskun, ayakta uyuyorlar.

İstanbul Tabip Odası, 
hükümetin sessizlik içinde hazır
ladığı yasa tasarısının içeriğine, 
sonuçlarına ilişkin bir protesto 
açıklaması yaptı. Hükümetin yasa 
tasarısı gerekçesi, yıllardır tabip 
odalarının da savunduğu, ilk anda 
haklı olduğu izlenimi veren bir 
gerekçeye, “sağlık hizmetlerinin 
tek elden verimli yürütülmesine” 
dayandırılıyor. SSK ve diğer kamu 
sağlık kurumlarının Sağlık 
Bakanhğı’na devrini öngörüyor. 
Ancak bu gerekçe gerçeği yansıt
mıyor.

Çünkü bilindiği üzere, Erdoğan 
Hükümeti’nin Cumhurbaşkanı 
vetosu ile şimdilik geri dönmüş 
Kamu Yönetimi Temel Yasası var. 
Bu yasa ile Sağlık Bakanlığı sağlık 
hizmetlerinden tümü ile çekiliyor. 
Sağlık kurumlan tümü ile özel 
idareler ile belediyelere devredili 
yor. Yani Erdoğan Hükümeti bir 
yasa ile SSK ve diğer kamu has
taneleri, sağlık kurumlarına, önce 
Sağlık Bakanhğı’nda toplamak 
üzere el koyuyor. Sonra özel 
idareler ile belediyelere devre 
derek sözde tek elde toplamayı 
amaçladığı sağlık hizmetlerinin 
yüzlerce, binlerce parçaya bölü 
yor. SSK sağlık kurumlan açısın
dan ortada özel bir gasp durumu 
da var. Çünkü SSK sağlık kurum
lan işçiler adına toplanmış prim
lerle, emekli ve çalışan işçilerin 
malı. SSK sağlık kurumlan işçi
lerin malı olarak, idari ve mali 
özerk yönetimin elinde, işçi ve

I ailelerinin hizmetinde iken, onlara 
el konuluyor. İktidarı döneminde 
SSK sağlık kurumlarına çivi çakıl
masına izin vermiş, SSK hizmet
lerini özel tarikat sağlık kurumları- 
na aktarmada yarışmış Erdoğan 
Hükümeti iktidarı, bu kez toptan 
operasyona gi- rişiyor. SSK sağlık 
kurumlan, kötü yönetim, siyasetin 
kötü eli, etkisine karşın, en ağır 
koşullarda en etkin sağlık hizmeti
ni veren konumdalar. Geçen yılın 
istatistiki verileri ile 65.400 milyon 
muayene, 1.499 mil yon hasta 
yatışı, 77.916 milyon laboratuvar 
tetkiki, 47.258 milyon ayakta 
reçete, 599 bin ameliyat» 211 bin 
doğum gerçekleştirmişler.

Erdoğan Hükümeti’nin işçilere 
ait, gasp etmek istediği 148 has
tane, 212 dispanser, 202 sağlık is 
tasyonu, özel nitelikli başka dis

panser ve laboratuvarlarda, 9988 
doktor, 820 diş hekimi, 1235 ecza
cı, 12420 hemşire, 4143 sağlık 
memuru, ebe, sağlık personeli 
işçilerle birlikte toplam 53985 
sağlık perso neli çalışıyor. İşçiler, 
emekliler ve ailelerinin yarar
landıkları bu kurumlar elden 
giderken, çalışanları da yönetim
leri gibi yüzlerce ayrı parçaya 
ayrılmış yönetimler elinde belirsiz 
liğe sürüklenerek, ortada bırakıla
caklar.

SSK’nin işlevine ilişkin Tıp 
Kurumu raporundan yine geçen 
yıla ait bir veriyi aktaralım: SSK 
2.1 katrilyon liralık bütçesi ile 35 
mil yon nüfusa sağlık hizmeti 
veriyor. Emekli Sandığı 1,5 katril 
yon liralık bütçesi ile 2,5 milyon 
nüfusa hizmet sunuyor.

İstanbul Tabip Odası’nın açıkla
masında, Erdoğan Hükümeti’nin 
ayrı ayrı yasalar ve icraatları ile 
sağlık hizmetlerinin özelleştirilme
si yolunda yürüdüğünün altı 
çiziliyor. Tabip odaları aylardır, 
hükümetin icraatlarının, yasa giri 
çimlerinin tek tek anlamları, 
sonuçları üzerine kamuoyunu 
uyarma görevlerini yapıyorlar. 
Bununlar yetinmeyip beyaz eylem
leri kapsamında sokaklara çıkıyor
lar. Sağlık hizmetlerinin paralı hale 
gelmesi ile yanacak yoksullar, 
işçiler, örgütleri sendikalardan 
henüz anlamlı tek ses, çıt yok...

Erdoğan Hükümeti’nin bir dizi 
yasa ve icraat ile sağlık hizmetleri
ni özelleştirme, kitleleri uyutma 
adı ile genel sağlık sigortası oluş
turma projesinin bir diğer ayağın
da, özel sağlık sigortalarını 
geliştirme var. Genel sağlık sigor
tası olarak pazarlanan sistem, 
bildiğimiz ABD’de uygulanan sis
temin ta kendisi. Birey önce 
makul primli bir genel sağlık si 
gortasına bağlanmış oluyor. 
Ancak hizmetlerden yararlanma 
hem paralı, hem de sınırla. Çare
siz, sağlık hizmeti alabilmek üzere 
para bulabilenler özel ikinci, 
üçüncü sağlık sigorta sistem
lerinin içine giriyorlar.

Dünya ekonomi pastasından en 
büyük payı alan, en zengin ülke 
ABD’de bu sistemde insanların 
sağlık trajik bir noktada. Dünya 
Bankası verileri ile sağlık yatırım
ları harcamaları eğrisi durmadan, 
hızla yükselen bu ülkede, halk 
kitlelerinin sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilme eğrisi aşağı doğru 
göçüyor. Dünyanın bu en zengin 
ülkesinde bile sistem sadece 
parası olanlar için sağlık hizmeti 
çerçevesinde işleyebiliyor. Ya 
Türkiye’de? Bir soru da Türkiye 
işçi sınıfına, sendikalarına, emekli 
örgütle rine... Erdoğan 
Hükümeti’nin sağlık hizmetlerini 
özelleştirme projesine, SSK sağlık 
kurumlarını gasp etmesine 
susacaklar, izin verecekler mi? 
(Cumhuriyet Gazetesi 25.9.2004)

, BiiyiiHifdetı Gemlik
İtfaiyesi™ şişime branda
Geçtiğimiz hafta 
yaşanan ve bir 
kişinin yaralan
masıyla sonuçlanan 
intihar girişiminde 
kurtarma brandanın 
yırtılması sonucu 
eleştirilen Belediye 
İtfaiyesine Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesinden 
destek geldi.

Asilhan'da yaşanan 
intihar girişiminden 
sonra eski branda 
kullandığı için 
eleştiri alan 
Gemlik İtfaiye 
Teşkilatı’na, Bursa 
Büyükşehir İtfaiye 
Müdürlüğü'nden 
yeni ve sağlam 
branda gönderildi. 
İtfaiye Teşkilatının

Büyükşehir 
Belediyesine 
bağlanmasından 
sonra tüm ihtiyaç 
larının Büyükşehir 
İtfaiye Müdürlüğü 
tarafından karşılana 
cak olan Gemlik 
İtfaiye Teşkilatı’na 
gönderilen bran
danın şişirilebilir 
olduğu öğrenildi.

stele'de yasaklar başlad

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Güvenli iskele 
statüsüne kavuşan 
Gemlik Belediye 
İskelesi'nde, 
güvenlik yasakları 
başlatıldı.
İskelenin giriş 
kısmında 
bulunan bölgede 
başlatılan 
yasaklama ile 
sadece Acenta 
motorlarının 
Iskele’ye 
yanaşmasına 
izin veriliyor. 
Dün sabah 
saatlerinde 
İskeleye arıza 
gidermek için 
yanaşmak isteyen

Eftalya-1 isimli 
balıkçı teknesine 
iskelede 
görevli bulunan 
Belediye 
güvenlik görevlileri 
tarafından 
izin verilmedi. 
Iskele’nin giriş 
kısmında bulunan 
açık bölgeye 
yanaşarak, 
elektrik arızasının 
giderilmesi için 
elektrikçi 
beklendiğini 
söyleyen tekne 
kaptanı, bir süre 
açıkta bekledi. 
Kendilerine 
acenta 
motorlarının

dışında hiçbir 
teknenin 
İskelenin giriş 
bölümüne 
yanaşmaması 
için emir verildiği 
öğrenilen 
belediye güvenlik 
elemanları, 
tekneye arıza için 
eleman gelmesin
den sonra 
yanaşması 
için izin verdiler. 
Eftalya-1 adlı 
balıkçı teknesi 
bağlandığı 
iskeleden elektrik 
arızasının 
giderilmesMşıp 
sonra ayrıldı.
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Anıtlar Yüksek Kurulu denetiminde başlatılan kazı çalışmaları ilgi uyandırdı. 
_______________________ _ _ ___ ___

Lise Caddesi’nde
tarih aranıyor

Türklerin yaşadığı dönemden önceki çağlardaki eski eserleri koruyup günümüze tanıyamadığımız 
ilçemizde, ilk eski eser için Anıtlar Yüksek Kurulu gözetiminde kazı çalışmaları başlatıldı. Lise 
Caddesi'ndeki boş arsadaki eski kemer kalıntısında temizleme çalışması yapılıyor.
Seyfettin ŞtKtRbO/

Geçmişi günümüze 
getiren eski 
eserlerini yok 
denecek kadar 
az olan ilçemizde 
ilk arkelojik 
kazı başladı.
Lise Caddesi 
üzerinde bulunan 
ve geçenlerin 
dikkatini çeken 
kemerli arsa 
üzerinde kazı 
çalışmaları başlatıldı. 
Anıtlar Yüksek 
Kurulu tarafından 
görevlendirilen 
bir arkeolog 
gözetiminde 
başlatılan kazı

Lise Caddesi’nde Raf et Doğru ya ait olduğu öğrenilen arsada 
bulunan eski bina kalıntısı arkeog gözetiminde temizleniyor.

çalışmaları 
hakkında basına

bilgi verilmiyor.
Kazı çalışmalarını

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Hem dünyevi, 
hem uhrevi...

Samsun’da İmamlar 
Müzik Korosu kurmuş. 
Türk Halk Müziği, 
Türk Sanat Müziği 
konserleri veriyorlarmış. 
Hep mevlüt, ezan, 
Kur’an okuyacak değillerdi 
Biraz da dümbelek, 
saz, tef ve de gazel 
Ne kadar da güzel 
Hem dünyevi, hem uhrevi...

yürüten bayan 
arkeleog sorulan 
tüm soruları 
yanıtsız bırakırken, 
sadece tarihi 
kazı yaptıklarını 
söyledi. , 
Yıllardır eski eser 
olduğu Gemlikliler 
tarafından 
bilintff, kemerli 
görüntülerle 
vatandaşların 
dikkatini çeken, 
ancak hiçbir 
kazı çalışması 
yapılmayan boş 
arsada başlatılan 
çalışmaların ne 
amaçla yapıldığı 
merak ediliyor.

Kazı çalışmaları 
giderlerinin ise 
mal sahibinden 
alındığı ileri 
sürülüyor.
Söylentilere 
göre, ortaya 
çıkarılan 
dehlizlerin 
Bahkpazarı semtine 
kadar uzadığı 
belirtiliyor.
Anıtlar Yüksek 
Kurulu tarafından 
yürütüldüğü 
belirtilen kazı 
çalışmalarının 
yapıldığı boş 
arsanın sahibinin 
Rafet Doğru 
olduğu öğrenildi.

Gemlik ve Bursa 
ilişkileri

Büyükşehir sınırları, 30 km 
genişletildi.

Gemlik’te bu sınırın içine girdi.
Ama. Çalışma esasları henüz 

belli olmadı.
Çünkü, yeı sistemli ilgili yönet

melikler gön rilmedi.
Kim yapı^ bu yönetmelikleri.
Ankara’d. ;i bürokratlar yapıyor.
Genişlem. kanunu, aylar önce 

çıktı.
Ama. Çalışma esasları, 

netleşmedi.
Bürokrasi, ya ağır çalışıyor.
Ya da, hükümete direniyor.
Geçen gün bu konuda, 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i dinledik.

Yönetmelikleri beklediklerini 
söyledi.

Ama. Sistem ile ilgili, bazı ip 
uçları da verdi.

- Alt yapı çalışmalarına ait 
kararı, Büyükşehir Belediyesi vere 
cek.

- Ulaşım konusundaki kararı da 
Büyükşehir verecek.

- İmar planları da, Büyükşehir 
tarafından yapılacak.

Tabii. Büyük yapıtırımları da 
Büyükşehir üstlenecek.

Aslında, Büyükşehirin bir önem
li görevi de olacak.

Koordinatörlük yapacak.
Artık Bursa ve Gemlik

Belediyeleri daha içli-dışlı olacak.
İlçe Belediyeleri rutin işlerini 

sürdürecek.
Belli konularda, Büyükşehirin 

onayı alınacak.

GÜNÜN SÖZÜ
Kitapsız yaşamak, 
Kör, sağır ve dilsiz 
Yaşamaktır

“Seneca”

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETfi

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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İngilizce Öğretmeni 
olmak için fırsat

Haliç Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı 
bölümü bünyesinde 
YÖK’ün 19.12.2003 
tarih ve 26384 sayılı 
yazısıyla açılan 
İngilizce Öğretmen
liği Sertifika 
Programı, 2004-2005 
Güz Döneminde de 
yeni öğrenciler 
almaya devam 
ediyor.
Güz ve Bahar 
dönemleri olmak 
üzere toplam bir yıl 

Bakan’dan çiftçiye müjde

süren İngilizce 
Öğretmenliği 
Sertifika Programı. 
Programı başarıyla 
tamamlayan öğren
ciler İngilizce Öğret
menliği Sertifikası 
almaya hak 
kazanacak ve devlet 
okulları ile özel 
okullarda İngilizce 
Öğretmeni olarak 
atanabilmelerini 
sağlayan İngilizce 
Öğretmenliği 
Sertifikası almaya 
hak kazanacaklar. 
Programa , İngiliz

Dili ve Edebiyatı,. 
Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim 
Tercümanlık, İngiliz 
Dilbilimi bölüm 
mezunları ile 
İngilizce eğitim 
veren tüm bölüm
lerin mezunları ve 
son sınıf öğrencileri 
katılabiliyor. 
Sertifika pro
gramının dersleri, 
hafta içi 18.00 - 
21.00 saatleri 
arasında 
yapılmaktadır.

İngilizce Öğretmen
liği Sertifika 
Programın ücreti ise 
her dönem için 
1 milyar TL + 
KDV’dir.
Detaylı bilgi için 
adaylar, 0212- 
5303535 -5867583 - 
5867589 no.lu tele
fonlardan Haliç 
Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 
Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı 
Bölümü'ne 
başvurabilirler

“Tüpgaza zam 
yapmayacağız”

Enerji ve Tabii 
Kaynaklâr Baka nı 
Hilmi Güler, petrol 
fiyatları yükselse de 
tüpgaza zam yap
mayacaklarını 
söyledi.
Bakan Hilmi Güler, 
akaryakıt ürün fiyat
larının, dünya ham 
petrol fiyatlarındaki 
artışa paralel olarak 
düzenlendiğini 
ancak tüpgaza zam 
yapmayacaklarını 
kaydetti.

Güler, Akçakoca 
açıklarında bulunan 
doğalgaz yataklarıy
la ilgili açıklamayı 
ise rezervlerin 
netleşmesinden 
sonra yapacaklarını 
belirtti.
Akçakoca açıkların
daki doğalgaz son
daj çalışmalarının 
sürdüğünü ifade 
eden Güler, başka 
doğalgaz rezerv
lerinin de olabile
ceğini söyledi.

Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
bu yıl pek beklediği- 

Lni bulamayan 
çiftçiye iki müjde 
verdi.
Güçlü'nün müjdeli 
haberleri Doğrudan 
Gelir Desteği 
ödemeleri ve gübre 
alımı konusundaydı. 
Bakan şöyle 
konuştu.
Tarım Bakanı Sami 
Güçlü, çiftçiye 
Doğrudan Gelir 
Desteği 
ödemelerinin 2005 
yılında yapılacak ilk 
taksit ödemesinin 
yılbaşından önce 
yapılacağını ve 
gübre alımı için 
destek verileceğini 
belirtti.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
çiftçiye iki müjde 
verdi. Yeni Şafak'a 
açıklama yapan 
Bakan Güçlü, 2005 
yılında yapılacak 
Doğrudan Gelir 
Ödemeleri'nin 
(DGD) ilk taksidini 
yılbaşından önce 
vermek için hazırlık 
yaptıklarını söyledi. 
Gübre fiyatlarında 
geçen yıla göre 
yüzde 42'lik artış 
olduğunu anlatan

Güçlü, çiftçiye 
gübre alımında 
destek verileceğini 
ifade etti.
2003 yılı DGD 
ödemelerinin son 
taksidi geçen hafta 
yapıldı. Çiftçiye 
ödenen 369 trilyon 
liralık son taksitle 
birlikte toplam 2.6 
katrilyonluk ödeme 
yapıldı. Tarım 
Bakanlığı, 2004 yılı 
DGD ödemeleri için 
takvimi öne çekmek 
için hazırlıklara 
başladı. Bakan Sami 
Güçlü, 2005 yılında 
yapılacak 
ödemelerin yılbaşın
dan önce yapılması 
için çalışma 
yürütüldüğünü açık
ladı. Güçlü, 
"önümüzdeki yıl 
DGD kapsamında 
2.7 katrilyon civarın

da bir ödeme 
yapacağız. 
Ödemeler 2005 
yılında yapılacaktı. 
Ancak bunu öne 
çekmek için bir 
çalışmamız var. 
Yılbaşından önce 
2004 DGD 
ödemelerinin ilk 
taksidini 
ödemek 
istiyoruz" dedi. 
Kayıt dışına 
ödemek yok 
Güçlü, çiftçiye 
yapılan DGD 
desteğinde 
önümüzdeki yıldan 
itibaren yeni kıs
taslar uygulacak- 
larını. açıkladı.. 
Mevcut sistemde 
toplam arazi 
üzerinden ödeme 
yapıldığını anlatan 
Bakan Güçlü, 2004 
yılı ödemelerinde 

kayıt dışı arazilerin 
kapsama alınmaya
cağını bildirdi. 
Bu arada, gübre fi 
yatlarında geçen 
yıla göre yüzde 
42'lik artış yaşan
ması bakanlığı 
harekete geçirdi. 
Geçtiğimiz hafta 
gübre sektöründe 
yer alan firmalarla 
bir toplantı yapıldı. 
Çiftçinin alım 
gücünü artırmak 
için gübre fiyat
larının aşağıya çek
ilmesi görüşü 
tartışıldı.
Ancak bakanlığın 
gübre fiyatlarına 
müdahale etmesinin 
yanlış olacağı fikri 
benimsendi. Bakan 
Güçlü, gübrenin fiy
atının uluslararası 
piyasalarda belir
lendiğini, fiyatların 
düşürülmesi için 
kendilerinin 
çiftçiye destek 
vermek dışında bir 
çözüm yolu 
olmadığını vurgu
ladı. Güçlü, "Gübre 
ithal edildiği 
için fiyatları 
indiremiyoruz. 
Ancak tarımla 
uğraşan kesime 
gübre için destek 
vereceğiz" dedi.

Enflasyonda 
sonbahar 
hareketi

' i) W 
şY»

Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), bu 
yılın Eylül ayında 
toptan eşya 
fiyatlarının (TEFE) 
yüzde 1.85, 
tüketici fiyatlarının 
(TÜFE) ise yüzde 
0.94 arttığını 
açıkladı.
Eylül ayı itibarıyla 
yıllık enflasyon 
ise TEFE'de yüzde 
12.50, TÜFE'de 
ise yüzde 9.0 oldu. 
Yılın dokuz 
ayında fiyat artışları 
ise toptan eşyada 
yüzde 9.31, 
tüketici fiyatlarında 

yüzde 4.85 olarak 
hesaplandı.
Bu arada, Eylül 
ayı itibarıyla 12 
aylık ortalamalara i 
göre yıllık , 
enflasyon, toptan 
eşyada yüzde 
11.16, tüketici 
fiyatlarında yüzde I 
12.87 oldu.
"Çekirdek 
enflasyon" olarak 
adlandırılan özel 
sektör imalat 
sanayinde fiyat 
artışı, Eylül 
ayında yüzde 0.6 
düzeyinde 
gerçekleşti.
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J Kurultaya Gemlik’ten Tevfik Solaksı^paşı ile Nazif Girgin katıldılar

Dünya Türk İşadamları 
Kurultayı Ankara’da yapıldı
Türkiye içinde ve 
dışında faaliyet 
gösteren iş 
adamlarının katıldığı 
toplantı, Ankara 
Bilkent üniversite
sinde yapıldı. 
Gemlik'ten 
Milletlerarası 
Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu ve 
Odalar Birliği Hesap 
Komisyonu üyesi 
Tevfik Solaksubaşı 
ile Ticaret Borsası 
Temsilcisi Nazif 
Girgin'in katıldığı 
toplantı 29-30 
Eylül-1 Ekim 
tarihlerinde yapıldı.

Sayfa 5

ELEMAN 
ARANIYOR
Evde çalıştırılmak 

üzere yardımcı 
BA YAN ARANIYOR

Sigara içmeyen ve 
40 yaşa kadar tercih sebebidir. 

Tel: (0.224) 514 84 56

SATILIK DAİRE
Mıgros yanında 
4. kat sahibinden 

Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85

Dış ülkelerdeki Türk 
iş adamlarının bir
birlerini daha iyi 
tanıma ve ülke dışın
da Türk ürünlerini 
pazarlama konu
larında görüşen iş 
adamları arasında

ticari anlaşmaların
da yapıldığını 
söyleyen Tevfik 
Solaksubaşı, ülke 
dışında faaliyet 
gösteren Türk 
işadamları sayısının 
80 bine ulaştığını

belirterek bu sayının 
2010 yılında 150 
bine yaklâşağının 
tahmin edildiğini 
söyledi., 
Dünya Türk 
İşadamları 5.
Kurultayı'nın çok

başarılı ve faydalı 
geçtiğini ileri süren 
Tevfik Solaksubaşı, 
toplantıda sektörler | 
arasında önemli 
ticari anlaşmaların 
yapıldığına 
dikkat çekti.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LİKS \ İLLA

Tel: 513 96 83

AKP Spor rakiplerini korkutuyor
İlk sekiz takım arasına giren Gemlik AKP, çeyrek finalde Osmangazi ile yarı final mücadelesi verecek

AK Parti Bursa ikinci maçında Gemlik AKP
İl Başkanlığı'nın Harmancık'ın Spor futbol takımı
organize sahaya çeyrek finalde
ettiği Birinci çıkmamasıyla Osmangazi
Halı Saha Futbol hükmen ekibi ile yarı
Turnuvası'nda galibiyet alan final mücadelesi
grup maçları Enver Şahin'in verecek.
sonuçlanırken takımı AKP Takım arkadaşla
Gemlik Spor, üçüncü rımn turnuvada
AKP Spor'un maçında final oynayabile
rakipleri Nilüfer'in de cek güçte olduk
sahaya çıkmıyor. sahaya larını söyleyen
Gurubunda çıkmamasıyla takım kaptanı
ilk maçını gurubunda Enver Şahin,
güçlü Kestel'e topladığı 9 amaçlarının
karşı oynayan puanla lider birinci hah
Gemlik ekibi olarak çeyrek saha futbol
sahadan 3-1 finale adını turnuvasında
galip ayrılmıştı. yazdırdı. şampiyonluk
Geçtiğimiz İlk sekiz takım olduğunu
Pazar günü arasına giren söyledi.

i
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Şizofreni yanlış biliniyoı
Şizofreni Hastaları 
ve Yakınları 
Dayanışma Derneği 
Yöneticisi Nilüfer 
Girgin, şizofreninin, 
toplumda tam 
olarak tanınmadığını 
hatta yanlış 
tanındığını söyledi. 
Girgin, şizofreninin 
basit tanımıyla, 
insanın düşünce, 
duygu ve 
davranışlarında 
kendilerinin 
ve çevresindekilerin 
yaşantısını 
önemli ölçüde 
etkileyen, bir 
takım değişikliklere 
sebep olan bir 
beyin hastalığı 
olduğunu belirtti. 
Ankara'da 1988 
yılında kurulan 
derneğin öncelikli 
amacının, şizofreniyi 
yaşayanlar 
arasındaki 
dayanışmayı 
geliştirmek 
olduğunu ifade 
eden Girgin, 
'Şizofreni, 

toplumda tam olarak 
tanınmamakta 
hatta yanlış 
tanınmaktadır.
Bu nedenle, toplum 
tarafından şizofren 
kişiler damgalan
maktadır" dedi.
Girgin, bu 
damgalanmanın 
ortadan kalkması 
için en önemli 
yollardan birinin de 
sanat olduğunu 
vurgulayarak, 
"Damgalanmaya 
karşı verilen 
mücadelede, 
sanatın ve 
sanatçının insanlık 
ve psikiyatri 
tarihinde önemli 
işlevi vardır. 
Sanatsal üretimin 
iyileştirici gücü, 
hastalığın «tedavisine 
ilaçlar ve terapi 
dışında yeni bir 
boyut katmaktadır" 
diye konuştu. 
"TOPLUM 
ŞİZOFRENİ 
HAKKINDA 
BİLGİLENDİRİLMELİ'

Girgin, dernekte 
ücretsiz yağlıboya, 
karakalem, resim 
ve desen çahş- 
’^aları. şiir ve 
müzik dinletileri, 
bilgisayar ve 
İngilizce kursları 
verdiklerini 
belirterek, şöyle 
devam etti: 
"8 ilde dernek var.

Bu sayının artmasını 
istiyoruz. Hastalığı 
bilmeyenler özellikle 
eğitilmeli Böylece 
damgalama olayın
dan kurtuluruz. 
Hastalar doktor, 
tedavi ve sosyal . 
desteği birlikte 
yürüttükleri takdirde 
normal şekilde 
hayatlarını 

sürdürebilirler. 
Ankara merkezde 
250 üyemiz 
bulunuyor. Hastalığı 
gözönüne aldığımız
da küçük bir 
rakam, ancak bu 
sayı hızla artıyor. 
Bu durum bizi hiç 
sevindirmiyor.
Toplum bu hastalık 
hakkında çok iyi 
bilinçlendirilmeli." 
Girgin, Türkiye'de 
binlerce şizofreni 
hastasının sadece 
bir evin ya da 
odanın içinde 
hayatını 
sürdürdüğüne dikkat 
çekerek, "Bunlar 
bizim derneğimize 
bir şekilde gelseler 
ya da getirilseler, 
inanıyorum ki 
tamamını olmasa 
bile yarısını tedaviye 
ikna eder ve yeniden 
yaşamın içine 
çekebiliriz. Böyle 
çok sayıda hastamız 
oldu. Şimdi hepsi 
normal hayatlarını 
sürdürüyorlar"

dedi.
Derneğin iki yayın 1 
organının da bulun
duğunu ifade eden 
Girgin, 
"Derneğimizde, her 
türlü sosyal 
aktiviteyi 
sürdürmeye 
çalışıyoruz.
Şizofreni yazıları ve 
hastaların kendi 
çabalarıyla 
hazırladıkları 
Bilinçaltından Notlar 
adlı dergilerimiz 
yayınlanmaktadır" 1 
diye konuştu.

SATILIK 
DAİRE

Hamidiye Mahallesi 
Papatya Sokakta 
5. Kat sahibinden 

satılıktır.
îel :(0.224) 513 6075 
GSM: (0.535)81399 33
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. ,513 1133
Mal Müd. 513.10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Siçl. 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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

i 
F 
c

3

M

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIMr 
E 
F 
E

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 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

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

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

E
F

1 
■

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
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GEMlEİraSimMMI

PİZZAMIZIN
TADINA

BAKTINIZ MI? 
işyeri w evlere paket servisimiz vardlr 

istiklal Cad. No: 17 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 53 67
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M^cariijtafer ammeye oynuyor
Milli gelir sıralara doğru yılında 530.7 hesaplanıyor.
açısından tırmandı. milyar dolar ABD bu oranla,
dünyanın IMF'nin tahmin olar cari işlem açığın
20'nci büyük lerine göre ler açığının bu GSMH'ye oranı
ekonomisi kon Türkiye, 12 mil yıl 631.3 milyar açısından
umunda bulu yar 504 milyon dolara kadar 60'ıncı sırada
nan Türkiye, bu dolarlık cari yükseleceği kalıyor.
yıl 12.5 milyar işlemler açığıy tahmin ediliyor. ikinci sırada
doları bulacağı la ABD, ABD'nin cari ise 43.3 milyar
tahmin edilen Ingiltere, işlemler açığı dolarlık açıkla
cari işlemler Ispanya, bu yıl geçen Ingiltere yer
açığıyla, Avustralya, .yıla göre 100 aldı. İngiltere
dünyanın en İtalya ve milyar dolar 2003 yılında da
fazla açık Fransa'dan dan fazla 33.4 milyar
veren yedinci sonra en fazla büyüyecek. dolarla ikinci
ülkesi konumu açık veren Ekonomisindek olmuştu.
na yükseldi. yedinci ülke i yavaşlama İngiltere,
IMF'nin, Dünya oldu. beklentilerine 2005 yılında da
Ekonomik Ancak, cari rağmen 43.1 milyar
Görünüm işlemler ABD'nin cari dolarla
Raporu'nun açığının gayri işlemler sıralamadaki
veritabanında safi yurt içi açığının gele yerini
yer alan veri hasılaya cek yıl da koruyacak.
lerinden oranında ise büyüyerek İngiltere'nin
yapılan belir yüzde 4 ile 179 641.7 milyar bu yılkı açığı
lemelere göre, ülke arasında dolara GSYİH'sinin
cari işlemler 72'nci sırada ulaşacağı sadece yüzde
açığı açısından kaldı. tahmin 2'si düzeyinde
2003 yılında 6 EN BÜYÜK ediliyor. kalıyor.
milyar 850 AÇIK ABD'NİN ABD'nin İngiltere bu
milyon dolarla Bu yıl en yük cari işlemler oranla 179
10'uncu kon sek cari işlem açığının milli ülke arasında
umda bulunan ler açığını yine gelirine oranı 94'ühcü ülke
Türkiye, bu yıl ABD verecek. bu yıl yüzde konumunda
hızla üst ABD'nin 2003 5.4'düzeyinde bulunuyor.

I

Kara
Bankaların 
'kara listesi'ne 
yılın ilk sekiz 
ayında 80 bine 
yakın kişi 
alındı.
Bunların 
büyük 
bölümünü 
kredi kartı

liste
KDCHİ KAPTI

kabarıyor
r\KtzUI r\Ar\ I I 
BORÇLULARI 
"Kara liste"ye 
alınanların 
büyük 
bölümünü 
kredi kartı 
borçluları 
oluşturuyor. 
Sekiz aylık

* ■ J

borçluları dönemde -t
oluşturdu. kredi kartı
Listedeki borçları ödemedi; 4 BÖLÜMÜ
toplam sayı nedeniyle 64 bin 5'i ise AFLA
ise 450.9 bin... bin 716 kişi gecikmeli SİLİNMİŞTİ
İşte kredi '*’kara liste"ye olarak ödeme Geçen yılın
bataklığından alındı. yaptı. son gününde
son rakamlar... Bunların 54 LİSTEDEKİLE Resmi
ANKA'nın bin 747'sinin RİN SAYISI Gazete'de
Merkez borcunu "Kara yayımlanarak
Bankası'ndan ödemediği, 9 liste"dekilerin yürürlüğe
edindiği ver bin 969'unun toplam sayısı, giren "Karşılık
ilere göre, ise gecikmeli geçmişe yöne sız Çek ve
bankaların ödediği belir lik olarak Protestolu
Merkez lendi. yapılan düzelt Senetler ile
Bankası'na, Kredi kartı melerle ağus Kredi ve Kredi
Merkez borçlularının tos ayı sonun Kartları Borçla
Bankası'nın da sayısının yük da 450 bin 877 rina İlişkin
tüm bankalara sek olmasında olarak gerçek Kayıtların
bildirdiği bankaların leşti.Listedeki Dikkate
negatif nitelikli kredi kartı toplam kredi Alınmaması
tüketici kredisi faizlerinin kartı borçlu Hakkında
ve kredi kartı yüksek larının sayısı Kanun"uyarın- |
adetlerine düzeylerde 366 bin 488 ca, ödenmesin

‘ ilişkin listeye, seyretmesi ve oldu. Bunların gereken tarihi
ilk sekiz ayda kart kul 336 bin 416' 23 Aralık
77 bin 691 kişi lanımının sının borcunu 2003'ten önce
alındı. giderek gelire ödemediği, 30 sine ait olan
Bunların 8 bin orantısız bin 72'sinin ve "kara list-’
417'si ocak biçimde ise gecikmeli ede" yer alan
ayında, 9 bin yaygınlaşması ödediği belir kayıtlardan,
461'i şubatta, önemli bir rol lendi. Tüketici bankalar
11 bin 28'i oynadı. kredisi borçlu tarafından tah
martta, 9 bin TÜKETİCİ larının toplam sil edildiği
683'ü nisanda, KREDİSİ sayısı ise 77 bildirilenlerin
8 bin 770’i BORÇLULARI bin 742'si bor tümü silin
mayısta, 9 bin Ocak-ağustos cunu öde mişti. Sicil
244’ü haziran döneminde meyenler, 6 affının kara
da, 10 bin tüketici kredisi bin 647'si listeye ilk yan
943'ü temmuz borçları gecikmeli sıdığı Aralık
da, 10 bin nedeniyle 12 olaraködeyen- 2003 sonunda,
145'i ise ağus bin 975 kişi ler olmak listedeki kayıt
tosta listeye listeye alındı. üzere 84 bin sayısı 324 bin
girdi. Bunların 8 bin 389 olarak 316 azalarak
BÜYÜK 440'ı bireysel gerçekleşti. 500 bin 486'ya
BÖLÜMÜ kredi borcunu BÜYÜK inmişti.

_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
k£T~ Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88
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İş dünyası, tarihe kilitlendi
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
Bursa 'daki iş 
dünyasının görüş ve 
beklentilerini belir
lemek amacıyla her 
üç ayda bir düzen
lediği "Ekonomik ve 
Sosyal Durum 
Anketi" sonuçlandı. 
Ankete katılan 
BTSO Meclis üyeleri 
ile Bursalı 
işadamları ve 
sanayiciler, genel 
ekonomik gelişmeler 
başta olmak üzere, 
Türkiye ile Avrupa 
Birliği ilişkileri ve 
geleceğe yönelik 
beklentiler hakkın- 
daki görüşlerini 
ortaya koydular. 
27 Eylül-1 Ekim 
2004 tarihleri 
arasında gerçek
leştirilen ve 
325 işadamı ve 
sanayicinin katıldığı 
ankette katılımcılara 
toplam 9 soru 
yöneltildi. Anket 
sonuçları, BTSO 
Meclis üyeleri ile 
Bursalı işadamları 
ve sanayicilerin bu 
dönemde Türkiye ile 
Avrupa Birliği 
arasındaki ilişkilerin 
olumlu olduğunu, 
AB'nin Türkiye'ye 
müzakere tarihi 
vereceği beklen
tisinde bulunduk
larını, buna karşılık 
AB'den nıüza 
kerelere başlanması
na ilişkin tarih 
verilmemesi 
durumunda ülke 
ekonomisinin 
olumsuz etkilenebile
ceğine yönelik 
görüşler ağır bastı. 
Ankete katılanlar, 
Türkiye ile AB 
arasında son gün
lerde yaşanan TCK 
yasası krizini de 
göz önünde bulun
durarak, "Avrupa

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M AS FAL TA 
CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Tel : (0.224) 513 96 83

Birliği ile Türkiye 
arasındaki ilişkileri 
nasıl değerlendin 
yorsun uz? " sorusu 
nu yanıtlarken, 
yüzde 72 oranında 
olumlu, yüzde 14 
oranında olumsuz, 
yüzde 12 oranında 
çok olumlu ve sade 
ce yüzde 2 oranında 
da çok olumsuz 
olarak 
cevaplandırdı. 
"TÜRKİYE HER 
KOŞULDA AB'YE 
ÜYE OLMALI" 
Bursa iş dünyası 
"Türkiye her koşul
da AB'ye üye olmalı 
mı ?" sorusunu i\e 
yüzde 56 oranımla 
evet, yüzde 44 
oranında ise hayır 
olarak yanıtladı. 
Bir önceki üç aylık 
dönemde gerçek
leştirilen anket 
Türkiye'nin her 
koşulda AB'ye üye 
olması gerektiğini 
belirtenler arasında 
yüzde 6 oranında bir 
artış gerçekleşirken 
bu tam üyelik müza
kerelerine başlanma 
tarihi yaklaştıkça, iş 
dünyasının AB'ye 
daha sıcak baktığı 
şeklinde yorumlandı. 
Ankette yer alan 
"AB'nin 2004 
sonunda Türkiye'ye 
müzakere tarihi 
vereceğinden umutlu 
musunuz? " 
sorusuna, katılım
cıların yüzde 70'i 
evet, yüzde 30'u ise 
hayır cevabını verdi. 
Bu oran Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerinin

AB'nin Türkiye'ye 
müzakerelere 
başlanmasına ilişkin 
tarih verileceği 
beklen tisi içerisin de 
olduğunu 
ortaya koydu.
BTSO tarafından 
gerçekleştirilen 
Ekonomik ve Sosyal 
Durum Anketi'ne 
katılanlar, Avrupa 
Birliği ’nin 
Türkiye'ye müzakere 
tarihi vermemesi 
durumunda ise yine 
yüzde 70 oranında 
ülke ekonomisinin 
olumsuzluk yaşaya
cağı. yüzde 30 
oranımla ise 
ekonominin 
etkilenmeyeceği 
görüşünde huhındıı. 
MÜZAKERELERE 
BAŞLANIRSA 
YABANCI 
SERMAYE GİRİŞİ 
ARTAR
Bursa iş dünyası 
anketteki "Avrupa 
Birliği'den müzakere 
sürecine ilişkin tarih 
alınması durumun
da, ülkemize gelen 
yabancı sermayede 
artış olur mu?" 
sorusunu yanıt
larken, yüzde 85 
oranında müzak
erelere başlanmasıy
la birlikte Türkiye'ye 
gelecek yabancı ser
mayede artış olacağı, 
yüzde 15 oranında 
ise yabancı sermaye 
girişimin artmaya
cağı görüşünde. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından düzenle
nen ankete katılan 
işadamları ve 

sanayiciler 
geçtiğimiz 3 aylık 
dönemi ekonomik 
açıdan değerlendirir
lerken, "Ekonomide 
geçtiğimiz 3 ayda 
yaşanan gidişatı 
nasıl buluyor
sunuz? ” sorusuna, 
cari açıktaki artışa 
rağmen yüzde 6 7 
oranında iyi, yüzde 
24 oranında kötü, 
yüzde 6 oranında 
çok iyi ve yüzde 3 
oranında da çok 
kötü olardk 
cevap verdiler.
Ülke ekonomisinin 
genelinde geçtiğimiz 
3 aylık dönemi 
olumlu değer
lendiren Bursa iş 
dünyası, yılın son 
çeyreğinden de 
umutlu olduğunu 
dile getirdi.
Anketteki 
"Önümüzdeki 3 
aylık dönemi 
ekonomik açıdan 
nasıl değerlendin 
yorsun uz? " sorusu 
nu yanıtlayan Bursa 
lı işadamları ve 
sanayiciler yüzde 66 
oranında gelecek 3 
aydan umutlu, yüzde 
34 oranında ise 
karamsar olduğunu 
beyanı ediyor.
YTL KONUSUNDA 
KARARSIZLIK VAR 
Anket sonuçlarına 
göre Bursa iş 
dünyası Yeni Türk 
Lirası (YTL) 
konusunda kararsız 
durumda. Anketteki 
"Yeni Türk Lirası'na 
geçiş sürecinde 
gerçekleştirilen 
çalışmaları 
yeterli-başarılı 
buluyor musunuz?" 
sorusunu 
cevaplandıran 
katılımcılardan 
yüzde 51'i YTL 
çalışmalarını yeterli, 
yüzde 49 oranında 
da yetersiz buluyor.

2500 y/ii/k 
bozulmamış 
nar bulundu

Yunanistan 'da bir 
bronz kap içinde 
2500 yıllık olduğu 
sanılan 4 nar bulun
du. Yunanistan'ın 
başkenti Atina'nın 
100 kilometre kadar 
batısındaki bir 
arkeolojik kazı 
sırasında bulunan 
meyvelerin bozul
mamış olduğu 
belirtildi.
Kazıyı yapan arke
ologlardan Panayiota 
Kasimi, narların, 
bronz kap çok iyi 
kapatıldığı için 

2968 kişi
vatandaşlıktan 

çıkarıldı
içişleri Bakanlığı, 
2968 kişinin Türk 
vatandaşlığından 
çıkmasına 
izin verdi.
içişleri Bakanlığı 'nın 
söz konusu 
kararı, Resmi

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

7e/ ; (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30

bozulmadığını, 
bronzun oksitlenmesi 
sayesinde mikroorga
nizmaların meyvelere 
zarar veremediğini 
söyledi. Narların özel 
bir buzdolabına 
konulduğu ve 
üzerlerinde daha 
geniş incelemeler 
yapılacağı 
kaydedildi.
Arkeologlar 
narların 
fotoğraflarının 
çekilmesine izin 
verilmeyeceğini de 
bildirdi.

Gazete 'de yayınlandı. 
İçişleri Bakanlığı 'nın 
daha önceki karar- i 
larına ilişkin 10 
kişi hakkın daki 
düzeltme listesi de 
Resmi Gazete'de 
ver aldı.
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Fitre ve zekat kimlere verilir?
Nasıl hesaplanır?

Amerikalıların 
karaciğeri 
Türk’ten 

soruluyor
Ramazan yaklaşır
ken fitre ve zekat 
konusunda açıkla
malar da gelmeye 
başladı.
Fitre ve zekat kim
lere verilir?
Nasıl hesaplanılır? 
Ne zaman 
verilmelidir?
Zenginlik-fakirlik 
neye göre 
anlaşılır? İşte 
merak ettikleriniz... 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek

| Kurulu Üyesi Dr. 
İbrahim Paçacı, 
"fakirliğin” göre
celi bir kavram 
olduğunu

. bi tirterek. 
"Aslolan fakirliktir.

I İster memur, ister 
■?<. i ister işsiz

। olsun, fakirlik kap- 
l samına giren 

herkese, fitre ve 
zekat verilir"
dedi.
Kur'an
Araştırmaları Vakfı 
(KURAV) tarafın
dan düzenlenen 
"Zekat

Nisabı ve Fitre 
Miktarının Çağdaş 
Parasal Değeri" 
konulu 
sempozyuma 
katılmak üzere 
Bursa'nın 
Mudanya İlçe- 
si'nde bulunan 
Paçacı, yaptığı 
açıklamada, 
Ramazan ayında 
verilen fitre 
hesaplanırken, 1 
kişinin günlük 
gıda ihtiyacının 
hedef alındığını 
söyledi.
Fitre miktarının 
daha önce arpa ve 
buğday ölçüleriyle 
hesaplandığını 
ancak, Din İşleri 
Yüksek 
Kurulu'nun son 4 
yıldır, arpa ve 
buğdayın bugünkü 
karşılığını, 1 
kişinin günde 
almaşı gereken 
kaloriyi, asgari 
ücret ve geçim 
endeksini de göz 
önüne alarak bul
duğunu anlatan 
Paçacı, "Bu yılki 

fitreyi, enflasyon 
ve diğer 
gelişmeleri de 
hesaplayarak, 3 
milyon 850 bin lira 
olarak belirledik" 
diye konuştu.
Paçacı, 3 milyon 
850 bin liralık 
hesabın "orta halli 
bir ailenin evinde 
pişen yemek baz 
alınarak" 
yapıldığını ifade 
etti. Fitrenin ver
ilmesinde farklı 
kategoriler bulun
duğunu dile 
getiren Paçacı, 
Hazreti 
Muhammed'in, 
fakirliğin yanı sıra, 
"Allah yolunda 
olanlara, yolda 
kalmışlara ve kalbi 
İslam'a ısındırıl
mak istenenlere 
fitre verilmesini 
önerdiğini" 
vurguladı.
Fitre ve zekatın 
maaşla ölçüle
meyeceğini, diğer 
kriterlerin de göz 
önünde bulun
durulması gerek

tiğini kaydeden 
Paçacı, şunları 
söyledi: 
"Zenginliği ve 
fakirliği tespit 
etmek çok zor. 
Fakirlik göreceli 
bir kavramdır. 
Aslolan fakirliktir. 
İster memur, ister 
işçi, ister işsiz 
olsun, fakirlik kap
samına giren 
herkese, fitre ve 
zekat verilir.
Örneğin, 12 kişilik 
bir aileye sahip 
olan ve işi gereği 
kira bedeli çok 
yüksek bir semtte 
oturmak zorunda 
olan biri, ortala
manın üstünde bir 
maaş alsa da fitre j 
veya zekat alabilir. 
Bunun tam tersi 
hiç maaş almayan 
ancak ailesinden 
yardım alan ve 
cebinde sürekli 
para bulunan bir 
kişiye fitre ve 
zekat verilmez.
Bunu maaşa 
endekslememek 
lazım."

Amerika Birleşik 
Devletleri'nin 
Newyork Üniversite
si Mont Sınai Tıp 
Fakültesi Karaciğer 
Nakli Bölümü 
başkanlığını 16 
yıldır Türk profesör 
Şükrü Emre 
yürütüyor. Emre, 
ABD'nin önde gelen 
cerrahları arasında 
yer alıyor 
Amerika birleşik 
devletleri'nin (al d) 
newyork üniversite
si mont sınai tıp 
fakültesi karaciğer 
nakli bölümü, türk 
profesör şükrü 
emre'ye emanet. 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nin (ABD) 
Newyork Üniversite
si Mont Sınai Tıp 
Fakültesi Karaciğer 
Nakli Bölümü 
başkanlığını Türk

I profesör Şükrü 
j Emre yürütüyor.

Üniversitenin 
karaciğer bölüm 
başkanlığı görevini 
16 yıldır yapan Prof. 
Dr. Şükrü Emre, bu 
alanda Amerika'da 
önde gelen isimler 
arasında yer alıyor. 
ABD'de yılda 200'ün 
üzerinde organ 
nakli ameliyatı 
yapan Prof. Dr.

Emre, Türkiye'de bu 
alanda bir çok 
öğrenci yetiştirerek 
çok önemli bir 
hizmeti yerine 
getiriyor.
Yılların verdiği 
birikimi Türk bilim 
adamlarıyla paylaş
mak için Kayseri'ye 
gelen Prof. Dr.
Emre, dünyanın en 
yeni teknolojisini 
kullanan ülkelerden 
biri olan ABD'deki 
teknolojik gelişme 
ler hakkında Türk 
bilim adamlarına 
tecrübelerini 
aktardı. Türk 
Hepato Pankreato 
Bilier (Karaciğer, 
Pankreas, Safra yol
ları) Cerrahi 
Derneği'nin Kayseri 
toplantısına katılan 
Prof. Dr. Emre 
Hilton Kayseri'de 
100 bilim adamına 
organ nakli 
hakkında bilgiler 
verdi.
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Lüks otomobillere ilgi arttı
Porshe, Ferrari ve 
BMW gibi lüks oto
mobil satışları, bu 
yıl Ocak-Ağustos 
döneminde geçen 
yılın aynı dönem
ine göre artış gös
terdi. İşte lüks oto
mobil satışları ile 
ilgili rakamlar... 
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği'nden 
edinilen bilgiye 
göre, otomobil' 
sektörünün can
lanması için getir
ilen uygulamalar, 
faiz oranlarının 
düşmesi gibi 

etkenlere bağlı 
olarak bu yıl oto
mobil satışlarında 
ciddi artışlar 
gerçekleşti.
2004 yılının Ocak- 
Ağustos döne
minde geçen yıla 
göre satışlarını 
önemli oranda 
artıran Renault'un 
54 bin 724 adetle 
ilk sırayı aldığı 
Türkiye'deki oto
mobil satışlarında, 
ikinci sırayı 36 bin 
727 adetle Opel, 32 
bin 126 adetle 
Ford aldı.
Geçen yıl Ocak-

Ağustos döne
minde 95 bin 410 
adet yapılan 
toplam otomobil 
satışları, artışa 
bağlı olarak bu 
yılın aynı dönemde 
302 bin 791 adet 
olarak gerçekleşti. 
Bu dönemde lüks 
otomobillere olan 
ilgi de satışların 
paralelinde artış 
gösterdi. 2003 
yılının Ağustos ayı 
sonuna kadar 55 
adet satış yapa
bilen Porshe, bu 
yıl yüzde 47 
oranında artışla 81 

adete ulaştı.
Aynı şekilde geçen 
yıl 4 adet satışta 
kalan Ferrari bu yıl 
6 adet, 1644 adet 
satış yapabilen 
BMW ise 2004 
yılının 8 aylık 
döneminde 2 bin 
56 adet satış 
gerçekleştirdi.
2004 yılı içinde 
Ağustos ayının 
sonuna kadar 
Jaguar 66 adet, 
Mercedes 1818, 
Maserati 3, 
Chrysler 657 adet 
satış rakamına 
ulaştı.
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Otomobilinizi kışa hazırlayın
Herhangi bir zaman
da başınıza 
geldiğinde sorun 
olmayan bir olumsu
zluk, kış mevsiminde 
geldiğinde ölümcül 
olabiliyor. Bu sebe
ple, 
koruyucu kış bakımı 
bir zarurettir. Bakımlı 
bir araçla kış şart
larında sürüş ise çok 
zevklidir. Bakımla 
ayrıca, aracınızın 
ömrü uzar ve satış 
fiyatı yüksek olur. 
Periyodik bakım sizi 
sıkıntılardan kurtara
bilirse de, kışa 
girmeden önce ala
cağınız bazı önemli 
tedbirlerle, karlı ve 
buzlu yollarda 
güvenli şekilde araç 
kullanabilirsiniz. 
Normalde çok iyi 
çalışmayan bir 
motorun, kötü hava 
şartlarında çok daha 
zor çalışacağını veya 
hiç çahşmayabile- 
ceğine dikkat çeken 
uzmanlar, motorun 
"zor ilk hareket, 
bozuk rölanti ve 
avans ayarı, stop 
etme, düşük güç" 
gibi sürüş problem
leri varsa iyi bir 
serviste ayarlattırıl- 
ması gerektiğini 
belirtiyor. Uzmanlar, 
yakıt sistemindeki 
nemin donmasını 
önlemek için, depoya 
ayda bir kez bir şişe 
buz önleyici katık 
eklenmesi gerektiğini 
de bildiriyor. Yakıt 
deposunun yarıdan 
fazla dolu tutulması 
gerektiğini ifade 
eden uzmanların 
diğer önerileri ise 
şöyle: "Dolu tutulan 
yakıt deposu boru
lardaki donmayı 
önleyecektir. Moto 
run yağını ve yağ fil
tresini, katalogda 
belirtilen sürelerde 
(genellikle her 5 bin - 
10 bin kilometrede 
bir) değiştiriniz."

SOĞUTMA SİSTEMİ 
VE CAM 
SİLECEKLERİ 
Soğutma sistemi 2 
yılda bir tamamen 
boşaltılıp yıkanarak 
tekrar doldurul
malıdır. Soğutma 
sıvısının seviyesi, 
durumu ve kon
santrasyonunu kon
trol ediniz ve 
eksilmişse ilave edi
niz. (Genellikle 50/50 
antifriz/su karışımı 
önerilmektedir.) 
Motor tamamen 
soğumadan radyatör 
kapağını açmayınız. 
Termostatın çalışıp 
çalışmadığını, 
kayışların, 
kelepçelerin ve hor
tumların sıkılık ve 
durumlarını kontrol 
ediniz veya ettiriniz. 
İlk harekete geçme 
zorluklarına karşı 
ateşleme sisteminizi 
kontrol ettiriniz. 
Aşınmış, sertleşmiş 
sileceklerinizi 
değiştiriniz. 
Bulabilirseniz, 
buzlanmaya karşı 
gelnMk için kış sile
cek lastikleri alın. 
Cam sileceği sıvısı 
deposunu doldurun 
ve sileceklerle far 
yıkayıcılarınızı kısa 
süre yıkama modun- 
da çalıştırarak 
tesisatlarının sıvı ile 
dolmasını sağlayın. 
Yeterli miktarda cam 
silecek suyu stok
layla Aracınızda bir 
de buz kazıyıcı 
taşıyın.
ISITICI, AKÜ, 
LAMBALAR VE 
EGZOZ SİSTEMİ 
Yolcu konfor ve 

surucu görüşünün 
açık tutulması için, 
ısıtıcı ve defrosterin 
iyi durumda olması 
gerekir. Herhangi bir 
sorun varsa mutlaka 
gideriniz. Aküleri 
kışın oldukça zor 
görev beklemektedir. 
Soğuk motoru 
çevirmek için çok 
daha fazla enerji 
gerekmektedir. Kışa 
girmeden önce 
akünüzü kontrol 
ettiriniz. Zayıfsa şarj 
ettiriniz veya eski ise 
değiştiriniz. Sizin 
yapabilecekleriniz, 
kutupları ve kablo 
başlarını tel fırça ile 
fırçalamak, tüm 
yüzeyleri temizle
mek, bağlantıları sık
mak olabilir. Eğer 
kapakları açılıyorsa 
akünün içerisindeki 
sıvı seviyesini kon
trol edebilir, eksikse 
saf su ekleye
bilirsiniz.
Tüm lambaları kon
trol ediniz ve çalıştık
larından emin 
olunuz. Lambaların 
üzerini kaplayan yol 
kirlerini ıslak bezle 
temizleyiniz. Görüş 
azaldığında mutlaka 
farlarınızı yakınız.
Çok kötü görüş şart
larında mümkünse 
bir kenara park 
ederek, görüşün 
iyileşmesini bek
leyiniz. Kaçaklara 
karşı egzoz sistemi
nizi kontrol ettirin. 
Gövde ve döşemede 
küçük delikler olup 
olmadığını kontrol 
ediniz. Apacınızı 
kapalı garajda 
çalıştırarak ısıt

mayınız. Egzoz 
dumanı ölümcül ola
bilir. Soğuk hava 
sadece aracınızda 
var olan problemleri 
daha kötü 
yapacaktır.
LASTİKLER VE 
GÖVDE BAKIMI 
Eski lastiklerle kışa 
girmeyiniz. Aşınmış 
lastiklerin kışın kul
lanılması başınıza 
büyük sorunlar aça
bilir. Mümkünse kış 
lastiği kullanınız ve 
aracınızda zincir, 
çekme halatı, eldiv
en, bot, battaniye, 
küçük bir kürek, kum 
ve el feneri bulun
durunuz. Yedek 
lastiğinizi de kontrol 
ederek iyi ve hazır 
durumda olmasını 
sağlayınız. Lastik 
basınçlarınızı ayda 
bir (soğukken) kon
trol ediniz. Torpido 
gözünde bir miktar 
yüksek enerjili yiye
cek bulundurunuz. 
Kışa karşı korunmak 
için sizin sıcak 
giysiler giydiğiniz 
gibi, aracınızın da 
korunmaya ihtiyacı 
vardır. Bildiğiniz gibi 
kışın yollar buzlan
maya karşı tuzlan
maktadır. Yol 
tuzlarının aracınızın 
metal kısımlarını 
çürütmemesi, boy
asını bozmaması 
için, mümkünse, 
aracınızı ayda en az 
iki defa yıkayınız. İyi 
bir cilalama da 
gereklidir. Cila, 
yağışla gelen kirleti
cilerin araç yüzeyine 
yapışmasını önle
mektedir. Aynı kirleti
ciler lastiklerinize de 
zarar vermektedir. 
Onlar için de koruyu
cu sıvılar satılmak
tadır. Kullanarak 
ömürlerini uzata
bilirsiniz. Kışın 
aracınızın içini de 
en az bir kez 
temizleyiniz.

İdeal eş 1 
adayı nasıl 

olmalı?

Sevgilinizin ideal 
eş olup olamaya
cağından nasıl 
emin olabilirsiniz? 
Kim olduğunu 
bilmediğiniz ve 
titrini bilmediğimiz 
uzmanlara göre, 
partnerinizin bazı 
karakteristik 
özellikleri size bu 
konuda da ipuçları 
veriyor:
* İdeal eş adayı, 
öfkelenmeden 
konuşabilmelidir.
* Kıskanılacak 
konularda eşine 
güvenmeli, 
kendi bildikleri 
kadar eşinin 
söylediklerine de 
saygı duymalıdır.
* Ailesine değer 
vermeli, ama her 
yapacağını onlara 
danışmamalıdır.
* Tartışmalarda 
sesini yükselt
memen ve kırıcı 
olmamalı,
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"Şu kadın işi", 
"Şu erkek işi" 
demeden 
sorumluluk 
almalıdır.
* Arkadaşları 
arasında sevilen 
ve aranan bfr insan 
olmalı, kendisine 
ve etrafına karşı 
sorumluluklarını * 
yerine getirmeli, 
"Bana ne"ci 
davranmamalıdır. « 
* Kendisine ait 
uğraşları 
olmamalı, boş 
zamanlarında 
oflayıp-puflama- J 
malı, kendisine 
özen göstermeli | 
ve aynı özeni 
çevresindekilerden 
de beklemelidir, j 
* Kendisini çok 
fazla ciddiye 
almamalı, hatta 
zaman zaman 
dalga 
geçebilmelidir.

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL : 513 26 10

F BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
İ KÖRFEZ REKLAM |

TEL: (0.224) 513 96 83
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Vücudunuzu kışa hazırlayın
Uzmanlar, sıcak yaz 
günlerinin yerini 
serin havalara bırak
tığı bugünlerde, 
beslenmeye daha 
fazla önem verilmesi 
gerektiğini 
belirterek, enerji 
veren gıdalar ile C 
vitaminli besinlerin 
sofralardan eksik 
edilmemesi uyarısın
da bulundu. 
Sonbahar aylarının 
grip ya da nezlenin 
en fazla yaygınlaştığı 
dönem olduğuna 
dikkat çeken uzman
lar, insanların, geçiş 
dönemi olan sonba
harda vücudunu 
soğuk kış aylarına 
hazırlaması gerek
tiğini ifade ediyorlar. 
İnsan vücudunun 
sebzeden meyveye, 
etten süte, kuru 
baklagillerden yağa 
ve ekmeğe kadar 
bütün besin grupları
na ihtiyacı bulun
duğunu, ancak, 
içinde bulunduğu
muz sonbahar 

aylarında bazı 
gıdalara daha fazla 
önem verilmesi 
gerektiğine işaret 
eden uzmanlar, 
özellikle potasyum 
yönünden zengin 
olan tahin, pekmez, 
pestil ve kurutulmuş 
meyvelerden oluşan 
gıdaların tüketilmesi
ni öneriyor.
Uzmanlar, soğuk 
havalarda tüketilme
si şart olan gıdaların

sadece kurutulmuş 
meyveler olmadığını 
dile getirerek, 
"Soğuk havalarda 
enerji veren besinler 
almamız gerekiyor. 
Çünkü hava soğuk 
olduğundan, kişinin 
dışarıdaki ısı derece
sine uyum sağla
ması için enerjiye 
ihtiyacı oluyor" açık
lamasını yapıyor. 
ISPANAĞI 
ÇİĞ TÜKETİN 
İnsanların, sonba
harda kış mevsimine 
göre daha fazla grip 
ve nezleye yaka
landığını ifade eden 
uzmanlar, vücudun 
direncini arttıran ve 
hastalıklara karşı 
koruyucu özelliği 
bulunan C vita

mininin fazla alın
ması gerektiğini 
belirterek, özellikle 
ıspanak, semizotu ve 
marul gibi yeşil 
yapraklı sebzelerin 
çiğ olarak 
tüketilmesini tavsiye 
ediyor. Uzmanlar, 
bu sebzelerin pişir
ildiğinde içerdiği C 
vitaminini kaybettiği
ni, ayrıca kışlık kuru
tulan patlıcan, yeşil 
fasulye ve bamya 
gibi sebzelerin 

içerdiği vitaminlerin 
yok olduğunu 
vurguluyor.
C VİTAMİNİNİN 
FAZLASI ZARAR 
C vitamini bakımın
dan zengin olan por
takal, limon, greyfurt 
ve mandalinanın 
suyu sıkılarak değil, 
bütünüyle yenilerek 
tüketilmesini öneren 
uzmanlar, vatan
daşlara şu uyarılarda 
bulunuyor:
"C vitamini, korun
ması güç bir vitamin. 
Bu nedenle portakal, 
greyfurt ve limondan 
oluşan meyve 
suyunu bekletmeden 
anında içmek ya da 
yiyerek tüketmek 
gerekiyor. Bol bol C 
vitamini almak lazım, 
diye günde 2 kilo 
portakal yemek de 
zararlı. Çünkü C 
vitamininin fazlası 
idrar yoluyla 
vücuttan atılıyor. 
Dolayısıyla böbrek
ler yoruluyor. Yani 
C vitamini şart ama 
abartmamak lazım." 
KURUBAKLAGİLLER 
VE YAĞLI 
TOHUMLAR 
Uzmanların verdiği 
bilgiye göre mer
cimek, nohut, kuru 

fasulye; protein, 
demir ve kalsiyum 
yönünden çok zen
gin. Ayrıca B12 
dışındaki tüm B 
vitaminlerini 
barındırıyorlar.
Kuru baklagiller 
tahıllar ile birleşince 
ve iyi ptşirilince 
protein değeri etin 
protein oranına 
ulaşıyor. Özellikle 
içinde çeşitli kuru 
baklagil, kuru meyve 
ve nişasta bulunan 
aşure, protein 
açısından çok zen
gin bir tatlı. Ayrıca 
kuru fasulyenin 
yanına yapılan bul
gur pilavıyla da 
aynı denge 
tutturulabiliyor. 
Fındık, fıstık, üzüm 
ve ceviz gibi yağlı 
tohumların enerji 
kaynağı olduğunu 
bildiren uzmanlar, bu 
besinlerin özellikle 
kışın tüketildiğinde 
enerji sağlayıp vücut 
ısısının dışarıdaki 
havaya uyumunu 
kolaylaştırdığını 
bildirdi. Kayısı, erik 
ve üzüm gibi kuru
tulmuş meyvelerin 
ya da reçellerin C 
vitaminini kaybettiği
ni dile getiren 
uzmanlar, önemli 
olanın sadece C vita
mini olmadığını ifade 
ederek, bu besinlerin 
demir ve potasyum 
açısından oldukça 
zengin olduğunu 
belirtiyor.

Anne sütü 
bebekler için 
çok önemli

Adapazarı Doğum ve 
Çocuk Bakımevi 
Başhekimi Aydın 
Sarı, Dünya Emzirme 
Haftası nedeniyle 
yaptığı açıklamada 
anne sütünün 
önemine dikkat 
çekti.
1-7 Ekim tarihlerinde 
kutlanılan Dünya 
Emzirme Haftası 
nedeniyle Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
bu yıl birçok etkinlik 
yapılması için Start 
verildi. Konu ile ilgili 
bir açıklama yapan 
Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Başhekimi 
Aydın Sarı, anne 
sütünün bebekler 

NÖBETÇİ ECZANE

için çok önemli bir 
besin maddesi 
olduğunu söyledi. 
Sarı, "Anne sütü tüm 
dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de 
mamaların çıkmasıy
la geri planda 
kalarak ilk başlarda 
önemini yitirdi.
Yapılan araştırmalar- 
da.anne sütü alan 
çocukların almayan 
çocuklara göre daha 
sağlıklı olduğu gibi 
çocuklarını emziren 
annelerin de 
emzirmeyen 
annelere göre 
daha az kansere 
yakalanma riski 
var" dedi.

Çocuklarda göz problemle/
Okul çağı çocukların
da yüzde 25 oranında 
görme ile ilgili sorun
lar bulunuyor. Bu 
çağdaki çocukların 
başta hipermetrop!, 
miopi ve astigmatiz- 
ma gibi refraktif 
bozukluklar ile birlik
te şaşılık, göz tem
belliği ve alerjik 
durumlar sıklıkla 
görülüyor.
Baykent Tıp Merkezi 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Opr. Dr. 
Semra Hoca yaptığı 
açıklamada, çocuk
ların detaylı göz ve 
refraksyon (gözlük) 
muayenesinin bir 
yaşında yapılması 

gerektiğini belirterek, 
"Eğer ailede şaşılık 
ve diğer refraktif 
bozukluklar varsa o 
zaman bu detaylı 
muayene çocuk üç 
aylık iken yapıl
malıdır" dedi.
Bu dönem refraksyon 
sorunları olan çocuk
ların okuldaki başarı 
oranlarının daha 
düşük olduğunu 
ifade eden Opr. Dr. 
Hoca, ayrıca ortama 
uyum sağlama sorun
ları ve interaktif oyun 
lardan, derslerden 
zevk almama ve içe 
kapanmanın söz 
konusu olduğunu 
bildirdi. Opr. Dr.

Semra Hoca, ailelerin 
ve öğretmenlerin 
dikkat etmesini 
gerektiren durumları 
ise şöyle sıraladı: 
"TV yakın izleme 
veya çok eğilerek 
(yakından) okuma. 
Okurken sıra atlama. 
Okurken devamlı par
mak ile sırayı takip 
etme. Şaşılık. Başı 
yan yatırarak okumak 
veya TV seyretmek. 
Sıklıkla göz kaşımak. 
Işığa karşı has
sasiyet Gözlerde 
yaşarma. Okurken bir 
gözü kapamak. Yakın 
görmeyi (okumak, 
çizmek, boyamak) ve 
uzak görmeyi (spor)

gerektiren aktivitelere 
karşı ilgisizlik. Baş ve 
göz ağrısı şikayetleri. 
Düşük başarı oranı." 
Bir veya daha fazla 
bulgu varsa çocuğu 
en kısa zamanda bir 
göz hekimine 
götürmek gerektiğini 
kaydeden Opr. Dr. 
Hoca, "Bazı durumlar 
basit olup hafif bir 
gözlük ve düzenli 
takiplerle kontrol altı
na alınabilir, Diğer 
yandan çok ciddi 
durumlarla da 
karşılaşılabilir. Erken 
teşhis ve tedavi bu 
durumlarda çok 
önemlidir" diye 
konuştu
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Sayfa 1;

Kadınlık Bizde kalsın” sahnelendi
Seyfettin SEKERSÖZ 
Yılmaz Erdoğan'ın 
yazdığı "Kadınlık 
bizde kalsın" isimli 
komedi-dram türü 
oyun Belediye 
Kültür Merkezi'nde 
sahnelendi.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi'nin organize 
ettiği ve Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Orhangazi Şubesi 
Gençlik Komisyonu 
Tiyatro Grubunun 
sahneye koyduğu 
4 perdelik oyun 
ilgiyle izlendi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
eşi'nin de ilgiyle 
izlediği tiyatro 

oyununu ADD 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, 
Orhangazi Şubesi 
Başkanı Mevlüt 
Görgülü ile çok 
sayıda tiyatro sever 
beğeniyle izleme 
fırsatı buldu.
17 oyuncu 1 yönet
menin yanı sıra 
müzik ve ışık 
yönetmeninin de 
görev aldığı 
"Kadınlık 
bizde kalsın" 
isimli tiyatro 
oyununda insanlığın 
doğuşu olan 
Adem ile Havva'dan 
bu yana kadın 
erkek ilişkilerinde

güç unsuru 
anlatılıyor. Kadının 
günümüze kadar 
uzanan yaşam 
serüveninde erkek 
tarafından devamlı 
ikinci sınıflığa 
itilmişliğinin 
anlatıldığı komedi- 
dram türü oyunda 
kadınların kendileri
ni topluma kabul 
ettirme çabaları 
gözler önüne 
seriliyor. Yaklaşık 
2.5 saatlik oyunda 
Gemlikli tiyatro 
severler uzun 
zamandır özlemini 
çektiği gösterilerden 
biri olan tiyatroyu 
izlemenin zevkini 
yaşadılar.

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Gençlik Komisyonu 
Tiyatro Grubu nun sahneye koyduğu 4 perdeli oyunda, kadınların 
kendilerini topluma kabul ettirme çabaları işlendi.

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
_________________________________________________________________________ •_________ >_____________________________ •

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

GIDI :
MÜHENDİSİ

Deneyimli
Tercihen iyi derecede İngilizce bilen
Orhangazi veya Gemlik’te 
ikamet eden 
GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR

ANNE
ADAYLARINA ] 

MUlDEl
Bitkisel Organik ı 
Saç Boyası ile 

artık saçlarınıza boya 
yaptırabileceksiniz... I

Bitkisel Organik Saç Boyası size ve 
bebeğinize hiç bir zarar vermez

KENDİNİZİ BAŞTAN YARATIN
İŞTE ADRESİ

OLCAY KUAFÖR

ARANIYOR Müracaat : ZEY - TUR- SAN A.Ş 
Tel : 386 52 O1 - 02 Fax : 586 52 OO 

e-mail : info@zeytursan.com.tr

Atatürk Kordonu - GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 00 50

mailto:info@zeytursan.com.tr


Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Liman - İŞ Sendikasını ziyaret etti

“Demokratik ülkelerde sendikalar gerekli”
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, dün akşam Liman-iş Sendikasına yaptığı ziyarette, Sendika Temsilcisi Ertaç 
Öktem’den sendikanın sorunlarını dinledi. Kemal Demirel, demokratik ülkelerin sendikalara ihtiyacı olduğunu 
belirterek, ilçedeki tüm sorunların çözümü için çalışacağını söyledi. Seyfettin ŞEKER SÖZ’ün haberi sayfa 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

]■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE 
5 Ekim 2004 Salı FİYATI : 250.000- TL

Kamudan ekonomiyi 
şaha kaldıracak proje 
Bursa Sanayi ve Ticaret II 
Müdürlüğü'nde 3 kamu görevlisinin 
hazırladığı proje, yılda 230 bin kişiye 
istihdam oluştururken, işletmeciye, 
bankalara r devlete de büyük 
getiri sağlı or. Haberi sayfa 7’de

Annesinin tekerlekli sandalye ile hergün okula götürüp getirdiği Emre Çömez futSolcu olmak istiyor

"Koşup, top oynamak istiyorum”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sadettin Genç
32 yıllık meslek yaşamımda, on Kaymakam 

döneminde gazetecilik yaptım.
Bunları sıralarsak, Talat Sungur, Namık 

Kahvecioğlu, Hüseyin Köseoğlu, Fahrettin 
Ölmez, Mehmet Güler, Coşkun Ertürk, Şener 
Can, Ahmet Ertürk, Orhan Işın, Sadettin 
Genç..

Her kaymakamın bende değişik anıları kaldı.
Kaymakam Talat Sungur, Gemlik’te ilk festi* 

valleri başlatan kişiydi.
Namık Kahvecioğlu, kendisiyle görüşmek 

isteyenlere, odacısı ile tombala ile sıra veren 
bir Kaymakamdı. Hurafeciydi.

Hüseyin Güler, bir ayağının sakat olmasına 
karşın, çok çalışkandı ve çok konuşurdu. 
Herkesle iyi diyalogu vardı.

Rahmetli Coşkun Ertürk, genç ve sempatik* 
ti.

Orhan Işın, çevreciydi.
Tüm Fabrikalara arıtma yapılması için çok 

çalıştı. Biz de destekledik.
Adı “Çevreci Kaymakam’a çıktı.
Bu çalışmaları O’nu vali yaptı.
Yeri değişmediyse Manisa’da görev yapı 

yor.
Şener Canrmevzuatçı bir Kaymakamdı.
Yalova Vali Yardımcılığı görevinden 17 

Ağustos 1999 depreminden sonra İlçemize 
atanan Sadettin Genç de benim unutamıya* 
cağım kaymakamlar arasında yer alanlardan.

Devlet adamlığı misyonunu İyi taşıyan Sayın 
Genç, önümüzdeki günlerde görevinden 
ayrılıyor. Biz gazetecilerle İyi diyalog kurdu.

Her zaman blzlere yardımcı oldu.
Bizlerin gönüllerinde taht kurdu.
Yeni görevinde başarılarının sürmesini dili 

yorum. Ve kendisine güle güle diyorum.

Lale Kemal 5. sınıf öğrencisi Emre Çömez yürüyemediği için 
annesi tarafından okula tekerlekli sandalye ile gelip gidiyor. 
Başarılı öğrenci ve ikizi arkadaşları tarafından çok seviliyor.
Fedakar anne 
Leyla Çömez, 
11 yaşındaki 
ilkokul öğrencisi 
Emre Çömez’i 
hergün okula teker
lekli sandalye ile 
götürüp getiriyor. 
Ayaklarından özürlü 
olan küçük Emre, 
sınıfın başarılı 
öğrencilerinden.
Emrenin hayali birgün 
yürüyebilmek ve ünlü 
bir futbolcu 
olabilmek.

Haberi sayfa 3 ‘de

Bu hafta her 
yerde yağmur var 
Yağışlı hava hafta ortası bütün 
bölgelerde etkisini gösterecek. 
Bugün ve yarın Marmara ve 
Karadeniz’de etkili olacak yağışlar, 
Çarşamba ve Perşembe günü bütün 
Türkiye’ye yayılıyor. Sayfa 10’da

“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.

Haberi sayfa 11’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Neydik.... Ne olduk!...
Tarih tekerrürden ibaret. Yani sürekli tekrar

lanıyor.
Bizim dün öğrendiklerimizi bugün çocuk

larımız öğreniyor.
Ancak tarihten dersler çıkarmak gerekiyor.
Bizim sıkıntımızda orada düğümleniyor.
Geçmişte yaşadıklarımızı unutuyoruz.
Okula başladığımız günlerde öğrendiğimiz ilk 

cümleleri anımsayalım.
"Oya okula koş."
"Ali ata bak."
"Ömer mısır yer."
Ne de heyecan verirdi.
İki harfi bir araya getirip okumak.
Öğretmenden aferin almak.
Daha sonra tabelaları heceleyerek okumak..
Sonra da Atatürk’ü,Cumhuriyeti,Kurtuluş 

Savaşı’nı öğrenmek.
Nene Hatunların,Haşan Çavuşların,Elif 

Bacıların kahramanlık öyküleriyle yoğrulmak..
Öğrendiklerimiz, ulusal duygularımızı kamçılar, 

yurt sevgimizi perçinlerdi.
Bir de okulda güne başlarken şu andı içerdik.
“Türküm, doğruyum, çalışkanım, yasam
İlkem küçüklerimi korumak büyüklerimi say

mak.
Yurdumu özümden çok sevmektir.
Açtığın yolda,gösterdiğin hedefe hiç durmadan 

yürüyeceğime and içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu türküm diyene..”
Çocuklarımız da sürdürüyor.
Ancak biz dışarıdan ve içeriden çeşitli yön

lendirmelerle
Andımıza bağlı kalamadık.
Saptık. Yol değiştirdik.
Yanlış yönetim biçimi, anlamsız hezeyanlar, 

adam kayırmalar, devletin olanaklarını eş dost 
akraba takımına peşkeş çekmeler, ülkede 
ekonomik darboğaza neden oldu.

Siyaset kirlendi.
Siyasetçilere güven azaldı.Saygı bitti.
Derken yatay ve dikey ilişkiler sekteye uğradı.
Kamplara bölündük.
Ağabeyimizden, bacımızdan, halamızdan, 

teyzemizden selamı sabahı kestik.
Şimdi; Günlük konuşmalar genellikle ülkede 

yaşanan siyasal ve ekonomik sıkıntılar üzerinde 
yoğunlaşıyor.

Kıbrıs konusu da konuşmaların diplomatik 
boyutunu oluşturuyor.

Atatürk’ün koyduğu ilkelere bağlı kalınmayışın, 
uygulama zaafiyetlerinin, bireysel davranışların 
sonucunda yaşanan bu kaos da, yurttaşım diyen 
herkesin çok ciddi hataları var.

“Neme lazımcılık" yaklaşımının “bana dokun
mayan yılan bin yaşasın" düşüncesinde ifadesini 
bulan uygulamalar toplumu hızla bireyselleştirdi.

Ancak vakit geçmiş değil.,
Biz genlerinde barış,sevgi taşıyan bir soydan 

geliyoruz.
Gerçi elin oğlu genlerle de uğraşıyor ya..
Onun için;
Henüz bizim genlerimize müdahale edilmeden 

çıkış sürecini başlatmamız gerek..
Yoksa..
Düşünürken bile insanın tüyleri diken diken 

oluyor. Bazı yazılar var. Önemini hiç yitirmi yor. 
Bu yazı da öyle..

Geçen yıl yazmışım.
Bugünde güncelliğini korumuyor mu?

Bizim Servi oluverdi Zenci....

Yağmur bardaktan 
boşanırcasına yağıyor...

Bahçedeki Servi ağacı, 
yerlere kadar eğiliyor, rüz
gar esintisi ile karışan 
yağmurla birlikte.

Apartman sakinleri 
(nasıl sakinlikse!) isyan 
ediyor, servi ağacının 
bahçede olmasına .

Kesmek isteyen gönül
lüler ise çoğunlukta...

Servi ağacı mezarlığa 
yakışır ya!

İnat gibi, apartmanın en 
önünde büyüdükçe 
büyüdü bu servi...

Sanki, upuzun boyu ile 
hiç sararmayan yeşilliği ile 
meydan okuyor...

Bahçemize, kimin ektiği 
belli olmayan çam fidanı 
büyüdükten sonra servi 
olarak çıkmıştı.

Kimse de bu serviyi 
ektiğini kabul etmiyor, her 
nedense..

Sanki bir suç!
Herhalde bir tek ben 

memnunum servi ağacın
dan...

Her zaman mezarlıklar
da dikkatimi çekmiştir; o 
görkemli duruşuyla, dal
larının gizlendiği yeşilli 
ği...

Apartmanımızda servi 
takıntısı o denli arttı ki, bir 
sabah yerinde bula
mazsam o yalnız serviyi 
hiç şaşırmam..

Rüzgarın ne denli şid
detli estiğini ortaya 
çıkaran ve de serçelerin, 
kumruların sığınağı olan 
servi, özellikle o karlı gün
lere, bir çok serçeyi de 
bedeninde korumuştu. 
Kediler, serviye uzanamı

BURSA HAKİMİYET VE |
KENT GAZETELERİNE 1
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yordu.
Ancak henüz 

büyümeyen çamlardan 
düşen kuşları çok rahat 
yakalayıp, yeme mutlu
luğuna yaşıyordu.

Çoğunlukla büyük 
şehirlerde yaşayanlar, 
kedileri ve köpekleri hiç 
sevmezler... Onlar sokağın 
hayvanlarıdır.

Bazen bir kirpi bazen de 
bir kaplumbağa çıkagelir, 
apartmanımızın bahçe
sine..

Nasıl, hangi köyden, 
dağdan, ormandan, bunca 
yolu aşarak gelmişlerdir, 
bir türlü akıl erdiremem...

O yoğun kent trafiğini 
nasıl aşıp da gelirler, bir 
türlü akıl erdiremem.

90 kilometre hızla ara
baların fütursuzca yol 
aldığı ‘o çevre yollarını’ 
nasıl geçer bir 
kaplumbağa nasıl?

Bir piknik sepetinin 
içinden gelecek değil ya...

Doğanın yok oluşunun 
birer göstergesidir, bu 
hayvanlar. Köylerinf!) 
kent kabuğuna dönüşünün 
simgesidir her biri...

Hiç unutmuyorum, bir 
gün Uludağ’dan çıkıp 
varoş semtinde bir 
varoşun çiftesi ile vurulan 
Ayıyı...

Yerel ve görsel medya
da verilen mesaj ise, 
Ayının mahalleliyi korkut
ması ve başarı ile vurul- 
masıydı.

Hayvanları Koruma 
Derneği üyeleri ise, isyan 
ettiler... Üç gün sürdü her
halde bu isyan!

Kışın üzerlerinde 
kürklerle, hayvanları 
koruyorlar sözüm ona...

Yazın ise, bir Mercedes 
otomobilin yanında bir 
kadın, sokak köpeğine 
yiyecek veriyor, hafif eği 
lerek, gözleri objektife 
takılı.

Bir köpeğin çöp 
arabasında ezilmesi 
karşısında, kıçlarını 
yırtarcasına bağıran hay- 
vanseverler takılır zaman 
zaman objektiflere ya da 
kameralara... Kameraların 
işi bittiğinde hayvan çöp 
tarlasına, hayvansever- 
ler(!) evlerine...

Bahçemdeki 
kaplumbağaya ne oldu 
bilmem, bir gecenin ardın
dan, hangi güzergaha 
doğru yol aldı?

Servi ise alabildiğine 
yeşil örtüsü ve görkemi 
ile meydan okuyor...

İşte kent örgüsünde 
ölülerin ağacı olan ve de 
yaprakları asla 
dökülmeyen servinin çam 
yerine servi olarak doğ
masının öyküsünü kızım 
Deniz’e, anlattığım ‘civ
civler arasında büyüyen 
kaz yavrusuna’ benzetiyo
rum.

Ya da zencilerin öyküsü 
Bizim Servi de zenci 

oluverdi, bahçede...
Yağmur dindi, mola 

verdi esintiye ...
Rüzgar ise, 

Mudanya’dan deniz 
kokusunu taşıyor, odama..

Bu haftalık bu kadar, 
diyerek...



5 Ekim 2004 Salı Sayfa 3HABER
Annesinin tekerlekli sandalye ile hergün okula götürüp getirdiğEEmre Çömez futbolcu olmak istiyor

“Koşup, top 
oynamak istiyorum” Erol GÜRÇAY

Yaşam Kalitesi

Lale Kemal 5. sınıf öğrencisi Emre Çömez yürüyemediği için annesi tarafından okula teker
lekli sandalye ile gelip gidiyor. Başarılı öğrenci ve ikizi arkadaşları tarafından çok seviliyor.
Seyfettin, SEKERSÖZ

Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
5. sınıf öğrencisi 
Emre Çömez, 
annesinin kendisini 
tekerlekli sandalye 
ile her gün okuluna 
getirirken, tek 
düşüncesinin, 
arkadaşlarıyla top 
oynamak olduğunu 
söyledi.
11 yaşındaki Emre 
Çömez, doğuştan 
ayaklarından özürlü 
olduğu için 
yürüyemiyor ama en 
büyük tutkusu 
futbolcu olmak. 
Anne Leyla Çömez, 
oğlu Emre'yi teker
lekli sandalyesi 
ile okula getirilerek, 
sınıfındaki sırasına 
oturtuyor.
Küçük Emre önceleri 
biraz da olsa 
yürüyebiliyormuş, 
ancak sokaktaki 
arkadaşlarının kendi
sine "sen iyileşe- 
mezsin, top oynaya
mazsın" demeleri 
üzerine adeta kendi

Ayaklarından özürlü olduğu için yürüyemeyen Emre Çömez, 
annesi tarafından her gün okula tekerlekli sandalye ile getiriliyor
ni boykot ederek 
yürümeyi unutmuş. 
Fiziksel olarak 
yürüyemeyince 
gidilmedik doktor 
bırakılmamış. Baba 
Mehmet Çömez, 
gemilerde çocuk
larının ekmeği için 
mücadele verirken, 
anne Leyla Çömez 
ise bir oğlunu 
Endüstri Meslek

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Yalana ceza....
CHP Genel Başkanı 
Sayın Deniz Baykal 
yalana da ceza 
verilsin istemiş... 
Yalancı o kadar çok ki; 
Yap, yap cezaevleri yetmez 
Türkiye olur 
mahkumlar ülkesi...

Lisesine 
okutuyor. Aile, 
Emre'nin ikizi 
olan Ebru ile 
birlikte Emre'ye 
hayatı sevdirmeye 
çalışıyorlar. 
ZOR ŞARTLARDA 
OKUTUYORLAR 
Ankara Hacettepe 
Hastanesi'nde 
3'er aylık tedavi 
gören küçük Emre 
için ilaç tedavisi 
uygulanmış. 
Tedavilerin halen 
devam ettiğini 
söylüleyen anne 
Leyla Çömez, 
çocuklarını zor 
şartlar altında 
okumak için 
mücadele verirken, 
küçük Emre, 
öğretmenlik mesleği 
için sorularımızı 
yanıtlarken 
öğretmenliği, 
zor meslek olarak 
görüyor ve 
"ben bu mesleği 
yapamam” diyor. 
FUTBOLCU OLMAK 
İSTİYOR 
"Bir gün bende 
koşup, arkadaş 
tarımla oynamak 
istiyorum, futbolcu 
olmak istiyorum" 
diyen küçük

Emre, hayalinde 
başka bir mesleğe 
yer veremiyor.
Sınıfta ikizi Ebru 
ile yan yana 
oturan Emre, 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
5/A sınıfında 
arkadaşları tarafın
dan çok seviliyor. 
Sınıf öğretmeni 
Berna Çetik ise 
küçük Emre'yi 
tarif ederken 
hüzünleniyor 
ve gözleri 
doluveriyor.
"Okula geldiği 
zamanlar 
tuvalete kendisi 
gidebiliyordu, 
daha sonraları 
fiziksel olarak 
rahatsızlığı ilerledi. 
Başarılı bir öğrenci 
olan Emre bizim 
her şeyimiz" 
diyen Berna 
öğretmen 
Emre'nin en 
büyük destekçisi. 
Anne Leyla Çömez'in 
ise hayali diğer iki 
evladı gibi 
Emre'nin de bir 
gün yürüyüp 
koşabildiğin!, 
top oynadığını 
görebilmek.

Yaşam kalitesi...
Şon günlerde bu sözcüğü çok 

sık duyuyoruz.
Nedir bu kaliteli yaşam?
- Lüks bir villada ya’şamak mı?
- Son model araba sahibi olmak' 

mı?
- Bol para sahibi olmak mı?
- Yoksa, VL'i* patlasın çal oynasın 

bir hayat yaş ımak mı?
Bunların h çbiri değil.
Çünkü yaşSm kalitesinin, 

olmazsa olmaz bir şartı var.
- Sağlıklı olmak...
Sağlıklı olmak ama...
Tam sağlıklı olmak.
Yani. Sadece nefes almak değil.
Vücutta en ufak bir kusuru 

bulunmamak.
- Rahat hareket etmek.
- İyi görmek.
- İyi işitmek.
- Şeker, tansiyon gibi hastalık

ları olmamak.
Peki.. Bunlardan bir ikisine muz- 

darip olanlar yaşamıyor mu?
Tabii ki yaşıyor.
Ama. Yaşam kalitesi düşüyor.
Kırmızı çizgilerle dolu bir hayat 

başlıyor.
Hepimiz, sağlığımızın önemini 

kaybettikten sonra anlıyoruz.
İleri yaşta sahip olduğumuz 

sağlık bilincini genç yaşlarda 
yakalamamız gerekiyor.

Hayat insana 55 yaşından sonra 
daha çok lazım oluyor.

Bu bakımdan, tanrının bize 
verdiği bu mirası hor kullanma 
yalım.

İleri yaşlardaki yaşamımızın, 
kalitesini düşürmeyelim.

GUNUN SOZU
Devlette olduğu gibi, 
İnsanda da en kötü 

hastalık kafadan 
başlayandır. “Pilny”

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK BİYABİ GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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e-devlet uzakları
yakın ediyor

Yabancı ülkelerde 
yaşayan Türk vatan
daşlar, e-devlet pro
jesiyle artık tüm 
vatandaşlık işlem
lerini internet 
üzerinden yapabile
cek. Pasaport 
başvurusu, nüfus 
cüzdanı yenileme, 
askerlik işlemleri 
gibi işlemler artık 
kolay 
E-devlet projesi ile 
uzaklık kavramının 
ortadan kalktığı ve 
devletin her an 
vatandaşa bir inter
net bağlantısı kadar 
yakın olduğu belirtil
erek, yabancı ülkel
erde yaşayan vatan
daşların devletle 
olan tüm işlemlerini 
Türkiye'ye gitmeden 
de halledebilecekleri 
bildirildi.
Türkiye'de, Devlet 
Planlama 
Teşkilatı'nda (DPT) 
'e-devlet uzmanı' 
olarak görev yapan 
Ahmet Ramazan 
Altınok, kamu 
hizmetlerinin inter
net üzerinden halka 
sunulmasını 
amaçlayan 'e-devlet* 
projeleri konusunda 
Türk-İngiliz Sanayi 
ve Ticaret Odası'nda 
(TBCCI) bir seminer 
verdi.
Pozitif Danışmanlık 
tarafından, Hoxton 
Bibliotech sponsor
luğunda TBCCI 
salonunda düzenle
nen seminere, 
Londra'da yaşayan 
bir çok iş adamı, 
avukat ve öğrenci 
katıldı. Konferans, 
Pozitif Danışmanlık 
yöneticisi Fatih 
Şener'in sunumu ile 
başladı. Bilgisayar 
teknolojileri ve inter
netin artık insan 
hayatının önemli bir 
parçası haline 
geldiğini belirten 
Şener, "Hergün yeni 
kavramlar, yeni 
süreçler, yeni 
teknolojiler ortaya

çıkmaktadır. Gelişen 
dünyayla bütün
leşen bir ülke artık, 
internetin getirdiği 
imkanları etkin bir 
şekilde kullanmakla 
mümkün" dedi 
Türkiye'de yakın 
dönemde hayata 
geçirilmesi plan
lanan e-devlet pro
jesinin beyin 
takımından biri olan, 
DPT'de e-devlet 
uzmanı olarak 
görev yapan Ahmet 
Ramazan Altınok, 
Türkiye ve 
İngiltere'deki e- 
devlet uygula
malarını anlatırken, 
'paperless Office', 
'one stop non stop 
government' ve 'be 
online not in line' 
kavramları hakkında 
bilgi verdi. Dünyada, 
e-devlet projelerini 
başarıyla uygulayan 
ülkelerden örnekler 
veren Altınok, gele
cekte hizmete gire
cek uygulamalar 
konusunda da 
katılımcıları bil
gilendirdi.
'DEVLET KAPISIN
DA BEKLEMEK 
TARİH OLUYOR' 
Konuşmasında, e- 
devlet projesiyle 
vatandaşın devlet 
kapısında beklemek
ten kurtulacağına 
dikkat çeken 
Altınok, pasaport 
baş vurusu, nüfus 
cüzdanı yenileme, 
askerlik işlemleri, 
vergi numarası ve 
ruhsat alımı gibi bir 
çok kamu hizme
tinin bilgisayar 
başından 
halledilebileceğini

belirtti.
E-devlet projesi 
sayesinde, uzaklık 
kavramının ortadan 
kalktığını ve devletin 
her an vatandaşa bir 
internet bağlantısı 
kadar uzakta 
olduğunu ifade eden 
Altınok, Ingiltere'de 
yaşayan vatan
daşların devletle 
olan tüm işlemlerini 
Türkiye'ye gitmeden 
de halledebilecekleri 
müjdesini verdi.
Altınok, doğumdan 
ölüme kadar geçile
cek safhada tüm 
müracaatların inter
net üzerinden 
yapılabileceğini 
kaydederek, 
"Vatandaş daire 
daire dolaşmak 
zorunda kalmaya
cak. Örneğin bir iş 
yeri açma ruhsatı 
için, bu hizmetle 
ilgili bakanlığın web 
sitesine girmesi 
yeterli olacak. O 
sitenin sahibi olan 
bakanlık, diğer veri 
tabanlarına girerek 
gerekli tüm evrakları 
tamamlayıp en son 
çıktıyı vatandaşa 
sunacak" dedi. 
'HALKA
TANITMAK ÖNEMLİ' 
Ramazan
Altınok, 
Başbakanlık 
bünyesinde 
yürütülen e-devlet 
projesinin, vergiler 
otomasyonu ve 
kurumların kendi 
aralarında çalışma 
prensiplerini belir
lemeleri halinde iki 
yıl içerisinde hayata 
geçeceği belirtti. 
E-devletle ilgili 

planların hızla 
ilerlediğini ifade 
eden Altınok, en 
önemli noktanın 
projeyi halka tanıt
mak olduğuna 
dikkat çekti.
Bu çerçevede 
yapılacak olan 
tanıtım toplantıları 
ve reklamların son 
derece önemli 
olduğuna değinen 
Altınok, projenin 
halka ulaşmaması 
halinde yararlı ola
mayacağının altını 
çizdi.
Ayrıca, Türkiye'deki 
e-devlet projelerini 
diğer dünya 
ülkelerinin 
projeleriyle 
karşılaştıran Altınok, 
Türkiye’de yetişmiş 
bilgisayar 
mühendislerinin 
projeye dahil 
edilmesi halinde 
büyük bir avantaj 
elde edileceğini 
belirtti. Altınok, 
"E-devlet 
konusunda 
dünyanın en iyisi 
değiliz ama en kötü
leri arasında da yer 
almıyoruz. Şu anki 
çalışmalar çok 
olumlu yönde ilerliy
or ancak daha iyisi
ni yapabileceğimize 
inanıyorum.
Türkiye'nin bilgisa
yar mühendisliği 
konusunda yetişmiş 
ileri seviyede genç
leri var. Bu kişilerin 
katkılarıyla en iyiler 
sınıfına girmemiz 
mümkün" şeklinde 
konuştu.
Katılımcılar, 
e-devlet uzmanı 
Ramazan Altınok'a 
sorular yönelterek, 
şu an bir çok 
ülkede uygulamada 
olan e-devlet 
projesinin vatan
daşın hayatında ne 
gibi değişikliklere 
yol açacağı 
konusunda bilgi 
alma imkanı 
buldular.

Portfoy 
yatırımları 
Türkiye’ye 

gelecek
Uluslararası Finans 
Enstitüsü (IIF), 
ekonomik veriler ile 
performanstaki 
iyileşmenin yatırım
cı güvenini 
güçlendirmesi 
nedeniyle, 
gelişmekte olan 
Avrupa bölgesine 
akacak portföy 
yatırımlarının yüzde 
60’ının Türkiye'ye 
geleceğini bildirdi. 
IIF, gelecek yıl 
Türkiye'ye en az 2.8 
milyar dolarlık 
'doğrudan yabanca 
sermaye girişi' ola
bileceği tahmininde 
de bulundu. 
Dünyada bir çok 
banka, finans kuru
ntunun üye olduğu, 
bağımsız statüdeki 
IIF, 'Gelişmekte Olan 
Piyasalara Sermaye 
Akışı' konusunda 
rapor hazırladı.

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?1

KlSHez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Raporda Türkiye'de 
gelecek yıl 
özelleştirmenin 
hızlanacağı, özellik
le Türk Telekom ve 
Tekel gibi kuru
luşların, özelleştirm
eye ivme kazandıra
cağı belirtiliyor. 
Rapora göre, 
sadece özelleştirme 
değil, Avrupa 
Birliği'nden alınacak 
müzakere tarihi ile 
IMF ile yapılacak üç 
yıllık bir Stand By 
anlaşması da, 
Türkiye'ye doğru
dan yabancı ser
maye akışını 
arttıracak.
Öte yandan rapor
da, gelişmekte olan 
ülkelere, bu yıl 226 
milyar dolar, gele
cek yıl da 229 mil
yar dolarlık sermaye 
akışının gerçekleşe
ceği belirtiliyor.
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Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Sistemi içinde 
Yükseköğretim

! okullarında
i boş kalan
I kontenjanlar için 

başvurular başladı.
| Gemlik ilçe
i Milli Eğitim 

Müdürlüğü'ne 
gelen formlar 
4 milyon lira 
karşılığında

I verilmeye başlandı.
I Boş kontenjanlar 

için ek yerleştirme 
işlemleri başvuruları 
4-8 Ekim 2004
tarihleri arasında
yapılacak.
Başvuru kılavuzu 
ile evraklarını
alanlar bunları
doldurduktan 
sonra yine İlçe

> Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
teslim edilecek.
Dün, s' ahtan 
itibaren İle*' 
Milli 
.ludürlüğü .

koridorlarında 
kuyruk oluşturan 
gençler bir yandan

evrak alırken, 
bir yandan da 
girmek istedikleri

okulları birbirlerine 
sorarak bilgi sahibi 
olmaya çalıştılar.

Olive Peyzaj 
kolaylık getiriyor

Peyzaj Mimarı 
Pembegül Yılmaz, 

ı açtığı işyerinde
"Ben bunu yapa
mam" diyenlere 
kolaylık getiriyor. 
Peyzaj düzen
lemelerinin yanı 
sıra, site, restoran, 
ev, zeytin depoları 
ve işyerlerinin 
ilaçlama işlerini 
siz elinizi sürmeden 
yapacak olan 
Olive Peyzaj'ı 
aramanız yeterli.
Peyzaj Mimarı 
Pembegül Yılmaz, 
ev ve işyerlerine 
temizlik hizmeti de

vererek yaşantınızı 
kolaylaştırıyor.
Pak Işhanı ikinci kat 
3 numaralı ofisinde

hizmet vermeye 
başlayan Pembegül 
Yılmaz, ayrıca 
evlerde bulunan

çiçeklerin bakımını 
da üstlenerek, bun
ların malzemelerini 
sağlıyor.

Kaymakam 
Sadettin 

Genç veda 
ziyaretlerine 

başladı

Gemlik'teki hizmet
süresini tamamla
yarak Adana 
Merkez Yüreğir 
ilçesine tayin olan 
Kaymakamımız 
Sadettin Genç, 
veda ziyaretlerine 
başladı.
Yalova Vali 
Yardımcılığı 
görevinden 1999 
yılı Eylül ayında 
Gemlik'e atanan 
Sadettin Genç, 28 
Eylül 2004 tarihinde 
5 yıllık hizmetini 
doldurduğu 
içinYüreğir’e atandı. 
Dün, veda ziyaret-

lerine başlayan 
Kaymakam 
Genç, gazetemizi 
ziyaret etti. 
Gemlik'ten güzel 
anılarla ayrılmakta 
olduğunu söyleyen 
Kaymakam Genç, 
gazetemiz sahibi 
Kadri Güler ile Yazı 
İşleri Müdürümüz 
Serap Güler 
tarafından 
karşılandı.
Kaymakam Sadettin 
Genç, Körfez 
Gazetesi'ni 
sürdürdüğü doğru 
habercilik nedeniyle 
de kutladı.

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Mh. 

Sefa Sok. Kunttur S it. 
E Blok Kat 1 Da : 2 

2 + 1 130 m2 
Sah ibin den 

S A TILIK DAİRE

GSM: 0.535. 423 48 92

RAMAZAN YAKLAŞIYOR 
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

Kttrfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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



Türkiye’de ad koyma 
geleneklerinde 
çocuğun doğduğu 
gün, ay, mevsim, 
doğduğu yer ve 
olaylar kadar doğuş 
sırasının da önemli 
bir rol oynadığı 
ortaya çıktı. İşte isim 
koyma konusunda 
yapılan ilginç 
araştırma... 
Anadolu'da birinci 
çocuğa, "İlkim, 
İlkyaz, Öner, Önder" 
gibi "ilk" ve "ön" 
sözüyle kurulan bir
leşik isimler ver
ilirken, ay takviminin 
birirjci ayı 
"Muharrem", Arap 
alfabesinin ilk harfi 
"Elif", ilk yaratılan 
insan "Adem" adı da 
ilk çocuğa verilenler 
arasında yer alıyor 
İkinci çocuklara 2. 
Cumhurbaşkanı 
"İnönü"nün adı ile 
Oğuz Han'ın 2. oğlu
nun adı "Ayhan" 
konuluyor. 
Türk Dil Kurumu 
(TDK) Uzmanı Necla 

Yalçıner, 5. Türk Dili 
Kurultayı'nda sun
duğu, "Türkçe'de 
Son Çocuğa Verilen 
Adlar" konulu bildiri
de, TDK Ad Sözlüğü 
başta olmak üzere 
birçok ad sözlüğü ve 
telefon rehberi tara
yarak hazırladığı 
araştırmanın 
sonuçlarını ortaya 
koydu. Yalçıner, 
çocuklara ad koyma 
geleneğinde, doğum 
sırası ve çocuk 
sayısının da önemli 
rol oynadığını 
söyledi.
Yalçıner'in araştır
masına göre, 
Anadolu'da birinci 
çocuklara, "İlkim, 
İlkyaz, İlkcan, İlkay, 
İlkiz, İlker. İlknaz. 
İlkan. İlknur. İlksel, 
Öner, Önder. Önad, 
Öncüol, Önay" gibi 
"ilk" ve "ön" sözüyle 
kurulan birleşik 
adlar verilirken, ay 
takviminin birinci ayı 
"Muharrem", Arap 
alfabesinin ilk harfi

"Elif, ilk yaratılan 
insan "Adem", ilk 
çocuğa verilen adlar 
arasında bulunuyor. 
İkinci çocuklara, 
sonra gelen anlamı
na "Arda", ikinci 
anlamına gelen 
"Sani" ve ikinci 
derecede olan 
anlamına gelen 
"Taliye" isimleri 
konulurken, 2. 
Cumhurbaşkanının 
adı "İnönü" ve Oğuz 
Han'ın ikinci oğlu
nun adı "Ayhan" da 
ikinci çocukta tercih 

edilen adlar arasın
da yer alıyor 
Hz. Muhammed'in 
damadı 3. Halifenin 
adı "Osman", Hz. 
Nuh'un üçüncü 
oğlunun adı "Yafes", 
üçüncü çocuklara 
konulurken, Miladi 
takvime göre 
dördüncü ay

Nisan", mitolojide 
İran'ın efsanevi 4. 
şahı "Cemşid", 12 
İmam'ın dördüncüsü 
"Zeynelabidin" 
dördüncü çocuklara 
konulan adlar 

arasında bulunuyor. 
Ayrıca gezegenlerin 
en büyüğü ve 
güneşe yakınlık 
bakımından beşin
cisi Jüpiter'in diğer 
adı "Erendiz" ile 
Moğolların beşinci 
ve ünlü hüküm
darının adı "Kubilay" 
da 5. çocuklara 
konulan adlar 
arasında yer alıyor. 
SON ÇOCUKLARA 
KONULAN ADLAR 
Son çocuklara konu
lan isimler arasında 
"Yeter, İmdat, Uç, 
Duran, Buson, 
Nihayet, Sonuç, 
Allahverdi, Durkan, 
Dursune, Tamam, 
Uçkan, Hüdaverdi, 
Netice, Toktasın.
Sondal. Bitim, 
Sonol, Sonver. 
bongun, Sonad, 
Sonbahar, Hatemi, 
Uçbay, Uçhan, 
Soncu, Nihai, Hatim, 
Hatem, Emet" gibi 
adlar bulunuyor. 
Bazı adlandırmalar 
da aynı cinsten çok 

sayıda çocuğa sahip 
olunduğunu gös- ( 
terirken, var olan 
cinsten başka bir 
bireyin istenmediği
ni ifade etmek için 
kullanılıyor. Bunlar 
arasında ise "Durkız, 
Oğulgerek, Gızyeter, 
Turhatun, Yeterkız, 
Yeter, Erol” gibi 
adlar yer alıyor.
Benzer nitelikteki 
"Tozzak" adı da "kız 
çocuğu tozsun 
gitsin yeni gelen 
çocuk oğlan olsun” 
dileğiyle veriliyor.

SATILIK
DAİRE

Hamidiye Mahallesi 
Papatya Sokakta 
5. Kat sahibinden 

satılıktır.
Tel : (0.224) 513 M 
GSM:(0.535)8139999

. 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. 5131133
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 1.0 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 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 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 Işl. 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

)WJİ>\ mia pizzaria 
röDd Cîffl 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAR 

r PİZZAMIZIN
TADINA 

BAKTINIZ MI?
HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 

HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK ‘ 

Tel : (0.224) 513 53 67
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Türkiye, küresel 
rekabette sınıfta kaldı

Kamudan ekonomiyi 
şaha kaldıracak proje

Türkiye’nin, Kolombiya gibi ortam gibi kat İkincisi
ve yatırım ülke ekonomi egorileri Hollanda'nın
ılımaya elver- lerinin de değer ise 2002-2006

ortam gerisinde lendirerek döneminde bH
ımindan kaldı. oluşturduğu inciliğe yük

u)2-2006 yıl Türkiye'nin 52. verilere göre seldiği dikkat
ım kapsayan sırada yer ise, Türkiye, iş çekti. İş ve

önemde 46 aldığı 2003 yılı ortamı açısın yatırım yap
ike içinde küresel reka dan 1997-2001 maya elverişli
on. rekabet bet sırala döneminde ortam
iııcu açısın- masında ilk 5 dünyada 42. sıralamasında,
lan da 105 sırayı sırada iken 2002-2006
ilke içinde 52. Finlandiya, 2002-2006 döneminde
ırada yer Amerika, döneminde 46. 46 ülke
Idığı bildirildi. İsveç, ve son sıraya içersinde
)ünya Danimarka ve geriledi. İş ve sonuncu
konomık Almanya aldı. yatırım yap olarak
urumu (WEF) Öte yandan, maya elverişli gösterilen

t ilerine göre, Economist ortam sırala Türkiye, Mısır,
t k Intelligence masında, 1997- Peru,

nomisi'nin Unit'in pazar 2001 dönemi Hindistan,
• i ırarası potansiyeli, birincisi Filipinler,
bot gücü vergi ve ABD'nin 2002- Güney Afrika,

/ ılında işgücü 2006 döne Arjantin ve
piyasası poli minde ikinci Tayvan gibi

■.anya, tikaları, altyapı. sıraya ülkelerin?.
ndun, Kosta işgücü niteliği düştüğü. 1997: gerisinde
! ı k aı. ve politik 2001 dönemi kaldı.

AYDIN İZGARA VE 
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA

Bursa Sanayi 
ve Ticaret İl 1 
Müdürlüğü'nd 
e 3 kamu 
görevlisinin 
hazırladığı 
proje, yılda 
230 bin kişiye 
istihdam oluş
tururken, işlet
meciye, 
bankalara ve 
devlete de 
büyük getiri 
sağlıyor. 
Sanayi ve 
Ticaret İl 
Müdürü 
Mahmut İnan, 
kurumda 
görev yapan 
Şef Fahrettin 
Akçal ile Şube 
Müdürü 
Nevzat Gün'le 
birlikte hazır
ladığı "Yatırım, 
üretim ve isti
hdamın artıril- 
ması" p' 
jeS'ftır'! 1 ' ■ y ıfj 
geı ırildıtj 
ekonomiyi 
şaha kaldıra
cağın) Söyledi. 
İnan, 2003 
yılında 
uygulanan 
ekonomik 
politikalar 
sonucunda 
enflasyonun 
kontrol altına 
alındığını 
hatırlatarak, 
ihracat, itha
lat, faiz dışı 
fazla, iç borç 
vade yapısının 
uzaması, iç 
borç faizlerini 
düşmesi ve 
dövizin belli 
bir fiyata otur
masıyla makro 

ekonomik 
göstergelerde 
büyük başarı 
sağlandığını 
belirtti. 
Ekonomideki 
bu olumlu 
gelişmelerin 
Türkiye'nin 
ihracattaki 
hedefini de 
artırdığına 
dikkat çeken 
İnan, "2006 yılı 
için 75 milyar 
dolarlık ihra
cat hedeflen! 
yor. Ancak 
kaynak kul
lanım oranları? 
yüzde 75-80 
aralığına otur
du. Bu yatırım 
yapılmaması 
durumunda 
öngörülen 
büyüme ve 
ihracat gibi 
h. ( 1 • * f ’ ♦ * r • 
ulaşmakta bir 
takım zorla- 
■rolaı 
beni: inde 
getir* iıılir. 
Hazırladığımız 
proje, 
yatırımın 
önünü açacağı 
gibi devletin 
borç alma
masından 
dolayı 
bankaların 
kullanmakta 
zorlandığı 110- 
120 katrrilyon 
civarındaki 
mevduatına 
canlılık 
kazandıracak. 
>avlet, ilk
Akışta 200- 

230 trilyon 
liralık bir gelir 
kaybına uğra

masına rağ
men yılçla 230 
bin kişiye istih 
dam sağlan
ması W 
yapılWak 
yatıranlarla 
bu, b<r yıl 
içinte büyüme 
hızını 2-3 puan 
yukarıya 
çıkararak, 
büyük bir 
kazanca sahip 
olacak" dedi. 
İnan, yılda 230 
bin kişiye 
istihdam 

's.ıglayâcak.
sanayicinin 
yatırım yap

tı. ı ’nkan 
lyâcdk ve 

n.ınkaların 
kullanamadık
ları mevduat
larına canlılık 
kazandıracak 
projelerinin 
uygulan
abilmesi için 
hükümetin 
yapması 
gereken 
düzenlemeleri 
şöyle anlattı: 
"-Kredi 
faizinin yüzde 
5 oranında 
alınan BSMV 
(Banka 
Sigorta 
Muameleleri 
Vergisi) 
muafiyeti 

tanınması, 
-Kredi faizinin 
yüzde 3’ü 
kadar olan 
KKDF (Kaynak 
Kullanımı^ 
Destekleme 
Fonu) 
muafiyetinin 
tanınması, 
-Makine 
atımındaki 
KDV oranının 
yüzde 18'den 
yüzde 9'a 
indirilmesi,^ 
-Kredi konusu 
makine ithal 
ise gümrük 
vergisi 
muafiyeti 
tanınması.
-Bu krediye 
mahsus olmak 
üzere kredi 
sözleşmelerin 
de bankalar 
lehine tek 
tarafl iğin 
kaldırılması 
(Temerrüde 
düşmede 
vade aşımı 
süresinin 
uzatılması 
gibi) 
- Bankaları 
krediden elde 
ettikleri faiz 
gelirlerinin 
Kurumlar 
Vergisi 
matrahından 
indirilmesinin 
sağlanması"

İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR
SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
ORKENT SİTESİ - MANASTIR

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

Tel : (0.224) 513 69 50

pct- 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

ığıl
DOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur
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Yıl sonu hedeflerine ulaşılacak
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdülltafi Şener, ilk 
9 aylık verilere göre 
yüzde 12 olan yıl- 
sonu enflasyon 
hedefinin gerçek
leşebileceğinin 
görüldüğünü 
açıkladı.
Şener, ODTÜ 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen 21. Ulusal 
Bilişim Kurulla 
yı'nm ardından 
açıklanan Eylül ayı 
enflasyon oranlarına 
ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Her ayın 
3 'ünde bir önceki 
ayın enflasyon oran
larının açıklandığını 
hatırlatan Şener, 
dün de Eylül ayı 
enflasyon oran
larının açıklandığını 
ifade etti. Buna göre 
Eylül ayında 
Tİ FE'nin yüzde 
0.94, TEFE'nin de 
1.85 oranında artış 
gö\ tı ’ itliğini belirten 
Şener, bu durumda 
TÜFE'de ilk 9 ayda 
artış oranının yüzde 
4.85 olduğunu 
kaydetti.
Yılsonu TÜFE 
hedefinin yüzde 12 
olduğuna işaret eden 
Şener, ilk 9 ayda yıl
lık TÜFE oranının 
üçte birinin gerçek
leştiğini, bundan 
sonraki üç aylık 
dönemde hedefe 
ulaşabilmek için 
yüzde 7.15'lik bir 
marjlarının bulun
duğunu açıkladı. 
Şener, ilk 9 ayda 

yılsonu TÜFE 
hedefinin üçte birlik 
bir bölümü gerçek
leştiğine göre yıl- 
sonu TÜFE 
hedefinin çok 
rahatlıkla gerçek
leşebilecek durumda 
olduğunu, hatta yıl- 
sonu hedefinin bir 
miktar altında da 
gerçekleşebileceğini 
vurguladı. TEFE 
rakamlarına 
bakıldığında ise ilk 9 
aylık TEFE gerçek
leşmesinin yüzde 
9.31 olduğunun 
görüldüğünü hatır
latan Şener, 
önümüzdeki 3 ay 
için yüzde 2.69 'luk 
bir marjlarının 
bulunduğunu, yıl 
sonu TEFE 
hedefinin de gerçek
leşebilecek düzeyde 
olduğunun 
görüldüğünü 
bildirdi.
Şener, "Bu veriler
den hareketle yılın 
ilk 9 ayını enflasyon 
gerçekleşmesi açısın
dan değerlendirecek 
olursak şunu 
söyleyebiliriz.
Türkiye 1971 yılın
dan bugüne kadar 
çok büyük enflasyon 
oranları görmüştür. 
Çift rakamlı, üç 
rakamlı enflasyon
larla yaşamıştır. 
Ama bu yüksek 
enflasyon ortamı 
yatırım, üretim 
kararlarını olumsuz 
etkilemiştir. Ülkem
izin ekonomik potan
siyelinin gereğince 
değerlendirilmesini 

engellemiştir. Tüm 
bu olumsuzlukları 
birlikte yaşadıktan 
sonra son iki senedir 
Hükümetimiz kararlı 
bir şekilde enflasy
onun düşürülmesi 
gerektiğine inan
mıştır ve ortaya koy
duğu iktisat poli
tikası araçlarıyla 
düşük enflasyonu 
hedeflemiştir. 2004 
yılı için yüzde 12 'lik 
bir enflasyon hede
fimiz var. 2005 yılı 
için yüzde 8 'lik bir 
enflasyon hedefine 
sahibiz. Daha sonra
ki yıllarda da 
Maastricht kriterle 
ritie uygun bir 
enflasyon düzeyine 
ineceğiz " diye 
konuştu.
Kira ve eğitim har
camalarındaki 
artışları da değer
lendiren Şener, 
eğitim harcamalarını 
iki kısımda değer
len dirm ek gerektiği
ni, bunlardan birin
cisinin eğitim 
malzemelerindeki 
artış oranı, İkin
cisinin ise özel 
okullar ve kurslarda
ki ücretler olduğunu 
ifade etti. Eğitim 
malzemelerindeki 
artış oranının 2004 
yılında binde 7 
olarak gerçekleştiği
ni belirten Şener, 
eğitim 
malzemelerinde bir 
fiyat artışından 
sözedilemeyeceğini 
vurguladı. Şener, 
özel okullar ve 
kurslardaki fiyat 

artışlarının ise yüzde 
16 ve yüzde 12 
düzeyinde olduğunu, 
bunların fiyatlarının 
da özellikle Ağustos 
ve Eylül ayında 
belirlenmesinden 
dolayı Ağustos ve 
Eylül itibariyle 
enflasyonun 
üzerinde bir artışı 
gösterdiğini kaydetti. 
Şener, önümüzdeki 
Ağustos ve Eylül 
aylarına kadar bu 
ücretlerde bir artış 
olmayacağı 
düşünüldüğünde bu 
artışların da yıllık 
enflasyon hedeflerini 
çok aşan düzeyleri 
ifade etmediğini 
söyledi.
Kira fiyatlarını 
piyasada belirleyen 
unsurun arz ve talep 
olduğunu anlatan 
Şener, konut üreti
minin zaman alıcı, 
arzdaki hareketin de 
zamana bağlı 
olduğunu dile getir
erek arzın piyasaya 
gecikmeyle intibak 
edeceğini düşünmek 
gerektiğini kaydetti. 
2004 yılının ilk 8 
ayında kira gider
lerindeki artışın 
yüzde 11 düzeyinde 
olduğuna işaret eden 
Şener, bu oranın bu 
süre içindeki 
enflasyonun biraz 
üzerinde 
görüldüğünü ancak 
kiraların eflasyonda- 
ki düşüşe gecikmeyle 
intibak ettiğini 
düşünmek 
gerektiğini bildirdi

500 bilgisayar 
korsanı

yetiştirildi
Kuzey Kore'nin, ABD 
ile sanal olarak 
savaşmak için 
500'den fazla ' 
'hacker" (bilgisayar 
korsanı) yetiştirdiği 
öne sürüldü.
Yonhap Ajansı'nda 
yayınlanan 
haberde, Savunma 
Bakanlığı tarafından 
Güney Kore 
Parlamentosu 
Savunma 
Komisyonu 'na 
konuyla ilgili bir 
rapor sunulduğu 
belirtildi.
Kuzey Kore'li ''kor
sanların”, ABD'nin, 

KAYIP
Gemlik Lisesi’nden aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
SULTAN BERNA FERTELLİ

FESİHNAME
Bursa ili, Sertkaya Çeşmesi Yanı İslamköy 

Gemlik adresinde mukim SERDAR ADNAN 
ÇETİN ile Şirketimiz arasında akredilmiş 
bulunan 29.11.2000 tarihli Acentelik 
Sözleşmesini, acentenin talebi üzerine fesh
ettik. Ilanen duyurulur. HÜR SİGORTA.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü nden 

aldığım nüfus cüzdanımı, sigorta kartımı, 
öğrenci belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

AHMET EGE

Japonya'nın ve 
Güney k<>> < ilin bil 
gisayaı Matemlerini 
sızmak u,m beş yıllı! 
bir ün ive > m te eğiti
minden v< ı irildikle' 
Kuzey Km, nın 
amacının inal bu 
savaş ba\laim,ık 
olduğu" k.ı 
Sanal sa\» 
belirtilerin 
Haziran » 
Temmuz .n 

ortaya ıikm.- 
tarihlerdi < 
Kore bilgim 
servislerimi

.iddi
<k

iddi
bir tehdit belirlediği 
ifade edildi

İLAN
BÜYÜK KUMLA KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN GRUP AİLE

S.No Bulunduğu Yer Mevkii Cinsi
1 B.Kumla Köyü Aşağı yalı yolu Zeyinlik 11

Pafta Parsel Yüzölçümü
1042 2216

Hissesi 
Tam

Tahmini Bedel
19.000.000.000

Geçici Teminat 
1.000.000.000

ihale Tarihi ve Saati 
18/10/2004 / 11.oo

İHALE ŞARTNAMESİ
1- Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen B. Kumla Köyü Tüzel Kişiliğine ait 1 (bir) adet taşın

maz malın 18.10.2004 Pazartesi günü karşılığında yazılı saatte AÇIK TEKLİF USULÜ ile B. Kumla Köyünde 
Köy Muhtarlığı Odasında ihale ile satışı yapılacaktır.

2- Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.
3- İştirak etmek isteyenlerin geçici teminatlarını ihale saatine kadar Köy Muhtarlığına yatırmaları gerek

mektedir.
4- Söz konusu yerlerin satış değeri beyan rayiç bedelini bulmadığı takdirde komisyonun ihaleyi fesih yet

kişi vardır.
5- Satış bedeli peşin olup, tapu işlemleri ihale tarihinden itibaren bir hafta içinde yapılacaktır.
6- İhaleyi kazanan ile komisyon arasında borçlanma senedi hemen imzalanacaktır.
7- Tapu masrafları alıcıya aittir. B - 5683

ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30
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Ekmekte rope mikrobu iddiası
Antalya Fırıncılar 
Odası Başkanı 
Musa Kazım 
Buhurcu, son gün- 
erde basında 
ıkça yer alan 
kmeklerin rope 

ı ıkrobu içerdiği 
y «nündeki haber
le üzerine açıkla
ma yaptı.
Rc pe mikrobu 
içeren bir ekmeği 
herkesin fark ede
bileceğini belirten 
Buhurcu, 
"Antalya'da son 
günlerde herkes 
ekmekte rope 
mikrobu bulduk 
diyor. Rope 
mikrobunun diğer 
bir adı da sün- 
medır Sünme 
içeren bir ekmeği 
alar horkpS bUUU 

fark edebilir ve o 
ekmeği yemez. 
Çünkü, rope 
(sünme) mikrobu 
bulunan bir 
ekmek, iplik iplik, 
cıvık, yapışkan bir 
iç yapısı olup, 
kavunumsu 
kokuya sahiptir. 
Rope ya da 
sünme, ekmekte 
hastalık yapar,

ekmeği bozar. Bu 
özelliği taşıyan bir 
ekmekte ilk olarak 
kavunumsu koku 
ortaya çıkarken, 
36-48 saat içinde 
yoğunlaşarak 
ekmeğin iç kısmın
da sünme, iplik- 
lenme şeklinde 
gözlenen yapışkan 
bir yapı oluşmak
tadır. Üründe 
ortaya çıkan 
bozulma, undaki 
nişasta ve protein
lerin bakterinin 
salgıladığı enzim
ler tarafından 
parçalanıp 
sıvılaştırılmasın- 
dan kaynaklanır ve 
ekmek bozulur" 
diye konuştu. 
Gıda güvenliğinin 
insan sağlığı 
açısından çok 
önemli olduğuna 
işaret eden

Buhurcu, "Bu 
bağlamda da gıda 
hijyeni çok büyük 
bir önem arz 
etmektedir. Fırıncı 
esnafımız bu bilinç 
içerisindedir. 
Ürünlerini de ona 
göre çıkarmak
tadır. Fırıncı 
esnafımız, rope 
mikrobu ile nasıl 
mücadele edeceği
ni bilmektedir. 
Bakteri yükü az 
un, su, maya ve 
diğer hamur 
unsurlarını kullan
mak, ekipmanların 
temizlik ve dezen- 
feksiyonunu 
düzenli olarak 
yapmak, sert 
hamur kullanmak, 
maya oranını art
tırmak, ön hamur 
süresini uzatarak 
sporların vejetatif 
forma geçmelerini

sağlamak, fırını 
bakterilerin 
ortadan kaldırıl
masını sağlayacak 
şekilde ısıtmak, 
hamur asitliğini 
arttırmak gerekirse 
sirke ilave etmek 
veya kodekste ver
ilen diğer organik 
asitleri ilave 
etmek, kodekste 
izin verilen 
mikroorganizma 
faaliyetini engel
leyici maddeler 
kullanmak, fırın 
çıkışı ekmekleri 
hızlı soğutmak ve 
üst üste yığma
mak, satış aşa
masında da güneş 
görmeyen ve serin 
yerlerde ekmeği 
saklamak, bu 
mikrobun oluşu
munu engelleye
cektir. Ekmek 
ihsan sağlığı 
açısından fırın 
çıkışı itibariyle 
patojen içer
meyen, gıda 
zehirlenmeleri 
açısından risk 
taşımayan gıdalar 
arasında yer 
almaktadır" şek
linde konuştu.

TL, Eylül’de 
değer 

kaybetti
Türk Lirası'nın reel efektif döviz kuru 
Eylül ayında, bir önceki aya göre 
geriledi. Türk Lirası Eylül ayında TÜFE'de 
yüzde 1.7, TEFE'de ise yüzde 0.7 değer 
kaybetti.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, 
1995=100 bazlı TÜFE bazlı reel efektif 
döviz kuru Eylül<4iyında, bir önceki aya 
göre yüzde 1.7 azalarak 140.1'den 
137.7'ye indi.
Aynı dönemde, 4 995=100 bazlı TEFE bazlı 
reel efektif döviz kuru yüzde 0.7 puan 
gerileyerek 128.5'den 127.6'ya düştü.
Bir başka deyişle Türk Lirası Eylül ayında 
TÜFE'de yüzde 1.7, TEFE'de ise yüzde 0.7 
değer kaybetti.
TÜFE bazında, bir yıllık süre içinde Türk 
Lirası yüzde 9.1 dokuz ayda yüzde 6.3, 
TEFE bazında ise sırasıyla yüzde 7.2, 
yüzde 4.9 değer yitirdi.
Merkez Bankası verilerine göre, bir yıllık 
süre içinde 1995=100 bazlı TÜFE ve TEFE 
değişimleri şöyle:

DÖNEM TÜFE BAZLI TEFE BAZLI
Eylül 03 151.5 137.5
Ekim 03 142.9 128.6
Kasım 03 140.5 126.4
Aralık 03 140.6 126.3
Ocak 04 147.0 134.2*
Şubat 04 149.1 137.3*
Mart 04 154.3 143.6*
Nisan 04 152.5 144.7*
Mayıs 04 138.2 130.4*
Haziran 04 137.5 128.3*
Temmuz 04 140.5* 128.6*
Ağustos 04 140.1 * 128.5*
Eylül 24 137.7* 127.6*

RAMAZAN
YAKLAŞIYOR

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN

KSrfoz 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

Yeni üyelerden Türkiye’ye destek
Avrupa Birliği'nin 
yeni üyeleri, 
Türkiye'nin birliğe 
üyeliğine destek 
veriyor.
Yeni üyelerden 
Litvanya'mn 
Dışişleri Bakanı 
Antanas Vallonis, 
"Türk hükümeti 
ülkede reforma 
gitmede çok şey 
başardı.
Türkiye'yle üyelik 
müzakereleri 
başlatarak bu 
başarıyı tanımamız 
adil olacaktır" dedi 
AFP haber ajan
sındaki anallz-hab- 

erde, Kıbrıs Rum 
Yönetimi'nin de 
Türkiye'nin 
üyeliğine derinden 
karşı olmadığını, 
üyelikle adada 
kendi lehlerinde 
bir çözüm bulun
ması ümidinde 
olduğu bildirildi. 
Polonya ana- 
muhalefet partisi 
sözcüsü Maciej 
Grabowski de, 
"Ukrayna'nın 
AB'ye üye olması 
için vesile olması 
gayesiyle" 
Türkiye'nin 
üyeliğini destek

lediklerini söyledi. 
Estonya Dışişleri 
bakanı Kriistina 
Ojuland ise, "Bize 
verilenleri 
başkalarından 
esirgememizin 
manası yok" diye 
konuştu.
Bu arada, 
Türkiye'nin 
üyeliğine karşı 
çıkanlar da var. 
Slovakya Meclis 
Başkanı Pavol 
Hrusovsky, 
Türkiye'nin duru
munun birliğe yeni 
üye olanlardan 
farklı olduğunu,

"Yeni 
üyelerin hepsinin 
standart 
demokratik sis
temleriyle AvrupalI 
ülkeler olduklarını" 
ifade etti. Avrupa 
Parlamentosu mil
letvekili Josef 
Zieleniec de, 
Türkiye'nin 
üyeliğiyle AB'nin 
Suriye, Irak, Iran, 
Ermenistan ve 
Azerbaycan gibi 
"patlamaya hazır 
bir bölgeyle" sınır
ları olacağını 
belirterek, üyeliğe 
karşı çıktı
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Bı/Mtayerdeyagmıırvar
Yağışlı hava hafta 
ortası bütün 
bölgelerde etkisini 
gösterecek.
Bugün ve yarın 
Marmara ve 
Karadeniz'de etkili 
olacak yağışlar, 
Çarşamba ve 
Perşembe günü 
bütün Türkiye'ye 
yayılıyor.
Hava sıcaklığı 
perşembeden 
itibaren kuzey

Diinya’da kadın nüfusu artıyor
Aralarında ABD, 
İngiltere, İsveç, 
Fransa ve 
Japonya'nın da 
bulunduğu 20 
ülkede yapılan 
araştırmada, ölüm 
vakalarının kadın
lara oranla erkek
lerde daha çok 
görüldüğü, 
böylelikle kadın 
nüfusun erkeklere 
oranla arttığı 
tespit edildi. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayın
lanan, ’SB Diyalog' 
isimli dergide yer 
alan habere göre, 
Michigan 
Üniversitesi'nin 
yaptığı bir çalışma,

bölgelerde azalacak. 
Çarşamba yağmur 
Türkiye'yi etkisi altı
na alıyor. Marmara, 
İç Ege, Karadeniz'in

tamamı ile iç 
Anadolu yağmur, 
Akdeniz ise sağanak 
alacak. Diğer kesim
lerde gökyüzü

adolesan ve erişkin
lik dönemleri arasın
da, her bir kadına 
karşılık üç erkeğin 
öldüğünü ortaya 
koydu. Araştırmanın 
yöneticilerinden 
Dr. Daniel Kruger, 
gelişmiş ülkelerde 
erkek olmanın risk 
haline geldiğini 
belirti. Erkeklerin 
her yaşta ölüm 
riskinin kadınlara 

oranla daha yüksek 
olduğunu ifade eden 
Dr. Kruger, cinsel
liğin başladığı 
yaşlarda bu farkın 
daha da artığını kay
detti. Kruger, cinsel
liğin başladığı 
yaşlarda erkeklerin 
daha riskli ve reka
betçi davranışlar 
gösterdiği belirtti. 
Öte yandan, 
'geleneksel' ortam- 

parçalı bulutlu. 
Perşembe günü 
ise Marmara'nın 
doğusu, Doğu 
Karadeniz'in kıyı 
kesimi dışında 
Karadeniz 
bölgesinin 
tamamı, iç Anadolu, 
iç Ege ve Doğu 
Anadolu'da yağışlar 
sürecek. Akdeniz'de 
yine sağanak 
yağış bekleniyor.

larda yetişen erkek
lerin geleneksel 
olmayan ortamlarda 
büyüyen hemcins
lerine oranla daha 
çabuk evlendikleri 
belirlendi. New 
Jersey'de yapılan 
bir tarama çalış
ması, anne babanın 
birlikte olduğu ve 
dini duyguları ağır 
basan ailede 
büyüyen erkeklerin 
evliliğe hazır ve 
yatkın olduğunu 
gösterdi. Geleneksel 
ortamlarda büyüyen 
erkekler, kadınlara 
orala çocuklara ve 
evliliğe karşı daha 
olumlu duygular 
taşıyor.

500 bin ’
yıllık fildişi 

fosili i
bulundu

500 bin yıllık fildişi 
fosili bulundu 
Çinli jeologların 
ülkenin kuzey
batısındaki Sincan 
Uygur Özerk 
Bölgesr'nde 500 bin 
yıl öncesine ait bir 
fildişi fosili bulduk
ları bildirildi.
Fildişi fosillerinin 
Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi'nde 
çok nadir 
görüldüğüne dikkat 
çeken uzmanlar, 
bulunan fosilinin

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

130 santimetre 
uzunluğunda 
olduğunu 
söylediler.
Çin Uluslararası 
Radyosu'nun 
haberine göre, 
fildişi fosilinin 
bulunması Çin'in ! 
kuzeybatı 
bölgesinde 
yaşanan 
coğrafya, iklim 
ve çevre değişikleri 
ile ilgili araştırmalar 
için büyük önem 
taşıyor.

YENİ telefonumuzu not aliniz
KÖRFEZ GAZETESİ E 4 O Q C O *
KÖRFEZ OFSET î/V O*

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR- 
TEL : 513 26 10

BURSA HAKİMİYET VE
KENT GAZETELERİNE I 

İLAN ve REKLAM ALINIR
| KÖRFEZ REKLAM |

TEL: (0.224) 513 96 83

RA» YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERjMİZİ GÖRMEBEN

MMtVEHMEIİN J
Kttrfoz Ofset

matbaacilik-yayincilik-reklamcilik
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı

No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 5^ 96 83
Fax : (O 2W’ 513 3^ ^
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Vitamin cildin dostu
Genç ve sağlıklı bir 
cilde sahip olmak 
için vitaminin önem
ine dikkat çeken 
uzmanlar, C ve E vi 
taminlerinin ciltte 
kırışmayı 
engellediğini ifade 
ediyor.
C vitamininin vücut
taki bağ doku denen 
koruyucu doku kat
manının korun
masında anahtar rol 
üstlendiği belirtildi. 
www.hekimce.com 
adresli internet 
sitesinde yer verilen 
bilgilere göre, ciltteki 
kırışıklıkların oluşu
muna engel olan bir 
diğer etken de E vit
amini. Suda eriye
bilen vitamin 
grubundan olan C 
vitamini, sindirim 
kanalından kana, 
vücudun emme 
mekanizmasının izin 
verdiği ölçüde 
geçerek her noktası
na taşınıyor.
Hücreler ihtiyaçları 
kadar C vitaminini 
kandan alıyor fazla 
miktar ise vücuttan 
idrar yolu ile atılıyor. 
Taze sebze ve 
meyvelerin C vitami
ni deposu olduğunu 
belirten uzmanlar, 
bir yetişkinin günlük

“Türkiye’de 2 milyon 
kalp hastası var”

C vitamini ihtiyacını 
300-500 mg olarak 
bildiriyor. Uzmanlar, 
"Sigara kullanan 
kişilerin vitamine 
ihtiyacı daha yük
sektir. Fazla miktar
da C vitamini, alın
ması halinde idrar 
yolu ile atılır. Ancak 
çok yüksek dozda 
alınan C vitamini, 
atılımı sırasında 
idrarda, kum veya 
taş oluşumuna 
neden olabilir" 
uyarısında 
bulunuyor.
Daha çok ultraviyole 
ışına maruz kalarak 
yıpranmış cildin C 
vitamini gereksini
minin arttığı 
beliterek; cilde yük
sek dozda C vitamini 
içeren kremlerin 
uygulanması ile bazı 
olumlu gelişmelerin 
kaydedilebileceğini 
vurgulayan uzman
lar, "Özellikle sun- 
block (tam UV kesen 
kozmetikler) ile bir
likte C vitamini 

uygulamasının, 
serbest radikallerin 
oluşumunu azaltıp 
kırışıkların başla
masına engel olduğu 
düşünülmektedir. Bu 
tip ürünlerin, güneşe 
çıkmadan en az 20- 
30 dakika önce 
uygulanması gerek
mektedir" diyor. 
Ciltte kırışıklıkların 
oluşumuna engel 
olan bir diğer vita
minin de E vitamini 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, şu 
tavsiyelerde 
bulunuyor: 
"Güneşlenmeden 
8 saat sonra uygu
lanan E vitamini 
içerikli güneş 
yağının, ciltte oluşa
bilecek zararlara 
karşı koruma 
sağladığı ve şişik 
oluşumunu 
engellediği bilinmek
tedir. Ağız yolu ile 
alınan E vitamininin, 
cilt kırışıklıkları 
üzerine olan etkisi 
yeni çalışılan bir 

konudur, ancak bu 
tip uygulamanın 
cildin daha sağlıklı 
olmasında etkili 
olduğu bildirilmiştir. 
Balık, E vitamini 
bakımından oldukça 
zengin bir besin kay
nağıdır. Cilt kırışık
lıkları konusunda 
içki ve sigaranın da 
çok etkisi vardır.
Sigara, içerdiği mad
deler nedeniyle 
damarların büzülme
sine, kan 
dolaşımının azal
masına, ciltte 
tahrişlere ve kuru
malara neden olur. 
Vücuda su ahmı da 
çok önemli bir fak
tördür. Ciltte bulu
nan hücrelerin su 
içeriklerin tam 
olması, yağ ve ter 
bezlerinin normal 
fonksiyonları için su 
çok önemlidir.
Doğal olarak cildi \ 
nemlendirir. Bir 
kişinin günde 5 litr
eye yakın miktarda 
sıvı alması gerekir. 
Dengeli bir beslen
me, güneşten 
korunma, spor 
yapmak ve bol bol 
su içmek, cilt sağlığı 
için yapılması 
gereken en temel 
davranışlardır."

Kemik

peynir suyu

Yapılan araştırmalar 
peynir altı suyunun 
bazı kanser türlerine 
karşı koruyucu 
olduğunu ortaya 
çıkardı
Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Süt 
Teknolojisi Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Cem 
Karagözlü 'Bu konu
da yapılan bir 
araştırmada, kobay
larda kolon tümörü 
oluşumunun peynir

altı suyu proteinleri 
ile beslenen gruba 
göre daha düşük 
düzeyde kaldığı 
belirlenmiştir" dedi. 
Peynir altı suyu pro
teinleri ayrıca 
büyümeyi, kemik 
sağlığını ve kilo kon
trolünü destekliyor, 
kemik hastalıkları 
için yararlı olabiliyor, 
yara veya ameliyat 
ile zarar gören doku
ların iyileşmesine 
yardımcı oluyor.

NÖBETÇİ ECZANE
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) 
sonuçlarına göre, her 
yıl 90 bin kişinin 
koroner kalp rahatsı
zlığına yakalandığını 
belirtti. Türkiye'de

koroner kalp hastalığı 
sebebiyle 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, 
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 nüfusumuzun 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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Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Liman - İŞ Sendikasını ziyaret etti

“DemoM ülkelerde sendikalar gerekli"
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Cumhuriyet Haik 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Liman-lş 
sendikasına yaptığı 
ziyarette 
sendikaların 
önemine değinerek 
"Demokratik ülke 
lerde sendikalar 
gerekli olduğu gibi 
işverenin de 
sendikalara ihtiyacı 
vardır" dedi. 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
Liman-lş 
Sendikasına gelen 
Kemal Demirel'e 
Sendika temsilcisi 
Ertaç Öktem tarafın
dan sorunlar iletildi. 
Gemport'ta 14 aydır, 
Borusan'da ise 6 
aydır toplu sözleşme 
yetkisi alabilmek 
için mücadele 
verdiklerini anlatan 
Ertaç Öktem 
"Gemport'ta çalışan 
256 işçiden 173'ü 
sendikalı oldu.

Borusan Lojistik'te 
ise çalışan 324 
işçiden 226'sı 
sendikaya üye oldu. 
Bu süre içinde 
Gemport'tan 20 işçi, 
Lojistik'ten de 36 
işçi işten atıldı. 
Bizler demokratik 
haklarımızı kulla
narak hak mücadele
si veriyoruz" 
şeklinde konuştu. 
CHP'DEN DESTEK 
CHP'nin Gemport 
yönetiminde 4 
üyesinin olduğuna 
dikkat çeken Ertaç 
Öktem, Kemal 
Demirel'den kendi
lerine destek 
verilmesini istedi. 
Her işçinin işyerinde 
huzurlu şekilde 
çalışması gerek
tiğine değinen 
Kemal Demirel, 
"AB'ye girmek için 
çabalayan 
Türkiye'de işçinin 
demokratik haklarını 
kullanabilmesi 
gerekir. Herkes 
sorumluluk duygusu 
içinde hareket

ederek sorunları 
çözüme kavuştur
ması gerekir. Bana 
anlattıklarınızı 
Ankara'da gerekli 
yerlere ileteceğim" 
diye konuştu.
UYARILAR VAR 
Sistematik şekilde 
işçileri yok etmeye 
yönelik çalışmaların 
sürdürüldüğüne 
dikkat çeken Ertaç 
Öktem, iş kanununa 
göre fazla çalışma 
yapmayacaklarını 
işverene ilettik
lerinde kendilerine 
"Mesai saatleri 
içinde hareket
lerinize dikkat edin" 
şeklinde üstü kapalı 
uyarılarda bulunul
duğunu söyledi. 
Gemport'ta müthiş 
bir taşeronlaşma 
yaşandığına dikkat 
çeken Öktem, 
"İnsanlar köle gibi 
çalıştırılıyor. Bizler 
Gemport için hiçbir 
zaman kötü düşün
medik ve çalış
malarımız hep 
yapıcı olmuştur"

CHP Bura» MilletvS _ 
Liman-lş Sendika sı'na\ 
demokratik ülkeleri 
olduğunu söyleyeı

açıklamasında 
bulundu.
Liman-lş 
sendikasının 
Gemport ve Borusan 
Lojistik'te yaşanan 
sorunların CHP 
Genel Başkan 
yardımcısı Cevdet 
Selvi'ye aktarıldığını 
bildiğinden durumun 
ne olduğunu 
kendisinden 
öğreneceğini 
söyleyen Demirel, 
daha sonra İş 
Bankası ve Gemport 
yönetimlerine

gerekli girişimleri 
yapacağını belirtti.
Kendisini Gemlik 
Milletvekili olarak 
gördüğünü hatırla
tan Kemal Demirel, 
ilçedeki tüm sorun

ları kendi sorunu 
gibi görerek çözümü 
için çalışacağını 
belirterek, 
Liman-İş 
Sendikasına destek 
vereceğini söyledi.

ELEMAN
ARANIYOR
Evde çalıştırılmak 

üzere yardımcı 
BA YAN ARANIYOR

Sigara içmeyen ve 
40 yaşa kadar tercih sebebidir.

Tel: (0.224) 514 84 56

(IH :
MÜHENDİSİ '

Deneyimli
Tercihen iyi derecede İngilizce bilen
Orhangazi veya Gemlik’te
ikamet eden
GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR

ARAMIYOB Müracaat : ZEY - TUR- SAN A.Ş 
Tel : 586 52 O1 - 02 Fax : 586 52 OO 

e-mail : info@zeytursan.com.tr

SATILIK DAİRE
Mıgros yanında 
4, kat sahibinden 

Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

ABONE OLUN
UriSllkM OKUYUN OKUTUN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ANNE
ABATLARINA

MÜJDEI
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

OLCAY KUAFÖR
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 00 50

mailto:info@zeytursan.com.tr


Esnaf ve Sanatkarlar Odası Lokalinde biraraya gelen 21 emlakçı meslek sorunlarını görüştü

Emlakçılara standart getiriliyor 
Gemlikli emlakçılar, Esnaf Odası Başkam İbrahim Talan*in çağrısı üzerine, Oda lokalinde toplandılar. Mesleki 
Eğitim Merkezi Müdürü Erçin Bekmezci ile Belediye Emlak Şefi Ali AkyoTun da katıldığı toplantıda, emlakçılara 
kurs verilmesi ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılmasına karar verildi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK TTden borçlu 

abonelere taksit imkanı 
Türk Telekem, gecikmiş alacaklarım 
tahsil etmek amacıyla abonelerine 
taksit imkanı sunuyor. 4 ile 10 taksit 
arasında değişen taksit seçenek
lerinden yararlanmak isteyenlerin 
30 Kasım 2004 gününe kadar müra
caat etmelerigerekiyor. Sayfa 4’de

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi başarılı anne sütü uygulaması nedeniyle ödüllendirildi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.icom

Güne Bakış
Sağlık Bakanlığı 3 yıldır başarılı anne sütü uygulaması 
yapan Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi’ne 
Ankara’da düzenlenen törenle“Bebek Dostu” ünvanı verdi.

Devlet Hastanesinin başarısı
?©>© Sb W "vlMuammer Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe, önceki gün Ankara’da yapılan 
bir törende Hastanesi adına ödül aldı.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi 
çevrenin gözde hastanelerinden biri.

Yapı İtibariyle modem bir yapıya sahip 
olması, kaliteli personelinin bulunması 
övgüye değer.

Ufak tefek yakınmaları bir tarafa bırakır
sak, bu hastane bölgemize büyük hizmet 
veriyor.

Yakında üç katlı polikliniğin de hizmete 
girmesiyle yatak kapasitesi artacak, has
tanede bulunmayan yeni branş doktor
ların ataması yapılabilecek.

Herşeyden önce de diyaliz hastaları 
Bursa’ya gidip gelmekten kurtulacak..

Bu hastanede 3 yıldır anne sütü uygula
ması verilmekte.

Bu uygulamanın başlaması için çaba 
harcayanların başında Başhekim Mehmet 
Küçükkeçe gelirken, Başhemşire Gülay 
Koruyucu’yu da unutmamak gerekir.
Annelerin bebeklerini sağlıklı bir şekilde 

emzirmelerinin uygulamalı olarak

Bliği bu servis, Gemlik’e ödül getlr-

k Muammer Ağım Devlet
I Hastanesinin artık bir de ünvanı oldu.
| “Bebek Dostu Hastane”

Her başarıyı alkışlamak gerekir.
I Bu başarıda emeği geçenleri alkışlıyor 

yeni ödüller getirmeleri bekliyoruz.
M. Ağım Devlet Hastanesinin ayrıca 

kalite ödülü almasını da diliyoruz.

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 3 yıldır 
sürdürdüğü, 
Dünya Sağlık Örgütü 
ve UNlCEF’in önerdiği 
Başarılı Anne Sütü 
uygulaması nedeniyle 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından “Bebek 
Dostu Hastane” 
ünvanı ile 
ödüllendirildi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3*de

Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde yeni 
dönem başladı 

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi’nde 
2004-2005 öğretimyılı başladı. Mes 
teki Eğitim Merkezi Müdürü Erçin 
Bekmezci, kalfalık ve ustalık sınav : j 
sonuçlarının belirlendiğini söyledi. - 
Başarısız olanlar Şubat ayından 
yeniden sınava girecekler. Syf 2’de
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Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi başarılı anne sütü uygulaması nedeniyle ödüllendirildi

Devlet Hastanesi’ne “Bebek
Dostu” ünvanı verildi

Sağlık Bakanlığı 3 yıldır başarılı anne sütü uygulaması yapan Muammer Ağım Gem 
İlk Devlet Hastanesi’ne Ankara’da düzenlenen törenle “Bebek Dostu’’ ünvanı verdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve UNICEF 
tarafından önerilen 
Başarılı Anne sütü 
uygulamaları 
nedeni ile Sağlık 
Bakanhğı'nca "Bebek 
Dostu Hastane" 
ünvanı verildi. 
BEBEK DOSTU 
HASTANE 
Önceki gün Ankara 
Dedeman Oteli’nde 
düzenlenen ödül 
törenine katılan
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Op. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe, bu 
ünvanı almalarında 
büyük katkıları 
olan Başhemşire 
Gülay Koruyucu

TAŞI 
GEDİĞİNE

Ankara Dedeman Otelde düzenlenen ödül töreninde, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. 
Dr. Mehmet Küçükkeçe, “Bebek Dostu” unvanını Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldı
ile kadın doğum 
hekim ve 
hemşirelerine, 
çocuk servisi hekim 
ve hemşirelerine 
teşekkür etti.

Büyükşehir Armağanı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
İtfaiyemizin brandası bir intihar 
girişiminde yırtılınca 
Belediyemize bir şişme 
branda armağan etmiş. 
Hiç de iyi etmemiş 
İşsiz kalan, kafayı bulan, karısı ile kavga 
edip kızan, tiner koklaya koklaya orayt 
olmuşlara bir neyi güvence atla ölmezsin I 
Emniyet, İtfaiye ordan oraya 
koşturup dursun 
Yanlış yanlış I

konusunda ve 
faydaları hakkında 
aydınlatıldığını 
söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nın 
hastanede yaptığı 
denetimler sonucun
da ‘Bebek Dostu 
Hastane’ ünvanı 
almaya hak 
kazandıkları için 
mutlu olduklarını, 
ancak, bu ünvanı 
korumak için daha 
çok çalışacaklarını 
söyleyen 
Hastane Başhekimi 
Mehmet Küçükkeçe, 
"Büyük fedakarlıklar
la aldığımız bu 
ünvanı geri vermeye 
niyetimiz yok.
Daha çok çalışıp 
başarımızın kalıcı 
olmasını sağlaya
cağız. Hastane 
girişine ve koridor
lara gerekil tanıtım 
afişlerini asarak 
annelerin bilgilen
melerini sağlaya
cağız. Bunun 
yanında çeşitli 
kuruluşlarla 
yapacağımız 
görüşmelerle has
tanemizi tanıtacağız" 
seklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı 
tarafından sağlıklı 
emzirmenin 
yapılabilmesi 
konusunda 
yaklaşık 10 yıldır 
Bebek Dostu 
Hastane 
çalışmalarının 
sürdürüldüğünü 
söyleyen Başhekim 
Mehmet Küçükkeçe, 
"Sağlık Bakanlığı 
özellikle son 2 yıldır 
bu çalışmaya büyük 
önem vermekte ve 
bu konuda tüm 
hastanelerin gerekli 
tecrübe ve bilgiye 
sahip olarak bebek 
dostu hastaneler 
ünvanı almalarına 
önem gösteriyor. 
Hastanemiz, 
3 yıldan bu yana, 
bebek dostu hastane 
olabilmek için 
büyük bir uğraş 
İçine girerek, başarılı 
oldu" şeklinde 
konuştu.
Hastane personeline 
bu konuda gerekli 
seminerlerin 
düzenlenerek 
eğitildiğini ifade* 
eden Küçükkeçe, 
annelerin emzirme

Sevgi ve Eylem
Eylem ...
Sıcak bir kelime ..
Hemen aklımıza, karşı çıkma 

geliyor.
Tavır koyma geliyor.
Bir hareket geliyor.
Aslında, eylemi sevgi ile yan yana 

getirmekte mümkündür.
Sevginin eyleme geçmesi..
İçimizde, t< ılarca sevgi hammad

desi var.
Öylece du/uyor.
Kimseye yar olmuyor.
Şarkılarda bile sevginin ortaya 

çıkmasını engellemişiz.
İçimizden sevmişsiz.
Sevgi herkesin içinde kalmış.
Bu en güzel duyguyu, paylaşmak

tan kaçmışız.
Açıklamaktan korkmuşuz.
Sonunda ne olmuş?
İçine kapalı, bir toplum haline 

gelmişiz.
İletişim çağında artık hiç bir şey, 

gizli kalamaz.
Duyguların, harekete geçmesi 

gerekir.
Sevginin, eyleme geçmesi 

gerekir.
Benim birisine sevgimi söyle

mem, benim avantajımdır.
Bu açılış, beni rahatlatır.
Bu kadarla da, kalmaz.
Karşı tarafı da etkiler.
Ve aramızda pozitif bir iletişim 

başlar.
Aslında, içimizdeki sevgiyi açıkla

mada herkesin diğerinden, bir adım 
önde olması gerekir.

Çünkü toplum sıkışmıştır.
Rahatlamanın yolu diyalogtur.
Diyalogun anahtarı da, sevgidir.
Herşeyin eylemini, yaptık.
Ama. Bir türlü sevgide eylemi 

başlatamadık

GÜNÜN SÖZÜ
Sevgi, 
Doğanın ikinci güneşidir.

“George Chapman”

ABONE OLDUNUZ MU?

■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Mçıta standart getiriliyor Fazla 
odunlar

Seyfettin SEkERSAZ

Gemlik ve 
beldelerinde 
Emlakçilik yapan 
kişilerin belirli bir 
standarta getirilmesi 
için ilk adım atıldı. 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
lokalinde bir araya 
gelen Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci, Belediye 
Emlak Servisi Şefi 
Ali Akyol ile 21 
Emlakçı esnafı 
yaşadıkları sorunları 
tartıştılar.
“ÖNÜNE GELEN 
EMLAK İŞİ 
YAPMASIN” 
Emlak işinin meslek 
olarak yapılması 
gerektiğini savunan 
Oda Başkanı 
İbrahim Talan, kap
sam alanı olmayan 
yerlerde Mesleki 
Eğitim Merkezi ve 
Esnaf Odası tarafın
dan düzenlenecek 
seminerlerle 
emlakçıların eği
tilmesine gidildiğini 
söyledi.
Bilinçsizce yapılan 
emlak satışlarının 
özellikle alıcıya 
büyük zararları 
dokunduğuna deği
nen Talan, 11-13 
Ekim tarihleri 
arasında 
emlakçılara kurs 
düzenleyeceklerini 
ve başarılı olanlara 
"Emlakçı yaka 
kartı" vereceklerini 
söyledi.
Emlak Komisyon 
culuğu'nun bir 
şehrin aynası 
olduğunu söyleyen 
Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezci, 
kente gelen ve ev 
ihtiyacı olanların 
öncelikle emlakçının 
kapısını çaldığına 
dikkat çekti. 
Bekmezci,

Esnaf Odası Lokalinde biraraya gelen Oda Başkanı İbrahim Talan, Mesleki 
Eğitim Merkezi Müdürü Erçin Bekmezci, Belediye Emlak Servisi Şefi Ali 
Akyol ve 21 emlakçı esnafı yaşadıkları sorunları tartıştılar.

"Bir ev bir 
emlakçıya 
verilmişse, başka 
emlakçı araya 
girmemeli. Sizlere 
vereceğimiz 3 gün
lük kursta diksiyon
dan, konuşmaya, 
giyimden hareket
lerinize kadar 
eğitileceksiniz. 
Kursun sonunda ise 
yapılacak sınavda 
başarılı olanlara 
sertifika verilecek" 
şeklinde konuştu. 
ÖNCELİK TANINSIN 
Daha önce başka 
işler yapan, ancak 
şimdi emlakçilik 
yapanların en büyük 
şikayetlerinin ise 
Ziraat Bankasında 
bekledikleri kuyruk
lar olduğunun vur
gulandığı toplantıda, 
emlakçılar, 
"Tapu harcı için 
Banka'ya git
tiğimizde bize 
öncelik tanınmasını 
istiyoruz.
Müşterimiz bizi 
beklemek istemiyor. 
Bunun yanında 
Tapu'da işlerimizin 
çabuklaştırılması 
için yardımcı 
olunmasını 
istiyoruz” dediler. 
Emlak komisyoncu
luğunun adeta 
ayağa düştüğünü 
öne süren Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan, şikayet ve 
sıkıntıların 
giderilmesi için 
gerekli girişimlerde 

bulunacaklarını 
söyledi.
ÇAĞA AYAK 
UYDURUN 
Her emlakçının 
mutlaka bilgisayarı 
olrhası ve kullan
ması gerektiğini 
söyleyen Talan, 
"Seminerin bitimin
den sonra Mesleki 
Eğitim Merkezinde 
emlakçılara yönelik 
bilgisayar kursu 
açmak istiyoruz. 
Odamızın amacı, 
tüm üyelerimizin 
bilinçli meslek 
yürütmeleri" şek
linde konuştu.
Emlak komisyoncu
larının yanlış ve 
hatalı evrak düzen
lediklerinde zararını 
alıcının çektiğini 
hatırlatan
Belediye E ılak 
Şefi Ali Akyol'da 
"Bizimde 
Emlakçılardan 
sıkıntılarımız var. 
Bundan sonra 
emlakçı işini kendi 
yürütecek.
Emlak bedelinin 
rayicini tam 
belirleyip işlemini 
düzgün yapacak. 
Emlakçıya herkes 
kötü gözle bakıyor, 
emlakçı sattığı 
malın geriye dönük 
borcu olup 
olmadığını alıcıya 
mutlaka bildirmeli. 
Herkes bir iş yapar, 
ancak yaptığı işi iyi 
ve dürüst yapmalı" 
dedi.

VERİLECEK KURS 
ODAYA KAYITLI 
ÜYELERE 
11-13 Ekim 2004 
tarihlerinde 
verilecek kursun 
Esnaf Odası'na 
kayıtlı üyelere 
yönelik olacağını 
bildiren İbrahim 
Talan, üye olmayan 
emlakçıların 
öncelikle üye 
olmaları gerektiğini 
hatırlattı.
Uludağ Üniversite- 
si'nde Emlakçilik 
Yüksek Okulu'nun 
açılması için 
çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
belirten 
İbrahim Talan, 
"Sizin şimdi 
yapacağınız işi 
deneyimle e 
lemanlar yapacak, 
bunun için siz- 
lerinde kendinizi 
yenilemeniz lazım. 
Bundan sonra 
Gemlik ve 
çevresinde 
Emlakçı belgesi 
olmayanların bu işi 
yapmalarına engel 
olacağız. Emlakçilik 
bir meslek 
haline gelmeli" 
şeklinde konuştu. 
Toplantıya katılan 
21 emlak komisyon
cusu, yaptıkları 
işte yaşadıkları 
sıkıntı ve sorunları 
Oda Başkanı 
İbrahim Talan'a 
ileterek, çözüm için 
destek istediler.

belediyeye

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik 
Belediyesi'nin 
çalışan işçilerine 
getirdiği kışlık 
odunlardan kalanlar 
belediye kalorifer 
dairesine getirildi. 
İşçilerin toplu 
sözleşmeden 
doğan hakları için 
getirilen fazla 
miktarda odundan 
kalanlar ise 
kalorifer dairesinde 
yakılacak.
Geçktiğimiz 
yıllarda geç 
getirilerek 

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı AZZr. 

Sefa Sok. Kumtur S it. 
E Blok Kat 1 Da : 2 

2 + 1 130 m2 
Sah ibin den 

SA TIEIK DAİRE
GSM: 0.535. 423 48 92

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)5139683 Fax: 5133595

eleştiri alan 
kışlık yakacaklar 
bu yıl erkenden 
işçilere dağıtıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Orman İşletmesin
den aldığı bol 
miktarda odunu 
işçisine 
verdikten sonra 
kalan kısmını 
belediye binasının 
altında bulunan 
kalorifer deposuna 
getirerek kış 
aylarında yakmak 
üzere hazırlık 
yaptı.
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“Bilişim sektörü
vergiden muaf tutulmalı"

/Mracatçıfarı antaadı
Devlet Bakanı yaptı. ulaşıldığını sektörün
Kürşad Konuşmasın- söyledi. gelişmesine
Tüzmen, da, dünya Tüzmen, Dış katkı sağlaya
bilişim sek- ticaretinin Ticaret cağını belirtti.
törünün artık boyut Müsteşarlığı'm Tüzmen,
gelişebilmesi değiştirmeye n (DTM) "Bu sektörde
için vergiden başladığım bilişim çalışan insan
muaf tutulması ifade eden konusunda ların beynine
gerektiğini Tüzmen, öncülük ettiği vergi
belirterek, ticarete artık ni ancak diğer getirmemek
"Beyne vergi elektronik ve kamu kurum- lazım. Rahat
getirmemek bilişimin larının çalışmaları
lazım" dedi. damgasını vur DTM'nin hızına gerekiyor.
Bakan duğunu bildir yetişemediğini Sektörün
Tüzmen, di. Türkiye'nin kaydetti. durumu belli,
Türkiye Bilişim elektronik Bilişimde ayağa
Derneği'nce, ticaret karşılaşılan en kalkması için
ODTÜ hacminin art önemli sorun avantaj
Konferans ve tığını, ancak ların başında sağlanmalı.
Kültür istenilen düz altyapı Beyinlerden
Merkezi'nde eye eksikliklerinin vergi alma
düzenlenen erişemediğini geldiğinin malıyız.
21. Ulusal dile getiren altını çizen Vergisiz olsun
Bilişim Tüzmen, ihra Tüzmen, bil ki bir şeyler
Kurultayı'na catta yüzde 75 işim sektörüne yapabilsinler"
katılarak bir oranında veri ilişkin vergi şeklinde
konuşma tabanına indiriminin konuştu.

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

IMF Türkiye 
Masası şefi 
Rıza 
Moghadam, 
TİM Başkanı 
Oğuz Satıcı'ya, 
"İhracatta 
rekora gidiyor
sunuz. Ancak 
uygulanan 
ekonomik pro
gramdan da 
şikayet ediyor
sunuz. Bunu 
anlamak 
mümkün değil" 
diyerek şaşkın
lığını dile getir
di 
Türkiye'nin 
yeni 3 yıllık 
ekonomik pro
gramı çalış
maları 
çerçevesinde 
Türkiye İhra
catçılar Meclisi 
(TİM) ile de 
görüşen 
Uluslararası 
Para Fonu 
(IMF) heyeti, 
yaşanan ihra
cat artışına 
rağmen sek
törün şikayetçi 
olmasını şaşın- 
iıkla karşıladı. 
TİM Başkanı 
Oğuz Satıcı, 
hükümet ve 
IMF yetkililer
ine yeni 
proğramın 
bütün 
ekonomiyi kap
sayacak şek
ilde hazırlan
ması gerektiği
ni ilettiklerini 
söyledi. Satıcı, 
programın

özellikle sosyal soruya, "
güvenlik, vergi Bunlar sonuç
reformları ile tur, önemli
para ve mali olan ekonomiyi
politikaların bir bütün
dizaynına daha olarak doğru
dikkat edilmesi planlamaktır"
gerektiğini dedi. 1F ile
ifade etti. İstan? Jİ'da
TİM'in cari açık gerçe K-
ve kur konu leştirdikleri
larında eleştiri görüşmede
leri IMF heyeti konunun gün-
ni şaşırttı. IMF mede geldiğini
Türkiye Masası ifade eden
şefi Rıza Satıcı, bu
Moghadam, konudaki
TİM Başkanı şikayetleri
Oğuz Satıcı'ya, karşısında
"İhracatta IMF'in
rekora gidiyor şaşırdığını
sunuz, ancak söyledi.
uygulanan Satıcı, "Bize
ekonomik pro sayın
gramdan da Moghadam
şikayet ediyor ihracatınız çok
sunuz bunu iyi gidiyor,
anlamak büyük
mümkün değil" başarılara imza
diyerek şaşkın atıyorsunuz,
lığını dile getir Türkiye son 3
di yılda rekorlar
TİM Başkanı kırıyor bununla
Oğuz Satıcı övünmeniz
21'inci Ulusal lazım, sevincini
Bilişim dile getirmeniz
Kurultayında lazım. Bu şek
gündemle ilgili ilde tavır
sorularımızı sergilemem
cevapladı. Cari eniz lazım,

7 k ve kur dedi. Onların
değeri ile ilgili kafasında ki
şikayetleri olup şablona göre
olmadığı insanlar, şir
yönünde ki ketler kar

etmiyorlarsa 
üretmeye ve 
ihraç etmeye 
devam edeme
zler. Halbu ki 
Türk 
müteşşebbisi 
oyunu ulus
lararası kural
lar 
çerçevesinde 
maalesef 
oynayamıyor. 
Türkiye 
ekonomisinin 
yüzde 80'i ilk 
bin firmanın 
üzerinde. 
Bunların vergi 
hariç bürüt karı 
yüzde 4,5 
oranında. Bu 
kar oranın 
içinde Ar-Ge, 
verimliliği artır
ma çalış
malarını, yeni 
yatırım 
yapacaksınız. 
Türkiye herza- 
man bu konu
da mucize 
meydana 
getiriyor. Ama 
bunlar 
sürdürülebilir 
değil. 
Türkiye'nin en 
büyük ser
mayesi : 
müteşşebbi- 
sidir.
Türkiye'de 
herşey 
fedakarlık 
üzerine kuru

lu. Bunun kök
ten zihniyet 
olarak değiştir
ilmesi lazım" 
diye konuştu.
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"Türkiye’nin üyeliği A8i sigortası”
Fransa Uluslararası 
ilişkiler 
Enstitüsü'nde (İFRİ) 
düzenlenen panelde 
konuşan Fransa'nın 
sosyalist eski 
başkanlarından 
Michelle Rocard, 
"Türkiye'nin üyeliği 
AB'nin hayat sigor
tasıdır" dedi.
Rocard, kendisinin 

de birlikte olduğu 9 
kişi tarafından 
hazırlanan 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği üyeliği müza
kere tarihi öncesi 
yapılan reformlarla 
ilgili hazırlanan 
bağımsız raporu ele 
alarak son 
gelişmeleri değer
lendirdi.
Halen Avrupa 
Parlamentosu üyesi 
olan Michelle 
Rocard, "Türkiye'ye 
unutulmaz bir gezi 
yaptık. Benim 
konuya girişim 
Türkiye ile ilgili 
değil, dünyanın 
güvenliğiyle ilgili. 
Fransızlar Fransa 
için düşünüyor. Şu 
an en önemli konu
muz şiddet ve küre
selleşme. ABD 
yönetiminin güç

fazlasını ne şekilde 
kullanacağını merak 
ediyorum. Irak'a 
verilen öncelik ve 
Bin Ladin'e 
sağlanan rahatlık... 
İslam dünyasında 
ABD düşmanlığı.... 
Sosyoloji ve kültür... 
Büyük bir 
Müslüman ülkenin 
üyelik başvurusu 
benim açımdan 
büyük bir şans. Yeni 
bir dışlamanın 
sonuçlan çok ağır 
olur bence" dedi. 
"Türkiye'de gerçek 
bir talep var. En 
olumlu bakanlar da 
Kürtler. Kürtler için 
bu da başlayan 
değişikliğin 
güvencesi.
Konuşma, eğitim, 
televizyonda yayın 
hakkı kullanıl
ması..." diyen 
Rocard, "Bölgede 
sadece Türkleryok 
aslında. Bu tip bir 

değişim yeni Kürt 
ayaklanmasına 
gebe. İsrail ve 
Filistin arasında 
önemli ve dinlenen 
bir ülke olan 
Türkiye, bölgedeki 
su dağılımının 
anahtarı. Şu an 5 
ülkede Türkçe 
konuşuluyor. Ve 
daha da önemlisi 
dünyanın ikinci 
büyük petrol bölge
si Türkiye. Eğer bu 
bölgede var olmak 
istiyorsak, Türk 
kanalından 
geçmemiz gerekli. 
Bence Türkiye'nin 
üyeliği AB için bir 
hayat sigortasıdır 
diye konuştu.
Rocard, "'Türkiye, 
Avrupa'yı havaya 
uçuracaktır' diyenler 
var. Aslında Federal 
Avrupa fikri bitti 
artık. Türkiye ile 
müzakerelerin 
başlaması,

sonuçlanacağı 
anlamına gelmez. 
Bunların zor olacağı 
zaten biliniyor. 
Açılan müzak
erelerin sona ere
ceği kesin değil, 
zor. Çünkü çok fark
lıyız. Bu tartışmanın 
şu anda açılmasına 
hiç gerek yoktu. 
Gisgard'a bu 
konuda biraz 
kızgınım" şeklinde 
konuştu.
Rocard, 
"Türkiye'nin 
stratejik önemi, 
enerji alanındaki 
rolü, bölgesinde ve 
dünyada siyasi 
ağırlığı, 7 
0 milyonluk nüfusu, 
genç ve eğitimli 
işgücü, en önemlisi, 
İslam dünyasına 
Avrupa'nın bir 
Hristiyan kulübü 
olmadığını, laik 
ama Müslüman 
bir ülkeye yer 
verdiğini, 
Türkiye'nin model 
oluşturabileceğini 
düşünmüyoruz 
da; İslam ile 
demokrasinin 
uyuşabileceğini 
konuşuyoruz" 
ifadelerini kullandı.

“Yüksek
öğrenim yeniden 

yapılanmalı”
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
"AB üyelik 
sürecinde ülkemiz 
yükseköğretimini 
ulusal beklentiler, 
bilimsellik, verimlilik 
ve diğer yönelimler 
yönünden yeniden 
yapılandırmak 
zorundayız" ded 
Marmara Üniversite- 
si'nde düzenlenen 
2004-2005 eğitim ve 
öğretim yılı açılış 
törenine katılan 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, üniversitenin 
yeni akademik yılının 
başarılı ve verimli 
geçmesini diledi. 
Sezer, Marmara 
Üniversitesi'nin, 
köklü geçmişi, 
uyguladığı çok 

dilli eğitim sistemi, 
nitelikli öğretim 
kadrosu, ön lisans, 
lisans, yüksek lisans 
ve doktora düzeyin
deki binlerce öğren
cisi ve modern 
yerleşkesiyle, 
Türkiye'nin örnek 
ve saygın bir "bilim 
yuvası" olduğunu 
söyledi.

Üniversitelerin, bilgi 
üreterek insanlığın 
kullanımına sunmak 
olduğunu söyleyen 
Sezer, 
"Yükseköğretimde 
ereğimiz; çok boyut
lu ve eleş tirel 
düşünebilen, çözüm
leyici varsayımlar 
geliştirerek, üre
timde ve yönetimde 
akılcı davranabilen, 
ileri görüşlü, 
yaratıcılığı gelişmiş, 
bilgiye dayalı 
düşünce üretebilen 
etik ve moral değer 
tere sahip, ulusal 
değerlere bağlı, her 
koşulda ülke yararını 
gözeten bireylerin 
yetiştirilmesidir" 
diye konuştu.
Sezer, "Türkiye'nin, 
laik ve demokratik 
niteliğinden ödün 
vermeden her alanda 
kendini geliştirmesi, 
evrensel değerleri 
özümseyerek çağ
daş dünya ile bütün
leşmesi, üniver
sitelerimizden 
yetişecek gençlerim
iz sayesinde 
olacaktır" dedi.
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Türkiye’nin AS yolu uzun olacak
Avrupa 
Komisyonu, 
Türkiye'nin 
Avrupa Birliği 
üyeliği yolunda 
yarın yayımlaya
cağı rapor 
konusunda 
ağzını, sıkı tutuyor 
fakat komisyonun 
Türkiye'yle 
üyelik müzak
erelerinin başlatıl
masına yeşil ışık 
yakması bekleniy
or. Buna rağmen 
Türkiye'nin

katetmesi gereken 
uzun bir yol 
olacağı ifade 
edildi.
Fransız haber 

ajansı AFP'de 
yayımlanan 
haberde, AB'nin

Türkiye'yle ilgili 
mesajlarının 
özde Ankara 

tarafından mem
nuniyetle karşı
landığı fakat 
olumsuzluk 
halinde müzak
erelerin kesilebile

ceği ifadesinin 
Türkiye'de 
sıkıntıya yol 
açtığı kaydedildi. 
Haberde, raporda 
Türkiye'nin 
AB'ye üyeliğinin 
10 yıldan önce 
olmayacağının 
belirtileceği ifade 
edildi. Ajans, 
Türkiye'nin 
Üyeliğine karşı 
çıkanların bu 
ülkenin "çok 
büyük ve çok 
farklı" olduğunu 

düşündüklerini 
belirtti. AFP, yarın 
açıklanacak rapor
da Türkiye'nin 
ifade hürriyeti, 
Kürtlere haklar, 
işkenceyle 
mücadele gibi 
konularda attığı 
adımların övüle- 
ceği fakat yine 
de bu alanlarda 
yapılacak çok 
şey olduğunun 
belirtileceğini 
bildirdi



16 Ekim 2004 Çarşamba Sayfa 11

t Yüzünüzü fazla yıkamayın
Uzmanlar, cilt! yağlı 

d olanlara, "Yüzünüzü 
I günde iki kereden 
I fazla yıkamayın. 
‘ Çünkü fazla yıka- 
I narak kurumayan 

. I ciltler daha çok yağ 
r I salgılar" uyarısında 

bulundu.
. II özellikle yaz ayların- 

■ da ve alın böl
gesinde toplanan 

| yağlar bir çoğunun 
# | ortak sorunu olmaya 

devam ediyor.
I Uzmanlar, cildi temi

zlemek için
I hafif bir jel ürün 

kullanılmasını çünkü 
krem içeren temiz
leyicilerin ciltte kalın*

I tı bıraktığını 
belirterek, bunun da 

! yağlı bir görüntüye 
neden olduğunu kay
dettiler. Cildi yağlı 
olanların yüzünü 
günde 2 kereden 
fazla yıkamaması 
gerektiğini işaret 
eden uzmanlar, 
"Cildinizi fazla yıka
manız kurumasına 

ı’ sebep olabilir. Bu

Okul dönemi çocuk
larında sık 
karşılaşılan, ancak o 
oranda da fark edile
meyen problemlerir> 
başında işitme kayı
pları geliyor. Tedavi 
edilmeyen işitme kayı
pları, çocuğun alay 
konusu olması gibi 
önemli sosyal prob
lemlere yol açıyor.
Çocuğun sosyalizasy
onu ve hatta yetişkin 
çağındaki kişiliğinin 
şekillendiği bu 
dönemlerde çevresin
den yeterli uyarıyı ala
mayan çocuklarda 
psikolojik ve sosyal 
gelişim, geriye 
dönüşümü olmayacak 
şekilde etkilenebiliyor. 
Baykent Tıp Merkezi 
Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Mehmet 
Erem, İHA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
okul çağındaki çocuk
larda işitme kayı
plarının çoğunluğu
nun orta kulak kay
naklı olduğunu bildir
di. Orta kulağın yeteri 
kadar havalanama-

durumda da cilt daha 
çok yağ salgılar" 
dediler. Nemlendirici 
fondötenlerin kul
lanılmamasını 
tavsiye eden 
uzmanlar, şu bilgi

leri verdi:
"Mutlaka tonik kul
lanın. Kullandığınız 
toniğin alkol içer
memesine dikkat 
edin, çünkü tonik 
ciltte kuruma yapa
bilir. Bunun yerine, 
güvercinağacı 
(hamamelis) veya 
buna benzer 
yatıştırıcı özelliği 
olan maddeler içeren 
bir tonik kullanmaya 
özen gösterin.
Toniği, yüzünüzü 
jelle her yıkayışınız

Çocuklarda işitme 
kayıpları

masına bağlı olarak, 
önce zarda çökme 
sonra orta kulakta sıvı 
birikimi sonucunda, 
sesli uyaranın iç 
kulağa iletiminin 
bozulduğunu, daha 
ileri aşamalarda, 
biriken sıvının gittikçe 
yoğunlaştığını ve 
kıvam olarak 
sertleştiğini kaydeden 
Opr. Dr. Erem, "Bu 
aşamaya gelindikten 
sonra altta yatan 
patoloji bir şekilde 
ortadan kalksa bile 
açılan kanallardan 
sıvının boşalması ve 
orta kulağın eski, 
sağlıklı durumuna 
dönmesi mümkün 
olmaz. Operasyon 

dan sonra kullanın. 
Güneş kremi 
sürmeyi ihmal 
etmeyin. Gene jel 
olanları tercih etmek
te fayda var. 
Nemlendiricili 
fondötenlerden 
kaçının. Daha ileri 
yaşlar için üretilmiş 
fondötenlerde genel
likle nemlendirici 
bulunur 
Bu nedenle de yağ 
içerebilir. Bunlar yer
ine yağ içermeyen 
formülleri tercih 
edin. Pudra kullanın. 
Fondötenin üzerine 
süreceğiniz yarı say
dam bir pudra, 
fondötenin bozul
madan cildinizde 
kalmasını sağlar,

sırasında kulak zarına 
yapılan keşi ile 
akışkan özelliğini kay
betmiş bu oluşumun 
orta kulaktan çıkartıl
ması gerekmektedir" 
dedi.
AĞRI OLMAMASI 
DEZAVANTAJ 
Opr. Dr. Mehmet 
Erem, orta kulak ilti
habından farklı olarak 
hastalık sırasında her
hangi bir ağrı oluş
madığını vurgula
yarak, "Hastalığın 
ağrısız olması, prob
lemin erken fark 
edilmemesine yol aça
cağı için aslında bir 
dezavantajdır. Sessiz 
ve sinsice gelişen 
hastalık, çoğunlukla 

hem de yağlı 
görünümün önüne 
geçer. Cildin yağını 
almak için özel 
olarak hazırlanmış 
kağıtlardan kullanın. 
Bunları kullanırken, 
makyajınızı bozma
maya dikkat edin. 
Ayrıca pudrayı da 
fazla abartmayın. 
Çünkü fazla pudra 
sürdüğünüzde, ince 
çizgiler oluşabilir. Bu 
da ağır bir makyaj 
görünümü verir. 
Maske yapın.
Haftada bir veya iki 
kez uygulayacağınız 
killi bir maske 
gözenekleri temizler. 
Cildiniz yağlıysa, 
makyaj 
malzemelerinizi 
pudraları olanlardan 
seçin. Pudra halinde
ki far ve allık, cildi
nizde daha uzun 
süre kalır. Cildinizin 
daha da yağ
landığını, pul pul 
döküldüğünü fark 
ederseniz, doktora 
görününüz".

okul öğretmeninin 
ilgisini çekene kadar 
ilerler" diye konuştu. 
Hastalığın altında 
yatan sebeplerin 
başında geniz etinin 
geldiğini ifade eden 
Opr. Dr. Erem, "Geniz 
eti yerleşim olarak, 
kulağın havalanmasıı 
sağlayan östaki tüpü 
denilen kanalların tam 
ucunda bulunur. 
Büyümeleri ya da sık 
enfeksiyon 
geçirmeleri halinde 
kanalların ağızlarını 
tıkayarak orta kulağa 
giden hava akımına 
engel olurlar" dedi. 
Opr. Dr. Mehmet 
Erem, orta kulakta 
biriken oluşumları ve 
hastalığın derecesini 
belirlemek için bazen, 
'timpanogram' denilen 
bir test yapıldığını 
belirterek, bu test ile 
dış kulağa verilen 
hava akımının geri 
dönüşünün 
ölçüldüğünü ve zarda
ki hareket azlığının 
ortaya konduğunu 
söyledi.

Yanlızken 
kalp krizi 

geçirenler ne 
yapmalı?

Kalp krizi sırasında 
kişinin kendine 
yapacağı yardım 
hayat kurtarıyor. Çok 
zor değil, küçük bazı 
ayrıntıları uygula
yarak büyük riskler
den kurtulmanız 
mümkün. Uzmanla n, 
bu konudaki 
uyarıları...
Diyelim ki saat 1f i5 
ve zorlu bir iş gü .ün
den 
sonra arabanızla yal
nız başınıza 
eve dönüyorsunuz.. 
Gerçekten yorul
duğunuz, sıkıldığınız 
ve çileden 
çıktığınız bir günün- 
desiniz. Birden 
göğsünüzde 
başlayıp, kolunuza ve 
çenenize doğru 
ilerleyen 
şiddetli bir ağrı 
hissediyorsunuz. 
Evinize en yakın 
hastaneden sadece 
10 km uzaklıktasınız, 
fakat o 
mesafeye bile ulaşıp 
ulaşamayacağınızdan 
emin 
değilsiniz.
Ne yapabilirsiniz? 
Kalp masajı konusun
da belki eğitim 
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de almıştınız ama size 
öğreten 
şahıs, muhtemelen bu 
masajı kendi kendi
nize nasıl 
yapabileceğinizi 
öğretmedi... Son 
zamanlarda bir sürü 
insan kalp krizine yal- 
nızbaşınayken 
yakalanmaktadır. 
Yardım olmaksızın, 
normal kalp atışı 
bozulan ve baygınlık 
hisseden bir insanın 
bilincini yitirmeden 
önce sadece 
10 saniyesi vardır. 
Bu durumda kalan 
şahıslar kendilerine, 
devamlı ve şiddetli bir 
şekilde öksürerek 
yardımcı olabilirler. 
Her öksürükten önce 
derin bir nefes alın
malı ve öksürük sanki 
göğüs derinliğinden 
balgam çıkarmak 
istercesine derin ve 
uzun olmalıdır. Derin 
nefes alma ve 
öksürük, yardım 
gelene yada 
kalp normal ritmine 
geri dönene kadar, 
durmaksızın her 
iki saniyede bir ola
cak şekilde devam 
etmelidir.
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Diş Hekimi Özcan VURAL

Haftada Bir

Neler Oluyor?

Körfez okurları; Türkiye üzerin 
de bir dünya oyunu oynanıyor.

Avrupa Birliğine girmek rüyası, 
bir masal gibi topluma damardan 
yapılan uyuşturucu iğnesi gibi zerk 
ediliyor, zihinlere gönderiliyor.

Avrupanın girişmiş olduğu 
ekonomik siyasi güç savaşın da 
Türkiye hep oynanacak bir ülke - 
kullanılacak bir ülke olarak 
görülmekte, sana müzakere tarihi 
vereceğiz (şartlı) bunları hazırla
manız uzun sürecek lafları ile 
aylar - seneler geçmekte Türkiye ‘de 
açık olmayan anlaşılmaz bir 
nedenle kendi kendine bu tuzağın 
içine koşmakta , gönüllü olarak bu 
tuzağa düşmektedir....

Bizi yönetenler olup bitenlerin 
farkında değilmiş gibi davranıyor.

Eski büyük babalarının yaptığı 
gibi göstermelik - gücü olmayan 
İslam Örgütü konferansı gibi toplan
tılarla kendilerini dışarıya karşı 
güçlü göstermeye çalışıyorlar.

Hükümet Araplarla kurulacak 
yakın - sahte ilişkilerden bir sonuç 
alacağını sanıyorsa fena aldanıyor.

İslam dayanışması üzerinden 
hiçbir şey elde edilemez.

Arap ülkeleri için kendi çıkarları 
Dinlerinden önce gelir..!
Fırsatını buldukları her zaman

da
Dindaşlarına vurmaktan 

öldürmekten hançerlemekten 
hoşlanırlar.

Onlar için din kendi ülkelerinde 
baskıcı düzen kurmanın bir 
aracıdır.

Onlarda demokratikleşme diye 
bir düşünce yoktur; Bu günkü rejim
leri devam etsin diye Amerikan 
köleliği yapmaktadırlar...

Onun içindir ki 100 milyon Arap 
savaşlarına - uğraşlarına rağmen 
bir araya gelememiş ve 5 milyon 
İsrail ’ linin vurmasını - öldürmesini 
kabul etmiş, yenilmiş, mağlup 
olmuş , Bürünmüşlerdir..

Kesinlikle bilinmesi gerekir ki 
Araplarda Türklere karşı hep ırkçı 
bir sevmemezlik , daha açıkça düş
manlık vardır..

Senelerce böyle olmuş .bilinsin- 
ki böyle de kalacaktır.

Birinci Dünya savaşın da Suriye 
- Irak cephelerinde çarpıştığımız 
Ingilizler değil , Araplar hep Türk 
ordularını arkadan vurmuş , Haince 
askerlerimizi hançerlemişlerdir.

Irak ‘ta ( Kut-ul Amara ) yiğitçe- 
savaşan Türk subaylarından biri 
Yüzbaşı Numan Ertem ( Kd. Albay 
olarak emekli-rahmetle anıyoruz.) 
anılarında “Araplar Türk Askerinin 
ayağında ki potini almak için gece 
uykuda uyuyan askeri hançerler, 
öldürürdüler.”

“Gündüz müslümanız -Dindaşız 
diyen Arap her fırsatta sabotaj - 
cinayet işler bizi bir kaç kuruş 
para için haince vururdu” diyor.

Bunları hiç bir Türk genci asla 
UNUTMAMALI ...
Arap ülkelerinin Atatürkün kur

duğu dünyaya her zaman örnek 
Türkiye Cumhuriyetine düşmanlıkları 
vardır.

Türklerden -Türkiye 
Cumhuriyetinden hem korkarlar - 
kıskanırlar ama fırsat buldukça da 
bize kötülük yapmaktan zevk alırlar.

Bu bir aşağılık duygusudur.
(Tıp‘ta bunun adı vardır. )
Senelerce OsmanlI İmparator

luğu adı altında Türk hakimiyeti 
altında yaşamaları, Araplarda bir 
aşağılık Psikozu yaratmıştır.

Tarihte bu hep böyle olmuştur.
Böyle olmaya devam edecek

tir...
Çünkü Araplar da bir değişme - 

eğitimde ilerleme olmamıştır.
Oldukları yerde saymakta 

petrol sayesinde rahat karınları 
doymakta onlar da uzanıp yatmak
tadır...

Türkiye üzerinde oynanan oyun
lar

Bizi parçalayıp Araplar seviye
sine indirmektir.

Fırat -Dicle arasında Su - Petrole 
dayalı kukla bir Kürt devleti kur
mak hayali son yüz yıldır bazı 
devlet ve insanların beyinlerinde 
oluşmakta zaman zaman artık vakti 
geldi diye düşünmektedirler.

Ama unutuyorlar ki Türklerin 
şanlı bir tarihi - geçmişleri vardır.

Türklerin sabırlarının taştığı 
zaman neler yaptıklarını bir daha 
yeniden hatırlasınlar...

Büyük Atatürk ‘ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyeti onun evlatları 
gençleri tarafından sonuna kadar 
savunulacak , yıllarca dimdik ayakta 
kalacaktır.

. Bu .böyle bilinsin , herkeste 
hayallere dalıp gitmesin..

Ayağını denk alsın...

Mesleki Eğitim T 
Merkezi’nde yeni 
dönem başladı |

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik Mesleki 
Eğitim 
Merkezi’nde 
2004-2005 öğre
tim yılı başladı. 
Eylül ayında 
yapılan Kalfalık 
ve Ustalık 
sınavlarının 
tamamlanarak 
sonuçlarının 
ilan edildiğini 
duyuran 
Mesleki Eğitim 
Merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci, 
sınavlarda 
başarısız 
olanların ise 
2005 yılı 
Şubat ayında 
yapılacak olan 
Kalfalık ve 
Ustalık

sınavlarına 
girebilmeleri için 
31 Aralık 2004 
tarihine kadar 
şahsen 
müracaat etmeleri 
gerektiğini 
hatırlattı.
Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde 
açılan çeşitli

kursların devam 
ettiğini bildiren 
Erçin Bekmezci, 
Merkezde 
açılacak olan 
bilgisayar kursu 
ile usta 
Öğreticilik 
kursu için müra
caatların devam 
ettiğini söyledi.

Aşevi için çalışmalar
devam ediyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Kadın Kolları 
üyelerinin başlat
tığı aşevi çalış
malar sürüyor. 
Saadet Partili 
kadınlar, 
Ramazan ayında 
açacakları aşevi 
için gelir getire
cek etkinliklere 
de devam 
ediyorlar.
Partili kadınlar, 
dün Belediye 
Sergi Salonun 
önünde düzen
ledikleri gıda ker
mesinde vatan
daşlara kendi 
yaptıkları yiyecek
leri satarak aşevi 
için katkı 
sağladılar. Partili 
kadınların haftada

iki gün devam 
ettirdikleri yardıma 
muhtaç ailelere 
yönelik sıcak 
yemek yardım

larının Ramazan 
ayında her gün 
verilmesi için 
çalışmaların başla 
tıldığı öğrenildi.
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TT’den borçlu
abonelere taksit

Türk Telekom, 
gecikmiş 
alacaklarını tahsil 
etmek amacıyla 
borcu olan 
abonelere taksit 
imkanı sunuyor. 
Konuyla ilgili açık 
lama yapan Türk 
Telekom Erzincan 
Başmüdürü Ali 
Servet Arslan, 
çıkarılan yeni bir 
yasa gereğince, 
Türk Telekom'a 
haberleşme 
hizmetlerinden 
borcu olan 
yaklaşık 
1 milyon 300 bin 
abonenin faiz 
borçlarının 
affedileceğini ve

imkanı

ana borcun mik
tarına göre de 
4 ile 10 arasında 
değişen taksit 
seçenekleri 
sunulacağını 
söyledi. 
Ali Servet Aslan, 
240 milyon liraya 
kadar olan 
borçlara 4 taksit, 
240 ile 600 milyon 
lira arasındaki 
borçlara 6 taksit,

600 milyon ile 
1 milyar 
arasındakilere
8 taksit, 
1 milyarın 
üzerindeki 
borçlara da en çok 
10 taksit yapıla
bileceğini 
belirterek, aftan 
yararlanmak 
isteyenlerin
30 Kasım 2004 
tarihine kadar

Telekom 
Müdürlükleri'ne 
başvurması gerek
tiğini ifade etti. 
Başmüdür Arslan 
ayrıca, 
taksitlendirme 
hakkından i 
stifade eden 
abonelerin 
borçlarını 
zamanında 
ödemesi 
uyarısında bulu
narak, 
aksi taktirde 
taksitlendirme ile 
iptal edilen faiz 
borçlarının 
yeniden ana borç 
üzerine 
ekleneceğini 

getirâı.

LES’e 
başvuruda
son günler
Lisansüstü Eğitime 
Giriş Sınavı'na (LES) 
27 Eylül Pazartesi 
günü başlayan 
başvurular, 8 Ekim

Cuma günü sona 
erecek. Sınav, 
5 Aralık'ta üniversite 
rektörlüklerinin 
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 
gerçekleştirilecek.
Sınava başvuru 
süresi 8 Ekim Cuma 
günü sona erecek. 
Başvuru evrakı 6 
milyon lira karşılığın
da üniversite rektör
lüklerinden alınacak. 
Sınav ücreti 
olarak da 55 milyon 
lira ödenecek.
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Petrol, dünyanın derdi oldu
Ham petrol fiyatları, 
1980'lerden beri 
ulaştığı en yüksek 
seviyelerde. Petrol 
ithal eden ülkelerin 
aklında ise, yüksek 
enerji fiyatlarının 
ekonomik 
maliyetinin ne ola
cağı sorusu var. Bu 
maliyet kapsamında 
yükselişe geçen 
enflasyon, daralan 
ekonomik büyüme 
ve işsizlik gibi 
sorunlar ön planda. 
Belli başlı petrol 
ihracatçıları, Suudi 
Arabistan ve Kuveyt 
gibi ülkeler, fiyatları 
biraz olsun gevşet
mek için yeni bir 
üretim artışına sıcak 
bakarken, Venezuela 
gibi ülkeler Amerika 
gibi büyük petrol 
alıcısı ülkelerin . 
isteklerine boyun 
eğilmemesi gerektiği 
kanısında. Peki 
acaba petrol fiyatları 
neden yıllar sonra 
yeniden bir ralliye 
kalktı?

Artan Talep 
Uluslararası Enerji 
Ajansı'na (IEA) göre, 
son 16 yılın en 
büyük petrol talep 
artışının sebebi; 
global ekonomik 
büyüme.
Sanayileşmiş ülkel
erden beklentilerin 
üzerinde petrol 
talebi gelirken, 
Çin'in sürekli 
büyüyen ekonomisi 
de önemli bir talep 
artışını beraberinde 
getiriyor. Amerika 
gibi önemli bir petrol 
ithalatçısı ülkede 
talebin artmasının 
en önemli sebebi; 
güçlenen ekonomik 
düzelme. Bir diğer 
gerekçe ise, 
Amerikalı sürücüler 
arasında pek 
popüler olan, üstüne 
üstlük çok yakıt har
cayan spor araçlar 
için benzine 
dönüştürülebilecek 
daha yüksek eviyede 
uygun ham petrol 
ihtiyacının artması.

Çin'in petrol talebi 
ise bir yılda yüzde 
20 oranında arttı. 
Uzmanlara göre, 
ülkedeki bu düzenli 
ve hızlı büyüme 
birkaç yıl daha süre
cek. Ama bir tarafta 
da, ekonomide aşırı 
ısınma ve sonucun
da petrol talebinde 
büyümenin hız 
yitirmesi gibi bir ihti
mal de sözkonusu.

İşin OPEC tarafına 
baktığımızda ise, 
üreticiler arasında 
sadece Suudi 
Arabistan'ın 
piyasaya sürebile
ceği büyük miktarda 
atıl kapasitesinin 
olduğu görülüyor.

Diğer ülkeler ise 
kapasiteleri ile 
paralel üretim 
yapıyorlar, daha 
fazlasını yapma 
imkanları yok. 
Düşük Stoklar 
Petrol firmaları 
geçtiğimiz yıllarda 
daha etkili çalış

maya ve daha düşük 
ham petrol stokları 
ile iş yapmaya çabal
adılar. Bunun sonu
cu olarak; petrol 
arzında olası kesin
tilere karşı 
piyasanın, normalde 
stoklarla sahip 
olduğu güvence iyi
den iyiye azaldı. 
Ortadoğu'da şiddet, 
Nijerya'da etnik 
çatışmalar ve 
Venezuela'dakjJ- 
grevler gibi ulus
lararası gelişmeler 
geçtiğimiz yıl petrol 
fiyatları üzerinde 
beklenenden çok 
daha büyük bir etki 
yarattı. Uzmanlar 
ise, eğer stoklar 
yeterince fazla 

olsaydı, bu gibi 
gelişmelerin fiyatları 
sarsmayacağı 
kanısındalar.
OPEC'in Stratejisi 
OPEC, dünya ham 
petrol ihracatının 
yarısını karşılıyor. 
OPEC'in çabası; 
fiyatları kendi 
istediği yerde tut
mak ve bunu da, ya 
üretimi azaltarak 
veya artırarak 
gerçekleştirmek. 
Geçmişte OPEC 
üyesi ülkelerin 
bakanları, bir üretim 
azaltımı kararı 
almadan önce fiyat
ların dip yapmasını 
beklemeyi tercih 
ederlerdi. Ama şimdi 
daha agresif hareket 
eden OPEC, fiyatlar
da bir zayıflama 
olmadan önce 
gardım alma 
çabasında. Öte yan
dan, uluslararası 
petrol firmaları, stok
larını yeniden 
güçlendirebilmek 
için her zaman fiyat

ların mevsimsel 
olarak nispeten 
düşük olduğu 
zamanları kullanıyor
lardı. Ama artık bu 
fırsat da geride 
kalmış gözüküyor. 
Yaz döneminde 
rekorlar kıran petrol 
fiyatları, petrol 
firmalarına stok 
oluşturma imkanı 
vermediği gibi, 
fiyatların geleneksel 
olarak artış göster
diği kış dönemi için 
de tedirginliği 
artırıyor.

SATILIK 
DAİRE

Hamidiye Mahallesi 
Papatya Sokakta 

5. Kat sahibinden 
satılıktır.

Tel :(0.224)513 60 75 
GSM:(0.535) 813 9999

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı
i

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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
KAYMAKAMLIK

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

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

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

.METRO 513 12 12
Aydın Turizm Ş13 20 77
Süzer Turizm 512 10 72

• Kanberoğlu-Esadaş 51445 49
Anıtur 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 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

1
TAKSİLER

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

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

«« i»
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN
TADINA

BAKTINIZ MI?
HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 

HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK j 

Tel : (0.224) 513 53 67
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Beyninizi gençleştirmenin Her yıl ŞObin 
tür yok oluyor

Temel ve Dursun, 
bir turistle 
karşılaşmışlar. 
Adam, 'Do you 
speak Inglish? 
demiş. Temel' de 
cevap yok. 
'Sprichst Du 
Deutsch? demiş. 
Cevap yok. ’Parlez- 
vous Français?' 
demiş. Cevap yok. 
'Parlare Italina? 
demiş? Gene cevap 
yok. Temel 
Dursun'a dönmüş: 
Bak, bir de bir dil 
bir insan, iki dil iki 
insan derler. Adam 
o kadar çalışmış 
çabalamış kaç dil 
öğrenmiş, ama 
bildiği diller hiçbir 
işine yaramıyor, 
demiş.
BİR DİL BİR İNSAN, 
İKİ DİL İKİ İNSAN 
Atalarımız, Temel'in 
başına gelenleri 
bilselerdi 'Bir dil bir 
insan, iki dil iki 
insan' demezlerdi 
elbette. Ancak, 
bilim adamları 
Temel ile aynı 
görüşte değil I

Geçtiğimiz günlerde 
Toronto'da York 
Üniversitesi* nde 
yapılan bir araştır
mada, iki dil bilen
lerin beyinlerinin 
daha genç kaldığı

saptandı.
Araştırma, yaşları 
30 ile 88 arasında 
olan, orta tabakaya 
mensup ve hepsi 
de üniversite 
mezunu 104 kişi 
üzerinde yapıldı. 
Araştırmaya katman
ların yarısı sadece 
İngilizce bilirken, 
diğer yarısı ise çok 
iyi derecede 
İngilizce ve Tamilce 
(Hindistan'da 
konuşulan dil) biliy
orlardı.
Araştırmada, iki dil 
bilenlerin tüm 
testlerde bir dil 
bilenlere göre daha 
başarılı oldukları ve 
bunlarda yaşlan
mayla ortaya çıkan 
beyin fonksiyonu 
kayıplarının daha az 
olduğu saptandı. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, çocuk
luk çağlarından 

itibaren iki dil bil
menin ve bunu 
sürekli olarak 
konuşmanın ideal 
bir beyin jimnastiği 
olduğunu vurguluy
or. İki dil konuşan
ların beyninde kan 
akımında artış ve 
bazı fiziksel 
değişiklikle mey
dana geldiği ve 
beyne daha fazla 
oksijen taşındığını 
belirtiyor.
BEYNİ GENÇ TUT
MANIN DİĞER YOL
LARI
Daha önceden de, 
beyni aktif tutmanın 
yaşlılığın neden 
olduğu bunamayı 
önlediği belirlen
mişti. Araştırmalara 
göre, müzik aleti 
çalanlar, dans 
edenler ya da 
düzenli olarak 
okuyanlar, bilmece 
çözenler, kağıt 
oyunu oynayanların 
da yaşlılık buna
masına yakalan
madıkları biliniyor

du. 
HANGİ YABANCI 
DİL?
Bu araştırma, hangi 
yabancı dilleri 
konuşmanın beyni 
genç tuttuğu 
konusunda yapıl
madığı için, size her 
hangi bir dili 
öneremiyoruz. Bu 
araştırma, ikinci dil 
olarak Tamilce 
konuşanlarda 
yapılmışsa da, 
beyni aktif tutan 
ikinci dilin mutlaka 
Tamil dili olması 
gerekmiyor!
Grameri ve kuralları 
olan her dil, işe 
yarayabilir, ama 
bazılarının yabancı 
dil saydığı ’tarzan- 
ca', 'kuş dili' ve 
'vücut dili' bilmenin 
benzer etkileri 
olduğunu söylemek 
zor.
SONUÇ 
Beyninizin yaşlan
masını geciktir
menin çeşitli yol
larından biri de, 
ikinci bir dil öğren
mek ve bunu sürek
li olarak konuşmak. 
Bunun için 
çocuğunuzu küçük 
yaşlardan itibaren 
ikinci bir dil öğren
meye ve bunu 
konuşmaya teşvik 
etmelisiniz.

Doğa Koruma Vakfı, 
her yıl 50 bin canlı 
türünün yok olduğu
na dikkat çekerek, 
acil önlemler alınma
ması durumunda 
dünyanın yok olma 
tehlikesiyle karşı 
karşıya geleceği 
uyarısında bulundu. 
Vakıftan yapılan 
açıklamada, son 100 
yılda 30 bin bitki 
türünün yok olduğu
na ve insanların 
doğayı ''hoyratça'' 
kullanmasının devam 
etmesi durumunda 
diğer canlıların da 
yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kala
cağına işaret edildi. 
Açıklamada, birçok 
canlı türünün neslin
in tükenmek üzere 
olduğu, Türkiye'nin 
doğal zenginliklerinin 
acilen koruma altına 
alınması gerektiği 
vurgulandı.
Çevreye duyarlı bil
inç yaratılması 
gerektiği vurgulanan 
açıklamada, "Böyle 

KAYIP
Bursa SSK İl Müdürlüğünden aldığım 

sağlık karnemi kaybettim. 
____________ Nagihan GÜLER________

GRUP AİLE I 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, j 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

giderse canlı türleri ' 
bir bir yok olacak" 1 
denildi.
TÜRKİYE İÇİN 
UYARILAR 
Açıklamada, 
Türkiye'deki başlıca 
çevre sorunları şöyle 
sıralandı: 
"-2010 yılında 
Türkiye topraklarının 
yüzde 85' i çöl olacak, 
-Ankara tavşanı, 
Ankara kedisi, 
Ankara armudu yok I 
oldu, Ankara keçisi! 
de tehlike altında, 1 
-3 Van Gölü kadar su. 
yok oldu, 
-Orman alanı yüzde 
72 iken bu oran 
şimdi yüzde 24'e I 
düştü,
-Mera ve bozkırlar ■ 
giderek azalıyor, I 
-Canlıların yaşam 1 
alanı azaldı." 
Açıklamada, çevreye 
duyarlı sivil toplum! 
örgütlerinin 
güçlendirilmesi ve j 
halkın bil
inçlendirilmesi 
gereği de vurgulandı.

: İLAN
S.S 72 SAYILI ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

2004 / 2005 İşyılı Zeytin Alım Kampanyasında, Kooperatifimizce ortaklardan mübaya edile
cek zeytinlerin köy alım merkezlerinden, Kooperatifimiz
depolarına nakliye işi 19 EKİM 2004 Cuma günü saat 11.00’de Kooperatifimizde kapalı zarf 
usulü ihale edilecektir.

İhaleye iştirak teminatı 100.000.000-TL olup, Nakliye Şartnamesi mesai
saatleri dahilinde Kooperatifimizde görülebilir.

Kooperatimiz 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya pazarlık 
suretiyle yapmakta şerbettir.

İlgililere ilan olunur.
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giyin Damarlardaki 
tehlike

Bizim için canla 
başla çabaladıkları 
halde ayaklarımızın 
değerini çoğumuz 
pek bilmeyiz. Onları 
önemsemez ve 
biçimsiz 
ayakkabıların içine 
sokuştururuz, bize 
acı vermeye 
başlayıncaya kadar 
da aklımıza bile 
getirmeyiz. Normal 
ömür süresi içinde 
kişi 120 bin kilome
tre yol yürüdüğüne 
göre yüzde 40'ımızın 
gün gelip ayak
larımızdan şikayetçi 
olmamıza şaşmamak 
gerekir. Halbuki 
ayağa uygun 
ayakkabılar giyerek 
sorunların çoğu 
önlenebilir.
Uzmanlar, çocukluk
ta ayağa uygun 
ayakkabılar giy
menin ileride ortaya 
çıkabilecek sorunları 
önlediğini belirterek, 
çocuklara ayakkabı 
alırken şu hususlara 
dikkat edilmesi 
gerektiğini bildiriyor: 
"Çocuk için satın 
aldığınız ayakkabının 
burnunda, ayak par
maklarının rahatça 
hareket edebilecek
leri kadar yer bulun
sun. Ayakkabının 
burnuyla en uzun 
ayak parmağı arasın
da elinizin başpar
mağı kalınlığında bir 
aralık olmalıdır."

Çocuklara ayakları 
büyüdüğü zaman da 
giyebilecekleri kadar 
kocaman ayakkabılar 
almanın da sorun
lara sebep olabile
ceği uyarısında bulu
nan uzmanlar, 
ayakkabının topuk 
kısmının bükülebilen 
özellikte olması 
gereğine de dikkat 
çekiyor.
YÜKSEK TOPUK 
BAŞA BELA 
Büyüklerin ise uzun 
süre yüksek topuklu 
ayakkabılar 
giymelerinin, ileride 
belde, ayaklarda ve 
bacaklarda ağrılara 
ve ayak parmak
larının pençe gibi 
kıvrılmasına sebep 
olduğunu söyleyen 
uzmanların 
tavsiyeleri şöyle: 
"Yüksek topuklu 
ayakkabıları özel 
günlere saklayın 
veya zamanın 
çoğunu oturarak 
geçireceğiniz gün
lerde giyin. Günlük 
meşgalelerde ve 
dans ederken ayağı 
destekleyen alçak 
topuklu ayakkabılar 

giyin. Özellikle yaşlı 
kişilerin ayağı iyice 
saran ve 
destekleyen alçak 
topuklu ayakkabılar 
giydirin. Ayakları 
sağlıklı tutmak ve 
düşmeleri önlemek 
için sağlam ve ayağı 
destekleyen 
ayakkabılar giyilme
lidir. Ayakkabının 
tabanı lastik veya 
sentetik bir madde
den yapılmış ve 
yüzeyi kabartılmışsa 
ayağınız kaymaz. 
Ayakkabının tabanı 
köseleden 
yapılmışsa ayağınız 
kolayca kayar. Ayağa 
tam oturmayan 
ayakkabı veya terlik
ler ayağınızı sürüm
enize ve dengenizi 
kaybetmenize sebep 
olur. Ayakkabının 
ayağa tam otur
duğunu, ayakkabının 
burnunda ayak par
makları için yeterli 
yer olduğundan (en 
uzun ayak parmağıy
la ayakkabının burnu 
arasında 1-2 cm 
bulunmalıdır) ve 
ayakkabının topuk 
kısmının ayağı 

rahatça sarmasından 
anlayabilirsiniz." 
En emniyetli topuk
ların alçak (5 cm'den 
az) ve kahn topuklar 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, kama 
topukların da 5 cm'
den alçak olmak 
şartıyla iyi bir 
seçenek olabileceği
ni bildiriyor.
Uzmanlar, ayağı 
iyice saran bağcıktı 
veya kapalı kesimli 
fantazi ayakkabıların 
ayağı iyi destek
lediğini belirtirken, 
terlik gibi ayağa 
geçirilen, tokyo ve 
benzer ayakkabıların 
ise ayağı yorduğunu 
ve ayak bileğinin 
kolayca burkulması
na sebep olduğunu 
kaydediyor.
İçi yastıktı, tabanı 
bükülebilen (koşu 
ayakkabılarında 
olduğu gibi) 
ayakkabıların, ayağı 
sert ve eğri büğrü 
zeminden 
koruduğunu ve 
ayakla zemin arasın
da tampon görevi 
gördüğünü vurgu
layan uzmanlar, deri 
veya delikli sentetik 
maddelerden 
yapılmış hafif 
ayakkabıların, adeta 
"nefes aldığı" ve 
ayakkabının içine 
hava girmesini 
sağladığı için rahat 
olduğunu belirtiyor.

Amerikalı uzmanlar, 
damarlardaki hayati 
tehlike teşkil eden ve 
genellikle belirti ver
meyen bir oluşum 
olan Anevrizma 
hastalığının, temiz 
kan taşıyan damar
lara ait genişlemeler
den kaynaklandığını 
belirtiyorlar.
Amerikalı uzmanlara 

göre, halk arasında 
baloncuk olarak da 
nitelendirilen 
anevrizma, temiz kan 
taşıyan damarlara ait 
genişlemelerden 
kaynaklanıyor.
Her 100 bin kişiden 

10'unda görülen 
anevrizmanın geniş 
damarların yanı sıra 
çok küçük damarlar
da da oluşabildiğini 
belirten uzmanlar, 
daha çok damar 
duvarının zayıf 
olduğu noktalarda ya 
da damarların daha 
küçük dallara 
ayrıldığı bölümlerde 

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

meydana geldiğini 
vurguluyor.
Anevrizma, damar 
içinde oluşan 
basıncın yani tansiy
onun etkisiyle damar 
duvarındaki zayıf 
nokta dışarıya doğru 
bir baloncuk oluştu
ruyor. Baloncuk 
duvarı kan basıncına 
dayanamadığında ise 
patlıyor. Uzmanlar, 
anevrizmayı 'sinsi' 
bir hastalık olarak 
nitelendirirken, , 
hastalık öncesi 
hastada hiçbir 
şikayet gözlenmiyor. 
En çok migren ya da 
baş ağrılarında ken
dini gösterirken, 
önemli etkisi ise 
şiddetli rahatsızlıklar
da yakınındaki sinir
lere baskı yapıyor 
olması. Anevrizma 
genellikle tomografi, 
manyetik rezonans 
gibi görüntüleme 
yöntemleriyle belir- , 
leniyor.

YENİ telefonumuzu not aliniz
KÖRFEZ GAZETESİ
KÖRFEZ OFSET VEi—> 513 96 83

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL : 513 26 10

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM | 

TEL: (0.224)5139683

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

mmtiN

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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Sayfa 1;

Rotary 2440. Bölge Genel Başkanı Altan Doğu, Rotary’nin insanlığa hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi

Rotary’de anlamlı gece
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 
geçtiğimiz günlerde 
Milton 2 Restau- 
rant’ta yapılan genel 
kurulunda, 2440. 
Bölge Guvernörü

Altan Doğu ve eşi 
ağırlanırken, 
meslek hizmet 
ödülleri de dağıtıldı. 
Gecede konuşan 
Guvernör Doğu, 
dünya nüfusunun 

üçte birinin okuma 
yazma bilmediğini, 
15 yaş üstü okuma 
yazma bilmeyenlerin 
ise 880 milyon kişi 
olduğunu söyledi. 
Altan Doğu, bunun 

insanlık için ayıp 
olduğunu belirtirken, 
dünyadaki tüm 
Rotaryenlerin okuma 
yazma seferberliğine 
katıldığını belirtti. 
Dünya’da 2 milyon

çocuğa rotaryenler 
tarafından çocuk 
felci aşısının

Doğu, Aıds ve sıtma 
hastalığının 
giderek yayıldığını,

yaşandığı gecede, 
dostluklar 
pekiştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ve eşi Nuriye :J 
Turgut, Dönem Başkanı Mehmet Yaşar ve eşi İle

yapıldığını söyleyen

Halil Özer, Ayşen Özer, Saba Solaksubaşı 
Mahmut Solaksubaşı birlikte görülüyorlar.

bununla da 
mücadele 
gerektiğini bildirdi. »
Anlamlı dakikaların

2440. Bölge Guvernörü Altan Doğu, Gemlik Rotary Kulübü 
Başkanı Mehmet Yaşar’a 100. Yıl çanı armağan etti.

Kutlu Payaslı, Meral Doğu, Altan Doğu, Ayşen 
Yaşar gece boyunca dostluklarını pekiştirdiler.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak, Nazmiye- 
Teoman Ekim, Serap Güler birlikte görülüyorlar.

Nilgün Erçek, Ferruh Erçek, Meryem Bektaş, 
Yaşar Bektaş aynı masayı paylaştılar.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

GIBA 
MÜHENDİSİ 
HHIYBR

SATILIK DAİRE
IVIıgros yanında 

4. kat sahibinden 
Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MNMİ

Deneyimli
Tercihen iyi derecede İngilizce bilen
Orhangazi veya Gemlik’te
ikamet eden
GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR

Müracaat : ZEY - TUR- SAN A.Ş 
Tel : 586 52 O1 - 02 Fax : 586 52 OO 

e-mail : info@zeytursan.com.tr

ANNE
ADAYLARINA

MÜJDE!
Bitkisel Organik 
Saç Boyası ile 

artık saçlarınıza boya*, 
yaptırabileceksiniz... ]

Bitkisel Organik Saç Boyası size ve 
bebeğinize hiç bir zarar vermez I

KENDİNİZİ BAŞTAN YARATIN;
İŞTE ADRESİ d

OLCAY Kl
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 00 50

mailto:info@zeytursan.com.tr


Marmarabirlik’e rekolte beyannamesi verme süresi 22 Ekim 2004’ tarihinde sona erecek.

Marmarabirlik yeşil zeytin atımına başladı
72 Notu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde bu yıl ilk kez yeşil zeytin atımlarına başlandı. Yeşil 
zeytinin tavan fiyatı 2 milyon 650 bin, taban fiyatı ise 1 milyon 143 bin lira olarak belirlendi. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

7 Ekim 2004 Perşembe FİYATI: 250.000- TL.

Türkiye işsizlikte sondan 
dördüncü sırada yaralıyor 
İşsizlikle mücadele çalışmalarına 
yoğunluk kazandıran Türkiye, 
2004 yılı içk yüzde 10.6 olarak 
öngörülen ojeksiyona göre, 
AB ve OEC ) ülkelerinin gerisinde 
bulunuyo. Haberi sayfa 9’da

Sevda Şafak adlı genç kadın, dün Adliye binası çıkışında ekmek bıçağıyla ^ay^biraderini Öldürdü.

Nafaka davasında kan aktı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadK_guler@hotmail.com

Aile Faciası

Gemlik Adliyesi’nde boşanma davasından sonra, eşinin nafaka davası 
açması üzerine duruşma çıkışında tartışmaya girişen iki ailenin tartış
ması aile faciası ile son buldu. Babasının dövüldüğünü gören Sevda 
Şafak, yanında getirdiği bıçakla kayınvalidesi ve kayınbiraderi bıçak
ladı. Kayınbirader, kaldırıldığı Gemlik SSK Hastanesi’nde öldü.

Dün Adliye binası önünde bir aile faciası 
yaşandı.

Gemlik Adliyesi’nde sık olmayan bir durum, 
ilçede üzüntü yarattı.

Dün Adliye de duruşma sayısı oldukça 
çoktu.

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir dava ise 
boşanmaydı.

Geçimsizlik nedeniyle açılan bu dava ise 
sürüyordu.

Edindiğim bilgilere göre, 19 yaşında genç 
bir anne eşinden ayrılmak istiyordu.

Ancak, küçük kızına bakabilmesi içinde 
eşinden nafaka isteminde bulunacaktı.

Dava açacak bile parası yoktu.
Bir avukata giderek derdini anlattı ve eşine 

nafaka davası açmak istediğini ancak avuka
ta verecek parası bulunmadığı söyledi.

Dilekçeler yazıldı.
Boşanma davası devam ediyordu ve duruş

ma tamamlandı, dava bir başka güne ertelen- 
JâL.

Ne olduysa Adliye çıkışında kapıda oldu.
Kızın annesi ve babası ile kocanın yakınları 

tartışmaya başladılar.
Hem de polis odasının beş metre ötesinde, 

tartışma yumruklaşmaya, itiş kakış derken, 
genç annenin yanında bulundurduğu ekmek 
bıçağını çıkıp birkaç kez sağa sola sallan
ması, faciaya yol açtı.

İnsanlar Adliye binasına bıçakla girebiliyor- 
larsa, başka şeylerle de girebilirler.

Genç kadının yanında neden bıçak taşıdığı 
da başka bir konu.

Ama bıçak olmasaydı bu facia yaşanmaya
caktı. Tam Türk filmlerindeki gibi bir dram.

Ata Mahallesi’nde 
oturan Sevda Şa
fak (19) adlı genç 
kadın, boşanma 
davası için gittiği 
Gemlik Adliye 
si’nde eşine nafaka 
davası açınca 
olanlar oldu. 
Duruşma sonrası 
Adliye önünde 
başlayan kavgada, 
Sevda Şafak’ın 
kullandığı iddia 
edilen bıçakla, 
kayınvalide 
yaralandı, kayınbi
rader ise öldü.

Haberi sayfa 3’de
Dün, Gemlik 
Adliyesi önünde 
tam bir aile faciası 
yaşandı. Küçük 
çocuğuna bakamadığı 
için kocasına nafaka 
davası açan 
Sevda Şafak, Adliye 
çıkışında kocasının 
yakınları tarafından 
dövülmeye kalkınca 
olanlar oldu.
Kayınvalide yaralandı, 
kayınbirader ise öldü. Sevda Şafak

mailto:kadK_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

İktidarhampuios
Memleketin çivisi çıktı.
Başbakan önceki günlerde “zam”yok 

dedi.
Dün akaryakıta yüzde beş zammı patlattı.
Memura vermiyor.
İşçiye vermiyor.
Esnaf kan ağlıyor.
Sanayici desen ona keza..
Ama
IMF’den alkış alıyor.
Dünya Bankası çok iyi gidiyorsunuz 

diyor.
İçeride de “ulufe” bekleyen medyadan 

buram buram “yağ kokan” övgüler alıyor.
Bu iktidar kimin iktidarı.
Demek ki;
İktidarı iktidar koltuğuna oturtan halk,ikti

darın sorunu değil.
Memlekete “vergi” ve “istihdam”yoluyla 

katkı sağlayacak olan esnaf, sanayici hiç 
değil.

O halde;
İktidar içeriden bir kısım medya ile dışarı

dan IMF ile Dünya Bankası’nın hükümeti.
Bu iş nereye gidecek?
Sonu bugünkü değerlere göre iyi gözük

müyor.
Ekonomide facialar yaratan bir iktidarın 

başı nasıl oluyorda “ülkede her şey yolunda 
gidiyor” diyebiliyor.

Sizin aklınız alıyor mu?
Benim yurttaşım AB’nin,ABD’nin,Dünya 

Bankası’nın, İMF’nin “iyi” dediğine bakmıyor.
Çünkü o karnını doyurmaya bakıyor.
Asgari ücret 320 milyon lira.
Açlık sınırı 500-600 milyon lira.
Türkiye’de genel ortalamaya göre dört 

kişilik bir ailenin eline aylık 400 milyon lira 
dolayında para geçiyor.

Çekirdek aile o parayı ne yapıyor.
Bozdurup bozdurup harcıyor.
Ev kirası veriyor.
Isınıyor.
Karnını doyuruyor.
Üstünü başını düzüyor.
Çocuklarının eğitim giderlerini karşılıyor.
Kalanıyla da tatil yapıyor.
Bunları geçiceniz.
AKP’nin sayın başbakanı bu ülkede insan

ların karnı aç, sırtı açık.
Siz hangi ekonomik düzelmeden söz edi 

yorsunuz.
Kaldı ki size çok güvenen bu yurttaş, 

şimdi de sizin televizyonlardan onların 
gözünün içine baka baka “şaka” yapmanıza 
tahammül edemiyor.

Çünkü, başında bulunduğunuz iktidarın 
neresinden tutarsan tut, nasıl bakarsan ba 
kiler tutar yanı yok.

Diplomaside sınıfta çıktık.
Ekonomi bir türlü düzelmiyor.
Eğitim de kaos var
Yargının durumu malum.
Ya biz özal’a kızardık.
Valla şimdi onu bile mumla arıyoruz.

Nafaka davasında kan aktı
Gemlik Adliyesi’nde boşanma davasından sonra, eşinin nafaka davası açması 
üzerine duruşma çıkışında tartışmaya girişen iki ailenin tartışması aile faciası ile 
son buldu. Babasının dövüldüğünü gören Selda Şafak, yanında getirdiği bıçakla 
kayınvalidesi ve kayınbiraderi bıçakladı. Kayınbirader, kaldırıldığı hastanede öldü.
Seyfettin SEKERSOZ

Boşanan ve nafaka 
davası süren 
taraflar arasında 
çıkan tartışma kav
gaya dönüşünce, 
kan aktı, bıçakla 
yaralananlardan 
Mehmet Şafak 
kaldırıldığı Gemlik 
SSK Hastanesinde
hayatını kaybetti. 
Olay, dün saat 
14.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Gemlik Adliyesinde 
boşanma davası 
süren İbrahim
Sevda Şafak çifti 
duruşmadan çıktık
tan sonra iki aile 
birbirine girdi. 
Sevda Şafak’ın 
boşanma davası 
açtıktan sonra dün 
de nafaka davası 
açması duruşma 
çıkışında iki ailenin 
tartışmasına neden 
oldu. Tartışma 
itişmeye, ardından 
da kavgaya 
dönünce babasının 
dövüldüğünü gören 
Gelin Sevda Şafak, 
kocası İbrahim 
Şafak'ın kardeşi 
Mehmet Şafak ile 
annesi Cemile
Şafak’ı bıçakla 
yaralandılar.
AORDU 
PARÇALANDI 
Karın kısmından

yediği bıçak 
darbesiyle aort 
damarı parçalanan 
Mehmet Şafak, ve 
kayınvalide Cemile 
Şafak Uzmanlar 
Tıp Merkezine 
kaldırılarak, ilk 
müdahelesi yapıldı 
Buradan M. Ağım 
Devlet
Hastanesi’ne sevk 
edilen Mehmet 
Şafak, operatör 
doktorların 
ameliyata alması 
nedeniyle SSK 
Gemlik Hastane
sine gönderildi. 
Mehmet Şafak 
komada geldiği 
SSK Hastanesinde 
tüm müdahelelere 
karşın 
kurtarılamadı.
Öte yandan Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan anne 
Cemile Şafak'ın 
Bursa Devlet 
Hastanesine sevk 
edildiği öğrenildi. 
Adliye binası 
önünde yaşanan 
tartışmada Sevda 
Şafak ile annesi 
Nurhal Şahin'e 
kocasının ailesi 
tarafından
saldırıldığı ileri 
sürülürken 
kayınvalidesi ile 
kocasının kardeşini

Bursa İl Müdürlüğünden 
aldığım 0827 081 050 

nolu sağlık karnemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
MUSA DEMİR

kavgada bıçakla 
yaraladığı öne 
sürülen Sevda 
Şahin, suçlamaları 
götürüldüğü 
emniyette önce 
kabul etmedi.
Şahin, ifadesinde 
"Ben binadan 
çıkmadan kavga 
başlamıştı, dışarıya 
çıktığımda bıçaklı 
yaralama olmuş, 
suçu bana 
yüklemek istiyor
lar" diyerek olayla 
ilgisi olmadığını 
ileri sürdü.

için de dava açtığı 
dert yandığı 
öğrenildi.
Adliye binası 
önünde ölümle 
biten kavga 
üzerine İlçe 
Emniyet Teşkilatı 
geniş güvenlik 
önlemi aldı. 
Bıçaklanarak 
yaralanan Mehmet 
Şafak’ın SSK 
Gemlik 
Hastanesinden 
alınan cesedi, 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet

Yaralama sanığı Hastanesi’ne
olarak göz altına 
alınan Sevda Şafak,
boşanmak istediği 
eşinin kardeşi 
Mehmet Şafak'ın 
ölmesiyle cinayet 
sanığı olarak 
gözaltına alındı. 
Bir süre önce eşine 
boşünmü dacası 
açan Sevda 
Şahin'in küçük 
kızına kendisinin 
baktığını, yakınları
na durumunun çok 
kötü olduğunu, 
çocuğuna süt dahi 
alamadığı için 
kocasından nafaka 
talep ettiği, bunun

götürülerek 
ölüm nedeninini
belirlenmesi için 
otopsisi yapıldı. 
Olayla ilgili 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
soruşturmaya 
başlandı, eşinden 
boşanmak ve 
nafaka almak için 
duruşmaya giden 
Sevda Şafak’ın 
çıkan kavgada 
bıçakalayarak 
adam öldürmesi 
nedeniyle 
bugün -mahkemeye 
çıkması 
bekleniyor.

Şirketimize ait Seri A 
066851- 066900 nolu fatura 

cildimizi 16.09.2004 tarihinde 
kaybettik. Hükümsüzdür. 

KARTALOĞULLARI NAKLİYAT 
OTOMOTİV SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
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Marmarabirlik’e rekolte beyannamesi verme süresi 22 Ekim 2004’ tarihinde sona erecek.

Farklı Sesler

Marmarabirlik yeşil zeytin 
alımına başladı

72 nolu Marmarabirlik Zeytin Alım Satış Kooperatifinde bu yıl ilk kez 
yeşil zeytin atımlarına başlandı. Yeşil Zeytinin tavan fiyatı 2 milyon 
650 bin, taban fiyatı ise 1 milyon 143 bin lira olarak belirlendi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bugüne kadar 
sadece yağlık ve 
sofralık siyah 
zeytin alımı yapan 
Marmarabirlik, 
bu yıl deneme 
?maçlı üretim için 
ilk kez yeşil 
zeytin alımına 
başladı. 
72 nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik Kooperatifi 
olarak yaklaşık 
2 tona yakın yeşil 
zeytin alımı 
yapacaklarını 
duyurdu.

Aksoy, alınacak 
Gemlik tipi yeşil 
zeytinin tavan 
fiyatının 200 
tanede 2 milyon 
645 bin lira, en az 
350 tanede ise 1 
milyon 435 bin lira 
olduğunu açıkladı. 
Yeşil zeytinin 
mevsime göre 
kararmaya başladığı 
için benekli ve 
kızıla dönük 
alınmayacağını 
bildiren Aksoy, 
alacakları yeşil 
zeytinin kaliteli 
olmasına dikkat 
edildiğini söyledi.
REKOLTE BİLDİRİMİ 
BAŞLADI 
Bu yılki rekolte 
beyannameleri için 
merkezde her

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Avrupa Bakanlığı

TCY geri çektirilsin kişiliği yara alsın. 
Avrupa Bakanlığı kurulsun, 
yetkileri budansın.
Gül, nasıl gülsün?
Sonra, sonra ABD gücenmesin diye 
Amerika Bakanlığı olmadı 
Asya, Afrika Bakanlıkları...
Veleddalin Amin 
Patronu Cin, Cin 
Yemeyip de kendini mi yedirsin....

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Aksoy, yeşil zeytin atımlarına başlandığını, ortak
ların rekolte vermekte gecikmemelerini söyyedi

hafta Cuma günleri 
köylerde ise her 
akşam olmak 
üzere değişik 
yerlere gidildiğini 
bildiren İbrahim 
Aksoy, Rekolte 
beyannamesi 
bildiriminin
22 Ekim'de 
sona ereceğini 
duyurdu.
Marmarabirlik'te 
bu yıl ilk kez peşin 
ödeme dönemine 
geçileceğini

hatırlatan Aksoy, 
Gemlik Kooperatifi 
olarak zeytin 
alım kampanyasında 
3500 ton alım 
hedeflediklerini 
açıkladı.
Aksoy, ayrıca Ekim 
ayı sonlarına doğru 
başlatmak istedikleri 
erken atımlar için 
Genel Merkez 
çalışmalarının 
sürdürüldüğünü 
bildirdi.

f BURSA HAKİMİYET VE ? 
J KENT GAZETELERİNE J 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR 1 
' KÖRFEZ REKLAM J 
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

(AB) üyeliği konusunda farklı 
sesler çıkıyor.

Ama. En etkili ses, 
Cumhurbaşkanımızdan geldi.

Türkiye’nin (AB) üyesi olması :
“- LAiklik için ek güvencedir” 

dedi.
Madem ki irticadan korkuyoruz.
O zaman (A’ >) üyeliğine, tam 

destek verme ' /iz.
Ama. Karş olanlarda davar.
Bazı emek i generaller, bazı emek

li başsavcılar ise şöyle diyor.
“- (AB) üyeliği Atatürkçülüğe 

ihanettir.”
(AB) projesi, AK Partinin projesi 

değil ki.
Bu proje, bir devlet projesidir.
İktidar ve muhalefetin tamamı, bu 

projenin yanındadır.
Türk halkının yaklaşık (% 80) i, bu 

projeyi desteklemektedir.
(AB) üyeliği, Yunanistan’ıihya 

etmiştir.
1981 den bu yana, Atina 80 milyar 

Euro para desteği almıştır.
Yunanistan her yıl, 5,8 milyar 

Euro almaktadır.
Ve. Birliğe, 1.2 milyar Euro, 

destek vermektedir.
Son 20 senede, biz fakirleştik.
Yunanistan ise, zengin bir ülke 

haline geldi.
(AB) artık, Türkye’yi farklı bak

maktadır.
Türkiye’nin, stratejik bir katkı 

sağlayacağını kavramıştır.
O zaman, neden hemen almıyor

lar.
Kabahat onlarda değil, bizdedir.
Çünkü bürokrasimizin uyum 

sağlaması için, zamana ihtiyaç 
vardır.

Kültür kaynaşması için, zaman 
aihtiyaç vardır.

GÜNÜN SÖZÜ
İnsanlar,
İnanmak istediklerine, 
İnanırlar. “Julius Caesar”

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK « ^.7. . . * .ABONt OLUN 

OKUYUN
■İM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE OKUTUN
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■■■ GÜNLÜK HMM

Zengin- fakir 
farkı azaldı

Memur maaşları 
5 günde 

belirlenecek
Devlet İstatis
tik Enstitüsü 
(DİE), 2002 
yılında en 
zengin yüzde 
20'lik dilim 
ile en fakir 
yüzde 20'lik 
dilim arasın
daki 9.4 
kat olan gelir 
farkının, 
2003'de 
8.1 kata 
düştüğünü 
açıkladı.
DİE, 2003 
yılı Hanehalkı 
Bütçe 
Anketi 
kapsamında 
.gelir dağılımı 
sonuçlarını

açıkladı. Buna 
göre, gelire 
göre sıralı ilk 
yüzde 20'lik 
dilime giren 
'en fakir' 
hanehalkları 
toplam 
gelirden 
yüzde 6 
pay alırken, 
son yüzde 
20'lik dilime 
giren 'zengin 
grup' ise 
yüzde 48.3 
oranında 
pay aldı. 
Yüzde 20'lik 
hanehalkı 
dilimlerinin 
toplam 
kullanılabilir

gelirden yüzde 20'lik
aldıkları dilimde yer-
paylar, 2002 alan hane-
yılı verileri ile halklarının
kıyaslandığın yaklaşık 9.4
da; ilk dört katı gelir
yüzde 20'lik elde ederken,
dilimin bu 2003
gelirden aldığı yılında 8.1
pay artarken, kata düştü.
'en zengin' Gelir
beşinci yüzde dağılımları
20'lik dilimin ince
gelirden lendiğinde
aldığı pay ise, 2003
ise azaldı. yılındaki
2002 yılında gelir
beşinci dağılımının
yüzde 20'lik 2002 yılındaki
dilimde dağılıma
yer alan oranla baskın
hanehalkları, olduğu
birinci ortaya çıktı.

Hükümet ile memur 
sendikaları 
arasında yürütülen 
toplu görüşmelerde 
memurlara 
yapılacak zam 
konusunda 
anlaşma sağlana
maması üzerine 
başvurulan 
Uzlaştırma
Kurulu, çalışmaları
na başladı.
Uzlaştırma 
Kurulu'nun 
bugün yapacağı 
çalışmalarla 
Türkiye

Kamu-Sen, 
KESK, Memur-Sen 
ve Maliye Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı 
ile Devlet Personel 
Başkanlığı yetk
ililerinin görüş
lerinin dinlenmesi 
yönünde bir karar 
alması bekleniyor. 
Uzlaştırma 
Kurulu'nun, 
memurlara 2005 
yılında uygulanacak 
zam konusunda en 
geç 5 gün içinde 
karar alması 
gerekiyor.

Kurul kararlarına 
tarafların katılması 
durumunda bu 
karar mutabakat 
metni olarak 
Bakanlar Kurulu'na 
sunulacak.
Tarafların Kurul 
kararlarına 
katılmaması halinde 
anlaşma ve anlaş
mazlık konularının 
tümü taraflarca 
imzalanan bir 
tutanakla 
Bakanlar 
Kurulu'na 
gönderilecek.

KAYIP
Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 
İLKNUR BARUTÇUOĞLU

METZLPENI

PVC PENCERE SİSTEMİ

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika : Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi 
Dilek Sok. No : 49 Kartal / İSTANBUL
Tel. O 216 387 23 40 / 3 Hat Fax : O 216 387 23 43

ÜRETİCİ BAYİİ

Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri 
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

Kapı ve Pencere 

jrist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / ORH AMO A7İ 
Tel : (0.224) 573 1O 28 : (0.224) 573 1O 29

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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Sigortalı olamayan 
işçiler haklarını arıyor

Dr. Ömer ARTAR
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı

| Sağlık Köşesi

ılas Holding’in Armutlu’da yaptırdığı dev tatil köyünde çalışan 25 
işinin işten çıkarılması üzerine, işsiz kalan işçiler haklarını ara- 
nak için Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne başvurma kararı aldılar, 
şsiz gençler, dün Dilek Aile Çay Bahçesi’nde biraraya geldi

uvfettin ŞEKERSÖZ

YBS Gıda Turizm 
Sari, ve Tic. Ltd. 
Şti. İhlas Armutlu 
Tatil köyünde 
çalışan 25 işçi 
haklarını alamadık
ları ve özellikle 
sigortalı 
olamadıkları 
gerekçesiyle 
işyerinden 
şikayetçi oldular. 
Durumu Yalova 
Bölge çalışma 
Müdürlüğü’ne 
imzalı olarak 
ileteceklerini 
söyleyen işçiler, 
Temmuz ayı 
itibariyle başladık
ları işyerinde 
adeta köle gibi 
çalıştırıldıklarını, 
fazla mesailerinin 
dahi işveren 
tarafından 
verilmediğini 
iddia ettiler. 
Aralarında imza

Yalova’da bulunan YBS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İhlas 
Â fmüt'ıû tatil köyünde çalışan 25 işçi kapı önüne konunca, Dilek 
Aile Çay Bahçesinde basın toplantısı yaparak, işvereni suçladılar.

toplayarak 
kendilerini SSK 
kapsamına 
almadığı için 
işverenden 
şikayetçi olacak
larını söyleyen 
işçiler, daha önce 
aynı yerden

işçilerin 
çıkarıldığını 
gördükten sonra 
işi bırakma kararı 
aldıklarını 
söylediler.
Maaşları dışında 
hiçbir haklarının 
verilmediğini

ileri süren 
genç işsizler, 
haklarını Bölge 
Çalışma 
Müdürlüğü’ne 
imzalı dilekçe 
vererek 
arayacaklarını 
belirttiler.

Belgin’s Tiyatro Grubu 
ilk sınavına hazırlanıyor

Bir süre önce kuru
lan Belgin’s Tiyatro 
Topluluğu, ilk 
sınavlarını 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
verecek.
Gelirinin belirli 
kısmının özürlüler 
Okulu'na

bağışlanacağı 
tiyatro gösterisinde 
Turgut Özakman'ın 
yazdığı "Ah Şu 
Gençler" 
adlı oyun 
sahnelenecek.
Yönetmenliğini 
Alper Aşçı'nın 
yaptığı ve Altan,

Adnan, Sinan, 
Osman, Ekrem, 
Hüseyin, Fatma, 
Filiz, Tezcan ve 
Begüm'ün rol 
aldığı 2 perdelik 
müzikal-komedi 
oyunu 17-18-19 
Ekim tarihlerinde 
saat 20.00 de

Belediye Kültür 
Merkezinde öğren 
çilere oynanacak. 
Belgin’s Tiyatro 
gurubu "Ah şu 
gençler"! 20 Ekim 
saat 20.00 de 
halka açık 
olarak 
oynayacaklar.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

FEBRİL KONVÜLSİYON (FK)
Çocukluk çağının en sık görülen yaşa 

bağımlı, selim seyidi olan ve ateşle ortaya 
çıkan konvülsiyonlarıdır.

”3 ay - 5 yaş arasında görülen SSS 
(Santral Sinir Sistemi) enfeksiyonu ya da 
Akut elektrolit bozukluğu (su-tuz dengesi), 
intoksikasyon (zehirlenmeler) gibi tanım
lanmış bir neden ve öncesinde ateşsiz kon- 
vülsiyon öyküsü olmadan, ateşle birlikte 
ortaya çıkan konvülsiyonlardır"

En erken 1 ayda görülür. (Her yaşta ola
bilir) Üst yaş sının yoktur. % 50'si ilk 2 yılda 
görülür. En sık 18 2 ayda görülmektedir. 7 
yaştan sonra nac ,dir.

Genellikle ate 38.5 tan yüksektir.Sıkhkla 
ateş yükseldikte b sonraki ilk 1-2 saatte 
görülürken, ateş düşerken de görülebilir. 
Ateş çıktıktan 24 saat sonra konvülsiyon 
görülmesi nadirdir.

Febril konvülsiyon oranı % 4-5 iken anne- 
babada F.K. öyküsü olanlarda bu oran 4 kat 
fazladır.

PREDİSPOZAN (Tetikleyici Faktörler)

1- ÜSYE(Grip), OTİT(Kulak), 
TONSİLLİT(Boğaz), İYE (İdrar Yolu 
Enfeksiyonu ) enfeksiyonları;% 80 viral 
nedenlidir. 5. hastalık, 6. hastalık, 
Adenovirüs, Influenza (grip) virusları sık 
etkenlerdendir. Aşılandıktan sonra da ilk 2 
hafta içinde % 1.4 oranında konvülsiyon 
görülebilmektedir. (DBT + KIZAMIK AŞILARI)

2- YUVAYA GİTME

3- ANNENİN SİGARA ALKOL KULLANIMI 
VE GUATR HASTALIĞI

4- UZUN SÜREN YÜKSEK ATEŞ 
Havale Oluşum Mekanizmaları

Genetik yatkınlık önemlidir. (8-19 krono- 
zom). Yaşa bağımlı duyarlılık vardır.

IL1B, TNF ve İL 6 hipotalamusta etki edip 
ısı merkezinde PG sentezini uyararak ateşe 
neden olmaktadır.

Özellikle ILIB'nin havalelerden sorumlu 
olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca Fe (demir) eksikliği, ZN (çinko) 
eksikliği ve

herpes virüs enfeksiyonları havale yatkın
lığını arttırmaktadır.

Genetik Yatkınlık ; Anne ya da babada 
ateşli havale varsa oran % 17* lere çıkmakta, 
1 kardeşte varsa % 19-24 oranında olmakta, 
hem anne-baba hem de 1 kardeşte varsa 
oran daha da artmaktadır. Bundanda 8 ve 19. 
kromozom suçlanmaktadır.

Klinik : Çoğu kısa süreli jeneralize tonik, 
klonik, atonik nöbetlerdir. 1-2 dakkida durur.

BASİT FK : %80- 85
Süre 15 dk'dan kısadır
Jeneralize dir
Tek nöbet (24 saatte)
38.5'dan yüksek ateş
Nörolojik bulgu yok
Postiktal bulgu yok(Havale sonrası felç 

v.b bulgu). Devamı yarın



7 Ekim 2004 Perşembe rgörngg Sayfa 6

Dikkat vücudunuz konuşuyor ŞİİR KÖŞESİ

Bir mesajın ancak 
yüzde 7'sinin sözler
le verildiğini belirten 
beden dili uzmanı 
Ahmet Şerif İzgören, 
kalanının ise beden 
tarafından ifade 
edildiğini bildirdi. 
İzgören, yalan 
söyleyen erkeklerin 
genellikle yakasıyla 
oynadığını ya da 
gömleğini gevşet
tiğini anlattı. "Dikkat 
Vücudunuz 
Konuşuyor" adlı 
kitapta yer alan bil
gilere, eller, bakışlar 
ve duruş ruhun 
aynası. İnsanların 
ruh halini, vücut 
dilinin ortaya 
çıkardığını belirten 
kitabın yazarı Ahmet 
Şerif İzgören, kişi
lerin karşısındakine 
mesajı yüzde 7 
oranında sözlerle, 
yüzde 93'ünü ise 
ses ve beden diliyle 
verdiğini kaydetti. 
İzgören'e göre, 
işaret parmağını 
kaldırıp konuşanlar, 
gizli bir şekilde 
karşısındakini tehdit 
ediyor, elleri kenetli 
olanlar ise genel bir 
olumsuzluk ya da 
hayal kırıklığı 
yaşadıklarının 

mesajını veriyor. 
Ellerini önde birleşti 
rerek el pençe divan 
duranlar, karşısın
dakine 'Ne isterseniz 
yaparım' demek 
isterken, ellerin 
arkada birleşmesi 
ise kendine olan 
özgüveni, meydan 
okumayı anlatıyor. 
Parmak uçları bir
birine yapıştırarak 
duruş ise konuya 
hakim olduğuna, bir 
elin yüzü kapatması 
ise endişe içinde 
bulunulduğuna ait 
detay veriyor. Elin 
çeneyi okşaması bir 
kimsenin karar 
verme sürecinde 
olduğunu gös
terirken, dinleyen 
kişinin eli yanak
tayken, başparmağı 
çene altındaysa 
karşısındakine 
eleştirel, hatta reka
betçi yaklaşımı, ıi 
sergiliyor. Diğer par
makların ağzı 
örtmesi ise iki şeyin 
ipucu olarak nite
lendirilirken, "Benim 
söyleyeceklerim 
var" veya 'Sana 
inanmıyorum' olarak 
değerlendiriliyor.
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 kavuş
turarak gösteriyor. 
Özellikle yabancı 
ortamlarda bulunan
lar, kollarını kavuş
turarak savunmaya 
geçiyor, bu sırada 
başparmaklarını 
dışarda bırakanlar 
ise savunmadayım 
ama rekabete 
hazırım m 
esajı veriyor.
Yazar Ahmet Şerif 
İzgören, bacak 
bacak üstüne 
atmanın ise savun
manın diğer bir şekli 
olduğunu belirtti. 
Daha çok kadınların 
tercih ettiği bu otu
ruşun içine kapanık
lık ve savunmaya 
geçme duygusunun

göstergesi kabul 
edildiğini anlatan 
İzgören şu bilgileri 
verdi: "Kişi kabuğu
na çekiliyor ve fikri
ni açıklamaya karar 
verdiğinde bacak 
bacak üzerine 
atmaktan vazgeçiy
or. Bacağını dizden 
büküp diğerinin üze 
rine koyarak oturuş 
ise meydan okuma, 
hırs ve rekabetin 
işareti olurken, 
ayakları çapraz 
durumda olan kişi
lerin sakladıkları iti
rafları veya verebile
cekleri 
tavizler bulunuyor. 
Yalan söyleyen kişil
er ise yüzüne doku 
nup, gözlerini 
kaçırıyor, erkeklerin 
büyük çoğunluğu 
yalan söylerken 
yakasıyla oynuyor 
ve gömleğini 
gevşetiyor".

Demir Ali Bay dar

GECE FENERİ

Su söndüremedi içindekini
Cehennemde gül açtırmak hünermiş 
Bazen yüreğinde volkanlar kaynar 
Dua olur bir sahilde direnmiş

Mecnunların aradığı sevgili
Yangın yeri vuslatıyla sönermiş 
Pençesinde kelebekler uyusun 
Bakışında azgın boğa sinermiş

Çağırın, çağırın kurtarıcıyı
Doğduğunda sema yere inermiş
Zalim arzı karanlığa boğsada 
Gecelen aydınlatan fenermiş

Kızıl ufuklardan ümit beklerken 
Emir gelir bir baraka binermiş 
Şefkatli sözleri arzın merkezi 
Bağrıysa güneşin doğduğu yermiş

Vallahi o iman çıkmaz sineden
Bir vuruşta kütrü yerlere sermiş
Sermaye tüketen her fani gibi
Anarak adını dostuna ermiş

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta

5. Kat sahibinden satılıktır.
Tel 1(0.224)513 60 75
GSM: (0.535) 813 99 99

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<
I
I

I
I

E
</l

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 5*13 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 Sid. 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
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94VI

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

ı üo
 i m

 a ■ 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
Anıtür 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 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

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
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Çocuk felci aşı UDÎ tamlan M an
kampanyası başladı
Sağlık Bakanlığı'nca 
çocuk felcinin 
Türkiye'de bir daha 
görülmemesi için 
uygulamaya konu
lan aşı kampa
nyasının ikinci turu 
dün başladı. 
Kampanya, 12 
Ekim'e kadar 
sürecek.
Sağlık personeli, ev 
ev dolaşarak, çocuk 
felci hastalığı 
açısından riskli olan 
Ağrı, Artvin, 
Ardahan, Batman, 
Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Hakkari, 
İğdır, Kars, Mardin, 
Muş, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak, Tunceli, Van, 
Bayburt, Erzurum, 
Giresun, Kırşehir, 
Yozgat ve 
Zonguldak illerinde,

üç yaş altındaki tüm 
çocukları, önceki 
aşılanma durumları
na bakılmaksızın 
'çocuk felci" aşısı 
ile aşılayacak.
Bu yıl, 23 ilde 
gerçekleştirilen 
aşılama pro
gramının ilk turu 
1-7 Eylül tarih
lerinde yapılmıştı. 
Sağlık Bakanlığı, 
dünyada çocuk

felci hastalığının 
halen var olması ve 
Türkiye'de de rutin 
aşılama hizmet
lerinde istenilen 
düzeye ulaşılama
ması nedeniyle 
hastalık açısından 
riskli bazı 
bölgelerde 
destek aşılama 
aktivitelerini 
sürdürüyor.

- Üniversiteler
arası Kurul 
Yabancı Dil 
Sınavı başvu
ruları 11-22 
Ekim 2004 tar
ihleri arasında 
yapılacak. 
Kılavuz ve 
başvurular 
üniversite rek
törlüklerinden 
alınabilecek ve 
adaylar başvu
ru formalarını 
aynı yere tes
lim edebilecek
ler. Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi tarafın
dan yapılan 
açıklamaya 
göre, bu sına
va (ÜDS)

doçent aday
larının da 
girmesi 
gerekiyor. 
ÜDS, Alman, 
Fransız ve 
İngiliz dil
lerinde, fen bil
imleri, sağlık 
bilimleri ve 
sosyal bilimler 
olmak üzere üç 
ayrı alanda, 
yılda iki kez 
Ankara'da, 
merkezi olarak 
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi 
(ÖSYM) tarafın
dan yapılıyor. 
ÜDS, 12 Aralık 
2004 tarihinde 
yapılacak. 
ÜDS'de 100

üzerinden 65 
veya daha 
fazla puan alan 
doçent adayları 
başarılı sayıla
cak. Yabancı 
dil koşulunu 
karşılamak 
için, doktora 
ve sanatta 
yeterlik sınavı
na girecek 
adayların da 
ÜDS'ye 
girmek i ve 
100 üz rinden 
50 ve} ) daha 
fazla r uan 
almaları 
gerekiyor. ÜDS 
sonuçları yük
sek lisans pro
gramlarına 
giriş için de 
kullanılabile

ceğinden, 
lisans pro
gramı mezunu 
ile lisans pro
gramlarının 
son sınıfında 
veya son sınıf
tan bir önceki 
sınıfta okuyan 
öğrenciler de 
bu sınava gire
bilecekler. 
Ancak bu 
öğrencilerin 
ilgili üniversite
den yüksek 
lisans pro
gramları için 
ÜDS sınav 
sonuçlarının 
kullanılıp kul
lanılamaya
cağını 
öğrenmeleri 
gerekiyor

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

Milli Eğitim özel sektör taslara göre okuldan tek
Bakanlığı, den bu sene yapıldığını bir şikayetin
ilköğretim 63 milyon 573 genellikle ders söz konusu
öğrencilerine bin, Devlet kitaplarının 70 olmadığının
yönelik, Kitapları gr/metrekare altı çizildi.
pazarlık usulü Döner kağıda basıl Ders kita
ile yapılan Sermayesi masına rağ plarının kalite
ihaleler sonu Müdürlüğü'nd men şart sizliği ve say
cunda en 19 milyon namede 75 falarının
dağıtılan 546 bin adet gramlık dağıldığına
ücretsiz ders olmak üzere kağıdın ilişkin haber
kitaplarının toplam 83 öngörüldüğün lerin yer
sağlam ve milyon 119 bin ün altını çizdi almasından
kaliteli adet ders ve sonra bakan
olduğunu kitabı satın "Şartnamede lığın ve ilgili
açıklayarak, alındığı bilgi kağıt, baskı ve dairenin
basında yer si ne yer ver- cilt kalitesi ön harekete
alan haber * k, özel sek- planda tutul geçerek,
lerin ise asıl t. rden alınan muştur" denil inceleme
sız olduğunu kitapların 4734 di. Basında başlattığı vur
bildirdi. sayılı Kamu yer alan gulanan açık
Milli Eğitim İhale Kanunu haberlerde yer lamada,
Bakanlığı, hükümleri aldığı üzre Türkiye çapın
ücretsiz ders çerçevesinde şartnamede da 15 il,
kitaplarıyla 'pazarlık' bir değişiklik Ankara'da
ilgili olarak usulü ile yapılmadığı ve yaklaşık 20
basında kita yapıldığını teslim alınan okuldaki kita
pların kalitesiz bildirdi. tüm ders kita pların
kağıtlara Kitapların plarının teknik Yayımlar
basılması ve ciltlemesinde şartnameye Dairesi
ciltleme Amerikan göre kontorol Başkanlığı
nedeniyle say usulü ciltleme edildiği vurgu elamanlarınca
faların yapıldığının lanan açıkla kontrol
dağıldığına altını çizen mada, teslim edildiği ve söz
ilişkin yer alan Bakanlık, söz alınan ve konusu
haberler üzer konusu ciltle dağıtılan şikayetlere
ine bir açıkla menin şart ücretsiz ders rastlanıl
ma yaptı. namede yer kitaplarına madığını
Açıklamada, verilen kıs- ilişkin hiçbir kaydedildi.



7 Ekim 2004 Perşembe r?ö?m
HHH GÜNLÜK SİYASİ MHI

Sayfa 8

‘Türkiy£de (arım can çekişiyor"
Avrupa Birliğine 
girmeye hazırlanan 
ve Fransa'dan 
müzakere tarihinin 
çıkmasını bekleyen 
Türkiye tarım 
alanında zor günler 
yaşıyor.
Bugüne kadar 
dünyada kendine 
yeten 7 ülkeden biri 
olduğunu iddia 
eden Türkiye, son 
yıllarda kendi 
kendine yetemediği 
gibi artık net bir 
ithalatçı ülke haline 
geldi. AB 
Müktesebatının 
yüzde 60'lık kısmını 
oluşturan ve 
Türkiye'nin üyeliğe 
kabulünde en 
büyük engel olarak 
gösterilen Türk 
tarımı bitme nok
tasına geldi. Resmi 
rakamlara göre 
Türkiye'de bugün 
20 milyon kişi 
ekmeğini tarım sek
töründen 
kazanırken bu 
rakam AB 
ülkelerinin tümün
deki tarım istih
damının bile 
üstünde seyrediyor.

Türkiye toprak
larının yüzde 35'i 
tarım toprağı olarak 
işletilmesine rağ
men, teknolojisinin 
yetersiz kalmasın
dan dolayı üretim 
ve kalitede AB stan
dartlarının 
gerisinde kalıyor. 
Öte yandan, AB 
Türk tarımının ken
disine uyumunu 
öngörüp, bir strateji 
belirlenmesi gerek
tiğini söylerken 
bunun için gereken 
finansal desteği 
vermiyor. Yaklaşık 
20 yıl önce 
dünyanın önde 
gelen tarım üretici
lerinden biri olan 
Türkiye bugün 
tarımda net ithalatçı 
ülke durumuna 
düştü. Hükümet 
yetkilileri de dahil 

olmak üzere 
Türkiye'nin artık 
kendi kendine 
yeten ülke olmadığı 
konusunda görüş 
birliğine varıyor. 
İHRACAT 
GERİLERKEN 
İTHALAT ARTIYOR 
Türkiye'nin tarım 
ürünlerinde 
yaşadığı sıkıntıları 
resmi rakamlar tam 
anlamıyla göz 
önüne seriyor. 
Özellikle 1980'den 
günümüze tarım 
ürünleri ihracatı 
neredeyse 5 kat 
gerileyerek, yüzde 
65'ten yüzde 14'e 
düştü. İthalat payı 
ise yüzde 5'den 
7.7'ye yükseldi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü verilerine 
göre 1982 yılında 2 
milyar 300 milyon 

dolarlık tarım itha
latı gerçekleştir
ilirken 1995 yılından 
bu yana tarıma 
dayalı ürün ithalatı 
4 milyar dolara 
yaklaştı. Son 20 yıl 
içinde ithalat 
oranları 2 kat artan 
Türkiye, en temel 
gıda ürünlerinde 
bile dışa bağımlı bir 
ülke haline geldi. 
Büyüme yılı olarak 
ilan edilen 2003 
yılında milli gelir 
ekonominin tümü 
itibariyle yüzde 
5.9 oranında 

artarken, tarım ise 
yüzde 2.5 oranında 
küçülme yaşandı. 
Küçülme oranı özel
likle buğday, 
pamuk, tütün gibi 
temel ve stratejik 
ürünlerde yaşandı. 
2002'de 1 milyar 
doların üzerinde 
gıda ve canlı 
hayvan ithalatı 
yapılırken, 375 
milyon dolarlık 
hububat, 138 mily
on dolarlık meyve 
ve sebze, 142 mily
on dolarlık hayvan 
yemi ithal edildi.

Yarım kuruşa kadar 
kesintiler atılacak

Muhasebe siste
minde Yeni Türk 
Lirası'na (YTL) 
dönüşümde, yarım 
kuruşa kadar olan 
kesirler atılacak. 
Muhasebe kayıtları, 1 
Ocak'tan itibaren 
YTL cinsinden 
tutulacak.
Maliye Bakanlığı, 
Yeni Türk Lirası 
(YTL) kullanımında 
özel kesim 
muhasebe sistemine 
ilişkin işletmeler 
tarafından uyulacak 
esasları belirledi. 
Maliye Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin 
Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel 
tebliği, Resmi

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

Gazete'nin dünkü 
sayısında 
yayımlandı. 
Tebliğ uyarınca, 
TL'den YTL’ye 
çevirmelerden kay
naklanan yuvarlama 
farkları, Olağandışı 
Gelir ve Karlar ile 
Olağandışı Gider ve 
Zararlar hesabında 
izlenecek.
Muhasebe kayıtları, 1 
Ocak'tan itibaren 
YTL cinsinden tutula
cak. TL'den YTL'ye 
dönüşümde yarım 
kuruşa kadar olan 
kesirler atılacak.
Yarım kuruş ve 
yukarısı kesirler ise 
bir sonraki rakama 
tamamlanacak

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)5139683 Fax:5133595
——ı——

SATILIK DAİRE
Mıgros yanında 
4. kat sahibinden 

Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİKriöF751 ABONE OLUN

UmSZULmJ okuyun okutun
■HMİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HMH

GIDA 
l MİİHENBİSİ 
İHANim

Deneyimli
Tercihen iyi derecede İngilizce bilen
Orhangazi veya Gemlik’te 
ikamet eden 
GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR

Müracaat : ZEY - TUR- SAN A.Ş 
Tel : 586 52 O1 - 02 Fax : 586 52 OO 

e-mail : info@zeytursan.com.tr

ANNE 
ADAYLARINA 

MU1DEI 
Bitkisel Organik 
Saç Boyası ile 

artık saçlarınıza boya 
yaptırabileceksiniz...

Bitkise! Organik Saç Boyası size ve 
bebeğinize hiç bir zarar vermez 

KENDİNİZİ BAŞTAN YARATIN 
İŞTE ADRESİ

OLCAY KUAFÖR
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 OO 50

mailto:info@zeytursan.com.tr
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Türkiye işsizlikte sondan 
dördüncü sırada yeralıyor

Verimlilik ve karlılığı 
arttırmanın anahtarı

İşsizlikle 
mücadele çalış
malarına yoğun
luk kazandıran 
Türkiye, 2004 yılı 
için yüzde 10.6 
olarak öngörülen 
projeksiyona 
göre, AB ve 
OECD ülkelerinin 
gerisinde 
bulunuyor. 
OECD 
Employment 
Outlok'un 2003 
yıllı istatistikler
ine göre, 2004 
yılında yüzde 
10.6'hk işsizlik 
oranına ulaşacak 
olan Türkiye 
halen AB ve 
OECD ülkelerinin 
gerisinde

I bulunuyor. OECD 
ülkeleri içersinde 
işsiz nüfusu 
bakımından son
dan dördüncü 
sırada yer alan 
Türkiye'de, son 
dönemde 
düzelme seyrine 
giren ekonomi
sine rağmen 2002

yılındaki 
düzeyinin üzerine 
çıkmayı 
başaramadı. 
Türkiyede, 
1988'den 1998'e 
kadar olan 
dönemde toplam 
istihdam (12 yaş 
ve üzerindeki 
kişiler) yılda 
yüzde 1.5'luk bir 
artış göstererek 
19 milyondan 22 
milyona çıkarken, 
aynı dönem 
içinde, işgücünün 
başlıca kaynağını 
oluşturan 20-54 
yaş grubu ise 
yılda yüzde 3'ün 
üzerinde bir artış 
gösterdi ve istih

damdaki artış, 
çalışabilir başlıca 
yaş grubundaki 
artışı emmede 
yetersiz kaldı. 
İstihdam oranı 
açısından 
OECD ülkeleriyle 
karşılaştırıldığın
da ise en düşük 
oranın yüzde
45.8 ile Türkiye'ye 
ait olduğu 
görülüyor.
Türkiye'nin 2002 
yılında yüzde 10.6 
olan işsizlik 
oranı, 2003'te 
yüzde 10.5'e ger
ilerken bu oranın 
2005 için yeniden 
yüzde 10.6 
seviyelerine ulaş

ması bekleniyor. 
Türkiye'deki işsiz 
sayısının ise 2.4 
milyon olduğu 
hesaplanıyor. 
Türkiye yüzde 
10.6'lık işsizlik 
projeksiyonu ile 
OECD ülkeleri 
arasında Polonya, 
Slovak 
Cumhuriyeti ve 
İspanya gibi 
ülkelerden iyi 
durumda görülü 
yor. İşsizlik oranı 
AB ülkelerinde 
ortalama yüzde 
7.6, OECD 
ülkeleri arasında 
ise yüzde 6.7 
seviyelerinde 
bulunuyor.

Matris 
Danışmanlık, 18 
Ekim Pazartesi 
günü Hilton 
Parksa Oteli’nde 
Altı Sigma 
metodolojisini 
tanımak ve nasıl 
uygulandığını 
tecrübe etmek 
isteyen yöneticil
erle bir araya 
geleceği çahştay 
düzenliyor. Bir 
gün sürecek olan 
çalıştayda, yurt- 
dışında ve 
Türkiye’de bir 
çok büyük şir
ketin milyarlarca 
dolar tasarruf 
ederek rekabette 
öne geçmesini 
sağlayan Altı 
Sigma metodolo
jisi anlatılacak 
Çalıştayda Altı 
Sigma pro
gramının planlan
ması, uygulan

SATILIK Mıgros yanında
4. kut sahibinden

RAİDE Satılık Lüks Daire
UAIKt 0.532 599 65 85

ması, etkinliğinin 
izlenmesi için 
gereken araç ve 
yöntemler örnek 
olay çalışmaları 
ile ele alınacak.
Altı Sigma sis
temini uygula
mak istey n 
kuruluş y ‘ iletici
leri çalıştayda 
kapsamlı bilgi 
edinme olanağı 
bulacaklar.
Altı Sigma 
metodolojisi 
hakkında kuru
luşların bilgi 
gereksiniminin 
her geçen gün 
arttığını vurgu
layan Matris 
Danışmanlık 
Yönetici Ortağı 
Kemal Önen şun
ları söyledi: “İş 
süreçlerinde 
operasyonel 
mükemmelliği 
sağlayan, çok 

daha verimli ve 
karlı çalışmayı 
mümkün kılan 
Altı Sigma 
metodolojisinin 
önemi 
günümüzün çetin 
rekabet 
koşullarında 
giderek daha da 
iyi anlaşılıyor.
Düzenleyeceğimi 
z çalıştayda Altı 
Sigma sistemi 
hakkında kap
samlı bilgi vere
cek ve nasıl 
uygulanabile
ceğini anlata
cağız. Pe^Fçdk 
yönetici**! 
sorula**» cevap 
bulacağ» 
çalıştayım yağun 
ilgi ile 
karşılanacağını 
düşünüyorum." 
e-posta: 
ksyenicare@ 
matrisas.com

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

Devlet ve vakıf 
üniversiteleri ile 
KKTC ve yurt- 
dışındaki 
üniversitelerin 
önlisans ve lisans 
programlarındaki 
boş kontenjanlar 
için başvurular, 
8 Ekim Cuma 
günü sona erecek. 
Ek yerleştirmeye 
başvurabilmek 
için, adayların 
2004-ÖSS'ye 
girmiş ve 
kazanmak için 

belirlenen 
puan barajlarını 
aşmış olmaları 
gerekiyor.
Ayrıca, adayların 
2004 genel 
yerleştirme 
sırasında 
Açıköğretim 
Fakültesi'nin 
kontenjansız 
programları 
hariç, herhangi 
bir yüksek 
öğretim 
programına 
yerleştirilmemiş

olmaları şartı 
aranıyor. Özel 
yetenek sınavıyla 
bir 
yükseköğretim

programına 
yerleştirilmiş 
adaylar, ek 
yerleştirmeye 
başvurabilecekler.

matrisas.com
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Yabancı dil kurslarında kağıt 
kalem tarihe karışıyor

Ülkemizde yabancı 
dil sorununu çöz 
meye çalışanlar artık 
bilinçli tercih 
yapıyor. Özellikle 
yabancı dili hangi 
seviyede konuşmak 
istediklerine karar 
veren gençler, dil 
kursu tercihini de 
ona göre yapmaya 
başladı. Talepler 
doğrultusunda ise 
artık, ağır gramer 
eğitimi veren kurslar 
yerine hedefe yöne
lik öğretim yapan 
kurslar "trendy" 
olmaya başladı. 
Halen dünyada 
sadece üç ülkede 
uygulanan ve 
konuşulan İngilizceyi 
profesyonel düzeyde 
kazandıran benzersiz 
bir metodu uygu
layan Gayrettepe 
Yabancı Dil 
Kursu'nun diğer 
kurslardan ayrıcalığı 
öğrencilerin kağıt 
kalem kullanmaması. 
"Temel Hazırlık", 
"Profesyonel 
Konuşma" ve 
"Tiyatral Yöntemler 
Söyleşi Kursu" 
olarak çeşitli 
branşlarda hizmet 
verdiklerini belirten 
yetkililer, kağıt 
kalemin İngilizce 
konuşmayı bloke 
ettiğini belirterek, 
"İngilizce konuşarak

öğrenilir" diye yeni 
başlayanları 
uyarıyorlar. 
İngilizceye yeni 
başlayanlar için 120 
saat ve 1000 kelime 
hedeflenen Temel 
Hazırlık Sınıfları 
dışında diğer gru
plarda kağıt kalem 
kullanmadıklarını 
belirten yetkililer, 
amaçlarının insan
ların ihtiyacı olan bil
gilere ulaşarak 
rahatça yabancı dil 
konuşmasını sağla
mak olduğunu 
belirterek şunları 
söylediler. "İlk 
başlayanlar için dilin 
yapısını ve kural
larını Türkçe 
karşılaştırmalı ver
erek, sağlamlık 
kazandırılır ve diğer 
konuşma program
ları düzeyine getir
ilirken kağıt kalem 
kullanma serbestliği 
veriyoruz. Fakat 
daha sonra halen 
dünyada üç ülkede 
uygulanan ve 
konuşulan İngilizceyi 
profesyonel düzeyde 
kazandıran ve üç 

bölümden oluşan 
Profesyonel 
Konuşma grupların
da ve Türklerin 
yabancılarla soh
betinde tüm duygu 
ve düşüncelerini 
aktarmaya yetecek 
kelime ve deneyim
lere geniş yer ver
ilmesi hedeflenen 
Tiyatral yöntemle 
İngilizce Söyleşi 
Kursu'nda kağıt 
kalem yok.". 
Temel Hazırlık 
İngilizce öğrenmeye 
yeni başlayanlar 
için, Modern İngiliz 
Dil yapısını ve cümle 
kurma kurallarını, 
Türkçe açıklamalı ve 
karşılaştırmalı olarak 
toplu halde vererek, 
sağlam bir temel 
yapı kazandırır ve 
diğer konuşma pro
gramlarımızı izleye
bilecek düzeye 
getirir. 120 saat olan 
toplam kurs 
süresinde 
hedeflenen kelime 
sayısı 1000 kelime. 
Profesyonel 
Konuşma 
Halen dünyada 

sadece üç ülkede 
uygulanan ve 
konuşulan 
İngilizce'yi profesy
onel düzeyde 
kazandıran metotla 
özel yaşamda ve iş 
hayatında geçecek 
tüm yapıları kap
sayan ve (günlük 
konuşma dili, ekono
mi, teknik, fen ve 
aktüalite) konuların
dan oluşan binlerce 
kelime, deyim ve 
cümle sınıfta devam
lı tekrarlatılarak ve 
özel yöntemle din
letilerek ezberlenir. 
100-140 ve 160 saat
lik üç bölümden 
oluşan bölümde ise 
hedeflenen kelime 
sayısı 7000 bin. 
Tiyatral Yöntemle 
İngilizce Söyleşi 
Kursu 
Özellikle
Türkler'in yabancılar
la sohbetinde, 
tüm duygu ve 
düşüncelerini 
aktarmaya yetecek 
kelime ve 
deyimlere geniş yer 
verilmesi. İngilizce'yi 
ana dili olarak 
konuşanların kul
landığı cümle ve 
sözcüklerle konuş
manın sağlanması 
hedeflenen bölümde 
ise kurs süresi 150 
saat kelime sayısı 
ise 3000 bin

İnternette
gençler arası

kumar yayılıyor
»Wm

ABD'de gençler 
arasında İnternette 
kumar oynama 
oranının artışı yetk
ilileri ve aileleri 
korkutuyor. ABC tele- 
vizyonu'nda Pokerin 
nasıl oynanacağı yol
unda TV program
ların da yüksek rat- 
ing aldığı belirtildi. 
Amerikalı yetkililer, 
yasal yaş 18'in kon
trol edilemediğini ve 
kredi kartıile kumar 
oynamanın 
yayıldığını açıkladı. 
Günde 10 saat bil
gisayar başında 
kumar oynayan 
gençler, okul ve ev 
ödevlerini de 
yapmıyor.
Yetkililer, Amerikalı 
gençlerin yüzde sek
seninin geçtiğimiz 
yıllar içinde özellikle 
spor karşılaşmaları 
üzerine bahsi 
müşterek oynadık

larını, ancak şimdil
erde aynı gurupların 
internet pokerine 
döndükleri bildirildi. 
Gençler üzerine 
araştırma yapan 
kurumlar, 14 ila 22 
yaş arasındaki genç
lerin ortalama her ay 
kumar oynadıklarım 
belirlerken, kumar 
oynayan gençlerde 
sigara içimi ve alkol 
kullanımının da yük
sek olduğuna 
dikkat çekiyor.
Pennslyvania Üniver
sitesi uzmanları 
olayın internete 
taşınması ile kumar 
oynama alışkan
lığının gençler 
arasındaki yayılma 
hızının da çok arttığı-, 
na işaret ediyor. Bu 
alışkanlık nedeniyle 
çocukların para 
bulma ve harcama 
ahşkanlıklarınında 
değiştiği bildiriliyor

YENİ telefonumuzu not aliniz
KÖRFEZ GAZETESİ V 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL : 513 26 10

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM | 

TEL : (0.224) 513 96 83
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Kalp sağlığınız için elma suyu için
Sevilerek içilen elma 
suyunun antioksi- 
dan etkisi en fazla 
olan meyve suların
dan biri olduğunu 
biliyor muydunuz? 
"Ouercetin" adlı 
güçlü bir antioksi- 
dan içeren elma 
suyu sağlıklı beslen
mede önemli bir yer 
tutuyor. Kötü koles
terolün oksidasy- 
onunu önlemenin 
yanı sıra, vücud
unuzu ultraviyole 
ışınları, yanıklar ve 
sigara gibi birçok 
çevresel faktörün 
oluşturduğu zarar
lardan arındırmak 
için yüzde 100 
meyve konsantresi 
içeren elma suyun
dan faydalanın. 
Antioksidan etkiye 
sahip besinlerin 
vücudumuz için 
önemi 
Vücudumuzda enerji 
üreten tüm hücreler 
düzenli olarak oksi
jene ihtiyaç duyuy
or. Bu nedenle oksi
jen yaşamın temelini 
oluşturuyor. Diğer

ı

Çocuğun başarısında ilgi önemli
Aile, öğrecinin okul
daki başarısında 
veya başarısızlığın
da en büyük etken 
olarak belirlendi. 
Son yıllarda eğitim 
alanında yapılan 
araştırmalar ve okul 
geliştirme kap
samında yürütülen 
etkinlikler sonucun
da anne ve babanın 
çocuğuna evde ilgi 
göstersemi başarı
da önemli unsur 
olduğu kanısına 
varıldı. Uzmanlar, 
yapılan araştırmalar 
sonucunda okulda 
öğrenciye 
kazandırılan bilgi, 
beceri ve 
davranışların evde 
aileler tarafından 
desteklenip pekiştir- 
ilmemesi halinde 
kazanımların kısa 
sürede unutula
cağını belirtiyorlar. 
Kurulan ve geliştir
ilen bu ilişki sonu

yandan oksijen 
vücut hücrelerinde 
yandığında serbest 
radikaller veya oksi
jen içeren son ürün
ler oluşuyor.
Antioksidanlar 
vücudumuzdaki 
vücut hücrelerinde, 
dokularda ve hücre 
çoğalmasını kontrol 
eden DNA'nın 
yapısında hasara 
neden olan serbest 
radikallere karşı 
savaşıyorlar. 
Bunların dışında 
ultraviyole ışınları, 
yanıklar ve sigara 
gibi çevresel faktör
ler de serbest 
radikal oluşumuna 
neden oluyor. 
Serbest radikallerin 
neden olduğu hücre 
hasarı kanser, kalp 
ve damar hastalık
ları, katarakt, 
artritler ve yaşla bir
likte gelen diğer 
bozukluklar gibi 
sağlık sorunlarına 
yol açabiliyor. Bu 
sorunlarla karşılaş
mamak için erken 
yaşlardan başla

cunda ebeveynler, 
evde çocuğuna 
vermesi 
gereken eğitimdeki 
rolünün bilincinde 
olacak.
Anne ve baba 
çocuğunun 
başarısına katkısı 
ikinci bir kriter 
olarak çocuğuna ev 
ortamını düzen
lemesi gerekiyor. 
Başarıda okullarda
ki fiziki ve mekan 
şartlarının ötesinde 

yarak sağlıklı 
beslenmek büyük 
önem taşıyor. Elma 
suyu, içeriğindeki 
en fazla antioksidan 
kapasiteye sahip 
"Ouercetin” 
nedeniyle bu sorun
lara karşı savaşta 
sofradan eksik 
edilmemesi gereken 
bir yardımcı.
Kötü kolesterolün 
oksidasyonunu 
engellemek için 
elma suyunu tercih 
edin Yağ, özellikle 
doymuş yağ ve 
kolesterol açısından 
zengin diyetler kan 
kolesterol düzeyini 
yükseltiyor. Kan 
kolesterol düzeyi 
yükseldikçe, 
koroner kalp 
hastalığı riski de 
artıyor. Kolesterol 
kanda proteinlere 
bağlı olarak taşınıy
or. Bunlara lipopro- 
teinler adı veriliyor. 
Düşük dansiteli 
lipoproteinler (LDL), 
damar duvarlarında 
kolesterol biriktiri 
yor. Yüksek dan

aileler, evde 
de çocuğa 
ortam ve 
koşulları 
sağlaması 
gerekiyor. 
Anne ve 
babanın 
çocuğa ders 
çalışırken 
yardım 
etmesi 
ilgilenmesi 
psikilojik 
açıdan 
çoğun 

güdülenmesine 
katkı sağlayacağı 
belirtiliyor. Eğitim 
uzmanları bu konu
da anne ve babanın 
evde çocuklarına 
nasıl yardımcı ola
bileceklerine ilişkin 
şu önerileri dile 
getiriyorlar: 
"Anne ve babalar, 
çocuğunun okulda 
öğrendiklerini tekrar 
etmesi ve 
pekiştirmesi için

siteli lipoproteinler 
(HDL) ise damar 
duvarlarında biriken 
kolesterolü temizli 
yor. Bu nedenle 
LDL-kolesterol kötü 
kolesterol, HDL- 
kolesterol iyi koles
terol olarak nite
lendiriliyor.
Kolesterol vücutta 
sentez edildiği gibi 
besinler yoluyla da 
dışardan alınıyor. 
Yapılan araştırmalar
da "elma suyunun 
içerdiği 'Ouercetin' 
ve diğer antioksidan 
maddelerin hücresel 
hasarı önleyici 
potansiyel bir etkisi 
olduğu, bu etkinlik 
sonucunda LDL- 
kolesterolün oksi
dasyonunu önleye
bildiği, platelet agre- 
gasyonunu (trom- 
bosit kümelenmesi) 
önleyici, anti- 
hipertensif (yüksek 
tansiyonu engel 
leyen) ve antiarit- 
matik (ritm bozuk
luklarını önleyen) 
etki gösterdiği" ileri 
sürülmüştür.

ona yardımcı olmalı, 
yol göstermeli. Aile 
bunun için okulla 
işbirliğine girerek, 
öğrencinin okulda 
hangi konuları 
öğrendiği, neleri 
öğrenmesi gerek
tiği, öğretim 
sürecinde kullan
ması gereken araç 
gereçlerin neler 
olduğu, çocuğa 
hangi konularda 
nasıl yardımcı ola
bileceğini öğren
mesi gerekir, 
öğrenci başarısında 
aile ortamının 
öğrenci ile kurulan 
iletişimin nitelik ve 
sıklığı da etkili 
olmaktadır.
Çocuğunuzun gün
deme getirdiği 
konulara önem 
verin ve onlarla 
tartışın. Haklı olduk
larında çocuğunuza 
katıldığınızı açı açık 
belirtin".

Strese bağlı 
mide problemleri
Beyin ve sindirim sis
temi güçlü bir şekilde 
benzer hormonlar ve 
sinir sistemi etkisi 
altındadır.
Dolayısıyla, uzamış 
stres ile birlikte 
görülen sindirim 
bozuklukları, kahn 
barsak uyarısı ile 
oluşan ishal, kabızlık, 
kramp ağrıları ve 
şişkinlik şaşırtıcı 
değildir. Aşırı miktar
da sindirimde rol 
oynayan asit üretimi 
ile ağrılı yanma 
görülebilir.
Memorial Hastanesi 
Gastroenteroloji 
Bölümü'nden 
Dr.Hakan Güveli, 
strese bağlı olarak 
meydana gelen mide 
problemleri ile ilgili 
şunları söylüyor: 
Irritabl Barsak 
Sendromu ( spastik 
kolon ) ve stres 
arasında kuvvetli bir 
ilişki vardır. Bu 
hastalıkta, kahn 
barsaklar ve kısmen 
ince barsaklar stres 
ile uyarılır ve barsak 
kaslarında düzensiz 
kasılmalarına neden 
olur. Karında şişkin
lik olur ve hastada 
kramp tarzında karın 
ağrıları ve değişik 
zaman dilimlerinde 
ishal ve kabızlık 
görülebilir. Strese 
bağlı uyku bozukluk
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larda ırritabl barsak 
sendromu şikayetleri
ni arttırabilir.
"Nonülser Dispepsi": 
Sindirim sisteminin 
üst bölümünde, 
şişkinlik, 
ekşime,yanma, ağrı, 
baskı, bulantı, 
geğirme hissi ve ben
zeri şikayetlerin 
genel bir adıdır.
Hastaların bazılarında 
stresle bulguların 
kötüleştiği ve 
bazende stresin bul
guları tetiklediği 
gözlenmiştir.
Dispeptik şikayetlerle 
doktora başvuran 
hastalarda sağlıklı 
gruba göre daha 
fazla oranda anksiete 
ve depresyon 
görülmüştür ve aynı 
zamanda kendi
lerinde ciddi hastalık 
çıkması endişesi 
vardır.
Peptik Ülser: 
Günümüzde artık 
çoğu peptik ülserin 
H.pylori bakteri etkisi 
veya streoid olmayan 
iltihabı giderici ağrı 
kesicilerin kullanımı 
ile oluştuğu bellidir. 
Bundan dolayı, 
yapılan çalışmalar 
hala stresin ülsere 
zemin hazırlayan bir 
neden veya varolan 
ülserin sürekliliğinde 
rol oynadığı 
düşündürür.
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2004-2005 zeytin alım sezonunu başlatan Katırh Köyü Kooperatifi, tavan fiyatı 4 milyon olarak belirledi

Uı Kiyi ttm Kooperatifi zeylin abama iııjiin 1)*
Sınırlı Sorumlu Katırh Köyü Kalkınma Kooperatifi, üreticinin erken olgunlaşan zeytinlerini değer
lendirmek için bugün tavan fiyatı 4 milyon liradan atımlara başladı. Haberi sayfa 2’de

Osman Doğan, halkı 
meclisi izlemeye çağırdı 
Dün yapılan Belediye Meclisi’nde verdiği 
dört önergenin de Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve AKP'li möclis üyeleri 
tarafından red edilmesini değerlendiren 
MHP’li meclis üyesi Osman Doğan, 
"İsteyen üstî'sie alınsın'’ diyerek 
"Kurşun ask^r” benzetmesini yaptı* 3’de

Belediye Meclisi Ekim ayının ilk toplantısında muhalefetin önergeleriBikkate alınmadı

Önergelere AKP’den M
ı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guier@hotmail.com

İktidar muhalefeti dinlemeli
Dün yapılan Belediye Meclisi toplantısına 

Bursa’da bulunmam nedeniyle katılamadım.
Gazeteye geldiğimde, Seyfettin’in yazdığı, 

haberleri okuyunca, bu yazıyı yazmaya karar 
verdim.

Gördüğüm kadarıyla, 30 yıldır belediye 
meclisini izlemekteyim.

Belediye’de çoğunluğu olan siyasi parti, 
diğer partilerin önerilerine kulak asmıyor.

Bu kötü alışkanlık bir türlü değişmedi.
Halkın, ilçenin sorunlarını çözmek için 

meclise gönderdiği 25 kişi, mecliste halk için 
yararlı konulan görüşüp kabul etmeli.

Siyaset, grup toplantılarıyla muhalefetin 
sesini kısmakla yapılmaz.

Yapılmamalı da..
MHP’li Osman Doğan’ın meclis gündemine 

getirdiği konular, ilçenin önemli konularıdır.
Muhalefetin de olsa olumlu önergelerini gün*/ 

deme almamak, Gemlik’e ihanettir.
Sayın Belediye Başkanı beş yıl görev yapatı 

ama Çarşı Deresi’nin sorununa biri türlü el 
atmadı.

Çarşı Deresi bir gün Gemlik’in başına bela 
olacak.

O zaman iş işten geçecek.
Belediye Meclisi’ne gelip, koltuklan doldur

mak meziyet değildir.
Bu koltuklarda, Gemlik için güzel kararlara 

birlikte parmak kaldırmak gerekir.
öneriler iktidardan da gelse, muhalefetten 

gelse, doğru olan, güzel olan, halk İçin olan 
konuşulmalı görüşülmeli ve kabul edilmeli.

Yıllarca salt mecliste parmak kaldırmak için < 
gelen üyeleri gördük.

Bir tek kelime bile konuşmadan beş yılı 
bitirenleri gördük. Daha neler neler göreceğiz.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan Ekim ayı olağan ilk 
toplantısında, MHP’li Osman Doğan’ın verdiği 4 
önergede AKP’lilerce görüşülmeden reddedildi. 
Mecliste Çiftçi Malları Koruma Kurulu üyeleri belirlendi.
Belediye Mecli 
si’nin dün yapılan 
olağan genel kurul 
toplantısı, 45 
dakikada jet 
hızıyla sona erdi. 
AKP’liler muhale
fetin verdikleri 
tüm önergeleri 
görüşmeden 
reddederken, 
imar ile ilgili bazı 
konular İmar 
Komisyonu’na 
havale edildi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 2’de

Kaymak taj’e rt peji 

Adana Yüreğir ilçesi Kaymakamlığına atanan 
İlçe Kaymakamımız Sadettin Genç’e, 
önceki gece Atamer Turistik Tesisleri’nde 
veda yemeği düzenlendi.
Gecede, Kaymakam Genç’e övgü dolu konuş
ma Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafın
dan yapıldı. Kaymakam Genç ise, konuşmasın
da Gemlik’ten iyi duygularla ve dostluklar 
kurarak ayrıldığını söyledi. Haberi sayfa 5’de

I

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi
zeytin alımlarına bugün başlıyor

Bu ne şiddet bu ne celal...
Sinirler çelik gibi gergin.
Yurttaş dengesini koruyamıyor.
Önceki gün adliyenin önünde bıçaklama 

olayı..
Devamında yaralıların kaldırıldıkları tıp 

merkezindeki tartışmalar.
Ve ölüm.
Gerçi, bu tür olaylar sıkça rastlanan tür

den.
Ama normal mi?
Asla..
Hukuk varken, doğrudan infaz niye..
Psikolojisi bozulan toplumda taşkınlıklar 

artıyor.
Ekmek kaygısına düşen ve gelecekten 

umutlarını kesen yurttaş saldırganlaşıyor.
Trafikte yapılan hatalar ve ardından adam 

öldürmeye kadar varan tartışmalar.
Bütün yollar aynı kapıya çıkıyor.
Oysa;
Gerilmeden mutluluk içinde yaşamak çok 

mu zor.
Sinir denetimi olanaksız mı?
Ani gelişen olaylara hoşgörüyle bakılamı- 

yor mu?
Aslında bakılır. i
Bakılır da..
Kitle iletişim araçları denilen televizyonlar 

ve gazetelere de bir göz atmak
gerek.
Vurdulu kırdılı,mafya vari diziler, yazılar 

tansiyonu yükseltiyor.
Tansiyonu yükseltmekle kalsa iyi..
Yangını ateşliyor.
Şiddeti körüklüyor.
Bir okur,esnaftan..
Yaşanan tüm gerginliklerin nedenini üç 

beş sözcükle özetledi;
"Bunlar başımıza bir geldi, belaları da 

yanında getirdi. Ekonomi rayından çıktı. 
Bunların iş bilmezliği yüzünden dış ilişkiler 
nanay.

itibar mitibar hak getire.
Kimse de bir şey yapamıyor.
Tüm kurumlan avuçlarının içine almışlar.

Oynatıp duruyorlar."
Okurumuzun düşüncesine katılalım ama..
İnsafsızlık etmiş olmaz mıyız?
Çünkü onlar oraya gökten zembille inmedi.
Yurttaşlar tarafından seçildi.
Adamın biri hamama gitmiş.
Banyosunu almış.
Giyinecek
Bir de ne görsün .
Elbiseleri yok.
Doğal olarak hamam görevlisine sormuş.
-Elbiselerim nerede?
-Ben nereden bileyim arkadaş. Elbisene 

sahip çıksaydın diye paylamış.
Bakmış ki adam olacak gibi değil.
Hamamcı çok üzerine gidiyor.
Durmuş durmuş sonunda patlamış;
- Be kardeşim demiş.
Tamam ben suçluyum da hırsızın hiç mi 

kabahati yok.

Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Kalkınma 
Kooperatifi 2004 - 
2005 zeytin alım 
kampanyasını 
başlatıyor.
Katırlı Köyü 
Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, zeytin 
alım kampanyasını 
bugün başlatacak
larını ve tavan 
zeytin barem fi 
yatının kesintisiz 
en az 4 milyon 
liradan üyelerin 
eline para geçmesi-

Önergelere AKP’den ‘Red’
Belediye Meclisi’nin dün yapılan Ekim ayı olağan ilk toplantısında, MHP’li 
Osman Doğan’ın verdiği 4 önergede AKP’liîerce görüşülmeden reddedil
di. Mecliste Çiftçi Malları Koruma Kurulu üyeleri belirlendi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılan Ekim ayı 
olağan toplantısın
da MHP’li meclis 
üyesi Osman 
Doğan’ın verdiği 
dört önerge de 
AKP'liler tarafından 
reddedildi.
AKP'li Refik Yılmaz, 
Selim Yavuz ve 
DYP'li Gökhan 
Taylan'ın mazeretleri 
nedeniyle Belediye 
Meclisi 22 kişiyle 
toplandı.
Toplantı öncesi 
MHP’li Osman 
Doğan’ın gündemde 
görüşülmesi için 
verdiği üç önergeye 
de DYP'li meclis 
üyeleri ‘Evet’ derken 
AKP'li üyeler ve 
Başkan Mehmet 
Turgut ret oyu 
kullandılar.
ÖNERGELERE 
AKP'LİLERDEN 
RED OYU 
önergelerden ilki 
Çarşı Deresi hakkın
da öldü. Derenin 
açık olan kısımların
da biriken pisliğin 
çevrede oturanların 

ni sağlayacaklarını, 
diğer barem fiyatla 
rının ise günün 
koşullarına göre 
belirleneceğini 
söyledi.
Tüm ortakların 
zeytinlerini bu yıl 
alacaklarını belirten 
Başkan Bayrak, 
zeytinin az olması 
nedeniyle erken 
kararan zeytinlerin 
alınacağını böylece 
zaiyatın önüne 
geçileceğini 
söyledi. Geçtiğimiz 
sene 150 ton zeytin 
alındığını, söyleyen 
Katırlı Köyü 
Kalkınma 

şikayetlerine yol 
açtığı belirtilirken, 
kapalı olan kısmında 
ise biriken ozon 
gazı'nın tehlike 
yaratabileceği göz 
önüne alınarak temiz 
lenmesi ve modern 
balık lokantalarının 
yapılması hakkında 
idi. Bu önerge gün
deme alınmadan oy 
çokluğu ile red
dedilirken, ikinci 
önerge olan sürekli 
aş evi yapılması öne 
risini de mecliste 
aynı şekilde oy çok
luğu ile reddedildi. 
MHP’li meclis üyesi 
Osman Doğan’ın 
verdiği üçüncü öner 
gede ise, Gemlik'te 
şehitler için anıt 
yaptırılmasını 
isteniyordu.
Önergeye, AKP'li 
üyeler ve Başkan 
Mehmet Turgut 
tarafından red oyu 
verildi. Osman 
Doğan’ın dördüncü 
önergesin olan, 
meclis görüşme 
lerinin videolu kayıt 
sistemi ile görün
tülenmesi istemi de 
oy çokluğu ile

Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
400 ton zeytin 
alacak kapasitede 

reddedildi.
Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından Meclise 
verilen bir başka 
önergede ise 
Demirsubaşı Mahal 
lesi’nde bulunan 
Karakaş Apartmanı 
kanalizasyonunun 
sıkıntı yaratması 
nedeniyle geçecek 
hattın istimlak 
edilmesi istendi. 
Bu önerge görüşül 
mek üzere imar 
Komisyonuna 
havale edildi.
TEDAŞ'ın ilçe içinde 
yapacağı beş adet 
trafo yeri için imar 
değişikliği teklifi 
aynı şekilde imar 
komisyonuna havale 
edilirken, Hacı 
Bektaş-ı Veli Derneği 
tarafından derneğin 
yaptırdığı yerin din 
alanı olarak belirlen
mesi isteği oy 
çokluğu ile imar 
komisyonuna 
havale edildi.
BÜTÇELER 
KOMİSYONA 
Belediye Meclisi’nin 
gündeminde 
bulunan 2005 yılı 
Belediye vergi,

depoların 
hazırlandığını da 
söyledi.

resim ve tarifeleri ile 
2005 yılı Belediye 
gelir ve gider bütçe
si ile bütçe karar
namesi oy birliği ile 
komisyonlara havale 
edildi. Geçtiğimiz 
Haziran ayı toplan- j 
tısında, aday 
olmadığı için seçile
meyen Çiftçi Malları 
Koruma Kurulu için | 
beş asil üyelik için j 
Ali Altıntaş, İsmail ■ 
Biten, Faik Aydın, 
Sadettin Birlik ve 
Mehmet Çevik gizli l 
oyla seçilirken, de 
netleme kuruluna 
ise, Hüseyin Peker, j 
Faruk Ahçı, 
Mehmet Ali Temel, 
Rıdvan Konakçı ve | 
Hüsnü Usluoğlu 
seçildiler.
Belediye Meclisi’nin J 
dünkü oturumunun 
gündeminde bulu- 1 
nan son madde 
ise imarla ilgili 
konular görüşülmek j I 
üzere komisyona 
havale edilirken bir ] I 
sonraki meclis otu- 11 
rumunun 14 Ekim | 
2004 Perşembe 
günü olacağı 
açıklandı.
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leşi reddedilen MHP’li Osman Doğan, AKP li meclis üyelerini kurşun askere benzetti

Osman Doğan, halkı 
meclisi izlemeye çağırdı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
2un yapılan Belediye 
'.'edişi nde verdiği 
lort önergenin de 
Belediye Başkanı 
Vehmet Turgut ve 
AKP'li meclis üyeleri 
rafından red 
dilmesini değer

in diren MHP'li meclis 
yesi Osman Doğan, 
steyen üstüne akn- 
ı" diyerek

Kurşun asker” 
enzetmesini yaptı, 
azılı açıklamada 
ulunan Osman 
oğan, "Üzülerek ifade 
‘mek zorundayım ki 

Semlik halkı maalesef 
sahipsizdir. Oy vererek 
'endi sorunlarına 
:ozüm bulmak için 
-elediye meclisine 
gönderdikleri siyasi- 
erin ne derece fikir 
ürettiklerini, fikir 
üretenleri ne derece 
desteklediklerini ne 
boyutta vatandaşın 
sorunları çözdüklerini 
görmelerini isterim." 
dedi.
Sorumlu bir belediye

meclis üyesi olarak 
halkımızın sorunlarına 
yönelik hazırladığı 
4 adet önergenin 
görüşmek üzere 
gündeme alınmasını 
engelleyenlerin 
gerçekten vicdan
larının sesini 
dinleyerek mi 
gündeme alınmasını 
reddettiklerini merak 
ettiğini söyleyen 
Osman Doğan, "Yoksa 
aceleleri vardı da 
görüşmeye vakitleri mi 
yoktu?" diye sordu. 
Önergelerinin red 
edilmesinin 
demokratik hak 
olduğunu kabul eden 
Osman Doğan, "Benim 
isyanım demokratik 
tercihin şekline yöne
lik değil, muhtevasına 
yöneliktir. Önergemin, 
hiç sorgulamadan salt 
grup kararı kokan bir 
davranışla gündeme 
alınmasını reddetmek 
sorumlu belediye 
meclisi üyesi davranışı 
olarak düşünmek bana 
gerçekten zor geliyor.

TATLI

Erol GÜRÇAY

Önergem Çarşı Deresi 
ve garaj altının 
pislik ve patlama 
tehlikelerinden 
Gemlik’i korumak, 
fakir insanlarımızın 
faydalanacağı aşevinin 
açılması, Gemlikli 
şehitlerimizin 
hatırasını yaşatmak 
için bin anıt 
yapılması, ve meclis 
görüşmelerinin video 
bant kayıtlarına 
alınmasıydı" dedi. 
DYP'li üyeler dışında 
kalan AKP'li tüm 
üyelerin önergeleri 
görüşmek dahi 
istemediklerini üzün
tüyle karşıladığını 
söyleyen MHP'li 
meclis üyesi Osman 
Doğan, "Demek ki bu 
meclis üyelerimizin 
meclis ve halkımız 
huzurunda ne çarşı 
deresi kirliliği ile ne de 
aş evi ile veya 
Gemlik'li şehitlerimizi 
hakkında söyleyecek 
bir kelimeleri dahi yok. 
Meclis görüşmelerinin 
video bant kaydına 
alınmasını neden 
istemezler. Gemlik’in 
sorunlarını görüşmek
ten adeta kaçarcasına 
45 dakika ile çalış
maları sınırlamanın, . 
halkımız tarafından 
görüntülenip 
seyredilmesinden mi 
korktular.
Parti gurup kararına 
uymak elbette olağan 
bir davranış biçimidir. 
Ama, tabiri yerindeyse 
körü körüne hiçbir fikir 
beyan etmeden 'hep

beraber kol kaldırıp 
indirmek' hangi 
arkadaşımın 
samimiyetle içine 
siner. Verdiğim 
önergeler hiçbir siyasi 
çıkar taşımayan, 
tamamen halkımızın 
istekleriydi" 
görüşünde bulundu. 
Belediye Meclisi'nin 
benzer bir teklif olan 
Hacı Bektaş-i Veli 
Derneği’nin dinsel ve 
kültürel alan tekliflerini 
hep beraber onaylayan 
AKP'li meclis 
üyelerinin aynı 
duyarlılığı aşevi ve 
Şehitler Anıtı içinde 
göstermelerini tüm 
Gemlik halkının da 
beklediği söyleyen 
Osman Doğan yazılı 
açıklamasını şöyle 
bitirdi:
"Gemlik halkını 
önümüzdeki günlerd 
yapılacak olan meclis 
toplantılarını izlemeye 
ve seçtikleri insanların 
nelerle ilgilendiklerini 
görmeye ve bu duru
mu değerlendirmeye 
davet ediyorum.
Şayet vermiş olduğum 
ve AKP grubunca 
görüşülmesi 
reddedilen 
önergelerimin özü 
Gemlik halkının sorun
ları değilse halkımdan 
özür dilerim.
Yok şayet sorunları 
ise seçtikleri insan
ların mecliste yaptık
ları çalışmaları takip 
etmelerini ve 
değerlendirmelerini 
bekliyorum"

Hastanede Demir Kapan
Bursa Devlet Hastanes’ni, Haşim 

İşcan yaptırmıştı.
O zamanki adı, “Memleket 

Hastanesi” idi.
Şimdi adı resmileşti.
Ama. Eski ismi mermer oyma 

üzerinde hala duruyor.
Devlet Hastanemiz bakımlıdır.
Tüm Bursa halkı, bu bakımdan 

şanslıdır.
Her gelen yeni bir ilave yaptı.
Temizlikten dün verilmedi.
Ufak tefek k surları olsa bile, tüm 

emsallerinden daha bakımlıdır.
Hastanenin geniş bir “acil girişi” var.
Girişte bir de park yeri var.
Park yerinin başında bir de demir 

kapan var.
Eğer yanlış giriş yaparsanız tüm 

lastikleriniz patlar.
Aslında girişte geniş bir ikaz panosu 

var.
Ama. Gece yarısı gergin gelen 

sürücülerin gözü, pano mano görmü 
yor. |

Çatalfırında bir arkadaşım, gece 
kızını acile götürüyor.

Heyecan var. i
Gerginlik var.
Bir de karanlık var.
Yanlış giriş yapıyor.
Dört lastik birden patlıyor.
İnsanın o andaki ruh halini düşünün.
Acaba bizim arkadaş mı, gafil avlan

mıştı.
Yoksa. Bu demir kapanın, başka 

sabıkaları da varmıydı.
Çevredeki taksi şoförlerinden, bir 

araştırma yaptım.
Geçen hafta bir gece, bir saat içinde 

üç araç kapana tutulmuş.
Hepsinin, ön lastikleri patlamış.
Aslında bu görevi, inen ve çıkan bir 

kol da görebilir.
Kimseni canı yanmaz.
Güzel hastanemize de bu düzenleme 

yakışır.

GÜNÜN SÖZÜ
Hava için gökgörültüsü neyse, 
İnsanın ruhu için, 
Hayal kırıklığı da odur.

“Shiller”

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HHİ

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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“Savaşların asıl sebebi 
ekonomik farklar”

Dünya ekonomisi 
büyüme rekorları 
kırarken, bu 
ekonomik gelişme 
ve büyümeden 
dünyanın geniş 
bir kesimi nasibini 
alamıyor. Bu den
gesiz durum, 
dünya barış ve 
istikrarını tehdit 
ediyor. Hala şid- A 
detten ve silahtan 
çok açlık can alıy
or. Yoksulluk ve 
ekonomik kalkın
madaki adaletsiz
likler terörün 
beslendiği odak
ların başında 
geliyor.
Dünya ekonomisi 
büyüme rekorları 
kırıyor Son 30 
yılın en büyük 
ekonomik 
gelişmesinin 
yaşandığı 2004’te 
dünya ekonomisi 
yüzde 5 büyüdü. 
Konjonktürün 

yükselişte 
olmasında yalnız
ca Kuzey 
Amerikan 
ekonomisi değil, 
Batı Avrupa, 
Japonya, Çin ve 
Hindistan da etkili 
oluyor. Öyle 
görünüyor ki, 
Birleşmiş Milletler 
tarafından belir
lenen 2000'li yıl
ların başında 
belirlenen 
milenyum hedefi, 
2015 yılında tuta
cak. Hedef, o yıla 
kadar dünya 
üzerinde yaşayan 
yoksul sayısını 
yarıya indirmekti. 
Ancak rakamlar 
pek gerçeği yan
sıtmıyor.
Ekonomik 
büyümeden 
dünyanın geniş 
kesimleri hala 
yeterince nasibini 
alamıyor. Bu 

tespit, özellikle 
üzerinde çokça 
konuşulan, 
şikayet edilen; 
ama durumu 
düzeltici herhangi 
bir adım atıl
mayan Afrika 
kıtası için geçerli. 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ve 
Dünya 
Bankası'nın genel 
kurulunda, 
ekonomik büyüm
eye ilişkin bu iç 
açıcı manzaranın 
yanı sıra tedirgin
lik kaynağı başka 
faktörler de etkisi
ni hissettirdi.
Petrol fiyatlarının 
önlenemez tır
manışı bu faktör
lerden sadece 
biri. Asıl tedirgin
liğin adı: Terör. 
Yoksulluk, çocuk 
ölüm oranlarının 
hala yüksek 
olması, eğitim 

eşitsizliği, yolsu
zluk, uyuşturucu 
ticareti ve 
ekonomik kalkın
madaki adaletsiz
likler. Bunlar, 
tartışmasız 
terörün beslendiği 
odaklardan. 
Hala dünya 
nüfusunun yarısı, 
günde 2 dolardan 
daha az bir gelirle 
yaşıyor; hatta 
insanlığın beşte 
biri günde 1 
dolardan daha az 
bir gelirle yetin
mek zorunda. 
Daha da ürpertici 
bir rakam: 
Önümüzdeki 25 
yıl içinde dünya 
nüfusu 2 milyar 
daha artacak.
Sözü edilen nüfus 
patlamasının 
yüzde 95'i 
gelişmekte olan 
ülkelerde 
yaşanacak.

KPSS sonuçları 
açıklanıyor

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Mehmet Ali 
Şahin, 2004 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 
(KPSS) yer
leştirme 
sonuçlarının 
bugün açık
lanacağını 
söyledi.
Şahin, 
Başbakanhk'ta 
düzenlediği 
basın toplan
tısında, 
ÖSYM tarafın
dan gerçekleştir
ilen 2004 
KPSS yer
leştirme 
sonuçlarının 
bugün saat 
10.30'dan

I itibaren

ÖSYM'nin
"www.osym.gov. 
tr" internet 
adresinden 
yayınlanacağını 
bildirdi.
Başbakan 
Yardımcısı
Şahin, 714 bin 
957 kişinin 
sınav 
sonuçlarına 
göre 
yerleştirme 
talebiyle 

başvurduğunu 
ve bu adaylar
dan 5004'ünün 
atamasının 
yapıldığını 
belirtti.
Şahin, ÖSYM'nin 
Kasım ayında 
ek yerleştirme 
yapacağını 
ve adaylardan 
tekrar 
başvuru alı

nacağını ifade 
etti.

http://www.osym.gov
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Kaymakam Genç’e veda yemeği
Adana’nın Yüreğir 
ilçesine atanan 
Kaymakam Sadettin 
Genç için
Veda Yemeği” 

düzenlendi, 
önceki gece Atamer 
Hotel Tesisi’nde 
düzenlenen yemeğe, 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Ayhan Aygün ve 
Cumhuriyet savcıları, 
yargıçlar, daire 
müdürleri, Kayma 
kamlık personeli, 
Ticaret Odası ve 
Ticaret Borsası tem
silcileri, iş adamları, 
sanayi kuruluşlarının 
temsilcileri, banka 
müdürleri katıldılar.

için” dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut da 
yaptığı övücü konuş
masında, Kaymakam 
Genç’in yaptığı her 
işte kendisini teşvik 
ettiğini belirterek, 
“Sayın Kaymakamım 
Gemlik için kazançtı. 
Kişiliğiyle, tecrübe
siyle, dürüstlüğüyle, 
samimiyetiyle örnek 
bir idareci oldu.
Hayatımda birçok 
idareci ve Kayma 
kam gördüm, ama 
Sayın Kaymaka 
mimin yeri bambaş
ka. Aramızdan ayrıl
masından dolayı 
üzüntümü ifade ede
cek kelime bulamı 
yorum. Kaymakam 
lıktan sonra da 
dostluklarımız devam 
edecektir. ” dedi.

adına armağan verdi. 
Dah sonra Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe de 
Kaymakam Genç’e 
plaket sundu.

Gece, Erselin 
müziği ve eğlence 
ile son buldu. 
Aşağıdaki fotoğraflar
da geceden 
görüntüler 
görülüyor.

Dr. Ömer ARTAR
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı

Sağlık Köşesi

Gecede konuşan 
Kaymakam Sadettin 
Genç, beş yıl görev 
yaptığı Gemlik’ten 
güzel anılarla ayrıldı 
ğını, büyük dostluk
lar kurduğunu 
belirterek, “Görev

Daha sonra 
Kaymakam Sadettin 
Genç’e üzerinde 
Gemlik fotoğrafı 
bulunan bir plaketi 
armağan etti.
Daha sonra Hükümet 
Personeli adına Yazı j

süremin olması 
nedeniyle sizlerden 
ayrılıyorum. Ama, 
sizleri hiç unutmaya
cağım. Burada güzel 
dostluklar edindim. 
Yüreğir’e gelip acı 
kahvemi mutlaka

İşleri Müdürü İbrahim 
Ay da Kaymakam 
Sadettin Genç’i 
öven ve başarılarını 
dile getiren bir 
konuşma yaptı.
Ay, ayrıca Kaymakam 
Genç’e personel

FEBRİL KONVÜLSİYON (FK) 2 
KOMPLİKE F.K.
15 dakikadan uzun sürer
Parsiyel (lokal) ya da jeneralize olabilir 
24 saat içinde 1'den fazla nöbet
38.5 'dan düşük ateş de nöbet
Postiktal bulgu var ( nöbet sonrası uyku, 

yorgunluk,hareket kaybı)

FEBRİL STATUS
30 dakikadan fazla süren ya da 30 dakika 

içinde arka - arkaya tekrarlayan nöbetlerdir. 
Bu 30 dakika da bilinç kapalıdır.

AYIRICI TANI;

1)Akutsempt natik konvülsiyonlar.
- Ateşli her ko ıvülsiyon FK değildir. (Su 

tuz denge bozuklukları da ateş ve nöbet 
yapabilir)

- SSS enfeksiyonu (Menenjit)
- Sodyum, Kalsiyum, Şeker düşüklüğü
- Bağırsak Enfeksiyonları
- İntoksikasyonlar (Zehirlenmeler)
- Koreo atetoz (Herhangi bir ateşli 

hastalık ile tesadüfen bir arada olabilir)
- Tik - Tremar
- Shuddaring Atak (4-6 ayda korku, kızma 

ile olan titreme kaslarda sertleşme)
- Rigor: Ateş sırasında titremeler ya da 

kas spazmı. Enfeksiyon ile birlikte olup bil
inç açıktır.

DEĞERLENDİRME :
Ayrıntılı öykü, aile öyküsü ve dikkatli 

muayene ile değerlendirme yapılır.
- Ateş nedeni araştırılır.Kan idrar tahlilleri 

yapılır.
Belden su alma (LP: Lomber 

Ponksiyon) aşağıdaki durumlarda gerekir.

LP Endikasyonları:
- 12 aydan küçükse;
- Lokal konvülsiyon, hipotansiyon, deride 

döküntü, siyanoz (morarma) varsa
- Komplike F.K. ve letarji (duyu ya da 

hareket kaybı) var ise
- Önceden antibiyotik almışsa
- 48 saat önce muayene yapılmışsa

LP'den önce ayrıntılı öykü ve nörolojik 
muayene yapılmalıdır. Nörolojik gelişim ve 
aile öyküsü sorulmalıdır.

EEG (Beyin Elektrosu)
- Nöbetten 7-10 gün sonra çekilmelidir.

(Ateş ve viral enfeksiyon bulguları etkiler)
- Basit F.K. ve 1. nöbette EEG gerekli 

değildir.

BBT (Beyin Tomografisi)
- Basit F.K* da gerekli değildir.
- Komplike de çekilmelidir.

İLK F.K.'DA RİSK FAKTÖRLERİ
1.-2. akrabalarda F.K geçirme 

öyküsü varsa
Yenidoğan servisinde 30 gün ve 

üzerinde tedavi olmuşsa
Nörolojik gelişim bozukluğu varsa
Yuvaya devam ediyorsa

( İki risk faktörü varsa F.K riski yüksek
tir. ) Devamı yarın
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Burcunuza göre zayıflayın
Uzmanlar, insanların 
davranışlarında etkili 
olduğuna inanılan 
burçların, yemek 
alışkanlıklarında da 
belirleyici olduğunu, 
bu nedenle diyet 
yaparken burca göre 
davranmak gerektiğini 
belirttiler.
Uzmanlar, diyet 
yaparken burçların 
özelliklerine uygün 
davranmak gerektiğini 
belirttiler. www.hekim- 
ce.com adlı siteden 
derlediği bilgiye göre, 
burçlara göre diyetler: 
Koç: (21 Mart-20 
Nisan): Abur cubur 
yemeye meraklısınız. 
Sizin için tehlike çan
ları çalıyor. Tuz ve 
alkolden uzak durarak 
bunun yerine bol bol 
su için. Domates, 
patates, soğan, kuru 
fasulye, mercimek, 
karnıbahar, marul, 
yeşil salata, ıspanak, 
turp, pirinç, zeytin, 
elma, balkabağı, ceviz 
gibi besinleri haftalık 
beslenmenize ekleyin. 
Boğa: (21 Nisan-21 
Mayıs): İleride kilo
larınız sıkıntıya neden 
olabilir.
Karbonhidratlardan 
kaçının. Aksi takdirde 
tombul bir kişi olur

sunuz. Düşük nişasta, 
yağ ve şeker içeren bir 
diyet beslenme hay
atınızın gerekli bir 
parçası olmalı. Doğal 
iyot içeren besinler, 
balık ve deniz mahsura 
leri, yumurta, 
karaciğer, böbrek, 
ıspanak, pancar, taze 
mevye ve yeşil salatayı 
tercih edin. Su sizin 
için hayatın 
vazgeçilmezi olmalı, m 
İkizler: (22 Mayıs-21 
Haziran): Yemek 
yerken acele hareket 
ediyorsunuz. Bu 
hareket sizin 
sağlığınızı etkiler hale 
gelmiş. Yemekleri 
çiğnemeden yutmayın. 
Az ama sık yemeyi 
prensip haline getirin. 
Kemiklerinizin sağlıklı 
olmasını istiyorsanız, 
sağlıklı beslenin. İki
zlerde kan pıhtılaşması 
*sık görülür, balık, 
tereyağı, köy peyniri, 
havuç, portakal, grey
furt, şeftali, erik, üzüm 
suyu, kuru üzüm ve 
T=dem beslenme list
enizde vazgeçilmez 
besinler olmalı. 
Sakinleşmek ve 
huzurlu olmak için 
şifalı bitkiler ve kafein- 
siz çay size göre.
Yengeç (22 Haziran-23

Temmuz): Duygusal 
olmanız sizin beslen
me alışkanlıklarınızı da 
etkiliyor. Üzüldükçe 
böreklere, keklere, 
dondurma ve şeker
lemelere sarılıyor
sunuz. Yengeçler, 
nişastalı yiyecekler
den, şeker tuz ve 
baharatlardan uzak 
durmalı. Vücudunuz 
kalsiyuma fazlaca 
ihtiyaç duyar. Düşük 
yağ içeren süt, peynik 
ve yoğurt, kıvırcık 
lahana, domates, sala
ta ve marul bol miktar
da taze sebze ve 
yağsız protein sizin cilt 
ve mide sağlığınız 
açısından iyi olur. 
Arslan (24 Temmuz-23 
Ağustos): Yemek sizin 
için adeta bir zevk 
haline gelmiş. Kan 
dolaşımınızın düzenli 
olması için sığır, kuzu 
ve kümes hayvan
larının eti, karaciğer, 
çiğ yumurta sarısı, 
kereviz, elma, incir, 
şeftali, limon ve badem 
sizin için ideâl.
Başak (24 Ağustos-23 
Eylül): Şekerleme dey
ince siz akla geliyor
sunuz. Özellikle çikola
ta hayatınızın 
vazgeçilmezi. Bu yiye
ceklerden uzak dur

malısınız. Çünkü 
kalbinizde problem 
oluşturabilir. Tuz, buğ
day, çavdar, yağsız 
sığır ve kuzu eti, 
peynir, zeytin, por
takal, limon, kavun, 
elma, armut sizin ideal 
yiyeceğiniz. Kavun, 
elma, armut kısmen 
cildinizi temizlemek ve 
saçlarınıza bakım 
sağlamak için yardımcı 
olur.
Terazi (24 Eylül-22 
Ekim): Terazi burcun- 
dakiler, bezelye, mısır, 
havuç, ıspanak, buğ
day, yulaf unu, elma, 
çilek, badem ve kuru 
üzüm hep elinizin altın
da olmalı. 
Böbrekleriniz için çok 
fazla asitli içecekler
den uzak durun. İnce 
ve zarif bir beden için 
ince dilimler faydalı 
olur.
Akrep (23 Ekim-22 
Kasım): Burcunuz üre
tim organlarını temsil 
eder. Solunum yolları 
problemleri yaşaya
bilirsiniz. Tahıllardan 
yapılmış ekmekler, 
balık ve deniz ürünleri, 
salata, soğan, kırmızı 
turp, taze meyve ve 
sebzeler içeren bir 
diyet size göre 
Yay (23 Kasım - 20

Aralık): Burcunuz 
kalçalar, bacak üstleri 
ve karaciğeri temsil 
eder. Doğal beslenmek 
için kabuklu meyveler 
ve sebzeleri tercih 
edin. Bolca çiğ sebze, 
yeşil biber, patates, 
incir, kuru erik, çilek, 
elma, armut ve taneli 
tahılları yemeniz 
tavsiye edilir 
Oğlak (21 Arahk-18 
Ocak): Çalışkan bir 
yapınız var ve 
çalışırken de farkında 
olmadan öğün atlıyor
sunuz. Oysa bu sizin 
için çok zararlı.
Vücudunuzun vitamin 
ve minerallerden 
oluşan geniş bir besin 
karışımına ihtiyacı var. 
Lahana, kereviz, 
yağsız etler, limon, 
portakal, inek sütü, her 
türlü peynir, balık, 
yumurta sarısı, buğday 
ve incirle aranızın çok 
iyi olması gerekir. 
Kayısı, badem yiyerek 
kuru ve alerjik eğilimli 
cildinizi canlandırın. 
Sigara ve sigara 
dumanından uzak 
durun
Kova (19 Ocak - 20 
Şubat): Vücudunuzun 

sürekli C vitaminine 
ihtiyacı var. Yemek 
tarzınız yenilikçi. Bu 
nedenle değişik 
lezzetler tatmayı seviy
orsunuz. Deniz ürün
leri, brokoli, havuç, 
turp, balkabağı, 
ıspanak, elma, şeftali, 
limon, portakal, grey
furt, nar ve ananas 
sizin için doğal besin
ler.
Balık (20 Şubat-21 
Mart): Katı ve sıkıcı 
diyetler size göre 
değil. Yüksek proteinli 
proteinli, düşük yağ ve 
şeker içeren diyet 
uyguladığınız zaman 
kendinizi çok daha iyi 
hissedersiniz.
Demir eksikliği, 
anemi ve düşük 
tansiyona sebep olur. 
Diyetlerinizde zengin 
demir içeren karaciğer, 
yağsız sığır eti, kuzu 
eti, yumurta sarısı, 
beyin, ıspanak, soğan, 
arpa, marul, 
buğday ekmeği, kuru 
fasulye, elma, üzüm, 
limon, portakal,şeftali, 
hurma kuru erik ve 
üzüm ile maydanoz 
tavsiye ediliyor

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 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. 513 11 86
İlçe Seç. Md, 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

METRO 513 12 12
Aydın Türizm 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
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 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

BB^ Bl;\
M! tefe

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAR

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY
■ifdsOtfi2.5Ö0.000 TL •’

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ Mi? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 53 67

http://www.hekim-ce.com
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Anadolu Liselerine 4. ek 
yerleştirme bugün başlıyor
Ankara'daki 
Anadolu Liselerine 
4. ek yerleştirme 
için başvurular 
bugün başlayacak 
ve 9 Ekim 
Cumartesi günü 
saat 12.00'ye 
kadar kabul 
edilecek.
Başvurular, 
"www.and06.com" 
internet adresinden 
yapılacak.
Konuya ilişkin 
detaylı 
bilgiler de 
sitede 
yer alıyor.
4. önkayıtlarda 
yerleşen adayların 
kesin kayıtları, 
11 Ekim Pazartesi 
günü mesai 
saati içerisinde 
yapılacak.
Ankara'daki 
Anadolu liselerinde

16 boş kontenjan 
bulunuyor.

Kontenjanların 
dağılımı şöyle:

- Ankara Anadolu
Lisesi (Alm.) 1

- Ankara Atatürk
Lisesi 2

- Çankaya Anadolu
Lisesi 1

- H.Ömer Tarman 
Anadolu Lisesi 
(Alm) 1

- İncesu Anadolu
Lisesi 2

- Milli Piyango

Anadolu Lisesi 
3

- Etimesgut 
Anadolu Lisesi
1

- F. Kemal Mumcu 
Anadolu Lisesi
1

- Atatürk Anadolu 
Lisesi 2

- Çubuk Anadolu
Lisesi 1

- Kazan Mustafa 
Hakan Güvençer 
Anadolu Lisesi 1

CetoMŞonkaç?
Hangi cep tele
fonu ne kadar

. radyasyon

S-?

■F W
yayıyor? Cep r » ’ jç A <■
telefonu.üreti
cileri, ürün

(eh

lerinin yaydığı \ A
radyasyonu
internet > w
üzerinde /
yayımlıyor. «1 1 F
Yayınlanan
değerler, kul

y | yp*

lanıcıları rahat- j y f r
lattı! verileri belirleyen rekabete yol
İyi haber, radyasyon Uluslararası açması endişe
hiçbir telefon değerlerine yer İyon ize si taşıdığı
'tehlikeli' değil vermeye Olmayan bildirildi.
Avrupa'da başladı. Radyasyondan İşte o değerler
yaygın kul Telefonların Koruma Bazı cep tele
lanılan cep yaydığı Komisyonu, 2 fonlarının yay
telefonlarının radyasyonun watt/kg'ın dığı radyasyon
yaydığı vücut tarafın üzerindeki değerleri
radyasyon dan emilme radyasyonu şöyle:
değerleri önce hızını gösteren tehlikeli buluy Nokia 1100
ki günden radyasyon mik or. Bundan 0.67
itibaren inter tarlarının 0.12 .böyle, ürün Nokia 6230
net üzerinden watt/kg değeri lerinin yaydığı 0.59
açıklanmaya ile 1.5 watt/kg radyasyon Sony Ericsson
başlandı. değeri arasın değerlerini T610 0.8
Dünyanın belli da değiştiği, kitapçıklarda Nokia 6610
başlı büyük ancak en da göstermeye 0.73
cep telefonu büyük değerin hazırlanan Motorola V525
üreticilerini dahi insan üreticilerin, 0.9
biraraya sağlığı için radyasyon Motorola
getiren Cep tehdit oluştura değerlerini MPx200
Telefonu Üreti cak 2 watt/kg cihazın 0.12
cileri düzeyine ekranında da Sony Ericsson
Forumu'nun çıkmadığı gösterilmesi 2600 0.16
(MMF) hazır görüldü. taleplerini Samsung SGH
ladığı web Kitapçıkta incelediği, E800 0.32
sayfası, yazacak ancak bazı fir Nokia 9210 /
300'den fazla Bu konudaki maların böyle 9210i
cep telefonu kabul edilebilir bir uygula 0.34.
için SAR adı değerleri manın haksız

_ İYİ DERECEDE ARAÇ KULLANABİLEN 
” BAYAN SÜRÜCÜ ARANMAKTADIR

SATILIK DENİZ MANZARALI DAİRE 
” ORKENT SİTESİ ■ MANASTIR

SATILIK DENİZ MANZARALI
LÜKS DAİRELER HİSAR MAHALLESİ

ÇF SATILIK DAİRE, MANZARALI BALIKPAZARINDA

KUMSAL EMLAK SÜRÜCÜ GELİŞTİRME
Lfir Kumsal Sok. Tibel Otel Yanı 8/A GEMLİK

Tel: (0.224) 514 12 55 GSM : (0.533) 571 80 88

http://www.and06.com
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Turizm gelirlerinde büyük artış
Cari işlemler den
gesinin Ağustos 
ayında fazla ver
mesinde etkili olan 
net turizm gelir
lerinin, bu ayda 
yüzde 5.2 oranında 
artarak, 2 milyar 794 
milyon dolara ulaşa
cağı tahmin edildi. 
Tahmini net turizm 
gelirleri, 8 ayda ise 
yüzde 26.4 oranında 
artarak 8 milyar 428 
milyon dolara ulaştı. 
Kaynağı belirsiz 
para giriş-çıkışını 
gösteren net hata 
noksan kalemi de, 
Ağustos ayında (-) 
96 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Bir başka deyişle 
Ağustos ayında kay
nağı belirsiz 96 
milyon dolarlık çıkış 
olurken, bu yılın 
Ocak-Ağustos 
döneminde 1 milyar 
269 milyon dolarlık 
kaynağı belirsiz 
para girişi oldu. 
Merkez Bankası, 
Ağustos dönemine 
ilişkin ödemeler 
dengesi raporunu 
açıkladı.
Buna göre Ağustos 
2004 ayı cari işlem
ler dengesi, Ocak- 

Ağustos dönemi 
içerisinde ilk defa 
fazla verdi ve geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 87,2 oranında 
azalarak 118 milyon 
dolar fazla kaydetti. 
Geçen yılın aynı 
ayıyla 
karşılaştırıldığında 
Ağustos ayında dış 
ticaret açığı yüzde 
67,9 artışla 2 milyar 
325 milyon dolar 
olarak gerçek
leşirken, net turizm 
gelirlerinin yüzde 
5,2 artışla 2 milyar 
794 milyon dolara 
ulaşacağı tahmin 
edildi. Böylece 
Ocak-Ağustos 2004 
döneminde cari 
işlemler açığı 9 mil
yar 822 milyon dolar 
oldu.
2004 yılının sekiz 
aylık verilerine göre 
dış ticaret, ödemeler 
dengesi gösterimi 
uyarınca geçen yılın 
rynı dönemine göre 
yüzde 93,5 artışla 16 
milyar 255 milyon 
dolar tutarında açık 
verdi.

Bu gelişme, ihra
cat gelirlerinin 
yüzde 31,8 oranında 
artarak 39 milyar

220 milyon dolar 
olarak gerçekleşme
si ve ilk sekiz aylık 
tahmini verilere 
göre bavul ticare
tinin yüzde 10,3'lük 
artışla 2 milyar 632 
milyon dolarına 
ulaşması beklenme
sine rağmen, altın 
dahil ithalat harca
malarının yüzde 
43,4 oranında 
artarak 61 milyar 
791 milyon dolara 
ulaşmasından kay
naklandı.

-HİZMETLER 
DENGESİ-

Hizmetler dengesi 
Ocak-Ağustos 2004 
döneminde, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 24,9 
oranında artarak, 8 
milyar 2 milyon 
dolar tutarında 
fazla verdi.
Turizmle ilgili 3. 
dönem anket çalış
maları henüz 
sonuçlanmadığın
dan, Temmuz ve 
Ağustos ayları için 
kullanılan tahmini 
verilere dayanılarak 
oluşturulan sekiz 
aylık turizm gelirleri, 
bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 

yüzde 25 oranında 
artarak 10 milyar 
186 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Bunun sonucunda 
net turizm gelirleri, 
yüzde 26,4 oranında 
artarak
8 milyar 428 milyon 
dolara ulaştı.
Hizmetler başlığının 
diğer önemli bir 
kalemi olan taşı
macılık kalemi ince
lendiğinde ise gelir
ler, 2003 yılının 
Ocak-Ağustos 
dönemine göre 
yüzde 22,3 oranında 
artarken, ithalattaki 
artışa paralel taşı
macılık kaleminin 
bir alt kalemi olan 
navlun giderlerinde 
gözlenen yüzde 
47,9'luk artıştan 
dolayı taşımacılık 
giderleri yüzde 
39,8 oranında 
arttı. Böylece net 
taşımacılık giderleri 
2004 yılı Ocak- 
Ağustos döne
minde, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
366 milyon dolar 
artarak 672 
milyon dolara 
yükseldi.

Otomotiv ihracatının 
dörttebjriAB^e

Türk ekonomisinin 
lokomotifi haline 
gelen otomotiv sek
törü, yılın 9 ayında 
ihracatının yüzde 
71.6'sını Avrupa 
Birliği (AB) üyesi 24 
ülkeye 
gerçekleştirdi.
Kıbrıs Rum kesimine 
ihracat yapılmazken, 
aday ülke konu
mundaki Romanya 
ve Bulgaristan da 
eklendiğinde, birliğin 
pazar payı yüzde 
73.8'i buldu.
Türk otomotiv sek
törü, ocak-eylül 
döneminde gelişmiş 
batı ülkeleri başta 
olmak üzere, 5 kıtada 
toplam 173 ülke ve 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

özerk bölgeyle 14 
serbest bölgeye ihra
cat yaptı.
Toplam 7 milyar 577 
milyon 762 bin dolar
lık otomotiv ihra
catının, 5 milyar 429 
milyon 931 bin dolar
lık kısmı, Türkiye'nin 
geleneksel olarak en 
büyük ticari partner
leri konumundaki AB 
ülkelerinden sağ
landı.
AB ülkeleri arasında 
Almanya, Fransa, 
İtalya ve İngiltere'ye 
yapılan ihracat, 3 
milyar 800 milyon 
327 bin dolar ile 
toplam otomotiv 
ihracatının 
yarısını geçti.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2004 / 775
Davacı Meliha Taş tarafından davalı maliye 

hâzinesi ve Engürücük Köyü Muhtarlığı aleyhine 
açılan senetsizden tescil davasının yapılan tensi
bi sırasında;

Davacı Meliha Taş Gemlik ilçesi Engürücük 
Köyü Bayırbağlar mevkiinde bulunan doğusu yol 
batısı yol kuzeyi Salih Bayat güneyi yol ile çevrili 
taşınmazın davacı Meliha Taş tarafından senetsiz
den tescili talep ettiğinden dava konusu taşınmaz 
hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihin
den itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 2004 / 
775 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan 
olunur. 07.07.2004 Hakim 37564 B- 5753

GIDI : 
mühendisi *

Deneyimli
Tercihen iyi derecede İngilizce bilen
Orhangazi veya Gemlik’te
ikamet eden
GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR

HANIYDI Müracaat : ZEY - TUR- SAN A.Ş 
Tel : 586 52 O1 - 02 Fax : 586 52 OO 

e-mail : info@zeytursan.com.tr

SATILIK DAİRE
Mı^ros yanında 
4. kat sahibinden 

Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

İBRAHİM AYVAT

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

ANNE
ADAYLARINA 

MÜJDEI
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

OLCAY KUAFÖR
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 OO 50

mailto:info@zeytursan.com.tr
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Türkiye’nin en
sağlıklı balı Yalova’da

Yalova'daki 
Samanlı 
Dağları'nda ıhla* 
mur, kestane ve 
kır çiçeklerinden 
üretilen balın, 
Türkiye'nin en 
sağlıklı ve yararlı 
balı olduğu 
TÜBİTAK tarafın
dan tescillendi. 
Yalova'nın Termal 
İlçesi'nde 110 
üyeli Arı 
Yetiştiricileri 
Birliği tarafından 
üretilen bal, 
TÜBİTAK'tan 
aldığı tescille

I dünyaca ünlü 
* anzer balına rakip 

olmaya hazır-
। lanıyor. 
TÜBİTAK'ın ana 
lizinin yanısıra

I Karadeniz Teknik 
Üniversitesi

! Öğretim Üyesi 
, Yard. Doç. Drd. 
i Sevgi Kolaylı 

tarafından yapılan 
tahlillerde de 
Samanlı 
Dağları'nda 
üretilen balın 
antioksidan özel
liği bakımından 
anzer balından

daha zengin 
olduğu rapor edil
di. Birlik, alınan 
olumlu raporlar 
üzerine tanıtım 
atağına kalktı. 
Yalova Tarım İl 
Müdürlüğü 
Şube Müdürü 
Vehbi Toktok, 
elde edilen rapor
lardan sonra 
Termal İlçesi'nde 
üretilen balın 
kalitesinin tescil- 
lendiğini söyley
erek, "Bu bal 
kanserin önlen
mesinde insan 
metabolizmasına 
destek veren, 
kalp damar 
hastalıklarına 
neden olan 
oksitlenmeyi 
engelleyici ve 
hücreleri 
gençleştirici 

antioksidan özel
liklerine sahip. 
Bal, yine birçok 
hastalığın 
tedavisinde de 
kullanılıyor. Bu 
yüzden çok talep 
görüyor. Ancak 
kısa sürede ve az 
miktarda 
üretilebilen bu 
balı her yerde 
bulmak mümkün 
olmuyor.
Piyasada üzerine 
ıhlamur balı 
yazılarak satılan 
birçok bal gerçek 
ıhlamur balı değil. 
Zira bu bal koyu 
renkli ve diğerler
ine göre daha 
kıvamlı olur. 
Kokusu ve tadı 
da farklıdır" dedi. 
Yalova'da 
yılda 170 bin 
ton bal 

üretildiğini ifade 
eden Toktok, 
"Yalova, arıcılık 
için çok uygun 
iklim ve flora 
kaynaklarına 
sahip. Anzer 
balından daha 
faydalı ancak 
tanıtım eksik

liğinden dolayı 
yeteri kadar bilin
miyor. Tarım İl 
Müdürlüğü, 
Arı Yetiştiricileri 
Birliği ile birlikte 
el ele vererek, 
yeni dönemde 
tanıtıma 
büyük önem 
vereceğiz. 
Tanıtımda 
başarılı olursak 
balımızı yurt 
dışına rahatlıkla 
ihraç edebiliriz" 
diye konuştu. 
Bursa'da 
düzenlenen tarım 
fuarındaki 
Yalova Tarım İl 
Müdürlüğü 
standında 
tanıtılan bal, 
özellikle yabancı 
ziyaretçiler 
tarafından büyük 
ilgi gördü.

Ettik irelim
ıı

Eylül’de yüzde 8.6 artl
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı, 
Türkiye'de elek
trik üretiminin, 
Eylül ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 8.6, tüketi
minin yüzde 8.7 
oranlarında artış 
gösterdiğini 
bildirdi
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıkla
maya göre, 
Türkiye'nin elek
trik üretimi, Eylül 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 
8.6 oranında 
artarak 12 milyar 
442 kilovvatsaate 
(kwh) ulaştı. 
Elektrik üretim 
rakamının geçen

SATILIK Mıgros yanında 
4. kat sahibinden

DAİRE Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85

yılın aynı ayına 
göre 1 milyar 
kwh artış göster
diği belirtilen 
açıklamada, 
Türkiye'de elek
trik üretiminin 
Ağustos ayında
yüzde 5.5, 
Temmuz ayında 
da yüzde 6.1 
oranlarında artış 
gösterdiği hatır
latıldı.
Açıklamada 
şöyle denildi:

"Üretimin yanı 
sıra Türkiye elek
trik tüketimi de 
buna paralel 
olarak artış gös
terdi. Temmuz 
ayında yüzde 
6.1 ve Ağustos 
ayında
yüzde 5.4 oranın
da artan tüketim. 
Eylül ayında da 
yüzde 8.7 
oranında artış 
gösterdi."

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

Yağışlar 3 gün daha sürecek
Serin ve yağışlı 
hava, yurdun 
güney ve batı 
kesimlerinde 
etkili oluyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan 
"Meteorolojik 
Değerlendirmeye" 
göre, son 24 saat 
içerisinde 
metrekarede 
İstanbul-Florya'da 
34, Kilyos'ta 29, 
Bahçeköy'de 23, 
Mersin'de 20, 
Alanya'da 18, 
Antalya'da 14, 
Sarıyer'de 13,

Dalaman'da 
Ankara'da 2 kilo
gram yağış 
kaydedildi. 
"Meteorolojik 
Değerlendirmeye" 
göre, bugün ve 
yarın, Marmara, 
Ege, Akdeniz, İç 
Anadolu'nun 
güney ve batısı ile 
Batı Karadeniz 
bölgelerinde 
sağanak yağış 
bekleniyor.
Yağışların 
Marmara'nın 
güney ve doğusu 
ile Akdeniz böl
gelerinde etkili 
olacağı tahmin

ediliyor.
Rüzgar bugün 
Marmara, Kuzey 
Ege ile Batı 
Karadeniz böl
gelerinde (poyraz
dan) kuvvetli 
esecek. 9 Ekim 
Cumartesi günü; 
Marmara'nın 
batısı, Ege ile Batı 

Akdeniz dışında 
tüm yurtta görüle
cek yağışların, 
10 Ekim Pazar 
günü Orta ve 
Doğu Karadeniz 
ile Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
devam etmesi 
bekleniyor.
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İHALE İLANI 
T.C. 

M.S.B. 
İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI 

BURSA
ATLAR İÇİN ALTLIK SAP (ÇELTİK SAPI) alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin :
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası

: 2004/ 156302

cj Elektronik posta adresi (varsa) : -

: M.S. B. İç Tedarik Bölge Bşk. lığı - BURSA 
: 0 224 232 21 50 Fax : 0 224 233 06 43

2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı 
b) Teslim (yeri/yerleri)

c) Teslim (tarihi / tarihleri)

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 78.000 Kg. Atlar için Altlık Sap (Çeltik Sapı)
: As. Vet. Okl.ve Eğt. Mrk. K.hğı Krş. Lv. - 
958 Mal Saymanlığı Depoları - Gemlik / BURSA

: Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından 
yükleniciye işe başlama talimatının tebliğ edilmesine 
müteakip işe başlanacaktır.
işin süresi 15 (onbeş) takvim günüdür.

: M.S.B. Bursa iç Tedarik Bölge Bşk. lığı 1 Nolu ihale 
Komisyon Başkanlığı İhale Salonu

: 19/10/2004 Saat: 11.oo
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu

lanacak kriterler:
4.1. - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elek

tronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 

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

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucular ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) , (g) ve (I) 
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

beyannamesi
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin mal ahmı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belir

tilen belgeleri :
a) Gerçek kişilerde noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
b) Tüzel kişiliklerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili 

ticaret sicil memurluğunca verilen belge
Teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.
4.1.11. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamesi
5- İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2.), (4.1.3.) (4.1.4), (4.1.10) da yer alan belgelerin 

her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7- İhale dokümanı M.S.B. İç Tedarik Bölge Başkanlığı - BURSA adresinde görülebilir ve 

20.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokü
manını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 19 /10 / 2004 günü saat 11:00’a kadar M.S.B. BURSA İç Tedarik Bölge 
Başkanhğı’na verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyat
ların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Sözleşme notere onaylaytırılmayacak ve tescil ettirilmeyecektir.

10- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden iitibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.
13 - İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. İlan olunur. B - 5768

KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

YENİ telefonumuzu not aliniz
513 96 83

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Trafik cezasına 
katmerli ceza

Aralık ayında öden
meyen trafik cezaları, 
yeni yılda 3 katı 
olarak tahsil edile
cek. Sadece bu yılın 
son ayında geçerli 
olacak uygulamada, 
100 milyonluk ceza 
bir ay içinde öden
mezse 300 milyon 
lira olacak 
1 Ocak 2005 tarihi, 
Türkiye'de bir çok 
ilkin başlangıcı ola
cak. Yeni yürürlüğe 
girecek kanunlar ve 
yeni paraya geçiş, 
Türk insanının hay
atını değiştirecek. 
Bunun ilk göstergesi 
ise, Maliye 
Bakanlığı'nın uygula
maları.
Maliye Bakanlığı, 
sadece bu yılın 
Aralık ayına özel bir 
uygulama yapacak. 
Aralık ayında cezaya 
çarptırılan sürücü, 
cezasını 10 gün 
içinde öderse hiçbir 
sörun yok. Ama 
11'nci günde ceza, 
yüzde 100 artıyor. 
Ceza yeni yıla kadar 
ödenmediği taktirde 
ise 3 katına çıkıyor.

Mesela, 15 Aralık tar
ihinde 150 milyon lira 
cezaya çarptırılan 
sürücü, 6 Ocak 2005 
tarihinde cezasını 
ödeyecek olursa, 
kendisinden 450 
milyon lira tahsil 
edilecek. Aralık ayın
daki cezanın tebliği 
sürücünün eline 
Ocak ayında ulaşırsa 
ceza 3 katına kadar i 
çıkacak.
YÜZDE 5 FAİZ 
Ancak bu uygulama j 
Aralık ayından Ocak ş 
ayına sarkan cezalar ] 
için geçerli. Yeni yılla, 
birlikte uygulama da 
değişiyor. Trafik 
cezası bir ay içinde 
ödenmesi halinde 
faiz işlemiyor.
Birinci aydan sonra 
da aylık yüzde 5 
gecikme faizi alı
nacak. Cezaya her ay 
yüzde 5 faiz işleye- 1 
cek. 150 milyon lira J 
tutarındaki ceza için 1 
en fazla 300 milyon 1 
lira ceza alınacak. 1 
Faiz cezanın iki katını 
aşsa bile 300 milyon-^ 
dan fazla faiz 
alınmayacak.

BAKICI ARANIYOR
Ev işlerinde çalıştırılmak üzere

BAKICI ARANIYOR
Te!>270 16 16

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 11 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli I
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA
Tel: 513 96 83 ,
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Kanseri önleyen besinler
Kanseri önleyen 

veya iyileştiren sihirli 
bir yemek rejimi mev
cut değil. Ancak dok
torlar, sağlıklı beslen
menin bazı kanser 
türlerinin önlen
mesinde yardımcı 
olabileceğini 
bildiriyor.
Son yıllarda kanser 
ve gıdalar üzerinde 
yapılan bir sürü 
araştırma, bol bol 
sebze ve meyve 
yiyen kişilerin 
'akciğer, bağırsak, 
göğüs, rahim ağzı, 
nefes borusu, ağız 
boşluğu, mide, 
mesane, pankreas ve 
yumurtalık kanserler
ine' yakalanma ihti
malinin başka kişilere 
oranla daha az 
olduğunu ortaya 
çıkardı.
Bilim adamlarının 
ulaştığı sonuçlara 
göre, bol posalı 
(Posa, sebze ve 
meyvelerde olduğu 
kadar ekmek, makar
na, şehriye, pirinç ve 
diğer tahıllarda da 
bulunan bir madde) 
gıdalardan yiyen 
kadınların göğüs - 
kanserine yakâlanma 
riski, çok az posalı

Yardımcı tekniklerle doğan bebekler sağlıklı
Avustralya'da 
yapılan bir araştırma 
IVF gibi yardımcı 
üreme teknikleriyle 
dünyaya gelen' 
bebeklerin eskisine 
oranla daha sağlıklı 
olduğunu ortaya 
koydu.
Avustralya Sağlık ve 
Refah Enstitüsu'nün 
(AIWH) yaptığı 
araştırma, yardımcı 
üre,me teknikleriyle 
doğan bebekler için 
belirtilen negatif 
durumların son iki

। yılda değiştiğini 
ortaya çıkararak 
kısırlık araştırma
cılarına rahat bir 
nefes aldırdı. 
2002’de 
Avustralya'da 
yardımcı üreme 
teknikleri ile doğan 
6 bin 200 bebeği 
izleyen araştırmaya

gıda alan kadınlardan 
daha az.
Vejetaryenlerin 
(Etyemez) diğer 
kişilere oranla 
kansere daha seyrek 
yakalandıkları 
görülüyor. Uzmanlar, 
bunun, hiç et 
yememek anlamına 
gelmemesi gerektiği
ni vurgulayarak, az 
miktarda yağsiz etin, 
sağlıklı beslenmenin 
bir parçası olabile
ceğini kaydediyor. 
Beslenme uzmanları, 
kanser riskini azalt
mak içip hangi 
gıdaların yenmesi . 
gerektiği konusunda 
şu önerilerde 
bulunuyor:
"Her gün en az beşer 
«porsiyon sebze ve 
meyve yiyiniz. 
Ekmek, makarna, 
kahvaltılık tahıllar, 

göre, prematüre 
doğum oranının 
2000'den bu yana 
yüzde 5.3 düşüş 
göstererek yüzde 
27'ye gerilediği 
belirtildi. Düşük kilo
lu (2.5 kilodan az) 
doğan bebeklerin 
sayısının yüzde 4 
oranında azaldığını 
ortaya çıkaran 
araştırmaya göre, 
doğum öncesi ölüm
lerde de düşüş 
görüldü.
AIWH Ulusal Doğum 
İstatistikleri Ünitesi 

pirinç, diğer tahıllar, 
patates, kuru bezelye 
ve fasulye gibi 
nişastalı ve yağı az 
besinlerden bol bol 
tüketiniz. Az yağlı ve 
bol posalı bir yemek 
rejimi ile düzenli egz
ersizi birleştirerek - 
şişmanlığı önleyiniz.1' 
Balık, derisi 
çıkarılmış tavuk eti x 
ye yağsız et yiyerök 
yemek rejimindeki 
yağ miktarının azaltıl
masını öneren 
uzmanlar, 
"Kızartmalaî, "âl- 
götür" türü yağlı 
gıdaları, sosis, salam, 
börek, hamur işi ve 
pastaları azaltınız. 
Cips, tatlı bisküvi, 
yağlı kremalı pastalar 
ve şişmanlatıcı 
tatlıları özel günlere 
saklayınız, her gün 
yemeyiniz. Ekmeğin

Klinik Danışmanı 
Michael Chapman, 
yardımcı tekniklerle 
dünyaya gelen 
bebeklerin sağlık 
durumlarında 
görülen ilerlemelerin 
henüz tam olarak 
belirlenmediğini 
söyledi. Chapman, 
"Bu aşamada henüz 
bir kesinlik yok. 
Ancak rahme daha 
kaliteli embriyolar 
bırakabildiğimizi 
biliyoruz. Bu araştır
ma bebeklerin sağlık 
durumları hakkında- 

üzerine tekli-doy- 
mamış veya çoklu- 
doymamış yağlardan 
(kanola ve ayçiçeği 
yağı gibi) yapılan 
ezmeleri az miktarda 
olmak üzere sürünüz. 
Yemek yaparken 
zeytinyağı, kanola 
yağı, yerfıstığı yağı 
ve aspur yağı gibi 
tekli-doymamış ve 
çoklu doymamış 
yağlardan kullanınız. 
Büyükler ve okula 
başladıktan sonra 
çocuklar için yağı 
azaltılmış veya az 
yağlı süt, yoğurt ve 
peynir kullanınız. 
Okula gitmeyen 
çocuklara normal süt 
ve yoğurt veriniz" 
diyorlar 
Uzmanlar, turşusu 
yapılmış veya füme 
edilmiş ve bu sebe
ple çok tuzlu olan 
gıdalardan uzak 
durulmaya çalışıl
ması gerektiğini de 
belirterek, "Bunlar 
bazı kanser türlerinde 
riski arttırır. İçki 
içmeyiniz. Alkol, ağız 
boşluğu, nefes 
borusu, gırtlak ve 
karaciğer kanserleri 
riskini arttırabilir" 
diye uyarıyor.

ki endişelerimiz 
üzerine yapılmıştı 
ancak sonuçlar 
bizim için biraz 
şaşırtıcı oldu. Güzel 
bir sürprizle bebek
lerin sağlık problem
leri yaşadığı çok 
doğumlu hamilelik
lerin sayısı azalırken 
sağlık durumunun 
iyi olduğu tek 
doğumların sayısı 
artıyor" diye 
konuştu.
Chapman ayrıca, 
yardımcı tekniklerin 
işe yaramasının, 
seçilen tekniğe ve 
kadının yaşına bağlı 
olduğunu sözlerine 
ekledi.
Geleneksel IVF, 
Avustralya'da 
uygulanan yardımcı 
üreme tedavisinin 
yüzde 37'sini 
oluşturuyor.

Su gibi antibiyotik 
tüketiyoruz

Yaz aylarının sonun
da kendini belli eden 
solunum yolu enfek
siyonlarına karşı 
uzmanlar uyarıyor. 
Bu hastalıklara karşı 
ilk tedavinin antibiy
otik olduğunu düşü
nen insanların yanlış 
yol izlediklerini 
belirten hekimler, 
hastalık ne olursa 
olsun doktor kon
trolünde antibiyotik 
kullanılması gerek
tiğini belirttiler.
Gribal hastalığa 
yakalanan vatan
daşların hekime git
mekten çok kendi 
bildikleri yöntemleri 
uyguladıklarını 
belirten Süleyman 
Demirel Üniversitesi 
(SDÜ) Göğüs 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Akkaya, özel
likle antibiyotik kul
lanımının çok fazla 
olduğunu vurguladı. 
Türkiye'de ekmek ve 
su gibi antibiyotik 
tüketildiğinin altını 
çizen Akkaya, bunun 
sebebini ekonomik 
yetersizlik, eğitim ve 
sosyal güvencenin 
olmayışına bağladı. 
Antibiyotik kul

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ekim 2004 Cuma 
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1951 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lanımının mutlaka 
doktor kontrolünde 
olması gerektiğine 
dikkat çeken Prof. Dr. 
Akkaya, "İnsanlarımız 
soğuk algınlığında 
dahi ilk olarak kendi 
bildikleri antibiyotik
leri eczaneden alıyor
lar. Bu son derece 
sakıncalı bir yöntem. 
Antibiyotik hastaya 
etki etmediği zaman 
hasta daha ağırlaşa
bilir; hatta ölümlere 
kadar giden kötü 
sonuçlar ortaya çıka
bilir. Kesinlikle dok
tor tavsiyesiyle kul
lanılmalıdır. Bu 
hastalıklarda ilk 
tedavi yapılmadığı 
takdirde zatürreye 
çevirme olasılığı da 
yüksektir" diye 
konuştu. Akkaya, sol
unum enfeksiyon
larından korunmanın 
öncelikle giyim, 
beslenme gibi faktör
lere dikkat edilmesi 
ile sağlanacağını kay
detti. Akkaya ayrıca 
bol miktarda C vita
mini tüketilmesinin 
hastalık öncesi ve 
hastalık süresince 
gerekli olduğunu 
vurguladı.
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AÇILIŞA DAVET
"tâ* AÇILIYOR' I

Bugün saat 14.oo’de 
Gemliklilerin 

hizmetine giriyor. 
Açılışımıza tüm 

Gemlik halkı 
davetlidir.

M.S.M. GÜLERYÜZ MOBİLYA
DEKS. İNŞ. TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Hisar Mahallesi İstiklal Cad. No : 102 7A Gemlik / BURSA 
Tel : (0.224) 514 72 19 Fax : (0.224) 514 72 29 

guleryuzgemlik@hotmail.  com
www.kelebek.com.tr

http://www.kelebek.com.tr


brahim Akıt Caddesi üzerinden gelecek araçlar, artık sağ şeridi takip edecekler.

Çarşı Meydanı’nda yeni trafik kuralları
Gemlik trafiğinin yoğunlaşması üzerine, İlçe Trafik Komisyonu bir dizi yeni önlemler aldı. Bunun 
başında İbrahim Akıt Caddesinden Ahmet Dural Meydanına dönüş yasaklandı. Haberi Sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

9 Ekim 2004 Cumartesi FİYATI : 250.000- TL.

YTL'yi harcarken 
dikkat edin

2005 yılında tedavüle çıkacak olan 
YTL.nin daha fazla harcamaya neden 
olabileceği açıklandı. Liradan altı sıfırın 
atılmasından sonra YTL’nin kullanıl
masında psikolojik hislerle daha fazla 
para harcamasına neden olacağını 
bildiren uzmanlar, dikkatli olunmasını 
istediler. Haberi sayfa 10 da

Kaymakam Genç için Hükümet Konağı önünde sevenlerince veda töreni düzenlendi.

Kaymakam Sadettin Genç uğurland

Sadettin Genç uğurlandı
Kamuda görev yapanlar hizmet süreleri bi 

tince başka yerlerde görev yapmak üzere 
atanırlar.

Kaymakamımız Sadettin Genç’de, beş yıllık 
hizmet süresini tamamlayarak ilçemizden dün 
ayrıldı.

Memurların hizmet süreleri bazen erken sona 
erdirilir.

Sadettin Genç’in de 57. hükümet döneminde 
beklenmedik bir tayini çıkmıştı.

Yani yerel, siyasi iktidar, Kaymakamdan 
hoşnut kalmadığı için, siyasi yoldan atamasını 
başka bir yere çıkartmıştı.

Genç, yargıya başvurarak, yeniden 
Gemlik’teki görevine döndü.

Sadettin Genç’i babacan tavırlarıyla, halka 
yakınlığıyla, tecrübesiyle, devlet adamlığıyla, 
basına ilgisiyle çağdaş kişiliğiyle sevdim.

Zaman zaman odasında konuğu olup, 
saatlerce de sohbet ettik.

I Sevdiği bir insanı kaybetmek, insanı üzüntü 
veriyor.

Dilerim emekli olunca, Gemlik’e gelir ve 
dostluklarımız bu kez bir sivil vatandaş gibi 
devam eder.

Dün düzenlenen törende, daire arkadaşları, 
belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı, muhtarlar 
her kesimden insan vardı.

Sayın Genç, veda yemeğinde olduğu gibi 
dün de buruk bir gün geçirdi.

Kolay değil, beş yılda bir çok insanı tanıyıp 
dostluklar kuracaksın, sonra sana verilen bir 
oaşka gö»—. nedeniyle dostlarından uzaklaşa- 
can&Mi.

Kaymakam Genç benim unutamayacaklarım 
arasında yer aldı. Güle güle diyorum.

Beş yıldır ilçemizde görev yapan Kaymakam Sadettin Genç, 
atandığı Adana’nın Yüreğir ilçesine dün törenle uğurlandı. 
Kaymakamın uğurlanması sırasında duygusal anlar yaşandı
İlçe Kaymakamı 
mız Sadettin 
Genç’in görev 
süresinin dolması 
nedeniyle ilçemiz
den ayrılması 
üzerine dün 
Hükümet Konağı 
önünde tören 
düzenlendi. 
Törende konuşan 
Genç, Gemlik’ten 
güzel dostluk ve 
duygularla 
ayrıldığını söyledi

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 2’de

SP İlçe Başkanı Recep Aygün, Belediye Başkanı Turgut’tan 5 soruya yanıt vermesini istedi

“Demokrasi çarkını işlet” 
Saadet Partisi İlçe Başkanlığına atanan Recep 
Aygün, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u 
eleştirmeyi sürdürüyor. Aygün, Başkan'a 
yönettiği sorulara yanıt istiyor. Haberisy. îde
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Sayfa 2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yağ yağ yağmur...
Eskiden söylediğimiz bir tekerleme vardı.
"Yağ yağ yağmur
Bahçede çamur.
Ver Allah’ım ver
Sicim gibi yağmur."
Dileklerimiz gerçek oldu. Gerçek olmasına 

I da sicim gibi yağmurlar şimdi can alıyor. Ev 
I bark yıkıyor.

İnsanları sokaklara döküyor.
Her yağmur bir felakete yol açıyor.
Allah’tan Gemlik’te çok sık sağanak yağmur 

I yağmıyor.
Ağustos ayında yağdı da Belediye logarlar 

arasına sıkıştı.
İstanbul’da yağan yağmurlar her seferinde 

aynı görüntülere sahne oluyor.
Uzmanların dilinde tüy bitti.
Mimar odaları, mühendis odaları, çevre 

örgütleri, kent plancıları bas bas bağırdı.
"Çarpık kentleşme kent yaşamını olumsuz 

yönde etkiler. Onun için önlemini alınız. Kenti 
planlayınız. Gecekondulaşmayı önleyiniz." 
diye..

İlgili ve yetkililer (!) ise bu feryad figana 
kulaklarını tıkadılar.

Önerileri "fasa fiso"olarak nitelediler.
Ciddi bulmadılar.
Sonunda olan oldu.
Bundan gayri hep böyle olacak.
Türkiye’nin kalbi güzelim İstanbul onarımı 

olanaksız yaralar aldı.
Ve yedi tepeli "mezraya" dönüştü.
Bu vebal kimin?
Kim üstlenir ki?
Kabahat samur kürk olmuş kimse 

giymemiş.
Ortada masum kabahat boyutlarını çoktan 

aşmış cezası kesilememiş ve dahi hiçbir 
zaman da kesilemeyecek büyük "bir suç"var.

Ama yargılayacak bir güç yok.
O halde ilahi adalet "cezayı"kesiyor.
Ne yazık ki olan masum yurttaşlara oluyor.
Cezayı ziyadesiyle "onlar”ödüyor.
İlgili yetkililer (!);sıcacık ve kupkuru sırça 

köşklerinde renkli camdan olan biteni sadece 
izliyor.

İstanbul Türkiye’deki tüm kent yönetici
lerinin önünde çok somut bir örnek.

Orada bugün yaşananların temeli dün atıldı.
Siyasal rant uğruna yasal statü kazandırılan 

derme çatma kondular bugünkü İstanbul’un 
alt yapısını oluşturuyor.

Bakmayın siz televizyonlardan evlere yan
sıyan "renkli" magazin görüntülerine..

Onlar bir ayuç azınlık.
İstanbul’un asıl bölümü yağmurlu havalar

da sularla boğuşan halk yığınlarından oluşu 
yor.

Yarın biz de İstanbul’a benzemek istemi 
yorsak şimdiden önlemlerimizi alalım.

Suya sabuna dokunalım..
Yağmurları sadece doğal bir olay olarak 

algılayalım ve yaşayalım.
Doğal bir afet olarak değil.

Kaymakam Sadettin Gene”
sevenlerince uğurlandı

SEKERSÖZ

Kaymakam 
Sadettin 
Genç, 5 yıl 
görev yaptığı 
Hükümet 
binası önünde 
sevenlerince 
yeni görev 
yerine 
alkışlarla 
uğurlandı. 
Gemlik’te 
görev yaptığı 
5 yıl içinde 
ilçe halkı ve 
çalışma 
arkadaşları
tarafından sevilen 
bir Kaymakam 
olan Genç, 
görev süresi 
dolduğu için 
Adana'nın 
merkez ilçesi 
Yüreğir'e 
atanmıştı. 
Hafta başından 
bu yana ilçede 
veda ziyaretleri 
yapan Kaymakam 
Sadettin Genç 
için Hükümet 
binası önünde dün 
uğurlama töreni 
düzenlendi.
Kaymakam Genç’i 
uğurlamaya

Orhangazi 
Kaymakamı 
Hikmet Çakmak 
ve eşi, Belediye 
Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Mahalle ve 
Köy muhtarları ile 
Hükümet binası 
çalışanları ve 
ilçede görev 
yapan devlet 
memurları 
katıldılar.
Herkesle tek 
tek vedalaşan 
Kaymakam 
Sadettin Genç,

makam aracına 
binerken son kez 
sevenlerine veda 
selamı verdi. 
Genç, yapatığı 
konuşmada 
Gemlik'ten 
çok güzel 
duygularla

ayrıldığını söyledi. 
Hükümet Binası 
önünden uğurlanan 
Sadettin Genç'e 
araçlarıyla eşlik 
eden sevenleri 
kendisine imam 
Aslan Tesislerine 
kadar eşlik ettiler.

SP İlçe Başkanlığı’na 
Recep Ay gün atandı

Seyfettin SEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı görevini 
yürütürken 
28 Mart yerel 
seçimlerinde 
Gemlik Belediye 
Başkan adaylığı 
için görevinden 
istifa eden Recep 
Aygün tekrar 
görevine döndü.

İl Başkanlığı 
tarafından ataması 
ilçe teşkilatına 
gönderilen 
Recep Aygün 
7 E’dr.ı 2004 
Perşembe 
gününden itibaren 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
başkanlığı 
görevini yeniden 
üstlendi.
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i ele

yö 
Jdi 
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SP İlçe Başkanı Recep Aygün, Belediye Başkanı Turgut’tan 5 soruya yanıt vermesini istedi

“Demokrasi çarkını islet”
Saadet Partisi İlçe Başkanlığına atanan Recep Aygün, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u eleştirmeyi sürdürü
yor. Aygün, Başkan’a yönettiği sorulara yanıt istiyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep Aygün, 
düzenlediği basın 
toplantısında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
yönelik eleştirilerine 
sürdürdü.
"Gemlik halkının sesi, 
gözü kulağı 
olmaya kararlı ve 
niyetliyiz" diyen 
Recep Aygün, 
5 yıldır görevde olan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
eleştirerek, 
"Deyim yerindeyse 

‘monarşik despotizm 
yöntemleriyleişleri 
idare etmeye çalışan 
sayın Belediye 
Başkanı'nı çeşitli 
vesilelerle yanlış giden 
birçok konu hakkında 
ikaz ettik ve yol 
göstermeye çalıştık. 
Bu ikazlarımızın 
Mehmet Turgut'un 
şahsında yoğunlaş
masının bir tek 
sebebi var.
Kendisinin ne meclisi 
ne Gemlik halkını 
ne de otoriteleri 
tanımasıdır.

Demokrasinin 
olmazsa olmaz 
uzlaşmacı yanını 
yadsımakta ve 
istişare mekanizmasını 
çoğu zaman çalıştır
mamaktadır." dedi. 
Bazı konuları Mehmet 
Turgut'a tekrar hatırlat-, 
mak ve "kendini 
aşarak" bu noktalara 
çözüm getirmesine 
yardımcı olmak iste
diklerini söyleyen 
Recep Aygün, 
"Kendisini aşmanın 
tek yolunun da 
yukarıda sözünü

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

SU’DA SORUN....
Son günlerde sular azaldı 
Çamur ve batak kokuyor. 
Görülüyor ki debi düşük 
twuen acaba?

ettiğimiz demokrasi 
çarkını işletmesi 
olduğunu 
düşünmekteyiz" 
şeklinde konuştu. 
BEŞ SORUYA 
YANIT İSTENİYOR 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep Aygün, 
ilçe sorunları hakkında 
hazırladıkları görüşleri 
sıralarken bunlara 
yanıt aradıklarını da 
sözlerine ekledi; 
Tek amaçlarının 
"Problemin bir parçası 
olmaktansa çözümde 
üzerimize düşeni 
yapmak" istiyoruz 
diyen Recep Aygün, 
Mehmet Turgut'a şu 
soruları sordu: 
1- Eksik planlama ve 
yanlış öngörüler sonu
cu tam bir keşmekeşe 
dönüşen otopark 
sorunu ne zaman 
çözülecek?
Ana arterlere sınırlı 
süreli parkların 
birçoğunu iptal edip, 
halkın büyük çoğun
luğunun kullanamaya
cağı bir otopark yap
mak ne denli akil bir 
tavırdır?
2- Büyükşehir'e 
dahil olmamıza 
rağmen neden fırsat
lardan halen yarar
lanamıyoruz?
Sayın Başkan'ın 
Büyükşehir'e karşı

tavrını biz de 
destekledik. 
Ancak, sonuç istenilen 
şekilde olmadı 
diye hiçbir şey 
olmamış gibi 
davranmaya devam 
edemeyiz.
Örneğin, kolay ulaşım 
imkanına kavuşmak 
için daha ne 
kadar beklememiz 
gerekecek?
3- Seçim öncesi 

imarın 4 kata 
çıkarıldığını halka 
ilan eden başkan, 
seçimden sonra ne 
gibi çalışmalar yap
mıştır?
4- Gemlik Doğalgaz'a 
ne zaman kavuşacak
tır? Sayın Turgut, 
acaba bir dahaki yerel 
seçimler öncesi da, 
2 dönemdir yaptığı 
gibi doğalgaz'ı bir 
koz olarak kullanmayı 
mı düşünüyor ve 
doğalgaz Gemlik'e 
yalnızca tüplerde 
girmeye devam mı 
edecek?
5- Ramazan ayı 
kapımızı çalmak üzere. 
Acaba sayın 
Başkan halkının 
hemen hemen tamamı 
Müslüman olan 
Gemlik'te, 
11 ayın sultanına özgü 
ne gibi çalışmalar 
planlamaktadır?

Uygulamada Başarılı 
Değiliz

Düşünür Jefferson :
“- Yasaların uygulanması, onların 

yapılmasından daha zordur.” demiş.
Aslında doğru demiş.
Şu anda ülkemizde çekilen, en 

büyük sıkıntı budur.
Bu anlayıştır.
Peki. Uygulamayı kim zorlaştırıyor.
Kim, Yozlaştırıyor.
Veya. Saptırıyor.
Bürokrasi tabii
siz ne kadar, güncel bir kanun 

yaparsanız yapın.
Bunları halka indirecek olan 

bürokrasidir.
Bürokraksi, vücudun kılcal damarları 

gibidir.
Çıkan yasaları, en ücra köşeye 

götürmek zorundadır.
Normal yaşama, geçirmek zorun

dadır.
Ama. Bürokrasi alışkanlıklarından, 

kolay kolay vazgeçmez.
Kazandığı ayrıcalıklardan , kolay 

kolay vazgeçmez.
Bazen bu konuda, hükümetle çatış

madan bile korkmaz.
Eğer hükümet güçlüyse, sessizce 

direnir.
Zaman kazanmaya çalışır.
Avrupa Birliği, bizim bürokrasimizi 

bizden iyi tanır.
Adamlar, onun için uygulamaya 

bakacağız, diyorlar.
En az 10 yıl süreye ihtiyaç var, diyor

lar.
Çünkü Türkiye, (AB) ye girince 

kabuk değiştirecek.
Asker ve sivil bürokrasi, siyasete 

karışamayacak.
Herkes, kendi asli görevini yapacak.
Geç olsun ama, güç otyıasın.

GÜNÜN SÖZÜ
Yasaların bittiği yerde, 
Diktatörlük başlar.

“William Pitt”

ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun

[|22ULliJİ OKUYUN
■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE OKUTUN
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Mülkiyet yapısı yeniden 
düzenleniyor

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı toprakta 
mülkiyet yapısını 
yeniden 
düzenliyor.
Dünya Bankası 
tarafından 
kredilendirilen 
proje ile arazilerin 
tapulaştırılması ve 
toplulaştırılması 
konusunda çalış
ma yürütülüyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Dünya 
Bankası, Tarım 
Reformu Genel 
Müdürlüğü, Köy 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile 
arazi tapulaştır- 
ması konusunda 
bir çalışma başlat
tı. Bu kapsamda 
başlangıç 
kredileri Dünya 
Bankası tarafın
dan tahsis edildi. 
Bugüne kadar 
Türkiye'de verimli 
tarım toprak

larının miras 
yoluyla parçalan
ması ve kaynak 
yeretsizliğinden 
dolayı toplu- 
laştırılma işlem
lerinin sınırlı 
düzeyde yapıl
ması tarım arazi
lerinin küçülme
sine neden oldu. 
Tarımsal alanda 
toplulaştırma ve 
sulama yatırımları 
bu kapsam 
içerisinde hem 
Dünya Bankası 
hem de Avrupa 
birliği ile devam 
etmesi 
öngörülürken, bu 
kapsamda hala 
yüzde 90 
düzeyinde olan 
tapulaştırma 
işlemleri de 
tamamlanacak. 
Türkiye'nin çok 
kısa.vadede tarım 
sal nüfusunu 
yüzde 10 

düzeyine indir
menin mümkün 
olmamasından 
dolayı küçük 
ölçekli işlet
melerin varlığında 
bir değişiklik 
yapılacak.
Tarımsal alanda 
dünya piyasası ile 
rekabet edebilmek 
ve çiftçilerin daha 
bilinçli üretim 
yapmalarını sağla
mak için orta 
ölçekli işlet
melerin sayısında 
artırımı için teşvik 
verilecek.
Türkiye'de tarım
sal üretimi gerek 
kalite, gerek reka
bet edebilirlik, 
gerekse ihracat 
açısından küçük 
ölçekli işletmel
erde bugüne 
kadar başarılı 
sonuç vermezken 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı orta ve

büyük ölçekli 
işletmelerin 
desteklenmesi 
için çalışmalar 
başlattı. Şu anda 
TİGEM'in 38 tarım 
işletmesinden 
10'unun özelleştir
ilmesi ile yaklaşık 
50 bin dönümlük 
arazi özel sektöre 
devredilecek 
öte yandan, 
Ziraat Bankası 
100 baş ve üstü 
hayvancılık 
işletmelerini 
desteklenmesi 
için karar alırken, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) ise 
Doğu'da hay
vancılık sek
törünü yeniden 
canlandıracak 
büyük ölçekli 
işletmeler" 
üzerinde proje 
çalışması 
yapıyor.

710 bin kişi 
açıkta kaldı

ÖSYM tarafın başladı. yapıldığını '
dan gerçekleştir Başbakan belirtti.
ilen 2004 KPSS Yardımcısı Şahin,
yerleştirme Şahin, 714 bin ÖSYM'nin
sonuçları saat 957 kişinin sınav Kasım ayında
10.30'dan sonuçlarına ek
itibaren göre yerleştirme yerleştirme
ÖSYM'nin talebiyle yapacağını ve
www.osym. başvurduğunu adaylardan
gov.tr internet ve bu adaylar tekrar başvuru
adresinden dan 5004'ünün alınacağını
yayınlanmaya atamasının ifade etti.

SATILIK 
DAİRE

yanında
4. kat sahibinden 

Satılık jLihfcs Daire

0.532 599 65 85

oıta 
nım

150 m2 ila 200 nı2 
arasında imalat 

yapılacak dükkan 
aranıyor

GÖKTÜRK SAN.TİC.LTD.Ş1İ 

Tel: 513 89 36

METZkPEM
Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi işleri

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi
Dilek Sok. No : 49 Kartal / İSTANBUL
Tel. 0 216 387 23 40/3 Hat Fax: 0 216 387 23 43

PİMAŞ
ÜRETİCİ BAYİİ

PVC PENCERE SİSTEMİ

MİAİESTR Ol
Kapı ve Pencere

Tel s* (0.224) 573 10 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 
scelikten@superposta.com

http://www.osym
mailto:scelikten@superposta.com
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| Çarşı Meydanı’nda yeni trafik kuralları
Dr. Ömer ARTAR
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı

Sağlık Köşesi

İbrahim Akıt 
Caddesi’nde 
başlatılan trafik park 
yasağı uygulamasın
dan sonra Çarşı 
Meydanı’nda yeni 
düzenlemeler 
getirildi, ilçe trafiğini 
rahatlatmak için 
yapılan yeni uygula
maların yanı sıra 
İbrahim Akıt 
Caddesi’nden 
ge lerek karşıya 
geçecek araçlar için 
de yasak uygula
ması başlatıldı.
Çarşı Meydanı’nda

trafiği olumsuz 
etkilediği için 
İbrahim Akıt 
Caddesi üzerinden 
gelecek araçlar 
bundan böyle sağ 
şeridi takip 
ederek, 
İstiklal Caddesi’ne 
dönebilecekler. 
Ramazan ayının 
da yaklaşması 
nedeniyle trafik 
önlemlerini alan 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün, 
özellikle akşam 
saatlerinde İstiklal

Caddesi üzerinde 
yoğunlaşan trafiğin 
rahatlaması için bir 
dizi önlemlerin alı

narak uygulamaya 
konulduğunu, vatan
daşların bu 
uyması istendi..

AKP Spor turnuvada elendi
AK Parti İl Başkan 
lığı tarafından orga 
nize edilen birinci 
Halı Saha Futbol 
Turnuvası'nda 
Gemlik AKP Spor 
çeyrek final maçında 
raki bine 3-2 yenile 
rek elendi. İlk maçını 
galibiyetle kapayan 
ancak ikinci ve 
üçüncü maçlarında 
rakiplerinin sahaya 
çıkmayışı nedeniyle 
hükmen galip ge 
lerek çeyrek finale

yükselen AKP 
Spor, çeyrek final 
maçında rakibi 
Osmangazi takımı
na 3-2 yenilmekten 
kurtulamadı. 
Çekişmeli geçen 
karşılaşmada üstün 
oynamasına karşın 
yenilen Gemlik 
AKP Spor takım 
kaptanı Enver 
Şahin, iki maçta

öne sürerken, gele
cek yıl için kadroyu 
muhafaza ederek

tecrübeli olarak 
turnuvaya katılacak
larını söyledi.

rakiplerinin sahaya 
çıkmayışı yüzünden 
maç yapamadıklarını

Perdeci Latif yeni yerinde
Ünlü perde markası 
"Brillant" ürün
leriyle yeni 
mağazasını açan 
Perdeci Latif, 
İstiklal Caddesi’nde 
hizmete girdi.
1955 yılında Yeni 
Çarşı'nın kurul
masıyla kendinden 
söz ettiren Babası 
Velittin Çakan'dan 
görevi devralan 
Latif Çakan, hizme
tini geniş kitlelere 
yaymak amacıyla 
İstiklal Caddesinde 
dekora ettiği yeni 
mağazasıyla 
Gemliklilere 
hizmete başladı. 
Babadan oğula 
gCyeıı perdecilik 
mesleğini başarıyla 
sürdüren Latif

Çakan'ın yeni 
mağaza açılışında 
Brillant Bölge 
Müdürü Mehmet 
Emin Bakçacı'da 
hazır bulundu. 
"Gemlik halkının 
böyle bir yere ihti 
yacı vardı, müşteri
lerimin istekleriyle 
onlara daha iyi 
hizmet verebilmek 
için bu mağazayı 
açma kararı aldım." 
diyen Latif Çakan, 
geniş ürün yelpaze
siyle müşterilerine 
daha iyi hizmet 
vermek amacında 
olduğunu 
söyledi. Fotoğrafta 
Latif Çakan yeni 
mağazasının 
önünde 
görülüyor

FEBRİL KONVÜLSİYON (FK) 3 
REKÜRRENS (TEKRAR) RİSK 
FAKTÖRLERİ
% 30 - 40 tekrarlar
-İlk nöbet 1 yaşından önce olmuşsa % 50 

tekrarlar. (18 ay da diyenler var)
-Ailede öykü (F.K. ve epilepsi)
- Düşük ateş de nöbet varsa (küçük 38.5) 
-1 saatin altındaki ateşte nöbet olmuşsa;
(Risk faktörleri 2'den fazla ise % 50 - 60 

tekrarlar)
Bilinenin aksine komplike F.K. olması 

riski arttırmaz
F.K.' DA EPİLEPSİ OLUŞUMUNU 
ARTTIRAN FAKTÖRLER 
- Ailede epilepsi öyküsü olması 
- Öncesinde nörolojik anormallik olması 

(hareket kaybı konuşma bozukluğu)
- Komplike F.K.
- Ateşin süresi (Kısa süreli ateşte nöbet) 
Bu risk faktörleri varlığında (Çocukluk 

çağı absans epilepsisi ve BPE oranı artar)
Not: Çok sayıda F.K. geçirme EPİLEPSİ 

riskini arttırmaz.
Uzun Süreli AEİ (Anti Epileptik İlaç) kul

lanımı da EPİLEPSİ oranını azaltmaz.
FEBRİL KONVÜLSİYON okul başarısını ve 

sosyal fonksiyonları etkilemez ancak dil 
gelişiminde ve konuşma süre ve kalitesinde 
geçikmeye sebeb olabilir.

TEDAVİ
1 - Akut: Hava yolu açılır, oksijen verilir.
Ateş düşürülür. (İlık soğutma + 

antipiretik)
Damar yolu açılır.

I V Diazem verilir (0,2 - 0,5 mg / kg 
yavaş puşe)

(Damar yolu açılıncaya kadar Rectal 
diazem verilebilir, (ama bulunamıyor( 0,5 
mg/kg)

HASTAHANEYE YATIŞ 
18 aydan küçükse 

Postiktal letarji varsa 
Genel durumu stabil değilse 
Komplike F.K ise 
Ev koşulları uygun değilse 
Takipte belirsizlik varsa.
EVDE TEDAVİ

F.K. için risk faktörü olan ya da uzamış 
1'den fazla nöbet geçiren hasta ailelerine ev 
için rektal diazem verilmelidir.

PROFİLAKTİK TEDAVİ 
(KORUYUCU TEDAVİ) 
1 - İlk F.K 1 yaş altında ise 
2 - Komplike F.K. (Uzun - Lokal nöbet) 
3 - Ailede F.K. öyküsü
4 - Öncesinde nörolojik anormallik 
5 - 3'den fazla nöbet
(Basit F.K. de profilaksi gereksiz) 
2 ya da fazla risk faktörü varsa

PROFİLAKTİK TEDAVİ YAPILIR
Profiiaktik tedavi olarak Fenobarbital ve 

Valproik asit kullanılabilir.
Uzun süreli ilaç kullanımı F.K rekürrensini 

önlerken, Epilepsi gelişimini ise etkilemez.
ÖZET
1-Aile Bilgilendirilmelidir.
Selim bir olaydır
Beyinde harabiyet yapmaz.
Aileye ateş ve ateş düşürme anlatıl

malıdır.
DBT Aşısından 24 - 48 saat kızamık 

aşısından, 7-10 gün sonra ateşin çok yükse
leceği aileye hatırlatılmalıdır.

Aselüler Boğmaca aşısı tercih edilmelidir.
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Eğitimli erkeklerde eşini dövüyor
Başbakanlık tarafın
dan yapılan araştır
malarda, kadınların 
yüzde 34'ünün fiziki 
şiddete maruz kaldığı 
tespit edilirken; 
uzmanlar, doktor, 
mühendis, avukat gibi 
eğitimli kişilerin eşler
ine şiddet uygu
ladığını ifade ediyor. 
Aile içi şiddet, 
ekonomik sıkıntılar, 
kişilerin yetişme tarzı 
ve mizaçlarından kay
naklanıyor. Uzmanlara 
göre, eğitimsiz kadın
lar dayağı saklarken, 
eğitimli kadınlar üzer
ine yürünse, 'dayak 
yedim* diyerek 
şikayetçi oluyor. 
Avrupa Birliği'ne giriş 
sürecinde Medeni 
Kanun'da yapılan 
değişiklikle dayakçı 
kocaya verilen 6 ay 
evden uzaklaştırma 
cezasının da caydırıcı 
olduğu görülüyor. 
Başbakanlık Kadının 
Statüsü ve Sorunları 
Genel Müdürlüğü'nün 
araştırmasına göre, 
kadınlar, şiddeti 
çoğunlukla eşi, erkek 
arkadaşı ya da diğer 
aile fertlerinden 
görüyor. Kadınların 
yüzde 34*ü fiziki şid- 
dete maruz kalıyor.

Aile Mahkemeleri 
Bilirkişisi Sosyal 
Hizmet Uzmanı 
Avukat Ahmet Köse, 
halk arasında, 
'Kadının karnından 
bebeği, sırtından 
sopayı eksik etmeye
ceksin' şeklinde bir 
yaklaşım olduğunu 
hatırlatarak, "Halen 
daha, kadın dayakla 
idare edilir anlayışın
da olanlar var. Aile içi 
şiddetin en temel 
nedenleri arasında 
ekonomi yatıyor. 
Ekonomik problemler 
altında boğulan erkek 
eve geldiğinde, en 
küçük münakaşada 
sinirlerine hakim 
olamıyor. Bununla 
birlikte tarafların 
yetişme şartları ve 
kişilerin mizaçları da 
önem arzediyor" dedi. 
Eğitimli insanlar 
arasında şiddet iddi
asının daha fazla 
olduğunu belirten 
Avukat Köse, "Doktor, 
avukat, öğretmen de 
karısına tokat atıyor. 
En temel nedenler 
arasında yetişilen 
ortam ve töreler 
bulunuyor.
Babasından 
ağabeyinden dayak 
atmayı gören erkek, 

karısına bir tokat 
atmakta beis 
görmüyor” dedi. 
'DAYAKÇI EŞE 6 AY 
EVDEN 
UZAKLAŞTIRMA' 
Avukat Ahmet Köse, 
toplumda kocasını 
döven kadınlar da 
bulunduğunu, ancak 
dayak yiyen erkek
lerin bunu sakladığını 
ya da bu olayın aile 
içinde kaldığını vur
gulayarak, "Dayak 
yiyen kadınların 
eğitimsizleri, 'boşanıp 
da ne yapacağım' 
dedikleri için saklıyor
lar. Eğitimlileri ise 
üstüne yürüsen 
'dayak yedim' diye 
şikayetçi oluyorlar. 
Dayak yiyen erkekler 
ise rezil olmaktan 
korkuyor. Avrupa 
Birliği'ne giriş 
sürecinde Medeni 
Kanun'da yapılan 
değişiklikler, dayakçı 
tarafı modern şekilde 
cezalandırıyor. En 
modern cezalardan 
birisi, erkeğin 6 ay 
evden uzaklaştırıl
ması. Bu durum, 
erkeğin aklını başına 
getiriyor. Bu 
davranışın dayağı 
caydırıcı etkisi 
olduğunu 

düşünüyoruz" dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Psikiyatrisi Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Suna Taneli, has
tanelerin acil servis
lerine, "kaza 
geçirdim, düştüm" 
diye başvuran kadın
ların beşte birinin 
kocalarından dayak 
yiyenler olduğunu, 
ancak bunu sakladık
larını söyledi. Dayak, 
eziyet, itip kakma, 
küfür ve cinsel taciz 
gibi davranışların 
birer şiddet olduğuna 
işaret eden Prof. Dr. 
Taneli, "Özellikle 
kadın ve çocuklar şid
dete maruz kalıyor. 
Önce küfürle 
başlayan şiddet, tepki 
almazsa dayağa 
dönüşüyor. Dayağa 
ses çıkarmayınca 
insanlar komalık hale 
gelinceye kadar 
dövülüyor. Biz bir 
tokada razı olursak 
ardından tekme gelir, 
tekmeye boyun 
eğersek ardından 
ölüm gelir" diye 
konuştu.
"AİLE ŞİDDETİNE 
ADLİ VAKA BİLDİRİM 
MECBURİYETİ' 
Acıbadem Hastanesi

Acil Servis 
Sorumlusu Dr. Serpil 
Yaylacı ise, aile içi 
şiddete maruz kalmış 
bir kadının acil 
serviste görülmesi 
durumunda adli 
olarak bildirim 
mecburiyeti olduğunu 
hatırlatarak, "Çoğu 
zaman kadınlar bu 
konuda çekingen 
davranırlar. Kurban 
olmalarına karşılık, 
çaresiz, hatta suçlu 
gibi hissederler. 
Hasta istemese bile 
nasıl trafik kazasına 
bağlı bir yaralanmayı 
bildirmek zorun
daysak, bu olguları da 
bildirmek zorundayız. 
Bu konuda sağlık pro
fesyonellerinin kayıt
lara geçirme ve adli 
süreci tanımlama 
konusunda belli bir 
görüşe ve duruşa 
sahip değillerse, 
bunu savsakladıkları 
ve görmezden geldik
leri bilimsel olarak 
ortaya konmuş bir 

gerçektir. Kadınların T 
bu konuda yürek- 
lendirilmeye ve 
desteklenmeye 
ihtiyaçları var" dedi. 
Bu arada, Bursa'da 
son bir yıl içerisinde i 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün kayıt- 'I 
larına göre, 412 eş 
hakkında, 'Aile fertler
ine kötü muamele' 
iddiasıyla soruşturma 
açıldı. 4 ayrı Aile 
Mahkemesi'nde 
görülen davalarda da 
hakimler, eşlerini 
döven 184 koca 
hakkında 6 ay 
süreyle evden uzak- | 
taştırma cezası 
verdi. Evden uzak
laştırmalara rağmen I 
şiddeti devam ettiren I 
eşler boşanma 
durumunda kalırken, I 
evden uzaklaştırılan- W» 
ların çoğunluğunun ı 
ise pişmanlık 
duyup bu davranışın-1 
dan vazgeçtiği 
öğrenildi.

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. 5131174
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. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92 
İlçe Tarım Müd. 513 11 86 
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.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
Kanberoglu-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
itfaiye 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 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

m» mk ra»
M tarâ) Şilte 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAR 

r PİZZAMIZIN ।
TADINA ।

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL
HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 

HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK i 

Tel: (0.224) 513 53 67
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Uludağ üniversitesi
şifalı ot üretiyor

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Ziraat 
Fakültesi'nde 
üretilen alternatif tıp 
ürünleri şifa 
dağıtıyor.
Uluslararası Fuar 
ve Kongre 
Merkezi'nde 
düzenlenen 
Tarım Fuarı'nda 
Ziraat Fakültesi'nin 
standında 
deneme tarlalarında 
yetiştirilen 
çeşitli çiçeklerle 
beraber ıhlamur, 
adaçayı, reyhan 
gibi bir çok 
faydalı bitkiler de 
satışa sunuldu. 
Üretime katkıda 
bulunan öğrenciler, 
poşetler halinde 
1 milyon liradan

satılan şifalı 
otların bilinçli kul
lanılması halinde 
tamamlayıcı tedavi 
özelliğinde olduğunu 
söylediler. Reyhan 
otununbalgam 
söktürücü, 
yatıştırıcı, öksürük 
giderici, idrar yolları 
antiseptiği, oğul 
otunun (melisa) ise 
uyku bozukluğu, 
sinirsel rahatsızlık

ile işlevsel kalp 
rahatsızlığı, 
sinirsel 
kaynaklı mide ve 
bağırsak 
rahatsızlığına 
iyi geldiğini anlatan 
öğrenciler, standa 
ilgi gösteren 
vatandaşlara 
bilinçsiz ot kul
lanımının 
zararlarını da 
anlatıyorlar.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI
S

w

Kömürde Piliç 
İzgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

S dtyfa.Joi

fâS&***ı

& Z — a

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

Tel: (0.224) 513 69 50

Emekli maaşlarından
vergi alınmayacak

- Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, 
emekli 
maaşlarından 
vergi kesilme
sine ilişkin 
herhangi bir 
çalışmalarının

"Başka 
güvencesi 
olmayanlara 
SSK'nın 
sırtından 
hizmet 
veriliyor.
Bu yapamasay
dı bu insanlar 
sokaklarda

' kalacaktı. SSK
bu konuda kurumlarbulunmadığını bu hizmeti

açıkladı. destek istedi. olmalıdır. Hep yüklendi diye
Başesgioğlu, 6 Ekim'de açık siyaseti tenkit örseleye-
ayrıca son gün lanan AB etmeyeceğiz. mezsiniz ve
lerde emeklilik ilerleme Kendi içimizde 'Bütçeye yük
yaşının yük Raporu'nda ki azınlık oldu* tenkitinde
seltileceğine istenilen şart seslere de buluna
ilişkin ortaya lara göre çalış kulak vere mazsınız.
atılan iddiaları ma hayatında ceğiz. Hırsızlık,
da, "Böyle bir bazı düzen Sendikalara yolsuzluk ve
düzenleme lemeler yap kendi iç israf varsa biz
yapmaya ne maları gerek dinamiklerini sonuna kadar
niyetimiz, ne de tiğini anlatan harekete mücadele
çalışmamız Başesgioğlu, geçirip oto kon ederiz. Bunu
yoktur" söz şunları söyledi: trolü sağlaya yapmaya
leriyle yalan "Yasal düzen cak bir yapı çalışıyoruz. 70
ladı. Bakan lemeler yapar öneriyoruz" milyon nüfusu
Başesgioğlu, ken olabildi Türkiye'de bir olan bir ülkede
DİSK tarafından ğince sendika 

lafla uzlaşmak
an önce sosyal 
güvenlik refor

80 milyon
Dedeman Otel' kişi sağlık
de düzenlenen, ve mutabakata munun yapıl sisteminden
'Ekonomik ve varmak istiyo ması gerek yararlanmış.
Sosyal Haklar ruz. Bu en tiğinin altını Yaşanan bu
Kapsamında güzelidir. Ama çizeri olumsuzluklar
Sendikal uzlaşma sağlan Başesgioğlu, nedeniyle
Haklar, Sosyal mazsa yasa! bu konunun sosyal güvenlik
Güvenlik ve düzenlemeler kamuoyunda reformunu
Sağlık Hakkı yapılacaktır. yeterince yapmak
Sempozyunu'n HollandalI bir tartışılmadığını zorundayız"
a katıldı. meslektaşım, öne sürdü. Başesgioğlu,
Başesgioğlu 
sempozyumun

ülkesindeki 
sendikaların 16

"Sosyal güven
lik sadece salt

konuşmasının 
son bölümünde

açılışında yap ayrı görevi sigortacılık emekli
tığı konuşma üstlendiğini olmamalıdır" maaşlarından
da, yeniden anlattı. diyen vergi kesilmesi
düzenlenen Türkiye'de Başesgioğlu, ve emeklilik
Sendikalar çoğu sendika "Sosyal yaşının yük
Yasası'na nın klasik devletin sosyal seltileceği
ilişkin kendile görevlerinin güvenlik sis yönünde ortaya
rine iletilen dışında üyele temine katkı atılan iddiaları
kaygıları rinin ekonomik vermesi gerek yalanladı.
değerlendirdi. ve sosyal hak tiğine inanıyo Başesgioğlu,
Türkiye'de larının sağlan rum" diye emekli
sendikaları ması konusun konuştu. SSK maşalarından
Dünya Çalışma 
Örgütü (İLO)

da çalışmaları 
var. Sendikalar

karnesinden 
hak sahibi

vergi kesilme
sine ve

standartlarına sadece ücret olmayan insan emeklilik
getirmek sendikacılığı ların bile yarar yaşının yük
istediklerini değildir. Üyeleri landığını bildik seltilmesine
belirten nin hak ve lerini ifade yönelik herhan
Başesgioğlu, özgür lüğünü eden gi bir çalış
zaman zaman koruyan ve ülke Başesgioğlu, malarının
eleştirdiği politikalarına sözlerini bulunmadığını
sendikalardan yön veren şöyle sürdürdü: söyledi.

“Anne sütüyle beslenen çocukların zeka seviyesi,
Anne sütü almayanlara göre,

8-10 puan daha fazladır"
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi (Bebek Dostu Hastane)
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AB ilin 1000 gence i$
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
müzakereleri yürüt
mek için iyi eğitimli 
gençlere bir müjdesi 
var: Müzakerelerin 
yürütüleceği 31 ayrı 
başlık için birer 
masa oluşturulacak. 
Bunun içinde 1000 
genç istihdam 
edilecek.
Başbakan Erdoğan 
AB ile yaşanacak 
karmaşık sürecin 
Türkiye'ye çok şey 
öğreteceğini söyledi 
ve ekledi: Türk 
yönetici kadroları şu 
ana kadarki 
yaşananlardan dahi 
pek çok şey 
öğrendi.
Başbakanın iyi 
eğitimli gençlere de 
bir müjdesi var: 
Müzakerelerin 
yürütüleceği 31 ayrı 
başlık için birer 
masa oluşturulacak. 
Bin genç istihdam 
edilip müzakere 
masalarında 
çalışacak.
Denetim faydalı 
Başbakan AB 
Komisyonu'nun 
önerdiği askı şartlı 
denetim mekaniz
masından rahatsız 
olmuş ama bir yan
dan da şöyle diyor: 
Bazı yasaları böyle 
daha hızlı çıkarırız. 
10 soruda 
Türkiye'nin üyelik 
yolu
Avrupa Komisyonu 
ilerleme Raporu 
Türkiye ile müzak
erelere başlan
masını tavsiye etti. 
Peki bundan sonraki 
aşamada ne olacak?

Arahk'ta Hollanda'da 
yapılacak zirvede 
Avrupa 
Komisyonu'nun 
tavsiye raporu ince
lenecek. AB liderleri 
ya tarih verecek ya 
da müzakereleri 
başlatmak için topu 
AB Komisyonu'na 
atacak. AB 
Komisyonu ve 
Türkiye de müza
kere ajandasını 
belirleyecek. Bu 
konuda iki tarih var. 
Ağırlıklı tarih 
Terhmuz 2005. 
Gerçekleşme ihti
mali daha az olan 
tarih ise Mart 2005. 
Temmuz 2005 tarihi 
Türkiye için eksi mi, 
artı mı? 
Müzakerelerin 
Temmuz 2005'te 
başlaması 
Türkiye'nin lehine. 
Çünkü 6 ayda bir 
değişen AB dönem 
başkanlığı, bu tari
hte İngiltere'ye 
geçecek. İngiltere, 
Türkiye'nin 
üyeliğine destek 
veren ülkelerin 
başında geliyor. 
Müzakereler Mart 
2005'te başlarsa 
dönem başkanı, 
Türkiye'nin üyeliğini 
desteklemeyen 
ülkeler arasında

bulunan 
Lüksemburg olacak. 
Müzakere süreci 
nasıl işliyor?
Müzakereler, biri 
hükümetler arası 
görüşmeler, diğeri 
teknik toplantılar 
olmak üzere iki 
sevide yürüyor. 
Siyasi konuların ele 
alındığı, üye ve aday 
ülkelerden bakan
ların katılımıyla 
gerçekleşen 
hükümetler arası 
toplantılarda temel 
pozisyonlar ve 
stratejiler ortaya 
koyuluyor.
Müzakerelerin esas 
kısmını oluşturan 
teknik toplantılarda 
ise AB daimi temsil
cileri ve aday ülke 
baş müzakerecisi 
başkanlığındaki 
müzakere heyetleri 
arasında yapılıyor. 
İlk aşamada mükte- 
sebata uygun 
olmayan mevzuat 
belirleniyor. Bu 
süreci komisyon 
yürütüyor.
Müzakereler 
sürecinde Avrupa 
Parlamentosu da 
aday ülkeler için 
hazırladığı raporlar
da tutum belirliyor 
ve son aşamada 
katılım anlaşmaları

onaylanıyor.
AB'nin herhangi bir 
üyesinin müzak
erelerimizi durdur
ma hakkı var mı? 
Müzakere edilecek 
31 konu başlığından 
her birinin tamam
lanıp tamamlan
madığı kararı AB'de 
oy birliğiyle alınıyor. 
25 üyeden biri 
"hayır" diyerek 
müzakereleri dur
durabilir. 
Müzakerelerin 
askıya alınması ihti
mali var mı? 
Demokrasi, insan 
haklarına saygı, 
temel özgürlükler ve 
hukukun üstün
lüğüne ilişkin ciddi 
bir gerileme ya da 
aksaklık tespit 
edilirse müzakere 
süreci askıya alı
nacak. Yapılması 
istenen reformların 
"makul sürede" yer
ine getirilmesi bek
lenecek. Olmazsa, 
Konsey'in 
Türkiye'yle ipleri 
tamamen koparma 
hakkı da var. 
Daha önce müza
kere süreci askıya 
alınan ülkeler var 
mı? Komisyon, 
Türkiye konusunda 
ipleri tamamen ele 
almak için şurana 
kadar hiçbir aday 
ülkeye uygulamadığı 
"askıya alma" 
mekanizması önerdi. 
Müzakere sürecinde 
rekor Portekiz ve 
Ispanya'ya ait. 
Portekiz'in müzak
eresi 8.5, 
Ispanya'nınki 7 yıl 
sürdü.

Mama yaş/ H
Uzmanlar, alışveriş 
hastalığının (zorlantıh 
satın alma) kişinin 
satın alma dürtüsünü 
hissetmesi ve bu 
dürtüsünü kontrol 
edememe sonucu 
ortaya çıkıp, kişiyi 
maddi açıdan zor 
duruma sokan bir 
rahatsızlık olduğunu 
belirtiyorlar.
Uzmanlar, günümüz 
tüketim toplumunda 
kişileri yoğun mali 
sıkıntıya sürükleyen, 
ardından evlilik ve 
aile yaşamında önem
li sorunlara yol açan 
bu bozukluğun gün 
geçtikçe daha da art
tığını belirterek; 
alışveriş hastaların
daki satın alma 
eyleminin, düşük 
olan kendilik, 
saygısını arttırıp, 
kişiyi aşan stres, 
engellenme ve 
depresyon ile baş 
etmede rol oynadığını 
vurguluyorlar. Çocuk
larıyla sağlıklı ve 
doyurucu ilişki kura
mayan sosyo
ekonomik düzeyi yük
sek anne- babaların 
da bu eksikliği, 
onlara bir şeyler satın 
alarak tamamlamaya 
çalıştıklarını söyleyen 
uzmanlar, bunun da 
çocuklarda gelecekte 
alışveriş hastalığının 
ortaya çıkmasına

ANNE 
ADAYLARINA

MU1DEI 1
Bitkisel Organik 
Saç Boyası ile 

artık saçlarınıza boya i 
yaptırabileceksiniz...

Bitkisel Organik Saç Boyası size ve 
bebeğinize hiç bir zarar vermez I 

KENDİNİZİ BAŞTAN YARATIN 
İŞTE ADRESİ

OLCAY KUAFÖR
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 OO 50

neden olduğunu 
belirtiyorlar.
Uzmanlar, kadınlarda 
daha sık görülen 
alışveriş hastalığının! 
ortalama başlama 
yaşının 17- 30 
olduğunu ifade 
ederken, alışveriş . 
hastalığı nedeniyle 1 
tedaviye gelen hasta* 
ların büyük bir 
çoğunluğunun, 
alışveriş öncesi 
büyük bir arzu, 
hoşnutluk ve mutlu
luk ile kontrol edile
mez bir istek hali 
yaşadıklarını, ancak 
sonrasında da 
gerginlik ve yoğun bir 
suçluluk hissi duy- I 
duklarını söyledikler
ine dikkati çekiliyor. 
Uzmanlara göre, 
alışveriş olayı kişilik
lere göre farklılık 
gösterse de, kadın- 1 
ların tercihleri 
genelde elbise, 
kozmetik eşya ve 
mücevher olurken, 1 
erkekler ise elektron
ik eşya, büyük ev 1 
aletleri alıyorlar.
Uzmanlar, alışveriş ■ 
hastalığının 
giderilmesi için 
psikiyatrist yardımı I 
istenebileceği gibi ■ 
grup terapileri ile de 
bu alışkanlıklara 
son verilebileceğini 
kaydediyorlar.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

CeHiiyetleı e sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

I BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE 1
I İLAN ve REKLAM AL1NR !
■ KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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Meslek seçiminin sırları
Değişim, günümüzde 
en çok konuşulan 
konu ve geleceği 
bugünden daha çok 
etkileyecek. Hangi 
meslekler gelecekte 
öne çıkacak?
Seçimde nelere 
dikkat etmeli? işte 
uzmanların önerileri. 
Günümüzde meslek 
seçimi, o mesleği 
yapma kadar çok 
önemli bir hale geldi. 
Yanlış meslek seçimi 
bireyde ciddi tahrib
atlara neden olabiliy
or. Öncelikle işinde 
başarısızlık söz 
konusu. Daha sonra
ki adımlarda; 
günümüzün reka
betçi koşulunda 
ayakta kalabilmek 
için, hem ailesinin 
hem de kişisel mutlu
luklarından taviz ver
mekten başka çaresi 
kalmıyor. Bu verdiği 
tavizler arttıkça da 
psikolojik sorunları 
çoğalıyor.
Bu nedenle birey 
meslek seçimi 
konusunda daha 
fazla bil
inçlendirilmen. 
Bireyin meslek seçi
minde etkilendiği 
ailesi, yakın çevresi 
de bilinçlendirilmeli. 
YENİ İŞ 
ALANLARININ 
OLUŞUMUNUN KISA 
BİR TARİHÇESİ 
Gerek iş dünyasının

gerekse siyaset 
dünyasının yeni bir 
boyut kazanmasında 
19yy. “ENDÜSTRİ 
DEVRİMİ” çok önemli 
idi. ( 1820 James 
Watt buharlı makine 
ile pamuğun eğrilme
si sağladı.
Sanayileşmenin ciddi 
adımı da atıldı.) Bu 
devrim öncesinde, 
yaşamlar çok stan
darttı. Sosyal ve 
kültürel yaşam, 
gelenekler, ekonomi 
çok küçük adımlarla 
değişiyordu. Bir nesil 
diğer neslin benzer 
koşullarını paylaşıy
ordu. 1829 da buharlı 
trenler ve demiryolu 
sanayi devrimini hız
landıran en önemli 
etki oldu.
1950 ortalarında bil
gisayarın ticari 
olarak üretilip satıl
ması, telefonun 
icadından sonra bilgi 
çağına geçişte ki en 
önemli unsur oldu. 
1990 yıllarda bilgisa
yar her yere girişini 
çok hızlandırdı ve “ 
TEKNOLOJİ ve BİLGİ

TOPLUMU” oluştu. 
Sadece ticaret hayat
tı değil, yaşamın her 
alanında değişim 
korkunç bir sürate 
ulaştı.
Teknoloji ve Bilgi 
Toplumunda, en 
büyük sorun çok 
kısa zamanda çok 
fazla değişimin 
olması. Bu değişim 
iş dünyasında üretim 
sürecindeki farklı 
yaklaşımları oluştur
makta.
TEKNOLOJİ VE 
BİLGİ ÇAĞIIN 3 
ÖNEMLİ ANA KOLU 
Bu çağda işletmeler 
3 ana kolda olacak, 
a) BİLGİYİ VE 
TEKNOLOJİYİ 
YARATANLAR 
b) BİLGİ VE 
TEKNOLOJİ 
SATICILARI 
c) ÜRETİCİLER 
Gerek işletmeler, 
gerekse çalışanlar, 
artık bu 3 yapının 
hangisinin çatısı 
altında olmaları 
gerektiğine karar ver
mek zorunda. Bilgiye 
ulaşmak artık çok 

kolay. Bilgi sahibi 
olmaktan çok bilgiyi 
yorumlamak daha 
önemli. Eğer siz 
yukarıdaki bu üç işle
vi bir arada yerine 
getirmekle uğraşır
sanız, bilgi bom
bardıman altında yok 
olursunuz. Bırakın 
rekabet edebilir
liğinizi, olduğunuz 
noktadan geriye 
gider ve çok kısa 
zaman içerisinde 
bitersiniz.
Bilgi, tecrübe ve 
yeteneklerinizi iyi 
analiz ettikten sonra, 
yaşayacağınız çatıyı 
belirlemek gerekir. 
Bu uzmanlaşmayı 
sağlayacaktır.
MESLEK SEÇİMİ 
NASIL YAPILIR?
Bir çok kişinin üze 
rine polemikler yarat
maya çalıştığı kadın 
erkek cinsiyeti bile 
meslek seçiminde 
etkendir. Bu nedenle 
bir bilgi, beceri ve 
yetenek envanteri 
çıkarmak gerekir. 
Basit bir envanter 
örneği şu şekilde 
olabilir.Bu envanter 
sonucunda alternati
fleriniz arasında en 
ağır basanı tercih 
edebilirsiniz.
YILDIZI PARLAYAN 
SEKTÖRLER 
BİLGİ VETEKNOLOJİ 
YARATAN 
SEKTÖRLER

Araştırma, Yazılım, 
Tasarım, Danışmanlık 
Hizmetleri, Bilgi 
işlem, ve 
Üniversiteler 
BİLGİ VE 
TEKNOLOJİ 
SATICILARI 
Haber Ajansları, 
Kütüphanecilik, Bilgi 
Bankaları, Medya, 
Reklamcılık, Eğitim & 
Danışmanlık 
Hizmetleri, 
Telekomünikasyon 
Hizmetleri, Turizm 
hizmetleri, Mali 
Hizmetler, Bilgi işlem 
Üretim ve Hizmetleri, 
Hukuk, Kamu 
Yönetimi, Sağlık 
ÜRETİCİLER 
Ulaşım, Perakende, 
Büyük Mağazacılık, 
Kozmetik ve 
Güzellik, Mühendislik 
Hizmetlerinin hemen 
hemen hepsi, inşaat 
Sektörü, Uzay 
Bilimleri, El 
Sanatları, Tekstil, 
Hayvancılık, Bitki 
Üreticiliği, Bankacılık 
ve Finans Sektörü 
GELECEĞİN 
MESLEKLERİ 
1. TIP ve ZİRAAT 
2. MÜHENDİSLİK 
3. SOSYAL BİLİMLER 
4. İLETİŞİM 
5. EKONOMİ 
ÖNEMLİ NOT: 
1. Kaç yaşında olur
sanız olun, ister mev
cut bir mesleğiniz 
olsun ister olmasın 

önemli kural 
sevdiğiniz ve beceri
lerinizi doğru 
sergileyebileceğiniz 
işi yapın.
2. İşinizin bir 
bölümünü seçin ve o 
konuda uzmanlaşın. 
Örn: Hukukçu değil, 
Vergi konusunda 
uzman hukukçu 
olmak.
3. Uzmanlık alanınız
da ilerlemek için belli 
bir yolu seçin. Bilgi 
ve teknoloji yaratan 
mı, bilgi ve teknoloji 
satan mı, yoksa 
üretici mi olacak
sınız. Bunların hepsi
ni birden yapmanız 
başarınızı 
engelleyecek, hatta 
başarısızlıklarla dolu 
bir iş hayatınızın 
olmasına neden 
olabilir.
4. Ne iş yaparsanız 
yapın İletişim 
Becerileri, İnsan 
Davranışları gibi 
konularda
eğitimler alın. Hem 
kişisel gelişiminizde 
hem de işinizi 
geliştirme konusun
da ciddi öngörüler 
kazanmanızı 
sağlayacak.
5. Mesleğiniz ile ilgili 
sivil toplum örgütleri 
ile her zaman işbirliği 
içinde olun. Sivil 
toplum örgütleri her 
alanda ciddi bir güç 
olmakta.

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN

KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83

Fax : (0.224) 513 35 95

Direksiyonda müzik dinlemeyin
Trafikte otomobilin
izi kullanırken 
müzik dinlemek, 
sağlığınız için 
tehlikeli olabilir. 
Hem de klasik 
müzik. Özellikle 
bazı parçaları dinle
meniz faciaya yol 
açabilir.
Ingiltere’de konuyla 
ilgili çalışma yapan 
bir kuruluş, dinle
memeniz gereken 5 
parçayı 
belirledi, 
ilk sıraya, 1800’lü 
yıllarda Richard 
VVagner tarafından 
bestelenen 'Der Ritt 
der VValküren’ 

parçası oturdu. 
Bunun nedeni ise, 
parçanın son 
derece gürültülü ve 
yüksek tempolu 
olması. Tehlike ise 
trafikteki hızınızı 
VVagner’in parçası 
ile uyumlu hale 
getirme riskinin 
çok yüksek olması. 
İkinci sırada 
Guiseppe Verdi ve 
*Requiem’den ‘Dies 
Irae’ adlı parçası 
var.'The 
Prodigy’den 
‘Firestarter’ adlı 
şarkı üç numaraya, 
‘Basement Jaxx’tan 
'Red Alert’ adlı

parça dört ve 
‘Faitless’den 
‘Imsomnia’ ise beş 
numaraya yerleşti. 
ZARARSIZ 
MÜZİKLER 
Hem direksiyon 
kullanıp hem de 
‘zararsız’ müzik 
dinlemeyi tercih 
ederseniz, şu beş 
parça tavsiye

ediliyor:
1- ‘Come Away 
With me’ Norah
Jones
2- ‘Mad VVorld’ Gary 
Jules
3- ‘Another Day’ 
Lemar
4- ‘Too Lost in You’ 
The Sugarbabes
5- ‘Breath Easy’ 
Blue
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Kredi kartında peşin ödeme 
fail hükmünde midir?

YTL’yi harcarken 
dikkat edin

Kredi kartıyla satan 
esnaf bazen parayı 
günü gelmeden 
almak istiyor. Banka 
da peşin ödeyince 
paranın bir miktarını 
kesiyor, eksik ödüy
or. Zaman Gazetesi 
yazarı Ahmet Şahin 
'bu kesinti faiz 
midir?' sorusuna 
yanıt veriyor: 
Ticari işlerini artık 
genç çocuklarına 
bırakan yaşlı baba, 
kendi devrine ait 
ticari anlayışını yana 
yakıla hasretle anlat
maya başladı 
karşımda:
- Eskiden ne güzeldi, 
dedi, veresiye mal 
alan müşteri deftere 
yazdırıp gidiyor, 
günü gelince parayı 
getiriyor, ben de def
teri açıp borcunu 
siliyordum, ne faiz 
şüphesi kalıyordu, 
ne de başka bir 
karışıklık. Şimdi 
gençleri deftere razı 
etmek mümkün 
olmuyor, ‘Baba 
defter devri bitti, 
artık pos makinesi 
devri başladı.’ diyor
lar. Müşterinin kredi 
kartını makineden 
geçiriyor, arkasından 
da gidip bankadan 
parayı alıyorlar^ 
- Demek ki, eskisi 
gibi borçlu ile sen 
uğraşmıyorsun.
Sadece gününü bek
liyorsun. Vadesi 
gelince paranı alıyor
sun. Bu daha kolay 
olmuyor mu?
- Kolay oluyor 
olmasına da. Kafamı 
karıştıran şeyler 
olmasa...
Kafanı karıştıran 
şeyler de mi oluyor? 
-Elbette. Bazen 
parayı günü gelme
den peşin almak 
istiyorlar. Banka da 
peşin ödeyince 
paranın bir miktarını 
kesiyor, eksik ödü

yor. İşte bu kesintiye 
bakınca, faizle para 
almaktır bu, diyo
rum. Kafa karışık
lığım burada mey
dana geliyor.
Yaşlı zat burada 
biraz duraklıyor. 
Sonra tepkisini bana 
da yönelterek sesini 
dikleştiriyor: 
- Sizin (Çözümler) 
kitabınıza da baktım. 
Siz de bu konuda 
kesin söylememiş, 
esnek ifade kullan
mışsınız.
- Nasıl esnek ifade 
kullanmışız?
Şöyle anlatıyor bizim 
esnek ifademizi de. 
Diyorsunuz ki: 
“Kredi kartıyla satış 
yapanlar bekler de 
parayı günü gelince 
alırlarsa bunda bir 
mahzur yoktur. 
Ancak, eline peşin' 
para geçsin diye 
bankaya komisyon 
ödeyerek parayı 
peşin alırsa ne olur? 
İşte faiz görüntüsü 
burada meydana 
gelir. En iyisi, kredi 
kartıyla veresiye 
satış yapan esnaf, 
parasını günü 
gelince almalı, günü 
gelmeden peşin para 
almak için faiz ödüy
or görüntüsüne 
girmemelidir. En 
sağlamı budur!” 
- Sen bundan mem
nun olmadın mı? 
Senin istediğin gibi 
değil mi?
- Değil. Memnun 
olmadım. Çünkü, ‘bu 

para faizli paradır’ 
deyip kestirip 
atmamışsınız. ‘Faiz 
görüntüsü var!’ diy
erek yumuşak bir dil 
kullanmışsınız. İşte 
ben buna kızdım! 
- Sen dua et ki, ben 
'Faiz görüntüsü var.’ 
demişim. Başkaları 
faiz görüntüsü bile 
yoktur, diyorlar. 
Çünkü diyorlar, 
‘Faiz, para alma, 
para vermede olur.’ 
Burada para alma 
para verme yoktur. 
Mal verme, para 
alma vardır. Mal 
veriyor, karşılığı olan 
parayı alıyor. Fark, 
sadece geç alacağını 
erken almasında. 
Erken ödeyene ise 
alacaklının indirim 
yapma hakkı vardır. 
Var olan hakkını kul
lanıyor. Sen önce 
ödersen, ben de 
sana indirim 
yaparım, diyebilir ve 
alacağından bir mik
tar eksik almaya razı 
olabilir. Mesele bun
dan ibarettir!
Böyle yorum yapan
lar da var.
- Eeee, şimdi ne ola
cak öyle ise?
- Meseleye farklı 
yorum getirenler de 
oluyor, diyerek sen 
de benim gibi biraz 
esnek bak, farklı 
bakanlara da kızma. 
İhtiyacı olanlar 
mecbur kalır da 
eksiğine, peşin 
almaya razı 
olurlarsa, faizle para 

alıyorlar diye hemen 
suçlamalarda bulun
ma. Zaten mecbur 
olmasa eksik para 
almaya razı olmaz. 
Demek ki bir 
mecburiyeti var ki 
eksik almaya razı 
olmaktadır.
Aslında hayatımıza 
yeni giren bu gibi zıt 
yoruma müsait ticari 
konuları, ticareti de 
fıkhı da iyi bilen (H. 
Karaman ve H.
Döndüren hocae- 
fendiler) gibi uzman 
zatlara da sormanız
da isabet vardır. Siz 
araştırmanıza devam 
edin yine de.
Yaşlı zatın hızı 
kesilmişti: ama 
sorusu istediği gibi 
cevaplanmamıştı. 
Tebessüm ederek 
konuştu:
- Sen dedi, benim 
gibi eski deftercilerle 
yeni pos makineci
leri uzlaştırmak isti 
yorsun. Ama ben 
yine de haklı 
olduğum 
düşüncesindeyim. 
Kalktı muhabbetle 
elimi sıktıktan sonra 
kapıya doğru 
yönelirken 
söylendiğini 
duyuyordum.
- Eskiden ne güzeldi, 
günü gelince parayı 
alıyor, borcu defter
den siliyordum. Ne 
veresiye indirimi 
oluyor, ne de faiz 
şüphesi oluyordu. 
Şimdi veresiye ile 
peşin birbirine 
karıştı; müşteri vere
siye alıyor, satıcı 
(indirimle) peşine 
çeviriyor. M/ıkla pir
incin taşını ayıklaya- 
bilirsen!
Ne etersiniz? Simu. 
sizin de mi kafanız 
karıştı? Yoksa siz 
hep ğününü bek
lediğiniz için böyle 
zıt yoruma müsait 
meselöhiz yök mu?

Uzmanlar, paradan 
altı sıfır atılmasıyla 
yaşanacak uyum 
sorunları konusunda 
vatandaşları 
uyararak, YTL'nin 
dikkatli harcanmasını 
istedi. Özellikli 
psikolojik bir his YTL 
daha fazla harca
manıza neden olabilir 
aman dikkat!
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Abdülkadir 
Çevik, yeni yıldan 
itibaren 
paradan 6 sıfır 
atılmasıyla geçilecek 
Yeni Türk Lirası'na 
toplumun 
uyum sağlaması 
konusunda 
yaşanacak sorunları 
anlattı.

| Her yeni yaşantıda 
olduğu gibi, Yeni 
Türk Lirası'nın da 
önemli 
oranda toplumu 
etkileyeceğini 
belirten Çevik, 

BAKICI ARANIYOR
Ev işlemde çalıştırılmak üzere 

BAKICI ARANIYOR
Tel: 270 16 16

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

HîOl AB0NE 0LUN 
KEU OKUYUN OKUTUN

ne tür olursa olsun , 
kişinin yeniliğe alış
masının kolay 
olmadığını, çünkü 
insanoğlunun 
yeniliği arzu ederken, 
yeniliğin getireceği 
yabancılığı da 
yaşadığını 
ifade etti.
Yeni olan her şeyin 
bilinmezlik ve her bil
inmezliğin de stres 
kaynağı olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. 
Çevik, bu nedenle 
insanda, yeni 
olanla ilgili her 
zaman endişe ve 
kaygının doğal olarak 
ortaya 
çıkacağını belirtti.
Yeni Türk Lirası'nın * 
da ister istemez bir 1 
belirsizlik 
getireceğini 
ifade eden Çevik, 
"Acaba alışacak 
mıyız, hesabı nasıl 
yapacağız, 
şaşıracak mıyız... 
Bu soruları kafamız
da soracağız" 
dedi.
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Her ülkenin kahvaltısı başka
I Geleneksel Türk mut

fağında ayrı bir yeri 
° bulunan kahvaltının 

vazgeçilmez lezzetleri 
J arasında demli çay 

ilk sırayı alırken, 
Avrupa ülkelerinde 
ise balık ürünleri kah
valtılarda baş tacı 
ediliyor. 
Kızarmış ekmek, 
beyaz peynir, sahan
da yumurta, siyah ve 
yeşil zeytin, tulum, 
dil, çerkez ve kaşar 
peyniri, sucuk ile 
pastırma Türk kah
valtı sofrasının 
vazgeçilmez lezzetleri 
arasında yer alıyor. 
Reçelin yanı sıra bal 
ve kaymak da kah
valtı sofralarına baş 
döndürücü bir lezzet 
katıyor. Demli çay ise 
Türk kahvaltı 
sofrasını tamamlayan 
en önemli unsur 
olarak gösteriliyor. 
Avrupa ülkelerindeki 
kahvaltılarda, Türk 
mutfağındaki zengin
lik bulunmasa da 
balık ürünleri 
vazgeçilmez lezzetler 
arasında. İşte bu

I ülkelerden bazı 
örnekler:

' Rusya: Rusya'da, 
Çarlık döneminde 
olduğu gibi bugün de 
havyar, lakerda ve 
balık ürünleri kahvaltı 
sofralarına lezzet 
katıyor. Ayrıca Rus 
mutfağında bol 
baharat kullanılıyor. 
Güne başlarken 
kalorisi yüksek balık, 
et ve yumurta çeşit
lerini tercih eden 
Ruslar'ın "Rus 
Yumurtası" ve lak- 
erdalı esmer ekmek 
"Wolga-Schnitte"si 
dünyaca meşhur. 
Ispanya: Ispanya'da, 
bölgeler arasındaki 
coğrafi ve kültürel 
farklılık yemek tari
flerine de yansıyor. 
Ispanyol mutfağı çok 
çeşitli lezzetleri bir 
arada barındırıyor. 
Füme salam, balık, 
zeytin ve sarımsak 
ise her Ispanyol'un 
vazgeçilmezleri 
arasında bulunuyor. 
Kahvaltı'4'. da zeytinli 
ekmek veya domates
li ekmek, Ispanyol

| tarzı kahvaltının fm-

gesi olarak 
gösteriliyor. Bu 
lezzetleri ise sütlü 
kahve 
tamamlıyor.
İsviçre: İsviçreliler 
iyi sunulan tüm 
yemeklere değer 
veriyorlar. Bu 
anlayışları kahvaltı 
sofralarına da yansıy
or. Mısır gevreği, 
marmelat, bal ve 
ekmek çeşitlerine 
peynir ve salam 
çeşitleri eşlik ediyor. 
Tatlı lezzetlerin ağır
lıklı olarak 
hissedildiği bir 
başlangıçtan sonra, 
"Appenzeller 
Cracker" ve 
"Bündner Fleisch- 
Schnittli" gibi çeşitler 
İsviçreliler'in 
vazgeçemedikleri tat
lar arasında.
Hollanda: Hollanda, 
birbirinden leziz 
peynirleri ile de 
anılıyor. Ringa balığı 
da bu ülkeye adeta 
damgasını vurmuş 
durumda. İnce 
kesilmiş salam ve 
Hollanda peynir
lerinin yanında, kah
valtı sofrasında bile 
ringa balığı ikram 
ediliyor. Hollanda 
usulü bir kahvaltı 
sofrasının en önemli 
tamamlayıcı unsurları 
ise tatlandırılmış özel 
bir fincan çay veya 
kahve.
Fransa: Sanatın 
beşiği olarak kabul 
edilen Fransa'da, 
yemek yapma da 
adeta sanat olarak 
nitelendiriliyor. Hafta 
içi günlerde bile, öğle 
ve akşam yemek
lerinde Fransızlar 
birçok çeşidi bir 
arada bulunduruyor
lar. Kahvaltı ise 
diğer öğünlere 
oranla oldukça sade. 
Fransızlar'ın 
kahvaltı sofralarından 
hiç eksik etmedikleri 
iki şey var:

Birbirinden değişik 
reçel ve ekmek çeşit
leri. Gevrek kru- 
vasan, taze baget 
ekmeği ya da tahıllı 
ekmek ve Fransız 
reçel çeşitlerinden 
son derece lezzetli 
bir kahvaltı hazırlıyor
lar. Bol sıcak sütlü 
kahve ise 
Fransızlar'ın en çok 
tercih ettikleri içecek. 
Portekiz: Portekiz 
mutfağı İspanyol 
mutfağını andırmakla 
birlikte, biraz daha 
hafif ve şık. 
Balıkçılığın önemli 
geçim kaynağı 
olduğu Portekiz'de, 
deniz ürünleri ile 
yüzlerce çeşit yemek 
yapılıyor. 
Portekizliler, kah
valtıya önem veriyor
lar ve bu sebeple de 
doyurucu olmasına 
dikkat ediyorlar. 
Deniz ürünleri kah
valtı sofralarının 
önemli 
malzemelerinden. 
Örneğin ton balıklı ve 
yumurtalı ekmek, çok 
sevilen kahvaltı 
seçenekleri. Koyu 
kahve veya taze 
sıkılmış portakal ve 
greyfurt suları, 
Portekizliler'in kah
valtılarını zengin
leştiriyor.
İsveç: İsveç, bilindiği 
gibi gölleri ve 
nehirleri ile ünlü. Bu 
sebeple, kahvaltı 
sofralarında bile 
balıklı tariflere rastla
mak hiç de şaşırtıcı 
değil. Sosa yatırılmış 
alabalık, somon ve 
bunun gibi çeşitli tatlı 
su balıkları isveçlil- 
ertn en çok tercih 
ettikleri kahvaltı 
mönülerini süslüyor. 
Ayrıca, özellikle 
dereotu ve yeşil 
baharatlar ile 
muhteşem lezzetler 
ortaya koyuyorlar. 
Ancak kahvaltı 
sofralarında tatlı da 

hiç eksik olmuyor. 
Üzümlü ekmek 
üzerine yaban 
mersini reçeli, İsveç 
kahvaltılarının 
vazgeçilmezlerinden. 
Macaristan: Lezzetli 
ve baharatlı yemek
leri seven Macarlar, 
hemen hemen tüm 
yemeklerinde biber 
kullanıyorlar. Ayrıca 
soğan ve sarımsak 
da Macar mutfağının 
tamamlayıcı 
malzemeleri. Salamlı 
ekmek ya da leziz 
salatah kepek ekmeği 
Macar kahvaltı 
sofrasının geleneksel 
tatlarından.
İngiltere:
Geleneklerine bağlı 
İngilizler'in, öğle ve 
akşam yemek
lerinden vazgeçebile
cekleri ama kahvaltı
dan asla vazgeçe
meyecekleri biliniyor. 
Brunch da İngiliz 
mutfak kültürünün 
önemli bir parçası. 
Çeşitli reçel ve 
marmelatlar, özellikle 
ünlü buruk portakal 
marmeladı, İngili
zler'in "başrol oyun
cuları"... Yumurta ise 
pişmiş ya da rafadan, 
çırpılmış ya da tava
da; jambon ya da 
sosis ile kızarmış 
tost ekmeklerinin 
yanında yeniyor. Bu 
mönü, çeşitli mısır 
gevrekleri ile de 
zenginleştiriliyor. 
İtalya: İtalya'da 
"yemek" son derece 
önemli. Hazırlaması 
bile tam bir 
seremoniye 
dönüşüyor. Tüm aile 
fertlerinin buluştuğu 
öğlen ve özellikle 
akşam yemekleri çok 
uzun sürüyor. 
Kahvaltı ise ikinci 
planda tutuluyor ve 
deyim yerindeyse 
"geçiştirilen bir 
öğün". Italyan kah
valtısında, ev yapımı 
küçük ekmekçiklere 
ya da üçgen tost 
ekmekleri eşlik 
ediyor. Mozarella, 
salam, domates ve 
fesleğen, İtalyan 
kahvaltı sofralarında
ki Akdeniz 
esintilerini 
simgeliyor.

Sağlıklıysanız grip 
aşısı olmayın

Sağlıklı kişilerin 
gripten korunmak 
amacıyla aşı yaptır
malarına gerek 
olmadığını bildirildi. 
Türk Eczacılar Birliği 
(TEB) 4. Bölge Adana 
Eczacı Odası Başkanı 
Burhanettin Bulut, 
grip aşısının genel 
olarak 65 yaş ve 
üzerindeki bireylere 
ve grip sonrası 
hastalık riski olan 
herkese yapılması 
gerektiğini belirtti. 
Bulut, aşı yapılması 
gereken yüksek risk 
gruplarının 65 yaş ve 
üstündeki kişiler, kro
nik hastalığı olanlar, 
kronik kalp, akciğer 
(astımlılar dahil) 
karaciğer, böbrek 
hastalığı, şeker 
hastalığı ve diğer 
endokrin sistemi 
hastalığı olanlar, kro
nik hastalıklar dışın
da bağışıklık sistem
leri zayıflamış kişiler, 
kanserli, lösemili 
kişiler, bağışıklık sis
temi hastalığı olanlar, 
organ ve kemik iliği 
nakli yapılan kişiler, 
uzun süreli aspirin 
tedavisi alan çocuk 
ve gençlerin grip 
aşısı olmalarını

gerektiğini kaydetti. 
Bulut, ''grip aşısı, 
gribe karşı korur'' 
demenin de mümkün 
olamayacağını ifade 
etti.
Sağlıklı insanlarda 
gribin, 1 hafta 
içerisinde kendiliğin
den iyileştiğini hatır
latan Bulut, ancak 
vücut direnci zayıf 
dürümdakiler, kronik 
hastalığı bulunanlar, 
kalp-akciğer hastalığı 
olanlar, yaşlılar ve 
şeker hastalığı bulu
nanlarda pnömoni 
(zatürree) menen- 
goensefalit (beyin ilti
habı) miyokardit 
(kalp kası iltihabı) 
gibi ciddi ve ağır 
seyredip ölümle 
sonuçlanabilecek 
hastalıkların 
görülebileceğine 
dikkat çekti.
Grip aşısının olun
masına rağmen gribe 
benzer tablolar 
oluşabileceğini 
vurgulayan Bulut, 
aşının sadece grip 
virüslerine karşı 
etkili olduğunu ve 
grip virüsünün her yıl 
yeni tiplerinin ortaya 
çıkabileceğini 
belirtti.
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TEŞEKKÜR
İM Kelebek APH n|! I 

Mutfak M y IL UI i
Mutfaklarınıza yeni bir çehre kazandıracak < 
olan Kelebek Mutfak Mağazamızın açılışına 

katılan siyasi erkana, kamu görevlilerine, 
eş ve dostlarımıza 1 :

Gemlik halkına teşekkür ederiz- ( •

M.S.M. GÜLERYÜZ MOBİLYA
DEKS. İNŞ. TAAH. SAN. vs TİC. LTD. ŞTİ. j

Hisar Mahallesi İstiklal Cad. No • 102/A Gemlik/BURSA j
I Tel : (0.224) 514 72 19 Fax : {0.224) 514 72 29

guleryuzgemlik@hotmail. com 
www.kelebek.com.tr

- «M

http://www.kelebek.com.tr


20 Ekim 2004 tarihinde kuruluşunun 3. yılında, okulunun alt yapısı değişiyor

Ozüftf Okulu 1 kuruluş yılına hazırlanıyor
Gemlik’te 3 yıldır özürlülere hizmet veren Özürlüler Rehabilitasyon Kurs Merkezi, yardımseverlerin ve çalışanların gayret
leriyle ayakta duruyor. Bu yıl kuruluşunun 3. yılı kutlanacak olan Merkezde, düzenleme çalışmaları sürüyor. Haberi sf. 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

11 Ekim 2004 Pazartesi  FİYATI : 250.000- TL.

Mali Tatil Geliyor
Maliyeciler de “Mali Tatil” istediler.
Ankara da yapılan toplantıda Başbakan 
Recbp Tayyip Erdoğan ve CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal’dan Mali Tatil 
isteyen maliyecilerin, bu isteğini iki lider 
ayaküstü görüştü ve olumlu buldular. 
Meclise bu konuda bir yasa tasarısı 
hazırlanıp sunulacak. Hab. sf.10 da

Ak Parti İlçe Başkanı Şahin, kadınlara “Partimiz, sîzler sayesinde bu duruma geldi” dedi.

Ak Partili kadınlardan birlik çağrısı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AB yorumu
Köşe yazarımız sevgili Erol Gürçay, 

yazılarını kısa cümlelere ama net bir şekilde 
yazar.

Onun yazılarını okuyanlar ne demek iste
diğini anlarlar.

Sevgili Gürçay’ın köşe yazılan bir şiir 
gibidir.

Bugün yine köşesinde yazdığı AB yorumu 
gerçeklerle doludur.

Türkiye Cumhuriyet Atatürk tarafından 
kurulduğu günden beri yönünü batıya çevir
miştir.

Aradan bunca yıl geçmesine karşın, bu 
hedef değişmemiştir.

Bu da büyük devlet adamı Mustafa Kemal’in 
ileri görüşlülüğüdür.

Türkiye AB’ne girmede geç kalmıştır.
Sevgili Tevfik Solaksubaşı ağabeyimiz, 

bizim büroya uğradığında her zaman, Sayın 
Ecevit’e kızgınlığın dile getirir. 1978yılında 
AB’ye girme konusunda çağrıyı red etmesin
den dolayı Ecevit’e hep kızar.

Türkiye de son zamanlarda AB destekçileri 
ve karşıtları, iki kutba ayrıldı.

Yılhrdır düşünce özgürlüğünün önünü aşa
mayan Türkiye, AB istemleri sonucu 141 ve 
142. maddeleri kaldırdı.

Giderek kutuplaşan dünyada bunların dışın
da kalmak olanaksız. Türkiye yolunu 
1920’lerde çizmiştir.

önemli olan, bu katılımda onurluca bir yer 
ve pay sahibi olmak.

AB standartları bizi adam edecek.
Katılım ise kolay olmayacak.

Ak Parti Kadın Kolu üyeleri, düzenledikleri “Tanışma, 
kaynaşma , birlik, beraberlik” toplantısında, partililere 
daha çok hizmette bulunma çağrısı yaptılar.
Ak Partili Kadınlar, 
partilerinde birlik ve 
dayanışmayı arttır
mak ve de tanışmak 
amacıyla yapatıkları 
toplantıya İlçe yöneti 
çilerini, belediye 
meclis üyelerini, il 
genel meclis üyeleri
ni de çağırdılar. 
Kadınlar toplantıda 
yaptıkları çalışmaları 
anlatarak daha çok 
hizmet verilmesini 
istediler.

Seyfettin 
Şekersöz’ün haberi 

savfa frlp _ _________________—--------- Ml.

'T I 11i
Ak Parti Kadın Kollarının toplantısına İlçe yönetim kurulu üyeleri, 

belediyemeclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri de katıldılar.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’dan anlamlı söz:

Atatürk’ün duvarlara resimlerini 
asmakla Atatürk’çü olunmaz”

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Atatürkçü 
Düşünce Derneklerinin 
Bursa daki Bölge toplan
tısında yaptığı konuşmada 
anlamlı sözler söyledi.

Yurtkuran, Türkiyenin zor 
bir dönemeçten geçtiğini 
vurgulayarak, Atatürk mil
liyetçiliğinin AB ülkeleri 
tarafından “Nazizm” gibi 
algılandığını söyledi 
Haberi Sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

VİCDANCA
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Gemlik’te hareket
Önceki hafta Gemlik bir yığın 

açılışlara sahne oldu.
Bu da gösteriyor ki, iktidarın yapa

madığını Gemlikliler yapacak ..
Katma değer yaratacak.
Yeni istihdam olanakları sağlayacak.
Ve Gemlik halkı’na daha iyi hizmet 

sunacak.
Sırayla sayalım.
Perşembe günü ;
Bahattin Çavdar’ın Semerciler

Yokuşu’nda açtığı lokanta..
Oraya lokanta demek haksızlık olur.

“Lezzet Dünyası” adı daha doğru.
Çünkü, aşçıbaşı sebzeyle eti, tuzla 

biberi bir yoğurmuş pir yoğurmuş...
Hele sıcak un helvasının tadı bambaş

ka..
Bu gidişle orasının ünü, Gemlik sınır

larını aşar.
Bir koşulla..
Aynı kaliteyi sürekli kılarak.
Cuma günü ise iki ayrı açılış vardı.
Perdeci Latif ve Kelebek Mutfak.
Her ikisi de İstiklal Caddesi’nde..
Perdeci Latif, babası rahmetli Veleddin 

Çakandan devraldığı bayrağı daha da 
yukarılara taşıyor.

Veleddin Amca’yı Gemlik’te tanımayan 
yoktu.

Esnaflık anlayışı ve dürüstlüğüyle iyi 
bir yeri vardı.

Latif’de babasından iyi dersler almış.
Almış ki;
Cuma günü tam da Gemlik’e yakışır bir 

dükkanı Gemlik’lilerin hizmetine sundu.
Yolu açık olsun.
Veee....
Kelebek Mutfak
PVC sistemler alanında başarılarını 

kanıtlayan Şevket Güleryüz;
Şimdi de bir aşka alana yöneldi.
Mutfak..
Şevket Güleryüz’ün deneyimi ENKA’nın 

Kelebek Mutfağı iie buluşunca ortaya
Doğru bir çizgi çıkmış.
Tüm girişimci Gemlik’lilerin işi rast 

gitsin.
Yolları açık olsun.
Çünkü bu devirde girişimci bulmak da 

zor. Olmak da..
Haa bu arada..
İstiklal Caddesi’nin yıldızı her geçen 

gün daha da parlıyor.
Gemlik’in ticari kalbi burada atıyor.
Onun için Belediye’nin bu caddeye 

daha da sahip çıkması gerek.
Unutmadan İstanbul’da Beyoğlu’nu 

Beyoğlu yapan, caddenin adı da İstiklal 
Caddesi.

Orasını uzunca bir süre kirlettiler, şimdi 
de yaşatmak ve güzelleştirmek için bir - 
yığın para ve emek harcıyorlar.

İstanbul’daki İstiklal Caddesi deneyimi 
Gemlik’e örnek olsun.

mı.. Ma—i,iıi rrMnnmM—

Cilalı yaşam...
Böylesine hiç dağılmamıştı, 
odam...çalıştığım, gizlendiğim, sırlarla 
dolu çalışma odam!..
Kendimce dediğim odam..
Benim okyanusum!...
Ne varsa, tepip tepiştirdiğim!... 
Kitaplarım, notlarım, defterlerim, biriken 
gazeteler, dergiler...Siyah/beyaz 
fotoğraflar...
Boncuklar, kurumuş çiçekler...
Deniz kıyısından bulduğum buruşmuş, 
dalları yamulmuş bir ağaç dalı...
Nereden sürüklenmiş kimbilir... 
Yalova’dan mı? İstanbul’un boğaz yakası- 
dan mı? Gelmiş işte... Ayaklarıma 
takıhverdi, bir sonbahar mevsiminde!.. 
Elime aldım, üzerindeki kurumuş yosun
ları sıyırdım...
Cilalamayı da ihmal etmedim.. 
Cilalamak!..
Her şeyin cilalandığı bir yaşamın içinde, 
o da cilalandı!..
Cilalı yaşama hoş gelmişçesine!..
Bu yaşamda, cilahsız hiçbir şey olmu 
yor!..
Sözlerin bile ciialılaşacak...farkında 
olmadan cilalı yaşamın yumağında gün 
ve gün örüleceksin!...
Cilalanmış yaşamlarda, cilalanmış 
yaşamlar...
Dağınık odamda ne kadar çok cilalan- 
mışlıklar var!..
Oysa, cilalı yaşamdan uzak tutuyor, bu 
oda beni...
Dağdan topladığım k?’- çiçekleri boynunu 
bükmüş...
Antalya’dan aldığım sepetler de.
Bana Neyzen’i anlatan ve adam gibi 
-insan gibi- rakı içmeyi öğreten Ege’nin 
en yakışıklı en iyi zeybek oynayan dos
tum Musa (Barım) Bursa SSK 
Hastanesi’nde, ölümünden birkaç saat 
önce ‘beni anarsın’ diye verdiği Atatürk 
çiçekleri ise kıpkırmızı.
Ne de olsa cilalı..Yapma!.
Yapma çiçeği hiç sevmezdi, dostum ... 
Kırk kiloluk dev adamdı..
Bir erkeğin bu kadar küçük ve güzel 

I BURSA HAKİMİYET VE |
KENT GAZETELERİNE 1

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

burnu olabilir mi? Bu kadar minik dudak
ları da...Ve bu kadar güzel
gözleri...Küçücük kulakları ...Üstelik bir 
doksanlık bedene, minyatür bir yüz bu 
kadar güzel oturabilir mi?
...Ondan kalan son çiçekler, son nefe
siyle elimde kaldı..
O, cilalı yaşama dayanamadı.
48 yaşında, pes etti!..
Bedeni 80 yaşın çizgilerini taşıyordu...
Son yaşamevi Edremit Huzurevi’di...
En sevdiği ve kaçtığı Bursa’ya ambu
lansla getirilmişti....
Bir gün bile yaşamaz demişti, SSK’h dok
tor..
Bir gün..Her an ölebilir..
Üç gün ve gece...Konuştuk, cilalı yaşam
ların dışındaki yaşam sohbetlerimizi..
Hiç beceremediğim halde, o’na bir de 
Neyzen fıkrası anlattım!..
Güldü...
Burnundaki hortum çıkacaktı...
“Bir de rakı olsa” dedim...
“On sekiz yıldır uğramadığı Bursa için, “ 
İyileşeceğim...Söz..Bursa’ya
geleceğim..Ve bu delik mideye inat içe- I 
ceğiz...” diyordu, öyle neşeli ki...Uzun 
süredir böyle neşeli olmamıştı, besbelli..
Fıkralar senden, “ dedim...
Olmadı!..
Bir elinde Yaşar Kemal’in kitapları...
Karanlıklarda rakı dostuydu!..
Nerede yaşardı, bir süre öğreneme 
dim...
Çingenelere takılmıştı...
Ege’nin prensini çingeneler severdi...
Elektriği çıplak elinle tutan adam.
Elektrikler kesildiğinde, Uludağ yollarına | 
çıkar, Bursa’yı aydınlatırdı..
Cesurca meydan okuyordu, elektrik 
kaçaklarına karşı..
Cilalı yaşama meydan okuyamadı!..
Cilalı yaşamlarla ilgili bir yazı yazacaktım, 
alkolle cilalı yaşama meydan okuyan 
DOSTUM’u yitirince, sözcükler de 
dağıldı..
Dost gibi dosttu, o..
Güzelliklere...
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Ak Parti lige Başkanı Ş|h|ri^dıri{jırâ ‘‘Partimiz, sizler sayesinde bu duruma geldi” dedi.

M Partili kadınlardan bi çağrış
Ak Parti Kadın Komisyonu üyeleri düzenledikleri 
“Tanışma, Kaynaşma, Birlik, Beraberlik” toplantısın
da partilere daha çok hizmet çağrısı yapıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti Gemlik İlçe,
Kadın Kolları’nın. 
düzenlediği 
“Tanışma, Kaynaşma, 
Birlik ve Beraberlik” 
toplantısında par
tililere daha çok 
hizmet çağrısı 
yapıldı.
Menzil Düğün 
Salonunda çevre4lçe ’• 
teşkilatlarının da 
katıldığı toplantıda 
Temmuz ayında 
göreve gelen Kadın 
Kömisyonu'nun çalış
maları hakkında bil
giler verildi.

• AK Parti İlçe Başkanı . 
Enver Şahin ile İl' 
Genel. Meçlisi, ye 
Belediye Meçlisi 
üyeleri İle İlçe 
Yönetim Kutulu 
Üyelerinin de hazır 
bulunarak destek 
Verdiği toplantıda, 
Artvin Şavşatlılar 
derneği folklor ekibinin 
gösterileri ilgiyle 
izlendi.
Toplantıda ayrıca, AK 
Parti’nin Gemlik'te 

kuruluşundan bu yana 
partiye verdiği maddi 
manevi desteklerden 
Bolayı Sabahattin 
Joksabay'a Başkan

M

AK Parti K ın{Kollarının düzenlediği' 
J^toı^ntıcl^^y^jjjağriysı yaRildı. ,

Enver Şahin tarafından 
teşekkür plaketi verildi. 
BİRLİK VE 
BERABERLİĞİ. 
PEKİŞTİRELİM 
AK Parti İlçe Kadın 
Kolları başkanı Emine 
Yalçın île Başkan 
yardımcısı Çiğdem 
Gandar, birlikte yaptık
ları tıpışlamada, 
Temmuz ayıpda yöne
time geldiklerinden bu 
yana .ilçedeki sorunları 
belirleyerek çözümü

GEDİĞİNE*
TAŞI,

İnan Tamer |

Nasıl İşse...
Almanya Başbakanı, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’nı “Yılın Avrupalı’sı 
seçmiş.
Başbakanı AvrupalI, ülkesi olmaya 
çalışıyor, olamıyor..
Nasıl işse...

için çalışmalar ürettik
lerine dikkat çekti. 
Yalçın ve Gandar"açık
lamalarında, "Bu 
amaçla önce sünnet 
şöleni düzenledik. 
Daha sonra tespit 
ettiğimiz yardıma muh
taç örgencilerimize.kır- 
tasiye ve giysi 
yardımında bulunduk 
ve halkımızın eğitim, 
sağlık ve benzeri konu
lardaki sorunlarını ilgili, 
yerlere ilettik" dediler. 
Hizmetlerinin ilk olmay
acağının altın! çizen 
AK Partili Kadınlar, 
düzenledikleri toplan-* 
tının Tanışma, 
Kaynaşma, Birlik ve 
Beraberliğin pekiştir
ilmesi açısındanjay- 
dah olacağına ITiâhdık- 
ları için 
yaptıklarını dile 
getirdiler.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin'de yöne
tim olarak kadın

Kollarına destek 
amacıyla katıldıkları 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, AKP 
olarak teşkilatlarına 
sevgiyi aşıladıklarını 
belirterek, "AK Parti 
sizlerin sayesinde 
bu duruma gelmiştir" 
dedi.
AK Partili kadınlar 
ve konukları, yaklaşık 3 
saat süren 
“Birlik, Beraberlik ve 
Tanışma” 
toplantısında gönüller
ince eğlenme fırsatı 
da buldular.

Kimler ne yaptı?
1978 yılında, Türkiye inanılmaz bir 

gol kaçırdı.
Avrupa Biriliği, “Koşulsuz üyelik” 

önerdi.
1) Sayın Ecevit bu teklifi reddetti.
3 Kasım seçimleri öncesi 

Başbakandı.
İsmail Cem, Dış İşleri Bakanlığından 

ayrıldı.
Ecevit, o’nun yerine Şükrü Sina 

Gürel’i atadı.
Sayın Gürel, koyu bir AB karşıtı çıktı.
1970’li yıllarda bizleri peşine takan 

Sayın Ecevit’in AB konusunda ağır 
kusuru vardı.

2) Turgut Özal, 1987 yılında AB ile 
ilişkileri yeniden yumuşattı.

Eğer Sayın Özal, Amerika’ya göster
diği ilgilin yarısını Avrupa’ya göstersey
di, Türkiye bugünkü noktaya daha erken 
gelebilirdi.

3) Mesut Yılmaz, AB üyeliği konusun
da tek başına savaştı.

En büyük Savaşı, hükümet ortakları
na karşı verdi.

Ama, yoişuziukiar konusunda çok 7 
yıpranmıştı.

4) Tansu Çiller’de AB konusunda çok 
çalıştı.

O da yolsuzlukların altında ezildi.
Gümrük Birliği kararını çıkardı.
Bu karar, AB ile ilgili görüşmelerde 

kolaylık sağlayacak.
5) Bahçeli, iktidardayken onurlu üye

lik istiyordu.
İktidardan düşükten sonra, tam bir 

AB karşıtı oldu.
Tayyip Erdoğan, AB üyeliğini iki yön

den benimsedi.
- Türkiye’nin AB’ye girimesinin 

stratejik olarak zorunlu olduğunu 
gördü.

-AB üyeliği ile askerin ve yargının • 
siyaset üzerindeki ağırlığının kalkmasını 
hedefledi.

GÜNÜN SÖZÜ
Denizi sev, 
Ama.
Kıyıda dur. “Herbert”

ABONE OLDUNUZ MU? 
abone olun 

OKUYUN
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■ OKUTUN
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Uykudan yorgun mu 
uyanıyorsunuz?

Siz uyurken vücudunuz, mid
enize indirdiğiniz uyumsuz 
yiyecekleri sindirmek için fazla 
mesai yapıyor. Böylece hiçbir 
şeye harcamadığı kadar sinir 
enerjisini sindirim için harcıy
oruz. Peki ne yapmalı? İşte 
cevap...
Uygun olmayan yiyecek 
yendiğinde bunun sindirimi 8- 
14 saat sürebilir. Halbuki uygun 
bir yiyecek 3-4 saatte sindirilir. 
Böylece sindirim için enerji 
boşa gitmemiş olur. Uygun 
yemekten sonra 3-4 saat bek

lemeden başka bir yiyecek 
yemeyiniz. Aynı zamanda 
yemekte içilen sıvılar, sindirici- 
leri sulandırarak sindirim 
sürecini yavaşlatır. Patates ile 
eti, süt ile tahılı, peynirle 
ekmeği, balık ile pirinci birlikte 
mi yiyorsunuz? Bu bileşimler 
sizin iç sisteminizi tahrip ede
cek ve enerjinizi yok edecektir. 
Çünkü farklı yiyecekler farklı 
şekilde sindirilir. Nişastalı yiye
cekler (pirinç-ekmek-patates): 
Başlangıçta ağızda oluşan 
pityalin enzimiyle sindirilir ki 

bu enzim alkalin ihtiva eder. 
Proteinli yiyecekler (et-süt 
ürünleri-çerezler) hidroklorik 
asit ve pepsinle sindirilirler ki 
bunlar asit içerirler. İki zıt 
karakterli madde (alkali ve asit) 
ortamda aynı zamanda çalışma
zlar. Bunlar birbirlerinin etkileri
ni yok ederler.
Yemekte şunlara dikkat edin 
1. Yediklerinizi iyice çiğneyerek 
yemeniz sindirim sorunlarınızı 
azaltmanın başlıca yolların
dandır.
2. Kızgın, kaygılı veya sinirli

olduğunuzda yemek yemeyin.
3. Yemek sonrası hafif bir . , 
yürüyüşe çıkın.
4. Yemeklerinizi daha kolay 
hazmetmek için bol bol, 
derinden ve burnunuzdan 
nefes alıp verin.
5. Yemeklerden iki veya üç saat 
sonra su içmeye özen gösterin.
6. Yemeklerinizi uygun şekilde 
ahn: Et, pirinç, patates bu 
üçünü bir arada asla yemeyin. 
Her seferde birini ana yemek 
olarak yiyip mutlaka iyi bir 
salata ile destekleyin.

ANNELER!
BEBEĞİNİZİN SAĞLIĞI VE DAHA 
ZEKİ OLMASINI İSTİYORSANIZ, 

İLK ALTI AYDA SADECE ANNE SÜTÜ 
İLE BESLEYİNİZ. 

Muammer Ağım Devlet Hastahanesi 
(Bebek Dostu Hastahane)

M
150 nı2 ile 200 m2 

arasında imalat 
yapılacak dükkan 

araniyor
GÖKTÜRK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 

Tel: 513 89 36
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Manastır'da bulu
nan Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevindeki 
minikler, ünlü çizgi 
film ŞREK 2'yi 
izlemek için 
sinemaya gittiler.

Öğretmenleri ile 
birlikte Atlas 
Eğlence Merkezi'ne 
gelen minikler, 
Mehmet Ali 
Erbil ile Okan 
Bayülgen'in 
seslendirdiği ani

masyon filmi 
olan ŞREK 2'yi 
heyecanla izlediler. 
Amerika'da tüm 
zamanların en çok 
izlenen Animasyon 
filmi olan ŞREK 2 
gerçek eğlence

ve üstün 
yaratıcılığın 
bileşimi bir 
çizgi film. Filmi 
izleyen miniklerin 
keyfine diyecek 
yoktu.

özürlüler Okulu 3. kuruluş
yıldönümüne hazırlanıyor

Gemlik Özürlüler Rehabilitasyon Kurs Merkezi kuruluşunun 3. 
yıldönümünü 20 Ekim 2004 tarihinde kulayacak.
Kurs Müdürü Tamer Sivri, yardımseverler ve çalışanların gayretiyle 
özürlüler kurs merkezini ayakta tutabildiklerini belirterek, eskiyen 
altyapıyı tamamen değiştirdiklerini söyledi

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran dan anlamlı söz 

“Atatürk’ün resimlerini 
duvarlara asmakla 

f Atatürkçü otamaz “
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Yurtkuran, Atatürkçü Düşünce 
Dernekleri Bursa Bölge toplantısında

yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir 
dönemden geçtiğini, bu dönemde 
güvenebileceği bir komşusu bile bulun
madığını söyledi.

Atatürkçü Düşünce Dernekleri Bölge 
Toplantısı Bursa TÜBİTAK Salonunda 
yapıldı.

ADD’nin 50 yöneticisinin katıldığı 
toplantıda söz alan Uludağ Üniversitesi 
Dektörü Mustafa Yurtkuran,AB 
ülkelerinin Atatürk milliyetçiliğini 
"Nazizm" olarak algıladıklarına dikkat 
çekerek, "Atatürkçü düşünce sistemiyle 
düşünce üretemezsek, binleri bizim yeri 
mize istediği şekilde anlatmaya devam 
eder”dedi.

Yurtkuran, 70 milyon insanın zengin 
olma hayaliyle AB kapısına getirildiğine 
dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyetini 
yıkmak için ABD ve AB başta olmak 
üzere bütün komşularım el birliği ile 
çaylıştığını ileri sürdü.

Türk aydınının böyle bir dönemde ses
siz kalmaması gerektiğini belirten Prof. 
Dr. Mustafa Yurtkuran, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Atatürk resimlerini duvarlara asmakla 
Atatürk’çü olunmaz. Aynı düşünceleri 
paylaşan insanlar biraraya 
gelmeli.Aatürk milliyetçiliği Nazizm değil, 
birleştiriciliğe ve çağdaşlıya dayanmak
tadır."

ADD Genel Yönetim Kurulu üyesi ve 
Marmara Bölge Sorumlusu Turgut Ünlü 
ise, Atatürkçülük ile Kemalizmi bir- 
sirinden ayrı kavaramlarmış gibi göster
ilmek istendiğine dikkat çekerek, 
dayanışmayı arttırmak ve enerjiyi siner
jiye dönüştürmek istediklerini söyledi.

Ata Mahallesinde bulu
nan özürlüler 
Rehabilitasyon Kurs 
Merkezi'nin üçüncü kuru
luş yıldönümü kutlama 
hazırlıkları sürüyor.
20 Ekîm'de üçüncü kuru
luş yılına girecek olan 
Özürlüler Okulu'nJa 
eskiyen alt yapı tamamen 
değiştiriliyor.

Okulun boya-badana 
işleri ile çevre düzen
lemesi çalışmalarının 
sürdürüldüğünü bildiren 
Oku Müdürü Tamer Sivri, 
dar bütçenin olması 
nedeniyle alt yapı hizmet
lerini kendi çalışarak 
hallediyor.
İşçilik ücreti ödemeden 
her tür çalıştmayı kendi

üstlenen Tamer Sivri, 
"Okulun giderlerine katkı 
olmak için bazı işleri 
kendimiz yapmak duru
mundayız. Pimaş boruları 
yardımsever esnafımız 
veriyor, onların 
desteğiyle sorunlarımızı 
gideriyoruz" açıklamasın
da bulundu.

SEVGİLİ ANNELER 
BEBEĞİNİZİN SAĞLIKLI VE 

DAHA ZEKİ OLMASINI. 
İSTİYORSANIZ İLK ALTI AYDA 

SADECE ANNE SÜTÜ İLE 
BESLEYİNİZ

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

ABONE OLDUNUZ MU? 
rnörrîm abone olun

OKUYUN OKUTUN «
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Çocuklarda harçlık meselesi!
Çocuğa harçlık 
meselesi!
Çocuğunuza cep 
harçlığı verip ver
memek tamamen aile 
olarak sizin vere
ceğiniz bir karardır. 
Cep harçlığının bir 
takım dezavantajları 
vardır. Çocuklar yap
tıkları her iş 
karşılığında maddi 
bir kazanç bekleye
bilirler.
Memorial Hastanesi 
Uzman Psikoloğu 
Aslıhan Tokgöz 
Tozlu, okul çağı 
çocuklarına cep 
harçlığı verilmesinin 
dezavantajlarının 
yanı sıra avantajlarını 
da şöyle sıralıyor: 
Çocuklar para kazan
mak için ne kadar 
çalışmaları gerektiği
ni öğrenirler. Aynı 
zamanda paranın 
"sokaktan toplan
madığını" öğrenirler. 
Paranın ne aldığını 
ve istedikleri şeyler
den ne kadar alabile
ceklerini öğrenme fir
kati bulurlar. Çocuk
ların harcamalarını 
kendi paraları ile 
yapmaları kontrol 
mekanizmalarını 
geliştirdiği gibi aynı 
zamanda paranın 

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 51345 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. 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
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
Anitur^^. 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 İşlet. 513 45 21 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 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 513 14 25

değerini anla
malarını da sağlar. 
Tasarruf yapmayı 
öğrenirler. Ayrıca 
istedikleri zaman 
istedikleri miktarda 
para alamayacak
larını, harcamaları 
için belli bir para 
miktarı olduğunu 
bilirler. Bunlarla bir
likte kendilerine 
olan güven ve 
sorumluluk duygu
ları gelişir.
Eğer çocuğunuza 
cep harçlığı verecek
seniz, karar vermeniz 
gereken bazı önemli 
noktalar vardır.
Bunlar; ne kadar 
miktar makul, cep 
harçlığı yapılan işler 
(çocuğun yaşına 
göre ev işlerine 
yardım etmek) 
karşılığında mı 
ödenecek, cep 
harçlığı miktarının ne 
kadarı çalıştığı için 
ne kadarı ailenin bir 
üyesi olduğu için 
verifecek, cep 
harçlığı üzerinde 
sizin ne kadar kon
trolünüz olacak, 
çocuğunuz cep 
harçlığından artırmalı 
mı yoksa hepsini 
istediği gibi harca- 
malı mı, son olarak

da cep harçlığını ne 
zaman ödeye- 
ceğinizdir, (eğer 
sözünüzde dur
mazsanız çocuğunuz 
para konusunda 
sorumluluk öğrene
mez).
Çocuğunuza haftalık 
aldığı paranın bir kıs
mını biriktirmesi fikri
ni verebilirsiniz.
Bunun karşılığında 
çocuğunuz, karşılıklı 
olarak anlaştığınız 
zaman dilimi sonun
da (her 2 yada 3 ay 
olabilir) biriktirilen 
parayı istediği her
hangi bir şey için 
özgürce harcayabilir. 
Eğer isterse basit bir 
şekilde savurganlık 
yapabilir. Fakat çoğu 
zaman çocuklar 

biriktirdikleri para ile 
çok istedikleri özel 
bir şey almak isterler. 
Bu yöntem onlara 
artırmanın veya 
tasarruf yapmanın 
önemini öğretir.
Cep harçlığının ne 
kadar olacağı bu 
konuda vereceğiniz 
en önemli karardır. 
- paranın değeri 
onun alım 
gücündedir. Bu yüz
den çocuğunuzun 
parayla satın alabile
ceği şeylerin (oyun
cak, çikolata, şeker 
vb.) fiyatlarını bilm
eniz gerekir, özellik- 
lede çocuğunuzun 
neyi almaya ihtiyacı 
var belirlemelisiniz. 
- gerçekçi olun ve 
çocuğunuzun sorum-

luluk duygusu 
geliştiğinde miktarı 
artırın. Çocuğunuzun 
nelere para har
cadığını gözlemleyin. 
Onlara basit ama 
önemli şeylere (öğle 
yemeği) yetecek mik
tarın biraz fazlasını 
verin ama istedikleri 
her şeyi alacak kadar 
fazla vermeyin. 
- temel ihtiyaçların 
karşılanmasıyla bir
likte cep harçlığı hoş 
vakit geçirmeyi de 
sağlar (tokken çiko
lata almak, arkadaşı
na şeker ısmarlamak 
gibi). Hoş vakit için 
kendi paralarını har
camak, onlara bu 
zamanın önemli aynı 
zamanda da kısıtlı 
olduğunu öğretir. 
-10 veya 11 yaşına 
kadar çocuğunuza 
okulda öğle 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN
TADINA

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL
HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 

HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 53 67

yemeğine ve birazda 
hoş vakit geçirme
sine yetecek kadar 
para verin. 13 yaşın
da öğle yemeği, hoş 
vakit ve yol parası 
verin.
Daha sonra zaman 

içerisinde yavaş bir 
şekilde cep 
harçlığının miktarını 
kıyafetler, eğlence ve 
arkadaşlara alınacak 
hediyeler için artırın. 
Uzman Psikolog 
Ashhan Tokgöz Tozlu 
uyarıyor: Unutmayın, 
çocuğunuza cep 
harçlığını sorumluluk 
sahibi olmayı ve 
paranın değerini 
öğrenmesi ve öz 
güvenini artırmak 
için veriyorsunuz, 
çocuğunuz her iste
diğini alsın her iste
diğini yapsın diye 
değil!!!

I
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Mudanya ’da 
3.1 şiddetinde 
deprem oldu

Hayat kurtaran 
10 gıda

Merkezi Mudanya 
açıklarında bu saba
ha karşı 3.7 şid
detinde deprem 
meydana geldi.
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü, merkez 
üssü Marmara 
Denizi ve derinliği

11 km olan 
depremin Richter 
ölçeğine göre 3.7 
büyüklüğünde 
olduğunu bildirdi. 
İlgililer 3.7 şid
detindeki depremin 
merkezinin denizde 
olması nedeniyle 
karada 
hissedilmediğini 
deprem nedeniyle

herhangi bir maddi 
zararın söz konusu 
olmadığını 
bildirdiler.
Hafif şiddetteki 
deprem nedeniyle 
gece uykularında 
olan Mudanya’hlar 
uykularından 
uyandılar deprem 
ilçemizde de çok 
hafif hissedildi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ 
i KÖRFEZ:;GAZEtMİ;'Sfe'^':..;A A A A 

pîKÖRFEZİÖFSraiOİ^''"**

Uzmanlar, siyonu karotenoid kolesterol
mutfakta düşürüyor. maddesi HDL'yi ise
bulundurulan Havuç: üretiyor. Özel koruyor ya
10 gıdanın Günde 5 adet likle çiğ olarak da artırıyor.
ölümcül havuç, kalp yenilmesi Elma: Kolon
hastalıklara krizi riskini tavsiye ediliy kanserini
karşı üçte iki or. önlüyor. Beyin
mücadelede oranında Fasulye: ve kemiklerin
önemli rol azaltıyor. Şeker ihtiyaç duy
oynadığını Havuç, ayrıca hastalığını duğu boron
belirtiyor. gözler için de önlüyor ve maddesini
Amerika'da yararlı. vücuttaki barındırıyor.
yapılan bir Sarımsak: ensülin üreti Elmadaki balic
araştırmaya Soğuk algın mini dengede asid ise
göre, sağlıklı lığına karşı tutuyor. boşaltım siste
bir hayat için savaşıyor. Soğan: mi için yararlı.
kanserden Enfeksiyonlar! Kolesterol Portakal: C
kalp krizine a mücadele düzeyini vitamini depo
kadar bir dizi için, günde 2 düşürüyor. su portakal,.
ölümcül diş sarmısak Böylece, kalp hamile
hastalıkla yenilmesi, krizi ve kalmayı kolay
mücadele büyük fayda kansere karşı laştırıyor,
eden 10 gıda sağlıyor. önleyici görev virüsler ve
ve faydaları Sarımsak, üstleniyor. alerji ile
şöyle bakteriyel ve Zeytinyağı: mücadele
sıralanıyor: virütik Yüksek tansiy ediyor.
"Balık: Kalp hastalıklara ve onu düşürüy Soya fasulye
krizine karşı enfeksiyonlara or ve vücutta si: Kemik
iyi geliyor. karşı doğal bir taş oluşmasını hastalıklarına
Somon, ala antibiyotik önlüyor. karşı 'birebir'
balık ve ton görevi yapıy Zeytinyağı diye niteleniy
balığı türleri, D or. ayrıca, kötü or ve vücutta
vitamini ve Karnabahar: kolesterol LDL ki kemiklerin
Omega-3 yağı Kanseri kısıt düzeyini gücünü
ile yüksek tan- layan azaltıyor, iyi koruyor".

SATILIK 
DAİRE

Mıgros yanında 
4~ kat sahibinden 

Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85

“Anne sütüyle beslenen çocukların zeka seviyesi, 
Anne sütü almayanlara göre, 

8-10 puan daha fazladır"
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi (Bebek Dostu Hastane)
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Siz hangi gruptansınız?
İki hayat seçeneğin* 
den söz edeceğiz 
size. Biri yaşanan, 
diğeri seyredilen. 
Yöneltilen soruları 
yanıtlayın. Sonra da 
hangisinden 
olduğunuza siz karar 
verin. Çözüm öneri
leri de sunacağız. 
Dümdüz bir soru 
size: Akşamları evde 
ne yapıyorsunuz? 
Divana uzanıp, hiç 
tanımadığınız 
Amerikalı dedekti
flerle hiç tanı
madığınız Amerikalı 
haydutları mi 
kovalıyorsunuz, 
yoksa yerli dizilere 
kaptırıp hiç 
bilmediğiniz kon
aklarda yaşanan hay
atları mı seyrediy
oruz?
Dört saat televizyon 
seyretmenin sekiz 
saat çalışmak kadar 
beyni yorduğunu 
biliyor musunuz? 
iki türlü hayat var 
1. Yaşanan hayat, 
2. Seyredilen hayat, 
Akşamlarınız tele
vizyona kilitliyse, 
bilin ki, hayati 
sadece seyrediyor
sunuz!
Akşamları evde ne 
yapıyorsunuz? 
Akşamlarınızı nasıl 
geçiriyorsunuz? 
"Pek çoğu gibi biz 
de çekirdek çıtlatıp 
saatlerce televizyon 
izliyoruz" diyorsanız, 
durup bir düşünün 
lütfen; dünyaya 
birkaç kez daha gele
ceğinize mi inanıyor
sunuz? Böyle bir şey 
olsaydı, şimdiki hay
atımızın bir

bölümünü ziyan 
etmek şimdiki kadar 
acı sonuçlar doğur- 
mayabilirdi belki. 
Ne çare ki sadece bir 
hayatimiz var. Bu da 
maalesef, çok kısa. 
Ortalama altmış yılın 
yirmi yılı uykuda 
geçiyor. Kalan kırk 
yılın yirmi yılı çocuk
luk, eğitim, vesaire... 
Son yirmi yılı da 
ziyan edersek, bize 
yaşanacak bir şey 
kalmaz.
Akşamlarınızı sadece 
televizyona veriyor
sanız, sayılı nefes
lerinizden bir 
bölümünü çöpe atıy
orsunuz demektir! 
Çünkü televizyon 
izleyen kişi hayatta 
değildir, zira hiçbir 
şey yapmamakta, 
hiçbir değer üret
memektedir; bu da 
bir anlamda yasama
mak sayılır. 
Ne mi yapmalı?..
1. Ailece kitap 
okuyun, sohbet edin: 
Nasıl tanıştığınızı, ilk 
nerede 
görüştüğünüzü, 
sıkılıp sıkıl- 
madığınızı, nerede 
nasıl evlendiğinizi, 
nikah şahitlerinizi, 
düğününüzü anlatın 
çocuklarınıza, onları 

hem dinleyin, hem 
de okumaya çalısın. 
2. Gezin: Gezmek 
için ille de bir mak
sat olması gerekmez, 
en büyük maksat 
hayati paylaşmaktır. 
Yakınsanız deniz 
kenarına inin, ayak
larınızı denize sokun 
ve becerebiliyorsanız 
taş sektirme yarışına 
girin. Sonra da 
güneşin pembe 
gülücükler saçarak 
batmasını seyredin, 
(inanın televizyon 
seyretmekten çok 
daha keyifli ve din
lendiricidir) 
Ormanda hep birlikte 
yürüyün, ağaçlara 
isim takın, yol boyu 
açan çiçekleri sevin 
ve çocuklarınıza 
bunlarla sevmeyi 
öğretin. (Ama bilin ki 
hayat öğrenmek ve 
öğretmekten ibaret 
değildir. Dinlenmek, 
eğlenmek gibi olgu
lar da hayatin bir 
parçasıdır) Çocuk
larınızla ilişki
lerinizde asla öğret
men tavrı takın
mayın. Onlarla 
arkadaşlık etmek 
dünyanın en keyifli 
işidir.
3. Akraba ve komşu
larla ilgi bağı kurun: 

Onlara ya gidin, ya 
da onları size davet 
edin. Sohbetiniz tele
vizyonsuz olsun ki 
tadı çıksın.
Birbirinizi gerçekten 
tanımaya çalışın. 
Bilirsiniz, "Komşu 
komşunun külüne 
muhtaçtır." 
4. Oturup uzaktaki 
aile bireylerine mekt
up yazın.
Biliyor musunuz 
mektup yazmak 
insani çok rahatlatır. 
Mektup yazarken, 
her aile bireyinden 
(basta çocuklar 
olmak üzere) birkaç 
cümle isteyin. Yani 
mektubu ailece 
yazın.
Ama çocuklarınızın 
cümlelerini beğen
mezden gelmeyin.
5. Kültürel ve sanat
sal etkinliklere 
katilin.
(Konferans, seminer, 
sergi, doğru sinema 
ve tiyatro) Hayatinizi 
biraz olsun ren
klendirecek başka 
şeyler de bula
bilirsiniz. Yeter ki 
isteyin. Bir şeyi çok 
isterseniz, Allah 
sebebini hak eder ve 
çok istediğiniz şeye 
ulaşırsınız.
"Olmaz ki" diye 
düşünüp taleplerinizi 
ertelerseniz,hiçbir 
yere ulaşamazsınız. 
Aile bağlarının 
güçlenmesi, paylaşa
cak şeylerin çok
luğuyla mümkündür. 
Ne kadar çok şey 
paylaşırsanız aileniz 
o kadar güçlenecek, 
o kadar diri duracak 
ve mutlu olacaktır.

İlk Teravih namazı
14 Ekim perşembe

OELOİN

İslam dünyasının 
kutsal ayı Ramazan, 
14 Ekim Perşembe 
akşamı kılınacak 
teravih namazı ile 
başlayacak; gece 
yarısından sonra 
sahura kalkılarak 15 
Ekim Cuma günü ilk 
oruç tutulacak. 
Ramazan'da orucu, 
en erken İğdırlılar, 
en geç de 
Çanakkaleliler aça
cak. Alınan bilgiye 
göre, ilk orucun 
tutulacağı 15 Ekim 
Cuma günü bazı 
illerin iftar saatleri 
şöyle:
Ankara 18.19, 
İstanbul 18.33, 
İzmir 18.43,

Edirne 18.42, 
Gaziantep 18.03,

ANNE
ADAYLARINA

MÜJDEI j
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

OLCAY KUAFÖR
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 OO 50 j

İğdır 17.34,
Kocaeli 18.30, 

Konya 18.22, 
Trabzon 17.50, 
Erzurum 17.45, 
Mardin 17.50, 
Sakarya 18.28, 
Sivas 18.02, 
Tekirdağ 18.39, 
Van 17.38, 
Diyarbakır 17.51, 1 
Ağrı 17.38, 
Ardahan 17.38, 
Çanakkale 18.44, | 
Yalova 18.32, 
Zonguldak 18.21. 1 
Kadir Gecesi 9 
Kasım Salı günü I 
idrak edilecek, arife 
günü olan 13 
Kasım'da son oruç 
tutulacak ve 
14 Kasım'da 
Ramazan Bayramı | 
başlayacak.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 
çerez, temin edilir.

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

I BURSA HAKİMİYET VE , 
1 KENT GAZETELERİNE 1
I İLAN ve REKLAM ALINIR |
I KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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Gemlikspor ’lu gençler 
kötü başladı 1-5

Gençler liği karşılaşmalarının ilk maçında Gemlikspor Genç takımı kendi 
sahasında İznikspor’lu Gençlere farklı yenilmekten kurtulamadılar.

Dün başlayan 14-16 
yaş grubu maçların
da Gemlikspor'lu 
gençler ilk karşılaş
mada iznikspor'a 1-5 
yenildiler.
14-16 yaş grubu ikin
ci grupta mücadele 
verecek olan 
Gemlikspor, dün 
kendi sahasında rak
ibi iznikspor'a farklı 
yenilirken takımın 
maçlara henüz hazır 
olmadığı görüldü. 

karşısında etkili ola-Maça hızlı başlayan

taraf Gemlikspor 
oldu, ancak, 
yakaladığı gollük 
pozisyonları değer
lendiremeyen forvet 
elemanları, seyir
cilere saç-baş 
yoldurdu.
RAKİP ÜSTÜNDÜ 
Rakibin güçlü forvet
lerini durdurmakta 
zorluk çeken 
Gemlikspor, ilk yarıyı 
2-1 yenik kapadı. 
İkinci yarıda rakibi 

mayan Gemlikspor, 
kalesinde gördüğü 
3 golden sonra 
maçı 5-1 yenik 
tamamlayarak ilk 
karşılaşmada hayal 
kırıklığı yaşattı.

Saha : Gemlik 
Hakemler: Ertan 
Yıldıran (***) Resul 
Koşar (***) Cantürk 
Bilgin (***) 
Gemlikspor: Emre 
(*) Tansu (*)

sn *) Fatih (*) 
Sercan (**) 
Ahmet (**) 
Burak (**) 
Turan (*) 
Mustafa .(**) 
Muharrem (**) 
(Mehmet *) 
Onur (**) 
Mustafa (*) 
(Lütfü *) 
İznikspor: 
Cem (**) Etem 
(*)(Uğur**) 
Ahmet (**) 
Şaban (***) 
Mehmet (***) 
Sefa (***)

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

Barbaı/osça
Başlarken

Sayın Gemlik Körfez okurları. 
Uzun zamandan beri güzel 
Gemlik’imizde yayınlanan yerel 
gazetelerde spor yazarlığının 
eksikliğini gözlemekteyim.
Gemlik Körfez Gâzetesi’nin sahibi 
sevgili Kadri Güler’in bu 
konudaki eksikliklerini gidermek 
için yaptığı çağrıyı olumlu buldum. 
Bundan sonra Gemliksporu, ülke 
sporunu ve de benim sporculuğum 
günlerine dönerek, o günlerde 
güzel insanlarla yaşadığım 
anılarımı sîzlerle paylaşacağım. 
Gemlik’te futbol istenen yere 
bugünlere kadar gelemedi.

Barbaros BALMUMCU
1960’h yıllarda Türkiye birinci ligine 
futbolcu yetiştiren Gemlik, bu 
konuda çok gerilerde kaldı.
Bir kapalı spor salonumuz bile 
18 yıldır tamamlanamadı.
Gemlikspor, istenen yere çıkamadı. 
Yıllardır beklentilerimiz boşa çıktı. 
Sîzlerle sporun her konusunu 
paylaşmak istiyorum.
Eleştirilerimle Gemlik sporuna 
faydalı olabilirsem kendimi 
mutlu sayacağım.
Bugünden sonra gazeteniz Gemlik 
Körfez’de buluşmak umuduyla 
hepinize spor dolu 
günler dilerim.
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İHALE İLANI 
T.C. 

M.S.B. 
İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI 

BURSA
ATLAR İÇİN ALTLIK SAP (ÇELTİK SAPI) alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2004 / 156302
1 - İdarenin :
a) Adresi : M.S. B. İç Tedarik Bölge Bşk. lığı - BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 0 224 232 21 50 Fax : 0 224 233 06 43
c) Elektronik posta adresi (varsa) : -
2 - İhale konusu malın

Mali Tatil 
Geliyor

a) Niteliği, türü ve miktarı 
b) Teslim (yeri/yerleri)

c) Teslim (tarihi / tarihleri)

3- İhalenin

: 78.000 Kg. Atlar için Altlık Sap (Çeltik Sapı)
: As. Vet. Okl.ve Eğt. Mrk. K.hğı Krş. Lv. -
958 Mal Saymanlığı Depoları - Gemlik / BURSA

: Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından 
yükleniciye işe başlama talimatının tebliğ edilmesine 

müteakip işe başlanacaktır.
İşin süresi 15 (onbeş) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer : M.S.B. Bursa İç Tedarik Bölge Bşk. lığı 1 Nolu ihale 
Komisyon Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve saati : 19/ 10/2004 Saat: 11.oo
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu 

lanacak kriterler:
4.1. - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı 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 içerisinde alınmış, 

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

Tiçaret 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 ve imza sirküleri 
a)\Gerçek kişi olması halinde,.noter tasdikli imza beyannamesi
b) tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucular 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicili 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkü
leri

4. 1.4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve 
(I) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4. 1.5.- Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4. 1.6. Şartnamede belirlenen geçici teminat
4. 1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli frnza beyannamesi.
4. 1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortak

lığı beyannamesi
4. 1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4. 1.10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin mal ahmı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 

belirtilen belgeleri :
a) Gerçek kişilerde noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
b) Tüzel kişiliklerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya 

ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge
Teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.
4. 1.11. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamesi
5- İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2.), (4.1.3.) (4.1.4), (4.1.10) da yer alan bel

gelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7- İhale dokümanı M.S.B. İç Tedarik Bölge Başkanlığı - BURSA adresinde görülebilir ve 

20.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dökümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 19 / 10 / 2004 günü saat 11:00’a kadar M.S.B. BURSA İç Tedarik Bölge 
Başkanlığı’na verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imza
lanacaktır. Sözleşme notere onaylaytırılmayacak ve tescil ettirilmeyecektir.

10- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden iitibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.
13 - ihale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. İlan olunur.
B - 5768

TÜRMOB Genel 
Başkanı Mehmet 
Timur, 15 günlük 
"mali tatil" istedi. 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan da, CHP lid
eri Deniz Baykal'ın 
desteğini alarak, 'mali 
tatil' getirecekleri 
sözü verdi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın 
"ayaküstü" sağladık
ları mutabakat sonu
cunda "mali tatil" • 
geliyor.
Erdoğan ile Baykal 
dün birlikte 
TÜRMOB'un 15. 
Genel Kurulu'na 
katıldı. TÜRMOB 
Genel Başkan 
Mehmet Timur, 
muhasebeci ve mali 
müşavirlerin sorun
larını aktarırken, tatil 
gereksiniminden söz 
etti. Timur, Genel 
Kurul'a katılanların 
uzun süre alkışladığı 
şu sözlerle Erdoğan'a 

I seslendi: "Bizim 
arkadaşlarımız tatil 
yapmıyor, bizim 
arkadaşlarımız din
lenmiyor. Tatil yapma 
olanağı yoktur.
Çünkü sürekli çalış

mak zorundayız. Tüm 
çalışanlar gibi 
meslektaşlarımızın en 
azından bir 15 gün 
tatil yapmasını istiy
oruz."
Erdoğan, Timur'un bu 
sözleri üzerine önce 
Başbakan Yardımcısı 
Abd ü I latif Şener'e 
dönerek teknik açı- 1 
dan mümkün olup 
olamayacağını sordu. 
Şener'den olumlu 1 
yanıt alan Erdoğan 
daha sonra Baykal'a 
dönerek, "Ne der- -1 
siniz, böyle bir şeyi 4 
yapabilir miyiz?" diye 
sordu.
Baykal'dan, destek j 
verecekleri yanıtını 
alan Erdoğan, 
Timur'un ardından 
kürsüye çıkınca, 
muhasebeci ve mali 
müşavirlere, büyük J 
alkış alan mali tatil 
sözünü verdi.
Erdoğan, "Sayın 
Baykal ile aramızda I 
müzakere ettik.
'Böyle bir şeyi 
müştereKen çıkdiduii-l 
iriz* dedik. Bizler 
Genel Başkanlar 
olarak bunda mutabık 
kaldık. İnşallah bu 
adımı atacağız" dedi. |

BAKICI ARANIYOR
Ev işlemde çalıştırılmak üzere 

BAKICI ARANIYOR
Tel: 270 16 16

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, I 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83 il
ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

AB0NE 0LUN 
LLL.LÜAJ OKUYUN OKUTUN
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Tûık petrol haritalayatata elinde
Baku-Ceyhan'nın ilk 

। mimarı Ali Demirel
Türkiye'de önemli 
petrol rezevleri

* olduğunu ancak hari
taların yabancıların 
elinde olduğunu 
söyledi. Demirel, 
Yunanlıların Ege'de 
petrol çıkarmasının 
faylara etkisine de 
değindi.
Bakü-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı'nın ilk 
mimarı Ali Demirel 
1991'da Almanya'da 
yaptığı temasları ve 
görüşmeleri aktardı. 
Çeşme'de 
görüştüğümüz 
Demirel, Bakü- 
Ceyhan Porojesi'nin 
ilginç öyküsünü 
anlattı.
Almanya'da 
Siemens'te 21 yıl 
çalıştım. 1991'de 
Çeşme'de tatilde 
idim. Körfez Savaşı 
nedeniyle petrol boru 
hattının kapanacağını 
tahmin etmiştim.
İstanbul Boğazı'ndan 
tanker geçişleri 
nedeniyle güvenlik 
sorunu vardı. Petrol 
sevkiyatında tankerle 
taşıma dışında başka 
yol olabilir mi diye 
düşünüyordum.
Azerbaycan Rusya'ya 
bağlıydı. Rusya 
petrolünün karadan 
boru hattı ile 
Akdeniz'e 
nakledilmesi 
konusunda proje 
yaptım. Almanya'da 
büyük bir inşaat fir
masıyla temas kur
dum. Şirketin dış 
devletlerdeki projel
erle ilgili direktörü 
Herr VVegenast ile 
görüştüm. "Irak 
petrol hattı devre dışı 
kalabilir, yeni bir yol 
için şöyle bir fikrim 
var. Hazar petrolü 
karayoluyla, boru 
hattıyla Ceyhan'a 
bağlanabilir" dedim. 
"Çok güzel fikir. Gel 
görüşelim" dedi. 
-Türkiye'de bu proje 
gündemde miydi? 
Hayır. Telaffuz dahi 
edilmiyordu. Hemen 
şirketin Frankfurt'taki 
merkezine gittim. 
Şirket görevlileri bir 
Türkiye haritası 
çıkardı, kabataslak

bir hat çizdik. Herr 
VVegenast "1100 kilo
metre olabilir, her 
kilometresi de 1 mily
on dolara mal 
edilebilir" dedi. Hattın 
tamamı 1,1 milyar 
doları buluyordu. 
Şirket, tek başımıza 
karşılayamayız, kredi 
bulursanız inşaatı 
üstleniriz" dedi. Bir 
İngiliz bankası ile 
temas kurdum. Bana 
"biz bu krediyi 
Hermes Garantisi 
istemeden veririz" 
dediler. Toplantılar 
böyle başladı. O 
sıralar Rusya rejim 
boşluğu içindeydi. 
Azerbaycan bağımsı
zlığını ilan edince 
hattın adını Bakü- 
Ceyhan olarak 
değiştirdik. 
Milano'daki devlet 
boru şirketi ve 
Almanya'nın Essen 
şehrinde, Rus doğal 
gazını Ruhr 
Havzası'na getirip 
dağıtan bir şirket ile 
görüştük. Essen'deki 
firma hattın yüzde 
17'sini üstlenebile
ceklerini ifade ettiler. 
Konsorsiyum kurul
ması için 60 milyon 
dolarlık fon ayırıldı. 
TPAO'ya bağlı bir 
kurumda genel 
müdürlük yapmış 
olan ağabeyim pro
jeyi, Özal'a yakın bir 
işadamıyla sohbet 
ederken ağzından 
kaçırmış. O da Özal'a 
Paris'e giderken 
uçakta aktarmış. O 
işadamı ağabeyimi 
arayıp Özal'ın projeye 
çok sevindiğini ve 
bizi tebrik ettiğini, 
mutlaka Ankara'ya 
gelip görüşmemizi 
istediğini söyledi. 
Fakat bir hafta sonra 
Özal, BOTAŞ yetk
ililerini yanına alarak 
Azarbeycan'a giderek

projeyi açıklıyor. Oza 
l'ın ilan etmesi erken 
bir girişimdi. Bizi 
bloke etti. Bizim 
düşündüğümüz gibi 
devam etseydi, daha 
kısa sürede daha az 
maliyetle biter, 
Türkiye'nin payı 
artardı. Ama hattın 
maliyeti bizim 
hesaplarımızın 
neredeyse üç katına 
çıkmış. Kıskançlık 
olmasın diye AGİP ve 
TOTAL'a da pay ver
ilmiş.
Amerikalıların bakış 
açısı neydi o 
dönemde?
1 S9SvdeÇeşmemde 
San Fransisco 
Üniversitesinde 
ekonomi profesörü 
Hartmut Fischer ile 
karşılaştık. ABD 
Hükümeti tarafından 
hangi hattın daha 
ekonomik olabileceği 
konusunda araştırma 
yapmakla 
görevlendirilmiş. 
ABD hat illa 
Türkiye'den geçsin 
havasında değildi. 
Fischer 'İran 
üzerinden Basra 
Körfezi* yaklaşımı 
içindeydi. Kendisine 
en güvenli yolun 
Bakü-Tiflis-Türkiye- 
Akdeniz olduğunu 
anlattım. İran'ın 
zelzeleler ülkesi 
olmasının yanı sıra 
siyasi durumunun 
belirsizliği üzerinde 
durdum. Hak verdi. 
Sanırım, bu konuşma 
hazırladığı rapora da 
yansımış.
Türkiye'de çok yerde 
petrol var 
Proje ile ilgili toplan
tılar sırasında bir har
itada Türkiye'deki 
petrol yatakları 
işaretlenmişti. Raman 
dışında başka bir 
rezevr görülüyordu. 
Anladım ki Türkiye'de

başka yerlerde de 
petrol var. Bu yüzden 
devamlı aramak 
lazım. Duyduğuma 
göre Türkiye 
NATO'ya girerken 
bazı yükümlükler 
getirilmiş. Bunlar 
arasında belli bir 
süre petrol arama
mak ve çıkarmamak 
da varmış. Yakın tar
ihlerde böyle bir 
yatak bulunmuş ve 
kapatılmış. Bu süre 
dolmak üzere.
Türkiye nükleer ener
jiye geçmeli. Fransa, 
enerjisinin yüzde 
60'ını böyle temin 
ediyor. Hıristiyan 
Demokratlar, 
Almanya'da bu ener
jiye döneceklerini 
söylüyorlar. Önlemi 
alınırsa hiçbir tehlike
si de yoktur.
Yunanlılar Ege'de 
petrol çıkarıyor 
Ruslar bir ara bu pro
jeye çok kötü gözle 
baktılar, hatta bunun 
bir savaş sebebi öiâ- 
bileceğini dil
lendirmişler.
Yunanlılar bu pro
jenin gerçek
leşmemesi için çok 
çalıştılar. Ama kendi
leri sessiz sedasız 
10-12 yıldır Ege'de 
petrol çıkarıyorlar. 
Yunan petrol şir
ketinde çalışan bir 
Alman kimya mühen
disi söyledi, 
Çanakkale yakınların
da bir yerde çıkartıy- 
orlarmış. Bunun 
Türkiye'deki zelzelel
erde rolü var mı yok 
mu araştırılmalı. Bir 
yeraltı boşalmasının 
faylara olumsuz etk
isi olabilir mi diye. 
Yunanlılar biz bu 
boşlukları dolduruy
oruz demişler. Ama 
yine de araştırılsın. 
Bildiğiniz gibi petrol 
basınçla çıkarılıyor 
ve tabiaten boşluklar 
oluşuyor. Boşalan 
basınç nasıl dolduru
luyor, Yunanistan'la 
bu konu masaya 
yatırılmalı diye 
düşünüyorum, öte 
yandan Türkiye bir 
an önce jeotermik, 
rüzgar ve güneş 
enejisi haritalarını 
çıkarmalı.

Dünya haritası 
değişti

National Georaphic'in 
ünlü Dünya Atlası 
güncedendi. Yeni 
dünya atlasında en 
yüksek zirve Everest, 
biraz daha yükseldi. 
Atlasa yeni bir ülke 
katıldı. 'Yeni dünya'y- 
la eskisi arasında 
toplam 1500 fark var. 
National Geographic, 
dünya atlasını yenile
di. Daha önce 8 bin 
848 metre olarak bili
nen zirvenin yüksek
liği yeni kayıtlarda 2 
metre uzayarak 8 bin 
850 metre oldu.
Atlasa yeni bir ülke 
katıldı. Doğu Timor.
Yemen ve Suudi 
Arubistan arasındaki 
sınır, Slovakya ve Çek 
Cumhuriyeti arasında
ki idari bölünmeler, 
kuruyan Çad Gölü ve 
Aral Denizi'nin yeni 
sahil şeridini ve 
eriyen buzul çizgileri

NÖBETÇİ ECZANE
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YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 1953

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

yenilendi.
Bu değişikliklerle 
beraber atlasta irili «T 
ufaklı tam 1500 
değişiklik bulunuyor. 
Ayrıca ilk kez uzay 
istasyonlarının yerleri 
National 
Geographic'in 
Atlası'ında yer aldı. 
Atlastaki klasik hari
talar vahşi yaşam böl
gelerini, enerji, 
ulaşın), iletişim, su ve 
terörle ilgili tematik 
haritalarla desteklen
di.
Atlasta kimi şehirlerin 
sokaklarına kadar 
küçük ayrıntılar yer 
aîcîı. 14 t'kirn de 
piyasaya çıkacak 416 
sayfalık atlasın fiyatı 
165 dolar. Ayrıca 
atlastaki değişiklikler 
National 
Geographic'in 
internet sitesinde 
yayımlanacak.
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Minin eller okJİıarre renk katıyor

Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, boş zamanlarını 
öğretmenleri 
eşliğinde okullarının 
bahçe duvarlarını 
süslemekle 
geçiriyorlar.

Gazi İlköğretim 
Okulu Resim İş 
Öğretmeni Güngör 
Şengül gözetiminde, 
ders dışında kalan 
zamanlarını egzersiz 
çalışmaları ile

değerlendiren 
öğrenciler, bu işi 
zevkle yaptıklarını 
söylüyorlar.
YETENEKLER 
GELİŞİYOR
Resim İş Öğretmeni 
Güngör Şengül, 
hem ders yaparken 

hem de okulun 
görüntüsünü 
değiştirdiklerini 
belirtirken, 
"Çocuklarımız iç 
dünyalarını resim 
yoluyla çok iyi yan

sıtabiliyorlar.
Bunun yanında 
kişiliklerinin 
gelişmesi içinde 
bu tür çalışmalara 
ağırlık veriyoruz" 
dedi..
Resim İş Öğretmeni 
Güngör Şengül, 
öğrencileriyle birlik
te havaların iyi 
gitmesi halinde 
çalışmalarının 
devam edeceğini 
söyledi.

Seyyarlar«tanımıyoı

İstiklal caddesi üzerinde 
araçlara yönelik sürdürülen 
park yasağı devam ederken, 
seyyar satıcıların bu 
yasaklara uymamaları sıkıntı 
yaratıyor.
Özellikle İstiklal Caddesinin en 
kalabalık ve dar olan 
kısmında yolun kenarında 
durarak, satış yapan 
seyyarların yasaklara 
uymamadaki ısrarı ve bunlarla 
yeterince mücadele edilmeme
si dikkat çekiyor.
İlçenin en işlek caddesi olan 
İstiklal Caddesi’nin park yasağı 
olan şeridinde seyyarların dur
maları ise hem hareket halin
deki araçları, hem de vatan
daşları zor duruma sokuyor.

Kaldırımlarda devam eden 
denetimsizlik sonucu vatan
daşlar yürümekte zorluk çeker 
ken, bir de seyyarların olmadık 
yerlerde satış yapmaları yay- * 
alarm zorunlu olarak yola 
inerek yürümek durumünda 
bırakıyor.
Cadde kenarındaki kaldırımlar
da başlatılan onarım çalış
maları nedeniyle de yürünemez 
duruma gelen 
kaldırımlardaki el arabalı 
seyyar satıcılar ise kaldırımlar
da yürümeyi daha da 
güçleştiriyor.
Vatandaşlar kaldırımları işgal 
eden seyyarlarla daha etkin 
mücadele istiyorlar.

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) 5139683 Fax:5133595

GIDI 
MÜHENDİSİ 
ARANIYOR

SATILIK DAİRE
Nlıgros yanında 

4. kat sahibinden 
Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

PİÖP755 ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Deneyimli
Tercihen iyi derecede İngilizce bilen
Orhangazi veya Gemlik’te
ikamet eden
GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR

Müracaat : ZEY - TUR- SAN 
Tel : 586 52 O1 - 02 Fax : 586 52 OO 

e-mail : info@zeytursan.com.tr

ANNE 
ADAYLARINA

MÜJOEI
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

OLCAY KUAFÖR
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 00 50

mailto:info@zeytursan.com.tr


Sunğipek Fabrikasında Milli Eğitime ayrılan binaların biran önce onarılması isteniyor

Sunğipek'ten alman bina ilköğretime nefes atak
Sunğipek Fabrikası arazisinde bulunan yaklaşık 30 dönüm arazi içindeki milli Eğitim Bakanhğı’na okul yapımı için bırakılan 
binaların biran önce onarılarak, teknik liselerin buraya kaydırtması isteniyor. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

■■I TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MHBHİ
12 Ekim 2004 Sah FİYATI: 250.000- TL.

Eğitim harcaması 
20 katrilyon

Türkiye'nin 2002 yılı toplam eğitim 
harcamalarının, gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 
7.31 olarak hesaplandı. Devlet İstatis
tik Enstitüsü (DİE), 2002 yılı eğitim 
harcamaları araştırmasının geçici 
sonuçlarını açıkladı. Haberi syf 7’de

Ak Parti Belediye Meclisi grup sözcüsü Ali Okuroğlu, “Hiçbirimiz kurşun asker değiliz” dedi

'te jekin diye önerge verilmez”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Osman Doğan’a gelen yanıt
Ak Parti Belediye Meclis üyeleri geçtiğimiz 

hafta yapılan Belediye Meclisinde MHP’li üye 
Osman Doğan’ın önergelerinin red edilmesi 
üzerine yaptığı ağlamalara yanıt verdiler.

Biliyorsunuz, ben de bu konuda bir yorum 
yapmış ve belediye meclis üyelerini Gemlik 
için yapılacak güzel ve doğru şeylerin kimden 
gelirse gelsin, desteklenmesi gerektiğini 
yazmıştım.

Ve de salt koltukları doldurmak için meclise 
gelinmemesini istemiştim.

Ak parti grup sözcüsü Ali Okuroğlu, duyarlı 
bir politikacı.
. Bu böyle olmasaydı, grubunun neredeyse 
tümüyle bir basın toplantısı yapmızdı.

Hem de Ali Okuroğlu’nun ağzı laf yapar, 
iyi konuşur. Konuştuğunda da dinletir. 
Basın toplantısında Osman Doğan’ın 

önergelerinin red edilmesine verdikleri yanıt* 
lar bence doyurucu değil.

Bir kez bu önergeler görüşülmeden red 
ediliyor.

Gündeme alınıp, önerge sahibine basına 
söylediklerini söyleselerdi, işin ciddiyeti 
ortaya çıkardı.

Bugün neden buna gerek görüldü?
Meclis’te Çarşı Deresi’ni biz bu yıl temiz 

leyeceğiz veya gelecek yılın programına aldık 
denemez miydi?

Demek ki muhalefetten gelen önergeler 
önemsenmiyor. Bu dün de böyleydi bu gün 
de..

Meclis bir şov yeri değildir.
Samimi önergelerle gelenleri sövmen olarak 

nitelemek ise doğru olmaz.
Halkın meclisinde herşey konuşulmalı, 

tartışılmalı.

Ak Parti Belediye Meclisi üyeleri basın toplantısı 
düzenleyerek, MHP’li Mecli üyesi Osman Doğan’ın 
mecliste red edilen önergelerine açıklık getirdiler.
Ak Parti Belediye 
Meclis üyeleri, düzen
ledikleri basın toplan
tısında, MHP’li üye 
Osman Doğan’ın 
meclise sünduğu 
önergelerin neden red 
edildiğini açıklarlarken, 
sunulan önergelerin bir 
bölümünün Belediye 
Başkam’nın programın
da bulunduğunu, 
terminal konusun ise 
Büyükşehir Belediyesi 
hizmetleri arasına 
alındığı söylediler.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün haberi 

sayfa 3’de

“Türkiye’nin öncelikli 
meselesi ijsiff

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 
Türkiye'de siyasi istikrarla beraber 
ekonomik istikrarın sağladığı ve 
büyümenin başladığı bir dönemde 
olduğunu söyledi. Haberi sayfa 8'de

Vergi Dairesi 
VEDOP-2’ye 
hazırlanıyor

Gemlik Vergi Dairesi VEDOP-2 (Vergi 
Daireleri Otomasyon Projesi) kapsamın
da tam otomas yona 18 Ekim 2004 tari
hinde geçiyor. Bundan sonra Gemlik 
Vergi Dairesi’ndeki tüm iş ve işleyişler 
bilgisayar ortamında yürütülecek. 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tarım Politikası ve Alara....

Vergi Dairesi ]
VED0P-2’ye hazırlanıyor

Türkiye’nin tarımsal gelişimi olması gereken 
düzeyde değil.

Oysa Ortadoğu’nun belki de Avrupa’nın tarım 
deposu olabilecek potansiyele sahip ülkemizde 
toprakların bilinçsiz işlenmesi ve yanlış politikalar 
yüzünden "tarım" sürekli geriliyor.

En azından kendi kendine yeter tarımsal 
zenginliği olan ülkemiz bazı ürünleri ne yazık ki 
ithal ediyor.

Her alanda olduğu gibi tarımda da yanlış yöne
tim, mevcut insan ve toprak gücünü iyi değer- 
lendirememe gibi zaafiyetler gelinen noktanın 
başlıca nedenleri.

Örneğin bizim ilçemizde Zeytin bir yıl oluyor 
diğer yıl olmuyor.

Neden? Bunun bilimsel açıklaması olabilir mi?
Olamaz. Çünkü;
Zeytin yetiştiriciliğine gereken önemin ve 

rilmemesi, bilimsel yöntemlerden uzak üretim 
yapılması rekoltenin ve verimin düşmesine 
neden oluyor.

Oysa ülkemiz her yıl"yine" yanlış politikalar 
yüzünden yüzlerce ziraat mühendisini üniver
sitelerinden mezun ediyor.

Ancak onları değerlendirecek,bilgi birikiminden 
yararlanacak olanakları ne yazık ki yaratamıyor.

Ve ciddi bilgili insan iş gücü israfı oluyor. 
Demek ki plan program her işin başı.
Olmazsa bir gün "tıkanıklık" yaşanıyor.
Geleceği öngörüp plan programını ona göre 

yapanlar "kazançlı" oluyorlar.
Hem kaliteli üretim yapabiliyorlar hem de yük

sek verim alabiliyorlar.
Dolayısıyle de ürettiğini kolaylıkla dövize 

çevirebiliyorlar ve ülkemize katkı yapıyorlar.
Tarım alanında "ciddi" bir potansiyele ve bilgi 

birikimine sahip olan Alara
Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret’de bu alanda 

iyi bir örnek.
Bursa’nın Gürsu İlçesiyle Çukurca 

Mahallesi’nde üretim alanları bulunan
Alara’nın uyguladığı tarım yöntemleri olası 

kötü hava koşullarının yetiştiriciliğe etkisini en 
aza indiriyor.

Elma, kiraz, nektarin, şeftali üreterek yurt dışı
na ihraç eden Alara, geçtiğimiz günlerde 
Bursa’nın Çukurca Mahallesi’nde ülke tarımının 
hizmetine sunduğu tesislerinde birikimini BursalI 
üreticilerle paylaşıyor.

Tüm ürünlerinde kaliteli,pazar niteliği 
yüksek,kesinlikle insan sağlığına zararlı ilaç kalın
tısı olmayan ve dünyanın tanıdığı EUREPGAP 
standardını amaçlayan Alara düşüncesini nasıl 
uyguladığını da Çukurca (İzvat)daki tesislerinde 
açıkça paylaşıyor.

Meyve üreticileri ile tüketicilerin ya da evinde 
bahçesinde amatörce meyve yetiştiriciliği yapmak 
isteyenlerin mutlaka gidip görmesi gereken 
Alara’nın Çukurca’daki Meyve evi hem insanın 
iştahını kabartıyor hem de özel sektörün Türk 
tarımını çok yükseklere taşıdığını gösteriyor.

Ülke topraklarından kazandığını ülkesiyle pay- 
laşabilmeyi bilen bu doğrultuda bir de çağdaş 
olanaklarla donatılan ilköğretim okulunu 
Bursa’nın hizmetinesokan Taner ailesini kutluyo- 
rum.Ülkenin yükselişi ve gelişmesi için çağdaş 
beyinlerin çoğalması ve bu ülkede kalması 
gerekiyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Vergi 
Dairesi VEDOP-2 
(Vergi Daireleri 
Otomasyon 
Projesi) kapsamın
da tam otomas 
yona 18 Ekim 2004 
tarihinde geçiyor. 
Bundan sonraki 
tüm iş ve işleyişler 
tamamen bilgisayar 
ortamında yürütüle
cek ve bundan 
sonra Vergi 
Dairesinde kalem
ler elden bırakılmış 
olacak. Alt yapı 
çalışmalarının 
15 Ekim'de bitirile
ceğini bildiren 
Vergi Dairesi 
Müdürü Yakup 
Ceylan, bu tarihten 
sonra Maliye 
Bakanlığı ile anlaş
malı yükleyici fir
manın bilgisayar 
ağını donatacağını

ADD’den Bölge 
toplantısına değerlendirme

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Marmara 
Bölge Toplantısına 
katılan Gemlik 
Şube Başkanı 
Mehmet Kızılkaya 
toplantı hakkında 
bilgi verdi. 
Bursa Tübitak 
merkezinde iki 
gün süren toplan
tıya Marmara 
Bölgesinde bulu
nan 99 ADD 
şubesinin başkan 
ve 
yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. 
Ülke genelinde 
530 şubesiyle en 
büyük demokratik 
kitle örgütü olan 
ADD'nin bu 
toplantısına Gemlik 
Şubesi olarak

bildirdi. 
Çalışmaların bun
dan sonraki aşa
masının üç süre
ceğini ve 18 Ekim 
Pazartesi günün
den itibaren de 
Gemlik Vergi 
Dairesinin tam 
otomasyon 
açılışının yapılacağı 
bildiren Ceylan, şu 

yönetim kurulu 
üyesi Ragibe 
Gözüpek ile 
katıldıklarını 
bildiren Başkan 
Mehmet Kızılkaya, 
toplantıda AB'nin 
değerlendirildiğini 
ve dernek görüş 
ve düşüncelerinin 
dile getirildiğini 
söyledi.
ADD Marmara 
Bölge 
Toplantısının 
ardından hazır
lanan sonuç 
bildirgesinde, 
AB'nin toplum 
önünde yanlış 
değerlendirildiği, 
halkın tek umudu 
gibi gösterildiği 
belirtilirken AB ve 
Globalizm'in 
Türkiye 

anki çalışmaların 
bitiminden sonra 
yeni bankolar, cam 
vezne, klasör ve 
evrak dolaplarının 
yenilenerek monte 
edileceğini söyledi. 
Vergi Dairesi 
Müdür ve yardım
cılarının tüm işlem
leri bilgisayardan 
takip edeceklerini

Cumhuriyetinin 
üniter devlet 
yapısını bozup, 
ulus bütünlüğünü 
yok etme 
politikaları 
içinde olduğu 
vurgulanırken 
açıklanan metinde 
"ADD olarak bizler 
halkımızın bu 
kandırıcı etkisin
den kurtulması 

bildiren Müdür 
Yakup Ceylan, 
ısrarlı rapor ve 
çalışmalardan 
sonra geçilecek 
olan VEDOP-2 
projesinde vergisel 
iş ve işlemlerin 
tamamının 
bilgisayar ortamın
da yapılacağını 
duyurdu.

için elimizden 
gelen çabayı 
göstereceğiz. 
Bu konuda Atatürk 
ilkelerinin daha iyi 
savunulması ve 
Türkiye 
Cumhuriyetinin 
tapusu sanılan 
Lozan anlaş
masının iyi değer
lendirilmesi gerek
mektedir" denildi.
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Sunğipek Fabrikasındaki Milli Eğitime ayrılan binaların teknik liseleri içine alması bekleniyor.

Sunğipek’ten alınan bina 
ilköğretime nefes aldıracak 

Sunğipek Fabrikasında Milli Eğitim Bakanlığına Lise açıl
ması için tahsis edilen alanda bulunan binaların biran önce 
onarılarak, Teknik Liselerin bu okula kaydırılması isteniyor. 
Mevcut binalarda 70 derslik açılabileceği belirtiliyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sunğipek Fabrikasının 
Uludağ Üniversitesi’ne 
tahsisinde Milli Eğitim 
Bakanlığına verilen 
arsa ve binanın Milli 
Eğitim'de baş gösteren 
derslik sıkıntısına 
rahatlatacağı 
düşünülüyor.
İlçe genelinde sıkıntısı 
çekilen İlköğretim 
okulu ihtiyacının 
Sunğipek içinde Milli 
Eğitim'e verilen binada 
yapılacak onarımdan 
sonra binaya teknik 
liselerin taşınmasıyla 
ilçede sıkıntısı çekilen 
yaklaşık 70 derslik 
kazandırılacağı 
belirtiliyor.
İlçede bulunan 
Endüstri Meslek/ 
Ticaret Meslek ve Kız

Maliye Bakanlığınca Uludağ üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsis 
edilen Sunğipek Fabrikasında ki okul yapılacak alanalar içinde kalan binalar 
ilçenin derslik sorununu ortadan kaldıracak.

ster SERT
Erol GÜRÇAY

Polemik

Meslek Liselerinin Sunğipek Fabrikasında

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Milli Eğitim'e ayrılan 
binaya geçmesinin iyi 
olacağı düşüncesi ağır
lık kazanıyor.
Öğrenci velileri çalış
maların bu yöne kay
dırılmasını istiyor. 
Sunğipek Fabrikası 
içinde okul için ayrılan 
binaya önce İlköğretim 
okulu açılmasının 
düşünüldüğü öğre
nilirken, küçük öğren

cilerin gidip 
gelmelerinin zor ola
cağı nedeniyle bundan 
vazgeçildiği öğrenildi. 
Sunğipek 
Fabrikasındaki okul 
için ayrılan binanın 
onarılarak hizmete 
girebilmesi için gerekli 
ödeneğin biran önce 
çıkartılması ve gerekli 
ihalelerin yapılması 
isteniyor.

Polemiği çok seviyoruz.
Her konuyu polemiğe bulaştırmakta 

şampiyonuz.
Bugünlerde Milli Takımı da bu kulvara 

çektik. -
Hakan Şükür Milli Takıma alınmadı.
Hemen dedikodu başladı.
Dindar diye alınmadı.
Aslında dindar diye ayrılsaydı, 28

Şubat döneminde milli takıma alınmazdı.
Hakan Şükür eski formunda değil.
En önemlisi, eski gücünde değil
35 yaşına geldi...
Artık,hücum pres yapamaz.
Hava toplarında da, eski becerileri 

yok.
Hala milli takıma alınıp alınmaması 

tartışılmamalı.
Hakan Şükür, döneminin en iyisiydi.
Yaşamı rekorlarla doldu.
Ama. İlelebet Hakan Şükür’le yaşaya

mayız.
Yöneticilerin de Hakan Şükür’ün de. 

sağduyulu olması lazım.
(AB) raporu da, polemik konuşu 

yapıldı.
Şartlar varmış.
Askıya alınacakmış.
Biz demograsiden vazgeçmez isek, 

kimse bizi askıya alamaz.
Yapılan reformları uygulamaya 

geçirirsek, kimse bizi askıya alamaz.
Aslında askıya alma şartı, bizim 

lehimizedir.
Çünkü, İşi sıkı tutmamızı sağlar.
Biz sıkıyı görmez isek, hemen 

gevşeriz.
İşi sulandırırız.
Adamlar, bizi iyi tanıyorlar.
Gırgır ve polemik yaşamımızın bir 

parçası oldu.
Ama. çok önemli konuları bu işlere 

bulaştırmayalım.

Siyasi gerginlik yaratılmamalı..
Belediye sesli yayın 
sistemi kamu malı. 
Toplumu aydınlatma ve 
bilgilendirme aracı tek taraflı, 
reklam amaçlı kullanılmamalı 
kullandırılmamak.
Siyasi gerginlik yaratılmamalı...

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

■ KÖRFEZ REKLAM ■ 
1 TEL; (0.224) 513 96 83 1

GUNUN SOZU
Dehanın yüzde biri hüner, 
Yüzde doksan dokuzu da, ter-

dir. ‘Edison

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SIYASI ÖAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Öğrencilere‘elektronik cüzdan'
Öğrenciler artık 
harçlıklarını üzer
lerinde nakit olarak 
taşımayacak.
Bilişim dünyası, 
'Elektronik cüzdan* 
ile öğrencilerin 
korunması, velilerin 
huzuru, idarenin 
kontrolü için akıllı 
kart üretti.
Bilişim firmaları, 
öğrencileri suç 
odaklarından koru
mak ve kötü alışkan- 

| tıklardan uzak tut
mak amacıyla cep
lerindeki harçlıkları 
elektronik ortama 
aktarmak için 'elek
tronik cüzdan' uygu- 

I lamasını ilköğretim 
| kurumlarinda da kul- 
| lanılabilir, hale 
r getirdiler, Yetkililer. 

bu sistemin hem 
öğrenciyi koruya
cağını, hem velilerin 
kafasındaki soru 
işaretlerini ortadan 
kaldıracağını, hem 
de okul idaresinin 
personel ve işletmel
er üzerindeki etkisini 
artıracağını ileri 
sürüyorlar. Bilişim 
uzmanları, akıllı kart
ların ciplerine iste
nildiği halde farklı 
uygulamalarda 
eklenebildiğim 
belirterek, 
bu kartlarla 
öğrencinin okula 
giriş ve çıkışlarının 
takibi, kütüphane
den alman kitabın jj 
takibi gibi bir sürü i‘ 
fonksiyonun eke- 
lenebiîdigini belirtiy

orlar. Eğitim 
çevreleri, söz 
konusu uygulamaya 
geçilmesi ile birlikte 
öğrencilerin 
içerisinde bulunduk
ları tehlikelerden 
uzak tutulacağına 
inanıyorlar.
Uzmanlar, "Öğrenci
lerimiz okul 
ihtiyaçlarını karşıla
mak için belirli mik- 
tarda*nakit para 
taşıyor. Paranın her 
yerde kabul görmesi

nedeniyle bu onları 
bazı tehlikelere açık 
olmalarını sağlıyor. 
Kötü niyetli kişiler, 
öğrencilerin 

■
■i

150 m2 ile 200 m2 
arasında imalat 

yapılacak dükkan 
aran iyor

GÖKTÜRK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
Tel: 513 89 36v.

cebindeki paraya 
ulaşmak için gasp, 
hırsızlık, kandırma 
ve dolandırma gibi 
yolları kullanabiliy
orlar. Ayrıca alışver
iş esnasında belir
lenen fiyatın 
üzerinde bir bedel 
ödeme riski, para 
üzerinin verile
memesinden doğa
cak kayıplar da buna 
eklenebilir" şeklinde 
görüş belirterek, 

konunun bir de 
sağlık yönünün 
bulunduğuna işaret 
ettiler. Paranın çok 
el değiştirmesi 
sonucunda 
baktariyel veya 
mikrop taşınması 
aracı olduğuna 
işaret edilerek, 
uygulamalanın 
öğrencinin sağlığı 
açısından da 
önemli olduğu vur
gulanıyor.
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"Ses getirsindiye önerge verilmez”
Seyfettin şekersöz Demokrasi çoğulcu r*j ” ' belirten Okuroğlu,
Geçtiğimiz hafta 
yapılan Belediye 
Meclisi toplantısında 
MHP'li meclis üyesi 
Osman Doğan'ın 
verdiği önergelerin 
neden reddedildiği ‘ 
konusunda AK Parti 
Belediye Meclis 
üyeleri ortak açıklama 
yaptılar.
AK Parti Lokalinde 
yapılan basın toplan
tısında, AK Parti grup 
başkanı Ali Okuroğlu 
ile meclis üyeleri 
Çarşı Deresi, aşevi, 
şehitler ve meclisin 
şeffaflığı konusunda 
açıklamalarda 
bulunurlarken, MHP'li 
meclis üyesi Osman 
Doğan'ın "Ses 
getirsin diye önerge 
verdiğini" ileri 
sürdüler. Meclis 
üyeleri ayrıca 
Büyükşehir'e
bağlanan Gemlik'in 
diğer sorunları 
hakkında da çeşitli 
bilgiler verdiler. 
NEGATİF YÖNDE 
DEĞERLENDİRİLİYO 
R
AK Partinin çoğulcu, 
katılımcı, demokratik 
ve şeffaf uygulamayı 
olmazsa olmaz kabul 
eden bir parti 
olduğunu belirten Ali 
Okuroğlu, "Bu neden
le, gerek ilçe bazında 
gerekse ilçe 
genelinde yapılan 
yerel ve genel mana
da bu saymış 
olduğum değerlere 
özen gösterilmekte- 
dir."dedi.
Okuroğlu, hiçbir 
belediye meclis 
üyesinin Gemlik'i 
diğerinden fazla 
sevme lüksüne sahip 
olmadığının altını çiz
erek "Siyaset yapıyor 
sak, kaliteli ve 
olmazsa olmaz kural
ları içerisinde yap
mamız gerekir.
Bireyin özel 
düşüncesinin hakim 
olması düşüncesinde
ki ısrarı demokrasinin 
hiçbir zemininde yer 
bulmamaktadır.

ve katılımcı fikirlerin
hayata geçirilmesini 
esas tutar. Sayın 
Osman Doğan'ın, bil
gisine, becerisine ve 
memleket sevgisine 
olan inancımıız doruk
ta olan bir 
arkadaşımızdır. Aynı 
arkadaşımızın meclisi 
oluşturan 25 meclis 
üyesi arkadaşımızdan 
hiçbir ayrıcalığı yok
tur. Ancak, üretken 
olması ve sürekli 
fikirler, projeler 
üretmesi bizleri 
ayrıca memnun 
etmektedir." şeklinde 
konuştu.
GURUP KARARI 
ALINMADI 
Söz konusu toplantı
da Osman Doğan'ın 4 
adet önerge şeklinde 
belediye meclis 
başkanlığına sun
duğu konulara açıklık 
getiren Ali Okuroğlu 
şunları söyled: 
"Önceden hiçbir grup 
toplantısı yapma
mamıza rağmen biz •• 
kimin hangi konuda 
önerge vereceğinden 
haberimiz yoktu. 
Önümüze önergeler 
geldi ve içeriği 
hakkında hiçbir bil
gimiz yoktu.
Önergelerin gündeme 
alınmaması noktasına 
gelince, hem par
timizin hem de 
Belediye 
Başkanımızın bu 
konularda zaten çalış
maları vardı. Seçim 
öncesinde bu konular 
yer alıyordu. Biz, 
grup olarak, bu konu
ları zaten belediye 
başkanımıza ilet
miştik.
Gündemimizde 
olduğu için meclis 
gündemine alma 
lüzumunu his
setmedik.
Gündeme alınmayan 
önergelerin bizim 
tarafımızdan kabul 
görmediği anlamı 
çıkarılmasın. Mesaj 
yerine ulaşmıştır ve 
konu arkadaşımız 
kadar gündemimize

Ak Parti Belediye meclis üyeleri Belediye Meclisinde MHP’li Osman 
Doğan’ın önergelerinin red edilmesi konusunda açıklama yapıldı. 
Grup sözcüsü Ali Okuroğlu, kurşun asker olmadıklarını söyledi.

almış durumdayız." 
Şimdiye kadar 
meclise verilen 
önergeler oy çokluğu 
ile kabul ya da ret 
edildiğine dikkat 
çeken Ali Okuroğlu, 
meclisin aynı meclis 
olduğunu ve insan
ların aynı insanlar 
olduğunu söyledi. 
KURŞUN ASKER'E 
TEPKİ
Haklı makul konuların 
gündeme alındığında 
Kurşun Asker 
nitelemesi yapıl
mazken şimdi bu tip 
açıklamanın talihsiz 
olduğunu belirten 
Okuroğlu, "Değerli 
kardeşimizin bu ben
zetmesi bir spor müs
abakasında maçtan 
sonraki negatif sonu
cun vermiş olduğu 
havada hazırlıksız bir 
konuşma olarak 
değerlendiriyorum." 
dedi.
Meclisi oluşturan 
hiçbir meclis üyesinin 
bir başkasının 
güdümünde 
olmadığını ileri süren 
Okuroğlu, mecliste 
yaptığı bir konuşma
da, meclis üyelerinin 
karakterlerini ve nite
liklerini açıklarken 
"Bu meclis hiç kimse 
tarafından Noter 
olarak kullanılmaya
caktır. Bu mecliste 
isteyen istediği fikri 
kürsüden özgürce 
dile getirecektir. 
Bu meclis son 
Cumhuriyet yılının 50 
yılına damgasını 

vuracak bir meclis 
olacaktır." sözlerini 
hatırlattı.
SAF İNSANLAR 
DEĞİLİZ
Her hangi bir öner
genin arkasında kasıt 
aramanın yanılgı 
olduğunu da belirten 
Okuroğlu, önergelerin 
alınmayışı gibi bir 
kompleksin ve de 
toplumda dikkati 
çekip puan kaybet
tirecek olumsuz bir 
durumun içine gire
cek kadarda saf 
insanlar olmadık
larının altını çizdi. 
Gemlik'i seven teşki
latın mensupları 
olarak kıvanç duy
duklarını ifade eden 
Okuroğlu, vatan için 
kanlarını döken 
şehitler üzerinde hiç 
kimsenin siyasete 
yönelmemesini istedi. 
Okuroğlu, önergeleri 
değerlendirirken 
"Diğer bir önerge ise 
Meclisin Videoyla 
görüntülenmesine 
gelince, meclisimizin 
her zaman açık ve 
şeffaf olmasını bu 
güne kadar savunan 
insanlarız. Sayın 
başkan göreve 
geldiğinde meclis 
çalışmalarını hoparlör 
ile halka yayınlat
mıştı. Biz, meclis 
üyeleri olarak ses
imizin geniş kitlelere 
ulaşmasından şevk 
duyarız. Teknolojinin 
gerisinde kimse kala
maz, bunlar zamanla 
mutlaka olacaktır. ..r *

Bizim saklanacak 
hiçbir çalışmamız 
olmamıştır ve olamaz
da. Biz, belediye 
başkanımızın avukatı 
değiliz ve bu toplan
tıyı kendi gurubumuz 
adına yapıyoruz" şek
linde konuştu.
Aş evi için açıklama
da bulunan Ali 
Okuroğlu. bu 
konunun hem par
tinin hem de 
başkanın çalışma 
programında olduğu 
için gündeme alın
masına gerek duyul
madığını söyledi ve 
hedeflerinin aş evi 
kurmak olduğunu 
söyledi.
ÇARŞI DERESİ 
BÜYÜKŞEHİR'E AİT 
Terminal konusu 
dahil su, kanalizasy
on, kavşaklar, ana 
arteller, ulaşım ve 
itfaiye gibi bir çok 
konunun Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
olduğunun yasa ile 
belirlendiğini bildiren 
Ali Okuroğlu, "Çarşı 
Deresi belediye 
başkanımızın pro
gramında zaten var 
Gündemde olan bir 
hadiseyi sadece ses 
getirmek adına tekrar 
etmeyi manasız 
olduğu için ret ettik" 
şeklinde konuştu.
TERMİNAL 
İSTEĞİ 
GERİ ÇEKİLİYOR 
Toplumu ve Gemlik'i 
ilgilendiren bir başka 
konunun ise Terminal 
meselesi olduğunu

Perşembe günü
yapılacak toplantıda 
bu istemi geri çeke
ceklerini söyledi. 
Okuroğlu, "Şimdi bu 
konuyu irdelemeden, 
incelemeden sağ 
duyulu yaklaşmadan 
hemen negatif 
düşüncelerle bize 
saldırıya geçecekler. 
AK Parti grubu 
verdiği önergeleri 
çeşitli mazeretler öne 
sürerek geri çekiyor 
diye. Bu konu 
Büyükşehir kapsamı
na alındı ve yasa 
gereği Büyükşehir'e 
devredildi. Terminal 
konusu kesinlikle 
Büyükşehir'e ait 
olduğu vurgulan
mıştır" dedi.
ULAŞIM 
BÜYÜKŞEHİR'DE 
Ulaşımın bundan 
sonra Büyükşehir'in 
gözetiminde yapıla
cağını vurgulayan 
Büyükşehir Meclis 
üyesi Cemal Aydın 
Aybey, konuya açıklık 
getirdi.
Aybey, ulaşımın 
Büyükşehir'de olduğu 
gibi Terminal bağlan
tısı olmadan, Gemlik 
halkının faydalanması 
konusunda girişim
lerinin olduğunu 
söyledi.
Daha önce 253 kilo
metre kare olan 
Büyükşehir sınır
larının şimdi 2900 
kilometre kareye 
ulaştığını söyleyen 
Aybey, hangi işlerin 
Büyükşehir'de, hangi 
işlerin ilçe 
belediyelerinde r 
yapılacağının henüz 
belirlenmediğini 
söyledi.
Son olarak olumlu, 
yapıcı, makul proje 
getiren bütün meclis 
üyelerine şimdiden 
kim olurlarsa olsunlar 
teşekkür ettiklerini 
Söyleyen Ali 
Okuroğlu, grubu 
adına en iyiyi ve 
doğruyu yakalamakta 
ısrarcı olduklarını 
vurguladı.
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Türk kadınlarının
yüzde 34 ’ü fazla kilolu

2003 Nüfus ve Sağlık 
Araştırması sonuçları 
Hacettepe Üniversite
si Nüfus Etütleri 
Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Sabahat 
Özcan tarafından 
açıklandı.
Sağlık Bakanlığı Ana- 
Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel 
Müdürlüğü ile işbir
liği içinde DPT ve 
AB'nin finansal 

katkılarıyla gerçek
leştirilen araştırma, 
10 bin 836 hanehalkı 
ve 15-49 yaşları 
arasında 8 bin 75 
evlenmemiş kadını 
kapsıyor.
Prof. Dr. Özcan, 
ulusal niteliği ile 
nüfus ve ana-çocuk 
sağlığı konularında 
karar verme ve politi
ka üretme konusun
da karar vericilere 

bulgular sağlayan 
araştırmanın 
sonuçları şöyle öze
tledi: 

"Hanhalkı büyüklüğü 
azalıyor: 
Aileler küçülüyor. 
Türkiye'de 4.1 kişi 
olan ortalama hane- 
halkı büyüklüğü, 
kentsel alanlarda 3.9 
kişi, kırsal alanlarda 
ise 4.5 kişidir. 
Hanehalklarının 
yüzde 67’sinde 4 
veya daha az kişi 
bulunuyor.
Eğitimde erkek- 

kadın farkı azalıyor: 
Genç kuşakların 
eğitime katılımların
daki erkek ve kadın
lar arasındaki farklar 
azalmaya devam 
ediyor.
Evlenme yaşı yük
seliyor:
24-25 yaş grubunda
ki kadınlar için orta
lama evlenme yaşı 
20'dir. Son yirmi yıl 
içinde ilk evlenme 
yaşında 2 yıllık bir 
artış gerçekleşti.-

Doğurganlık düzeyi 
azalmaya devam 
ediyor:
1968 yılında kadın 
başına 6.5 olan 
doğurganlık düzeyi, 
2.2'ye düştü. 
Araştırmaya göre 
ayrıca bebek ölüm
leri de azaldı.
Prof. Dr. Özcan, 
dengeli beslenme 
olmadığı için 
5 yaşından küçük 
her 8 çocuktan 
Tinin boyunun, 
yaşına göre kısa 
olduğunu belirti. 
Özcan, "bodurluğun 
en çok kırsal 

kesimde ve doğu 
bölgelerinde yaygın 
olduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Sabahat 
Özcan, emzirmenin 
yaygın olduğunu 
ancak ek gıdalara 
çök erken başladığını 
ifade ederek 
şöyle devam etti:
"Kadınlar arasında 

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta

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

obezite artmaya 
devam ediyor. 
Türkiye'de annelerin 
ortalama boyu 
157 cm'dir.
Annelerin ortalama 
ağırlığı ise 65 kilo
gramdır. Annelerin 
yüzde 34'ü fazla kilo
ludur, yüzde 23'ü ise 
obezdir."

m mu
B M ^©$1 Öafe 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

r PİZZAMIZIN
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL
HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 

HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve eviere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 53 67
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Eğitim harcaması
20 katrilyon

Türkiye'nin 2002 yılı 
toplam eğitim harca
malarının, gayri safi 
yurtiçi hasıla 
(GSYİH) içindeki payı 
yüzde 7.31 olarak 
hesaplandı. Devlet 
İstatistik Enstitüsü 
(DİE), 2002 yılı eğitim 
harcamaları araştır
masının geçici 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, 
Türkiye'de 2002 yılı 
toplam eğitim harca
maları 20 katrilyon 
281.6 trilyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Araştırma, 29 bin 674 
hane, 3 bin 864 
eğitim- öğretim kuru
mu (okul öncesi, 
ilköğretim, ortaöğre
tim), 967 özel kreş, 
75 resmi ve vakıf 
üniversitesi, 95 diğer 
bakanlık ve kuru
luşlar ile Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
YÖK’den alınan bil

gilerle derlendi. 
2002 yılında eğitim 
seviyesi ve okul 
statüsüne göre 
öğrenci başına 
düşen eğitim harca
masında, resmi ve 
vakıf üniver
sitelerinde (önlisans, 
lisans, yüksek 
lisans, doktora) 
öğrenci başına 
düşen harcama, AÖF 
hariç tutulduğunda 5 
milyar 84 milyon lira, 
AÖF dahil 
edildiğinde ise 3 mil
yar 343 milyar lira 
olarak hesaplandı. 
2002 yılı eğitim 
seviyelerine göre 
öğrenci başına 
düşen eğitim harca
malarında ise, 
'merkezi hükümet* 
olarak nitelenen 
MEB, YÖK, üniver
siteler ile diğer 
bakanlık ve kuru
luşlar. yerel

idareler (belediye, il 
özel idaresi) ve özel 
kaynakların (vakıf, 
dernek, şahıs vb, 
hanehalkları) doğru
dan veya dolaylı 
olarak yapmış 
olduğu eğitim harca
malarından en fazla 
payı ilköğretim ve 
yükseköğretim 
kurumlan aldı.
2002 yılı Türkiye 
toplam eğitim harca
masının eğitim 
seviyelerine göre 
dağılımı ise şöyle 
gerçekleşti:
"Okul öncesi 
yüzde 0,51, 
İlköğretim yüzde 
39,95, Ortaöğretim 
yüzde 24,20, 
Yükseköğretim 
yüzde 31,50, 
Diğer yüzde 2,43, 
Yaygın Eğitim yüzde 
1,22, Açıköğretim 
(İlk. Orta, AÖF), 
0,19".

Vergide elektronik takip
Maliye 
Bakanlığı, 
elektronik 
beyandan 
sonra vergide 
'elektronik 
takip' 
dönemini de 
başlatıyor.
Vergi Daireleri 
Otomasyon 
Projesi’nin 
(VEDOP) ikinci 
ayağının 
oluşturul
masının ardın
dan, vergi 
kayıp ve 
kaçağı ile 
artık elektron
ik ortamda 
mücadele 
edilecek.
Daha önce 
uygulamaya 
giren VEDOP- 
1'in ardından 
VEDOP-2 de 
devreye soku
luyor.
VEDOP'un bir
inci ayağında 
22 ildeki 155 
vergi dairesi 
otomasyona 
geçirilmiş ve 
böylece vergi 
işlemlerinin

yüzde 75-80'lik Her ilde en az kanalıyla
bölümünün 1 vergi yurutuıur
elektronik dairesinin tam hale gelecek.
ortamda yapıl otomasyona VEDOP-2 ile
ması sağlan geçirilmesini birlikte, daha
mıştı. hedefleyen ve önce maliye
Türkiye çapın şu ana kadar müfettişleri,
da kuruluş 35 ilde 73 hesap
çalışmaları vergi uzmanları ve
devam eden dairesinde gelirler
VEDOP-2 ile devreye giren kontrolör
birlikte ise VEDOP-2 ile lerinin
sadece vergi Türkiye çapın kullanımına
daireleri daki 450'ye açılan
otomasyona yakın vergi bilgisayarlar.
geçirilmeye dairesinin vergi denet-
cek. Aynı 292'şi tam menlerine de
zamanda vergi otomasyona tahsis edile
kayıp ve geçmiş ola çek B.pylep
kaçağı ile cak. Bu şek vergi denet-
elektronik ilde vergi menleri de.
ortamda işlemferinin elektronik
mücadelenin yüzde 95'i, ortamda vergi
altyapısı da otomasyonlu takibatı yapa
kurulacak. vergi daireleri bilecek.

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

SATILIK Mıgros yanında 
4. kat sahibinden

DAİRE Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85
“Anne sütüyle beslenen çocukların zeka seviyesi, 

Anne sütü almayanlara göre, 
8-10 puan daha fazladır”

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi (Bebek Dostu Hastane)



12 Ekim 2004 Salı Say,a&

“Türkiye’nin öncelikli 
meselesi işsizlik”

IWfe adaletsizlik
diz boyu

Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
Türkiye'de siyasi 
istikrarla beraber 
ekonomik istikrarın 
sağladığı ve büyü
menin başladığı bir 
dönemde olduğunu 
söyledi.
Bir dizi inceleme ve 
açılışlara katılmak 
üzere dün akşam 
geç saatlerde Tokat'a 
gelen Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü, bugün 
Tokat Valisi Ayhan 
Nasuhbeyoglu'nu 
makamında ziyaret 
etti. Vali 
Nasuhbeyoglu Bakan 
Güçlü'yü brifing ver
erek. yapılması plan
lanan Tokat 
Havaalanı ile ilgili 
destek istedi.
Tarımsal faaliyetler 
bakımından Tokat'ın 
örnek bir il olduğunu 
hatırlatan Bakan 
Sami Güçlü, bölgede

Mudanya'da toem Muttu
Bursa'nın Mudanya 
İlçesi açıklarında 
dün saat 04:25'te bir 
deprem meydana 
geldi. Deprem, 

üretim potansiyeline 
uygun bir planla
manın yapıldığını 
ifade etti. Bakan 
Güçlü, "Türkiye'de 
siyasi istikrarla 
beraber ekonomik 
istikrarına sağladığı 
ve büyümenin 
başladığı bir 
dönemdir. Nihayet 
bugüne kadar hep
imizin merakla 
beklediği istihdam 
konusundaki 
iyileşme belirtileri de 
yayınlanmaya 
başladı ve nihayet 
2004 de Türkiye yeni 
bir iş gücünü istih
dam edebilecek kap
asite artırımını da 
ortaya koymaya 
başladı Daha hızlı 
artışlara ihtiyacımız 
var. Yani büyüme, 
faiz oranlarındaki 
düşme, dış ticarette
ki artış. Türkiye'nin 
öncelikle meselesi 
kamu kesiminin 

ilçede korku yarattı. 
Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprenil Araştırma 

borçlanma ihtiyacını 
sürdürebilmesi, faiz 
oranları yada 
enflasyon değil, işsi
zlik haline 
dönüşmüştür. Bir 
kalkınma dönemine 
şiddetle ihtiyacımız 
vardır. Bu bir kaç 
sene büyüme hızı 
değil, en az 10 yılı 
kapsayacak. Türk 
toplumunun sosyal 
bünyesinin taşıya
mayacağı bir hale 
gelmiştir. Avrupa 
Birliği (AB) Dünya 
Ticaret Örgütü karar
ları peşi peşine 
gelmiştir.Tarımla ilgili 
konular çok aktüel 
bir noktadadır.
Önümüzdeki gün
lerde bu konumunu 
koruyacaktır. Ama 
buradan belirtmek 
gerekirse her iki 
konuda da ilk anda 
söylenen hususlar 
Türkiye'de tarımın 
bu iki uluslararası

Enstitüsü, merkez 
üsşü Marmara 
Denizi ve derinliği 
11 km olan 
deprömin 

alandaki gelişmel
erde daha peşinen 
çok olumsuz etk
ileyeceğini söylemek 
doğru değildir" dedi. 
Bakan Güçlü, daha 
sonra Valilik 
Binası'nda bulunan 
Bayındırlık Toplantı 
Salonu'na geçerek 
burada Tarım İl 
Müdürü Yaşar 
Kavak ile Köy 
Hizmetleri İl Müdürü 
Muhsin Yeşilyurt'dan 
brifing aldı.
Tarım ve köy 
hizmetleri çalışan
la rı n<Upta p„eden 
BakaTrSami/öüçlü, 
Oy vermeyenlerin 
dahi hükümete 
güvenlerinin 
sürdüğünü, 
Turkiye.hızlı bir 
kalkınmaya girdiğini 
ve terör örgütlerinin 
bunu 
hazmedemediğini 
sözlerine ekledi.

Richter ölçeğine 
göre 3.7 büyük
lüğünde olduğunu 
bildirdi.

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
Türkiye'de çarpık 
ve adaletsiz bir 
vergi düzeni 
olduğunu savundu. 
Baykal, Trabzon’un 
Düzköy İlçesi'ne 
bağlı Çayırbağı 
Beldesi'ni 
ziyaretinde yaptığı 
konuşmada, vatan
daşın, (ben AK 
Parti'ye büyük 
umutlarla oy ver
miştim, yaptıklarına 
bakıyorum memnun 
olmuyorum) dem
eye başladığını 
iddia etti.
Türkiye'de nüfusun 
yüzde 40'ının geçi
mini tarımdan 
sağladığını, bu kes
imin tamamına 
yakınının iktidardan 
şikayetçi olduğunu 
ifade eden Baykal, 
"Ekip biçtikleri 
ürünler para etmi 
yor. Buna karşılık 
masraf sürekli artı 
yor, gelir azalıyor. 
Türkiye'nin her 
yerindeki çiftçi 
şikayetçi. Bu, yanlış 

ANNE 
ADAYLARINA

MÜJDEI
Bitkisel Organik 
Saç Boyası ile 

artık saçlarınıza boya 
yaptırabileceksiniz...

Bitkisel Organik Saç Boyası size ve 
bebeğinizi hiç bir zarar vermez 

KENDİNİZİ BAŞTAN YARATIN 
İŞTE ADRESİ

OLCAY KUAFÖR
Atatürk Kordonu - GEMLİK 

Tel î (0.224) 513 00 50

politika. Bu poli
tikayı yaşayanlar 
iktidardan memnun 
olur mu?" diye 
konuştu.
Türkiye'nin ithalata 
sürüklendiğini ve 
döviz açığı verdiğini 
savunan Baykal, 
şöyle devam etti: 
"Bu açığı borçla
narak kapatmaya 
çalışıyoruz.
Borçlandıkça 
boynumuz eğiliyor. 
Ne söylerlerse 
kabul ediyoruz. 
(Hadi Irak'a) diyor
lar, Irak'a gidiyoruz. 
(AB'ye şu şartlarda 
gireceksiniz) diyor
lar, baş üstüne 
diyoruz. Ekonomi, 
siyaset onların 
eline geçiyor. Yanlış 
politika. İşin 
temelinde çiftçiye 
sahip 
çıkmama, 
emeğine, alın ter
ine, kendi tabanına 
sahip çıkmama var. | 
Devletle çiftçiyi, 
genci ve esnafı 
yabancılaştırıyor
lar."

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

em iyetlere san dalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

I BURSA HAKİMİYET VE । 
। KENT GAZETELERİNE . 
! İLAN ve REKLAM ALINIR J 
1 KÖRFEZ REKLAM 1
I TEL: (0.224) 513 96 83 I
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Güneş enerjisi 
ekonomiye kapandırıyor

Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Necdet Altontop, 
güneş enerjisi 
kullanımının her yıl 
Türkiye ekonomisine 
200-250 milyon dolar 
arasinda katkıda 
bulunduğunu 
belirterek, dünyanın, 
son yıllarda meydana 
gelen küresel ısın
madan, ancak güneş 
enerjisi kullanımı ile 
kurtulabileceğini 
söyledi.
Altıntop, Ezin 
Güneş Enerji 
Sistemleri tarafından 
Antakya'da düzenele- 
nen seminerde, 
dünyadaki enerji 
sistemleri ve kul
lanımları hakkında 
bilgiler verdi.
Altıntop, Türkiye'de 
güneş enerjisi 
sektörünün 1970'li 
yılların sonundan 
itibaren gelişmeye 
başladığını ifade 
ederek, "Güneş 

enerjisi kullanımı ile 
Türkiye'nin milli 
gelirine yılda 200-250 
milyon dolar katkıda 
bulunuluyor. Ayrıca 
güneş enerjisi kul
lanımı ile petrol, 
doğalgaz gibi mad
delerin ithal 
edilmemesiyle 300- 
400 milyon dolarlık 
ekonomiye katkı 
sağlanıyor. Bu 
katkının daha çok 
artması gerekir.
Petrolde yaşanan her 
1 dolarlık artış, 
Türkiye'ye 250 mily
on dolara mal oluyor. 
Türkiye'deki ener
jinin yüzde 71.5'i 
dışarıdan alınıyor. 
Bunun parasal 
değeri ise yılda 30 
milyar doları geçti. 
Bu nedenle güneş 
enerji sektörünün 
daha büyümesi ve 
gelişmesi gerekiyor" 
dedi.
Altıntop, 1900-2000 
yılları arasında 
dünya ısısının 4 
derece artış göster
diğine işaret ederek 

şunları söyledi: 
Dünya bir küresel 
ısınma sorunu ile 
karşı karşıya. Son 
100 yılda dünyada 4 
derece ısınma 
gerçekleşti. Bu hızla 
giderse dünya 
giderek çölleşecek. 
Bunun en büyük 
sebebi ise dünya mil
letlerinin atmosfere 
verdiği petrol gibi 
maddelerin yakılması 
ile oluşan karbon
dioksit gazı. Bunun 
önüne de ancak 
güneş enerjisi gibi 
alternatif enerji sis
temlerinin kullanıl
ması ile geçebiliriz. 
Basit bir hesapla 2 ' 
güneş enerji kollek- 
törü, yılda 3 ton 
odunu kullanma
mamızı sağlıyor. 
Dünyadaki bulunan 
güneş kolektörlerinin 
yüzde 6 ile 8'i 
Türkiye'de üretiliyor. 
Çin tek başına yüzde 
62-63 oranında üre
tim yapıyor. Bütün 
Avrupa ise yüzde 16 
civarında üretim 

yapıyor. İran'da ben
zin 150 bin lira, elek
trik 3 sent olmasına 
rağmen güneş ener
jisi kullanımı 
konusunda iyi 
dürümdalar. Kendi 
kaynakları yetersiz 
olan Türkiye, 
Hindistan, Pakistan, 
Kore ve Çin gibi 
ülkelerden daha kötü 
durumda. Türkiye'de 
güneş enerjisi için 
en ideal bölgeler 
Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgeleridir. Bu 
bölgeler güneş 
enerjisinden en fazla 
ve en uzun süre 
faydalanan bölgeler^. 
Bu nedenle bu ( . 
bölgede güneş 
enerjisi kullanan 
insanlar diğer 
bölgelerdeki insan
lara göre Türk 
ekonomisine daha 
çok katkıda bulunuy
or. Güneş enerjisi 
kullanımı Türkiye'yi 
ve dünyayı kurtara
cak en önemli enerji 
kaynağı."

Doğuda dar
gelirlinin 

gıdası patates

Erzurum'da yak
laşan kış mevsimi 
öncesinde özellikle* 
dar gelirli ailelerinin 
en fazla rağbet gös
terdiği patates 
piyasasında hareketli 
günler yaşanıyor. 
Kilosu 300 bin 
liradan satılan " 
patates ve 500 bin 
liradan satılan kuru 
soğan, dar gelirli 
ailelerin gıdası olarak 
değerlendiriliyor. 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde 
her ailenin kış mevsi

mi öncesinde 300 . 
kilogram ile 1 ton 
arasında patates 
tükettiği1 belirtiliyor.r 
Patatesfi^atının 
geçtiğimiz yıllara 
oranla daha pahalı 
olduğunu söyleyen 
dar gelirli .vatan
daşlar ise, 
"Soframızda bir tek 
patates vardı. Bu 
gidişle onu da ala
mayacağız. Patates 
ve soğan fakir dostu. 
Onlar da olmasa dar 
gelirlinin sofrası boş 
kalacak" dediler.

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

Öğrenciler fen sorularında başarısız
Her 100 öğrenciden 
70'i, ÖSS ve LGS 
sınavlarında fen 
sorusu çözemiyor. 
2003 yılında 
Liselerarası Giriş 
Sınavına (LGS) 
katılan öğrenciler, 
LGS'de 25 sorudan 
ortalama 3.63 net 
yaparken, 2004 
yılında yine 25 
soruda ortalama 
4.7 net yaptılar. 
ÖSS'de ise öğren
ciler 45 fen 
sorusundan ortala
ma olarak 5.5 net 
yaparken, 2004 
yılında ortalama 4.8 
nete düştüler. 
Maltepe Üniversite
si öğretim 
üyelerinden Prof.

Dr. İsa Eşme, fen 
öğretiminde başarı 
durufnunun en 
somut göster
gesinin ulusal ve 
uluslararası 
merkezi sınav 
sonuçları olduğunu 
belirterek, Özel 
Okullar Bülteni'nde 
konuya ilişkin 
olarak yer verdiği 
makalesinde, 
ilköğretimde de 
durumun içler acısı 
olduğunun MEB 
raporlarında dile 
getirildiğini kaydet
ti. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın her yıl 
Öğrenci 
Başarılarını 
Belirleme Sınavı 
(ÖBBS) adı altında 

ilköğretim 
8.sınıflara yapılan 
değerlendime 
raporunda fen 
öğretimine ilişkin 
şu tespitlere yer 
verildi: "Matematik 
kurallara dayalı 
bilgi kullanımı 
dışında tütn zihin
sel süreçlerde, 
Fende ise gözlem 
yapma, laboratu- 
varda deney 
yapma, sonuçlarını 
genelleme tipindeki 
ve kavramaya 
yönelik sorularda 
başarı çok düşük". 
BAŞARISIZLIĞIN 
NEDENLERİ 
Prof. Dr. İsa Eşme, 
'Fen Öğretiminde 
Sorunlar' başlığı 

altında yer verdiği. 
makalesinde, fen 
öğretimindeki geli
nen içler açısı nok
tayı ortaya 
koyarken, başarısı
zlığın nereden kay
naklandığına da yer 
veriyor. Eşnte'ye 
göre başarısızlığın 
nedenleri şunlar: 
"-Türkiye'de fen 
müfredatının 
yoğun, fen'e ayrılan 
sürenin az olması. 
- Ölçme değer
lendirmede daha 
çok bilgi düzeyi .. 
ölçen sorulara yer 
verilmesi ve ölçme 
aracı olarak çoktan 
seçmeli test 
sınavlarının tercih 
edilmesi.
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Kömür almanın püf noktalan
Sizi ısıtanın 

kömürün kütlesi 
değil kalorisi 
olduğunu unut
mayınız. Kalorisi 
düşük 2000 kg 
kalitesiz kömür yer
ine kalorisi yüksek 
1200 kg. kömürle 
ısınmanız 
mümkündür. Kalorisi 
düşük kömür pahalı 
kömürdür. Satın ala
cağınız kömürün 
kalorisi 3500 
KCal/kg. ise kalorisi 
7000 KCal/kg. olan 
kömüre göre 2 kat 
daha fazla kömür 
kullanmak zorunda 
olacağınızı unut
mayınız. Kömür 
satın alırken 
kömürün kalorisini 
mutlaka sorgu
layınız. Satışa 
sunulan yerli 
kömürün kalorisi en 
az 4000 Kcal/kg (ori
jinal bazda), ithal 
kömürün ise 6000 
Kcal/kg (orijinal 
bazda) olmalıdır.

NEMİNE 
DİKKAT EDİN 
-Nemi yüksek, 

kalorisi düşük 
kömür ucuz dahi 
olsa kötü ve pahalı 
kömür demektir.

-Nemi yüksek 
kömürü yakmak iste
diğinizde daha fazla 
kömüre ihtiyaç var 
demektir. Çünkü 
kömür bünyesindeki 
nemin atılması için 
daha fazla kömüre 
ihtiyaç var.

-Satın aldığınız 
kömürün nemine lüt
fen dikkat ediniz.

-İthal kömürdeki 
nem miktarı orijinal 
bazda %10 (maksi
mum) geçemez.

-Satın alacağınız 
kömürün nem mik
tarını mutlaka 
öğreniniz. Satın ala
cağınız kömürün 
nem miktarını bilirs
eniz nemsiz kömür 
miktarını aşağıdaki 
denklemden kolayca 
hesaplayabilirsiniz.

-Eğer kalorifer 
kazanında yılda 60 
ton kömür kullanıy
orsanız ve satın ala
cağınız kömür %25 
nem içeriyorsa

bunun yerine en 
fazla %10 nem 
içeren kömür kulla
narak kömür tüketi
mi 50 tona indire
bilir, 10 ton nemi 
evinize taşımamış ve 
suya boşuna para 
ödememiş olur
sunuz.

-Nemin kalorisinin 
sıfır olduğunu ve sizi 
ısıtan kömürün 
kalorisi olduğunu 
unutmayınız.

-Bazı kömürler 
bünyelerindeki nemi 
zamanla kaybed
erken ufalanır ve toz 
haline dönüşürler. 
Bu tur kömürleri 
kesinlikle satın 
almayınız.

-Kömürdeki nem 
miktarı arttıkça 
yanma sonucu açığa 
çıkan enerji miktarı 
olumsuz yönde etk
ilenir. Çünkü yanma 
sonucu açığa çıkan 
ısıl enerjinin bir 
kısmı kömür 
bünyesinde bulunan 
nemin buharlaşması 
için harcanır.

KÖMÜR SATIN 
ALIRKEN TORBALI 
OLMASINA DİKKAT 
EDİNİZ

-Torbalı kömür 
satın alınız,

-Torbasız olarak 
satılan kömürlerin 
kalitesiz, kalorisi 
düşük, yandığı 
zaman asit yağmuru 
oluşturucu miktarda 
kükürt içeren, nemi 
ve külü yüksek 
olduğunu unut
mayınız.

-Açıkta satılan 
kömürleri satın 
aldığınız zaman 
kömür hakkında 
hiçbir hak iddia ede
mezsiniz.

-Torbalı kömür 
satın alırken içerisin
den birkaç torbayı 
seçiniz ve tarttırınız. 
Bu torbaları mutlaka 

siz seçiniz. 
Ağırlığının doğru 
olmasına dikkat edi
niz.

-Açıkta kömür 
satmak ve satın 
almak yasaktır.

-Torbalı olarak 
satılan kömürlerin 
analizleri tüketicilere 
(faturaları olmak 
şartı ile) ücretsiz 
olarak gerçekleştir
ilecektir.

-Çevrenizde tor
basız kömür satın 
alanları lütfen ilin
izdeki İl Çevre ve 
Orman Müdürlükleri 
ile Belediyelere 
oıiaırınız.

-Torba üzerinde, 
firmanın adı, 
kömürün menşei ve 
cinsi, kömürün oriji
nal bazda alt ısıl 
değeri, kuru bazda 
toplam kükürt mik
tarı, orijinal bazda 
nem miktarı, boyutu, 
firmanın adresi ve 
telefon numarasını 
gösterir bilgilerin 
olup, olmadığına 
mutlaka bakınız.

-Soluduğumuz 
havanız temiz olsun 
diyorsanız torbalı 
kömür satın alınız.

-Torbalı kömür 
içinde toz çıkarsa 
derhal satın aldığınız * 
yeri uyarınız ve 
yenisiyle 
değiştiriniz. 
Pazarlamacı yenisi 
ile değiştirmiyorsa 
durumu il Çevre ve 
Orman Müdürlüğüne 
ve Büyükşehirlerde 
Belediyelerin Çevre 
Koruma

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

■■ CüNiUKSIYASIGME’E ■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Müdürlüklerine 
bildiriniz.

KÖMÜR SATIN 
ALIRKEN BOYUTU
NA DİKKAT EDİNİZ

-Kömür satın 
alırken boyutuna lüt
fen dikkat ediniz.

-Kömür boyutu 
yerli ve ithal 
kömürde 18-150 mm. 
arasında olmalıdır.

-Kömürün boyutu 
ızgara aralığında 
küçükse küçük 
boyutlu kömürler 
ızgara altına düşür. 
Böylece kömür yan
mada ızgara arasın
dan küllüğe düşmüş 
olur. Yanmayan 
kömüre fazla bedel 
ödenmiş olur.

-Stokerli yakma 
sistemlerinde kömür 
boyutu 10-18 mm 
olabilir. Bu boyuttaki 
kömürler sadece 
stokerli yakma sis
temlerinde kullanıla
bilir.

-Büyük boyutlu 
kömürler doğru 
olarak işlenmemiş 
kömürlerdendir. 
Bünyesinde fazla 
miktarda kükürt, kül 
ve nem içeriyor 
demektir. -Büyük 
boyutlu kömürleri 
dengeli olarak yak
mak mümkün 
değildir. -Bazı 
kömürler bünyele 
rindeki nemi zaman
la kaybederek ufa 
lanırlar. Bu tür 
kömürleri kesinlikle 
satın almayınız.

-Satın aldığımız 
kömürün boyutu çok 
küçük (toz kömür) 
çıkarsa yine pazarla
macılardan gereğini 
yapmalarını isteye
bilirsiniz. Kömürle 
ilgili şikayetlerinizi 
internet aracılığı ile;

e-mail: 
info@cevreorman.go 
v.tr

Süperman 
öldü

Süperman 
filmiyle ünle
nen Amerikalı 
aktör 
Christopher 
Reeve'in 
öldüğü 
bildirildi. . 
Reeve'in 
reklam ve 
halkla ilişki
lerini 
düzenleyen 
VVesley 
Combs, 52 
yaşındaki 
felçli aktörün 
kalp yetme
zliğinden öldüğünü 
söyledi. 
Combs, New 
York'taki evinde 
Cumartesi günü kalbi 
duran Reeve'in 
komaya girdiğini ve

Pazar günü hayatını 
kaybettiğini belirtti. 
Reeve, 1995’te attan 
düşerek felç olmuş 
ve tekerlekli 
iskemleye mahkum 
kalmıştı.

RAMAZAN WKUP 
iffimEÇEJİTLEmiZİMEN

UMIEMIİV ■
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

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

mailto:info@cevreorman.go
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Oruç Men sağlığınıza Bat edin Mevsim değişikliği ile
Ramazan ayında 
beslenme şeklinin ve 
saatlerinin değişme
si, hareketin azalması 
nedeniyle kilo 
almanın kaçınılmaz 
hale geldiğini belirten 
uzmanlar, sağlıklı 
beslenmenin püf nok
talarını bilerek bu ayı 
kilo almadan atlat
manın mümkün 
olduğunu bildirdi. 
Ramazan ayı boyun
ca beslenme alışkan
lıklarının değiştiğini 
belirten Acıbadem 
Hastanesi Kozyatağı 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Reyhan 
Nergiz, "Ancak, 
Ramazan ayındaki 
beslenme şeklinin 
normalden çok büyük 
farklılık göstermeme
si gerekiyor. Bu ayda 
gün boyunca aç kalı
nacağı düşünülerek 
oruç tutanlar kırmızı 
et, ekmek, pilav, 
makarna, hamur 
işleri, tatlı, börek 
tüketimini arttırıyor. 
Öncelikle şunun bil
inmesi gerekiyor ki, 
günlük alınması 
gereken enerji, pro
tein, vitamin ve min
eral oranları 
Ramazan ayında da 
değişmiyor.
Ramazanda gün 
boyunca aç kalı
nacağı için aşırı 
yemek yerine, yavaş 
sindirilen kana geçiş 
hızı düşük olan 
esmer tahıl ürünleri,

Kış hastalıklarına dikkat!
Soğuk havaya bağlı 
olarak nezle, grip, 
faranjit, larenjit, 
sinüzit, orta kulak 
iltihabı, bronşit, 
zatürre gibi hastalık
ların görülme sık
lığının arttığı bildiril
di. Uzmanlar, kış 
aylarında meydana 
gelen enfeksiyon
ların özellikle 
çocukları, yaşlıları, 
hamileleri, kronik 
sağlık sorunu olan
ları olumsuz etk
ilediğini belirttiler. 
Derlenen bilgilere 
göre, kış mevsi
minde soğuk 
havaya uyum sağla
mak için vücudun

sebze, salata gibi 
gıdaları tercih etmek 
daha doğru” dedi. 
ORUÇ VE KİLO 
DENGESİ
Vücutta yaşanan 
değişimler konusun
da bilinçli ve dikkatli 
olmak gerektiğini 
vurgulayan Nergiz, 
oruç sırasında gün 
boyunca kan şek
erinin düştüğünü 
belirterek, "Ayrıca 
vücut ısısı azalıyor. 
Bu sebeple üşüme, 
halsizlik, baş ağrısı 
yaşanabiliyor. Bu 
nedenle Ramazan 
boyunca sağlıklı 
beslenmek şart. İftar 
zamanı mideye aşırı 
yüklenmemek 
gerekiyor.
Ramazan'da Türk 
mutfağının çeşitli ve 
lezzetli pek çok 
yemeği masalarımızı 
renklendirirken, 
sofralarımız karın 
doyurmak yerine 
ailenin de biraraya 
geldiği törensel 
toplantılara dönüşü 
yor. Günlük öğün 
sayısı azalıyor. Uzun 
süre aç kalmak iştahı 
ve doyma eşiğini 

daha fazla enerji 
harcadığına dikkat 
çekiliyor. Bu enerji 
ihtiyacı karşılan
madığında da vücut 
direnci düşüyor, 
enfeksiyonlara 
yatkın hale geliyor. 
Soğuk kış iklimde 
yaşayan ve yıllarını 
geçiren insanların 
soğuk havaya uyu
muyla ıhman 
iklimde ve zaman 
zaman soğukta 
yaşayan insanların 
uyumunun farklı 
olduğu ifade ediliy
or. Soğuk, özellikle 
akciğerin akut veya 
kronik tüm hastalık
larını tetikliyor.

artıracağından 
normalden çok ve 
hızlı yemek yenir. Bu 
sebeple kilo vermek 
bir yana kilo alınır. 
Kilo almamak için 
sahura mutlaka kalk
mak, yemek yedikten 
en az 40 dakika sonra 
yatmak, suyu yat
madan hemen önce 
bolca içmek, az şek
erli komposto, çorba, 
yoğurt, etli sebze, 
sütlü tatlı gibi hafif 
gıdaları tercih etmek 
yerinde olur" diye 
konuştu.
SAHURDA AĞIR 
YİYECEKLERDEN 
KAÇINILMALI 
Ramazan ayında ilk 
dikkat edilmesi 
gereken noktanın 
sahura kalkmak 
olduğunu ifade eden 
Nergiz, "Sahurda ağır 
yiyeceklerden kaçı
narak hafif, kah
valtılık gıdaları tercih 
etmekte fayda var. 
İftarda hızlı ve çok 
yemek yenmemeli. 
Oruç erken saatlerde 
açılıyorsa çorba ile 
orucu açıp hafif yiyip 
sulu gıdaları tüket
meli. İftardan birkaç

Ayrıca kronik 
böbrek ve diyabet 
hastaları, kalp 
hastaları, by-pass 
geçiren kişiler aşırı 
soğuklardan çok 
daha fazla etkileniy
or. Kışın ortaya 
çıkan hava kirliliği 
de soğukla bir
leştiğinde sorun 
büyüyor. Kış mevsi
minde artış 
gösteren ve iyi 
tedavi 
edilmediğinde 
ölüme bile yol aşa
bilen hastalıklardan 
birinin de zatürree 
olduğunu vurgu
layan uzmanlar, 
"Akciğerlerin iltihabi

saat sonra ana öğün
tercih edilmeli. Meyve 
ve sebzeye ağırlık 
verilirken yoğurt, 
ayran veya süt tüke
timine dikkat edip 2-3 
su bardağın altına 
düşmemeye özen 
gösterilmelidir. Artık 
gece yatmadan önce 
yenilen yemek ya da 
kahvaltı sahurun yeri
ni almakta. Bu 
alışkanlıktan uzak 
durup; azalan öğün 
sayısını az ve sık yiy
erek sahur ve iftar 
dahil 1-2 ara öğünle 
en az dörde çıkarmak 
gereklidir” uyarıların
da bulundu. 
Ramazanda oruç tut
manın, bazı hastalık 
grupları için sağlıklı 
olmayabileceğine 
değinen Nergiz, 
"Bunların başında 
şeker, kalp, ülser, 
tansiyon hastaları 
gibi günün belli saat
lerinde ilaç almak 
zorunda ve sık sık az 
miktarda yemek 
zorunda olanlar geli 
yor. Bu hastalık grup 
larının dışında özel
likle sindirim sistemi 
rahatsızlığı olan kişil
er de uzun süren 
açlığa ve açlığı tak
iben aşırı yemeye 
bağlı birtakım 
sindirim sistemi 
bozuklukları daha 
belirgin ortaya 
çıkıyor" diye 
konuştu.

bir hastalığı olan 
zatürreede, akciğer
lerde bulunan hava 
kesecikleri, iltihabi 
bir sıvıyla dolar. 
Akciğerlerin görevi 
olan oksijen alış 
veriş fonksiyonu 
bozulur, kanda oksi
jen düzeyi azalır. 
Bunların sonucunda 
hücreler normal 
fonksiyonlarını yer
ine getifremez ve 
hatta bu nedenle 
ölüm bile görülebi 
lir. Amerika'da bile 
halen ölüme yol 
açan hastalıklar ara 
sında zatürre altıncı 
sırada yer alıyor” 
şeklinde konuşuyor.

gelen gribe dikkat!
Dünya Sağlık örgütü 
(WH0) verilerine göre 
her yıl dünya nüfusu
nun yüzde 10-20*si 
gribe yakalanıyor ve 
gribe yakalanan 250 
ile 500 bin arasında 
insan hayatını kaybe
diyor. Ölenlerin büyük 
bir kısmını ileri yaştaki 
kişiler oluşturuyor 
Her yıl milyonlarca • 
insanın yakalandığı, 
önemli ölçüde iş gücü 
ve ekonomik kayıplara 
neden olan grip 
hastalığı, yaklaşan kış 
mevsimi nedeniyle 
kendini yeniden his
settirecek. Dokuz 
Eylül Üniversitesi 
(DEÜ) Tıp Fakültesi 
İnfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ayşe Yüce, 
Ekim başından Kasım 
ayı ortasına kadar 
olan sürede, özellikle 
65 yaşın üzerindeki 
yaşlılar ile akciğer, 
böbrek hastalığı olan
ların grip aşısı 
olmaları gerektiğini 
ifade ederek, aşılan
mış olan yaşlılarda ve 
başka bir hastalığı 
olanlarda gribe bağlı 
komplikasyon, hastan
eye yatış ve ölümün 
azaldığını söyledi. 
Her yıl değişik bir 
antijen yapısı ile 
karşımıza çıkan grip 
virüsünün tüm kış 
bpyu hüküm sürerek 
salgınlara neden ola

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1954 

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)

bileceği belirtiliyor. 
Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından, bu yıl bek
lenen suşun geçen yıl
lardan farklı bir suş 
olduğu açıklandı. 
Ateş, kas ve eklem 
ağrıları gibi belirtilerle 
seyreden grip infek- 
siyonunu, diğer sol
unum yolu infeksiyon- 
lanndan ayırmak 
gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Ayşe Yüce, 
grip ve grip aşısı ile 
ilgili bazı bilgiler verdi. 
Prof. Dr. Yüce, "Gribe 
benzeyen hastalıklar | 
daha çok sonbaharda : 
görülürken, grip 
sadece kışın görülür. 
Ateş, eklem ağrıları ve 
öksürük yakınmaları 
olanların hekime 
başvurması ve gerek
siz yere antibiyotik 
kullanımından kaçın
maları gerekir. O 
nedenle özellikle risk 
faktörleri taşıyan kişi
lerin Ekim başından 
Kasım ortasına kadar 
olan süre içinde 
aşılanması gerekir.
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CHP Milletvekili Kemal Demirel, Bursa ve ilçelerinin zeytin yetiştiriciliği konusunda dünyaca İsim yapan yerler arasında olduğunu söyledi.

Kemal Demirel’den TBIH'ne bir önerge daha
L Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne “Zeytin Teknolojisi Meslek Lisesi” hakkın

da cevaplandırılmak üzere önerge verdi. Demirel’in cevaplandırılmasını istediği önerge, 4 maddeden oluşuyor. Haberi sayfa 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■K/.- TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Yılbaşı büyük 
ikramiyesi 
15 trilyon

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çeki 
lişinde bu yıl büyük ikramiye olarak 15

13 Ekim 2004 Çarşamba FİYATI : 250.000- TL.

trilyon lira verecek. Geçen yıl 10 trilyon 
lira olan yılbaşı büyük ikramiyesi, bu 
yıl yüzde 50 oranında arttırıldı. Syf 7’de

Operatör Doktor Sunay Şengezer ve ekibi 3 saat süren ameliyatla Ali Rıza Ekinci adlı hastayı sağlığına kavuşturdu.

SSK’da kapalı ameliyatlar başladı
Güne Bakış

Laporoskopi olarak adlandırılan yöntemle hastaların
vücudunda açılan küçük delikler sayesinde ameliyat edile^

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İlk ameliyat

cek yerin kamera ile görüntülenmesi ile gerçekleştiriliyor.

Gemlik’teki sağlık kuruluşlarındaki 
başarıları duydukça seviniyorum.

Dün, SSK Hastanesi’nde dün gerçek
leştirilen kapalı ameliyat başarıs ile sonuç
landırıldı.
Arkadaşımız Seyfettin Şekersöz, ameli 

yatın girişinden önce hastayla konuştu, üç 
saat sonra laporoskopi yöntemiyle yapılan 
ameliyattan çıkan hasta şifa bulmuştu.

Geçtiğimiz hafta Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi ise, “Bebek Dostu 
Hastane” ünvamnı almıştı.

Gerek Devlet Hastanesi’nde, gerekse 
SSK Hastanesi’ndekl başarılar Gemliklileri 
sevindiriyor.

Gemlik SSK Hastanesi’nin yer sorunu 
çözüldüğünde sanırım başarılar daha da 
artacaktır.

Tıptaki yenilik büyük hızla sürüyor.
önemli olan, bu yenilikleri ilçemize 

getirebilmek ve uygulamak.
Aynı ameliyatların Gemlik Devlet 

Hastanesinde de gerçekleşmesini dili 
yoruz. Bunun yapılabilmesi için gerekli 
cihazların alınması gerekiyor.

Mehmet Küçükkeçe, Devlet Hastanesi’nin 
başhekimi ve operatör doktordur.

Sanırım bu eksikliği kısa zamanda giderir.
SSK Hastanesi’nde yeniliği uygulayan 

hekim ve sağlık personelini kutluyor, 
başarılannın devamını diliyorum.

SSK Gemlik 
Hastanesi’nde ilk kez 
kapalı sistemle 
ameliyat yapıldı. 
Hariciye Uzmanı 
Operatör Doktor Sunay 
Şengözer ve ekibi 
başarılı bir ameliyatla 
safra kesesi ameliyatını 
gerçekleştirdi.
Op. Dr. Şengezer, 
bu tür ameliyatların 
dünyada yoğun bir 
şekilde yapıldığını, 
hasta bölgeye 
gönderilen kamera ile 
ameliyatın görülerek 
yapıldığını söyledi. 

■ Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3’de

Kaymakam Mehmet 
Baygül görevine başladı 
İlçemize Çeşme Kaymakamlığından atanan 
Mehmet Baygül, dün yeni görevine başladı. 
Baygül’ü Hükümet Konağına gelişinde 
daire müdürleri kapıda karşılayarak 
“hoşgeldiniz” dedi. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


13 Ekim 2004 Çarşamba Sayfa

Diş Hekimi Özcan VURAL

Haftada Bir

Protokol
Toplumlar geliştikçe ve 

gelişen - çoğalan toplumlar 
arasında iletişim - ticaret- 
öğrenim artıkça, çok uluslu 
şirketler, devlet arasında ki 
birlikdelik turizm çığ gibi 
büyümektedir.

Bundan 30 - 40 sene önce 
adını zor söylediğimiz ülkeler
le ticaret yapmakta - ortaklık
lar kurmaktayız.

Global dünya denen adeta 
ilerde bir tek düzene oturtul
maya çalışılan bu gelişmeler 
Türkiye'yi de içine alarak 
büyümekte, Resmi - Ticari 
heyetler bir o yana bir bu 
yana koşuşturmaktadır..

Bütün bu bir araya gelmeler 
de PROTOKOL denen 
esaslar bütün dünyada yürür
lüktedir.

Ziyaretlerin gün ve saat
leri - nerede yanılacağı - kim
lerin katılabileceği - giriş 
çıkışlar, kıyafetlerin nasıl ola
cağı konuşmaların dakikası 
gibi esaslar Devler katın da 
Protokol memurluğu daha da 
ileri seviyede bir kurum 
Protokol Genel Müdürlüğü 
adıyla oluşturulmuştur.

Her devletin genel esaslara 
uyan şartları olduğu gibi özel 
şartları da bu Protokol 
Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanıp taraflara her zaman 
bildirilir.

(Biz de Resmi heyetler 
Anı Kabir’i ziyaret ederler. Bu 
ziyaretinde özel usulleri 
vardır. •

Dış ülkelerin çoğunda 
Meçhul Asker abidelerine 

I çelenk bırakılır.)
Resmi heyet ziyaretlerin de 

bu temsili yapan kişilerin 
özellikleri Karşı heyette - 
Basın da - Tv. de görüntüde 
olumlu - olumsuz etkiler yapı 
yor.

Bu kişilerin görünüş - 
I kıyafet-yüzlerinde ki gülücük, 
I mimik ve hatta yürüyüşleri 
I bile milyonlarca kişi tarafın- 
I dan takip ediliyor.

Bu bir ulus içinde iyi bir 
I reklam olabiliyor, ve ulus 
I modern uluslar arasında 
I ciddi bir yere oturtuluyor , 
I saygı - sevgi görüyor, yoksa 
I gülünüyor aşağı itiliyorsunuz.

Bu bir araya gelmelerde 
lisan bilmeniz, teke tek 
konuşabilmeniz en önemli 
şart. Lisan bilmeyen bir 
yöneticinin tercümanın 
koltuğuna yaklaşmaya çalış
masını, orada ki çırpınışlarını 
-çaresizliğini Tv. de gördükçe 
inanın O ulusun büyük çoğun
luğu kahroluyor.

Yabancı dil bilmeyen (Bir 
tek dahi olsa razıyız.) 
yöneticileri bu Türk halkı 
görmek istemiyor... !

Yıllarca dünya ulusları 
arasında iyi bir yeri olmayan , 
küçük görülen, zaman zaman 
aşağılanan Türk insanı lisan 
bilen-konuşan-gülen yurt
taşlarını her şeyi ile iyi temsil 
eden yöneticiler istiyor-bekli 
yor.

Bu resmi görüşmeler de 
karşı tarafın Başkanı - 
Başbakanın eşi protokol 

' gereği yirminci asrı uyan 
kıyafetlerle karşınıza çıkarken 
siz sıkma başla, Öcü gibi 
çıkarsanız gülünç olursunuz. 
Sizi seyreden milletinizi de 
kahredersiniz.

Bu mevkilere gelebilmiş 
insanların kendileri nasıl 
yetişirse yetirsinler icabın da 
fedakarlık yaparak zamana 
daha doğrusu PROTOKOL’ e 
uyma zorunluluğu vardır.

Oturacağınız yer -yiye
ceğiniz yemek gideceğiniz 
yerler gibi kıyafetler de bu 
protokolde yeri vardır.

Smokin - Frak giyersiniz , 
bayansanız tuvalet giyersiniz.

Bu uluslararası bir nezaket 
kuralıdır. Bunlara uymazsanız 
saygıda görmez kenara 
itilirsiniz.

Siz dilinizden anlamayan, 
konuşamadınız, hiç bir şeyi 
size uymayan, kıyafeti bir 
başka( hatta gülünç ) kişilerle 
komşu olmak-arkadaş olmak 
istermisiniz... ?

Ben benimle konuşan - 
espirili - zamana uyan - benim 
gibi giyinen - mayosu ile 
denize giren - çocukları 
düzgün okullara giden - evin
den şen kahkaha sesleri 
gelen komşuları seviyorum 

Biliyorum siz de böyle 
komşuları istersiniz...!

Kaymakam Mehmet 
Baygül göreve başladı

Gemlik 
Kaymakamlığı 
na atanan 
Mehmet 
Baygül, dün 
makamına 
gelerek yeni 
görevine 
başladı.
İzmir Çeşme 
Kaymakamlığı 
görevinden 
ilçemize 
atanan 
Mehmet 
Baygül, 22 
yıllık devlet 
memuru. 
Şebinkara 
hisar, 
Diyarbakır 
Hazro, Sivas 
vali yardım
cılığı, Divriği, 
Zara, Kırıkkale 
Bahçılı’da 
görev yapan 
Baygül, 
Kırıkkale Vali 
yardımcılığı 
vekilliği, 
Antalya Serik 
ile son olarak

İzmir Çeşme ve saygıyla Kaymakamlık'ı
Kaymakamlığı kucakladığını n herkese açık
görevinden söyledi. olduğunu ve
Gemlik'e Kaymakam halkımızın
atandı. Baygül, saygı göre
4 çocuk "Tüm ceğini, asli
babası sıkıntıları görevimiz otan
Kaymakam göğüsleye- asayiş ve
Mehmet ceğim. İdari ve huzuru birlikte
Baygül, siyasi kadro sağlayacağız.
verdiği larla yapılması Tüm Gemlik
demeçte önce gerekenleri halkına sevgi
likle Gemlik gece gündüz ve selamlarımı
halkını son çalışarak iletirim"
derece samimi yapıcaz. mesajı verdi.

Sokaklarda tek yön 
uygulamaları başladı

İstiklal 
Caddesi, 
İbrahim Akıt 
Caddesi ve 
eski Pazar 
Caddesi 
üzerinde 
uygulamaya 
konulan tek 
yönlü park 
yasakları bu 
caddelere 
bağlantılı 
sokaklarda da 
başlatıldı. 
Daha önce 
isteyen 
sürücünün 
kafasına göre

park ettiği, 
isteyen 
esnafın da 
kafasına göre 
dükkanının 
önünü

değer
lendirdiği 
dönemlerin 
kalktığı 
gözlenirken 
kurallara

uymayan 
sürücülere
ceza 
uygulaması 
başlatılıyor.
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[Operatör Doktor Sunay Şengezer ve ekibi 3 saat süren ameliyatla Ali Rıza Ekinci adlı hastayı sağlığına kavuşturdu.

SSK’da kapalı
ameliyatlar başladı
Laporoskopi olarak adlandırılan yöntemle hastaların vücudunda
açılar küçük delikler sayesinde ameliyat edilecek yerin kamer-
era ile görüntülenmesi ile gerçekleştiriliyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik SSK 
Hastanesinde ilk 
kapalı (laporoskopik) 
ameliyat başarıyla 
yapıldı.
Ameliyatı gerçek
leştiren Hariciye 
Uzmanı Operatör 
Doktor Sunay 
Şengezer ile ekibi, 
başarılı geçen ameliyat 
sonrasında mutluluk 
tablosu oluşturdular. 
44 yaşında olan ve 
İstanbul Tuzla'dan 
Gemlik SSK 
Hastanesine şifa ara
maya gelen Ali Rıza 
Ekinci, yaklaşık 3 
saat süren ameliyatın

SSK Hastanesi Hariciye Uzmanı Op. Dr. Sunay Senq<.->r. Gemlikle 
ilk kez kapalı yöntemle Ali Rıza Ekinci âdh 44 y aşındaki bir hastaya 
ekibi ile birlikte safrakesesi ameliyatı yaparak, sağlığına kavuşturdu

Atatürk’çü düşünce 
sistemi

sonunda uzun süredir 
çektiği acılardan 
kurtuldu.
Tıptaki gelişmelerin 
hastaların konforunu 
ve sağlığındaki pozitif 
katkıyı sağlamaya 
devam edeceğini vur
gulayan Doktor Sunay 
Şengezer, son 20 yılda 
daha da ön plana çıkan 
laporoskopik girişim

lerin artık yaygın
laştığını belirterek, 
"Bunların arasında 
en bilinenleri 
laporoskopik (kapalı) 
karın ameliyatlarıdır." 
dedi.
ÖNCELERİ 
PAHALI İDİ 
En fazla uygulama 
alanı bulan safra 
kesesi, apandisit, fıtık,

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

NATO mu Şato mu ?
NATO Irak'a asker gönderecekmiş. 
Almanya, Fransa, İspanya, 
Belçika göndermiyor.
Sanki onlar NATO'da değil şato’da.. 
Yaşamak onlara, 
Ölmek bizlere...

yumurtalık kistleri, tup 
bağlanması gibi 
operasyonların 
olduğunu bildiren Op. 
Dr. Sunay Şengezer, 
yöntemin ilk zamanlar
da pahalı olmasından 
kaynaklanan rutinde 
pek uygulama alanı 
bulamadığına dikkat 
çekerek, "Son zaman
larda maliyetlerdeki 
gerileme ile halkın 
kullanımına sunuldu. 
Laporoskopik (kapalı) 
operasyonların tümü 
teknik olarak hastanın 
karnına gaz verilerek 
yapılabilmektedir. 
Bunun sayesinde yine 
karında küçük (yak
laşık 1 cm'lik) delikler 
açılarak içerisi kamera 
ile görüntülenmektedir. 
Bu işlemi takiben yine 
bu küçük deliklerden 
kullanılabilen kamera, 
doku tutucular ve doku 
kesiciler vasıtası ile 
operasyon iki 
boyutlu ortamda 
güvenle gerçekleşti 
rilebilmektedir." dedi. 
TERCİH EDİLİYOR 
Konvansiyonel (açık) 
operasyonlara bir 
takım üstünlükleri 
olması nedeniyle

laporoskopik ın tercih 
edilen yöntem 
olduğunu söyleyen 
Dr. Şengezer, Avrupa 
ve Kuzey Amerika 
ülkelerinde yaygınlık 
bulan bu yöntemler ile 
barsak kanseri 
ameliyatlarının dahi 
bugün yapılabildiğini 
söyledi.
Ameliyat sonrasında 
hastaların erken 
taburcu olmaları, ağrı • 
hissinin daha az 
olması ve özellikle de 
bayanlar tarafından 
daha çok önemsenen 
estetik görünümü 
olmasının bu 
operasyonların tercih 
edilmesinde etkili 
olduğunu söyleyen Dr. 
Şengezer, "Özellikle 
bir takım gereksiz 
operasyonları ortadan 
kaldırdığı için de artık 
tanısal değeri de 
olmaktadır.
İnsanların ister sağlıklı 
olsun, isterse de hasta 
olsun tıbbın ileri 
tekniklerinden faydala
narak hizmet almaları 
tüm sağlık camiasının 
en çok desteklediği bir 
önemli husustur" 
şeklinde konuştu.

Eskiden her konuşmanın içinde, 
Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlılık 

vardı.
Şimdi. Atatürk’çü Düşünce Sistemi ola

cak.
Aslında, yaşamımızın her anında 

Atatürk’ü anmışız.
Ama. En önemli konularda , onu anla

mamışız.
Gösterdiği hedefin tam aksini yap

mışız.
Atatürk’e bağlılık konusunda, hep 

kendimizi temize çıkarmışız.
Suçu hep muhafazekar ve dindar kes

ime yüklemişiz.
Bakın neler yapmışız.
- Atatürk; hakimiyet kayıtsız şartsız mil

letindir, demiş.
23 Nisan 1920'de Millet Meclisini 

açmış.
Biz Atatürk’ün açtığı Meclis'i. 3 defa 

kapatmışız
AsKJrı darbelerle 3 kez demokrasiyi 

- askıya almışız.
3 Dovlet adamını da asmışız.
- Atatürk. Yurtta Sulh Cihanda Sulh 

demiş.
Biz dönem dönem kendi halkımızı 

bölmüşüz.
Bir bölümünü potansiyel düşman ilan 

etmişiz.
Tüm komşularımızla ilişkilerimizi ger

mişiz.
Ve diplomatik politikalar yerine, askeri 

politikalar üretmişiz.
Atatürk muasır medeniyet hedefi olarak 

batıyı göstermiş.
Biz se batıya hep kuşkuyla bakmışız.
Haata. Zaman zaman düşman gibi gör

müşüz.
Komşulardan ve tüm dünyadan, 

kopacak politikalar üretmişiz.
Bu Atatürk’çü düşünce sistemi, inşaal- 

lah bu yanlışları düzeltir.
Ülkemizi çağdaş bir çizgiye getirir.
Ve.Yönümüzü batıya çevirir.

I GÜNÜN SÖZÜ I
Bir ulusun tarihi,
o ulusun, 
Gözlerinde okunur.

“ Thomas Gray “

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Türk Egitim-Sen Gemlik Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında, üyelere yönelik haksız baskılara boyun eğmeyecekleri belifM

“Tehditlere pabuç bırakmayız”
Seyfetin ŞEKERSÖZ

Türk Eğitim-Sen 2 
Nolu Şube Başkanı 
Selçuk Türkoğlu ile 
Gemlik Temsilcisi 
Şakir Eker, düzen
ledikleri basın 
toplantısında 
Gemlik'te Türk 
Eğitim-Sen üyelerine 
yönelik haksız 
baskılara boyun 
eğmeyeceklerini 
söylediler.
Türk Eğitim-Sen 
lokalinde yapılan 
açıklamada, Gemlik 
genelinde açık 
bulunan 20 Müdür 
yardımcılığı 
görevine Eğitim-Bir- 
Sen üyelerinin 
çoğunlukla 
getirildiğine 
dikkat çekildi. 
Şube Başkanı 
Selçuk Türkoğlu, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de alışık olu
nan siyasi iradenin 
kamu çalışanını 
kapıkulu, kamu 
kurumunu da çiftlik 
görme anlayışının 
bugünlerde had 
safhaya çıktığını 
öne sürerek şöyle 
konuştu: "Öyle ki 
Milletvekilleri ve ikti
dar partisinin her
hangi bir mahalle 
temsilcisi müdür, 
müdür yardımcısı ve 
öğretmen ata

malarından sonra 
aynı okul içerisinde 
bir öğrencinin hangi 
sınıfa gitmesine bile 
karışır olmuşlardır." 
MÜDÜR YARDIMCISI 
ATAMALARI 
ŞAİBELİDİR 
Bursa genelinde 
194, Gemlik'te ise 9 
müdür yardımcılığı 
atamasının yapıldığı 
ve hiçbir hakkaniyet 
ölçüsüne dayanıl- 
madığını söyleyen 
Türkoğlu, "Takdir 
hakkı puanları insaf 
ölçülerine sığmaya
cak şekilde kul
lanılmış, eğitim 
öğretimin selameti 
değil siyasilerin ve 
onların kapıkulu 
idarecilerin sen 
ben kavgası bu ata
malara damgasını i 
vurmuştur. Bununla 
ilgili resmi itira
zlarımız yetkili mer
cilere yapılmış, 
gelen cevaba göre 
idari mahkemeye 
başvuru hakkımız 
saklı tutulmaktadır" 
şeklinde konuştu. 
TEHDİTLERE 
PABUÇ 
BIRAKMAYIZ 
Sendikaya üye okul 
müdürleri ile yöneti
cilerine yönelik 
tehdit telefonları ve 
üstü kapalı uyarılar 
aldıklarını ileri süren 
Türkoğlu, bu

tehditlere alışkın 
olduklarını ve hiçbir 
zaman çekinmedik
lerini duyurdu. 
Medet umanların 
beklentilerinin boşa 
çıkacağının altını 
çizen Selçuk 
Türkoğlu, "Sonuç 
olarak Türk Egitim- 
Sen hiçbir zaman 
hakkı olmayanı talep 
etmemiş ve haksızlık 
karşısında da sus
mam ıştır. Yukarıda 
bahsedilen konular
la ilgili duyarlı Milli 
Eğitim yöneticilerini 
ve yetkili yargı kuru
luşlarını göreve 
davet ediyoruz" 
çağrısında bulundu. 
EĞİTİM-BİR-SEN'E 
SUÇLAMA
Türk Eğitim-Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Şakir Eker ise 
üyelerine yönelik 
baskının altında 
Eğitim-Bir-Sen'in 

olduğunu söyledi. 
Eker, ilçe siyasilerini 
ziyaret ettiklerinde 
sorunlarını aktardık
larını ancak haksız 
uygulamalara son 
verilmediğine dikkat 
çekerek "Yazın 
yapılan müdür 
yardımcıları ata
malarında Tük 
Eğitim-Sen'e üye 
arkadaşlarımız layık 
oldukları yerlere 
getirilmediler. İlçede 
yapılan 9 müdür 
yardımcısı atamasın
da biri Tür Eğitim- 
Sen üyesi biri 
Eğitim-Sen üyesi ve 
7'si Eğitim-Bir-Sen 
üyesi yada sendikalı 
olmayan kişiler 
göreve getirildiler. 
Özellikle Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
Gemlik Lisesi'nde 
oynanan oyunların 
gün ışığına çık
masını istiyoruz.

Başarılı olan bu 
okullarımızda 
kalitenin düştüğünü 
gördüğümüzde 
iş işten geçmiş 
olacak" şeklinde 
konuştu.
MİLLİ EĞİTİM 
VEKİLLERLE 
YÖNETİLİYOR 
Milli Eğitim'in vekil 
müdürlerle idare 
edildiğine dikkat 
çeken Şakir Eker, 
"İlçe Milli Eğitim 
Müdürü vekil, bunun 
yanında atama, 
soruşturma ve tayin 
işlerine bakan şube 
müdürü de vekil. 
İspat edemeyiz ama 
birçok yerde üyeler
imize yönelik 
'Bulunduğunuz 
sendikadan ayrılın 
ve bize katılın, aksi 
halde atamalarınız 
yapılmaz' gibi 
ahlaksızca ** • 
tekliflerin yapıldığını 

biliyoruz. Bazı kişi
lerin gizli emelleri 
mi var, ne hede
flenip, ne 
amaçlanıyor 
bilemiyoruz. Son iki 
yıldır filizlenen bir 
sendikaya ait 
arkadaşlar kendiler
ine yer buluyor. 
Türk Eğitim-Sen 
olarak üyelerimize 
yönelik baskılara 
her zaman karşı 
koymaya devam 

edeceğiz. Bu haksız 
uygulamaya son 
verilsin, gün gelir 
hesap sorulur. 
Mahkemeler kadıya 
mülk değildir. Kimse 
bizden kapı kulluğu 
beklemesin. Millet, 
yargı, adalet bun
ların hesabını 
soracaktır." dedi.or 
Celal Bayar Anadolu 
lisesinde vekil 
müdür yardımcısı 
yerine başka birinin 
atandığı, Gemlik 
Lisesinde ise 3 
kadroya Eğitim-Bir- 
Sen'li öğretmenin 
atandığını söyleyen 
Eker, "2 kadro boş 
duruyor, bu 
kadrolar acaba 
kimler için 
bekletiliyor" diyerek 
Celal Bayar ile 
Gemlik Lisesinin 
karıştırılmak 
istendiğine 
dikkat çekti.

ANAÇEV’den gıda kermesi
Belediye Sergi 
salonu öpünde 
açılan tezgahta 
üyelerin evlerinde 

üyeleri dün yaptık
ları gıda kermesinde 
öğrenciler için satış 
yaptılar.

Kısa adı Anaçev 
olan (Anadolu Çağ
daş Eğitim Vakfı) 
Gemlik Şubesi

yaptıkları yiyecekler 
vatandaşlara satıldı. 
Anaçev Başkan 
Yardımcısı Zeynep 
Emine Aydın ile 
üyeler Yakan 
Tüfekçi, Beyhan 
Altıncan, Etem 
Ersoy, Barış

Günaltay ve Ufuk 
Esen öğrenciler için 
bir çok çalışmanın 
içinde olduklarını 
belirttiler.
Okulların açılmasın
dan sonra 10 öğren
ciye giyim yardımın
da bulunduklarını 
bildiren Anaçev 
üyeleri, çeşitli etkin
liklerden elde ettik
leri gelirlerle 10

üniversite öğrenci
sine burs verildiğini 
söylediler.
önümüzdeki gün
lerde Tiyatro ve 
geziler düzenleye

ceklerini bildiren 
Anaçev'li üyeler 
okuma yazma kursu 
açmak için çalış
maların sürdürül 
düğünü söylediler.



GÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
.EMEL İLKELt,'..□ Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına en çok 30 dk. cevap vermek 

□ Tüketici şikayetlerine 
önem vermek * <

^a?am

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun
dezenfekte işlemine tabi tutulan 
damacanaların dolumu, tamamen 

^»ivenik bir ortamda ve^eden gerçekleştirilir "(»r'' s.
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Q
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Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır. t %

İ*k kez müşterilerimizce açı'rna g PIIıRR o|an ve Pınar logosunu taşıya 
‘özel güvenlik bandı’ mevcut ur

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg / I
Magnezyum 1.2 mg / I
Sülfat 8.0 mg /1
Klorür________ 3.9 mg /1
Nitrat________ YOK

PihÖR Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir

AYYILDIZ SU ve GIDA
Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.
No : 132/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 49 41

(0.224) 513 49 42
Cep : (0.532) 277 51 10

Egemen AYYILDIZ

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ
8. 30 - 20.30

PAZAR GÜNÜ 10.oo - 15.oo’de 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Sonifltar depresyonuna dikkat!
Uzmanlar, sonbahar
da havanın erken 
kararmasının insan
larda sıkıntı ve 
karamsarlık oluştur
duğunu belirterek, 
sonbahar aylarında 
kadınların erkeklere 
oranla daha fazla 
depresyona girdiğini 
söylüyor. Psikiyatrisi 
Doç. Dr. Arif Verimli, 
depresyonun egzer
siz, spor, düzenli 
uyku ve sağlıklı 
beslenmeyle 
önleneceğini 
belirterek, "Önemli 
olan sonbaharla ilgili 
ön yargılara kapıl
mayın mutlu olmak, 
herşeye pozitif yak
laşmak" dedi.
Sonbahar-kış ayların
da negatif duyguların 
ön planda olduğunu, 
depresyon gibi 
hastalıklarda ise artış 
olduğunu belirten 
Verimli, bunun aslın
da biyolojik neden
lerden çok, insan
ların önyargılarıyla

ilgili olduğunu ifade 
ediyor. Verimli'ye 
göre, hem bedeni 
hem de ruhu kışa 
hazırlamak, depreş 
yona girmeden de bu 
ayları bazı noktalara 
dikkat ederek sağlıklı 
ve mutlu bir şekilde 
atlatmak mümkün. 
Psikiyatrist Doç. Dr. 
Arif Verimli, güneş 
ışınlarından daha az 
yararlanılan sonba
har ve kış aylarında 
depresif duyguların 
artabileceğini ifade 
ederek, "Sonbahar 
aylarında havanın 
erken kararması bile 
birçok insanda bir 
bedbahtlık, sıkıntı ve 
karamsarlık üretiyor. 
Güneş ışınlarından 

daha az yararlanılan 
kış aylarında depre
sif duyguların daha 
fazla arttığı bilinir. 
Hatta depresyonda 
ışık tedavisi diye bir 
yöntem bile var öte
den beri. Hüzün ve 
negatif duygular son
baharla özdeşleştir- 
ilmiştir" dedi.
Pozitif düşünce, 
sağlıklı beslenme, iyi 
bir uyku, spor ve 
egzersiz tabiye 
eden Verimli'nin 
tavsiyeleri ise şunlar: 
"Sonbaharla ilgili 
önyargıları kafanız
dan silin. Pozitif 
olup, hayata olumlu 
yaklaşın. Kendinizi 
sevin. İç monolog, 
olumlu bir havaya 

girmek açısından çok 
önemli. Aynaya 
bakıp, sık sık 
"Gençsin, güzelsin, 
yakışıklısın" deyin. 
Sonbahar aylarındaki 
sorumlulukları 
angarya olarak değil, 
hayatınızın bir 
parçası olarak görün. 
Düzenli egzersiz 
yapın. Günde bir saat 
yürüyüş bile yeterli. 
Sağlıklı beslenmeye 
özen gösterin.
Düzenli uyuyun. Aynı 
saatte yatıp, aynı 
saatte kalkın.
Güne mutlaka iyi 
bir kahvaltıyla 
başlayın. Mutlaka 
bir program 
çerçevesinde 
hareket edin, hay
atınızı tekrar düzene 
sokun.
Programlanmış bir 
kafanın depresyona 
girmeye fırsatı 
kalmaz. Kendinize 
vakit ayırın, 
kendinizi şımartın, iç 
barışınızı koruyun.

Mutsuzluğu dışarıda 
aramayın.
Mutsuzluğu da, mut
luluğu da insanlar 
kendileri üretiyor. Ev 
kadınıysanız, çocuk
ları okula yolladıktan 
sonra tekrar yatağa 
girmeyin. Önemsiz 
bir iş bile olsa, bir 
şeylerle meşgul olun.

Sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılın. 
Yoga, meditasyon, 
tahta boyama gibi 
kurslara yazılın.
Yaz boyunca 
görmediğiniz 
arkadaşlarınızla 
görüşün, aynı 
saatte yatıp aynı 
saatte kalkın."

SATILIK DAİRE
Hamleliye Mahallesi Papatya Sokakta

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

1
VI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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

i
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 51312 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

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

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

[ 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

BB BÂ ?J2BrB 

M IFoİ ©ıfe 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

r
 PİZZAMIZIN 

TADINA
BAKTINIZ MI?

KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 
2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 53 67
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Yılbaşı büyük 
ikramiyesi 15 trilyon
Milli Piyango İdaresi 
yılbaşı özel çekil
işinde bu yıl büyük 
ikramiye olarak 15 
trilyon lira verecek. 
Geçen yıl 10 trilyon 
lira olan yılbaşı 
büyük ikramiyesi, bu 
yıl yüzde 50 oranın
da arttırıldı.
31 Aralık 2003 çeki 
lişinde 160 trilyon 
liralık bilet basan 
Milli Piyango İdaresi, 
bu yılkı çekilişte 
piyasaya sürülecek 
bilet tutarını 200 tril 
yon liraya çıkardı. 
Geçen yılbaşında 33 
milyon olan bilet 
adedi de, 35 milyon 
300 bine yükseltildi; 
Yılbaşı çekilişinde 15 
trilyon liranın yanı 
sıra 1 adet 5 trilyon 
lira, 1 adet 3 trilyon 
lira, 5 adet de 1 tril 
yon lira dağıtılacak. 
Böylece bu 
ikramiyelerle birlikte,

yeni yılın ilk saat- tam bilet bastırdı,
lerinde, 4 ile 11 kişi Yılbaşı özel çekil-
yeni yıla bugünkü 
para birimiyle tril 
yoner, Yeni Türk
Lirası ile de milyoner
girme şansını 
yakalayacak.
Yılbaşı çekilişinde 
tam bilet 20 milyon 
liradan, yarım bilet 
10 milyon liradan, 
çeyrek bilet de 5 
milyon liradan 
satılacak.
Milli Piyango İdaresi, 
yılbaşı özel çekilişi 
için 32 milyon adet 
çeyrek bilet, 2 mily
on 600 bin yarım tam 
bilet, 700 bin adet de

işinde, trilyonluk 
ikramiyelerin yanı 
sıra 10 kişiye 500
milyar, 30 kişiye 100
milyar, 50 kişiye 50 
milyar, 100 kişiye 20 
milyar, 100 kişiye de 
10 milyar lira verile
cek. Diğer ikramiyel
erle birlikte 2 milyon 
656 bin 861 kişi, 
toplam 117 trilyon 
945 milyar lira 
tutarında ikramiye 
kazanacak.
Yılbaşı özel çekiliş 
biletleri, 9 Aralık 
2004'de satışa 
çıkacak.

Çocukların üzerinde fazla
para bulundurmayın

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
aileleri, çocuk
ların karşılaşa
bilecekleri 
olası 
tehlikelere 
karşı 
uyararak, alın
ması gereken 
önlemleri açık
ladı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
tarafından 
hazırlanan 
broşüre göre 
çocukların 
karşılaşabile
cekleri tehk- 
ilere karşı alın
abilecek 
önlemler 
şöyle: 
"- Çocuk
larınıza ey 
anahtarınızı 
vermeniz 
gerektiğinde, 
anahtarlığınız
da adresinizi 
ve isminizi 
belirten bir 
işaret bulun
mamasına 
dikkat edin. 
- Okul öncesi 
çocuklarınızın 
ev dışında yal
nız başlarına 
dolaşmalarına 
ve nezaret 
edilemeyecek

yerlerde oyna hemen en gözaltında
malarına (özel yakın güvenlik bulundurun.
likle kalorifer görevlisine - Çocukların
daireleri, söylemelerini oynadıkları
bodrumlar, ve size de bölgede alışıl
inşaat vb.) izin mümkün mamış şekilde
vermeyin. olduğu kadar ve sıklıkta
- Çocuklarınız çabuk haber dolaşan şahıs
okula yürüy vermelerini ve/veya
erek gidiyor isteyin. araçları gerek
sa, bilinen - Evden dışarı tiğinde en
işlek caddeler çıktıklarında, yakın güvenlik
den, grup nerede ve kuvvetleri bir
halinde gidip kiminle birlikte imlerine
gelmeye olduklarını bildirin.
dikkat size her Mümkün
etmelerini seferinde olduğunda
öğütleyin. söylemelerini kişilerin
- Yabancıların öğütleyin. eşkallerini ve
yakınlık - Çocuklarınız araçların plaka
göster dışarı çıktığın numaraları ile
memesini ve da üzerlerinde markalarını ve
verilen fazla miktarda renklerini
hediyeleri para ve tespit etmeye
kabul kıymetli eşya çalışın.
etmemelerini, bulunmaması - Çocuklarınızı
bu gibi gir na dikkat edin. tanımadıkları
işimlerde - Çocuklarınızı kişilerin
bulunanları mahalledeki araçlarına bin
veya kendileri oyun alan memeleri
ni rahatsız larında bile konusunda
edenleri olsa mutlaka uyarın."

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

M ATB AACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCI Ll K
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı

No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 96 83
Fax : (0.224) 513 35 95

SATILIK 
DAİRE

yanında
4. kat sahihinden 

Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85
“Anne sütüyle beslenen çocukların zeka seviyesi, 

Anne sütü almayanlara göre, 
8-10 puan daha fazladır"

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi (Bebek Dostu Hastane)
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“Müzakereler 2005’de
başlayabilir^

Brüksel'de 17 
Aralık'ta yapılacak 
AB zirvesinde 
Türkiye ile müzak
erelere başlanması 
kararının alınması 
durumunda, müzak
erelerin 2005'in ilk 
yarısında, büyük 
olasılıkla da Ortaklık 
Konseyi'nin 
toplanacağı 26 Nisan 
2005 tarihinde res
men başlayabileceği 
belirtiliyor.
Kaynaklar, müzak
erelere başlanması 
kararının alınması 
sırasında Kıbrıs 
konusuna ilişkin her
hangi bir koşulun 
masada olmaya
cağını da kaydettiler. 
Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi Dışişleri 
Bakanı Yorgo 
Yakovu'nun bazı 
açıklamalarının hatır
latılması üzerine,

Bütçe açığı düşüyor
Maliye Bakanlığı, 
bütçe açığının yılın 
ilk dokuz ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine oranla 
yüzde 29 oranında 
gerileyerek 21 katri
lyon liraya indiğini 
açıkladı. Maliye 
Bakanlığı, 2004 
yılının ilk dokuz 
aylık dönemine 
ilişkin bütçe uygula
ma sonuçlarını açık

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

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

AvrupalI kaynaklar, 
GKRY'nin süreci 
veto etmek gibi bir 
girişimde bulun
masını beklemedik
lerini söylediler. Bir 
kaynak, "24 ülkenin 
onay verdiği bir 
sürece bir ülkenin 
engel olmaya çalış
ması, siyasi açıdan 
kabul edilemez bir 
durumdur" diye 
konuştu.
Komisyon 
Raporunda yer alan 
ve Türkiye tarafından 
eleştirilen bazı nok

ladı. Bakanlıktan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Eylül 
ayında bütçeden 11 
katrilyon 988 trilyon 
lira harcama 
yapılırken, 8 katrily
on 908.trilyon lira 
gelir elde edildi. 
Elde edilen rakam
lara göre Eylül ayın
da bütçe, 3 katrilyon 
79 trilyon lira açık 
verdi. Bütçedeki faiz 

taları değerlendiren 
kaynaklar, raporda 
müzakere süreci için 
kullanılan "ucu açık" । 
ifadesinin yeni bir 
ifade olmadığını, 
hiçbir müzakere 
sürecinin sonucunun 
başından garanti 
edilmesinin mümkün 
olmadığını belirttiler. 
Öte yandan, AB kay
nakları, raporda ifade 
edilmesine karşın, 
kişilerin serbest 
dolaşımına kalıcı 
kısıtlama getir
ilmesinin Birliğin 

dışı fazla ise 1 katri
lyon 527 trilyon lira 
olarak belirlendi. 
Eylül ayında alt 
düzey harcama 
kalemlerine 
bakıldığında da, 
sağlık harcamaları
na 1 katrilyon 382 
trilyon lira, sosyal 
güvenlik kurumları- 
na yapılan transfer
lere 14 katrilyon 800 
trilyon lira, KIT'lere 

temelinde yatan 
"dört özgürlük ilke
sine" (kişilerin, mal
ların, sermayenin ve 
hizmetin serbest 
dolaşımı) aykırı ola
cağını, bu nedenle 
bunun hukuki 
geçerliliğinin tartış
malı olduğunu belirt
tiler.
Türkiye ile AB 
arasında "azınlık"' a 
kavramının tanımına 
ilişkin farklı 
anlayışlar olduğuna 
dikkati çeken kay
naklar, Lozan 
Anlaşması'nın 
Topluluk Hukuku'nun 
bir parçası 
olmadığını belirterek, 
Türkiye ve AB'nin bir 
araya gelerek, azınlık 
kavramının tanımı 
konusunda zaman 
yjin.de ortak bir 
anlayış yakalayabile
ceğini ifade ettiler.

yapılan sermaye 
niteliğindeki trans
ferlere 652 trilyon 
lira, tarımsal destek
leme ödemelerine 2 
katrilyon lira 703 tri
lyon lira, iç borç faiz 
ödemelerine 40 
katrilyon lira 397 tri
lyon lira ve dış borç 
faiz ödemelerine 4 
katrilyon 780 trilyon 
lira ayrıldığı 
görüldü,

Her 5 saniyede 1 
fti açlıktan ötöyor
Eskişehir 
Osmangazi Üniver
sitesi (OGÜ) 
Teknoloji Araştırma 
Merkezi (TEKAM) 
Müdürü Prof. Dr. 
Muammer Kaya, 
dünyada açlıktan 
ölenlerin sayısının 
terörizmden dolayı 
hayatını kaybeden
lerin sayısını 
gölgede bıraktığını 
söyledi.
Kaya, yaptığı açıkla
mada, dünyada her 
5 saniyede bir 
kişinin açlıktan 
öldüğünü 
belirterek, "Her gün 
ise 25 bin kişi açlık
tan ölmektedir.
Geçen sene terör
den 625 kişi 
ölürken, 10 milyon 

I kişi açlıktan can 
verdi. Terörizmin 
kaynağını kurutmak 
için her yolu mutla
ka aramalıyız. 
Ancak, insanların 
en temel gereksini
mi olan besin 
ihtiyacının 
karşılanması için de 
her yolu araştırmak 
mecburiyetindeyiz" 
dedi.
Dünyada en 
büyük besin 
yardımı 
sağlayıcısının 
Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) 
olduğunu kaydeden 
Kaya, Afrikalıların 
yarısının bugün 
yetersiz beslendiği
ni, bu oranın 
2010 yılında yüzde 
70'e çıkacağının 
altını çizdi. Kaya, 
dünya nüfusundaki 
artışın verimli arazi
leri azalttığını vur
gulayarak, "Bu 
durum tarım ver
imliliğinin artırıl
masını gerektirmek
tedir. Bugün 
insanoğlu daha 
fazla besini, daha 
az arazi, su ve 
kimyasallarla 
üretmek zorun
dadır" diye 
konuştu.

"BİYO-TEKNOLOJİ 
DÜNYADAKİ AÇLIĞI 
YENEBİLİR"
Kaya, biyo-teknolo- 
jinin dünyadaki । 
açlığı yenebilecek 
kapasitede 
olduğunu savu- ] 
narak şunları 
söyledi:
"Güney Afrikalı ve ■ 
Filipinli mısır çiftçi-H 
lerinin tecrübelerine 
göre, biyo-teknoloji| 
onların verim ve 
gelirini artırırken, j 
zararlı böcek 
öldürücü tüketimini 
de azalmaktadır, j 
Ancak, maalesef bu 
yeni teknolojinin J 
avantajlarını kullan
mak bir çok ülkede 
yasaktır. Biyo- 
teknoloji hakkında ; 
yanlış bil
gilendirmeden 
dolayı kullanımında 
dirençlerle 
karşılaşılabilmekte-1 
dir. Biyo-tek besin
lerin yenmesinin I 
sağlıklı olmadığı I 
yönündeki kritikleri 
sürse de, ABD, 
Kanada, Avustura | 
lya, Arjantin gibi a 
ülkelerde genetik 
olarak değiştirildi, I 
besinler hemen ] 
hemen 10 yıldır 1 
yenmekte ve önemlij 
sorunlarla karşılaşıl! 
mamaktadır. 2002 1 
yılında kuraklıktan 1 
açlık yaşayan Afrika 
ülkeleri, Dünya 
Besin Programı 
tarafından sağlanan 
biyo-tek mısırları | 
yemeyerek geri 
gönderdi ve 
Amerikalılar'ın her j 
gün yediği besinleri 
yemeyerek ölmeyi I 
tercih etti".
Bugün kullanılan 1 
besinlerin çoğunun! 
tabii olmadığına 
dikkati çeken 
TEKAM Müdürü 
Muammer Kaya, 
doğal kabul edilen I 
bir çok gıdanın 
genetik olarak 
değiştirildiğini 
ifade etti.

yjin.de
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Türkiye'de 30 bin kronik 
böbrek hastası var

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Türkiye'de, yaklaşık 
30 bin kronik böbrek 
yetmezliği hastası, 
haftanın 3 günü 
diyaliz cihazına bağlı 
olarak 'bir gün 
böbrek nakil ola
bilmek umuduyla' 
yaşamını sürdürm
eye çalışıyor. Ancak 
bu hastaların yılda, 
sadece 500'ü bu 
imkana kavuşuyor. 
Türkiye'de 211'i 
Sağlık Bakanhğı'na 
bağlı toplam 480 
diyaliz merkezinde, 
kronik böbrek hasta
larına diyaliz hizmeti 
veriliyor. Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, 
diyaliz hizmetlerinin 
kronik böbrek hasta
larının yaşam umudu 
olduğunu belirterek, 
kronik böbrek hasta
ların verilen diyaliz 
hizmetlerinin ülkenin 
her noktasına 
ulaştırılmasında 
hayırsever vatan
daşlardan ve özel 
sektörden destek 
beklediklerini söyle
di. Akdağ, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
"Bakanlığımızca böl
gelerde gerek cihaz 
temini gerekse per

Ders kitapları CD’ye girdi
22 yıldır eğitim 
yayınları konusunda 
uzmanlaşmış olan 
Özer Yayınları, 6 
senelik yoğun bir 
çalışma sonucu 
ilköğretim öğrenci
lerine yönelik 
Matematik, Fen 
Bilgisi ve Sosyal 
Bilgiler alanındaki 
yayınlarını CD'lere 
taşıdı. Bu yazılımları 
desteklemek 
amacıyla www.webe- 
gitim.net adresli 
eğitim portalını 
hizmete sunan Özer 
Yayınları, öğretmen
ler için İnternet 
tabanlı ders sunum 
araçları da geliştirdi. 
Geleneksel eğitim 
yayıncılığı tecrübesi
ni teknoloji alanına 
taşıyan öncü fir
malardan Özer 
Yayınları, 6 yıl süren 

sonel eğitiminin 
sağlanması ve 
mekanların diyaliz 
hizmetine uygun hale 
getirilme çalışmaları, 
hayırsever vatan
daşlarımızın ve özel 
sektörün desteğiyle 
hız kazanmaktadır" 
dedi.
Diyaliz Merkezleri 
Yönetmeliği ile 
yürütülen diyaliz 
hizmetlerinden yarar
lanan hemodiyaliz 
hasta sayısının 
toplam 26 bin 707 
olduğunu ifade eden 
Bakan Akdağ, "211'i 
bakanlığımıza bağlı 
toplam 480 diyaliz 
merkezinde, 211'i 
bakanlığımıza bağlı 
toplam 6413 
hemodiyaliz cihazı 
bulunmaktadır.
Hemodiyaliz hastası 
sayısının toplam 26 
bin 707 olduğu göz 
önüne alındığında, 
cihaz başına düşen 
hasta sayısının 4,2 
olduğu görülmekte
dir. Mevcut cihazların 
kullanım yılları, mod
elleri, ülke genelinde
ki dağılımı dikkate 
alındığında, cihaz ve 
merkez sayısında 

kapsamlı çalışmalar 
sonrasında ilköğre
tim okullarına yöne
lik bir CD seti hazır
ladı. Özer 
Yayınlan'mn 
geliştirdiği bu CD'ler 
sayesinde bilgisayar 
laboratuarına sahip 
okullarda dersler etk
ileşimli olarak 
işlenebilecek ve her 
öğrenci çalışmalarını 
kendi öğrenme hızı
na göre sürdürebile
cek. Proje kapsamın
da geliştirilen Öğret
men Modülü 
aracılığıyla öğret
menler öğrencilerinin 
gelişimini takip ede
bilecek ve kendj 
hazırladıkları testleri 
programa ekleyebile
cek.
1982 yılından beri 

ders kitapları, 
yardımcı ders kita

eksiklik ve düzensiz
likler göze çarpmak
tadır" diye konuştu. 
Türkiye'de diyaliz 
hizmetine ihtiyacı 
olup da ulaşamayan 
hastanın bulun
madığını anlatan 
Bakan Akdağ, 
"Ancak hastaların 
ikamet ettiği yerlerde 
bu olanağı bula
mayıp göç yada 
zorlu ulaşımla bu 
hizmete kavuşuyor 
olması, hizmet 
kalitesinin artırılması 
gereğini göstermek
tedir" şeklinde 
konuştu.
Sağlık Bakanı Akdağ, 
günün değişen şart
ları ve Türkiye'de, 
'Sağlıkta Dönüşüm 
Programı' ile 
sağlanan önemli 
gelişmelere paralel 
olarak, diyaliz 
hizmetleri mevzuatın
da değişiklik yapıl
ması gerektiğini kay
detti. Akdağ, mevzu
at değişikliği ile 
eğitim ve araştırma 
hastaneleri 
bünyesinde yer alan 
diyaliz üniteleri 
haricindeki diğer 
diyaliz merkezlerinin 

pları, ünite dergileri 
ve hikâye kitapları 
yayınlayan Özer 
Yayınları, eğitim 
teknolojileri alanın
daki yatırımlarına 
1998 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
bünyesindeki ARI 
TEKNOKENT'te 
eğitim yazılımları 
geliştirme çalış
malarıyla başladı. 
TÜBİTAK-TİDEB ve 
KOSGEB gibi kuru
luşlardan araştırma- 
geliştirme desteği 
alan firma, yaklaşık 6 
yıllık bir süre 
içerisinde yaptığı 
kapsamlı yatırımlarla 
ilköğretim öğrencileri 
.için Matematik, Fen 
Bilgisi ve Sosyal 
Bilgiler alanında 
eğitim yazılımları 
geliştirdi.
Eğitim yayıncılığında 

açılış, işleyiş ve 
denetimlerinin il 
sağlık müdürlükle 
rine devredilmesinin 
gerekli olduğunu 
vurguladı. Akdağ, 
"Bu yolla gerek 
bölge şartlarını 
gerekse hasta potan
siyelini birebir izleye
bilen planlama ve 
işleyiş denetimi 
sağlanabilecektir" 
dedi. Ünite 
dağılımının ülke 
çapında yaygın
laştırılmasını sağla
mak amacıyla, 13 
diyaliz ünitesinin 
2004 yılı sonuna 
kadar, Doğu ve 
Güneydoğu 
Bölgeleri'nde 
faaliyete geçirileceği
ni ifade eden Akdağ, 
"Hemodiyaliz hasta 
sayısının 26 bin 707, 
periton diyalizi hasta 
sayısının 3 bin 855 
olduğu, diyaliz hasta 
sayısı artış oranının 
binde kırk olarak 
izlendiği ülkemizde, 
verilen diyaliz hizme
tinin devlet vatandaş 
işbirliğiyle daha iyi 
ve kaliteli hale 
getirilebileceği 
muhakkaktır" dedi.

Anılardan

20 yılın üzerinde 
tecrübeye sahip bir 
yöneticisi ve aynı 
zamanda bir matem
atik öğretmeni ve 
matematik mühen
disi olan Özer 
Yayınları Genel 
'Müdürü Haşan Özer, 
bu alana yatırım yap
malarının nedenlerini 
şöyle açıklıyor: 
"Eğitim yayıncılığı 
firmaları yaptıkları 
işin gereği 
okullara, öğretmen
lere ve öğrencilere 
eğitsel araçlar 
sağlama konusunda 
ciddi tecrübeye 
sahiptirler. Bilgi 
çağının teknolojik 
olanaklarını bu 
tecrübemizle bir
leştirdiğimiz zaman 
ortaya çok başarılı 
uygulamalar 
çıktığını gözlemledik.

Sevgili okurlar, bana ayrılan bu sütun
da Gemlik futbolunun dününü, bugününü 
yazmaya çalışacağım.

Gemlikli gençler, Sümerspor üzerine 
odaklanmıştı. 2 nci kümede oynayan 
Güvenspor’un gençlerimse Sümerspor’a 
geçmeyi düşlerlerdi.

1959 - 1960 sezonunda Sümerspor 1 
nci kümeye yeni çıkmıştı.

Altınordu’dan Antrenör futbolcu Behzat 
Uyan ile Gönen’den Seyhan,Yenişehir’den 
Kemal, Bandırma’dan Cengiz, İstanbul’
dan Barbaros’u alarak Sezon’a giriş yap
mıştı.

1959-60 sezonunu 3 ncü olarak bitir
miş. Güzel bir sezon geçirmişti.

İlk senesi olmasına karşın ezilmemiş, , 
bilhassa Bursa’nın güzide takımlarına 
kafa tutmuştu.

Bursa Merinos’tan Acar, Akın, Çelik, 
İnegöl, Pınarspor, Mensucat, İvaz Paşa 
gibi takımlarda GS’dan Muhtar Tunçalp. 
Fener Behçe’den Halit Deringöl, 
Beşiktaş’tan Mustafa Ertan, İzmir, Ankara 
ve diğre şehirlerden gelen güzide futbol
cuların bulunması idi.

Güzel günlerde maçlarımızı Atatürk 
stadında dört, beş bin seyirci karşısında 
oynuyordu.

Pazar günü 14-16 yaş grubu maçları 
başladı.

Rakip İznikspor’du. Fizik üstünlüğü, 
sahaya yayılışı, iyi futbol oynayışları ile 
göz doldurdular.

Gemlik gençleri'ise, sezona yeni girdik
leri için yorgun gözüktüler.

Sol açık, santrafor, kaleci göz dolduran 
kişiler idi. Gemlikli gençlerin iki üç hafta 
sonra çok iyi olacaklarına inanıyorum.

İyi olan sahada görmeye alışmadığımız 
iki idarecinin bulunması idi.

Gönül ister ki, bu idarecilerin bundan 
sonra yağmurda karda deplasmanda 
takımın yanında olmasıdır.

Teşekkürler gençler.
Azminiz hırsınız vardı. BuriU kaybet

meyin. Skor hiç önemli değil..

Seyhan, Fahri, K.Barbaros, Gülnihal, 
Behzat, B. Barbaros, Ömer, Kemal, 
Gülnihal, Cengiz, Coşkun, Fahri 
Sümerspor : 1 Çelik : 0 Bursa

“ rj rjYYAYJ W

http://www.webe-gitim.net
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OsmanlI döneminde iftar sofraları
"Açları doyurun, 

çıplakları giydirin, 
yıkılanları yapın" 
gibi kutsal öğütlerle 
Orta Asya'dan yola 
çıkan göç 
kafilelerinin ardın
dan yerleşik düzene 
geçen Türkler, kur
dukları her 
medeniyette bu 
tavsiyeleri baştacı 
yaptı.

Kültür ve Turizm 
Bakanhğı'nın inter
net sitesinde 
www.kulturturizm.go 
v.tr adresinde 
OsmanlI Mutfağı adı 
altında yer alan bil
gilere göre, OsmanlI 
Mutfağı, bir zaman
lar, Asya'dan 
Anadolu'ya doğru 
akan Türk boyları, 
eski uygarlıkların 
mayaladığı bu 
topraklara Uzak 
Doğu'da oluşan o 
zengin kültürü 
büyük bir ustalıkla 
ve yol boyu, geçtik
leri her ülkeden 
aldıkları malzemeyle 
zenginleştirerek 
taşıdı. "Açları doyu
run, çıplakları giy
dirin, yıkılanları 
yapın, az halkı çok 
edin" gibi kutsal 
öğütlerle yola çıkan 
göç kafilelerinin yeni 
vatandaki görevleri 
kendilerine böylece 
bildirildi.

Yazıda 
OsmanlI'da yok-

Yeni zamlar kapıda
Hükümet, 2005 
bütçesi için 
öngörülen yüzde 
6.5’lik faiz dışı fazla 
hedefini tuttura
bilmek için, zam 
yapmaya hazırlanı 
yor. Erdoğan, yüzde 
15’lik alkol ve sigara 
zammıyla yüzde 
5’ten yüksek 
akaryakıt zammını 
onayladı.
Hükümet, IMF ile 
yürütülen programn 
kapsamında en 
önemli göstergeler
den biri olan faiz 
dışı fazla hedefinin 
tutturulması için

sulları doyurmak için 
kurulan ve adı 
imarethane olan 
mutfakların İslam'ın 
"zek'at ve fitre" gibi 
dini vecibelerinin 
yerine getirilmesine 
dayandığı kaydedil
di. Ücretsiz olarak 
dağıtılan yemeklerin 
masraflarını zengin
lerin kurduğu 
vakıfların karşıladığı 
ve bu sayede döne
min İstanbul'unda 5 
bin kişiye yemek 
verildiği kaydedildi.

RAMAZAN 
SOFRALARI

Araştırmada, 
çeşitli tür yemekler 
hakkında bilgi ver
ilirken, OsmanlI 
dönemindeki 
Ramazan sofraları 
hakkında da şu bil
giler yer alıyor:

"Ramazan gün
lerinde sofraların her 
gün 2 türlüsü kuru
luyor. Bir iftar 
sofrası. Öbürü sahur 
sofrası. İftar sofrası, 
saati belli olan ve 
akşam saatlerinde 
açılan sofradır. 
Genelde oruç açma 
zamanını ve sofraya 

yeni zamlar yapmayı 
planlıyor. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, yüzde 
15’lik alkol ve sigara 
zammıyla yüzde 
5’ten yüksek oranlı 
akaryakıt zammını 
onayladı.
IMF heyeti ile 
anlaşılan önlemler, 
dün gece geç 
saatlere kadar süren 
toplantıda Başbakan 
Erdoğan’a anlatıldı. 
Ekonomi yönetimi, 
2005 bütçesi için 
öngörülen yüzde 
6.5’lik fazlada 
yaşanan sıkıntıları 

daveti şehirlerde ve 
kasabalarda toplar 
patlatarak haber 
verirlerdi insanlara. 
Top sesini duyanlar 
aile sofralarının töre
sine uyarak yerlerine 
oturur ve oruç açar
lardı. Yani bütün 
günü hiçbir şey 
yemeden geçirenler 
oruç bozarlardı. Ya 
birkaç yudum suyla. 
Ya bir zeytinle. 
Ramazan 
sofralarının ilki olan 
iftar sofrası iki aşa
malıdır. Birinci 
aşama 'İftariye' 
denilen ilk fasıl, İkin
cisi de yemeklerin 
yendiği ikinci fasıl. 
İftariye, açlığın 
verdiği hızla yemek
lerin üstüne atılmayı 
önlemek üzere terti
plenmiş çerez 
sofrasıdır bir anlam
da.

Küçük tabaklarda 
ve sahanlarda 
reçeller, peynirler, 
zeytinler ve benzeri 
yiyeceklerden teker 
teker alınır. Bunların 
yanında fırınlardan 
yeni çıkmış pideler 
vardır. İftar sofrası

Başbakan’a aktardı. 
Görüşmede 5 katri
lyon lirayı bulan 
açıkla birlikte 
yatırım ödeneğinin 
artırılması da gün
deme geldi. Bütçe 
açığı için ise yeni 
önlemler gündemde 
yer alıyor.
ALKOL VE 
SİGARAYA 
YÜZDE 15 ZAM 
Başbakan 
Erdoğan’ın, açığın 
kapatılması için 
elektrik ve köprü 
geçiş ücretlerine 
zam yapılması öneri
sine sıcak bak- 

bittikten sonra bir 
anda kaldırılır. O sıra 
akşam namazının 
okunma sırasıdır. 
İsteyenler ezanla 
gelen sese uyarak 
akşam namazını 
kılar. Sonra, yeniden 
hazırlanmış olan 
sofranın başına otu
rulur. Çorbadan 
sonra araya giren 
yemek normal 
sofralarda pek 
olmayan yumurtalı 
pastırmadır. Yalnız 
pastırma da olabilir. 
Bu pastırmanın pişir
iminde bazı özellikler 
vardır. Soğanlı 
pişmesi gibi.

Saray sofralarında 
hemen her Ramazan 
günü var olan pastır
ma evlerde her gün 
olur muydu bilemiy
orum. Sonra gelen 
yemekler etle başlar 
ve genel olarak gül
laçla biter.

Belli saatlerde 
yenen sahur yemeği 
ikinci ve orucu 
karşılama yemeğidir. 
Sabaha karşı yenir. 
Bu yemeğin misafiri 
olmaz. Ev halkı 
arasında yenir. 
Gündüz, insanı 
susatmayacak ama 
tok tutacak yemekler 
yapılır. Sahur 
sofrasında mutlaka 
hoşaf olur. Pilav, 
makarna, börek tür
leri bu yemeğin tutu
cu yemekleridir.'1 

madiği öğrenildi. 
Ancak Erdoğan’ın, 
alkol ve sigaraya 
yüzde 15 oranında 
zam yapılmasına 
onay verdiği belir
tiliyor. Aynı şekilde 
artan petrol fiyat
larıyla yeniden gün
deme gelen 
akaryakıt zammı da 
yüzde 5’in üzerinde 
olmak kaydıyla 
kabul edildi.
Zam kararlarının 
yarın yapılacak 
Yüksek Planlama 
Kurulu toplantısının 
ardından uygulan
ması bekleniyor.

İstanbul’da 
Ramazan

pidesi 
750

bin lira
İstanbul'da, Ramazan 
ayında 400 gram ağır
lığındaki pidenin 750 
bin liradan satılacağı 
bildirildi.
İstanbul Fırıncılar 
Odası Başkanı Fahri 
Özer, düzenlediği 
basın toplantısında, 
odanın tespit edip 
İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği'nin onayladığı 
pide fiyatlarının, 400 
gram pide için 750 
bin, 800 gram pide 
için de 1 milyon 500 
bin lira olduğunu 
söyledi.
Pidelerin aynı grama
jda olmak şartıyla 
belirlenen fiyatların 

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım 

aiplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
MESUT KAYA

Bursa Bağkur İl Sağlık 
Müdürlüğünden aldığım 
Bağkur Sağlık karnemi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
MUSA DEMİR

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83
ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

■■ GUNIUK SIYASI GAZETE

rfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

altında satılabileceği
ni de vurgulayan 
Özer, pide ile ilgili 
herhangi bir problem 
yaşayacak vatan
daşların, İstanbul 
Fırıncılar Odası ve 
belediyeler ile diğer 
yetkili kurumlara 
başvurmalarını istedi. 
Özer, "İstanbul'da 
ekmek fırını kontrol
lerinde sıkıntı 
yaşandığını ve gerek 
fiyat, gerekşe hijyen 
konusunda çeşitli 
problemlerin 
olduğunu" 
kaydederek, "gerekli, 
denetimlerin yap
madığını" da 
savundu

http://www.kulturturizm.go
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Stresin en büyük nedeni gürültü
Araç v6 insan 
gürültüsünün insan* 
larda ruhsal ve 
bedensel bozukluk
lara yol açabileceğini 
belirten uzmanlar, 
gürültünün en büyük 
stres nedeni 
olduğunu söylediler. 
İHA muhabirinin 
derlediği bilgilere 
göre, fiziki çevrenin 
diğer bir kirliliği de 
gürültü olarak 
adlandırılıyor. Uzun 
süre dışarıda görev 
yapanların 'gürültü 
kirliliği'nin yoğun 
saldırısı altında 
olduğu uyarısında 
bulunan uzmanlar, 
sesin kişilerin fizik ya 
da ruhsal rahatlık 
duygularını bozucu 
bir nitelik kazandığın
da gürültü halini 
aldığını kaydettiler 
Gürültünün uykuyla 
dinlenmeyi huzursuz 
kıldığını, kişilerin bir- 
birleriyle konuşmaları 
ya da öteki iletişim 
imkanlarının arasına 
girdiğini ifade eden 
uzmanlar, "Gürültü 
kişinin gerek fikri, 
gerekse başka eylem 
yoluyla uğraştığı 
konulara dikkatini 
vermesini engeller. 
Gürültü bu yüzden 
insanları sinir

Şekersiz bir hayatla zayıflayın
Uzmanlar, yağ ve 
şekerin diyet yapan
ların en büyük düş
manı olduğunu 
belirterek, şeker ve 
yağın kilo aldırmanın 
yanısıra diş 
çürümesinden kalp 
hastalıklarına kadar 
bir çok hastalığın 
sorumlusu olduğunu 
ifade ediyorlar.
www.hekimce.com 
sitesinden derlediği 
bilgilere göre, diyette 
ilk olarak buzdolabın- 
daki fazla çikolata, 
tatlı ve kolaların 
ortadan kaldırılması 
gerekiyor. Kola ve 
türevleri tarzındaki 
gazlı sodalı içecek
lerin bırakılmasını 
öneren uzmanlar, 
"Eğer illa da sodalı 
bir şeyler içmek 
arzunuz varsa, o 
zaman soda ve

lendirdiği için stres 
kaynağı oluşturur" 
diye konuştular. 
Gerek araba 
gürültüsünün, 
gerekse insanların 
çıkardıkları seslerin 
tesiri altında kalan
ların beden ve ruh 
sağlığını kaybet
melerinin söz konusu 
olduğunu söyleyen 
uzmanlar, şu uyarılar
da bulundu: 
"Gürültü, ruhsal 
rahatsızlıklara yol 
açarken, bedensel 
bozukluklar da ortaya 
çıkabilir. Yapılan 
ölçümlerde, yatak 
odalarının içinde 
gürültünün 30-35 
desibelin üzerine çık
maması gerektiği 
belirtilmiştir. 50-55 
desibelde uyku 
düzeni bozularak sis
tem uyarılır ve 
nörovejetatif reaksiy
onlar meydana gelm
eye başlar. 70 desi
belde ise uykudan 
uyanılır. Uyku sırasın
da kişiyi uyandıracak 

meyve suyunu 
karıştırabiliriz. 
Kullandığınız meyve 
suyunda eklenmiş 
şeker olmaması da 
önemli. Doğal meyve 
sularını tercih edin" 
diyorlar.
Uzmanlar, fırın 
mamülleri ile dükkan
dan satın alınan 
kurabiye ve bisküvi 
tarzı besinlerden 
kaçınılmasını iste 
yerek, "Bunları illa ki 
yemek istiyorsanız, 
evde kendiniz yapın. 
Çünkü tarifte belir
tilen miktarın 
tamamını bile kul
lansanız, dışarıdan 
aldığınıza oranla 
daha az şeker içere
cektir. Canınız tatlı 
çekince yapabile
ceğiniz bir iki şey de 
var. Mesela bu tatlı 
krizlerine öğünlerine 

desibele varmayan 
ama uyarı niteliği 
taşıyan sesler kan 
damarlarında daral
ma, kalp atışlarında 
hızlanma yapar. 
Bunlar da derin uyku 
dönemine engel olur. 
Gürültüden etkilen
menin süreklilik 
kazanması durumun
da uykusuzluk, 
sinirlilik, yorgunluk 
gibi hafif ruhsal 
değişikliklerin yanı 
sıra hezeyanh ve 
hatta paranoid 
(şüphecilik) gibi ileri 
dereceli ruhsal 
bozukluklara da rast
lanmıştır. Sosyal 
çevreden gelen 
uyaranlar da stres 
kaynağı oluşturur. 
Bunların başında 
ekonomik durum 
gelir. Ekonomik duru
mu bozuk olan kamu 
görevlilerimiz dikkati
ni verip görevini 
yapamazlar.
Memurların verimli 
görev yapmaları için 
para probleminin 

tatlı sebzeler ekley
erek çare bula
bilirsiniz. Kısık ateşte 
pişmiş, havuç ve 
soğan gibi kök 
sebzelerin lezzeti 
daha tatlı olacaktır ve 
nefis bir garnitür 
seçeneğidir. Nane ve 
fesleğen gibi lezzet 
veren otlarla, 
yemeğinizi daha da 
çekici hale getire
bilirsiniz" dediler. 
Yazın diyet dondur
ma seçeneklerinden 
faydalanabilirken, 
fırında ısıtılıp, tarçın
la süslenecek elma 
ve armutun harika 
birer kış tatlısı 
olduğunu hatırlatan 
uzmanlar, "Üstelik de 
eklenmiş şeker içer
mezler, yani her şey 
doğaldır. Artık hemen 
her yerde bulabile
ceğiniz diyabetik 

olmaması gerekir. 
Stres altında olmak 
kişide depresyona 
yol açabilir.
Depresyon kendini 
ağızda, boğazda 
kuruluk, bitkinlik, 
iştahsızlık, zayıflama, 
baş ağrısı, baş dön
mesi, boyunda, 
ensede, belde, sırtta 
ağırı, gerginlik, kasıl
ma ve eklem ağrıları, 
uykusuzluk, korkulu 
rüyalar görme, bird
enbire korkuyla uyan
ma, uykuda el kol 
hareketleri, endişe, 
karamsarlık, öfke, 
korku, sinirlilik, tedir
ginlik gibi belirtilerle 
kendini belli eder. 
Akut stres sonucu 
stres ülseri meydana 
gelir. Diğer yandan 
sık tekrarlarla seyre
den iltihabi bağırsak 
hastalığının alevlen
mesinde, gidişatında 
stresin yeri ve önemi 
belirgindir. Uzun süre 
stresle karşılaşıldığı 
zaman, hormonal 
dengedeki değişiklik
lere bağlı olarak 
bağışıklıkta bir azal
ma olduğu gözlen
miştir. Ayrıca uzun 
süre stres sonucu 
tansiyon yüksekliği 
karşımıza çıkar".

ürünler de bir başka 
alternatif. Bunlar 
sayesinde reçelden 
bisküviye kadar pek 
çok farklı ürünü bula
bilirsiniz. Ancak 
tavsiyemiz bunları 
mümkün olduğunca 
az tüketmek. Nedeni 
de kullanılan şeker 
yerine geçen tat
landırıcılar. Bunlar 
kimyasal maddeler 
ve hala ne kadar 
yararlı oldukları 
tartışma konusu. Bu 
nedenle sık kullan
mamakta fayda var. 
Kurabiye kutunuzu 
kek ve kurabiyelerle 
dolduracağınıza daha 
geniş bir çanağa her 
çeşit meyve koyun. 
Böylece acıktığınızda 
bunları atıştıra- 
bilirsiniz" uyarısında 
bulunuyor.

Sakız çiğnemek 
zekayı geliştiriyor
Kimilerine göre cid
diyeti bozan kimi ne 
göre gereksiz yere 
çeneyi yoran sakızın 
sürekli çiğnenmesi 
halinde zekayı 
ortardığı ortaya çıktı. 
İngiltere Northumbria 
Üniversitesi ve Bilme- 
Kavrama Araştırma 
Birimi'nin ortak । 
araştırmasına göre, 
sakız çiğnemenin 
düşünme ve anım
sama gibi idrakla ilgili 
işlevlerde olumlu etki
leri belirlendi. Üniver
sitenin Sinirbilimi 
Bölümü'nden araştır
macı Andrew Scholey, 
araştırma sonuçlarını 
çok açık olarak değer
lendirirken, sakız 
çiğnemenin hafızayı 
olumlu etkilediğini 
belirtti. Scholey, 
"Sakız çiğneyen kişi
lerin hafıza testlerinde 
daha başarılı olduk
larını ve daha çok 
kelime hatırladıklarını 
gördük" dedi.
Sakızın naneli ya da 
mentollü olmasının bir 
fark yaratmadığını 
belirten Scholey, en 
önemli unsurun 
sürekli sakız çiğne
mek olduğunu ifade 
etti. Andrew Scholey, 
araştırmaya katılan 75 
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(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

kişinin, sakız çiğne- 
meyenler, gerçekten 
sakız çiğneyenler ve 
yalandan sakız 
çiğneyenler şeklinde 
gruplara ayrıldığını 
kaydetti. Araştırma 
sırasında deneklere 
resim, kelime ve tele
fon numarası hatırlat
maya yönelik sorular 
sorulduğunu kayde
den Scholey, 
"Testlerden sonra 
gerçekten sakız 
çiğneyenlerin, sakız 
çiğnemeyenlere göre 
kalp atışları dakikada 
3 kez, yalancı 
çiğneyenlere göre ise 
1.5 kez hızlı attı. Kalp 
atışındaki artışın, 
idraki artıracak dere
cede beyne oksijen ve 
glikoz dağıtımını yük
seltmiş olabileceğini 
düşünüyoruz" diye 
konuştu.
Sakız çiğnemenin, 
ağzın sulanmasına 
bağlı olarak insülinin 
yükselmesine neden 
olduğu olasılığı 
üzerinde de durul
duğunu anlatan 
Scholey. "Beyinde, 
öğrenme ve hatırlama 
için önemli olan 
insülin alıcı sinirlerin 
bulunduğu biliniyor" 
açıklaması yaptı

http://www.hekimce.com
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Kemal Demirel’den TBMM’ne bir önerge daha
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
“Zeytin Teknolojisi Meslek Lisesi” hakkında cevaplandırılmak üzere önerge verdi.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'e "Zeytin 
Teknolojisi Meslek 
Lisesi" hakkında 
cevaplandırılmak 
üzere önerge verdi. 
Bursa ili ve çevre 
ilçelerinin zeytin 
yetiştiriciliği 
konusunda dünya 
çapında isim yapmış 
yerler arasında 
bulunduğunu 
belirten Demirel, 
zeytin üreticilerinin 
başta üretim olmak 
üzere çeşitli aşa
malarda zorluklarla 
karşı karşıya 
kalmakta olduğunu 
belirterek "Son yıl
larda zeytin ile ilgili 
yapılan çalışmalar 
ve bu ürünün 
değerinin gözler 

önüne serilmesi, bu 
sektörde destekleme 
ve geliştirme çalış
malarının artması 
gereğini ortaya 
koymuştur.
Bakanlığınızca, 
Balıkesin ilinde 
faaliyete geçirilmiş 
olan "Zeytin 
Teknolojisi Meslek 
Lisesi" zeytinciliğin 
geliştirilmesi ve 
ülkemizde hak ettiği 
değeri bulması 
açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
Bursa ilimiz ve 
ilçelerinde de zeytin 
üreticiliği yaygın 
olarak yapılmaktadır. 
Gerekli destek ve 
eğitim verildiği tak
tirde bu üreticilerim
izin zeytin sayesinde 
ülkemize- sağlaya
cağı kazançlar bu 
günkü değerinden

çok daha fazla 
olabilecektir.
Bursa ilimizde de 
Zeytin yetiştiriciliği 
ve teknolojisi ile 
ilgili bir meslek oku
lunun önümüzdeki 
öğretim yılında açıla
bilmesi için yapıla
cak faaliyetler, bu 
bölgemizde ilgi ve 
taktirle karşılanacak
tır. Bu konunun gün
deme getirilmesinde 
desteğinizin olacağı 
düşüncesindeyim.
Kemal Demirel’in

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'ten 
cevaplaması 
isteğinde bulunduğu 
çalışmalar şöyle: 
1- Bursa ilinde 
zeytin sektörünün 
çağdaş bir anlayış 

/5O 200 m2
arasında iaıa/at 

ya/ıdacak dükkan

Amm Göktürk san.tIc.ltd.ştI
Tel: 513 89 36

içerisinde yeni 
teknolojileri uygu
layabilecek bir 
seviyeye gemlisi için 
bir meslek lisesi 
açılması yönünde 
çalışmalarınız var 
mıdır?
2- Zeytin üretiminde 

dünya standartlarına 
uygun bir düzeye 
gelmemiz konusun
da eğitimin rolü 
herkes tarafından 
bilinmektedir. Bunu 
sağlamak için 
bakanlığınızın yürüt
mekte olduğu çalış
malar var mıdır?

3- Bursa ilinde zey 
tincilikle ilgili açıla* 
cak bir okul bu alan
da faaliyet gösteren 
ailelerin çocuklarının 
okutulması yönünde 
de iyi bir etken ola
bilecektir. Bu 
konudaki 
düşünceleriniz 
nelerdir?
4- Bursa ili veya 
zeytinciliğin 
gelişmiş olduğu 
ilçelerde "Zeytin 
Teknolojisi Meslek 
Lisesi" açılması 
yönünde çalış
malarınız var mıdır?

Duşakabin ve Küvet sistemleri
Konfor Sineklik Sistemleri
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri
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İslam dünyasının kutsal ayı olan Ramazan, bu akşam kılınacak İlk teravih namazı ile başlıyor

Bu akşam sahura kalkılacak
İslam aleminin en kutsal ayı ve 11 Ayın Sultanı Ramazan, bu akşam kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Gece yarısından sonra, oruç tutmak 
isteyen müslümanlar, sahura kalkacaklar. Yarın başlayacak olan Ramazan, 13 Kasım 2004 Cumartesi akşamı sona erecek. Ramazan Bayramı, 14-15- 
16 Kasım 2004 günleri kutlanacak. Ramazan boyunca orucunu en erken İğdırlılar, en geç de Çanakkaleliler açacak. Yarın akşam ilk iftar saat 18.34’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
14 Ekim 2004 Perşembe FİYATI : 250.000- TL.

CHPTıler Karsak 
Deresi’nden su 
örnekleri aldı

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Yöneticileri, Çarşı Deresi’nin kirliliği
ni saptamak için su örnekleri alarak 
incelemeye gönderirken, bugüne 
kadar dere için Belediye’nin hiçbir 
çalışma yapmadığını söylediler. 2’de

İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, ücretsiz toprak tahlillerinin yapıldığını belirtti

“Toprak tahlilini mutlaka yaptırın”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Ramazan başlıyor
Onbir ayın sultanı dediğimiz ramazan ayı 

başlıyor.
Müslümanlar İçin bu ayın değeri bir 

başkadır.
Ramazan ayının başlamasıyla hepimize 

bir rehavet çöker.
Ekonomi yavaşlar, oruçun getirdiği ağır

lık, beyne ve miğdeye vurur.
Bu durum iş yaşantımıza yansır.
Hatta akşam saatlerinde sinirler gerilir, 

sorunlar probleme dönüşür..
Yine de ramazanı iple çekeriz.
Son günlerde esnaf sinek avlıyor.
Gıda maddeleri satanlar ise, ramazanı 

dört gözle bekliyor.
Giyim kuşam satanlar, bayramı bekler 

satışlar artsın diye..
Birkaç yıl önce Bursa da işyerim varken 

Bursa ramazanlarım yaşamıştım.
Bursa gibi büyükşehirlerde ramazan 

aylarında işe saat ondan önce gelen bulun
maz. Saat I6.00 olduğunda ise evinin yolu 
tutulmuştur.

Geç kalanlar trafik ağına takılır ve iftara 
yetişemezler.

Ramazanların güzel taraflarından biri de 
dayanışmanın artmasıdır.

Toklar açların durumunu akıllarına getirip 
yardımları arttırırlar bu ayda.

Ben çocukluğumun ramazanlarını özlüyo
rum.

Tüm okurlarımın ramazan ayını kutlarım.

İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, zeytin mahsulünün toplan- 
masından sonra üreticinin toprak tahlili yaptırması gerektiği
ni söyledi. Çetin, ücretsiz tahlil yaptumak isteyenlerin İlçe 
Tarım Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini bildirdi.
İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, zeytin 
ürünün toplanmasından sonra toprak
ların gübrelemeden önce mutlaka 
toprak tahlili yapılması gerektiğini 
söyledi. Çetin, köylerde teknisyenlerin 
toprak tahlili için örneklerin nasıl alı
nacağının üreticileri bilgilendirdiklerini 
söyledi. Zeytinliklerde görülen farelerle 
mücadele için de İl Tarım Müdürlüğü’n 
den zehirli buğday getirildiği bildirldi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf3’de

WfafaitaffiiMiafiiıııııW
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafın
dan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’na 
15 milyar lira ramazan 
yardımı geldi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, bu yıl da 
muhtaç vatandaşlara 
25‘er milyon 
lira değerinde 
ramazan erzağı

dağıtılacağını söyledi. 
Bunun için firmalar
dan teklif topladık
larını belirten Akıt, 
kutsal ayda 600 
aileyi sevindirmeyi 
amaçladıklarını ve 
yardım paketi içinde 
çay, şeker, ayçiçeği, 
nohut, mercimek, un, 
makarna, pirinç, 
salça, margarin 
bulunacağını söyledi.

mailto:kadri_guier@hotmail.com


Sayfa 214 Ekim 2004 Perşembe

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Küreselleşme
Dünyadaki petrol kaynaklarını elde etmek için 

ortaya atılan ve adına küreselleşme denilen 
ucube dünyada insan yapısını, iklimleri, genleri, 
dünyanın dengesini değiştiriyor.

Ulusal değerleri yok ediyor.
Tek kutuplu dünyanın yarattığı sonuç bu.
Tek kutup malum.

, Yanına da yardakçılarını koy.
Dünya’nın canına okuyorlar.
Canına ot tıkıyorlar.
Gelişmişlerin saçtıkları propaganda rüzgarıy

la...
Para çıkar bencillik ortalığı sarıyor.
İnsanın genlerine işliyor.
Emperyalizm ve geri bıraktırma politikaları 

sonucunda başlayan yoksullaşma sürecinin 
sonunda, zenginler daha zengin yoksullar daha 
yoksul oluyor.

Globallerin karınları tıka basa doyarken yine 
onların alt kuruluşlarının raporlarına göre dört 
saniyede bir 815 kişi açlıktan ölüyor.

Çok çarpıcı bir Örnek.
’ Bırieşnub Milletler in raporuna göre dünyadaki 
en 7onqin 200 kişinin serveti 2.5 milyar insanın 
top aın.sc .^etinden daha fazla.

ı' »n v - selleşme ve globalleşmenin sonu 
cunda ortaya çıkan tablo bu.

■'* İşte, bu acı maalesef teröre yataklık yapıyor.
Terörün nedeni oluyor.
Kaybedecek şeyi olan insanlar.
Dünyada gelişen bu yoksuzlaştırma operas

yonu Türkiye’ye de yansımış, emperyalistler ne 
yazık ki ülkemizde de payandalarını bulmuştur.

Bir kısım medya ve bir kısım yazarın da 
katkılarıyla;

Cumhuriyet devrimlerine,
Onurlu dış politika anlayışına,
Eğitim birliği ilkesine,
Çağdaşlığa,
Yerleşik siyasal-demokratik anlayışlara, 
Anayasal kurumlara ve ilkelere saldırı had 

ı safhaya ulaşmıştır.
Ödün vermek, dış politika argümanı olmuş 

kapalı kapılar ardında dönen pazarlıklarda Kıbrıs 
masaya yatırılmış, Irak için ön adımlar atılmıştır.
’ Dolayısıyla;

I Son elli yıla yayılan politik yapı;
I Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tüm 
I temel taşlarını yerinden oynatmış, ana ilkeleri
I yok saymış, kırmızı çizgiler silinmiştir.

Ekonomide “ödün karşılığı” tüm dış yardım- 
I lara karşın felaket sirenleri şiddetini arttırmış, 
I ne hikmetse beklenen “iyilik” sağlanamamıştır.
I Çünkü elin oğlu kaşıkla veriyor...

Kepçeyle alıyor.
I Onun için;

Borçla ekonomiyi çevirmek, globalleşme ve
I küreselleşme rüzgarına kapılmak yerine, ulusal 
I güçleri biraraya getirip, ülkenin ortak çıkarları 
I noktasında buluşturmak gerekiyor.

Çünkü, Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. 
Ve tarih bu saptamanın kanıtlarıyla doludur.

«er tak Deresi’nden
su örnekleri aldı

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yöneticileri, Çarşı 
Deresi’nin kirliliğini saptamak için su örnekleri alarak 
incelemeye gönderirken, bugüne kadar dere için 
Belediye’nin hiçbir çalışma yapmadığını söylediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Yönetimi, Karsak 
Deresi’nden akan 
pis sudan örnek 
alarak, Hıfzısıhha 
Enstitüsü'ne 
tahlile gönderdiler. 
İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ile 
Yönetim Kurulu 
üyesi Serap 
Gürkan ve

। 28 Mart seçim- 
I lerinde CHP'den

birinci sıra..
belediye meclis___

| üyesi adayı olan
Haşan Çelikkaleli, 
derenin kirliliğini 
tespit edebilmek 
amacıyla, örnek 
aldıklarını 
söylediler.
Tahlilden gelecek 
sonuca göre 
girişimlerini 
başlatacaklarını 
bildiren CHP’liler, 
Karsak 
Deresi’nden 
denize akan suyun 
insan sağlığına ve 
çevre ye büyük 
zararlar vermeden 
önlem alınması 
gerektiğini 
söylediler.
CHP'nin seçim 
bildirgesinde de 
yer alan Karsak 
Deresi’nin ıslahı 
için duyarsız 
kalınmamasını 
isteyen ilçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, "Derenin 
kapalı yerinde 
metan gazı oluş
maya başladığını 
biliyoruz. İleride 
zararını vatan
daşlarımız çeke
cek, derenin pis
liğini önce bel
gelemek istiyoruz.

CHP’li ilçe yöneticileri Çarşı Deresi’nden su örnekleri alarak incelenmesi 
için Hıfzısıhha Kurumu’na gönderdiler. Çarşı Deresi’nin durumuna dikkat 
çeken CHP’liler bundan belediyenin sorumlu olduğunu söylediler.
Gelecek tahlil 
sonuçları bek
lediğimiz gibi 
çıkarsa, derenin 
geciktirilmeden 
ıslahının yapılması 
için girişimlerde 
bulunacağız" dedi. 
“İYİKİ 
BLIYÜKŞEHİR’E 
GİRDİK”
Çarşı Deresi’nde 
incelemelerde 
bulunan CHP ilçe 
Yönetimi, gördük
leri pislik karşısın
da şaşırdılar.
Çarşı Deresi’nin

bundarr sonra 
Büyükşehir 
sorumluluğuna 
girdiğini açıklayan 
AKP yönetimine 
gönderme yapan 
CHP’liler, derenin 
temizlenebilmesi 
için "İyi ki 
Büyükşehir’e 
girdik" dediler. 
CHP’liler, yaptık
ları açıklamada 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
beş yıl görev yap
tığı sürece Çarşı 
Deresi’nin temiz

lenmesi için hiçbir 
çaba sarfetmediği-
ni, bu nedenle
derenin kapalı kıs* 
minin altının mik ı
rop yuvası olduğu 
nu öne sürdüler. 
Derenin kapalı 
olan kısmına 
sudan çok pislik 
girdiğine dikkat 
çeken CHP yöneti* 
mi, belediyenin 
buraları temiz 
lemesi için neden : 
beklediğini 
anlamadıklarını 
söylediler.Jİ
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İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, ücretsiz toprak tahlillerinin yapıldığını belirtti

I “Toprak tahlilini
mutlaka yaptırın”

I İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, zeytin mahsulünün toplan
masından sonra üreticinin toprak tahlili yaptırması gerektiği
ni söyledi. Çetin, ücretsiz tahlil yaptırmak isteyenlerin İlçe 

il Tarım Müdürlüğü’ne müracaak etmeleri gerektiğini bildirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
zeytin mahsulünün 
toplanmasının 
ardından üreticinin 
mutlaka toprak

I tahlili yaptırması 
gerektiğini duyurdu.

I Zeytin mahsulünün 
toplama işinin kısmen 
biteceği Kasım- 
Aralık ve Ocak 
aylarında ücretli

| veya ücretsiz toprak 
tahlillerinin yapılabile
ceğini duyuran 
Çetin, ücretsiz 
tahlil yaptırmak

। isteyenlerin İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne

I müracaat etmeleri 
gerektiğini bildirdi. 
2-3 yılda bir

i muhakkak toprak 
tahlili yapılması 
gerektiğine dikkat 
çeken Çetin, 
tahlillerin Yalova

Bahçe Bitkileri 
Enstitüsü'de 
ücretli, Bursa Köy 
Hizmetlerinde ise 
ücretsiz yapılmakta 
olduğunu duyurdu. 
GÜBRE İÇİN 
GEREKLİ 
Kullanılacak gübre 
için toprak ve 
yaprak tahlilinin

gerekli olduğunu 
söyleyen İlçe Tarım 
müdürü İbrahim 
Çetin, geçtiğimiz yıl 
ilçede 51 analizin 
yapıldığını, bu yılkı 
toprak tahlili hedef 
lerinin ise 510 
olduğunu bildirdi. 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
elemanlarının köyleri 
gezerek çiftçiye tahlil 
için nasıl toprak alı
nacağı konusunda 
bilgiler verildiğini 
söyleyen İbrahim 
Çetin, daha detaylı 
bilgi almak isteyen 
çiftçilerin ilçe Tarım 
Müdürlüğü’ne 
başvurabileceklerini 
duyurdu.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Zenginlerde fakirlemiş 
D.İ.E açıkladığına göre 
zengin-fakir 
farkı azalmış. 
Zenginlerde fakirledi 
desenize.....

FARE MÜCADELESİ 
BAŞLADI
Yaz aylarında 
zeytinliklerde baş 
gösteren farelere 
yönelik mücadelenin 
şimdiden 
başlatıldığını açık
layan İbrahim Çetin, 
İl Tarım Müdürlüğü ile 
temasa geçildiğini 
belirterek, "Bu 
konuda köyleri bil
gilendiriyoruz" dedi. 
Fare ile mücadele için 
köylüye zehirli buğ
day temin edildiğini 
bildiren Çetin, buğ
dayın açılan fare 
deliklerine 3-5 adet 
olarak konması 
gerektiğini bildirdi.

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

TEL: (0.224) 513 96 83

A - Takımı
2005 yılında (AB) ile üzakereler başlaya

cak.
- 30 ana başlık görüşülecek.
- Yaklaşık 80 bin sayfalık bir metin 

tartışılacak.
Nedir bunlar.
Bunlar Avrupa ülkelerinin standartlarıdır.
Konuşarak tartışarak (AB) ye uyum 

sağlanacak.
O zaman bir (A) takımına ihtiyaç duyula

cak.
- Lisan bilen,
- Çağdaş teknoloji ile barışık - 
Önyargısız,
- Ve uzlaşmacı bir takıma ihtiyaç olacak.
Bu takım nasıl oluşacak
- Parti kimliği ön plana çıkmayacak
- Bazıları bürokrasiden seçilecek.
- Belki bazıları da iş dünyasından seçile

cek.
Bu şartnameye en uygun aday Kemal 

Derviş’tir.
Batıyı çok iyi tanır.
Bilgilidir ve soğukkanlıdır.
Hikmet Çetin’de önemli bir isimdir.
Kürk kökenli olması, karşı tarafın ön 

yargısını da kırar.
Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk’a da, 

ihtiyaç var.
Hep kanun Devletini değil, Hukuk 

Devletini savundu.
Ne fark var diyeceksiniz.
S. Arabistan’da da kanun var.
Ama. Batı ülkelerinde, evrensel hukuk 

normları var.
Bir önemli isimde Yaşar Nuri Öztürk ola

bilir.
Din, laiklik ve azınlıklar konusun en iyi o 

yorumlar.
Zaman zaman İsmail Cem’e e ihtiyaç 

duyulabilir.
O da (AB) konusunda, bir hayli ter dök

müştü
İş dünyasında Cem Boyner var.
Zaman zaman azınlık İshat Alaton’da 

alınabilir.
Bu sayede, (AB) heyetinin ön yargıları 

kırılır.
Ama. Değişmeyen bir çekirdek kadro 

kurulur.
Başlarında iktidarın önemli bir adamı 

bulunur.
Bu A- Takımı, ülkenin en önemli 

takımıdır.
Bu takım, ülkenin geleceğini tayin ede

cek takımdır.

GÜNÜN SÖZÜ
Herkesin,
Sizden iyi bir şekilde, 
Bahsetmesini mi istiyorsunuz? 
Öyleyse kendinizi övmeyin 

“Pascal”
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Türk usulü
moloz kaldırma
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan ve eski 
Emlak Kredi 
Bankasının 
satılmasından 
sonra alıcı firma 
tarafından 
binada başlatılan 
onarım sırasında, 
molozların kamyona 
yükletilmesi 
sırasında çıkan 
tozlar, vatandaşları 
ve esnafı 
tedirgin ediyor. 
Emlak Kredi 
Bankası’nın 
Ziraat Bankası’na 
devredilmesinin 
ardından Ziraat 
Bankası Genel 
Müdürlüğü’nce 
satışa çıkarılan 
ve satılan 
5 katlı binada 
bir ay önce 
başlatılan zemin 
araştırmasının ardın
dan, binaya otel 
yapımı için tadilat 
projesi yapıldı. 
Geçtiğimiz hafta bina

Otel yapımı için başlatılan tadi
lat sırasında inşaattan çıkan 
molozlar kamyona dökülürken 
çevreyi günlerce toza boğdu.

içerisinde başlatılan yapım 
çalışmalarından sonr, 
biriken enkazın 1. kattan 
kamyonun üzerine atılması 
sırasında çıkan toz, Bora 
Sokak sakinlerinin 
tepkisine neden oluyor.

Sokak esnafının 
Belediye Zabıta 
Müdürlüğü’ne tele
fonla durumu 
bildirmesine karşın, 
inşaattaki enkaz 
boşaltma işlemimin 
aynı şekilde 
sürmesi çevrede 
tepki ile 
karşılanıyor.

•urt

»W

Dr, Çimen muayenehane açtı
muayenehane açtı.
İç Hastalıkları 
Uzmanı Doğan 
Çimen, görev yaptığı

Devlet Hastanesi 
Uzman 
Doktorlarından 
Doğan Çimen,

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'nde 
astalarına verdiği 
hizmeti mesai saat
leri dışında da ver
mek üzere, İstiklal 
Caddesi Doğru 
Apartmanı 
ikinci katında 
muayenehane açtı. 
Doktor Adnan 
Çimen'i açtığı 
muayenehanede 
ziyaret eden

mp’ta 
beklenen isttı 

gerçekleşti

Seyfetin ŞEKERSÖZ

Anavatan Partisi 
Kadın Kolları 
Başkanı ve İlçe 
Yönetim kurulu 
üyesi Figen 
Egemen ile 
Yönetim kurulu 
üyesi Bedia Gölcük 
partilerinden 
istifa ettiklerini 
açıkladılar.
Anavatan 
Partisi’nin 
çeşitli 
kademelerinde 
yaklaşık 10 yıldır 
görev alan Figen 
Egemen ile 
Partinin adeta 
demirbaşı olan 
Bedia Gölcük, 
hazırladıkları

istifa mektuplarını 
dün İlçe 
Başkanlığına 
verdiklerini 
açıkladılar.
İstifaları hakkında 
mazeret 
göstermeyen 
ancak kırgınlıkları 
belli olan Figen 
Egemen ile 
Bedia Gölcük, 
siyasetin üzerine 
kalem çektiklerini 
söylediler. 
Öte yandan 
Anavatan 
Partisi'nden isti
faların başladığı 
öne sürülürken 
İsmail Bayrak'ın da 
partiden istifa ettiği 
öğrenildi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Belediye Meclisi 
üyeleri Cemal Aydın 
Aybey ve Vedat

Büyükgölcügezli 
bol şifalı günler 
dilediler.
Doktor Adnan 
Çimen'i yeni açtığı

muayenehanede 
Devlet Hastane 
si’nde çalışan mesai 
arkadaşları yalnız 
bakmadılar.
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□ Tüketici ile iletişimde 
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■K. Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır.
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Plliân ’’k kez "üşterilerimizce âçilıtıa garan ,sl 
I IlıHK o|an ve plnar logosunu taşiy$n 

‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ
8. 30 - 20.30

PAZAR GÜNÜ 10.oo - 15.oo’de 
HİZMETİNİZDEYİZ

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum_____ 2.2 mg / I
Magnezyum 1.2 mg / I
Sülfat________ 8.0 mg /1
Klorür_______ 3.9 mg /1
Nitrat________ YOK

uz olması sayesinde her 
ıada hijyeni garanti eder.
Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir

pihâR AYYILDIZ SU ve GIDA
Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd. 

< No : 132/A GEMLİK
£ Tel : (0.224) 513 49 41
I . ,f (0.224) 513 49 42

Cep : (0.532) 211 51 10

Egemen AYYILDIZ
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Akupunktur Wlm ait bir buluş mu?
Avustralya'nın 
Queensland eyale
tinin Gold Coast böl
gesinde bu ay sonun
da düzenlenecek 
Dünya Akupunktur 
Konferansı'na katıl
mak üzere Sydney'e 
gelen Dr. Nimetullah 
Reşidi, bu ilginç 
tedavi şeklinin 
sanıldığının aksine, 
Çinliler'in değil, 
Uygur Türkleri'nin 
buluşu olduğunu 
ispatladığını belirtti. 
Yaptığı bilimsel çalış
malar sonucu elde 
ettiği verileri bir 
raporla konferansı 
düzenleyen organiza
syon olan VVFAS'ye 
gönderdiğini ve tezini 
kabul ettirdiğini 
belirten Dr. Reşidi, 31 
Ekim tarihinde kon
feransa konuşmacı 
olarak katılarak bunu 
sözlü olarak da 
katılımcılara anlata
cağını açıkladı.
Uygur kökenli uzman 
Dr. Nimetullah Reşidi, 

"akupunkturun Türk 
icadı olduğunu 
söylediği için 2002 
yılında İstanbul'da 
düzenlenen 
Uluslararası 
Akupunktur

Kongresi'ne konuş
macı olarak kabul 
edilmediğini ileri 
sürdü. 
'Akupunktur Türk 
icadıdır' tezini öne 
süren dünyaca ünlü 
uzman Dr. Nimetullah 
Reşidi, 2002 yılında 
İstanbul'da düzenle
nen Uluslararası 
Akupunktur 
Kongresi'ne konuş
macı olarak kabul 
edilmediğini sitem 
ederek anlattı. 
Konuyla ilgili kitapları 
Çin ve Japonya'da da 
yayınlanan Dr. Reşidi, 
dünyanın bir çok 
ülkesinde düzenlenen 
akupunktur kon
grelerinde ilgi çeken 
bildirilerinin 
Türkiye'de önemsen
memesine 
üzüldüğünü de söyle
di.
Bu ayın sonunda

Gold Coast'ta düzen
lenecek yıllık olağan 
konferansta tezinin 
kabul gördüğünü ve 
akupunktur uzman
larının bu tedavi şekli
ni Çinliler'in değil, 
Uygur Türkleri'nin 
icadı olduğunu kabul 
edeceklerini belirten 
Dr Reşidi, "Belki bu 
nedenle bir çok tıp ve 
tarih kitabı değiştir
ilmek Zorunda kala
cak" diye konuştu. 
Aslında fizyoloji 
uzmanı olan Dr. 
Reşidi, sonraki yıllar
da akupunktura 
merak sardığını ifade 
ederek, bu tedavi 
dalında Türkiye'de 
hizmet verdiğini 
belirtti. Akupunktur 
üzerinde bilimsel 
çalışmalar yaptığını 
belirten Dr. Reşidi, 
"Dünyâda son zaman
larda bir akupunktur 

merakı var. Çinliler 
bunu kendilerinin 
olduğunu iddia ettiler 
ve herkes böyle kabul 
etti. Benim araştır
malarım sonucu 
Uygur Türkleri'nin 
Çinliler'den çok 
önceleri akupunkturu 
bulduklarını gördüm. 
Bunun arkeolojik 
olarak ispatı vardır" 
dedi.
31 Ekim tarihinde 
kabul edilen bildir
gesinin konferansta 
yer alacağını belirten 
Dr. Nimetullah Reşidi, 
ayrıca sürgünde kuru
lan Doğu Türkistan 
Parlamentosu'nun da 
Uygur Türkleri'nin 
cesaretini gösterdiği
ni ve desteklediğini 
belirtti. Uygur 
Türkleri'nden olan ve 
1947 yılında Çin'in 
Xinjiang Kaşgar 
kentinde dünyaya 
gelen Dr. Nimetullah 
Reşidi, tıp eğitimini 
1969'da, fizyoloji 
alanındaki ihtisasını 
da 1982'de Çin'de 
tamamladı.
1982'de "Dil ve 
Tercüme" dergisi 
tarafından düzenle
nen Çince -Uygurca 
tercüme yarışmasın

da birinci olan Dr. 
Nimetullah Reşidi, 
1985'te Türkiye'ye ilti* 
ca etti ve/İ988'de 
Türk vatandaşlığına 
geçti.
1989'da ise Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
doktorluğa kabul edil
di. İstanbul Tabipler 
Odası ve Akupunktur 
Derneği üyesi olan Dr. 
Reşidi, aynı zamanda 
"Akupunktur Tedavisi 
Uygulama" Yetki 
Belgesi'ne sahip 
bulunuyor. Türkçe, 
Çince, İngilizce, 
Japonca, Uygurca, 
Rusça ve Arapça 
bilen Dr. Reşidi, 
Fransızca ve Almanca 
öğreniyor. Ayrıca 
Özbek, Kazak, Kırgız, 
Tatar, Türkmen ve 
Azeri dillerini de kul

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta

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

lanabiliyor.

Türkiye'de bulunduğu 
süre içinde; "Pratik 
Bilgisayarlı 
Akupunktur", "HBM 
Manyetik Akupunktur 
Kupası Kullanım 
Rehberi", 
"Akupunktur 
Çörküsü" eserlerini 
yayınladı. Dr. 
Reşidi'nin, "Pratik 
Bilgisayarlı 
Akupunktur" isimli 
Çince'den çeviri olan 
eserini zamanın I . 
Başbakan Yardımcısı 
ve MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli, Çin Halk 
Cumhuriyeti'ni 
ziyareti sırasında Çin 
liderine hediye ederek 
nazire örneği 
göstermişti.

ıvı

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. 5*13 n 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. 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

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 51 4 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 2467
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 513 14 25

İH» HA
■ fed

GEILİK'IE İLK ■■ SALATA M

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL
HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 

HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır j
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel: (0.224)513 53 67
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Bağırarak satış 
yapana ceza

Dottorfar ek işle geçiniyor
Yozgat'ın Şefaatli İlçe- 
si'nde perşembe gün
leri kurulan pazarda, 
esnafın bağırarak 
satış yapması yasak
landı. Belediye, 
bağırarak satış 
yapana ve satılan 
malın 
üzerine etiketini koy
mayana 111-250 mily
on arası ceza kesiyor. 
Şefaatli Belediye 
Başkanı Fahrettin

İbiş, yaptığı açıklama
da, pazarcı esnafının 
bağırarak satış yap
maması için daha 
önce uyarıldığını 
söyledi. İbiş, 
"Alışveriş yapacak 
insan, nereden neyi 
alacağını zaten biliyor 
ve görüyor. Bağırarak, 
alışveriş yapanları 
rahatsız etmenin bir 
anlamı yok" dedi. 
İbiş, bağırarak satış

yapan ve sattığı mâlın 
üzerine görülebilecek 
şekilde etiketini koy
mayanlara bu haf
tadan itibaren 111-250 
mil yon lira arasında 
değişen para cezası 
uygulanacağını 
kaydetti.
Yozgat’ta yapılan bu 
uygulamanın diğer i 
ve ilçelerde de uygu
lanması için örnek 
olacağı belirtildi.

ABONE OLDUNUZ MU?

KSrfez OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Bursa Tabip 
Odası tarafın
dan 600 doktor 
arasında 
yapılan 
Doktor Profil 
Araştırması'na 
göre, tabiplerin 
yüzde 45'inin 
ek iş yaparak 
geçimlerini 
sağladığı belir
lendi.
Bursa Tabip 
Odası (BTO), 
Türkiye 
genelinde ilk 
defa doktor
ların meslek
leriyle ilgili 
düşüncelerini 
araştırırken, 
çıkan sonuç 
doktorların 
yüzde 90'ının 
mesleklerinin 
geleceğinden 
endişeli 
olduğunu 
ortaya koydu. 
BTO Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Opr. Dr.
Mustafa Esgin, 
60 doktora 50 
sorunun 
yöneltildiği 
araştırmada 
çıkan sonucun 
hem yetkililer, 
hem de 
meslektaşları 
tarafından iyi 
yorumlanması 
gerektiğini 
söyledi. Esgin,

O» •

ankete katman ların yüzde aletlerin alın
ların yüzde 55.9'unun dok mamasından,
80'inin torluk yüzde 6.4'ü
maaşlarını mesleğinin teknoloji takip
yeterli bul toplum içindeki güçlüğünden,
madığını, bun saygınlığını yüzde 4.1'i
lardan yüzde kaybettiği sosyal şart
45'inin ise görüşünde ların
geçinebilmek olduğunu kötülüğünden
için ek iş yap belirterek, şun yakınıyor.
tıklarının belir ları kaydetti: Doktorların
lendiğini bildir "Meslektaşları yüzde 9O'ı
di.Pratisyenleri mızın yüzde mesleklerini
n 750, uzman 76.7'sinin yaparken,
doktorların ise mesleklerini sosyal ve
900 milyon lira severek, yüzde psikolojik
maaş aldığını 23.3'ü ise sorunlardan
ifade eden mecburiyet şikayetçiler."
Esgin, araştır nedeniyle bu Esgin, ankete
maya göre işi yapıyor. katılanlara
doktorların Ekonomik şart yöneltilen
yüzde 45'inin lardan dolayı "Meslektaşları
işyeri hekimliği doktorların nız arasında
yaparak, yüzde 38.1'i yeterli mesleki
muayenehane mesleklerini dayanışma var
açarak, yapmaktan mı?" sorusuna
mesaiye ve memnun yüzde 81.1'inin
nöbete kalarak değiller. 'hayır' cevabı
ek işle geçim Hekimlerin, vermesinin
lerini sağladık yüzde 40.5'i arkasında da
ları yönünde geçim sıkın sosyal ve
ortaya çıkan tısından, yüzde psikolojik
sonuca dikkat 8'i vergilerin sorunların
çekti. Esgin, yüksekliğin yattığını
ankete katılan- den, yüzde 8'i savundu.

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

SATILIK 
DAİRE

Mıgros yanında 
4. kat sahibinden 

Satılık Lüks Daire

0.532 599 65 85
EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50

Bebeğinize ilk 6 ay sadece 
anne siitii veriniz

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi (Bebek Dostu Hastane)
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Büro yöneticilerine 
altın öneriler

f
iil IIIiIIîî İl 71

Millilerin örümcek
korkusu

Pazartesi günleri 
yapılan gündem 
toplantılarının per
sonelin çalışma 
isteğini azalttığını 
belirten uzmanlar, 
toplantı için en ideal 
günün sah ya da 
cuma olduğunu 
ifade ettiler.
Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri 
Genel
Müdürlüğü'nce 
hazırlanan, "Temelde 
Kalite" bülteninin 
Ağustos ayı sayısın
da, verimi artırmak 
isteyen büro yöneti
cilerine bazı uyarılar
da bulunuldu.
Çoğu işyerinde 
toplantıların pazarte
si günleri sabah 
saatlerinde

ı yapıldığını hatırlatan 
uzmanlar, yöneti
cilere, "Oysa haf
tanın ilk iş gününde 
yapılan toplantılar 
kişilerin enerjisini ve 
Çalışma isteğini 
azaltıyor. Alternatif 
olarak toplantıları 
sah veya cuma yapa
bilirsiniz" önerisinde 
bulundu.
Akıllı yöneticilerin

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşruhat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

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

yarının işini bir gün 
önceki öğleden son
radan tayin ettiğinim 
vurgulayan uzman
lar, bu durumunun 
çalışanlara iş akışını 
organize etmeleri ve 
ne yapmaları gerek
tiğini düşünme fır
satını vereceğini 
kaydettiler.
Uzmanlar, çalışan
ların günlerini verim
li geçirmeleri için 
hazırlıksız yapılan 
toplantılardan sakın
malarını. telefon 
görüşmelerini pro
gramlamalarını ve en 
verimli zamanlarını 
iyi değer
lendirmelerini . 
öğütlüyor.
Bu arada 'Temelde 
Kalite' bülteninde 
çalışanlara da 5 ana 
konuda dikkatli 
davranmaları 
uyarısında 

bulunuluyor. Her 
güne iyi niyetle baş
landığını, ancak 
günün sonunda yap
mak istenilen işlerin 
sadece bir 
bölümünün yapıla
bildiğine dikkat 
çeken uzmanlar, 
çalışanların bu yüz
den erken gelip, 
akşam mesaiye 
kaldığını ve hatta 
hafta sonları çalış
mak zorunda 
kaldığını ifade ettiler. 
Tüm bunların yanlış 
uygulamalar 
olduğunu belirten 
uzmanlar, çalışan
ların günlerini verim- 

, li geçirmesi için şu 
konulara dikkat 
etmesi konusunda 
uyarılarda bulundu
lar: "Kendinizle bir 
randevu ayarlayın: 
Kendinize gün 
boyunca kesintisiz 

dakikalık zaman 
aralıkları verin. Bu 
sizin elinizdeki işe 
konsantre olmanızı 
ve bu işe yoğunlaş
manızı sağlayacak
tır. Kapınızı, telefo
nunuzu ve çağrı 
cihazınızı kapatın.

Projeler ve işinizle 
uğraşırken düşünme 
ve konsantrasyon 
için kendinize 
zaman ayırın. 
En verimli 
zamanınızı iyi değer
lendirin: Enerji, 
çalışma isteği, 
düşünme ve iyi kon
santre olma 
yeteneğimizin büyük 
bir bölümünü kay
bettiğimiz günün 
belirli zamanı vardır. 
En etkili olduğunuz 
zamanı bulmalısınız 
ve en önemli işleri 
nizle bu zamanda 
uğraşmalısınız. 
Toplantılarınızı, ran
devularınızı ve diğer 
aktivitelerinizi gün 
boyunca değişik 
zamanlara koymaya 
çalışmalısınız.
Hazırlıksız yapılan 

toplantılardan 
sakının: Bunlar 
gerçekten sadece bir 
kesinti, zaman kay
bettirici ve verimliliği 
yok edici olur. 
Konsantrasyonunuz 
u bozar, düşünce 
serinizi kırar. Bir 
dahaki sefere birisi 
sizin ofisinize gelip 
kendini rahatlatmaya 
başlayıp size çok 
önemli bir projenin 
ortasında olduğu 
nuzu söylerse, ona 
gün içinde iki taraf 
için de uygun sonra
ki zamanda görüme 
yi teklif ediniz.

Ingilizlerin, 
örümceklerden 
terörist saldırı 
veya ölümden 
daha çok 
korktuğunu 
ortaya çıktı. 
Ingiltere'de 
yapılan bir anket, 
Ingilizlerin en 
çok örümcekten, 
daha sonra ise 
sırasıyla terörist 
saldırı, yılan, yük
seklik ve ölümden 
korktuğunu ortaya 
koydu. Bunları ise 
dişçiye gitmek, iğne 
yaptırmak, kalabalık 
önünde konuşmak, 
borçlu olmak ve 
uçakla seyahat 
etmek izliyor.
Araştırmayı yorum
layan psikolog

Türkiye'de taşıt 
sayısı 8 milyonu gb
Türkiye'de trafiğe 
kayıtlı taşıt sayısı 
Temmuz ayında ilk 
kez 8 milyonu 
aşarak 8 milyon 30 
bin 488'e yükseldi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) veri
lerine göre, 
Temmuz ayı itibarıy
la taşıtların 4 mily
on 818 bin 648 ade
dini (yüzde 60) oto
mobiller oluşturdu. 
Taşıt sayısı açısın
dan otomobilleri 1 
milyon 119 bin 260 
adetle motosik
letler, 1 milyon 96 
bin 558 adetle 
kamyonetler (arazi 
taşıtları dahil), 414 
bin 239 adetle 
kamyonlar ve 249 
bin 780 ile 
minibüsler takip 
etti.
En fazla taşıt 1 
milyon 225 bin 123 
adet ile İstanbul'da 
yer alırken, 
Ankara'da 921 bin

Donna Dawson, 
"Dört veya daha 
çok bacaklı haşarat
tan korkmamızın 
sebebini yadırga
mamak lazım. 
Bunun nedeni tari
hin derinliklerinde 
gizli. Eskiden 
evlerde ve mağar
alarda yaşayan ata
larımız da zararlı 
oldukları için bun
lardan çekiniyordu" 
dedi.

562, İzmir'de 580 
bin 139, Antalya'da 
375 bin 393, 
Bursa'da 319 bin 
adet trafiğe kayıtlı 
taşıt bulunuyor. 
Nüfusu 12 milyonu 
aşan İstanbul'a 
göre 4 milyon aşkın 
nüfus barındıran 
Ankara'da çok daha 
yoğun taşıt 
bulunuyor. İstan
bul'da taşıt 
sayısının nüfusa 
oranı yüzde 
10'larda kalırken, 
Ankara'da bu oran 
yüzde 23'leri 
buluyor.
Taşıt sayısı son 12 
yılda yüzde 113.8 
artarken, yıllık orta
lama artış oranı ise 
yüzde 6.8 oldu. 
1992-2003 dönemi 
artış hızıyla jl 
Türkiye'nin taşıt 
sayısında Avrupa 
standardlarını 
yakalaması 2030'ları 
bulacak.
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BarbaroscaMilli Gelir hesabı 
yanlış yapılıyormuş

Barbaros BAİMIAICI

Anılardan (2)

Başbakan Yardımcısı 
AbduUatif Şener, 
Türkiye'de milli 
gelirin AB hesapla
malarına göre daha 
düşük hesaplandığnı 
belirterek yeni yön
temle yapılacak 
hesaplama ile milli 
gelirin kaç lira 
olduğunu açıkladı. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
AbduUatif Şener, 
Türkiye'de milli 
gelirin AB kriterler
ine, hesaplamalarına 
göre daha düşük 
hesaplandığını 
belirterek, "Yeni 
hesap yöntemine 
geçecekler, hu tak
tirde kişi başına milli 
gelir Türkiye'de 6 hin 
dola rıh üzerinde" 
dedi.
Şener, Anadolu 
Aslanları İş Adamları 
Derneği'nin 
(ASKON) 
Topkapı 'daki 
merkezinde düzenle
nen toplantıda yaptığı 
konuşmada, 

MySQL, windows 
uyumlu oluyor

Açık kaynak verita- 
banı MySQL 'in yeni 
sürümünde, 
Microsoft kodları da 
bulunacak. Bilişim 
çevreleri MySQL 'in 
Microsoft kodu kul- 
lanriıası durumunda 
esas iddiasını da 
yitirebileceğim belir
tiyorlar. MySQL 
geliştiricileri iki hafta 
içinde çıkması bekle
nen 4.1 sürümü için 
Microsoft kodları 
kullandıklarını açık
ladılar. Veritabanı

günümüzün en belir
gin özelliğinin hızlı 
bir değişim olduğunu 
kaydetti. Bu değişimi 
kim iyi yakalar, 
yönetmeyi bilir ise 
ayakta kalacağını 
belirten Şener, 
işadamlarının değişi
mi doğru okumaları 
ve avantaja 
dönüştürmeleri 
gerektiğini vurguladı. 
Türkiye'de bugün 
siyasi ve ekonomik 
istikrar bulun
duğunu, ekonomide 
en büyük 20 ülke 
arasında yer 
alındığını aktaran 
Şener, 2003 yılı sonu 
İtibarıyla 240 milyar 
dolar olan milli 
gelirin, hu yıl sonu 
itibarıyla 300 milyar 
dolara ulaşacağını, 
kişi başına milli 
gelirin ise 3 yılda kat-, 
lanaruk 4 hin 100 
dolar seviyesine çıka
cağını anlattı.

Türkiye'de milli 
gelirin düşük hesap
landığı görüşünü dile 

Microsoft
böylece Windows 
uyumlu hale gelecek. 
Microsoft, WiX kod
larını Nisan ayında 
açmıştı. Kodlar 
esas olarak, Wîndows 
uygulamaları için 
kullahılıyor.
MySQL yetkilisi 
David Axmark, 
Microsoft kodların
dan binary 
dosyalarının 
Windows ortamına 

getiren Şener, şöyle 
konuştu: "Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu 
toplantılarının 
birinde hu konuyu 
değerlendirdik.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü 'nün 
hesaplarını nasıl 
yaptığını inceledik. 
Kendileri de kabul 
ediyorlar, eskiden 
yerleştirilmiş bir sis
temin uzantısı olarak 
AB kriterleri hesapla
malarına göre 
Türkiye'de milli gelir 
daha düşük 
hesaplanıyor.
Yeni hesap yöntemine 
geçecekler, hu tak
tirde kişi başına milli 
gelir Türkiye 'de 6 hin 
doların üzerinde. 
.Nitekim gelişmiş pek 
çok ülkeye gittiğim 
zaman buranın 
Türkiye 'den ne farkı 
var da kişi başına 15- 
20 hin dolar diye ben 
hayret ediyorum. 
Türkiye 'deki gerçek 
rakamlar biraz daha 
fazla. Satın alma 

uyumu amacıyla 
yararlanıldığını 
belirtti. Kodların 
MySQL veritahanının 
kendisinde kullanıl
madığını, sadece ve 
ritabanının bağlantısı 
sağlamak için yöne
tim biriminde kul
lanıldığın söyledi. 
Microsoft kendi 
uygulamalarının 
kodlarını büyük 
bir dikkatle

paritesine göre 
k on uşursaıi ız, k işi 
başına milli geliri 10 
hin dolar olarak hile 
değerlendire
bilirsiniz. "
-"ŞlRİYE 

SINIRINDAKİ 
MA YİNLAR 
TEMİZLENECEK "- 
Şener, ASKON 
üyelerinin sorularını 
yanıtlarken, Suriye 
sınırındaki mayın
ların kaldırılması için 
çalışmalar yapıldığını 
söyledi. Mayınların 
kaldırılmasının, ulus
lararası ihaleye 
çıkarılarak bir fır
ın ay 'a verileceğin i 
belirten Şener, 
"Mayınlar temi
zlenecek " dedi. 
Devlet Bakanı ye.,. 
Başbakan Yardımcısı 
Şener, A li. ') <’ 
geçişte, hesap yııvar- 
lanıâları nedeniyle 
enflasyona yol açıla
bileceği endişelerinin 
anımsatılması üze 
rine, böyle bir tehlike 
görmediğini söyledi.

Dünkü yazıma Sümerspor ile başladım.
Ve, 1959-1960 sezonunu kısa olarak 

yazdım.
Bu kulübün idarecilerinden bahsetmek 

isterim. İler ne kadar Kulüp Başkanı 
Müessese Müdürü Başkan ise, bu işi işletme 
şefi rahmetle anacağımız Muharrem 
Atasoy, muhasebesine, Mustafa Özergen. 
Yazı işlerine İskender İskender Başık. Ferit 
Usluoğlu, (milini Kaptanlığa Haşan Bilen 
(Ranıandino) diye adlandırılan. İler şeyimi 
hoşgören, kahrımızı çeken. Yobaz Hüseyin'i 
rahmet anarım.

1959-1960 sezonu devre arasından yarar
lanıp Karabük'e gitmiştik.

Cumartesi-pazar iki maç oynadık.
Cumartesi oynadığımız rakip mahalli 

ligden bir takımdı.
Eksik kadroyla onadığımız maçı zor da 

olsa kazanmıştık.
Bizi seyreden Karabük sporlular, bizi 

rahat yeneceklerini, bulunduğumuz 
lokalde rahatlıkla konuşuyorlardı. 
Haklıydılar zira, vefadan 6. futbolcu trans
fer etmişler. Ankara'dan ve kuvvetli bir 
kadro kurmuşlardı.

Maç zamanı geldiğinde.
Hoca Beh/at'ın şu sözleri sardı.
İşle gbldik. Yenilip gidersek Gemlik'e 

kadar solgunluğu çıkmaz. Buradan yüz 
akışla çıkmamız lazım.

Maç başlamıştı.
Aksi tesadüf, ilk golü biz yemiştik.
Çok geçmeden sol açık oynayan Hoca 

Behzat. beraberlik sayımızı yapmıştı.
İkinci golümüz gelince rahatlamıştık. 

Devre böyle kapandı.
2 nci devrede de üstün oynadığımız maçı 

3-1 kazanıp, rahat bir şekilde Gemlik'e 
geldik.

Torba içinde bize hediye serilen naftali 
nin hala durdurduğunu zannederim.

korurken, lli'N kod
larını açması yazılım 
çevrelerinde k uşk uy la 
karşılanmıştı.
Ancak, 
MySQL yetkilisi 
Axnıark, "Microsoft 
bir kodu yayınlarsa 
onu kullanmaktan 
çekinmeyiz ” diyor. 
Microsoft 'tan yapılan 
açıklamada ise, 
şirketin yazılım 
dünyasına katkıda 
bulunmak üzere 
kodların açıldığı 
belirtildi.

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR 

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akhank Aralığı

No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
Fas : (0.224) 513 35 95

ABOIME OLDU İM UZ IVI U ?
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İHALE İLANI 
T.C. 

M.S.B. 
İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI 

BURSA
ÖZEL AMAÇLI AT YEMİ alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
ihale Kayıt Numarası : 2004 / 160667
1 - İdarenin :
a) Adresi : M.S. B. İç Tedarik Bölge Bşk. lığı - BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 0 224 232 21 50 Fax : 0 224 233 06 43
c) Elektronik posta adresi (varsa): -
2 - İhale konusu malın

2005 bütçesi
157 katrilyona 

yaklaşacak

a) Niteliği, türü ve miktarı 
b) Teslim (yeri/yerleri)

c) Teslim (tarihi / tarihleri)

3- İhalenin

: 40.000 kg. Çalışan At Yemi (Pelet Tip)
: As. Vet. Okl.ve Eğt. Mrk. K.lığı Krş. Lv. - 
958 Mal Saymanlığı Depoları - Gemlik / BURSA

: Sözleşmenin tebliğini müteakip şartnamede belirtilen 
ayların 10 ncu gününden başlamak üzere 
10 (on) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer : M.S.B. Bursa İç Tedarik Bölge Bşk. lığı 1 Nolu ihale
Komisyon Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve saati : 25 /10 / 2004 Saat: 10.oo
4- İhaleye katılabilmek şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu

lanacak kriterler.
4.1. İhaleye Katılma Şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinden alınmış, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile 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 kurucular 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicili 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkü
leri

4.1.4. 4734 Sayılı kamu ihale kanununun 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d) (e) (g) ve (i) 
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamesi

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortak

lığı beyannamesi
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İsteklilerin yerli istekli olduğuna 

ilişkin Mal Ahmı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri
a) Gerçek kişilerde noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
b) Tüzel kişiliklerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya 

ilgili ticaret sicili memurluğunca verilen belge teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.
4.1.11 -Ortağı bulunduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
5- İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2), (4.1.3.) (4.1.4.) (4.1.10) da yer alan bel

gelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7- İhale dokümanı M.S.B. İç Tedarik Bölge Başkanlığı - BURSA adresinde görülebilir ve 

20.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
^dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25/10 / 2004 günü saat 10.oo’a kadar M.S.B. BURSA İç Tedarik bölge 
Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini her bir iş kalemenen miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imza
lanacaktır. Sözleşme notere onaylaştırılmayacak ve tescil ettirilmeyecektir.

10- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir.
12-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.
13- İhale konusu ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenilere yaptırılamaz.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. İlan olunur. B- 5897

Bebeğiniz hayata; Anne siitii ile bağlansın, 
Sağlıkla Devlam etsin

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi (Bebek Dostu Hastane)

Hazırlıkları süren 
2005 yılı bütçe 
büyüklüğünün, 157 
katrilyon liraya yak
laşacağı öğrenildi. 
YPK’ya sunulan tek
liflerde gelecek yıl 
için hedeflenen 
yüzde 6.5’lik faiz dışı 
fazlanın 5 puanının 
bütçeden, 0.8 
puanının kit'lerden, 
0.7'sinin de diğer 
kalemlerden gelmesi 
bekleniyor.
Yüzde 5 büyüme, 
yüzde 8 enflasyon 
öngörülen 2005 yılın
da, kişi başına milli 
gelirin de 4 bin 128 
dolar olacağı tahmin

ediliyor.
2005 yılında bütçe
den, 10 katrilyon 
305 trilyon liralık 
yatırım yapılması 
planlanıyor.
öte yandan bu yıl 
büyüme hızı ve 
enflasyonun 
yüzde 10, kişi başına 
gelirin ise 4 bin 
112 dolar olarak 
gerçekleşeceği 
hesaplanıyor. 
Bütçe rakamları 
henüz kesin- 
leşmezken, 
yasa gereği 17 
Ekim'de Meclis'e 
sunulması 
bekleniyor

Uludağ Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek 

Okulu’ndan aldığım öğren
ci kimliğimi kaybettim.

Hükümsüzdür. 
ANIL UFUK

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesinden aldığım 

tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

M. Kemal DEMİR

KAYIP
9792/21.05.2004- 

9999 / 24.05.2004 -10064 / 
25.05.2004 -10135 / 25.05.2004 

Gümrük Giriş beyannamelerimiz 
zayii olmuştur. Hükümsüzdür. 
DE-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 

HİZMETLERİ A Ş. ' j

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA
Tel: 513 96 83

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Eş ■ dost tedavisiyle ilaç kullanmayın
Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Melli, son 
günlerde gerek üretici 
firmanın inisiyatifiyle 
piyasadan çekilen ve 
gerekse Sağlık 
Bakanlığı taafından 
toplatılma kararı ver
ilen ilaçların bulun
duğunu hatırlatarak, 
"Tedaviye giren yeni 
ilaçların son derece 
güvenilir olduğunu, 
hiçbir ciddi yan etkisi 
olmadığını ileri 
sürmek, akılcı bir yak
laşım değildir" dedi. 
Melli, vatandaşlara, 
"Eş-dost tavsiyesiyle 
ilaç kullanmayın" 
uyarısında bulundu. 
Prof. Dr. Melli, İHA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, ilaçların 
ruhsat alınıp eczanel
erde satılmadan önce 
kısıtlı sayıda gönül
lüde denendiğini vur
gulayarak, bu aşama
da ilaçların ciddi yan 
etkilerini gözlemle
menin her zaman___
mümkün olmadığını 
kaydetti. Bunun 
nedeninin, ilacın bu 
aşamada kısıtlı sayıda 
hastada kullanıl
masının ötesinde, 
hastaların gerçek 
yaşamdan farklı 
olarak 'seçilmiş* 
hastalar olması

Sigara içmediği halde 
dumana maruz kalan 
pasif içicilerin içenler 
kadar risk altında 
olduğunu belirten 
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Ruhi 
Berkem, "Aktif ve 
pasif içicilik en çok 
hamile kadınları ve 
onların doğmamış 
bebeklerini etkiliyor. 
Sigara dumanına 
maruz kalan bebek ve 
çocuklarda ani bebek 
ölüm sendromu, sol
unum fonksiyonunda 
azalma ve bronşit ve 
zatüreye sık yakalan
ma riski görülüyor" 
dedi. Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Ruhi 
Berkem, hamileliği 
sebebiyle vücut diren

olduğunu savunan 
Melli, "İlacın ruhsat 
başvurusu yapıl
madan önce 
yürütülen klinik çalış
malarda, özellikle 
düşük oranda görülen 
yan etkileri gözlemle
mek mümkün olmaya
bilir. Ayrıca hastalar, 
gerek yaş, cinsiyet, 
seks gibi demografik 
özelliklerine ve 
gerekse hastalık
larının klinik gidişine 
göre 'standartize* 
edildikleri için, bazı 
yan etkileri bu aşama
da görmek mümkün 
olmayabilir" diye 
konuştu.
Tedaviye giren yeni 
ilaçların son derece 
güvenilir olduğunu, 
hiçbir ciddi yan etkisi 
olmadığını ileri sür
menin akılcı bir yak
laşım olmadığını ifade 
eden Prof. Dr. Melli, 
"İlaç piyasaya çıktık
tan sonra yapılan 
'pazarlama sonrası 
gözlem' çalışmaları 
veya rutin reçete- 
ienerek kullanımı 
esnasında ortaya 

bebekleri öldürüyor
ci düşen kadınların sık 
sık enfeksiyonlara 
yakalandığını, gebelik
te hormonların etkisi 
ve kilo artışı nedeniyle 
sık ve hızlı nefes 
almaya başlayan 
kadının sigara 
dumanından daha çok 
etkilendiğini ifade 
ederek, "Düşük 
yapma, erken doğum, 
düşük ağırlıklı bebek 
doğurma riski artar.

' Anne sütünün oluşu
munda ve kalitesinde 
bozulma görülür. 
Bebeğin beyin gelişimi 
ve fiziksel gelişimi 
yavaşlar. Bebekte 
ileride astım görülme 
riski artar, bebeğin 
zekasının düşük olma 
riski yükselir. Anne 
adayının ölümüne yol 
açabilir" dedi.
Sigara dumanına 
maruz kalan bebek ve 
çocuklarda ani bebek 
ölümü sendromu 

çıkan istenmeyen etk
ilerin rapor edilmesi, 
ilacın özellikle ciddi 
ve hayatı tehdit eden 
istenmeyen etkilerinin 
ortaya çıkmasında ve 
sağlık otoritelerinin 
buna yönelik tedbir 
almasında son derece 
önemlidir" şeklinde 
konuştu.
İlaçların istenmeyen 
etkilerini izleme ve 
önleme çalışmalarının 
'farmakovijilans' çalış
maları olarak 
adlandırıldığını kayde
den Prof. Dr. Melli, 
Türkiye'de bu amaçla 
Sağlık Bakanlığı İlaç 
ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü 
bünyesinde 1980'li yıl
larda Türk İlaç Advers 
Etkileri İzleme ve 
Değerlendirme 
Merkezi'nin (TADMER) 
kurulmasına rağmen, 
bu sistemin çeşitli 
nedenlerle efektif 
çalışmadığını söyledi. 
"Eldeki verilerle 
Türkiye'de, bir ilacın 
ciddi veya ciddi 
olmayan herhangi bir 
yan etki oluştur

görülebileceğinin 
altını çizen Dr. 
Berkem, "Bebeklerin 
solunum fonksiyonun
da azalma görülebilir, 
sık sık bronşit ve 
zatürreeye yakalan
abilir. Allerjik hastalık
lar ve astım riski artar, 
sinüzit, öksürük, geniz 
akıntısı, soğuk algın
lığı ve boğaz ağrısı 
riski artar, öğrenme 
güçlüğü, davranış 
sorunları ve dil gelişi
mi sorunları daha sık 
görülür. Uykusuzluk, 
huzursuzluk, iştah 
bozuklukları 
görülebilir, kulak 
enfeksiyonlarının 
sayısı ve süresi artar. 
Çocuğun anne-babayı 
örnek alması ve sigara 
dumanına alışması 
sonucu sigara içen 
ebeveynlerin çocuk
ları, diğer çocuklara 
göre sigara içmeye 
daha yatkın olurlar" 

duğunu ileri sürmek 
mümkün değildir" 
diyen Melli, şunları 
söyledi:
"Dolayısıyla bu örnek
te veya daha önce 
yaşanan ilaç toplama 
kararlarının hiçbirinde 
ülkemizdeki far
makovijilans sitemi
nin verilerinden yola 
çıkarak karar almak 
mümkün olmamıştır. 
Vatandaşların tüm 
ilaçlar için geçerli 
olduğu gibi, 'koksib' 
grubu ilaçları da eş- 
dost önerisiyle veya 
doktora danışmadan 
kullanmaması gerek
tiğini söyleyen Prof. 
Dr. Melli, "Daha doğru 
ve ihtiyatlı bir 
davranış olarak 
hekimler de, koksib 
grubu ilaçları şimdilik 
kullanmamaya gayret 
ederek, diğer NSAI 
ilaçları yeğleme- 
lidirler. Piyasaya yeni 
çıkan ilaçların, ilk yıl
larda, belli referans 
merkezler ve uzman
laş tarafından denetim 
altında kullanıl
masının tıp camiasın
da özendirilmesi ve 
ilaç üreticileri ile 
pazarlamacıların 
faaliyetlerini bu ilke 
doğrultusunda 
sürdürmeleri sağlan
malıdır" şeklinde 
konuştu.

diye konuştu.
Dr. Berkem, çocuğun 
anne-babasını sigara 
içerken görmesinin 
kötü örnek teşkil ede
ceğini de vurgula
yarak, "Çocuk herhan
gi bir nesneyi sigara 
olarak hayal edebilir, 
sigara içiyormuş gibi 
tutabilir, ağzına 
götürebilir, üfleyebilir 
hatta külünü silkeliy- 
ormuş gibi yapabilir. 
Bu şekilde çocuk, 
sigara içerken 
gözlediği büyüğünün 
tüm hareketlerini bey
nine kaydeder ve taklit 
etmek üzere sigara 
içme hareketini tama
men öğrenir. Çocuk 
bu şekilde sigaraya 
görsel olarak alışır. 
Anne ve babasını 
sigara içerken gören 
çocukların ileriki 
dönemde sigara 
bağımlısı olma riski 
artar" dedi.

Uyku pozisyonunuz 
karakterinizi

ele veriyor
Surrey Üniversitesi 
profesörlerinden 
Chris Idzikovvski, altı 
uyuma pozisyonu 
olduğunu ve bunların 
anlamlarını ortaya 
çıkardı.
Büyük bir otel zin

cirinin müşterilerini 
daha iyi ağırlamak 
için yaptırdığı araştır
mayı yürüten 
ldzikowski, en 
popüler pozisyonun 
cenin pozisyonu 
olduğunu ve kadın
ların yüzde 51 'inin bu 
şekilde yatmayı ter
cih ettiğini saptadı. 
Araştırma göre, 

cenin pozisyonunda 
uyumayı seven kişil
er daha çok utangaç 
ve duygusal yönü 
ağır basan insanlar 
olarak belirtilirken; 
asker pozisyonu 
olarak tabir edilen, 
sırtüstü halde kollar 
yanlarda açık 
uyuyanlar ise sessiz 
ve ağzı sıkı karakter
ler olarak görülüyor.
Idzikovvski'nin 
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araştırmasında, yan 
yatar pozisyonda 
ayaklarını ve kollarını 
aşağı doğru uzatan
lar, sosyal ve çevre
siyle kolay iletişim 
kurabilen karakterler 
olurken, avuçlar 
yukarıya doğru açık
sa, kişi daha şüpheci 
bir karaktere sahip 
olduğu saptanıyor. 
Sırt üstü pozisyonun
da uzanıp kol ve 
bacaklarını ola
bildiğince uzatarak 
uyuyanlar, kulakları 
hassas olup, 
çevresindekileri iyi 
dinleyen ve takip 
eden kişilikler olarak 
göze çarpıyor. 
Araştırmaya göre en 
nadir görülen karak
terler ise, karnın 
üzerine yatıp, ellerini 
başın yanlarına koy
anlar olarak bildirildi, j 
Bu kişilerin karakter- ■ 
leri başkalarıyla bir
likte olmayı seven, 
sıcak kanlı ve gir
işken insanlar olarak 
belirtiliyor.
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AKP teli sate turnuvasında Osmangazi şampiyon oMı
Bursa İl 
Başkanhğı'nca 
düzenlenen 
1. Hah Saha Futbol 
Turnuvası 
finalinde, 
Yıldırım'ı 5-1 yenen 
Osmanğazi, kupayı 
müzesine götürdü. 
AK Parti İl Başkanlığı 
tarafından bu yıl 
ilki düzenlenen 
Hah Saha Futbol 
Turnuvası'nın 
finali Ufuk Spor 
Tesisleri'nde yapıldı. 
18 takımın 3 hafta 
boyunca kıyasıya 

mücadele ettiği 
turnuvanın 
finalinde Yıldırım 
İlçe Yönetimini 
5-1 yenen Mavi 
Beyazlı Osmangazi 
ekibi, ipi önde 
göğüslerken, 
üçüncü sırayı 
Kestel İlçe 
Yönetimi aldı.
Bursa'h Milletvekilleri 
Sedat Kızılcıklı, 
Mehmet Emin 
Tutan, Faruk 
Anbarcıoğlu ve 
Mustafa Dündar'ın 
yanı sıra İl

Başkanı Hayrettin 
Çakmak'ın da 
katıldığı 
turnuvada dereceye 
giren ekipllere

kupa ve plaketleri 
verildi.
Geçtiğimiz hafta 
içinde yapılan 
çeyrek final maçında

Osmangazi'ye 3-1 
yenilerek turnuvaya 
veda eden
Gemlik ekibinin 
Kaptanı

Enver Şahin, 
gelecek yıla daha d 
iyi hazırlanacaklarını 
ve yine iddialı 
olacaklarını söyledi.
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Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci toplantısında, imarla ilgili konular görüşüldük

"Terminal'i Biiyiikşehir yapacak” 
| Gemlik Belediye Meclis i ’n in Ekim ayı toplantısının İkincisi dün yapıldı. Belediye Meclisi’nde bir önceki, toplantıda imar komisiyonuna gönderilen 
I konular hakkında imar komisyonundan gelen raporlar okundu. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, her konunun mecliste konuşulması gereketiğini, 
| basında çıkan habere önem vermediğini söyledi. Gemlik’in ihtiyacı olan Terminalin Büyükşehir Belediyesince yapılacağı açıklandı. Sayfa 4’de
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Hoşgeldiri 
Ramazan

İslam aleminin en kutsal ayı ve 11 
Ayın Sultanı Ramazan, bugün 
başladı. Dün gece müslümanlar te
ravi namazı kıldılar, oruç' tutmak için 
sahura kalktılar. Ramazan imsakiye 
sini 4. sayfamızda bulabilirsiniz. ... U

Gemlik ve Umurbey’de hırsızlık olayları vatandaşları korkutuyör

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yine hırsızlar
Gemlik’teki en önemli suçların başında 

hırsızlık geldiğini bu köşede defalarca 
yazdım.

Dün sabah, Umurbey Belediye 
Başkanıyla birlikteydim. Gelen bir telefon 
ile beldeye girişteki bir villanın gece soyul
duğunu öğrendim.

Evime gittiğimde ise soyulan evin komşu
ma ait olduğunu gördüm.

Jandarma parmak İZİ arıyordu, ama bulu
namadı.

Hırsızların beğenmeyip bahçeye attığı 
cep telefonu ise çimenlerin üzerinde 
duruyordu.

Gemlik’te ise dört fotoğrafçının soyul
duğunu öğrenince, profesyonel hırsızlar 
yine iş peşinde dedim.

Gemlik’teki hırsızlık olaylarının önü bir 
türlü alınamıyor.

Hırsızlar adeta güvenlik kuvvetlerine 
meydan okuyor.

Geçtiğimiz hafta Prof. Dr. İbrahim 
lldırım’ın evi de soyulmuş.

Işyerimde karşı komşum, Ziraat 
Mühendisi Cengiz Bey’in özel arabası 
evinin önünden götürülmüştü..

Ne olacak bu durum bilmiyorum.
Hırsızlar kapı, pencere açmada İleri 

teknikler kullanıyorlar.
Vatandaşın yatak odasına kadar hırsız 

girebiliyorsa, söyleyecek söz bulamıyo
rum. Vatandaş tedirgin.

Umurbey Baytaş Zambak Villasında bir aile uyurken hırsız 
lar eve girerek, ev sahiplerini soydular. Gemlik’te ise dört 
fotoğrafçı dükkançsırayla soyuldu. Polis ve Jandarma iz 
bırakmayan hırsızların peşine düştü. Haberi sayfa 2’de

Gemlik’te dün dört fotoğrafçı bilinmeyen hırsızlar tarafından soyuldu. Umurbeyde bir villaya sahipleri yatarken 
girildi ve ne var ne yoksa götürüldü. Hırsızlık olaylarının profesyonelce yapılması vatandaşları tedirgin ediyor.

Eğitim-Sen Sendikası bir yazı üzerine üyesi Muzaffer Çiftçi’yi ve eşini savundu

Egitim-S^n’den gazeteciye kınama
Eğitim-Sen Sendikasın 
da düzenlenen basın 
toplantısında, yerel bir 
gazetenin yazarların
dan birinin köşesinde 
yazdığı yazıda, Şendi 
kanın yemeğinde, 
sendikalı öğretmen 
Muzaffer Çiftçi ile 
aralarında geçen olay
ları yanlış ve yanlı 
anlattığı iddia 
edilerek kınadılar. 
Açıklamada “Eğitim

Sen üyelerine saldırıla 
rın dün olduğu gibi 
bugünde sürdürüldü 
ğü" iddia edildi.
Çiftçi ve eşine yönelik 
olarak Köşe Yazarı 
Cemal Kırgız’ın açıkla
malarını araştırma 
yapılmadan yazılmış bir 
yazı olduğuna dikkat 
çekilerek, “Çiftçi, yeri 
doldurulmayacak kadar 
iyi bir eğitimcidir" 
denildi.

Kişisel tartış
mayı köşesine 
taşıyarak, öğret 
men hakkında 
soruşturma 
açılması duru
munda sorum
lusunun köşe 
yazarı olacağı 
belirtilen açık
lamada, ilgili makam
ların bu yazıyı dikkate 
almamaları da istendi. 
Açıklama sonunda,

“Tüm eğitim emekçi
lerin haklı mücadele 
terinin yanında olu
nacaktır” denildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETÎNKAYA

Zam Ay -e- mef Dün bank Ak Par.
Ekonominin iş bilmezleri düze çıkmak 

için yine kolay yola başvurdular.
Zam...
Akaryakıta yeni yapmışlardı.
Şimdi bütçe hedeflerine ulaşmak için 

yine düşünüyorlar.
Oran da yüksek.
Akaryakıtta yine yüzde beş.
TEKEL ürünlerinde yüzde onbeş.
Memura da yüzde beş.
Bir verip beş almak diye buna denir işte.
Ne yapsınlar..
IMF ve Dünya Bankası’nın ülkenin 

ekonomik politikasında yönlendirici rolü 
var.

Onlar ne isterlerse oluyor.
Aksini yapmak olanaksız.
Elimizi vermişiz bir kere...
Bırakın kolunuzu, vücudumuzu kurtar

mak olanaksız.
Elimiz kolumuz ekonomik kementlerle 

bağlı olunca çaresiz ne derlerse eğilip 
bükülüyoruz.

Üç kuruş kredi almak, AB’ye girmek için 
ulusal bağımsızlığı ciddi anlamda tehlikeye 
sokan iştekleri “esas duruşta” yerine 
getiriyoruz.

Ancak bir türlü düze çıkamıyoruz.
Aksine;
İşsizlik artıyor.
Sanayi eriyor.
Tarım göçüyor.
Uluslararası nitelikli dinsel motiflerle 

süslenmiş akçeli organizasyonlar, içeride 
mutlaka bulundukları işbirlikçileri ile ülke 
insanlarının gözünün yaşına bakmadan 
yüksek hedeflerine ulaşmak için yıkıp 
geçiyorlar.

Onlar, hak hukuk tanımazlar.
Vefa nedir hiç bilmezler.
Onlara göre hain her zaman haindir.
Bugün vatanı satanın ihanetinde sınır 

yoktur.
İşleri bitince işbirlikçilerini de bir kenara 

atarlar.
Yeni ufuklara yelken açarlar.
O halde;
Bizim ortak akılda buluşarak, sağ-sol 

ayırımını bir yana iterek ulusal değerleri 
mize, Ulusal Kurtuluş Savaşı geleneğimize, 
İstiklal Marş’ımıza ve Ay Yıldızlı 
Bayrağımıza cesurca, kararlılıkla sahip çık
mamızın tam zamanı.

İsmet İnönü’nün ünlü deyişini anımsa
tarak yazıya iki nokta koyalım:

"Bir memlekette namus erbabı en az 
namussuzlar kadar cesur olmazsa onları 
yenmek imkansızdır"

SgeöîyersoySi
Um ur bey Baytaş Zambak Villasında bir aile 
uyurken hırsızlar eve girerek ev sahiplerini 
soydular. Gemlik’te ise dört fotoğrafçı 
dükkanı sırayla soyuldu. Polis ve jandarma iz 
bırakmayan hırsızların peşine düştü.

Hırsızlar ilçemiz de 
cirit atıyorlar.
Kimliği meçhul 
hırsızlar, önceki
gece Umurbey 
Akköy Sokakta 
bulunan Baytaş 
Zambak Villasına
girdiler. Sabaha 
karşı saat O5.oo de 
ev sahiplerinin 
uyuduğu bir sırada 
ön camı özel
teknikleriyle açarak 
villaya giren 
hırsızlar, ev

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey’de Baytaş Zambak villasına giren hırsızlar, ev sahipleri 
uyurken cep telefonlarını, ziynet eşyalarını ve paralarını çaldılar. 
Jandarma hırısız giren villada parmak izi araştırması yaptı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

telefonlarını, 
ziynet eşyalarını, 
para cüzdanlarını 
alarak kaçtılar. 
Sabah uyanan 
Villa Sahibi 
Selçuk Çelikten, 
evinin soyul
duğunu anlayarak 
durumu 
jandarmaya 
bildirdi. Jandarma 
incelemesinde 
uykudaki ev 
sahiplerine 
uyutucu sprey sık
tığını saptadı. 
Gemlik İlçe 
Jandarma
Komutanlığı teknik 
elemanları, villaya 
gelerek, parmakizi 
araştırması yaptı. 
Ancak, hırsızların 
eldiven kullandığı 
saptandı.
Bu arada hırsızların 
beğenmediği bir 
cep telefonunu ve 
bazı kimlikleri 
bahçeye attıkları 
görüldü.
FOTOĞRAFÇILAR 
SOYULDU 
Öte yandan 
ilçemizde de 
önceki gece, bir

dizi hırsızlık olayı 
gerçekleşti.
Kumla yolunda 
bulunan Foto 
Sinan, İstiklal 
Caddesi Fırın 
Sokaktaki Foto 
Mustafa, eski 
Belediye karşısında 
bulunan Foto 
Neşe ve Foto 
Dilek’in işyerlerine 
giren hırsızlar, 
dijital fotoğraf

makinalarını, 
kameraları ve 
kıymetli fotoğraf 
makinaları ile 
bilgisayar 
yazıcılarını alarak 
kayıplara karıştılar. 
Hırsızlar, ayrıca 
işyerlerinin 
kasasında bulunan 
paraları da 
götürdüler. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri

işyerlerinde 
yaptıkları parmak 
izi araştırmasında 
ize rastlayamadılarJ 
Hırsızlarla ilgili 
soruşturma ye 
araştırma sürüyor. 
İlçe jandarma 
ekipleri Gemlik $ 
Bursa ve Yalova I 
yolunda sıkı 
güvenlik önlemi 
alarak hırsızları * 
gün boyu aradı.

Gemlik Jandarması, Selçuk Çelikten’e ait villada yaptığı araştırmada, 
hırsızların uykudaki ev sahiplerine sprey sıktığını saptadı. Geçtiğimiz 
hafta emekli Prof. Dr. İbrahim lldırım’ın evinin soyulduğu öğrenildi. J
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Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan kursa katılan 40 emlakçı esnafına iletişim, insan ilişkileri ve aydınlatıcı bilgiler verildi

“Emlakçılar korkulu
kişiler olmayacak”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Mesleki Eğitim 
Merkezi'nde üç gün 
süren kursa katılan 
40 Emlakçı, "Korkulu 
insanlar" imajını sile
ceklerini söylediler. 
Kursun ilk iki gününde 
Bursa Işkur'dan (İşçi 
Bulma Kurumu) 
Hüseyin Şen'in 
Emlakçılara yönelik 
verdiği ders ve bilgiler 
kursa katılanları 
memnun etti.
Şen, Emlakçı esnafına 
İletişim, İnsan ilişkileri 
ve Pazarlama konu
larında aydınlatıcı 
bilgiler verdi.
Gemlik, Küçük 
Kumla, Umurbey ve 
kurşunlu'dan katılan 
40 emlakçı, yaşadıkları 
sıkıntının öncelikle 
Ziraat Bankası'na 
harç yatırırken 
kaybettikleri zaman 
olduğunu öne 
sürdüler ve 
"Bize Bankada 
öncelik tanınmasını 
istiyoruz" 
dediler.

ÖNCE 
GÜLERYÜZLÜ OLUN 
Mesleki Eğitim 
Merkezi’ndeki kursa 
katılan Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 
Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü Erçin 
Bekmezci'nin yanı sıra 
konuşmacı olarak 
katılan Tapu Sicil 
Müdürü Vekili Zehra 
Çakıcı ile Belediye 
Emlak Şefi Ali Akyol, 
Emlakçilik yapanlar
dan öncelikle müşteri
lerine ve iş yaptıkları 
birimlere karşı 
güleryüzlü olmalarını 
istediler.
Tapu Sicil Müdürü 
Vekili Zehra Çakıcı, 
satış işlemleri ve 
gerekli evrakların mut
laka tutulması gerek
tiğinin altını çizerek, 
"Emlakçı olmak tapu 
takibi yapmak 
değildir" dedi. 
Bu işi kanuni olarak 
yaprnakisteyen 
emlakçının öncelikle 
satıcıdan vekalet 
alması gerektiğini

İnan Tamer

Karagöz oynatmalı...
Saadet Partisi İlçe Başkanı 
Sn. Recep Aygün’ün Belediye 
Başkanına yönettiği beş 
sorudan biri şu: 
“Ramazan için ne 
düşünüyorsunuz?” 
Başkan ne düşünür bilmem ama., 
Karagöz oynatmalı.
Bir zamanlar Karagöz ramazanların 
vazgeçilmez eğlencesi idi de...

. Mübarek Ramazan insanlığa kutlu olsun....

hatırlatan Çakıcı, 
"Güleryüzlü ve hata 
yapmadan hızlı çalış
mak gerekir. Herkes 
işinin öncelikle yapıl
masını ister, ama 
tapudaki elemana 
evrakları incelemesi 
için zaman gerekli" 
şeklinde konuştu. 
Emlak işi yapanın yarı 
tapucu olduğuna 
dikkat çeken Zehra 
Çakıcı, "Emlakçıların 
bizim bildiğimiz konu
ları bilmeleri gerekir. 
Emlakçı hiçbir zaman 
bizi müşterisiyle yüz 
yüze getirmemeli.
Sizlerden doğru evrak , 
ve anlayış bekliyoruz" 
mesajını verdi.
EMLAKÇI 
MÜŞTERİSİNİ 
KANDIRMASIN 
Belediye Emlak Şefi 
Ali Akyol ise, Emlakçı 
esnafına vergi usul 
kanunu ile yeni çıkan 
emlak yasaları hakkın
da bilgiler verirken, 
satacakları emlakin 
geriye dönük tüm 
borçlarının alıcıya 
bildirilmesi gerektiğini 
söyledi.
Akyol, "Emlakim satan 
vatandaş az vergi ver
mek için fiyatı düşük 
göstermek ister, 
bunun zararını ise yıl
lar sonra alıcı olan kişi 
çeker. Belediye rayiç 
bedelleri belli olan 
emlakin değerini 
kesinlikle düşük 
göstermeyin. Satıcı 
istesede buna kesin
likle 'evet' demeyin" 
ikazında bulundu.
Ali Akyol, ayrıca, 
Küçük Kumla, 
Umurbey ve Kurşunlu 
beldelerinde emlak 
rayiç bedellerinin 
Gemlik'in en pahalı 
semtinden kat kat 
fazla olduğuna dikkat 
çekerek, "Rayiç

bedeller belirlenirken 
siz emlakçılar çok 
dikkatli olun, aklınıza 
yatmayan yerlere 
itirazda bulunun.
Vatan daşlar bunu 
takip edemezler, ancak 
sizler yaptığınız işin 
gereği mutlaka takipçi 
olun" önerisinde 
bulundu.
YAKA KARTI 
OLACAK 
Esnaf Odası başkanı 
İbrahim Talan, Pazar 
tesi akşamı Mesleki 
Eğitim Merkezinde 
yapacakları sınav 
sonucunda Odaya 
kayıtlı üyelerine 
Emlakçilik yapa
bilmeleri için sertifika 
vereceklerini açıkladı 
ve "Kendilerine 
yakalarına takmak için 
kart vereceğiz.
Bılndan sonra 
emlakçilik yapanlar iş 
takibi için gittikleri 
tapu ve belediyede bu 
kartlarla tanınacaklar" 
açıklamasını yaptı. 
Talari, alınacak serti
fikanın ileride emlak 
çılar için verilecek 
Ustalık Belgesi almada 
kolaylık sağlayacağını 
da sözlerine ekledi.
BİRLİK OLUN 
Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü Erçin 
Bekmez ci'de 
Emlakçılara yönelik 
yaptığı açıklamada, 
birlik olmaları 
çağrısında bulundu. 
Bekmezci, "Tük 
emlakçılar aynı 
görüşte iş yapmak 
istiyorlarsa birlik 
olmaları şart. 
Şu anda nasıl bir 
araya gelebiliyorsanız 
bundan sonra da 
aynı çalışmayı yapın. 
Meslekte eğitim ve 
bilginin şart olduğunu 
sakın unutmayın"' 
şeklinde konuştu.

(AB) ve Gemlik

Avrupa Birliğinde iki hedef var.
- Verimlilik.
- Ve. Rekabet
Verimliliğin sağlanaması için alt 

yapıya önem vermişler.
Tarıma 1961 yılından beri destek 

vermişler.
- Tarımda makineleşmişler.
- Ve. Tarım arazilerini bütün tut

muşlar.
Türkiye’de tarım arazilerindeki ve 

rimin düşmesi arazilerin bölünmesin- 
dendir.

Miras yoluyla bölünen araziler, 
tarım da verimi düşürmüştür.

(AB) üye ülkelerinde şimdi yeni bir 
endişe var.

Tarımdaki fazla ürün ne olacak.
Bunun da kolayını bulmuşlar.
Çiftçiye topraklarının (%10) unu boş 

bırak, sana destek verelim demişler.
Balıkçılık ve hayvancılık konusu da 

ciddiye alınmış.
- Av zamanları
- Avlanma şartları
- Bu konuyla uğraşan vatandaşlara, 

kredi ve donanım desteği hep ciddî 
çalışmalar sonucu belirlenmiş.

Her üyeye eşit rekabet şartları 
sağlanmış.

Sanayi de öyle yapılmış.
(KÜBİ) lerde öyle yapılmış.
Aslında, (AB) üyeliğinde, en fazla 

etkilenecek merkezlerden biri de, 
Gemlik olacak.

Gemlik’te:
- Tarım var.
- Balıkçılık var.
- Turizm var.
- Sanayi var.
- (KOBİ) ler var.
Görüşmeler sürdükçe, Gemlik’in ne 

alıp ne vereceği daha da netleşecek.

GÜNÜN SÖZÜ
Tanrı,
Dolu ellere değil, 
Temiz ellere bakar.

“Syrus”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN

GEMUK
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Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci toplantısında, imarla ilgili konular görüşüldü.

Terminal’i Büyükşehir yapacak
Seyfetin ŞEKERSÖZ

Dün yapılan Belediye 
Meclis toplantısında, 
geçtiğimiz hafta imar 
komisyonuna havale 
edilen tüm konular 
görüşülerek, 
karara bağlandı.
21 üyeyle toplanan 
Belediye Meclisi 
ilk olarak Ali 
Okuroğlu'nun verdiği 
Aşevi'ne yardımsever 
vatandaşların bağış 
yapmaları için 
meclisin olurunu 
alma önerisi, oy çok
luğu ile kabul edildi. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal Aydın 
Aybey, komisyonda 
görüşülen konular 
hakkında meclise 
bilgi verirken, 
Büyükşehir yetkisine 
geçen Terminal 
konusunun bundan 
sonra Gemlik" 
Belediye 
Meclisi’nde 
görüşülemeyeceğini

bildirdi.
Çevre yolunun 
dışında kalan ve 
Haziran ayındaki 
meclis toplantısında 
"Belediye hizmet 
alanı" yerine "Eğitim 
alanı" olarak işlen
mesi gereken arsanın 
düzeltilerek, tekrar 
belediye hizmet alanı 
olarak kabulü oy 
birliği ile kabul edildi. 
Bu konuda, Başkan 
Mehmet Turgut'un 
mikrofonu kapatarak 
meclise bilgi 
vermesini yasalara 
ne derece uygun 
olduğunu soran 
MHP'li Osman Doğan, 
geçtiğimiz hafta 
verdiği "Meclisin 
şeffaf olması" 
teklifine uygun 
düşmediğini söyledi. 
BÜYÜKŞEHİR 

r ŞEMSİYESİNDE
DEĞİLİZ 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal Aydın 

Aybey ile Osman 
Doğan'ın biranda 
anlaşmazlığa düştüğü 
anda ise, AKP 
Meclis Grup Başkanı 
Ali Okuroğlu söz 
alarak yaptığı 
konuşmayla ortamı 
yumuşattı.
Okuroğlu, Gemlik'in 
Büyükşehir'e 
bağlanmasıyla 
her şeyi Büyükşehir'e 
bırakmadıklarını 
belirtti. Okuroğlu, 
"Meclisimizden 
çıkan kararları 
Büyükşehir'e ileti - 
yoruz. Bu meclis 
Büyükşehir'in 
şemsiyesi altına 
kesinlikle girmez. 
Gemlik'in sesi her 
zaman platformun 
en üst seviyesinde 
yer almaktadır ve 
alacaktır" şeklinde 
konuştu.
KAVGA ADAMI 
DEĞİLİZ 
Mecliste alınan

kararları dışarıda 
basın yoluyla eleştir
menin yanlış olduğu 
yönünde konuşma 
yapan Başkan 
Mehmet Turgut, bun
ların doğru olamaya
cağını savundu.
Başkan Turgut, 
‘‘Meclis üyeleri bura
da her ortamda fikir
lerini ortaya koyabilir
ler. Ben basında 
çıkan yazılara önem 

vermiyorum. Biz 
kavga adamı değiliz." 
şeklinde konuştu. 
Mecliste görüşülen 
özellikle imar 
konusundaki çalış
maların Büyükşehir 
yasalarına uyum 
sağlaması yönünde 
yapılması hazırlan
ması istenirken 
TEDAŞ tarafından 
Enerji hatlarının yer
den geçirilmesi istemi 

yakında başlanılması 
beklenen doğalgaz 
çalışmaları ile birlikte 
yapılması kararı 
alındı.
Ayrıca, Hacı Bektaş-ı 
Veli Derneği’nin yap
makta oldukları 
binanın "Sosyal ve 
Kültürel alan" istemi _ * 
ise gerekli projenin 
getirilmesinden sonra 
görüşülmesi 
kararı alındı.

Ramazan-ı Şerifiniz Mübarek Olsun
GEMLİK’E AİT 2004 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

Keleş, Orhangazi: 1 dak. önce - Yenişehir, İnegöl: 2 dak. önce, İznik: 3 dak. önce, Mudanya, Büyükorhan : 1 dak. sonra 
M.K. Paşa, Karacabey : 3 dak. önce BAYRAM NAMAZI: 07.32 İmsakiye Saatleri Diyanet İşleri Başkanlığından alınmıştır.

RAMAZAN GÜNLER İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI |

1 15 Ekim Cuma 05:42 07:07 12:57 16:00 18:34 19 52__

2 16 Ekim Cumartesi 05:43 07:08 12:56 15:59 18:32 19
50 "1

3 17 Ekim Pazar 05:44 07:09 12: 56 15:58 18:31 19
49 |

4 18 Ekim Pazartesi 05:45 07:11 12:56 15:57 18:29 19 47__

5 19 Ekim Salı 05:46 07:12 12:56 15:55 18:28 19 46

6 20 Ekim Çarşamba 05:47 07:13 » 12:56 15:54 18:26 19 45

7 21 Ekim Perşembe 05:48 07:14 12:55 15:53 18:25 19 43

8 22 Ekim Cuma 05:49 07:15 12:55 15:52 18 : 23 > 19 42

9 23 Ekim Cumartesi 05:50 07:16 12: 55 15: 51 18:22 ___ 19 41___

10 24 Ekim Pazar 05:51 07:17 12:55 15:50 18:21 ___ 19 ~39

’ 11 25 Ekim Pazartesi 05:52 07:18 12:55 15:49 18:19 19 38

12 26 Ekim Salı 05:53 07:19 12:55 15:48 18:18 ___ 19 37

I 13 27 Ekim Çarşamba 05:54 07:20 12:55 15:47 18:17 ___ 19 36

i 14 28 Ekim Perşembe 05:55 07:22 12:55 15:46 18:15 ___ 19 34__

15 29 Ekim Cuma 05:56 07:23 12:54 15:45. 18:14 19 "33

16 30 Ekim Cumartesi 05:57 07:24 12:54 15:44 18 :13 19 32__

1 17 31 Ekim Pazar 04:58 06:25 11: 54 14:43 17:12 18 31
| 18 1 Kasım Pazartesi 04: 59 06:26 11 :54 14:42 17:10 ___ 18

*30 |

[ 19 2 Kasım Salı 05:00 06:27 11 : 54 14:41 17:09 18
29 |

[ 20 3 Kasım Çarşamba 05:01 06:28 11 : 54 14:40 17:08 18
28 |

I 21
4 Kasım Perşembe 05:02 06:30 11 :54 14:39 17:07 18

27 1

i 22 5 Kasım Cuma 05:03 06:31 11 : 54 14:38 17:06 18 26

23 6 Kasım Cumartesi 05:04 06: 32 11 :54 14:37 17:05 18 25__

t 24 7 Kasım Pazar 05:05 06:33 11 : 54 14:37 17:04 18
"24 1

■ 25 8 Kasım Pazartesi 05:06 06:34 11 : 55 14:36 17:03 18
23 |

" 26
9 Kasım Salı (Kadir Gecesi) 05:07 06:35 11:55 14:35 17:02 18 22

27 10 Kasım Çarşamba 05:08 06:36 11 :55 14:34 17:01 18 22

₺ 28 11 Kasım Perşembe 05:09 06:38 11 :55 14:33 17:00 18 21 |

R 29 12 Kasım Cuma 05:10 06:39 11: 55 14 :,33 16:59 18 20__
R 30

13 Kasım Cumartesi 05:11 06:40 11 :55 14: 32 • 16:58 • 18 19 |

AKP’li gençler, 
tüketicilere broşür

dağıttılar
AK Parti İlçe Gençlik 
Kolları, Dünya 
Tüketici Hakları Günü 
nedeniyle ilçe pazarın
da tüketicilere yönelik 
açıklamalı broşür 
dağıttılar.
Dağıtılan broşürde, her 
tür malın ne şartlarla 
alınıp, kusurlu çıktığın
da nelerin yapılması 
gerektiği en ince 
ayrıntıyla açıklanırken 
kapıdan satışlarda 
ise nelere dikkat 
edilmesi gerektiği 
anlatıldı.
AK Parti Gençlik 
Kolu Başkanı Gencay 
yılmaz, bu konuda 
yayınladığı açıklama
da, 1920'li yıllarda 
dünyada başlayan 
tüketici hakları ile ilgili 
çalışmaların Türkiye'de

ilk olarak 1930'lu 
yıllarda sınırlı olarak 
başlatıldığına 
dikkat çekti.
1970’li yıllarda 
gelişerek hızlanan 
tüketim kooperatif ! 
terinin kurulması ile 
yaygınlaşan tüketici 
haklarının TSE'nin 
kurulmasıyla da 
desteklendiğini 
hatırlattı.
AK Parti gençleri 
olarak insanlarımızın 
tüketici hakları 
konusunda daha 
bilinçli olmalarını 
istediklerini söyleyen f > 
Gencay Yılmaz, 
"Vatandaşlarımızı 
tüketici hakları 
konusunda bil
gilendirmek bizim 
görevimizdir" dedi. J
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sssS” ^^fKAÇMAl V/ivi □ Müşterilerin ihtiyacına J "** '

en çok 30 dk. cevap ver» ■* * I

□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek

? PIHHR
Yaşam

.nfekte işlemine tabi tutula» 
anaların dolumu,  tamr^ 

^amda ve'beştin’

Pınarım

Ramazândı ' 
Şerifiniz 

Mübarek Olsun.

damaca»..Hiiyenik bir orta*.w -*>eden gerçek

Düşük sodyum oram sayesin' 

şişkinlik yapmaz, 
''hatlıkla  tüketilir

Tüm dünyada kabul gön hm?PinHR özel polikarbon ambalajındadır.

PİHAr ^ez müşterilerimizce açılma garantisi 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı1 mevcuttur

%

%>.

ma
4-

V

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ
8. 30 - 20.30

PAZAR GÜNÜ 10.OO - 18.oo’de 
HİZMETİNİZDEYİZ

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg /1
Sülfat 8.0 mg /1
Klorür 3.9 mg /1
Nitrat YOK

PÎhâR Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir

pTnâR AYYILDIZ SU ve GIDA
Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd. 
No : 132/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 49 41 

(0.224) 513 49 42
Cep : (0.532) 277 51 10

Egemen AYYILDIZ
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Giyim eşyası alırken
dikkat edilmesi gerekenler
Giyim eşyası alırken 
bilinçi bir tüketici 
olmak için dikkat 
edilmesi gerekenler 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın 
sitesinde sıralanıyor. 
İşte dikkat edilmesi 
gereken noktalar: 
İlk adımda "Neye" 
ihtiyacınız olduğunu 
doğru olarak sap
tayabilmek için hali 
hazırda sahip 
olduğunuz giyim 
eşyalarının bir lis
tesini çıkarınız. 
Daha sonra bu list
edeki giyim 
eşyalarını; günün 
şartlarına uygunluk 
ve giyilebilme açısın
dan gözden geçir
erek, küçük düzelt
melerle günün şart
larına uydurabilecek
lerinizi ayırınız.
Bütün bunlardan 
sonra ne tip giyim 
eşyalarınızın eksik 
olduğunu düşünüp 
gerçek ihtiyaçlarınızı 
saptayınız.
Saptadığınız 
ihtiyaçlarınızı önem 
ve öncelik sırasına

koyarak listeleyiniz. 
Daha sonra ihtiyaç 
olarak saptadığınız 
giyim eşyalarının 
renk, model, kumaş 
cinsi vb. özelliklerini 
belirleyiniz.
Satın alacağınız 
giyim eşyasının sitili
ni ve modelini sapta
mada yaşantı biçi
minizi ve en sık giy
diğiniz giyecekleri 
düşünmek size 
yardımcı olabilir. 
Daima sade ve çeşitli 
faaliyetler için kolay
ca kullanabileceğiniz 
giyim eşyalarının 
seçilmesi, aşırı dere
cede modaya bağlı 
giyim eşyalarının ter
cih edilmemesi daha 
doğru bir davranıştır. 
Satın alınacak giyim 
eşyalarının renk 
kombinasyonlarına 
dikkat edilerek her 
türlü renkle kolayca 
uyum sağlayabilecek 
renkleri tercih ediniz. 
Satın almayı 
düşündüğünüz giyim 
eşyalarının 
kumaşlarının farklı 
mevsimlerde ve uzun

süre giyilebilen, 
kolayca yıkanabilen, 
dayanıklı ve buruş
mayan bir kumaş 
olmasına özellikle 
dikkat ediniz.
Satın alacağınız 
giyim eşyalarının yan 
ürünlerini, örneğin; 
düğme, fermuar, 
astar vb. dikkatle 
kontrol ediniz.
Satın alacağınız 
giyim eşyalarının 
kumaş cinsini, uygu
lanacak bakım ve 
temizlik yöntemlerini, 
satın almadan önce 
mutlaka öğrenip, 
bakım ve temizlen
meleri konusunda 
bilgi verici etiketleri 
olan giyim eşyalarını 
tercih ediniz.
Herhangi bir nedenle 
değiştirme söz 
konusu olduğunda 
kullanmak üzere 
mutlaka satış fişi 
alınız ve saklayınız. 
Giyim eşyalarının 
maliyetinin onların 
bakımı ve temizlen
meleri için har
canacak para ile 
giderek artacağını

unutmayınız. 
Alışverişe çıkmadan 
önce bir harcama 
planı yaparak kaç 
İirahk bir giyim 
eşyası satın alabile
ceğinize karar 
veriniz.
Planlamayı gerçekçi 

yapabilmek için 
piyasada bulunan 
giyim eşyalarının 
fiyat ve kalitesini 
değişik yerlerden 
kontrol ediniz.
Tüm bu planla
maların ailedeki her 
fert için ayrı ayrı 
yapılması, bir yıllık 
veya son bir kaç 
aylık giyim ihtiy
acının belirlenmesi 
ihtiyacınız olmayan 
ya da çok seyrek gi 
yitebilecek bir giyim 
eşyasını satın 
almanızı önleyerek 
alışverişe bilinçli bir 
yön verir.
Ayrıca mevsim sonu 
ucuz satışlardan 
yararlanmayı kolay
laştırarak harca
malarınızı kontrol 
altına almanızı 
sağlar.

I
ıvı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. ' 513 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. 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 51312 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 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

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ah Baydar

RAMAZAN AYI 
GELİNCE

İner semadan melekler
Ramazan ayı gelince
Kabul olur hep dilekler
Ramazan ayı gelince

İftar vakti sofra hazır 
Kimi eve uğrar hızır 
Gönüllere dolar huzur
Ramazan ayı gelini e

Al imanından hızını
Dindir yürekten sızını
Kıl teravih namazını
Ramazan ayı gelince

Fakir fukarayı gözet
Dinden diyanetten söz et 
Edilir günahlar azat 
Ramazan ayı gelince

Verirsen malından zekat
Artırır rabbim kat bi kat
Verilir mümine berat
Ramazan ayı gelince

İmansız yürek bir hurda 
Nur doğar gönle sahurdu 
Rahmet iner kuşu kurda 
Ramazan ayı gelince

Ondadır kadir gecesi
Kadrini bilmez nicesi
Doğan aşkın ne yücesi
Ramazan ayı gelince

1® M1Â

M hrt CaİB
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 
2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 53 67
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Eski banknottan 
mobilya olur mu?

SSK aile hekimliği 
asistanlarına formül arıyor

Yeni Türk Lirası'nın 
(YTL) kullanılmaya 
başlanmasının ardın
dan aşamalı olarak 
tedavülden kalkacak 
yaklaşık bin 600 ton 
eski banknotun geri 
kazanımı, kapsamlı bir 
araştırmayla ortaya 
çıkarılacak.
TÜBİTAK, Merkez 
Bankası'nın talebi 
doğrultusunda, imha 
edilecek eski ban
knotların izolasyon 
malzemesi, asfalt ile 
karıştırılarak yol 
yapımında kullanımı, 
parke ve mobilya ya 
da katı yakıt olarak 
kullanılabilirliğini 
araştıracak.
Merkez Bankası "Eski 
Banknotların Bertaraf 
Yönteminin 
Belirlenmesi Projesi" 
çerçevesinde,

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

TADINA
DOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

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

Tel : (0.224) 513 69 50

TÜBİTAK ile protokol 
imzaladı.
Proje kapsamında, 
YTL'ye geçişin ardın
dan tedavülden 
kalkan banknotların 
imhasıyla ortaya çıka
cak kırpıntıları geri 
kazanma veya en 
uygun bertaraf yönte
mi belirlenecek.
TÜBİTAK uzmanları, 
kırpıntı haline getir
ilen banknotların katı 
yakıt olarak kullanıla
bilirliği, katı atık 
düzenli depolama 
alanlarında depolan- 
abilirliği, tarımsal ve 
evsel atıklar ile birlik
te kompost tesisinde 
uzaklaştırılması 
imkanlarının değer
lendirilmesinin yanı 
sıra, izolasyon 
malzemesi olarak 
kullanımı, yol 

yapımında asfalt ile 
karıştırılarak kul
lanımı, parke ve 
mobilya olarak kul
lanımını araştıracak. 
Eski banknotların 
kağıt olarak geri 
kazanılıp değer
lendirilmesi ile katı 
yakıt olarak kullanıla
bilirliği Hava Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği 
çerçevesinde emisyon 
ve ısıl değeri açısın
dan da incelenecek. 
Eski banknotların 
üzerindeki mürekkep
lerin imha sonrasında 
kullanımı da uzman
larca değerlendirile
cek. Bu konuda ilave 
masraflar çıkmazsa 
eski banknotların 
mürekkebinden de 
yararlanılıp 
yararlanılamayacağı 
belirlenecek.

- SSK'da görev kanalıyla SSK dağıtılan ek Genel
yapan aile hastanelerinde ödemelerden Müdürlüğü,
hekimliği asis ihtisasını yararlanamıy aile hekimliği
tanları, Sağlık yapan asistan or. TUS asistanlarını
Bakanlığı lara, SSK'daki kılavuzunda, uygulamaya
kanalıyla bura diğer hekim kadrosu Sağlık dahil etmek
da ihtisas lerin aldığı ek Bakanhğı'nda için harekete
yaptıkları ödemeden pay kalmak üzere geçti.
nedeniyle, verebilmek için eğitim has Başhekimlikler,
ek ödemeler formül tanelerinde asistanlardan
den yarar aranıyor. çalışacak ek ödemeden
lanamıyor. Nisan ayında aile hekimliği yararlanmak
Aile hekimliği yapılan Tıpta asistanlarının istediklerine
asistanlarının Uzmanlık ek ödeme dair dilekçe
mağduriyetini Sınavı (TUS) ile almayacağına alarak hukuk
gidermek için SSK eğitim ve dair bir ibare müşavirliğine
el ele veren araştırma has bulunmadığını gönderdi.
hastane taneleri, Sağlık ifade eden Hukuk
başhekimlikleri Bakanlığı adına asistan hekim müşavirliğin
ve SSK Sağlık aile hekimliği ler, mağ den olumlu
İşleri Genel uzmanlığı eğiti duriyetlerini sonuç çıkması
Müdürlüğü, mi için asistan dile getirdiler. durumunda,
hukuk hekimler aldı. Bunun üzerine aile hekimliği
müşavirliğin Fakat mevzuat bazı SSK asistanlarına
den görüş bek gereği bu asis başhekimleri da ek
liyor. Sağlık tanlar, diğer ve SSK ödemeden
Bakanlığı hekimlere Sağlık İşleri pay ödenecek.

Çizjifctatf Birlere Sat
Özellikle 5-10 yaş 

grubundaki çocuk
ların ilgisini çeken 
ve eğlendirici olan 
çizgi filmlerde kul
lanılan argo sözcük
ler dilin gelişmesini 
önlediği belirtildi. 
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ana 
Çocuk Sağlığı 
Şube Müdürü 
Dr. Ülkü Oğuz, 
çizgi filmlerin, 
hafızayı hazırlayan 
hücrelerin en hızlı 
bölündüğü ve 
öğrenme yetisinin 
en hızlı olduğu 
dönemde çocuk
ların ilgisini çektiği
ni ifade ederek, 
"Çocuğun ilgi odağı 
olan bazı çizgi film
lerde yer alan 
fazla sayıdaki 

argo sözcük 
kullanımı ile 
çocuğun dil 
gelişimi olumsuz 
yönde etkileniyor. 
Çocuğun bu yaşlar
da anadil öğreni
minin en yüksek 
düzeyde olduğu 
düşünülürse, 
ileride sıkıntı

doğabilir" dedi. 
Çocuğun anadili ; 
öğreniminde ailenin 
birinci derecede rol 
oynadığını belirten 
Dr. Oğuz, kitle 
iletişim araçlarının 
da önemine dikkat 
çekerek, "Kitle 
iletişim araçları 
bugün her alanda 
olduğu gibi 
çocuğun anadili 
öğreniminde de 
önemli rol oyna
maktadır.
Anne babaların, 
televizyonu yalnızca 
çocuğu susturmak 
için bir araç olarak 
görmemeleri, 
çocuğa zararlı 
olabilecek program
ları seçmede 
duyarlı olmaları 
gerekmektedir.
Aksi halde 
ebeveynler 
çocuklarının, 
derdini yalnızca 
Türkçe'yle 
anlatamayan, 
yarı İngilizce 
yarı Türkçe 
konuşan ve 
gramerleri dahi 
birbirine karıştıran 

yetişkinler olmaları
na istemeden de 
olsa katkıda bulun
muş olacaklardır" 
diye konuştu. 
Çocukların, 
'Kahretsin, 
hey ahbap, lanet 
olsun' gibi 
kültürümüzle ilgisi 
bulunmayan ve bu 
sebeple Türkçe'de 
yeri olmayan 
ifadeleri, günlük 
hayata taşıdıklarını 
ve bunun da 
çocuğun anadili 
öğreniminin en hızlı 
olduğu dönemde 
gelişmesini bir 
anlamda 
baltaladığı öne 
sürüldü. Uzmanlar, 
sadece çocukların 
değil, yetişkinlerin 
de 'Kendine iyi bak', 
'Çay alır mısın* 
,'Transa geçmek'* I 
'Full yapmak' gibi 
Türkçe'de bulun
mayan ancak çeviri 
yoluyla dilimize 
giren ifadeleri gün
lük hayatlarında 
sıkça kullandıklarını 
kaydetti.
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Çakıcı İstanbul Adliyesi’nde “Ekonominin
Alaattin Çakıcı 
Viyana'dan 
Türkiye'ye getirildi. 
Atatürk 
Havalimanı'na tarifeli 
uçakla getirilen 
Çakıcı, Beşiktaş'taki 
İstanbul Adliyesi'ne 
götürüldü. Peki, 
Çakıcı hangi suçlar
dan yargılanacak? 
İşte kabarık liste... 
"Çıkar amaçlı suç 
örgütü elebaşısı" 
Alaattin Çakıcı, 
tutuklu bulunduğu 
Avusturya'dan 
Türkiye'ye getirildi. 
Viyana Eyalet 
Mahkemesi'nin 
iadesini kararlaştır
masının ardından 
önceki gün 
Avusturya'ya giden 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü İnterpol 
Daire 
Başkanlığı'ndan bir 
ekip ile Alaattin 
Çakıcı'yı Viyana'dan 
getiren THY'nin tar
ifeli uçağı, saat 13.30 
sıralarında 
İstanbul'a indi. 
Çakıcı'yı getiren 
"Boeing 737" tipi 
"Bergama" adlı 
uçağın körüğe 
yanaşmasının ardın
dan çevrede geniş 
güvenlik önlemi 
alındı.
Elleri kelepçeli 
olduğu gözlenen 
Çakıcı, kollarına 
giren güvenlik 
görevlilerinin 
eşliğinde uçaktan 
indirilerek 
"akrep" adı verilen 
polis aracına 
bindirildi

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 .
1 KENT GAZETELERİNE 1
I İLAN ve REKLAM ALINIR |
I KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

Atatürk 
Havalimam'ndan 
çıkarılan Çakıcı, 
polis ekipleri 
eşliğinde 
Beşiktaş'taki İstan
bul Adliyesi'ne 
götürüldü.
4 AYRI DAVADA, İLK 
KEZ HAKİM 
KARŞISINA 
ÇIKACAK 
Avusturya'dan 
Türkiye'ye iade 
edilenAlaattin Çakıcı, 
Fransa'dan iadesi 
sırasında kabul 
edilen prosedür 
gereği yargılana- 
madığı Tevfik 
Nurullah Ağansoy ve 
eski eşi Nuriye 
UğurKılıç'ın 
öldürülmesi, borsacı 
Adil Öngen'in 
yaralanması ile 
Türkbank ihalesine 
fesat karıştırılmasına 
ilişkin 4 ayrı davada, 
ilk kez hakim karşısı
na çıkacak.
"Karagümrük Spor 
Kulübü Lokali 
Baskını Davası" kap
samında verilen 3 yıl 
4 aylık hapis cezası 
Yargıtay'ca onanarak 
kesinleşen Çakıcı, 
bu cezasının 
infazının tamamla

ması için yaklaşık 
6.5 ay cezaevinde 
kalacak.
Aynı dava kapsamın
da "müessir fiil" 
suçundan çarp
tırıldığı 1 yıl 8 ay 21 
günlük hapis cezası 
Yargıtay'ca bozulan 
Çakıcı, bu suçla ilgili 
olarak İstanbul 9.
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
yeniden 
yargılanacak.
Alaattin Çakıcı, 
yasadışı yollardan 
yurtdışına çıkışının 
ardından "Türkbank 
ihalesine fesat 
karıştırmak" ve 
"Cürüm işlemek 
amacıyla teşekkül 
oluşturmak" 
suçlarından hakkın
da açılan davada da 
hakim karşısına 
çıkacak.
AĞANSOY 
CİNAYETİ DAVASI 
Çakıcı, Fransa'dan 
iade prosedürü 
gereğince daha 
önce yargılana- 
madığı Tevfik 
Nurullah
Ağansoy'a yönelik 28 
Ağustos 1996 tari
hinde Bebek'te 
düzenlenen silahlı 

saldırıda Ağansoy'un 
da aralarında bulun
duğu 4 kişinin 
öldürülmesine ilişkin 
İstanbul 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde ilk 
kez hakim önünde 
olacak.
Çakıcı'nın, müebbet 
ağır hapis cezası 
öngörülen "adam 
öldürmeye azmet
tirmek" suçundan 
yargılanacağı bu 
davada 23 Kasım 
2002 tarihinde başka 
sanıklarla ilgili ver
ilen kararda, sanık
lardan 2'si müebbet, 
2'si 20'şer yıl ağır 
hapis cezasına çarp
tırılmış, 3 sanığın 
beraatine, 
ölen 3 sanık hakkın- 
daki davanın düşme
sine karar vermişti. 
Alaattin Çakıcı, bor
sacı Adil Öngen'e 
yönelik 12 Mart 1997 
tarihinde düzenlenen 
silahlı saldırıya 
ilişkin davada da, 
İstanbul 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak.
Bu davaya ilişkin 
yapılan yargılama 
sonucunda 3 sanık, 
15 Mart 1999 tari
hinde "taammüden 
adam yaralamak" ve 
"ruhsatsız silah 
bulundurmak" 
suçlarından 1 yıl 7 ay 
ile 4 yıl 3 ay arasında 
değişen hapis 
cezalarına çarp
tırılmış, Erol Evcil'in 
de aralarında bulun
duğu 5 sanık ise 
beraat etmişti.

gereğini yapıyoruz11
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
akaryakıta zam 
konusunda 'ekono
minin gereği neyse, 
onu yaptıklarını' 
söyledi. 
Gazetecilerin soru
larını yanıtlayan 
Güler,"Akaryakıta 
yakında zam var 
mı" şeklindeki soru 
üzerine, "Petrol 
fiyatlarına bağlı 
birşey...
Ekonominin gereği 
neyse, ona göre 
hareket ediyoruz. 
Petrolün fiyatı 53 
doları geçti, bazen 
düşüyor. Biz 
bu olayı takip 
ediyoruz. Petrol

Türk öğrencinin 
büyük başarısı

ABD'de doktora 
eğitimini 
sürdüren bir Türk 
öğrenci, 
Amerikan Patent 
ve Tescil Ofisi 
tarafından dokto
ra ve lisansüstü 
öğrencileri 
arasında düzen
lenen "Üniversite 
öğrencileri Arası 
İcat Yarışmasr'nda 
birinciliği kazandı. 
2001 yılında Bilkent 
Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 
Bölümü'nden 
mezun olan özgür 
Şahin isimli 
öğrenci, "National 
Inventors Hail of 
Fame" ile ABD 
Patent ve Tescil 
Ofisi'nin işbirliği ile 
düzenlenen 
"Collegiate 
Inventors 
Competition - 
Üniversite öğrenci
leri İcat 
Yarışması"nda bir
inci gelerek en 
büyük ödüle layık 
görüldü.

fiyatları yük
seldiğinde zam 
yapıyoruz, 
düştüğünde indirim 
yapıyoruz" dedi. 
Sanayiye verilen 
elektrikte indirim 
yapılması konusuna 
'Hazine'nin karşı 
çıktığı' yolundaki 
haberlerin hatırlatıl
ması üzerine Güler, 
"o konuda bir şey 
söyleyemeyeceğim. 
Çünkü kararları 
ortak alıyoruz, 
bizde tek başına 
karar yok. Yüksek 
Planlama 
Kurulu'nda da 
akaryakıta zam 
konusu görüşülme
di" şeklinde 
konuştu.

Şahin, atomik 
çözünürlükte resim 
alma kabiliyetine t 
sahip bir cihaz olan 
"Atomik Kuvvet 
Mikroskobu'*nu 
geliştirdi. Şahin'in 
geliştirmiş olduğu 
mikroskop, özellikle 
moleküler büyük- I 
lükteki biyolojik 
parçacıkların anal
izinde çok faydalı i 
olurken, medikal 
araştırmacılara biy
olojik araştırmaları g 
için yeni bir kapı 
açtı. Şahin'in bu 
çalışmasının, benz
eri görülmemiş 
çözünürlükte nano 
mekanik özelliklere 
ulaşılmasına olanak 
sağlayacağına 
inanılıyor.
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filiGöçer’e lıakimıleıı fırça Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Yalova 'da meydana 
gelen deprem 
nedeniyle yargılanan 
müteahhit Veli Göçer, 
son duruşmada 
hakimden fırça yedi. 
Konya Adliyesindeki 
duruşmasında 
Mahkeme Başkanı 
Ferudun Bahşi'nin 
öfkesini taşıran 
neydi? İşte ayrıntılar: 
Yalova Çınarcık'ta 17 
Ağustos 1999 tari
hinde meydana gelen 
depremde birden 
fazla kişinin ölümüne 
sebebiyet vermek 
iddiası ile tutuksuz 
olarak yargılanan 
müteahhit Veli 
Göçer'in Konya 
Adliyesindeki duruş
masında Mahkeme 
Başkanı Ferudun 
Bahşi, kendisine 
daha önce mektup 
gönderen Göçer'i 
"Ben, senin askerlik 
arkadaşınmıyım " 
diyerek azarladı.
İkinci Ağır Ceza 
Mahkesinde bugün 
görülen davada, Veli 
Göçer başta olmak 
üzere müdahil 
avukatı Rıza Pehlevi 
Şah ve müdahiller- 
den Salim Çakır,

Mustafa Ergüden ve 
Şehirban Ergüden, 
sanık avukatı Celal 
Küpeli de hazır 
bulundu.
Duruşmada, Savcı 
Metin Helvacı Veli açarım. Ben senin 
Göçer, Can Göçer ve ^skerlik arkadaşln 

değilim. Şuraya bak,Zafer Coşkun 'un 
suçlarını 6 ayrı ruh
sat suçunu yargılama 
ve delillerin toplan
ması sonucu 
anlaşıldığından 
TCK'nın 383/2-2, 40 
maddeleri gereğince 
6 kez cezalandırıl
masını istedi.

sanık Veli Göçer ve 
avukatı Celal
Küpeli’den son 
savunmalarını yazılı 
olarak yapmalarını 
isteyerek duruşmayı 
dosyaların son kez 
incelenmesi ve

Göçer'in son ’ 
savunmasını yap
ması için 21 Ekim 
2004 tarihine 
erteledi.
Duruşma başla
madan önce 
Hakim Ferudun 
Bahşi, elindeki 
mektubu Veli 
Göçer'e göster
erek kendisine bir 
daha kesinlikle 

mektup yazmamasını 
isteyerek, "Eğer bir 
daha bana böyle bir 
mektup gönderirsen 
hakkında ayrıyeteh 
bir soruşturma 

bir de (mahkeme 
* başkanı tarafımdan 

* mektubun ikidiçre 
okunmasını rila eğjv- 
orum), şeklinde 
yazmışsın. Bir dileğin 
veya söyleyecek bir 
sözün varsa bunu 
sadece dilekçe yoluy
la iletebilirsin. Bir 
daha böyle şeyler 
görmeyeyim. " diye 
konuştu.
Mahkeme Başkam- 't 
Bahşi'e daha önle de 
mektuplar gönderdiği 
öğrenilen Veli Göçer, 

mahkeme heyetine 
bir daha böyle bir 
mektup göndermeye
ceğini ifade etti. 
Önümüzdeki hafta 
görülecek olan son 
duruşmada, müteah
hit Veli Göçer 'in 6 
ayrı suçtan toplam 25 
yıl hapis cezası 
alması bekleniyor. 
Bu arada Veli 
Göçer'in avukatları 
açıklama yapmaktan 
kaçınırken, davanın 
sonuçlanmasından 
sonra açıklama 
yapacaklarını belirtti. 
Müdahil avukatı Rıza 
Pehlevi Şah ise bu 
davanın çök 
uzadığını ve 
neredeyse süre aşımı
na uğrayacağını 
ifade ederek, "Eğer 
karar gecikseydi bu 
davayı Avrupa insan 
Hakları Mahkeme 
sine kadar taşımayı 
düşünüyorduk. Sanık 
avukatının son kez

LOKAL

hakları olan nıüdafa 
istemesi davayı bir . 
hafta sonraya attı. 
Bu bir taktiktir ama 
biz haftaya eğer bir 
aksilty çıkmazsa 
karar bekliyoruz-" 
diye konuştu.

Senelerden beri Gemlikspor, doğru dürüst 
bir lokale sahip olamadı.

Sayın Belediye Başkanı, Kayıkhanede 
bulunan Denizsporları için yapılan tesisi, 
duyuma göre beş seneliğine kiralamış.

Tesis, uzun zamandan beri ilgisizlikten boş 
vaziyette duruyor idi.

Son yağışlarda eşyaları yağmurdan 
ıslanan vatandaşların, eşyalarını muhafaza 
ediliyordu.

Şu anda temiz durumda.
Bildiğim kadarı ile açılmasını Sayın 

Mehmet Turgut’ta istiyor.
Anahtar Sekreter Mustafa Tezcan’da .

(Spor Kulübünde sekreteri)
Gemlikspor’un eşyaları, masası, sandalye

si, televizyonu, çay ocağı ise eski lokalde 
bulunuyor. Oranın anahtarı Ömer Hoca’da.

Sayın Sekreter, köprü başından 2 kişi 
aldınız mı, bir saat içinde eşyaları taşıtırsınız.

Size iki yevmiyeye patlar.
Düşündüğünüz iş, sonradan lokali kimin 

açacağı bu da sizin işiniz.
Yönetim Kurulunda görev bölümü 

yapılırken, İdare Amiri seçilmezse bu vazife 
size düşer.

14-16 Yaş Grubu maçları başladı.
16-18 yaş grubu 15 Kasım 2004 de.
Birinci lig 15 Ocak 2004’te başlayacak.

Hiç olmazsa gençler biraraya gelirler
Sayın Belediye Başkanı’nm pinponcıılara . 

vermiş olduğu bir söz var.
Bu gençler, bir yerin olmasını.dört gözle 

bekliyorlar.
Sn. Mustafa Tezcan kardeşim bu vazife 

sizin. İleride sahaya girer müdahaleni orada- 
da yaparsın istediği futbol hocası yanında.

Lütfen, Başkanı bekletmeyin çünkü söz 
verdi.

Masanızı dağınık bırakmayın
Üzerinde evrak

ların bulunduğu 
dağınık masalarda 
uzun saatler boyunca 
çalışmanın kişilerin 
ruhunda derin 
yaralar açtığı ortaya 
çıktı.

Bilim adamları, 
evrak yığılı ve 
dağınık masaların, 
çalışanları hasta 
ettiğini keşfetti.

Bilgisayar 
monitörleri üreten 
NEC-Mitsubishi adlı 
grup tarafından yap- 

• i tınlan araştırma 
K sonuçlarının, yeni bir 

rahatsızlığın varlığı
na işaret ettiği ve 
milyonlarca çalışanın

bu durumdan etk
ilendiğini ortaya koy
duğu kaydedildi. 
'Hekimce.com' 
sitesinin haberine 
göre, ofis çalışan
larında görülen bu 
rahatsızlığı, dağınık 
masa sendromu 
olarak adlandıran 
bilim adamları, uzun 
çalışma saatleri, kar
maşık masa düzeni ve 
işlerin kötü 
gitmesinin çok sayıda 
kişinin ruhunda 
derin yaralar açtığını 
ifade etti. Araştırma, 
düzenli tatiller ve 
kişinin masa düzeni
ni kendine göre 
ayarlamasının,

hastalığın ortaya çık
ması ihtimalini 
azaltabileceğini de 
ortaya koydu. 2 bin 
kişinin katıldığı 
ankette katılımcıların 
yüzde 6 7'si, iki yıl 
öncesine göre daha 
çok masabaşında 
olduklarını söyledi. 
Bu kişilerin yüzde 
4O'ı da günlerini 
geçirdikleri masanın 
dağınıklığından 
şikayetçi oldu. 
Ankete katılanların 
yüzde 3 5'i sırt ve 
boyun ağrılarından 
şikayet ederken, 
bunu da masalarında 
rahatsız pozisyonda 
oturmalarına 

bağladı. NEC- 
Mitsubishi, Öpen 
Ergonomics adlı bir 
başka firmayla iş bir
liği yaparak, bu 
sendroma yakalanan
lara yönelik bir 
rehber hazırladı.
Dağınık masa 
sendromuna karşı 
öneriler şöyle: 

Masanıza özel 
bir eşya yerleştirin 

- Stresi azaltmak 
için masa düzenine 
daha çok dikkat edin.

- Sırt ağrılarına 
karşı sürekli dik otur
maya özen gösterin.

- Masa başında 
beş dakikanızı 
esneme hareketlerine

ayırın.
- Konsantrasyonu 

ve genel sağlık duru
munu iyileştirmek ve 
iş arkadaşlarınızla 
iletişiminizi 
güçlendirmek için 
düzenli aralıklarla 
masadan uzaklaşın.

- Masanızda, 
iş dışındaki

hayatınızı hatırlat
acak nitelikte size 
özgü bir nesne 
bulunsun.

- Masa başında 
çalışırken enerjinizin 
düşmemesi için bol 
su için ve ortamın 
fazla ısıtılmamasına I 
dikkat edin " i
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Kimler oruç tutmayabilir?
Dini konularda yap
tığı yorumlarla tanı
nan Ahmet Şahin, 
kapıya gelen 
Ramazan öncesinde, 
kimlerin oruç tutup 
tutamayacağı 
sorusuna açık ve net 
cevaplar verdi. 
Ahmet Şahin 'in 
yazısı.
Ramazan 'a ait ön 
bilgi: Kimler oruç 
tutmayabilir?
Mantığına müracaat 
eden her insan, 
kolayca kabul eder 
ki, kullarını verdiği 
nimetlere karşı bütün 
sene serbest bırakan 
Rabb 'imiz, sadece bir 
aylık bir dinlenme 
emri vermektedir. Bu 
emre gönülden razı 
olur, uyma gereği 
duyar, şeytanın 
verdiği vesveseye 
itibar etmez.
Vicdanına 
sorular sorar: 
-'Gündüzleri kısa, 
geceleri uzun, ağır iş 
devresi değil, neden 
orucumu tut
mayayım? Ben bu 
kadar iradesi zayıf, 
boğazına düşkün biri 
miyim ?' diyerek 
tefekkürünü 
geliştiren insan, 
Ramazan orucunun 
zevkini toplumla bir
likte yaşamayı tercih 
eder, bu mutluluktan 
mahrum kalmak iste
mez.
Bununla beraber 
merhameti sonsuz 
olan Rabb 'imiz, yine 

de kullarının oruç 
tutmada zorlanacak 
olan özür sahiplerini 
ayırır, onlara 
oruçlarını ileride 
özürleri geçince tut
maları iznini verir. 
Böylece oruç tuta
mayacak durumda 
olanlar da zorlanma
zlar. Oruç tutacakları 
günü beklerler.
- Kimlerdir Ramazan 
ayında herkes oruçlu 
iken oruçlarını tehir 
etme iznine sahip 
olanlar?
Bu izin sahiplerini 
şöyle sıralamak 
mümkündür:
1- En başta küçük 
yaştaki çocuklar: 
Bunlar Ergenlik yaşı
na ulaşmadıkça oruç 
tutmakla yükümlü 
olmazlar. Buna rağ
men tutarlarsa sev
abı, onları alıştır an
lara da şamil olur. 
Kızlarda dokuz, 
erkeklerde on beş 
yaş, ergenlik yaşı 
dediğimiz yüküm
lülük başlangıcı 
olarak kabul edilir. 
Ancak esas yüküm
lülük tespiti, 
muayyen hal ve ihtil- 
am olmanın başla
masıyla kesinleşir.
2- Çok yaşlanmış, 
kötürüm halindeki 
ihtiyarlar:
Oruç tutacak kuvvete 
sahip olmayan bu 
yaşlıların halsizlikleri 
oruç tutmaları 
halinde daha da arta
cak, zor durumda 

kalacaklarsa tutma
zlar. Bunların maddi 
imkanı müsait olan
ları, tutmadıkları her 
oruç için yoksul bir 
kimseye birer fitre 
miktarı fidye verirler. 
Oruçlarını böyle tut
muş sayılırlar. Fitre 
miktarı fidye vere
meyecek durumda 
olanlardan ise 
Rabb 'imiz onu da 
istemez, bağışlar, 
borçlu da kalmazlar. 
3- Yaşlı değil; fakat 
hasta olanlar: 
Oruç tutacak 
olurlarsa hastalıkları 
fazlalaşacak, sıhhat
leri daha da bozula
cak. Sözüne itimat 
edilecek bir doktorun 
tavsiyesine uyularak 
tutmaması gerekiyor
sa tutmayabilir.
Sıhhatine kavuşunca 
tutmaya niyet ederek 
bekler.
4- Hamile hanımlar: 
Taşıdıkları yavruları
na zarar geleceğini 
biliyorlarsa doğum
dan sonra tutmayı 
niyet ederek 
oruçlarını tehir 
ederler.
5- Doğum yapmış, 
çocuk emdirmekte 
olan anneler: 
Oruçtu iken sütün 
azalacağını, emen 
çocuğun ya da 
annenin zarar göre
ceğini düşünüyor
larsa oruçlarını tehir 
eder, sonra tutarlar. 
6- Her ay belli gün
lerdeki özürleri

başlamış bulunan 
hanımlar:
Bunlar da oruçlarını 
tehir ederler. Bu hal
leri bitince tutmaya 
başlarlar. Bu özür
lerini başlatmamak 
için önceden ilaç 
alanlar mecbur 
olmadıkları bir 
çareye başvurmuş 
olurlar.
Oruç tutamadıkları 
günlerinde de 
İslam 'ın emrine 
uyduklarını 
düşünseler mutlu 
şekilde bekleyebilir
ler. Çünkü İslam 
'tutmayın' buyur
muştur bu gün
lerinde. Tutmamak 
da tutmak gibi emir 
gereğidir.
7- Seferde olanlar: 
Yani oruç günlerinde 
doksan kilometreden 
az olmayan yolculuğa 
çıkmış bulunanlar. 
Ancak yolcular yeme 
iznine sahip oldukları 
halde tutmayı tercih 
ederlerse sevaphsını 
tercih etmiş olurlar. 
Ayette Rabb 'imiz, 
"Seferde tutarsanız 
sizin için daha hayır
lısını yapmış 
olurusunuz*" 
buyurmuştur.
Anlaşılan odur ki, 
Ramazan boyunca 
mazeretliler 
oruçlarını tehir ede
bilirler. Sıhhatliler de 
oruçlarını tutarlar, 
özürlüler gibi 
davranmak 
istemezler.

e-mail yaz 
psikolojin 
düzelsin

Derdini elektronik 
posta (e-mail) ile pay
laşanlar psikolojik 
olarak 
rahatlayabiliyor. 
ABD'de Teksas 
Üniversitesi'nde 
yapılan bir araştırma
da, sorunlarını ve 
yaşadıkları sıkıntıları 
elektronik posta 
yoluyla arkadaşlarıy
la paylaşabilenlerin 
psikolojik olarak 
rahatladıkları ortaya 
çıktı.
Öğrenciler arasında 
yapılan araştırmada, 
sorunlarını elektronik 
posta yoluyla yakın
larına ve arkadaşları
na bildirenler, elek
tronik posta yazış
malarında rutin konu
lara yer veren denek
lere göre psikolojik 
olarak daha sağlıklı 
bulundu. Dr. VVilliam 
Grazino, duygusal 
sıkıntılar içinde olan 
deneklerin, elektronik 
posta yoluyla 
dertleşmeleri sonu
cunda, birkaç haftada 
sağlıklarına kavuşa- 

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

bildiklerini belirtti. 
Özellikle farklı yollar 
kullanarak dertleşe- 
bilenlerin ruh sağlık
larını daha kolay kon
trol edebildiklerini 4 
kaydeden uzmanlar, 
internet teknolo
jisinin bu açıdan 
eşsiz bir kaynak 
olduğunu ifade 
ettiler.
Araştırmadan önce 
sorunları nedeniyle 
derslerinde başarısız 
olan öğrencilerin, a 
sorunlarını elektronik 
posta yoluyla paylaş
malarından sonra 
yeniden başarılı 
oldukları gözlendi. 
150 öğrenci arasında 
yapılan araştırma 
genişletilerek, 500 
denek üzerinde 
tekrarlanacak. 
Elektronik mesajın 
rahat ortamlarda 
yazılabildiğini hatırla
tan uzmanlar, aynı 
anda birkaç kişi ile 
yazışabiîmenin daha 
da olumlu sonuç -s 
verebileceğini 
söylediler.

Evde hayvan beslemek çocuklar için yararlı
Evinde hayvan 
beslenen çocukların 
bağışıklık sisteminin 
daha güçlü 
olduğunu belirten 
uzmanlar, ancak 
yine de tedbirin 
elden bırakılmaması 
konusunda anne ve 
babaları uyardılar. 
Ingiltere'de yapılan 
bir araştırma, 
evlerinde hayvan 
beslenen çocukların 
bağışıklık sisteminin 
daha güçlü 

olduğunu ve 
hastalık nedeniyle 
okula gitmeme oran
larının düşük çık
tığını ortaya çıkardı. 
Evde hayvan besle
menin en çok fay
dasının görüldüğü 
yaşların 5 ile 8 yaş 
arası olduğunu da 
belirten uzmanlar, 
"Ancak bütün 
yaşlardaki çocuk
ların bunun büyük 
faydasını gördüğü 
ve devamsızlık yap

maktan kurtulduğu 
görülüyor" dediler. 
Warwick Üniversite
si'nde yapılan 
araştırmaya başkan
lık eden Dr. June 
McNichoias, evinde 
hayvan beslenen 
çocukların beslen- 
meyenlere oranla 
her öğrenim yılında 
okula ortalama 18 
gün daha fazla gide
bildiğinin tespit 
edildiğini bildirdi. 
Araştırma ayrıca, 

çocukların hayvan
larından edindikleri 
diğer bazı faydaları 
gözler önüne 
seriyor.
Çocukların yüzde 
30'u korktuğu 
zamanlar hayvanları 
sayesinde sakin
leşirken, yüzde 28'i 
de, aile üyeleriyle 
anlaşmazlıklarından 
sonra besledikleri 
hayvanın şefkatine 
sığınıyor. Dr. 
McNichoias, bütün

faydalarına rağmen 
hayvanların çocuk
larda yaratabileceği 
sağlık problemlerine 
karşı dikkatli olun
ması gerektiğini 
ifade ederek, hay
vanlarda bulunan 
bazı parazitlerin 
çocuklarda karın 
ağrısından göz tahri

batına kadar çeşitli 4 
rahatsızlıkla yarata* » 
bildiğini kaydetti. Dr. 
McNichoias, "Yine | 
de hayvan sahibi ] 
olmanın çocuk 
üzerindeki yararlariı | 
zararlarıyla 
karşılaştırılmaya- jl 
cak kadar çok" 
dedi.
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‘Ateşli havale’ nedir?
Çocukların bir kısmı 
ateşlendiğinde 
vücudu sertleşir, kol
ları ve bacakları istek 
dışı hareket eder, 
kasılır ve gözleri 
geriye döner, bu 
durum havale olarak 
adlandırılır. Bu 
konunun uzmanları 
burda fazla 
telaşlanacak bir 
sorun olmadığını 
savunurken aileler 
bunun tam tersi 
davranışlar 
sergileyebilir. 
Araştırmalara göre 
havale çocuklarda 
çok az da olsa sarılık 
riskini çoğaltabilmek- 
te fakat çocukların 
beyninde bir hasara 
yol açmamakta. 
Havale oluşmasında
ki nedenin bir 
bölümünün çocuğun 
beyninin tam olarak 
gelişememesinden 
kaynaklandığı ve 
beyin gelişmesini 
tamamladığında bu 
sorununda ortadan

kalkacağı ayrıca 
diğer bir nedenin de 
kalıtsal olabileceği 
hekimler tarafından 
belirtilmektedir. 
Çocuklar bir kez 
havale geçirdik
lerinde bir daha 
geçirme riskleri hiç 
geçirmeyenlere oran-. 
la daha fazladır 
bununla birlikte bir 
kez havale geçiren 
çocukların bir kez 
daha havale geçirme
si çok sık görülmez. 
Ateş nöbetine giren 
çocukların bir çoğun
da ateşlenmeyi 
getiren başka bir 
problem olduğu 
görülmektedir. Bu tip 
ateşlenmelerde 
nöbetler uzun sürer.

Ateşli havale genelde 
bir hastalığın 
başlangıcında ortaya 
çıkar ve ateşi önle
mek için alınan 
önlemler havalenin 
ortaya çıkmasına etki 
göstermez.
Havale sırasında 
dikkat edilmesi 
gereken durumlar; 
Çocuğunuzun fiziksel 
davranışlarını rahat 
uygulayabileceği bir 
yerde olmasını 
sağlayın.
Çocuğunuzu 
yatırdığınız zaman 
başının vücudundan 
biraz daha yüksekte 
olmasını sağlayın. 
Nöbetlerinin süresine 
dikkat edin.
Kısa süreli 
nöbetlerde 
çocuğunuz şuurunu 
kaybedebilir ama bu 
çok kısa bir süre 
sonra düzelir.
Üzerinde onun rahat 
olmasını sağlayacak 
giysiler olmasını 
sağlayın.

Nöbet sırasında ona 
herhangi bir yiyecek 
vermeyin, daha önce
den ağzında bir gıda 
varsa da bunu 
nazikçe çıkarmasını 
sağlayın. 
Çocuğunuzun ateş 
nöbeti sona erdikten 
sonra uyumak isterse 
buna izin verin ama 
onu yan çevirerek 
yatırın ve yastık kul
lanmasını sağlayın. 
Islak bir bez ile 
çocuğunuzun vücu 
dunu silin ama nöbet 
halindeyken asla su 
dolu bir kaba sok
mayın. Çocuğunuz 
suyun içinde iken su 
yutabilir ve başka bir 
sorun ile karşılaşa
bilirsiniz.
Çocuğunuza bir ateş 
düşürücü fitil 
vermeniz uygun ola
bilir. Hap vermeniz 
halinde bunu yuta- 
mayabilir.
Çocuğunuzun 
geçirdiği nöbet kısa 
süreli ise nöbetin 
ardından hekiminizle 
temas kurun ve 
görüşlerine uyun. 
Nöbetlerin süresi 
uzamaya başladığı 
zaman çocuğunuzun 
soluk alıp almadığına 
da dikkat edin ve der
hal ilk yardım çağırın.

Soğuk 
algınlığı 
anneleri
seviyor

Belçika Ghent Üniver
sitesi Kulak, Burun, 
Boğaz Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Paul 
van Cauvvenberge, 
özellikle annelerin 
soğuk algınlığına 
daha fazla yaka
landığını belirterek, 
"Bunun nedeni tam 
olarak bilinmiyor, 
ancak en mantıklı 
açıklaması anne ile 
çocuk arasındaki 
yoğun ilişki" dedi. 
Prof. Dr.
Cauvvenberge, burun 
akıntısı, aksırma, 

boğaz ağrısı ve 
öksürükle kendini 
gösteren soğuk algın
lığının, en fazla eylül- 
ocak ayları arasında 
yaşandığını söyledi. 
Hastalığın ortalama 
bir hafta sürdüğünü, 
ancak semptomlarının 
iki hafta kadar devam 
ettiğini anlatan Prof. 
Dr. Cauwenberge, 
okul öncesi çocuk
ların yılda 3-8, erişkin
lerin de 2-4 kez soğuk 
algınlığı geçirdiğini 
bildirdi.

Deodorantlara dikkat NÖBETÇİ ECZANE
İngiltere Reading 

Üniversitesi'nden bir 
grup bilim adamı 
tarafından yapılan 
araştırmanın 
sonuçları, deodorant
ların meme kanser
lerine yol açabileceği 
gerçeğini ortaya 
çıkardı. Journal of 
Applied Toxicology 
adlı tıp dergisinde 
yer alan araştır
manın, bilim 
dünyasında yeni 
tartışmalara yol aça
cağı belirtiliyor. 
Araştırmacıların 20 
meme tümörünü 
inceledikleri, 18'inde 
parabens olarak bili
nen sentetik 
kimyasalın bulun
duğunu tespit ettiği 
öne sürüldü. Bilim 
adamları, ilk kez 
parabens adlı 
kimyasalın tümör
lerin içindeki var

lığının tespit 
edildiğine işaret 
ederken, araştırma 
sonuçlarını Journal 
of Applied adlı dergi
den alıntı yaparak 
yayımlayan The 
Observer, "Bu 
araştırma yanıt ver
mekten ziyade, soru
ları artırıyor" yoru
munda bulundu.
Reading Üniversitesi 
bilim adamlarının, 
insanlar tarafından 
üretilen kimyasal 
maddelerin deri 
tarafından emildikten 
sonra dokularda 
biriktiğini düşündük
lerine de işaret eden 
Observer, "Ancak 
kanserle mücâdele 
eden dernek ve kuru
luşlar bu sonuçların 
ihtiyatla karşılan
masını tavsiye ediy
or. Bu kuruluşlar, 
kozmetik ürünleri, 

deodorantlar ve ter
lemeyi önleyici 
malzemeler ile 
kanser arasındaki 
ilişkinin henüz kanıt
lanmış sayılamaya
cağını vurguluyor" 
ifadesine yer verdi. 
Bu arada, araştırmayı 
yapan ekibin başkanı 
Dr. Philippa Darbre, 
yaptığı açıklamada, 
meme dokularında 
söz konusu kimyasal 
maddeye rastlan
masının önem 
taşıdığını belirterek, 
"Zira diğer bazı 
araştırmalar da 
ortaya koydu ki, bu 
tür kimyasallar östro- 
jenin kanser 
gelişimine yaptığı 
katkıyı taklit 
edebiliyor" dedi. 
Dr. Darbre, araştır
manın bir ilk adım 
olduğunu, şimdi sıra
da sağlıklı dokuların

da bu tür kimyasallar 
içerip içermediğine 
bakılmasının bulun
duğunu bildirdi.-Bu 
dokularda da bu tür 
kimyasallara rastlan
ması halinde bu kez 
de bunların yoğun
luklarına bakılması 
gerektiğini belirten 
Dr. Darbre, bir kes
imin deodorantların 
içinde bulunan 
kimyasalların deri 
tarafından 
emilmediğine, diğer 
bir kesimin de bunun 
tam tersine inandığı
na işaret ederek, 
"Aslında kadınlar 
yüzyılllarca bu tür 
kozmetikler olmadan 
idare edebilmiş, 
bugün bunlara 
gerçekten ihtiyaç 
bulunup bulunmadığı 
sorusuna da yanıt 
verilmelidir" diye 
konuştu.
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“BüyükşehirAKP’nin kazığıdır”
MHP ilçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
düzenlediği basın 
toplantısında, AKP'li 
Belediye yönetiminin 
6 ay içinde olumlu 
hiçbir çalışması 
olmadığını ileri sü 
rerek "Aksine AKP'nin 
Gemlik'e attığı ilk 
kazık Büyükşehir 
sınırlarına ahn- 
mamızdır" dedi. 
Mehmet Kayaoğlu, 
Belediye Meclis Üyesi 
Osman Doğan ile 
birlikte düzenlediği 
basın toplantısında, 
önümüzdeki 10 yıl 
içinde Gemlik halkının 
sürekli Büyükşehir'e 
haraç vermek zorunda 
kalacağını ve 
gerekli hizmeti ala
mayacağını iddia etti. 
Kayaoğlu, Milli 
Eğitimdeki atamalara 
da değinerek, AKP 
kuruculuğu yapmış 
kişilerin devlet kurum- 

larında müdür vekillik
lerine getirilmesinin 
dikkatlerden kaç
madığını söyledi.
Yine AKP'nin kendine 
yakın bir sendikanın 
üyelerini liyakata 
bakmaksızın göreve 
getirmesini ise tama
men siyasi yatırım 
olarak değerlendiren 
Kayaoğlu, "Bugün 
hak etmediği halde 
binlerinin başına 
basarak bir yerlere 
gelenlerin yârın 
aynı şey başlarına 
geldiğinde şikayetçi 
olmaya hakları yok
tur" ikazında bulundu. 
SERBEST BÖLGEDE 
GEMLİK'TEN İŞÇİ 
İŞ BULAMIYOR 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
Serbest Bölgede 
yaşanan " 
"Gemliklilerin iş bula
madığı" meselesine 
de değinerek, bir teks

til firmasında çalışan 
yaklaşım bin kişiden 
yalnızca 50'sinin 
Gemlikli olduğunu 
söyledi. Kayaoğlu, 
soruna geciktirilme
den çözüm üretilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
Mehmet Kayaoğlu, 
Belediye Başkanı 
MehmetTurgut'u da 
yanlış icraatları 
olduğu gerekçesiyle 
eleştirirken, "Yapılan 
yatırımlar katlı 
otopark, kültür sarayı, 
yeni ve eski sahil 
düzenlemeleri ile iptal 

edilen çarşı projesi. 
Buradan aklı ve vic
danı olanlara sorarız, 
şehrin göbeğinde 
bulunan ve mezbelelik 
olmuş minibüs gara
jının kaldırılıp plan
landığı üzere mevcut 
modern terminal 
yapılamaz mıydı. 
Takdiri halkımıza 
bırakıyorum" dedi. 
AKP'nin meclis 
komisyonlarında da 
kendi istekleri doğrul
tusunda hareket 
ederek şeffaf olmadık
larını iddia eden

Kayaoğlu, "MHPnın 
ses getirmek için 
önerge verdiği söylen
di. Şunu herkes duy
sun ve bilsin ki MHP 
ses getirmek için 
değil, iş yapılsın ve 
halkın sorunları çözül
sün diye önerge verir 
ve gücü nispetinde 
bununda takipçisi 
olur" şeklinde konuş
tu. Verilen önergelerin 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
seçim programında 
olduğu için reddettik
lerini açıklayan 
AKP'lilere gönderme 
yapan Kayaoğlu, 
"Aradan 5.5 yıl geçti 
garaj yerinde duruyor. 
Programlarında olan 
yeni terminali nereye 
yaptılar merak edi - 
yoruz. Bu bahanedir 
ve inandırıcı 
bulmuyoruz" dedi. 
ÖNERGELER 
ÇÖZÜME YÖNELİKTİ

Meclis üyesi Osman 
Doğan ise, verdiği ve 
AKP'liler tarafından 
reddedilen önergeleri 
hakkında bilgi 
verirken, bunların 
tümünün çözüme 
yönelik olduğunu 
söyledi.
Kendisinin kesinlikle 
şehitler üzerinde 
siyaset yapmadığını 
belirterek, "kimlerin 
nasıl siyaset 
yaptığını görüyoruz" 
dedi.
El kaldırıp el 
indirmekle bu işlerin 
olamayacağını savu
nan Doğan, "Bizde 
mecliste konuşmak, 
fikirlerimizi iletmek 
istedik ancak yakınlık 
göremedik. Bizde en 
doğrusu olarak basını 
seçtik ve fikirlerimizi 
ve düşüncelerimizi 
basın yoluyla vatan
daşlarımıza iletmeyi 
uygun gördük" dedi.

I SATILIK «İM M
/| O /| f olarak kullanılabilecek VI V Vv VV 

| SATILIK GARAJ
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Gemlik Lisesi'nden 1983- 1984 
döneminde aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. .S
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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, zeytin atımlarını bu sezon erken başlatma kararı aldı

Zeytin alımları 23 Ekinfde başlıyor
I Geçtiğimiz yıl, 7 Kasım’da zeytin alımlarına başlayan 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, bu 

sezon zeytin alım kampanyasını 23 Ekim 2004 Cumartesi günü başlatıyor Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4’de

50 yıllık başkan 
görevi bıraktı

Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesi'nde 
yapılan genel kurulda yaklaşık 52 
yıldan bu yana başkanlık yapan 84 
yaşındaki Fehmi Şahin, görevi Mehmet 
Şekip Esen'e devretti. Haberi syf 4’de
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Uludağ Üniversitesi’nden gelen teknik bir heyet, Sunğipek Fabrikası’ndaki binalarda inceleme yaptı

Üniversite inşaata hazırlanıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi 
Dekanı, Yapı Dairesi Başkanı, Mimarlık ve İnşaat Fakültesi 
öğretim görevlileri, Sunğipek Fabrikası’ndaki binalarda 
yapılacak değişiklikleri son kez incelediler.

Üniversite için ileri bir adım
Gemlik’te açılacak fakülte ve yüksek 

okullar için start verildi.
Geçtiğimiz ayın sonunda resmen Uludağ 

Üniversitesine devredilen Sunğipek 
arazisinde dün, Üniversite üst düzey teknik 
elemanlar inceleme yaparak açılacak 
okulların kurulacağı binaları gezdiler.

Ben de heyetle birlikte binaları gezdim.
Bazı binaların yeniden yapılmasının mı 

daha yararlı olacağı, yoksa mevcudunun 
değiştirilmesinin mi gerektiği üzerinde 
duruldu.

Bu inceleme ve araştırma tamamlanmak 
üzere olan projelerin son şeklini almasına 
yarayacak.

Gelen teknik heyet içinde mimar, inşaat 
mühendisi hocalar ile elektrik mühendisi, 
makina mühendisi hocalar da vardı.

2005 bütçesinden Gemlik Yerleşkesi için 
söz verilen paralardan bir bölümünün ve 
rilmesi ile işe başlanacak.

Gelecek yıl okulun açılması bir bakıma bu 
paraya bağlı..

Bu arada, Sunğipek Fabrikası’ndaki 
yüzlerce dönümlük yeşil alanda ağaç alt
larının temizlenmesine başlanmış.

Yerleşke Müdürü Sayın Prof. Dr.
Abdüirahim Korukçu, işe hızlı başlamış..

Sanırım, birkaç ay sonra arazinin 
görünümü değişecek.

Gemlik’in en büyük insan kaynakları fab
rikasının bacasının tütmesi için çalışmalar 
hızla İlerliyor.

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi için 
start verildi. Üniversi 
teden gelen teknik 
heyet, Hukuk Fakültesi, 
Yüksek Okullar ve 
Poliklinik yapılacak 
olan binalarda 
incelemelerde bulun
dular. Bu incelemeler 
sonunda proje ler 
üzerinde son düzen
lemeler yapılacak. 
Bu arada arazideki 
ağaç altlarının temiz 
lenmesine de başlandı.

Kadri GÜLER’in 
haberi syf 3’de

CHP’liler Dünya Çiftçi Kadınlar 
Günü’nü Yayla’da kutladı 

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 
Milletvekili ve TBMM Başkan vekili Ali 
Dinçer ile Milletvekili Kemal Demirel, 
Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle, 
Karacaali Köyü Ağlan mevkiinde köylü 
kadınlarla biraraya geldiler. 
Köylü kadınların gününü kutlayan 
Karacaalili kadınlara seslenen Demirel, 
ülkenin daha modern, çağdaş 
olmasının kadınların elinde olduğunu 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bizim Gazete...
Gemlik Körfez’i
Mutlaka okuyorsunuz.
Çıktığından bu yana çizgisini sap

madan yayınını sürdürüyor.
Cumhuriyet’e, Atatürk İlkelerine, 

Devrimlere, Laikliğe, Hukukun üstün
lüğüne inanıyor ve sahip çıkıyor.

Gemlik’in çıkarlarını kurumsal çıkar
larının önünde tutuyor ve her alanda 
savunuyor.

Şimdi öyle bir gazete oldu ki..
Günlük gelişmelerin ve yorumların 

yanı sıra.
Kültürden sanata,
Sağlıktan beslenmeye ne ararsan var. 
Erişkine de hitap ediyor, yetişkine de.. 
Çocuğa da duyuruları oluyor, anne 

babalara da..
Valla ne yalan söyleyeyim ben beslen

me ve sağlıklı yaşam konusunda Gemlik 
Körfez’in yazılarından çok yararlanıyo
rum.

Evde ve işyerinde "danışmanlık" 
yapacak nitelikte bir kaynak.

Toplumu bilgilendirme ve geliştirme 
işlevini en iyi biçimde sürdürüyor.

Zaten gazetelerin gerçek görevi de bu 
değil mi? H

Yurttaşlar arasındaki sağlıklı ve 
doğru bilgi alış verişini sağlamak.

Kimseyi yanıltmamak..
Ona buna çanak tutmamak..
Ve sonuna kadar yansız olabilmek.
Gemlik Körfez’in de kuruluşundan bu 

yana değişmez ve kesinlikle satın alına
maz ilkeleri bunlar.

Çalışanları da gazetenin koyduğu 
ilkeleri kendi yaşam biçimi olarak 
algılamış insanlardır.

Örneğin Seyfettin Ağabey.
Doğruluğu, dürüstlüğü ve yansızlığıy

la açmayacağı kapı yok.
Açık ve ahlaklı.
Gözüyle görmediği, kulağıyla duy

madığı ve dahi onun meslek anlayışına 
uymayan hiç bir "duyum" daktilosunun 
şaryosunda dönemez.

Dedikodu yapmaz.
Yapanı da sevmez.
Kulaktan dolma bilgilerle gazetecilik 

yaparak "kendine özgü meslek anlayışı
na" asla ters düşmez.

"Insan"ların yaşamlarına saygılıdır, 
işte bizim gazete böyle bir gazete.. 
Gazetecileri de böyle "adam"lar. 
İçeriden dışarıdan çok uğraşılıyor. 
Ama asla yıkılmıyor.
Yıkılamaz da..
Çünkü onun temelinde ahlak var.
Bilgi var.
Sevgi var. özveri var.
Ulusal ve bireysel değerlere saygı 

var.

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Ali Dinçer ile Kemal Demirel 
Çiftçi Kadınlar Gününü Karacaalli’li köylü kadınlar ile Yayla da kutladılar

cek, bu sorunlarına 
cevap olabilecek 
kimse bulamamak
tadır. Ben her zaman 
herkesin sorunlarını 
dinlemeye ve elim
den geldiğince çare 
ler bulmaya çalıştım. 
Bu gün de sizlerin 
dertlerini dinlemeye 
ve elimden 
geldiğince gerekli 
yerlere ileterek 
çözüm bulmak 
amacıyla yanınız
dayım. Kalbim her 
zaman sizlerle" 
şeklinde konuştu. 
Ülkenin daha 
modern, daha çağ
daş ve daha uygar 
olması da tamamen 
kadınların elinde 
olduğunu vurgulayan 
Demirel, Atatürk'ün 
ifadesiyle; "Kadın 
erkeklerden daha 
çok aydın, daha çok 
feyizli, daha fazla 
bilgili olmak

mecburiyetindedir" 
sözlerini hatırlattı. 
Türkiye'de tarımla 
ilgili karar ahcı duru
munda olanlara 
çağrıda bulunan Ali 
Dinçer ile Kemal 
Demirel, uygulanan 
yanlış tarım poli
tikalarından geri 
dönülmesi gerektiği 
belirttiler.
Karacaali'li kadınlar, 
zeytinden maliyet 
artışına, tarım kredi
lerinden su kay
naklarının yetersiz 
liğine, devletin 
köylüye verdiği 
destekleme para 
larının tamamının alı
namamış olmasına 
kadar bir dizi 
şikayet ve isteklerini 
not alan 
Milletvekilleri, 
sorunların Ankara'da 
çözümü için 
uğraşacaklarını 
bildirdiler.

KAYMAKAMA 
ZİYARET 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa Millet 
vekilleri Ali Dinçer ile 
Kemal Demirel, 
göreve başlayan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü ziyaret etti 
ler. TBMM Başkan 
vekili Ali Dinçer ile 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün Çeşme'
den ortak dostlannın 
bulunması nedeniyle 
gerçekleşen dost 
ziyaretinde bol bol 
sohbet edilerek, eski 
günler anıldı. 
CHP Bursa il Başkanı 
Abdullah Özer ile İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek ve yönetim 
kurulu üyelerinin de 
hazır bulunduğu 
ziyarette iki mil
letvekili ilçenin bazı 
önemli sorunlarını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e ilettiler.

CHPliler Dünya Çiftçi Kadınlar 
Günü’nü Yayla’da kutladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

CHP Bursa 
Milletvekili ve TBMM 
Başkan Vekili Ali 
Dinçer ile Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Karacaali 
Köyü Ağlan 
Mevkiinde köylü fe 
kadınlarla bir araya 
gelerek, sorunlarını 
dinlediler. 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin de hazır 
bulunduğu yayla 
ziyaretinde, mil
letvekilleri 15 Ekim 
Dünya Çiftçiler Günü 
nedeniyle kadınları 
kutladılar.
Yayla'da kendilerini 
bekleyen kadınların 
alkışları ve sevgi 
gösterisinde bulun
dukları Ali Dinçer ile 
Kemal Demirel, yap
tıkları açıklamada 
tarım sektörünü üvey 
evlat görüntüsünden 
kurtarmak için ^çalışa
caklarını söylediler. 
Dünya tarım 
işgücünün yüzde 
40'ını kadınların oluş
turduğunu söyleyen 
Kemal Demirel, 
Türkiye'de bu oranın 
yüzde 76'yı bul
duğunu açıkladı. 
Köylerde kadın 
nüfusun yüzde 
96'sının tarım sek
töründe çalıştığını, 
ancak kadınlarımızın 
üretimin her aşa
masında aktif olarak 
rol almalarına rağ
men kalkınmanın 
nimetlerinden 
yeterince yararlana
madığını söyleyen 
Kemal Demirel, 
"Hayatını tarlası ve 
evi arasında yoğun 
çalışmalar arasında 
geçirmeye çalışan 
kadınlarımız, ne iste
dikleri gibi okutula- 
bilmekte, ne de iste
dikleri gibi din- 
lenebilmektedir. 
Bunlar bir yana 
sorunlarını dinleye



Sayfa 316 Ekim 2004 Cumartesi .. . _ —H A B E
[Uludağ Universitesi’nden gelen teknik bir heyet, Sunğipek Fabrikası’ndaki binalarda inceleme yaptı. 1

Üniversite inşaata
Ö TATLI 
■ SERT

hazırlanıyor
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi 
Dekanı, Yapı Dairesi Başkanı, Mimarlık ve İnşaat 
Fakültesi öğretim görevlileri, Sunğipek Fabrikası’ndaki 
binalarda yapılacak değişiklikleri son kez incelediler.
Uludağ Üniversite- 
si’ne devredilen 
Sunğipek 
Fabrikası’nda 
çalışmalar hızlandı. 
Dün, Sunğipek 
Fabrikası arazisinde
ki okul yapımına 
elverişli binaları 
incelemek üzere, 
Uludağ Üniversite- 
si’nden teknik bir 
heyet Gemlik’e geldî: 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet 
Genç, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Müfit Parlak, 
Başhekim Prof. Dr. 
Osman Manavoğlu, 
Yapı Denetim Daire 
Başkanı Prof. Dr.
Recep Yaman 
Karadeniz, Yapı 
İşleri Teknik Daire 
Başkanı Salih Taç,

Mimarlık Fakültesi 
ve Mühendislik 
Fakültesinden 
yetkili profesörler, 
binalarda 
incelemeler yaptılar. 
Profesörler, Hukuk 
Fakültesi ile Yüksek 
okulların açılacağı

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Dikkate alınmazsa. .
“Ses getirsin diye 
önerge verilmez” 
Çok doğru...
Hizmet için verilir. 
0 amaçlı öneri, 
muhalif önerdi diye dikkate 
alınmazsa; ses getirir.
Ses getirdiği, 
gösterilen tepkiden belli....

eski Tütün depoları
na girerek, burada 
yapılacak değişiklik
ler hakkında teknik 
heyetten bilgiler 
aldılar. Binaların sta
tik durumlarını 
inceleyen uzmanlar, 
daha sonra 
polikliniğin yapıla
cağı girişteki binada 
incelemeler yaptılar. 
Teknik heyet, 
binanın depremsel
liğini incelerken, 
yapılacak değişiklik
ler konusunda da 
gözlemlerde 
bulundular.
ÇEVRE 
TEMİZLENİYOR 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdulrahim Korukçu, 
üniversite alanındaki 
yeşil alanların 
temizlenmeye 
başladığını, ömrü 
dolmuş ağaçların 
kesilerek, diplerinin 
açıldığını, toplanan 
bitki örtüsünün 
açılacak büyük 
bir çukura 
gömülerek, 
yeşil gübre elde 
edileceğini söyledi. 
Uludağ Üniversitesi

Gemlik Yerleşkesi’ne 
AZOT Fabrikası 
kadrosundan 
Gemlikli bir memu
run atanarak, göreve 
başladığını da 
söyleyen
Prof. Dr. Abdulrahim 
Korukçu, üniversite 
den her gün 20 per
sonelin gelerek, yeşil 
alanları temizlemek 
için gün boyu 
çalıştığını belirterek, 
şunları söyledi : 
“Bir kaç ay sonra, 
çok farklı bir 
üniversite alanı 
göreceksiniz.
Yaklaşık 6in 500 
ağaç zeytinlik 
bulunan arazi de 
temizlenerek, 
bakıma alındı.
Gerekli ilaçlamaları 
yapıldı. Ürün 
toplama sonrası her 
türlü zirai bakımı 
bilimsel yöntemlerle 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nin 
işbirliği ile 
yapılacaktır.” 
Teknik heyet, Gemlik 
Yerleşkesi’ndeki 
araştırmalarını 
bitirdikten sonra, 
Bursa’ya geri 
döndü.

İKİjM ErolGÜRÇAY

Tam Sevinemedik
Yeni bir Mili takımla, tanışıyoruz.
Bir ay içinde, 3 resmi maç yaptık.
Ama. Henüz ideal takımı, bulamadık.
Eski futbolculardan, kopmak için çok 

geçittik.
Şimdi koyduğumuz tavrı, zamanında 

koyamadık.
Aslında Hakan Şükür’ü, bir kaç maç 

daha kullanabilirdik.
2006 yılında, Hakan Şükür olmaya

caktı.
Ama. Şu 6 ay içinde birkaç maç da, 

bize büyük hizmet verebilirdi.
Hem de, iki taraflı kırgınlık olmazdı.
Ne kadar yerden ve kısa paslı oyna

mayı, hedeflersek hedefleyelim.
Oyun, çok önemli anlarda havaya 

kalkıyor.
Ve. O zaman gözler, Hakan Şükür’ü 

arıyor.
Bana göre, bu takım çok değişecek.
Emre hariç, tüm futbolcuların yeri 

değişecek.
Fatih Tekke, Milli takımın ağırlığını 

taşıyamayacak.
Hakan Şükür’ün formasını taşımak, 

kolay iş değil.
Yavaş yavaş, Okan da saf dışı kala

cak.
Gökdeniz sağ kanat da oynadığı 

sürece, başarısız olacak.
Ve. Aklımıza hep, Fenerli Serhat gele

cek.
Son anda çok iyi olan Ümit Özat, 

yorulacak.
Ama. Bazı kazançlarımız da oldu.
Trabzonspor’lu Hüseyin, bek

lediğimizden iyi çıktı.
Tolga da, milli formaya iyice alıştı.
Milli takım eksik Danimarka karşısın

da galip gelmeliydi.
Bu galibiyet, Gürcistan maçındaki 

kaybı da karşılayacaktı.
Ama. Olmadı.
Futbolcu tabiriyle önümüze baka

cağız.

GÜNÜN SÖZÜ
Akıllılar,
Sebepler konusunda tartışır, 
Aptallarda karar verir.

“Anarchasis”

km Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ELİF KAÇAR
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^iıı âlsrı
Seyfetin SEKERSÖZ

Marmarabirlik'te 
yeni sezon zeytin 
alım kampanyası 
23 Ekim 2004 
Cumartesi günü 
başlayacak.
Marmarabirlik Genel 
Merkezi'nden yapılan 
açıklamada zeytin 
üreticisinin erken 
topladığı zeytinin 
elinde bozulmaması 
için bu yıl alımlara 
15 gün erken 
başlanılması 
kararının alındığı 
bildirildi.
Önce Merkez'de 
alımlara başlayacak
larını bildiren 
Marmara birlik

ŞPjgne Başkan Tyrgyfa yüM
Seyfetin SEKERSÖZ

Sürekli basın toplan
tılarını devam ettiren 
Saadet Parti İlçe 
Yönetimi yaptığı 
açıklamada, hiçbir 
muhalif önergeyi 
kabul etmediği 
gerekçesiyle Mehmet 
Turgut'u yine eleşti ' 
rerek, "Bundan böyle 
meclis toplantılarını 
muhalefete ve halka 
kapalı olarak 'ikindi 
çayı' şeklinde kendi 
evinde yapmasını" 
önerdiler.
AKP zihniyetinin ülke 
genelinde olduğu 
gibi milletten, halkın
dan kopuk idaresini 
yerel yönetimlerde de 
sürdürmekte 
olduğunu söyleyen 
Saadet Parti İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, Gemlik 
halkının bir şans 
daha verdiği Mehmet 
Turgut'un tek adam 
yöntemiyle her konu
da ilçeyi sorunlar 
yumağı haline 
getirdiğini iddia etti. 
Recep Aygün yaptığı 
açıklamada, "Seçim 
döneminde söz veri 

Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Koope ratifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, köylerden 
gelecek talepler 
doğrultusunda 
erken ahmların 
yapılabileceğini 
duyurdu.
Dip yağlık zeytinin 
erken alımına 
başlanıldığını 
bildiren İbrahim 
Aksoy, yağlık 
zeytinin kilosunun 
650 bin liradan 
alındığını ve 
parasının da 
ürün tesliminden 
sonra Sah 
günleri ödeneceğini

len aş evini bırakın 
sene boyunca sürekli 
açık tutmayı, haftada 
bir bile aç ve muhtaç 
insanlara yemek 
verme konusunda bir 
çalışması 
görülmemektedir. 
Yerel iktidarın yapa
madığı bu işi, 
milletimizin temsilcisi 
Saadet Partisi olarak 
sene boyunca her 
hafta yaptığımız gibi 
Ramazan 
süresincede her gün 
fakir vatandaşlarımı 
zın evlerine kadar 
sıcak yemek götü 
rülecektir. Mübarek 
Ramazan ayına 
girdiğimiz bu gün
lerde Gemlik’imizi 
ilgilendiren en önemli

duyurdu.
Geçtiğimiz yıl 
zeytin ahm 
kampanyasını 
7 Kasım 2004’de 
başlatan 
Marmarabirlik'in 

konulardan biri olan 
Çarşı Camii projesi 
de rafa kaldırılmıştır. 
Ne eski cami yenilen
miş ne de yeni cami 
projesi için bir çivi 
çakılmıştır. İnsanımız 
bu soğuk günlerde 
ibadetlerini hala cad
delerde yapmaktadır. 
Tük halkımızı 
ilgilendiren bir 
diğer konu ise, 
Gemlik’imizin 
ihtiyacı olan modern 
bir alışveriş merkezi 
ve sosyal komplek
stir. Bu konuda 
muamma olmaya 
devam etmektedir. 
Kapalı çarşının yer
ine yapılması 
düşünülen bu 
tesisler için halihazır

bu 15 gün erken 
ahm yapma kararının 
kooperatif 
yönetimlerinin 
istekleri doğrultusun
da alındığı 
öğrenildi.

da hiçbir adım 
atılmamıştır." 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
seslenmek 
istiyoruz diyen 
Aygün, meclis 
toplantılarında 
görüldüğü gibi, parti 
içi muhalefete dahi 
tahammülü 
olmayan ve hiçbir 
muhalif önergeyi 
dikkate almadığı için 
"Bundan böyle 
meclis toplantılarını 
muhalefete ve • 
halka kapalı olarak 
'ikindi çayı' şeklinde 
kendi evinde 
yapmasını 
öneriyoruz" gönder
mesinde bulundu.

pi Wı

Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şubesi'nde yapılan 
genel kurulda 
yaklaşık 52 
yıldan bu yana 
başkanlık yapan 
84 yaşındaki Fehmi 
Şahin, görevi 
Mehmet Şekip 
Esen'e devretti. 
Divan Başkanlığını 
Mehmet Şekip 
Esen'in yaptığı 
genel kurulda 
katipliklere 
Neslihan Gökhan 
ile Bahadır 
Avşar yaptı.
31 üyesi bulunan 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi 
genel kuruluna 17 
üye katıldı.

ABONE OLDUNUZ MU?
KHrfez
—uıi!iıiıııımı.ııııır^ı 

Yapılan seçimlerde 
Asil üyeliklere 
Mehmet Şekip 
Esen, Necati 
TuranlI, Ali 
Mutman, 
Ağabeydin Uyar 
ve Gökhan Özler 
seçilirken denetim 
kurulu üyeliklerine <1 
Kemal Çetinoğlu, 5 
Feridun Aydın ile 
Sedat Aydınlı 
seçildi.
52 yıldan sonra 
"Görevi genç 
arkadaşlarıma 
bırakıyorum, 
biraz dinlenece 
ğim" diyen 84 
yaşındaki Fehmi fll 
Şahin, Kurumdan 1 
asla kopamaya
cağını söyledi.

ABONE OLUN ı 
OKUYUN OKUTUN



16 Ekim 2004 C11
=======^^tesi

Sayfa 5

gözünüzden kaçmasini
i□ Tüketici ue saygıh ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına 
en çok 30 dk. cevap vermek 

□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek

PirtâR
yaşam

Dezenfekte işlemine tabi tutulan 
Dlliân damacanaiann dolumu, tamamen 

rlılHlt hijyenik bir ortamda ve el değmeden gerçekleştirilir

Pınarım

Düşük sodyum ora. 
-»skinlik yapmaz, 

' ’-’a tüketilir

Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polîkarbon ambalajındadır.İ3 kabul görmüş

Ramazan-ı 
Şerifiniz

\Mübarek Otsun)

Q

o %

%> <
C<X 4

■
k'

PIN&R İlk kez müşterilerimizce açılma garantisi 
°!a" ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

'4 'E

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU 
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 
Magnezyum 
Sülfat 
Klorür____
Nitrat

2.2 mg /1 
J^2 mg /1 
8 0 mg /1 
3.9 mg /1 
___ YOK

PIN&R Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ
8. 30 - 20.30 

PAZAR GÜNÜ 10. oo - 15.oo’de 
HİZMETİNİZDEYİZ

w«âR AYYILDIZ SU ve GfDA
Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.

Ö
 No : 132/A GEMLİK 
| Tel : (0.224) 513 49 41 

(0.224) 513 49 42 
Cep : (0.532) 277 51 10

Egemen AYYILDIZ
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Hiperaktif ileyaramaz çocuğu karıştırmayın
Okul hayatında 
başarısız ancak, 
yaşıtlarına göre aşırı 
hareketli ve dikkatini 
bir türlü toplaya- 
mayan çocuklarda 
'Hiperaktif sorunu 
olabileceği bildirildi. 
Uzmanlar, hem evde 
hem okulda aynı 
hareketliliği gösteren 
ve bir türlü dikkatini 
bir noktaya toplaya- 
mayan çocuğu olan 
anne babalara, "Bu 
durumu dikkate alın" 
uyarısı yaptı.
Son yıllarda sıkça kul
lanılan, "Dikkat eksik
liği Hiperaktivite 
bozukluğu" soru
nunun ilk belirtileri, 
'aşırı hareketlilik' ve 
'dikkati toplayamama* 
olarak gösteriliyor. 
Uzmanlar öncelikle 
bir çocuğun hiperaktif 
olduğunu söyleye^ 
bilmek için onun nor
mal çocuklarla 
kıyaslanamayacak 
kadar aşırı derecede 
atak, hareketli olması 
gerektiğini belirttiler. 
Hiperaktif çocukların 
yüzme bilmeden derin 
suya atlamak veya 
yoğun trafikte hızla 
giden arabaların 
önüne fırlamak gibi 
aşırı hareketlerde 
bulunduklarını anla

tan uzmanlar, 
"Hiperaktif çocuklar 
dikkatlerini bir konu 
üzerinde toplayama
zlar. Ayrıca sadece 
evde değil okulda ve 
günlük yaşamda da 
aynı şekilde 
davranışlar gösterir
ler. Hiperaktivite 
bozukluğunun üç 
temel belirtisi vardır. 
Çocukta bu belirti
lerin hepsi bir arada 
bulunabilir ya da 
sadece biri ya da ikisi 
görülebilir" diye 
konuştular. Hiperaktif 
çocuğun çoğu zaman 
dikkatini ayrıntılara 
veremediğini, etkinlik
lerde hatalar yaptığını 
ifade eden uzmanlar, 
"Örneğin, satrançta, 
sporda dikkatsizce 
hatalar yapıyorsa bu 
önemli bir bulgudur. 
Ancak burada altının 
çizilmesi gereken 
nokta sadece okulda, 
derslerinde değil, 
kendi sevdiği etkinlik
lerde de hatalar yap
masıdır"^ dediler. 
Uzmanlara göre 
hiperaktif çocuğun 
belirtileri şöyle: 
"- Düşünmeyi gerek
tiren aktivitelerden 
kaçarlar. Örneğin, 
satranç, bilmece 
çözme gibi şeylerden

uzak durabilir.
- Gerçek dikkat eksik
liği olan çocuklar 
dışarıdan gelen en 
ufak bir uyarana der
hal tepki gösterirler. 
Bir zil sesi, bir ışık 
çocuğun dikkatini 
hemen dağıtır.
- Kendisiyle konuşul
duğu zaman dinlemiy
or gibi gözükür. Çoğu 
zaman da kendisine 
söylenenleri yerine 
getirmez.
- Çoğu zaman kendi 
için gerekli olan, def 
ter, kalem ve benzeri 
eşyalarını kaybeder. 
- Çocuk o kadar atak
tır ki daha soru 
bitmeden hemen 
cevap verir, herkesin 
sırasını beklediği 
yerde sıra beklemez. 
Bu ilk defa ana oku
lunda ya da okulda 
ortaya çıkar.
- Başkasının sözünü 
keser, başkasının 
oyununu bozar.
- Kıpır kıpırdır yerinde 

duramaz, hareket
lerinde bir aşırılık söz 
konusudur.
- Oturması beklenen 
yerde oturamaz 
kalkar, sınıfta kendini 
tutamaz, kalkar 
dolaşır.
- Etkinliklere 
katıldığında oyunu 
bozar, sırasını bekle
mek istemez, devamlı 
hareket der.
- Çok konuşur, söze 
karışır." 
HİPERAKTİF KÜÇÜK 
YAŞTA DA 
ANLAŞILABİLİR 
Genellikle okula 
başlama çağlarında 
göze çarpan hiperak
tif sorununun dikkatli 
bir gözlemle 1-1.5 
yaşlarında da tanın
abileceğini belirten 
uzmanlar, "Hatta 
bazılarının anne 
karnında bile çok 
hareketli oldukları 
veya doğumdan 
hemen sonra anne 
kucağında ya da 

yatağında durmadan 
hareket ettikleri 
gözlenir. Bu bebekler, 
huysuz, huzursuz güç 
bebek olarak tanım
lanır. Yaşamın ilk 
birkaç ayında aşırı 
hareketlilik, yeme ve 
uyku bozuklukları 
görülebilir. Emekleme 
dönemi veya yürüm
eye başladıkları 
zaman çok hareketli 
ve atak oldukları için 
birkaç kişinin devamlı 
bakımı gerektiği 
söylenir" şeklinde 
konuştu.
Hiperaktivite bozuk
luğunun birinci 
dereceden akrabalar 
arasında 
görülmesinin kalıtsal 
geçiş şüphesini 
ortaya çıkardığını vur
gulayan uzmanlar 
şunları kaydetti: 
"Hiperaktivitenin 
gelişme ihtimalleri 
arasında gebelik ve 
doğum komplikasy
onları, anne-babada 
alkolizm, depresyon, 
annenin sigara içmesi 
gibi durumların da 
etkili olduğu 
düşünülüyor. Çocuk 
psikiyatristleri aile ve 
öğretmenlerin yara
mazlık ve hiperak- 
tiviteyi birbirine 
karıştırdığını 

belirterek, bu konuda
ki farka dikkat çekiy
or. Bazı aileler aslında 
yaramaz olan çocuk
larının hemen hiper
aktif olduğu düşünce
sine kapılıyorlar. Aynı 
şekilde öğretmenler 
de bu kanıya kapılıy
or. Oysa ikisi çok 
farklı. Hiperaktivite 
tanısının mutlaka bir 
çocuk psikiyatristi 
tarafından konulması 
gerekir. Çünkü tem
bel, şımarık ve yara
maz çocuklar da bu 
bozuklukla karıştırıla- 
bilir. Bu yüzden 
tanının iyi konulmuş 
olması son derece 
önemli. Eğer çocuk 
gerçekten hiperaktif 
ise gençlik yıllarında 
da yüzde 80 oranında 
devam eder. Yetişkin 
likte ise yüzde 30-60'a 
kadar devam edebilir. 
Burada korkulan 
durum daha çok ileri 
yaşlarda ortaya çıkıy
or. Çünkü çocuk 
tedavi edilmezse 
okulu bitiremiyor, 
aşırı tezcanh oldu 
ğundan çalışarak bir 
şeyleri başarmayı 
beklemiyor, hırsızlık * 
gibi kolay yoldan para 
kazanma davranışları
na yönelebiliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

51310 51
513 10 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

513 12
513 20
512 10

Kanberoğlu-Esadaş 514 45
Anıtur  514 47

HASTANELER

49

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

RESMİ DAİRELER

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. 
ilçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet, 
itfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

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

513 45 21 -111 
Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
256 77 84 
544 30 60 

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

Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO imam

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

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 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

513 80 00
514 88 70
513 10 79
513 30 33

Bütünler Likitgaz 
Akçagaz
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAR

BAKTINIZ MI?

PİZZAMIZIN
TADINA

KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 
2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

RAMAZANDA GRUPLARA 
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR.

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK i 

Tel: (0.224) 513 53 67
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Memura ortalama
yüzde 10.7 zam

İşsizlik yüzde 9.3’e inecek

Memura ortalama 
Adalet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, 
2005 yılında 
en yüksek memur 
maaşına yüzde 8.1, 
en düşük 
memur maaşına 
ise yüzde 12.1 

oranında zam 
yapılacağını 
açıkladı. Çiçek, 
ortalama devlet 
memuru maaşının 
ise 10.7 oranında 
arttırılacağını 
bildirdi.
Bakanlar Kurulu 
toplantısının 
ardından bir açıklama 
yapan Çiçek, toplan-

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 
istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50

yüksek devlet memu- 
rü maaşının yüzde 
8.1, en düşük memur 
maaşının yüzde 12.1, 
ortalama devlet 
memuru maaşının ise 
10.7 oranında arttırıla
cağını bildirdi.
Çiçek, bugün en 
düşük bekar devlet 
memuru maaşının 
496 milyon lira 
olduğuna işaret 
ederek, 496 milyon 
lira alan devlet

i memurunun 2005 yılı 
Ocak ayında 
525 milyon lira,

ı 2005 yılı Temmuz 
ayında ise
557 milyon lira maaş 
alacağını bildirdi

tının gündeminde 
2005 yılı Bütçe Kanun 
Tasarısı'nın bulun
duğunu belirterek, 
2005 yılı bütçesinin 
155 katrilyon 
472 trilyon lira 
olarak belirlendiğini 
söyledi. 2005 yılında 
enflasyon oranının 
TEFE ve TÜFE'de 
yüzde 8 olarak hede
flendiğini kaydeden 
Çiçek, büyüme 
hedefinin de yüzde 5 
olarak tespit edildiğini 
kaydetti.
Çiçek, toplantıda 
memur maaşlarının da 
belirlendiğini açıkla
yarak, 2005 yılında 
kümülatif olarak en

o

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı (DPT), 
bu yılın sonun
da işsizliğin 
yüzde 9.3'e 
ineceğini tah
min etti. Resmi 
işsizlik oranı, 
2003 yılı sonu 
itibarıyla yüzde 
10.5 
düzeyindeydi.
Önceki gün 
gerçekleştirilen 
Yüksek
Planlama 
Kurulu (YPK) 
toplantısına 
sunulan DPT 
tahminlerine 
göre, bu yıl 
milli gelirin 
(Gayri safi milli 
hasıla) yüzde 
18.9'u oranın
da, sosyal har
cama olacağı 
öngörülüyor.

Cepte tümör riski
İsveçli bilim 
adamlarının yaptık
ları araştırmaya 
göre, on yıldan fazla 
cep telefonu kul
lanımı, kulak sinir
lerinde iyi huylu 
tümör (akustik 
neroma) oluşumuna 
yol açıyor. 
Karolinska 
Enstitüsü'nden 
yapılan açıklamada, 
riskin kafanın tele
fonun kullanıldığı 
tarafı için söz 
konusu olduğu, 10 
yıldan az telefon 
kullananların risk 
altında olduğuna 
dair göstergenin 
bulunmadığı 
belirtildi.
Avrupa'nın en 
büyük tıp fakül
telerinden biri olan 
Karolinska'dan 
yapılan açıklamada, 
araştırma 
yapıldığında analog 
cep telefonlarının

Bu kapsamda, 
milli gelirin 
yüzde 4.1'i 
eğitime, yüzde 
5.5'i sağlığa, 
yüzde 9.2'si de 
sosyal güven
liğe harcanmış 
olacak.
DPT öngörüler
ine göre, 
2003'te 70.5 
olan net kamu 
borç stokunun, 
bu yıl sonunda 
milli gelire 
oranının yüzde

68'ine ineceği 
hesaplanıyor. 
Bu^yıl faiz 
oranlarının 
ortalama yüzde 
24.8 olacağı 
öngörülürken, 
bütçeden 
yapılacak faiz 
ödemelerinin 
GSMH'ya oranı 
da yüzde 13.8 
olarak tahmin 
ediliyor.
Öte yandan 
cari açığın 
nedeni olarak,

10 yıldan fazla 
süredir kullanımda 
olduğu belirtilerek, 
bu nedenle riskin, 
dijital (GSM) cep 
telefonlarının 
uzun dönemli 
kullanımında 
da söz konusu 
olup olmadığının 
bilinmediği 
kaydedildi.
Cep telefonu 
sanayisinin, telefon
ların sağlığa olum
suz etkisi 
olmadığını ileri 
sürmesine karşın,

"ertelenmiş 
talep, ham 
petrol ve demir 
çelik gibi bazı 
ithal ürünlerde
ki fiyat artışı ile 
TL'nin reel 
değer kazan
ması sonucu 
ithalatın ucu
zlaması ve 
yerli ara mal 
kullanımının 
ithal ara mal 
kullanımına 
kayması" 
gösteriliyor.

Karolinska 
Enstitüsü araştır
maya katılanların 
600'ünün sağlıklı 
olmasına rağmen 
150'sinde "akustik 
neroma" 
görüldüğünü 
belirtti.
Araştırmada, 
kafanın telefonun 
çoğunlukla tutul
duğu tarafında 
akustik neroma 
riskinin, 4 kat 
fazla olduğunun 

ortaya çıktığı 
belirtildi

Bebeğinizi; doğumdan sonra, 
ilk yarım saat içinde emzirin, 

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi (Bebek Dostu Hastane)
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Oflfemfer, toemde Zıayaf torfaratıtfir
Muhtemel bir 
depreme karşı tedbir 
almak, kişinin ken
disinin ve aile fert
lerinin hayatını kur
tarabiliyor. 'Acil 
durum planı yapmak 
ve bu planı aile fert
lerine öğretmek, ağır 
beyaz eşya ve 
mobilyayı, düşmeye
cek şekilde duvara 
sabitiemek, ilk 
yardım bilgilerine 
sahip olmak, el altın
da kurutulmuş, 
bozulmayan yiyecek 
ve su bulundurmak' 
bu tedbirlerden 
sadece birkaçı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlık 
Savunma 
Sekreterliği'nden 
edindiği bilgilere 
göre, deprem riskiyle 
karşı karşıya olan
ların yapması 
gereken hazırlıklar 
şunlar: 
- Acil durum 
planınızı yapın ve bu 
planı aile fertlerinize 
ve yakınlarınıza 
öğretin. Planınızın 
tatbikatını ailenizle 
veya komşularınızla 
birlikte gerçek
leştirin. İş bölümüne 
gidin. İhtiyaçlarınızın 
listesini çıkartıp,

KAYIP
Açık Öğretim Lisesi’nden aldığım lise diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
OSMAN TEKER

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

! Te/ : (0.224) 513 06 70
|H| GSM: (0.537) 491 31 30
1 _

I BURSA HAKİMİYET VE 
. KENT GAZETELERİNE 
I İLAN ve REKLAM ALINIR 
J KÖRFEZ REKLAM 
■ TEL: (0.224)5139683

temin edin.
- Ağır beyaz eşyayı, 
mobilyayı, mutfak ve 
kitap raflarını 
düşmeyecek şekilde 
duvara vida yardımı 
ile sabitleyin.
- Yangın söndürme 
cihazı bulundurun ve 
bu cihazın kul
lanımını öğrenin, 
ailenize ve yakın
larınıza da öğretin. 
- Herhangi bir 
yaralanma, bayılma 
şok olaylarında neler 
yapılması gerektiği 
konusunda ilkyardım 
bilgilerini öğrenin ve 
yakınlarınızı bu 
konularda eğitin. İlk
yardım çantası hazır
layın.
- Evinizi ve ev 
eşyalarınızı depreme 
karşı sigorta ettirin.
- Deprem olayı bittik

ten sonra, 
yanınıza almanız 
gereken önemli 
evrak, para veya 
eşyalarla birlikte 
dışarıya çıkmanın 
planını ve bunun 
tatbikatını yapın. 
- Değişik mekan
larda depreme 
yakalanacağınızı 
varsayarak, o 
durumda neler 
yapılması gerekiy
orsa o bilgileri 

okuyup öğrenin, 
yakınlarınıza da 
anlatın.
- Ailenizle dışarıda 
bulundukları süre 
içerisinde iletişim 
kurabilmeyi düzene 
koyun. Muhtemel bir 
depremde aile fert
lerinin birbirlerine 
ulaşamadıkları 
durumlar için alter
natif buluşma yerleri 
belirleyin.
- El altında kurutul
muş, bozulmayan 
yiyecek ve su bulun
durun.
- Deprem sonrası 
radyo, el feneri gibi 
cihazlara ihtiyacınız 
olacaktır. Bunların 
pille çalışır olmasına 
dikkat edin ve yete
cek miktarda pil 
alınız. Yanınızda acil 

telefon kartı bulun
durun.
- Aile üyelerinize 
doğalgaz, su 
vanasının ve elektrik 
şalterinin yerlerini ve 
kapanış şekillerini 
öğretin.
- Depremde evinizin 
çökebileceğini hesa
ba katarak, konutun 
en güvenilir 
bölümünü tespit 
edin. Bunun için 
yatağınızın iki yanına 
tahta sandıklar yap
tırmanız ve içlerini 
kitapla doldurmanız 
yararlı olabilir. 
Kitaplar büyük bir 
ağırlık altında 
ezilmeyecek, etrafına 
saracağınız kalın ip 
sandığın patlaması
na engel olacaktır. 
Sandık yoksa 
yatağın kenarına 
veya yanına yan 
yatarak cenin 
pozisyonunu alma 
tatbikatını yapın. 
- Kıymetli evrak
larınızı (tapu, pas
aport, nüfus cüzdanı) 
ve faturalarınızın 
(elektrik, su telefon, 
doğalgaz) noterden 
onaylı birer 
fotokopilerini bir 
yakınınızda 
muhafaza ettiriniz.

Tarımda israfın 
maliyeti 

61 milyar dolar
Türkiye'nin AB üye
lik sürecinde 
öhünde en büyük 
engel olarak 
gözüken tarım sek
töründe israf ve 
verimsizlik her 
geçen gün büyüyor. 
2004 yılında 
Türkiye'de tarımda 
israf ve verimsi
zliğin maliyeti 61 
milyar dolara ulaştı. 
Ankara Ticaret 
Borsası'nın 
'Tarımda İsraf 
Verimsizliğin 
Boyutları" adıyla 
hazırladığı raporun
da, gıda sanayi bir 
kenara bırakıldığın
da dahi tarımda 45 
milyar dolarlık bir 
israfın olduğu belir
tildi. Tarımda böyle 
bir durum 
yaşanırken, 2004 
yılı tarımsal destek
leme bütçesinin 
yüzde 13'ünün iptal 
edildiğine dikkat 
çekilen raporda, 
gerekli önlemlerin 
alınmaması duru
munda Türkiye'nin 
daha büyük miktar
larda tarım ürünü 
ithal etmek zorunda 
kalacağı kaydedildi. 
Tarımdaki israfın 
nedenlerine de 
değinen raporda, 
üretimden tüketime 
kadar tarım ürün
lerindeki kayıpların 
israfın en büyük 
nedeni olarak 
gösterildi.
Raporda, arazi kul

lanımı ve sulama 
anlarındaki israf, 
hayvancılık sek
töründeki verimsiz 
yapı, çok düşük 
düzeydeki işgücü 
veremliliği ve gıda 
sektöründeki atıl 
kapasiteden kay
naklanan kayıplar 
da israfın diğer 
nedenleri olarak 
sayıldı.
Raporda ayrıca 
bitkisel üretimde, 
uygun tohumluk 
kullanılmaması 8 
milyar dolar, üretim
den tüketime kadar 
yapılan israf, zirai 
mücadele yapılma
ması sonucu 8 mil
yar dolar ve yeter- j 
siz gübre kul
lanımından da yılda 
8 milyar dolarlık 
israf edildiği belirtil
erek, bitkisel üre
timde toplam 
kayıbın yılda 24 mil
yar dolara ulaştığı T 
kaydedildi.
Hayvancılıkta mey
dana gelen 
ekonomik kayı
pların da özellikle 
süt, et ve mera 
alanlarında ki kayı
plardan meydana 
geldiği vurgulanan 
raporda, uygun 
bakım ve beslenme 
şartları yerine 
getirmediği için 
Türkiye'nin yılda 
sütten 2.3 milyar 
dolar, etten ise 2.7 
milyar doları israf 
ettiğinin altı çizildi.

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR
TEL:5132610
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Liseye sınıf Idm gdijor Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
Devamsızlıklar 
yüzünden lise eğiti
minde kalitenin 
düşmesi ve ÖSS'de 
sıfır çeken öğrenci 
sayısının artması 
Milli Eğitim 7 
harekete geçirdi. 
Yönetmeliği

.değiştiren bakanlık, 
sınıfta kalmayı 
yeniden yürürlüğe 
koydu.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, ÖSS’de 
sıfır çeken öğrenci 
sayısının artması 
üzerine liselerde sınıf 
geçme şartlarını 
ağırlaştırıyor. Mevcut 
sistemde bir öğrenci 
10 dersten başarısız 
olsa dahi üst sınıfa 
geçebilirken, yönet
melik değişikliğiyle 
bu sayı ikiye 
düşürülüyor. 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
Sınıf Geçme
Yönetmeliği 'nde 
değişiklik yapan 
Bakanlık, liselerde 
sınıf geçme şartlarını 
zorlaştırdı. Yeni 
yönetmeliğe göre 
2'den fazla dersten 
başarısız olan 
-öğrenci sınıfı 
tekrarlayacak.

. Artık liselerde okula 
gitmeden, derse 
^çalışmadan sınıf 
geçme devri kapanıy
or. Milli Eğitim 
Bakanlığı, liselerde 
eğitim kalitesinin 
düşüşüne bir önlem 
olarak sınıf geçme 
yönetmeliğinde köklü 
değişiklikler gerçek
leştirdi. Talim ve 
Terbiye Kurulu 'nun 
son şeklini verdiği 
yeni Ortaöğretim 
Kurumlan Sınıf 
Geçme Yönetmeliği, 
sınıfta kalma yap
tırımını tekrar uygu
lamaya sokuyor. 
Mevcut sisteme göre 
sınıf geçmede yıl 
sonu başarı ortala
ması esas alındığı 
için, bir öğrenci 10 
dersten zayıf notu da 
olsa üst sınıfa geçir
iliyor. Sınıf geçmede 
tanınan bu kolaylık 
sınıfta kalan öğrenci 
sayısını neredeyse

yok denecek kadar kaldırıldı. Bu kate-

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

azalttı. Böylece okul
da disiplini sağlayan 
araçlardan biri olan 
sınıfta bırakma silahı 
da öğretmenlerin 
elinden alındı. Ancak 
liselerdeki fiziki 
mekan yetersizliğin
den dolayı sınıf 
geçmede yapılan bu 
zorunlu kolaylık 
liselerdeki eğitimin 
kalitesini de 
düşürdü. Bu kalite 
düşüklüğü ÖSS 
sonuçlarına da yan
sıyınca,^ Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik ortaöğretimde 
sınıf geçme şartlarını 
zorlaştırmaya 
karar verdi.
Yeni yönetmelik, 
öğrencilerin geçer 
not alamadığı ders 
lerden üst sınıfa 
sorumlu olarak sınıf 
geçebilme özgür
lüğüne sınırlama 
getiriyor. Bundan 
böyle bir öğrenci en 
fazla 2 dersten zayıf 
notu olursa üst sınıfa 
geçebilecek. Yani 
2 'den fazla dersten 
zayıf notu olan 
öğrenci sınıfta 
kalmış sayılacak. 
Ayrıca yapılan 
değişiklikle, 
öğrencinin alttan 
aldığı dersteki 
sorumluluğunu üst 
sınıftaki başarısıyla 
ortadan kaldıran 
düzenlemeye de son 
verildi. Örneğin Lise 
1. sınıf matematik 
dersinden üst sınıfa 
sorumlu geçen 
.öğrenci, Lise 2. sınıf - 
matematik dersinden 
geçer not alsa dahi, 
birinci sınıf dersi 
için sorumluluk 
sınavına girecek.
Yeni yönetmelikle 
alan seçmeli dersleri 

goride yer alan der
sler ise Seçmeli 
Dersler başlığı altın
da toplandı. Böylece 
lisedeki ders katego
rilerinin sayısı 3 'e 
inerken, kategoriler 
"ortak genel kültür 
dersleri, alan dersleri 
ve seçmeli dersler" 
olarak belirlendi. 
"DEVAMSIZLIĞA 
KARŞI ÖNLEM" 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, liselerdeki 
devamsızlık 
sürelerinin artışına 
karşı da bir önlem 
aldı. Lise son sınıf 
öğrencileri, özellikle 
ikinci yarıyılda 
ÖSS'ye hazırlanmak 
için rapor alarak 
okula gitmezken, 
Bakanlık, bu çarpık 
tabloyu değiştirmek 
amacıyla "iki dönem 
notu "formülünü 
hayata geçiriyor. 
Yeni yönetmeliğe 
göre, bir öğrencinin 
bir dersten başarılı 
sayılabilmesi için iki 
dönem notunun da 
olması gerekecek. 
Yani okula ikinci 
yarıyıl devam 
etmeyen, imtihanlara 
girmeyen öğrenci 
başarısız sayılacak. 
32 BİN ÖĞRENCİ 
ÖSS'DE SIFIR 
ÇEKTİ 
Son yillarda 
ÖSS'de sıfır puan 
alan öğren çilerin 
sayısında bir artış 
yaşanıyor. 2004 
ÖSS'de 32 bin 177 
öğrenci sıfır puan 
alırken, 2003 ÖSS'de 
sıfır çekenlerin sayısı 
26 bin 448'di.
ÖSS, liselerde ve 
özellikle son sınıflar
da derse devamlılık 
oranını da düşürdü.

Yeni sezonda askere gidenlerin yerine, Kaleci Osman, Salih’i alarak 
başladık.

Merinos; Akın Özel maçı öncesi^ yanıma akın sporun Genel 
Kaptanı geldi.

Havada sudan derken İsmet Kardeşlerden bahsetmeye başladı.
Kendi kulübünün maddi yönden İsmet Hoca’yı tatmin edemediğini 

en uygun Sümerspor olduğunu söyledi.
Ben de İsmet Hoca ile çalışmanın zevkli olacağını söyledim.
Maç bitimi parkta yarım saat konuştuktan sonra, bir iki gün içinde 

görüşmek üzere ayrıldık.
İsmet Hoca’yı Sümerspor’a almamızın iyi olacağını, arkadaşlara 

söyledim.
Ertesi günü takım kaptanı, İsmet Hoca’yı alıp geldi.
İdareciler, kısa konuşmadan sonra, İsmet Hoca Gemlikli olmuştu.
Sezona iyi başladık. Bursa’nın en iyi ekibi haline gelmiştik.
Kamp yapmak için gelen takımlar, Sümersporla maç yapmadan 

gitmiyorlardı.
Bursa kamp yeri olarak, aranılan yerdi.
İtalya’ya gidecek olan amatör milli takım, Bursa’ya gelmiş, kampa 

girmişti.
İlk maçlarını akın sporla yapmış 5-1 yenmişlerdi.
İkinci hazırlık maçını bizle oynadılar.
İnanın hakemin gayreti ile 1-1 olmuştu.
Milli takım hocaları Bülent Eken, Cihat Arman, Şeref Gökay, Reha 

Eken, Şabri Kirazdı.
Bu hocalar teker teker bizi tebrik ettiler.

3-1
1-3
1 - 3 gibi neticeler alıyorduk.

Aydın karması 
İstanbulpor 
Beşiktaş’la

FENERBAHÇE’YE GİDİŞ
Ben, muhasebe kısmında çalışıyordum. Sayın Atasoy gelip seni 

Fenerbahçe’den istiyorlar, gidip Ahmet Erol’u göreceksin dedi.
Cumartesi Kadıköydeyim, sanki havada uçar gibiyim. Moralim çok 

yüksek. En iyi idmanı yapmış gibiyim.
Ahmet Erol’u buldum. Öteki Bursalı da geldi, Bursa’dan gelen şu 

anda Bursa Gazetesi köşe yazarı, akında oynayan Aykan Uzoğuz’du.
Moda da otele yerleştik.
3 gün bekledikten sonra “Hadi bakalım” dedi Ahmet Erol.
Sah günü bütün Fenerli futbolcuların iştirak ettiği çift kale maç 

yaptık.
Yirmi dakika sonra bizi çağırdılar. Başkan Agah Erozan, B. Fikret, 

K. Fikret, Müjdat, Ahmet Erol, Başkan isimlerimizi öğrendikten 
sonra Aykan Bey, senin yaşın ufak. Hemen hazırlığını yap. Seni 
İngiltere’ye gönderelim. Zira genç takım İngiltere’de.

7 Aykan : Ben gidemem
- Başkan : Neden?
- Aykan : Ben bir dersten ikmale kaldım. Nasıl olur efendim.
- Başkan : Sen merak etme evladım.
Kaldığın dersin hocasının adını, sınıfını, numaranı ver. Gerisine 

karışma.
- Aykan : Ben Fenerbahçe anlamam gider imtihanını verir gelir 

futbolunu oynarım.
- Başkan : Çıkın dışarı.
Ahmet Erol Aykan’a! Herkes Fenerde oynamaya can atıyor. 

Gördün mü yaptığını, kurunun yanında yaş nasıl yanarmış. Yazık 
değil mi arkadaşına?

Harcıralarımızı aldık. Geemlik’e dönüyoruz.
Yolda hem gülüyor, hem de üzülmüyordum.
Benim hayalim de Aykan Hoca nedeniyle suya düşmüştü.
Bu anımı hiç unutamam.
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Köpeklerin 
kendilerine özgü, çok 
gelişmiş koku alma 
yetenekleri vardır. Bu 
sayede, insanların ve 
en gelişmiş elektronik 
aletlerin bile 
algılayamadıkları 
kokuları duyabilirler. 
Uyuşturucu mad
deleri, av hayvan
larını, suçluları, 
kazazedeleri, pat
layıcı maddeleri? bul
mak için hep 
köpeklerin bu 
olağanüstü duyu 
yeteneklerinden fay
dalanılır.
Ingiliz bilim adamları 
tarafından yapılan 
bir araştırma, 
köpeklerin koku alma 
duygularının bazı 
kanserlerin tanısında 
da işe yarayabileceği 
konusunda umut 
verdi.
A raştırmacılara, 
1989 yılında Lancet 
isimli tıp dergisinde 
yayınlanan bir yazı 
ilham verdi. Bir 
köpek, sahibinin 
bacağındaki 'hen'i 
sürekli olarak ve 
bazen pantolonunun 
üzerinden bile kok
luyor, hatta onu ısır
mak istiyordu. Kadın, 
köpeğinin bu ısrar
ları karşısında, ken
disine hiçbir sıkıntı 
vermeyen ve 
önemsemediği hu ben 
için doktora gitmeye , 
karar verdi.
Bacaktaki ben 'den 
yapılan incelemelerde 
bunun kanser 
(malign melanoma) 
olduğu anlaşıldı ve 
ben, ameliyatla 
çıkarıldı. Kadın, o 
günden beri hayatta 

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te!: 513 96 83

SATILIK VİLLA

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 
J katlı triplex satılık villa 

(0.535) 886 47 74

ve sağlıklıdır. Köpeği 
sayesinde belki de 
çok kısa bir zamanda 
ölümüne neden ola
bilecek bir kanserden 
kurtulmuştur. Bu 
olayın bir başka 
ilginç tarafı da, 
köpeğin, ameliyattan 
sonra artık sahibinin 
bacağıyla ilgilenmez 
olmasıdır.
Altı köpek yedi ay 
süreyle özel olarak 
eğitildi
Araştırma, mesane 
kanserli hastaların 
idrarlarını kokla
yarak tanıyahilmeleri 
için 7 ay süreyle özel 
olarak eğitilen 6 
köpek ile yapıldı. 
Yoğun eğitim dönemi 
sonrasında, köpekler
den, 36'sı mesane 
kanserli ve 108'i ise 
kanserleri olmayan 
kişilere ait idrar 
örneklerini kokla
yarak tanımaları 
istendi.
Her köpeğe 9 ayrı 
test uygulandı. Biri 
kanserli olduğu bili
nen diğerleri ise 
kanser olmayan 
kişilere ait 7 idrar 
örneği önlerine 
konarak, köpeklerden 
kanserli olan idrar 
örneğinin yanma yat
maları istendi. 
Kopekler, 54 /estin 
22 'sinde kanserli 
idrarı tanıdı. Başarı 
oranı %41 idi ve bu 
oran, sadece şansa 
bağlı olarak tanıma 
oranı olan % 14'den 
istatiksel olarak 
anlamlı şekilde yük
sek idi.
Araştırmanın çok 
ilginç bir bulgusu da, 
köpeklerden bir

çoğunun mesane 
kanserli olmayan bir 
hastaya ait idrarın 
yanına yatmaları idi. 
Bu durum 
araştırıcıların çok 
dikkatini çekti ve hu 
kişi tepeden tırnağa 
araştırıldı.
Ultrasonografisi ve 
sistoskopisi normal 
olan, ama köpeklerin 
ısrarla yanına yattık
ları hu idrar 
sahihinde böbrek 
kanseri olduğu 
ortaya çıktı.
Köpekler, henüz, 
belirti vermeyen bir 
kanseri hile kokusun
dan tanımışlardı. 
Köpekler kanseri 
nasıl tanıyor 
A raştırnıacılar, 
köpeklerin kanser 
hücreleri tarafından 
üretilen formaldehit, 
alken ve benzen gibi 
'uçucu organik 
kimyasal maddelerin' 
kokusunu duyduk
ların ı düşün üyorlar. 
Köpeklerin koku 
alma duyularının 
insanlara göre, bir 
milyon kere daha 
fazla olabileceği öne 
sürülüyor. Çünkü, bir 
köpeğin burnundaki 
koku reseptörlerinin 
sayısı 40 milyar iken, 
bu sayı insanlarda 

ancak 40 milyondur, 
insan burnunda 
koku alma bölgesinin 
genişliği 5 cm2 iken, 
bu alan köpeklerde 
150 cnı2'dir. Ayrıca, 
köpeklerin beyin
lerindeki koku alma 
merkezi, 'butbus 
olfactorius' büyük ve 
buraya ulaşan sinir
lerin sayıları da 
fazladır.
SONUÇ
Bu ilginç araştırma, 
gelecekte bazı 
kanserlerin ya da 
infeksiyouların erken 
dönemde ve henüz 
klinik bir belirti 
ortaya çıkmadan 
tanınmasını sağlaya
bilecek bir ilk adım 
olabilir. Bunun için, 
öncelikle köpekler 
tarafından kokusu 
alınan maddelerin ne 
ya da neler olduğu
nun belirlenmesi 
gerekiyor. Bu pro
teinlerin tanınmasıy
la, başta mesane 
kanseri ve belki diğer 
kanserler de basit bir 
idrar incelemesiyle ve 
hastaya hiçbir sıkıntı 
vermeden kolayca ve 
erken dönemde 
tanınabilecektir 
Bilgi için: 
ahmetrasimk(a 
mynet.com

27Ekim'de
ay tutulacak

Gökyüzü meraklıları 
27 Ekim 'i 28 Ekim 'e 
bağlayan gece tam 
Ay tutulmasına 
tanıklık edecekler. 
Hava açık olursa 
tam Ay tutulma 
evresinin tamamı 
Türkiye'den de 
izlenebilecek.
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem 
Araştırma 
Enstitüsü 'nden alı
nan bilgiye göre, Ay 
her dolunayda, 
Dünya'nın Güneş'i 
görmeyen arka 
yüzünden uzaya 
uzanan gölgesinin 
yakınlarından geçer, 
uygun koşullar oluş
tuğunda hu gölgenin 
içine girer, gölgeden 
geçiş biçimine göre 
hu sırada ya gölgeli, 
ya parçalı ya da tam 
Ay tutulması mey
dana gelir. 27 Ekim 'i 
28 Ekim 'e bağlayan 
gece de tam Ay tutul
ması için uygun 
koşullar oluşacak. 
Türkiye saati ile

Dikkat! 
Beckham

a ■ ■ ■ ■vırusu
Bilgisayar yazılım 
uzmanları, inter
nette dolaşan 
'Beckham 
virüsü'ne karşı 
uyardı.
Beckham'ın 
hayranlarını hedef 
alan virüs, gön
derdiği elektronik 
postayla futbol
cuyu uygunsuz 
bir şekilde 
gösteren 
fotoğraflar vaat 
ediyor.
Uzmanlar,

03.05'te Ay, 
Dünya ’nın yarı göl
gesinin içinden 
geçmeye başlayacak, 
bu sırada yansıttığı 
güneş ışığı giderek 
azalırken sarımsı bir 
renk alacak.
Saat 04.14'de 
Dünya'nın tam göl- । 
gesinin içine girm
eye haşlayacak rengi 
yavaş yavaş koyu 
hakir kırmızısına 
dönerken, saat 
05.23'te tamamen 
tutulmuş olacak.
Ay'ın tamamen 
kızardığı tam tutul- y 
ma evresi yaklaşık 
81 dakika sürerken, 1 
bütün Türkiye'de 
batı ufkunda 
görülebilir bir yük
sekliğe ulaşacak.

Beckham'ı uygun
suz durumda 
gösteren 
fotoğraflar ile ilgili 
maillerin virüs 
içerdiğini belirtti. 
Beckham konusu- 
lu bu postalardaki 
bağlantılı site 
açıldığında 
virüs bilgisayar 
yerleşerek 
daha sonra 
hacker'ların 
girebileceği bir 
arka kapı 
yaratıyor.

mynet.com
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Ramazan hastalıklarına dikkat
Ramazanda, aşırı ve 
kötü beslenme sonu
cunda özellikle mide 
ve sindirim sistemi 
rahatsızlıklarının 
görülebileceği 
bildirildi.
Uzmanlar, 
Müslümanlar'ın 
'Onbir ayın 
sultanı' ismiyle 
andığı Ramazan'da 
iftar ve sahurda 
tüketilen yemeklere 
dikkat edilmesi 
konusunda 
vatandaşları 
uyardılar.
Genellikle 
vatandaşlarımızın 
Ramazan'ı bir' 
Yemek Şenliği' 
haline dönüştürmesi 
nedeniyle bir çok

Erken yaşta 
bilgisayar kullanmak 

çocuk için zararlı
Uzmanlar, televizy
onun yerini alan bil
gisayarların çocuklar
da 7 yaşından önce 
zarar verdiğini 
belirterek, 
"Çocuğunuzun erken 
yaşta bilgisayar kullan
masına izin vermeyin. 
Sosyal ve fiziksel 
gelişiminin sağlıklı ola
bilmesi için bilgisayar
da vakit geçirmek yer
ine sanat kurslarına 
gönderin" diyor.
Bilgisayar ve 
televizyonun aileyi 
teknolojik yalnızlığa 
ittiğini hatırlatan 
uzmanlar, "Evladınızın 
kontrolsüz bilgisayar 
kullanımını önlemek 
için ona zaman ayırın, 
ilgi gösterin. Haftada 
en az bir gün aile içi 
toplantılar yaparak 
duygu ve 
düşüncelerinizi 
paylaşın. 1 saatten 

CATII fl< Küçük Kumla Hizmet 
■ fLf»\ Caddesinde dükkan
/?Z1 / °larak kullanılabilecek 
AA-IU SATILIK GARAJ M)

bölgede bulunan has
taneler kutsal ay 
boyunca mide ve 
bağırsak şikayetleri 
yaşayan hastalarla 
dolup taşıyor. 
Uzmanlar, 
"Sağlığınızı korumak 
ve Ramazan'ı rahat 
geçirmek istiyorsanız 
çok çeşitli ve aşırı 
yemek yerine az ve 
sade bir sofrayla 
günü geçirin" uyarısı 
yaptı. İHA 
muhabirinin derlediği 
bilgilere göre, oruç 
tutan bir insanın kötü 
ve yetersiz beslen
mesi durumunda 
ortaya çıkabilecek 
rahatsızlıklar şöyle 
sıralanıyor: 
"- Aşırı ve kötü

fazla bilgisayar başın
da kalmasına müsaade 
etmeyin. 1 saat içinde 
de 10-15 dakikalık 
aralar vermesini 
sağlayın. Bilgisayarın 
eğitimde kullanılan tek 
araç olmadığını bilin. 
Çocuğunuzun eğitimi 
ve yeteneklerinin 
gelişiminde sanat, 
kültür, okuma, dil bil
gisi, spor, müzik,

beslenme sonucunda 
özellikle mide ve 
sindirim sistemi 
rahatsızlıkları 
görülüyor.
- Aşırı yeme sonu
cunda midede 
hazımsızlık, şişlik, 
reflü ve gaz 
şikayetleri.
- Gün içerisinde 
halsizlik, tansiyon 
düşüklükleri, kan 
şekeri dengesizlikleri. 
- Yemek sonrası 
midenin gerilmesine 
bağlı olarak gelişen 
kas spazmları.
- Aşırı ve hızlı yeme 
sonucunda gelişen 
şişmanlık".
Uzmanlar, şu 
pratik tavsiyelerde 
bulunuyor: 

satranç ve doğayla iliş
ki kurmasının daha 
etkili olacağını unut
mayın" diyorlar.
Uzun süreli kullanılan 
bilgisayar ekranının 
çocuğun gözleri için 
zararlı olduğunun altını 
çizen uzmanlar, 
"Çocuğunuzun bilgisa
yar ekranına tam 
karşıdan bakmasına 
engel olun. Ekrana

"- Yemek aralarında 
bol miktarda su ve 
sıvı içecekler tercih 
edin.
- Tatlı gıdalar yerine 
meyveleri tercih edin.
- Kilo problemleri 
yaşıyorsanız şekerli 
gıdalar tüketmeyin.
- Gün içerisinde rahat 
oruç tutmak istiyor
sanız mutlaka 
sahur yapın.
- Sahurda sizi rahat
sız edecek yemekler 
yerine hafif kah
valtılık tercih edin.
- İftarla sahur arasın
da en az 2 litre su 
tüketmeye çalışın.
- Yemekleri yavaş 
yavaş ve iyi 
çiğneyerek tüketin".

mutlaka koruyucu filtre 
taktırın. Bilgisayar kul
lanırken ayaklarını yer
den kaldırmamasını 
isteyin. Bilgisayarın 
bulunduğu odada 
floresan yerine 
ampul kullanın.
Radyasyona direkt 
maruz kalmamak için 
bilgisayarın arkasında 
oturulmasını engel
leyin" dediler.

Sağırlığa 
çözüm 

geliyor mu?
Bilim adamları, beyne 
gönderilen sinir 
dürtülerini sese 
dönüştürülebilen 
kulaktaki bir pro
teinin, işitme duyusu 
ve sağırlığı anlamada 
uzun zamandır aranan 
çözümü oluşturabile
ceğini belirtti.
ABD'deki araştırma
cıların TRPA1 adı ver
ilen proteini keşfinin, 
işitme sorunları olan 
hastaların daha iyi 
tedavi edilmesini 
sağlayacağı 
kaydedildi.
Boston'daki Hovvard 
Hughes Tıp 
Enstitüsü'nden 
Profesör David Corey, 
"İnsanlar bu proteini 
yıllardır arıyordu" 
dedi.
TRPA1 proteininin iç 
kulaktaki saç 
hücrelerinin ucunda 
bulunduğu belirtildi. 
Proteinin, vücudun 
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işitme mekaniz
masının merkezinde 
olduğu düşünülen iç 
kulak saç hücrelerinin 
hücre zarında kanal 
oluşturarak çalıştığı 
kaydedildi.
Araştırmaya katkıda 
bulunan Virginia 
Üniversitesi'nden 
Jeffrey Holt, "Sesin 
eksikliğinde kanal 
oyuğu kapanıyor. Ses 
proteine çarptığında 
oyuk bir kapan kapısı 
gibi açılıyor, 
hücrelerin içinejjol- 
ması için potasyum 
ve kalsiyum iyonları 
sağlıyor. Çünkü bu 
elementler olumlu 
akım taşıyarak 
beyinde elektrik 
sinyali oluşturuyor" 
dedi.
Araştırmayla ilgili bul-( 
gular internette bilim 
dergisi Nature tarafın
dan yayınlandı.
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Şükrü Şenol'da öğrenciler başkanını seçfil
Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu’nda yapılan 
okul başkanlığı 
seçimini 8/C 
sınıfından Didem 
Temel kazandı. 
Demokratik ortamda 
her öğrencinin 
kendi hür iradesiyle 
kullandığı oylarla 
secilen Başkan 
Didem Temel 
arkadaşlarından 239 
oy alırken başkan 
yardımcılığına ise 
4/A sınıfından Ersel 
Akaydın 163 oy 
alarak seçildi.
Okul koridorlarına 
kurulan seçim 
sandıklarında 
oylarını kullanan 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri bir yıl 
boyunca başkanlık

yapacak liderlerini 
seçmekte 
zorlanmadılar.
4 başkan adayının 
yarıştığı seçimde 
Salih Kocabıyık, 
Sevnur Atik ile 
Nazike Benli 
başkanlık için yeter
li oyu alamayınca 
başkanlığı Didem 
Temel'e kaptırdılar. 
Başkan yardımcılığı 
seçiminde ise üç 
aday yarıştı.
Melih Çırpan ile

İsmail Ertam 
Köseoğlu 
arkadaşlarından 
yeterli oy atamayın 
ca yeni başkan 
yardımcısı Ersel 
Akaydın oldu.
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
öğrenci başkanı 
Didem Temel ile 
yardımcısı Ersel 
Akaydın, bir yıl 
süreyle okullarını 
temsil etme 
hakkını elde ettiler.

METAPEIII
Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri 
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

r Höîîîâzâibi A 
Şerifiniz 
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Açlık sınırı 628 milyon lira
Toplumun önemli bir kesiminde yaşam her geçen gün zorlaşıyor.
Ülke kaynaklarının dağılımındaki eşitsizlik uçurumu sosyal yapıyı 

yaralıyor.
istenmeyen olaylara davetiye çıkarıyor.
Ulusal ve uluslararası terörü besliyor.
Küreselleşmenin dayatması olan savurganlık çılgınlığı, banka kartlarının 

da etkisiyle sosyal katmanları bir ur gibi sardı.
Türkiye KAMU-SEN diye bir sendika var ülkemizde.
Bu sendika kamuda çalışan emekçilerin haklarını savunur.
Daha doğrusu sendikacılığın, hem devlet katında hem de özel sektör 

boyutunda bir türlü hak ettiği yeri bulamadığı ülkemizde sendikacılık yap
maya çalışır.

Tabii sendikacılığın “sendika” gibi işlevini sürdürememesinde “ağa” 
sendikacıların da katkısı yadsınamaz bir gerçek.

Bizde tüm kurallar ve sistemler yukarıdan aşağı ve parçalı bulutlu 
havalarda yapılandığı için ;

İşçi de, patron da, devlet de nerede durması gerektiği noktasında sıkıntı 
yaşıyor.

Her neyse;
Yukarıda sözünü ettiğim sendika bir araştırma yaptırmış.
Bu araştırmanın sonuçları şöyle;
Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı eylül ayı itibarıyla 1,7 milyar lira..
Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 818 milyon lira.. Açlık sınırı 628 mil 

yon lira.
Toplam tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payı yüzde 56,38 

konut giderlerinin payı da 3.4,57.
Eylül ayı itibarıyla ortalama 683 milyon lira alan bir memurun ailesi için 

yaptığı gıda harcaması 385 milyon lira, barınma giderleri de 217 milyon lira. 
Artan 81 milyon lira da sağlık,eğitim,giyinme harcamaları için kalıyor.

Araştırmada ortaya çıkan rakamlara göre;
Asgari ücretle yaşayan bir ailenin geçim güçlüğünün ölçüsünü sapta

mak için öyle uzman muzman olmaya gerek yok.
Rakamlar yalan söylemez.
Hadi bu rakamların bir sendika tarafından yaptırılan bir araştırma 

olduğunu düşünerek şişirildiğini varsayalım.
O vakit eli kalem kağıt tutan, dört işlemi bilen her vatandaş yaşamsal 

rakamları toplayıp, çarpıp, çıkarıp, bölsün bakalım.
Nereye varacak?
Valla bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde “sosyo -ekonomik”yapıyı net 

olarak koymaya dört işlem bilgisi yetmez. Yetmiyor da.
Demek ki iktidarın “iyileşiyoruz, enflasyonun belini kırdık, gelişiyoruz 

“söylemleri hikaye.
Gerçekler çok acı.
Ortalama 500 milyon lira gelir elde eden bir ailenin temel gereksinimleri 

dışında harcayacak parası yok.
Dolayısıyla; Okuyamayacak. Gezemeyecek. Dinlenemeyecek.
Kültür harcaması yapamayacak. Sosyal yapısını güçlendiremeyecek.
Tam da bu araştırmanın açıklandığı gün Dünya Gıda Günü kutlanıyordu.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de bu kutlamalar sırasında yaptığı 

konuşmada çok ama çok önemli bir konuya dikkatleri çekiyordu.
“Tüm insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için öncelikle yok

sulluk ve açlığın önlenmesi gerekmektedir.”
Gelişmiş ülkelerin insan haklarına vurgu yapan söylemlerinin, dünyada

ki açlık sorununun giderilmesine katkı üretemediği sürece onların 
inandırıcılığının sorgulanacağına da vurgu yapan Cumhurbaşkanı,Türk 
Tarım Politikasını yöneten ve yönlendirenlere de çok ciddi bir uyarıda 
bulunuyordu:

“Türkiye’nin kendi kendine yeten ülke konumunu sürdürmesi için doğal 
kaynaklarına sahip çıkarak tarım ve hayvancılığı çağdaş üretim yöntem
leriyle geliştirmesi .biyoçeşitliliği koruması da gerekmektedir.”

Anlayana..
Anlamak isteyene..
Yoksa çok mu geç..
Son elli yılda sürekli gerileyen ülkemizde .Cumhurbaşkam’nın dikkatleri 

çektiği noktaları algılayabilecek yöneticiler yetişebilseydi, şimdi biz açlık 
sorununu çoktan aşmıştık.

Ümurbeyli kadınların! 
okuma yazma mutluluğu 

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce Umurbey’de 
açılan Gemlik Rotary Kulübü’nün sponsorluğunu 
yaptığı okuma yazma kursunda, 11 bayan ilk kez 
okuma yazmayı öğnenip, belgelerini aldılar.

Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 
Umurbey 
Beldesi’nde açılan 
okuma yazma kur
sunda, 11 kursiyer 
bayana belgeleri 
törenle verildi. 
Umurbey 
Belediyesi altında 
bulunan kurs 
merkezinde 
düzenlenen törene, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
Gemlik Rotary 
Kulübü dönem 
Başkanı Mehmet 
Yaşar ve 
kursiyerler hazır 
bulundular.
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün spon
sorluğunda açılan 
okuma yazma kur
sunda, başarı bel
gesi almanın mut
luluğunu yaşayan 
Ümurbeyli bayan
lar, Kurs 
Öğretmeni Dilek 
Ağdemir, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu 
ve Rotary 
Kulübü Başkanı 
Mehmet Yaşar’a 
teşekkür ettiler.

Kemal Çetinoğlu, 
Umurbey’de ilk kez 
bayanlara yönelik 
okuma yazma 
kursu açmanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını, bu 
kursun başarı ile 
sona erdiğini belir
tirken, Umurbey 
Belediye Başkan 
Fatih Mehmet 
Güler’de Umurbey 
Beldesi’nde 
bayan kursiyer 
bulmanın zor 
olduğunu ancak,

bu mutlu tabloyu 
yaşadıklarını 
söyledi.
Umurbey’de 
Rotary Kulübü’nün 
desteği ile kilim 
dokumacılığı 
açmak istediklerini 
de belirten Güler,
kursiyerlere 
seslenerek,
“Okuma yazma 
öğrendikten sonra 
artık çocuklarınıza* 
daha çok yararlı . 
olacaksınız"
dedi.
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Türkiye sıfırsız 

paralara hazırlanıyor 
Tedavüle verilişleri 1989 yılında son 
bulan ’kuruş'larla 1 Ocak 2005 tarihinde 
yeniden tanışacak olan Türkiye, Yeni 
Türk Lirası'nin tedavüle girmesiyle bir 
anlamda zaman tünelinde yolculuk 
yapmış olacak. Haberi sayfa 7’de
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SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan Çukurbahçedeki hastane yapılacak binayı gezdi

SSK Hasfanes/ için olumlu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaif.com

iJ^ Güne Bakış
Eski İmam Hatip

SSK Hastanesi için takas mı?
Yazılarımda sürekli Gemlik’in sağlık sorun

larının giderek daha iyiye gittiğini yazdım.
Muammer Ağım Devlet Hastanesinin dok

tor ve tesis sorunlarının kalmadığı, SSK 
Hastanesinde en önemli sorunun tesis 
olduğu biliniyor.

Bu sorunu çözmek İçin, AK Parti İlçe 
Başkanlığı girişiminde, bir süredir çalış
malar yürütülüyor.

Yıllar önce, Gemlik İmam Hatip Lisesi 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 
Çukurbahçe mevkiinde inşaatına başlanan 
ve bir türlü tamamlanamayan binanın, SSK 
Hastanesi’ne dönüştürülmesi istemi var.

Bu binanın -genellikle camilerdeki vatan
daşlardan toplanan yardımlarla- uzun bir 
süreçten sonra inşaatı başladı, ama maddi 
olanaksızlıklar nedeniyle bir türlü bitirileme- 
dİ.

Sizin anlayacağınız, bir tüzel kurumun 
tapusunda olan bu bina, vatandaşın 
parasıyla bugünkü haline getirildi.

Dün, ilçemize gelen SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdürü, binayı gezerek hastane ola
bilirliği konusunda yeşil ışık yakmış.

Anaak, AK Partililerin ve Derneğin istemi, 
İstiklal Caddesi’nde bugün kullanılan iki 
katlı SSK Hastanesi ve ekleriyle birlikte bu 
binayla takası şeklinde.

Burada durmak gerekir.
Gemlik’in en güzel yerinde ve kullanılmak

ta olan bu bina ile yarım binanın değeri aynı 
mı? Bu iş oldu bittiye getirilmemeli.

Gemlik bu konuyu tartışmalı.

Lisesi Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
tarafından Çukurbah 
çe’de yapımı tamamlan 
mayan binanın SSK’nin 
İstiklal Caddesi’ndeki 
hastane binasıyla 
takası için yürütülen 
çalışmalar sürüyor. 
SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdürü Prof. Dr. 
Servet Rüştü Karahan, 
dün binada yaptığı 
incelemelerde, inşaatı 
tamamlanmamış binanan 
SSK Hastanesi için 
elverişli olduğunu söyle
di. Kararı SSK Yönetim 
Kurulu verecek. Syf3’de

Küçük Kumla’da veli bilgilendirme toplantısı
Küçük Kumla Ali Kü 
tahya İlköğretim Oku 
lu Aile Birliği ve Kü 
çük Kumla Belediye 
si’nce düzenlenen 
‘Veli Bilinçlendirme’ 
toplantısı 
büyük ilgi gördü. 
Uzman Psikolog 
Sel m a Ercan’ın 
katılımıyla gerçek
leştirilen toplantıya, 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, okul 
yöneticileri ve öğren
ci velileri katıldılar. 
Başkan Güre, 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girmek için

yoğun çaba har
cadığı bir dönemde 
eğitimde ve sağlıkta 
yapılması gereken 
yeniliklerin çok 
önemli olduğunu, 
bu nedenle belediye 
olarak bir ilke imza 
atarak, beldede 
İngilizce kursu 
başlattıklarını, 
ilköğretim okulu ile 
birlikte veli eğitim 
semineri düzenle 
yerek, ilklere imza 
atmayı sürdürecek
lerini söyledi. 
Toplantıda yapılan 
konuşmada konuş 
macılar, bilinçli 
velinin nasıl olacağı

konusunda izleyen
lere örnekleri ile bir
likte bilgiler verirken, 
velilerden çocukları
na güven verici ve 
kişiliklerini geliştire
cek davranışlarda 
bulunmaları istendi.

Çocukların kendi ba 
şına iş yapabilmeleri 
he teşvik etmelerini 
de isteyen konuşma 
cılar, velilerin sorgu
layan değil, yardım 
eden kişiler olması 
gerektiğini söylediler.

mailto:kadri_guler@hotmaif.com
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SSK Hastanesi için olumlu ps
Çukurbahçe'de bulu
nan mülkiyeti Gemlik 
İmam Hatip Lisesi 
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği'ne ait olan atıl 
binanın SSK 
Hastanesi’ne 
dönüştürülmesi için ilk 
adımlar atıldı.
AK Parti Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıktı ve SSK Bursa 
Hastanesi Başhekimi 
Mustafa Tümay ile bir
likte Gemlik'e gelen 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Sağlık İşleri 
Genel Müdürü Prof. 
Dr. Servet Rüştü 
Karahan, binada 
yaptığı incelemede 
hastane için uygun 
olduğunu söyledi. 
SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdürü 
Karahan ile Sedat 
Kızılcıktı ve Mustafa 
Tümay, Gemlik 
SSK Hastanesi’nde 
Başhekim Dr. Neşet 
Ciğerli ve AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ve Yönetim kurulu 
üyeleri ile bir süre 
görüştüler.
Daha sonra hastanede 
inceleme yapan Genel 
Müdür Karahan, mev
cut hastanenin gerek 
doktorlar için gerekse 
hastalar için fiziki 
olarak yetersiz 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Taş kime?
AKP Gemlik Belediye Meclisi Grup 
Başkanı, AKP’li Belediye Meclis 
üyeleri ile yaptıkları ortak basın 
toplantısında “Hiçbir Belediye Meclis 
üyesinin Gemlik’i diğerinden fazla 
sevme lüksü olmadığım” söylemiş. 
Belediye Meclis üyelerinin yok ama, 
Belediye Başkanına demek ki var. 
Sayın Belediye Başkanı Gemlik’i 
“Çok” sevdiğini bilboardla 
devamlı halka ilan edip duruyor da. 
Sn. Okuroğlu, okumamış herhalde. 
Taş, Osman Doğan’a mı, yoksa Sn. 
Turgut’a mı?
Kızım sana söylüyorum, 
gelinim sen anla misali... 
Sn. Turgut anlamaz mı 
anlar, zekidir, zeki.....

olduğunu görerek, 
gerekli önlemlerin 
alınacağını söyledi. 
Daha sonra Çukur- 
bahçe'ye giden 
Karahan, burada 
yapımı tamamlana
mamış binanın her 
tarafını gezerek 
sorumlu proje ve 
mimarı olan Cemal 
Aydın Aybey'den 
bilgiler aldı.
ONARIMI GEMLİK 
HALKI ÜSTLENECEK 
Binanın çıkışında açık
lamada bulunan SSK 
Sağlık İşleri Genel 
Müdürü Prof. Dr.
Servet Rüştü Karahan, 
alternatif olarak 
sunulan bu binanın 
gerekli çalışmaların 
yapılarak Gemlik'e 
hastane olarak 
kazandırılması 
gerektiğini düşündük
lerini ve destek 
vereceklerini söyledi; 
Gemlik AK Parti 
heyetinin binanın 
onarım işlerinin yapıl
ması için söz verdiğini 
söyleyen Karahan, 
kendilerinin de 3-4 
trilyon lira tutarındaki 
cihaz eksiğini gidere 
rek devlet-millet işbir
liğinde Gemlik'e güzel 
bir SSK Hastanesi'ni 
bir yıl içinde hediye 
edeceklerini söyledi.

GEMLİK'E 
KAZANDIRMAK 
İSTİYORUZ
Yaz aylarında ilçeye 
gelerek İlçe Başkanı 
Enver şahin ve yöne
timle birlikte binada 
incelemede bulunarak 
yardım sözü veren AK 
Parti Milletvekili Sedat 
Kızılcıkh, “Binanın 
merkezde olması ve 
kaba inşaatının bitmiş 
olması, hastane 
kazandırma çalış
malarımızı teşvik etti. 
Orhangazi ve İznik 
ilçelerinin de buradan 
faydalandığını 
düşünürsek, üç ilçenin 
problemini çözme 
şansımız olacak. 
Burada hem belediye 
m ize, hem de Gemlik' 
te bulunan fabrika 
sahipleri ile hayırsever 
iş adamlarımıza büyük 
iş düşecek ve onlar
dan destek bekliyoruz. 
Fiziki şartların 
Gemlikliler tarafından 
karşılanması halinde 
genel müdürümüz de 
teçhizat bakımından 
üstlerine düşeni 
yapacağına söz verdi. 
Gemlik halkı modern 
bir hastaneye kavuşa? 
cak, inşallah bunu 
başarmak için yola 
çıktık. Bunu 
Gemliklilerle birlikte 
başarmak istiyoruz" 
şeklinde konuştu.
SON SÖZ 
ÖNERİMİZLE 
YÖNETİM 
KURULUNUN 
Son sözün verecekleri 
öneri ile SSK Yönetim 
Kuruluna ait olduğunu 
ifade eden Sağlık işleri 
Genel Müdürü 
Karahan, "İcranın başı 
olarak tabii ki etkimiz 
olacaktır. Hastaneye 
harcanacak paranın 
yaklaşık 2 trilyon lira 
olacağını sanıyorum. 
Bunu Gemliklilerin 
üstlenmesi lazım.

Biz de iki misli cihaz 
ve ekipman yatırımıyla 
burayı toplam 6 tril 
yonluk yatırımla, mo 
dern bir hastaneye 
dönüştürürüz 
kanısındayım" dedi. 
DERNEKLE 
SORUN YOK 
İlçe yönetimine geldik
leri zaman hastane 
ihtiyacı olduğunu bi
lerek çalışmalara 
başladıklarını belirten 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, dernek yöne
timiyle sorun yaşa
mayacaklarını bildirdi. 
Şahin, "İlk olarak 
dernek yönetimiyle 
görüştük. Dernek 
yönetimi olumlu görüş 
bildirdiler ve SSK 
Genel Müdürlüğüne de 
yazılı olarak müracaat
ları var. Kendileri 
takas için başvuruda 
bulunmuşlar. Sorun 
çıkacağını sanmıyo
rum. Buraya hayır 
yapacak tüm vatan
daşlarımızın rızalarını 
aldık. Olumsuz bir 
durum yok" dedi 
YAZILI BEYAN 
ALACAĞIZ 
Muhatabın dernek 
yönetimi olduğu için 
yazılı beyanları doğrul
tusunda yola çıkacak
larını ve SSK yöneti
minden bu şekilde 
olur alacaklarını 
söyleyen Karahan, 
"Devletimiz güçlüdür. 
Ancak yatırımların 
uzun yıllara yayıldığını 
göz önüne alırsak iş 
uzar, Dernek 
öncülüğünde iş 
adamları, fabrikalar ve 
hayırsever Gemlik 
halkının desteğiyle 
6-7 ay içinde burayı 
açabiliriz. Derneğin 
öncülüğünde iş 
adamlarının 
desteğiyle Gemlik 
halkından taahhüt 
alacağız" 
şeklinde konuştu.

Yeni insan tipi
Yeni dünya düzeni, insanı da değiştir

di.
Bu düzene ayak uydurmak için 

donanımlı olmak lazım.
- Bir yüksek okul bitirmek lazım.
- Bir lisan bilmek lazım.
- Sosyal alanda, yer almak lazım.
- Bir hobi sahibi olmak lazım.
Artık, kendiniz ve aileniz için yaşama 

dönemi bitti.
Siz, diğer ailelerin içindesiniz.
Diğer aileler de, sizin ailenizin 

içindedir.
Çünkü yeni yaşam düzeni ve teknolo

jik gelişmeler bunu zorunlu kılmıştır.
Artık, dinde ve milliyetçilikte fanatik 

davranış da azalmıştır.
Herkes farklılıklarla birlikte yaşaması 

gerektiğini anlamıştır.
Aslında dünya yeni bazı güzel değer

ler yakalamıştı.
Ama. Amerika bu imajı zedeledi.
Yeni insannı, donanım yönünden bir 

çok artıları var.
Ama. Ruhsal yönden eksileri var.
Yeni insan, bencil bir yapıyı tercih 

etti.
Daha çok kazanmayı istedi.
Hepsini kazanmayı düşündü.
Ve. Kısa zamanda elde etmeyi arzu

ladı.
Yani. Donanım yönünden yükseldi.
Ama. Ruhsal yönden çöktü.
Paylaşımdan uzaklaştı.

GÜNÜN SÖZÜ
Dünya, deliklerle dolu, 
Bir tahtaya benziyor. 
Dörtköşe insanlar, 
Yuvarlak deliklere.
Yuvarlak İnsanlar da, 
Dörtköşe deliklere, 
Girmek istiyor.

“Berkeley"

P BURSA HAKİMİYET VE ’ 

I KENT GAZETELERİNE I 
İLAN ve REKLAM ALINIR 

| KÖRFEZ REKLAM |
TEL: (0.224) 513 96 83
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ZeytinşporBayan Voleybol takımı kuruyor
Sevfetin SEKERSÖZ

Gemlik'te amatör 
sporun gelişmesinde 
öncülük eden kulüp 
lerden biri olan 
Zeytinspor Kulübü, 
Bayan Voleybol 
takımı kurmak için 
ilk adımları attı. 
Kulüp Başkanı İhsan 
Ünlü, "Aralık ayında 
başlayacak olan 
Türkiye Üçüncü 
liginde bayan 
voleybol takımımız 
Gemlik'i temsil ede
cek" müjdesini verdi. 
Ünlü, Gemlik'te salon 
bulamadıkları için 
maçlarını Orhangazi 
ve Bursa'da oynaya
caklarını söyledi.
Faaliyetine son veren 
Bursaspor'un dene 
yimli voleybolcularını 
bünyelerine 
kazandırdıklarını 
bildiren İhsan Ünlü, 
takımın başına eski 
Bursaspor Voleybol 
takımının hocası 
Ömer Turhan'ı 
getirdiklerini

İlk iftar Memur-Sen’den
Sevfetin SEKERSÖZ

Ramazan ayının 
başlamasıyla birlikte 
düzenlenen iftar 
yemeklerinin ilki 
Memur-Sen 
tarafından verildi. 
Milton Aile 
Gazinosu’nda verilen 
iftar yemeğine, 
Belediye Başkanı 
Mehmet lürgut, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, Memur- 
Sen Bursa Şube 
Başkanı Haşan Ünal 
ile çok sayıda memur 
ve vatandaş katıldı. 
Memur-Sen'in sorun
larını kendi kendine 
çözebilen, başarısız 
hklar karşısında 
başkalarını 
suçlamak yerine 
"Sorumluluk bana 
aittir" anlayışı nın 
egemen olması 
düşüncesinde 
olduğunu söyleyen 
Memur-Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Şükrü Subaşı,

açıkladı.
Bursaspor başta 
olmak üzere çeşitli 
illerden deneyimli 
profesyonel bayan 
voleybolculardan 
8 kişi aldıklarını 
bildiren İhsan Ünlü, 
kendi alt yapıların
dan gelme 6 kişiyle 
takımı takviye ede
ceklerini söyledi. 
17 Kasım'dan 
itibaren çalışmalara 
başlayacaklarını 
açıklayan Zeytinspor 
Kulübü Başkanı 
İhsan Ünlü, Bayan 
Voleybol takımının 
başına sorumlu 
olarak Elif 

yaptığı konuşmada 
"Özlük haklarımızdan 
ve özgürlük 
anlayışımızdan asla 
ödün vermeden 
demokrasi için 
demokrasi mücade
lesini sürdüreceğiz.. 
Memur-Sen 'in 
parolası "Üşenme, 
erteleme, vazgeçme" 
dir. Memur-Sen 
üyelerinin hedefleri 
büyüktür, küçük arzu
lar peşinde 
koşmaz. Zorluklar 
karşısında 
paniklemez, zor işleri 
parçalara ayırarak 
yapar" şeklinde . 
konuştu.
Başarının anahtarını 
sevgi, ilgi ve 
bilgi olarak 
yorumlayan 
Subaşı, Memur- 
Sen'in rakiplerinin 
varlığından kork
madığını, hatta 
bunu bir avantaj 
olarak gördüğünü 
vurguladı.

Gültekin'in 
getirildiğini bildirdi. 
ALTYAPIYA 
ÖNEM 
VERİYORUZ 
Zeytinspor Kulübü 
olarak alt yapıya 
büyük önem verdik
lerini belirten İhsan 
Ünlü, Zeytinspor 
erkek basketbol 
takımının Eylül 
ayında başlayan 
Yıldızlar ve Gençler 
katagorisinde 
mücadele ettiğini 
hatırlatarak, 
"Yıldız bayan 
voleybol takımımız ise 
Kasım ayında başlaya
cak Bursa yerel 

liginde mücadeleye 
hazırlanıyor. Alt 
yapımızda 25 bayan 
voleybolcumuz var. 
Hepsinden 
yararlanmak 
istiyoruz. Amatör 
altyapı sorumlu
larımız Zuhal 
Altıparmak ile Leyla 
Yavuz çalışmalarını 
sürdürüyorlar " 
şeklinde konuştu. 
Zeytinspor Kulübü 
Başkanı İhsan Ünlü, 
zor şartlar içinde 
Gemlik'teki gençlere 
sporu sevdirip onlara 
bu zevki aşılamak 
için çaba sarfettikleri- 
ni ancak önlerinde 
tek engel olan araç 
ihtiyacını çözemedik
lerini söyledi.
Ünlü, "Maçlarımızı 
Gemlik dışında 
oynamak 
mecburiyetinde 
kalmamız bizi üzüyor, 
araç sorunumuzun 
giderilmesi için destek 
verilmesini 
bekliyoruz" dedi.

n «01

AK Parti İlçe 
Yönetimi, ramazan 
erzaklarını yardıma 
muhtaç ailelerin 
evlerine giderek 
veriyorlar.
Parti Sosyal İşler 
Başkanı İsmet Atış 
ile Mali İşler 
Sorumlusu Hamza 
Çiçek, Ramazan ayı 
içinde 750 fakir 
aileye erzak 
yardımında 
bulunacaklarını 
söylediler.
Mahalle muhtarları 
ve partinin mahalle 
sorumluları ile teşk
ilatın belirlediği 
fakir ailelerin tespit 
edilerek, hazırlanan 
yardım torbaları 
parti elemanları 
tarafından 
evlere gidilerek 
teslim ediliyor.
Yardımda

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 

Kayıkhane mevkii üstünde 
i katlı triplex satılık villa 

(0.535) 886 47 74

ABONE OLDUNUZ MU? i
K&fez
Bl GÜNLÜK SİYASİ GAZETE B|

bulundukları 
ailelerin ekonomik 
ve sosyal yaşam
larını da yükselt- J 
mek için anket 
çalışması yaptık
larını açıklayan 
İsmet Atış 
ile Hazma Çiçek, 
"Su ailelerin iş 

gücü yapabilme 
durumları araştırı 
lıyor. Bunların tespit 
edilmesinden sonra J 
ekonomiye nasıl 
katkıları olur, neler 1 
yapılabilir bunu 
tespit ederek, 
ekonomiye katkıla 
rını sağlayacağız. 
Kendilerine evlerin ] 
de yapabilecekleri j 
el işleri verilecek ve i 
ileride açılacak 
kermeslerde 
satışa sunularak 
kendilerine gelir 
sağlanacak" dedi.

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ
8. 30 - 20.30

PAZAR GÜNÜ 10.oo - 15.oo’de 
HİZMETİNİZDEYİZ

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg /1
Sülfat 8.0 mg /1
Klorür 3.9 mg /1
Nitrat________ YOK
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No : 132/A GEMLİK
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Cep -.(0.532)277 51 10
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Balık depresyon riskini azaltıyor
Balık yağındaki 
Omega 3 yağ asit* 
terini yiyenlerde 
depresyon ve inti
har riskinin azaldığı 
bildirildi. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi 
(KTÜ) Sürmene 
Deniz Bilimleri 
Fakültesi Balıkçılık 
Teknolojisi Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Sevim 
Köse, balık ve diğer 
su ürünlerinin 
içerdiği protein, yağ 
ve vitaminlerin 
niteliği bakımından 
insan beslen
mesinde önemli bir 
besin kaynağı 
olduğunu ifade etti. 
Balıkların kalp 
damar hastalıkların
da yararlı etkileri 
olduğunun hemen 
hemen herkes 
tarafından bilindiği-' 
ni vurgulayan: 
Yrd. Doç. Dr. Köse, 
"Artık 'balık ye, 
kalbini koru' şeklin
deki sloganlar ya da 
tavsiyeler hem 
uzmanlar, hem halk 
arasında hem de 

balık tanıtım reklam
larında sıkça gün
deme gelmektedir" 
dedi. Balıktaki hangi 
madde ya da mad
delerin sağlık için 
yararlı etkiyi yaptığı 
ve her balık aynı 
ölçüde mi yararlıdır 
sorularının cevabı 
herkes tarafından 
bilinmediğini vurgu
layan Yrd. Doç. 
Köse, şöyle devam 
etti: "Balıkların 
insan sağlığı açısın
dan önemi, özellikle 
içerdikleri yağdan 
kaynaklanmaktadır. 
Balık yağındaki 
omega 3 yağ asitleri 
insan sağlığı açısın
dan yararlı etkiyi 
yapan maddelerdir. 
Bu etki omega 3 
grubu yağ asit
lerinden EPA 
(eikosapentaeonik 
asit) ve DHA 
(dokosaheksaenoik 
asit) adlı iki önemli 
yağ asidi çeşidin
den kaynaklanmak
tadır. Çeşitli yayın 
ya da kaynaklarda 
omega 3 içeren pek

çok gıda türü ver
ilmektedir. Ancak 
EPA ve DHA 
genelde balık 
yağlarında 
bulunmaktadır." 
Her balık ya da su 
ürününün yeterince 
omega 3 yağ asidi 
içermeyebileceğin! 
belirten Yrd. Doç. 
Dr. Köse, bu asidin, 
yağlı balıklarda 
fazla bulunduğunu, 
bu balıklara, somon, 
uskumru, ton balığı, 
alabalık, hamsi, tirsi 
ve morina balığı gibi 
balıkların örnek 
verilebileceğini 
kaydetti.
Yrd. Doç. Dr. Köse, 
DHA ve EPA asit

lerinin, yağlı balık
lardan direk olarak 
alınabileceği gibi, 
eczanelerde satılan 
balık yağı tablet
leriyle alınabileceği
ni vurgulayarak, 
şöyle konuştu: 
"Eğer diyetimizde 
sağlık açısından 
sıkça balık tüketiy
orsak bunun yanın
da E vitamini içeren 
gıdalar ya da 
E vitamini tabletleri 
almamız
gereklidir. Balık yağı 
tabletleri, E vitamini 
eklenmiş olarak 
satılmaktadır. Bunu 
nedeni, balık yağın
daki yüksek oranda 
çoklu doymamış 

yağ asitleri olan 
omega 3 ve diğerleri 
yaşlanmayı hız
landırıcı etkisi 
olduğu ve bunun da 
E vitamini takviye
siyle engel
lendiğidir. Yani bol 
balık yiyelim ancak 
bunu E vitamini ile 
yiyelim. İçeriğinde 
bulunan Omega 3 
yağ asidi, iyi koles
terolü yükseltir ve 
yüksek tansiyonu 
düşürür, kalp damar 
hastalıkları riskini 
azaltır. Aynı zaman
da kanser riskini 
azaltır, yaşa bağlı 
hastalıkları önler, 
büyüme ve 
gelişmeyi olumlu 
etkiler."
Omega 3 yağ asit
leri yiyenlerde 
depresyonun 

Hamidiye Mahallesi Papatya Sokakta 
5. Kat sahibinden satılıktır.

Tel :(0.224)513 60 75GSM:(0.535)813999!l

azaldığı ve 
dolayısıyla intihar 1 
risklerinin azalt
tığının ortaya koyul-ı I 
duğunu belirten 
Yrd. Doç.Dr. Köse, İ 
"Antidepresanlar | 
yerine belli miktar- 4 
larda omega 3 yağı I 
aliminin antidepre-1 
san ilaçlardan daha i 
yararlı olacağı 
düşünülmektedir. I 
Omega 3 yağı 
beyindeki 
uyarıcıların doğru I 
çalışmasını 
sağladığından 
dolayı faydalı 
olmaktadır. Son yıl
larda özellikle 
hamile kadınlarda I 
depresyonu engel
leyici olarak öner- I 
ilmiştir" diye 
konuştu.

DAİRE

—

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
.Polis İmdat ' 155
Uandarma 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 0,0 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 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 94ıvı 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

i

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
Anitur 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 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 4521 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi . c 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

İ» Mâ MM]

ferâ ©m
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAS

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL
HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MM L 

HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN I
RAMAZANDA GRUPLARA
İFTAR YEMEĞİ VERİLİR. 1 |

İşyeri ve evlere paket servisimiz vaıiifjl
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67
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Yoksulluk sınırı
818 milyon 
liraya ulaştı

Türkiye Kamu-Sen 
tarafından hazırlanan 
asgari geçin 
endeksine göre, 
yoksulluk sınırı 
818 milyon, 4 kişilik 
bir ailenin asgari 
geçim sınırı da 1 
milyar 679 milyon 
lira olarak 
belirlendi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün Eylül 
ayı fiyatlarına göre 
yapılan araştırmada, 
çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırı 818

milyon liraya ulaştı.
4 kişilik bir ailenin
asgari geçim
haddi ise 1 milyar 679 
milyon 494 bin lira 
olarak belirlendi.
Araştırmaya göre,

4 kişilik ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma harcamaları 
da 607 milyon 844 bin 
liradan 621 milyon 
203 bin liraya 
yükseldi.

Türkiye sıfirsiz 
paralara hazırlanıyor
Tedavüle veril Darphane;1 likte dolaşıma madeni par
işleri 1989 Ocak 2005'e başlayacak alar alırken, 50
yılında son kadar 230 olan 'Yeni kuruşluk
bulan milyon adet Kuruş'lar madeni par
'kuruş'larla 1 100 Yeni Türkiye'yi alar 1935-1979
Ocak 2005 tar Kuruş, 225 1959 yılı ve yılları arasın
ihinde milyon adet 50 '«öncesi da tedavüle
yeniden Yeni kuruş, dönemlere verildi.
tanışacak olan 204 milyon A götürecek. Türkiye'd^pTıo
Türkiye, Yeni adet 25 Yeni, Zira 100 veıSttelyoa
Türk Lirası'nın Kuruş, 208 * Türkiye'de kurüŞAıksmuO
tedavüle milyon adet 10 1960 yılında madem iMmnsI
girmesiyle bir Yeni Kuruş, tedavüle ver- alardatestahös
anlamda 183 milyon Jlen 2.5 liralık önce 1934slns
zaman adet 10 Yeni madeni par yılındagig, qs3
tünelinde yol Kuruş ve 150 alara kadar en
culuk yapmış milyon adet ~ , büyük madeni kuruşlu^^ğ
olacak. de 1 Yeni para 1 Türk 1978
Darphane ve Kuruş Lirası'ydı. kadar k^- .
Damga basacak. Türkiye

kuruşluk
Matbaası Darphane söz madeni 100
Genel konusu par kuruşla 1934
Müdürlüğü, 1 aların hpzır- yılında tanıştı. madeni ?
Ocak 2005 tar lanması için 6 1942 yılına paralar 19İ'Ö-3'
ihine kadar bin 356 ton kadar 1977,5 ybB1
piyasa değeri maden kul piyasaya kuruşluklak9d 

1924-1977 4i*4’424.9 trilyon lanacak. » sürülen
lira olan 1 mil Öte yandan, madeni 100 1 kuruşluklâ¥b
yar 200 milyon Yeni Türk kuruşların ise 1935-1 977v
adet madeni Lirası'nın yerini 1947 yılları arasın^ü

. oara «tedavüle yılından sonra da tedavüle —
I hazırlayacak. girmesiyle bir- 1 liralık verildi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------s

Banka kartı fota»»
Bankalararası olduğunu ceğini tespit yüzde 60
Kart Merkezi ifade ederek, ettik" dedi. olduğuna
(BKM), banka kartlarla Türkiye'de işaret ederek,
kartı kul yapılan 41.5 milyon "Biz de ise
lanımını artır alışverişlerin banka kartı sıfıra yakın bir
mak için bu ay yüzde bulunduğunu, oran. Aslında
sonunda 99.5'inin kredi işlem başına bu, banka
"Banka Kartı kartıyla, yüzde 18.5 milyon kartı için iyi
Kampanyası” 0.5'inin ise lira alışveriş potansiyel
başlatacak. 4 banka kartıyla yapıldığını olduğunu gös
milyon dolar yapıldığına .belirten özi teriyor" diye
bütçe ayrılan dikkat çekti. nal, kartlı A konuştu.
kampanya Banka kart ödeme sis Banka kartının
kapsamında, larının en çok temlerinin nakite göre
görsel ve para çekmek nakit kul avantajlarının

. yazılı basında için kul lanımının yeri çok fazla
bir dizi tanıtım lanıldığını, ni alması için olduğunu
etkinliği tüketicilerin banka kart kaydeden Özi
yapılacak, 300 sadece yüzde larının da nal, banka
kişilik bir ekip 25'inin banka alışverişlerde kartlarının kul
de üye işyer kartıyla kullanım lanımının
lerini alışveriş alışkanlığının kolay, nakit
dolaşarak yapılacağını artması gerek para taşıma
banka kartı bildiğini ifade tiğini riski
kullanımının eden Özinal, vurguladı. olmadığını,
avantajlarını "Bankalar ve Özinal, banka işlemlerin
anlatacak. üye işyer- kartının, tüm şifreli olması
BKM Genel leriyle birlikte kartlarla sebebiyle
Müdürü bilinçlendirme yapılan ciroda güvenli,
Sertaç Özinal, kampanyası oranının alışverişlerde
Türkiye'de yaptığımız İngiltere'de özel puan
banka kartı takdirde, yüzde 55, kazanma
kullanımının yüzde 25 Amerika'da imkanı
yok denecek oranın yüzde yüzde 35, olduğunu
kadar az 70'e çıkabile- Almanya'da anlattı.
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Cep telefonunuzu arka cebinizde taşıyın
Cep telefonlarının 
beyin tümörü riskini 
2 kat artırdığını kanıt
layan araştırma kul
lanıcılarda şok etkisi 
yarattı. Zararının 
uzun yıllar sonra 
ortaya çıktığını 
söyleyen Prof. Dr. 
Cumali Aktolun kul
lanırken nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini 
anlattı.
Cep telefonu 
tehlikesinin kanıtı 
olan araştırma, 
Avrupa'nın en saygın 
kurumlarından İsveç 
Karolinska 
Enstitüsü'nden geldi. 
Araştırmaya göre cep 
telefonları yaydığı 
radyasyon nedeniyle 
beyin tümörü riskini 
iki kat artırıyor. Peki 
durum ne kadar 
vahim? T 
ürkiye'de 20 milyonu

aşkın kullanıcı beyin 
tümörü tehdidi altın
da mı? Bu soruları 
Avrupa Nükleer 
Onkoloji Komitesi 
Üyesi Prof. Dr. 
Cumali Aktolun'a 
yönelttik.
* Yaydığı radyasy
onun insana zararı 
nedir?
Cep telefonları, ister 
anolog ister dijital 
teknoloji ürünü 
olsun, açık olduğu 
sürece radyofrekans 
radyasyon yayar. Bu 
da yakın temasla 
insan hücrelerinde 

bulunan bazı protein 
ve aminoasitlerin 
bozulmasını 
kolaylaştırır.
* Bunun sonucu 
kanser mi?
Kanser yapıcı etkileri 
konusunda yayın
lanan çoğu İsveç 
kaynaklı sonuçlar 
bilim dünyasını 
henüz ikna etmiş 
değil. Tıp liter
atüründe birbiriyle 
çelişen yüzlerce 
makale var. Bilimsel 
Danışma ve Yayın 
Kurulu üyesi 
olduğum bazı ulus

lararası tıp literatür 
dergilerinde konuya 
temkinle yaklaşılıyor. 
* Son araştırma ikna 
edici mi?
En uzun süreli takibi 
yapılmış araştırma 
olması açısından 
dikkate değerdir. 
Kaldı ki en saygın 
bilim merkezlerinden 
biridir. İsveç cep tele
fonunun vatanı 
sayılan bir ülkedir, bu 
inandırıcılığı artırıyor. 
* Akustik nöroma 
nasıl bir tümör? 
Akustik nöroma iyi 
huylu ama yarattığı 
şikayetler ve 
tedavisinin ayrıntılı 
cerrahi girişim gerek
tirmesi açısından güç 
bir tümördür. Zira bu 
tümörün menşe 
aldığı sinir demeti 
tam kulak arkasından 
geçer. Her ne kadar 

sinir hücreleri x-ışını 
radyasyonuna 
dayanıklı olsa da cep 
telefonunun yaydığı 
yüksek radyasyon 
daha ayrı bir takım 
etkiler yaparak bu 
sonucu doğurabilir. 
Bu denli yaygın kul
lanımı sonucunda 
ortaya çıkacak etk
ilere ilişkin karar ver
mek yılları alır. Zaten 
etki ancak yıllar 
sonra ortaya çıkar. 
* Cep kullanırken 
nelere dikkat 
etmeliyiz?
Önerim, çocukların 
18 yaş öncesi cep 
telefonu kullan
masının ve reklamlar
la özendirilmesinin 
önüne geçilmesi. 
Ayrıca cep telefonları 
açıkken konuşulmasa 
dahi göğüs, ön cep, 
üreme organlarına 

yakın, boğaz bölge
sine yakın taşınma
mak. Bunun yerine 
cep telefonunu arka 
cepte kaba et 
üstünde saklanmalı. 
Çocuklar üzerindeki 
etkisi henüz 
bilinmiyor 
Ülkemizde son 
zamanlarda 7 yaş 
üstü çocukların 
cep telefonu 
kullanmaya 
başladığı dikkate 
alınırsa bu nesil 
çocukların 
önümüzdeki yıllarda 
bu tür hastalıklarla 
karşı karşıya kalması 
mümkün gözükmek
tedir. Cep telefo
nunun çocuklar 
üzerindeki etkileri, 
özellikle kan 
hücreleri üzerindeki 
etkileri henüz 
bilinmiyor

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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iftar ve iftar sonrası 
dikkat edilmesi gerekenler pil Barbarosca
Ramazan ayında yan
lış beslenme alışkan
lıkları yüzünden, 
sağlıklı insanların bile 
ciddi problemler 
yaşadığı belirtiliyor. 
Uzmanlar, oruç ayı 
olan ramazanda 
ortaya çıkan sağlık 
sorunlarının, uzun 
süren açlığın ardın
dan aşırı yemek 
yemeyle bağlantılı 
olduğunu vurgula
yarak, 'bulantı, 
kusma, midede 
ekşime, ağza acı su 
gelmesi, göğüs kemiği 
arkasında yanma 
hissi, karın ağrıları ve 
dışkılama bozukluk
ları' gibi şikayetleri 
olanlara, bir gastroen
teroloji uzmanına 
başvurmalarını 
öneriyor.
Ramazan ayında artan 
sağlık sorunlarından 
birinin de, 'Reflü' adı 
verilen mide asidinin 
yemek borusuna 
geriye kaçması 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, bu tür 
rahatsızlık çekenlerin 
az yemesi ve yemekten 
sonra yatmamaları 
gerektiğini bildiriyor. 
Uzmanlara göre, 
reflüsü olan hasta
ların sigara, aşırı 
çikolata, kahve tüketi
mi ve aşırı yağlı yiye
ceklerden sakınmaları 
gerekiyor. Uzmanlar 
ayrıca, limon ve por
takal suyu gibi yemek 
borusunu tahriş ede
bilecek içeceklerin de 
sakıncalı olduğunu 
hatırlatıyor.
İftarda yenen şarkü
teri ağırlıklı ürünler, 
hamur işi yiyecekler, 
pide ve tatlıların, yük
sek kalorili olmaları 
sebebiyle, oruç tutan
larda kilo artışına

Barbaros BALMUMCU

BURSA KARMASI

sebep olduğunu 
söyleyen uzmanlar, 
kilo artışına bağlı 
olarak kan yağlarında 
ve tansiyonda artış 
olduğunu da 
kaydediyor.
TOK KARNINA 
SPOR ZARARLI 
Fazla yenilenleri yak
mak için tok karnına 
yürüyüş yapmanın, 
koşmanın, hah sahada 
top oynamanın ve spor 
salonlarında aşırı efor 
harcamanın da sakın
calı olduğunu belirten 
uzmanlar, iftardan ve 
sahurdan sonra, açığı 
kapatma amacıyla 
fazla ve sık aralıklarla 
içilen sigaranın ise 
kandaki oksijen 
oranını düşürdüğünü 
bildiriyor. Uzmanlar, 
dolu olan midenin hız
landırdığı sindirim 
işlemi sırasında da 
oksijen harcandığı 
için, sigaranın 
zararının bir kat daha 
arttığına dikkat 
çekiyor.
NASIL 
BESLENİLMELİ? 
Ramazan ayında, 
yemek saatlerinin 
değişmesine rağmen 
dengeli ve yeterli 
beslenmenin mümkün 
olduğunu vurgulayan 
uzmanlar, oruç tutan 
kişilerin de her besin 
grubundan (et, süt, 
tahıl, sebze, meyve, 
yağ ve şeker) 
ihtiyaçları kadar 
tüketmeleri gerektiğini 
ifade ediyor.

Uzmanlar, oruç tutan 
kişilerin en az 12 saat 
veya daha fazla açlık 
ile karşı karşıya 
kaldığına ve bu süre 
içinde kan şekerinin 
düştüğüne dikkat 
çekerek, bu sebeple, 
'az ve sık beslenme' 
ilkesinin, iftar son
rasında da uygulan
ması ve mutlaka hafif 
sahur yemeği yenil
erek oruç tutulması 
gerektiğini 
hatırlatıyor.
İftarda çorba, hafif bir 
et yemeği, yoğurt, 
salata ve 1-2 dilim 
ekmek yenilebileceğini 
kaydeden uzmanlar, 
saat 19.00'da 1-2 por
siyon meyve, 21.00'de 
1 porsiyon sebze 

yemeği ve yoğurt veya 
süt, 23.00'de 1 porsiy
on meyve, sahurda da 
peynir, ekmek, zeytin, 
domates ve salatalık
tan oluşan bir kahvaltı 
öneriyor.
Hamur tatlıları 
yerine sütlü ve meyve 
tatlılarının tercih 
edilmesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, 
kızartılmış, kavrulmuş 
besinler ve yağlı 
gıdaların 
tüketilmemesi 
uyarısında da 
bulunuyor.
Uzmanlar ayrıca, 
yemeklerin iyi 
çiğnenmesi, bol su 
içilmesi ve posalı 
besinlerin bol 
tüketilmesi gerektiğini 
de belirtiyor.

Bursa karması seçilecekti.
Sümerspor’dan Barbaros, Coşkun, Hayrettin ve Aksel.
Acarspor’dan iki. Akın’dan iki, Merinos’tan iki, İstiklal’den bir 

kişi seçilmişti. Deneme maçından sonra, amatör milli takıma karşı 
oynadık. Bursa Karması maçı 2-1 kaybetti.

Sümerspor’un Amatör Milli takımla oynadığı maç 1-1 sonuçlan
mıştı. Güzel oyunumu izleyen milli takım hocaları bizi tebrik ettiler.

Maçlarını izleyen Altay-Altmordu Göztepe idarecileri vardı.
Maç bitmiş, bir saat sonra arabamız Gemlik’e hareket edecekti.
Koluma yabancı biri girdi.
- ‘Çay içelim’ dedi. Parkta oturduk.
Beni, Göztepe’ye almak istediğini söyleyen takım kaptanı Nevzat 

idi.
İzmir’e gittim. Kulüp Başkanı Zeki Çırpıcı ve Hoca Ruhi 

Karadumla transfer görüşmesinde bulundum.
Yaşım 30 olmuş, evli durumdayım.
Konuşmamızda sadece transfer bedeli ve eğer takıma girersem pi 

rimle. elime 500 lira geçeceğini söyledi.
Ben ise kendilerine şu teklifi yaptım. Ev kirası, devamlı maaş, 

transfer ücretinin yarısı peşin, yarısı birinci devrenin sonunda veril 
meşini istedim. Kabul etmediler.

Maçdan sonra Uludağ yolunda Altmordulularla buluşuldu.
Coşkun ve Nehir Altınordu ile anlaştı.
Salih Göztepe’ye, Kaleci Osman, Bursaspor’a, İskender Altay’a git

tiler.
Ben, Kütahya Linyitspor’a transfer olmuştum.
Sümerspor’dan ayda 350 TL. aylık. Bir de maç primleri alıyordum.
Linyitspor’un teklifi bana çok cazip geldi.
Ev kirası, her ay erzak, her ay kömür, 750 TL maaş, maç primi ve 

dört seneliğine 7500 TL. taksitle transfer ücreti..
Futbolumun zaten sonuna gelmiştim.
Kabul ettim ve Linyitspor’a transfer oldum.

Rahmetli Bilgin, hiç Sümerspor’da oynamadığı hâlde 
Galatasaray’a, Sümer Atasoy da askerden geldikten sonra 
Altınordu’ya geçmişti. Erol Güler ise Beşiktaş’a gitmişti.

O devrin en güzel yanı sekiz Gemlikli sporcunun birinci ligde top 
oynamalarıydı.

Gemlikli gençleri onları da iftihar edip, ağabeylerini örnek 
almasını dilerim.

Yapacağınız işi en güzel şekilde yapın.
Bu devir, 40 sene evvelkine göre çok istifadeli.
İşte gençler, biz kırk sene evvel nasılsak, bugünde öyleyiz.

Bursa karması: Atilla, Ahmet, Zeki, İmet, Aykan, Barbaros, Aksel, 
Mehtar Tuncay, Coşkun, Muharrem, Cavit (Atatürk Stadı)

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

HASTA BAKICI ARANIYOR 
. BAYAN HASTAYA BAKACAK 
BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL : 513 26 10 __

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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GEMLİK İLİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLERE YARDIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
EfeDerneğin adı ve adresi: , « „

MADDE 1 : Derneğin adı: Gemlik İlim Kültür ve Sosyal Hizmetlere Yardım Derneği. 
Derneğin Merkezi: Eşref Dinçer Mahallesi Sel Sok. No:15/B

'MADDE 2 : Derneğin Amacı: Ana sınıflar, sekiz yıllık temel eğitim okulları liseler, 
meslek liseleri, yüksek öğretim kurumlarında ve yurtdışında okuyan öğrenciler. Önce
likle İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat fakültelerinde öğrenimlerine devam eden öğrenci
lerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü ve göreceği ilkeler doğrultusunda, müspet 
bilim çizgisinde çağdaş ve kültürlü, vatansever, ahlaklı ve faziletli bireyler olmalarını 
sağlamak amacıyla yetiştirici kurslar düzenlemek, sanat etkinlikleri ve spor faliyetleri 
düzenlemek, neşriyatta bulunmak, onlara burs, yiyecek, ve ders araç-gereçleri temin 
etmek, bütün bu eğitim hizmetlerini yürütebilmek amacıyla , okul ve yurt gibi binalar 
inşa etmek, satın almak-kiraya vermek, kiralamak, öel okullar açmak ve gerektiğinde 
kanunların cevaz verdiği ölçüde bu maksatlara hizmet edecek vakıf ve şirketler kur
maktır.

Dernek kurucuları: MADDE 3 : Dernek kurucuları şunlardır:

ADI SOYADI 
1-Necdet Çırpan

TABİİYETİ
T.C.

2-Erdoğan BarutçuoğluT.C.
3-I. Hakkı Güler T.C.
4-İbrahim Arı
5-Kamil Demir
6- Halil Özdin
7- Mustafa Komit

T.C.

T.C.
T.C.

MESLEĞİ 
Emekli 
Tacir 
Emekli 
Emekli 
Tacir 
Imam-Hatip 
Emekli

İKAMETGAHI
Osmaniye Mh.H.Öktem Sk.No:5 GEMLİK 
Orhaniye Mh.Dikili Sk. No : 14 GEMLİK 
Ham. Mh.Konak Sk.No :4 GEMLİK 
Ham.Mh. Konak Sok. No : 4 GEMLİK 
Kayhan Mh. 2 Nolu Cd. No :17 GEMLİK 
Osm.Mh.İdris Sk. No: 20 GEMLİK 
Orh. Mh. Küçük Aralık No : 5 GEMLİK

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkartma şart ve şekilleri,
MADDE 4 : Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş 

bulunan ve dernekler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış herkes 
derneğe üye olabilir.

Kanunun 16.Maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydı ile kamu 
görevlileri de üye olabilirler. Kanunun 4. Maddesinin 2.Fıkrasınin 2 ve 3 numaralı bent
lerinde gösterilenler ile diğer kanunlarla derneklere üye olamayacakları belirlenen 
kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri derneğe üye olamazlar. Türk vatandaşı 
olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan 
başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri 
üyelik için ikametgah şartı aranmaz. Kanunun 4.Maddesinin 2.Fıkrasının 4. Bendinde 
gösterilenler ve bu bendde belirtilen yasak süresince derneğe üye olamazlar.

Üyelik hakları;
MADDE 5: Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en az otuz gün 

içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müraacat 
sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

MADDE 6 : Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlana
maz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir .

MADDE 7 : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelar arasında dil, ırk, renk, cin
siyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı 
üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

MADDE 8 : Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri dernekler 
kanununun 16. maddesi hükümleri gereğince üye olabilecekleri dernekleri Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış 
olan kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alama
zlar..

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA MADDE 9 : Üyelerden a) Kanunlara dernek tüzüğüne 
aykırı ve amaca zarar verici hareket edenler, bj Aidatını tebliğe rağmen 20 gün içinde 
mazeretsiz olarak ödemeyenler.

Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak 
ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya 
çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

Dernek Genel kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı
MADDE 10 : Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerin 

temsilci üyelerinden teşekkül eder. Genel kurulun toplantı gününden bir gün öncesine 
kadar aidatını ödemeyenler toplantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kullanamazlar. 
Aidatıriî ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir dilek 
ve temennide bulunabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 6 ay içinde genel kurul 
toplantısını yapar.

GENEL KURUL:
a) İki yılda bir ocak ayında olağan.
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek 

üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunu veya 

dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay 
içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyeler
den birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek 
üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

-Genel Kurul toplantısı oy kullanma ve karar verme şekli:
MADDE 11 : Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini 

düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gün
demi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağırılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantı 
arasında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yar ile toplantı gündemi, toplantıdan en az 15 
gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya 
katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı başka sir sebeble geri bırakılırsa, bu 
durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilânının yapıldığı gazet
eye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihin
den itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci 
fıkrada belirtilen esaslara göre çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin 
en büyük mülki amirlerine duyurulur.Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakıla
maz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE 12 : Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katıl
masıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk 
aranmaz, ancak su ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 13 :,Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki 
amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları 
karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bin oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorun
dadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile sağlanır. 
On ikinci madde belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir ve 
toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetimkurulu üyelerinden biri 
tarafından açılır. Hükümet komiserinin gelmemiş olması, toplantının ertenlenmesini 
gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile 
yetiri kadar katip seçilir.Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler 
kurul tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imza atarlar.Toplantı sonunda bütün 
tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantıda yanlızca gündemde yer alan 
maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafın
dan görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri:
i MADDE 14 : Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:

1- Dernek organlarının seçilmesi.
2- Dernek tüzünün değiştirilmesi.
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun i 

ibra edilmesi.
.4 - Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 

kabul edilmesi.
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna 

yetki verilmesi.
6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
7- ,Derneğin uluslararası faaliyette bulunması. Yurt dışındaki dernek veya kuru

luşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
8- Derneğin fesh edilmesi.
9- Mevzuatın kendine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Yönetim kurulunun teşkili ve görevleri:
MADDE 15 : Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel 

kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan 
başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur, ilk toplantı en yaşlı 
üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı 
günleri kurulca tespit edilir...Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt 
çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste üç veya yılda mazeretsiz yatut kabul edilir maz
ereti olmaksızın katılmayan üyeleri kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair' 
karar ilgilinin süre vererek savunmasını aldıktan sonra yönetim kurulu verir.

MADDE 16 : Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getir
ilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut 
yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine 
mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç 
kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MAD DE 17 : Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;
1- Derneği tesit etme veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki 

vermek.
2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme 

ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde mahallin en büyük 

mülki amirliğine bildirmek.
5- Mevzuatın kendisine verdiği diğer iyleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetleme Kurulunun teşkili ve görevleri: Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek 

yüden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul derneğin hesaplarını ve 
çalışmalarını devamlı denetleyerek asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim 
kurulan ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmalar 
hakkındaki ihbarları üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim kurulu her 
türlü hesap ve işlem dosyaların talebinde denetleme kurulan göstermeye mecburdur. 
Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kurulu bunu zabıt
la tespit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden husus
ların tespiti halinde durumu ilgili makamlara iletir.

MADDE 19 : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu 
başkanı tarafından sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, 
baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin 
bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 20 : Derneğin tüzüğü merkez genel kuruluna iştirak 
eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu uli sağlanır. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ MADDE 21 : Derneğin gelirleri şunlardır:
1-,Ğiriş ve üye aidatı 2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, 

eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan 
gelirler 3 - Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler 4- Bağışlar ve yardımlar 5- 
Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 
yardımlar

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan 
yardım alması içişleri bakanlığının izni ile olur. Üyeler girişte 10.000.000 TL giriş aidatı 
ve yılda 24.000.000 TL üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak verileceği gibi aylık 
taksitler şeklinde de ödenebilir, ödeme şekli ve zamanı üyenin talebi de gözönüne alı
narak yönetim kurulunca tespit edilir. Yapılan bu tespit her üye için kayıt defterine 
işlenir.

TUTULACAK DEFTERLER MADDE 22: Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.
11- Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri derneğe giriş tarihleri aylık 

veya yıllık aidatları bu deftere yazılır 2- Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararlan 
tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imza
lanır. 3- Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu 
deftere kayıt olunur. 4- Gelir ve Gider defteri: Dernek namına bütün paraların alındık
tan ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gös
terilir. 5- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu 
deftere işledir. 6- Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 
Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL : MADDE 23 : Dernek gelirleri alındı belgesiyle 
toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel 
kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. 
Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca 
bastırılır. Derneğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki 
usule göre dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine 
onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünüd ekullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı 
belgeleri sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. 
Bağış veya aidat toplayacak kişileri dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu 
karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete dergi ve 
öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak * 
yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME : MADDE 24 : Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış 
veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir, hibe veya terk 
edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve 
faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Derneğe satın 
alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek 
adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde içişleri bakanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI MADDE 25 : Dernek merkez veya şubesinin bulun- । 
duğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davran
mamak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ: MADDE 27 : Genel kurulun 
derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip 
bulunan dernek üyelerinin (Temsilci üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır 

’ bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne 
uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa 
olsun fesih konusu görüşülebilir feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin । i 
üçte ikis çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 
5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. MADDE 28 : Fesih j 
halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malların devrine fesih genel kurulu karar 
verir.

MADDE 29 : Derneğin şubesi yoktur.
Mevcut İdare Heyeti: Necdet Yılmaz (Başkan) Uğur Çınar (Başkan Yardımcısı) Emir 

Kantur (Veznedar) Halil Köse (Sekreter) Necati Demir (Üye)
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Herkes için birebir 
geçerli olmasa da, 
insanın gün içinde 
performansının ve 
vücut fonksiyon
larının her saat fark
lılık gösterdiği 
bildirildi.
Türkiye Hastane 
si'nin yayın organı 
Reçete adlı dergide 
yer alan bir araştır
mada, insanların saat 
saat performans 
çizelgesine yer veril
di. Çizelgeye göre 
vücudumuzun 
işleyişi şöyle: 
Sabah: Uykuda bile 
vücut uyanıktır. 
Hormon salgılanır. 
Yataktan birden değil 

yavaşça kalkılmalı. 
Sonraki iki saatte 
kalp atışı hızlanır, 
vücut ısısı artar, stres 
hormonu üretilir.
Testosteron ve iistro- 

jen harekete geçer. 
Sigara içenler ve 
kolesterol sorunu 
olanlar, enfarktüs ve 
felç için hassas 
süreçtedir. Kalp ve 
damar hastaları için 
riskli bir dönemdir. 
İnsanın kavrayıcı 
düşünce yeteneği hu 
saatte artar. Beynin 
kavrama, anlama 
bölümleri çok dinç ve 
canlıdır. Bu saatler 
gazete, kitap, rapor 
okumak için ideal 
zamandır.
Bu süreçte yenilen 

şeyler şişmanlatmaz- 
Yağı işleme fonksiy
onu iyi çalışır. Mide 
asit üretir ve yenilen- 
ler rahatça 
hazmedilir. Sindirim 
saatidir. Saat 13.00 
civarında gastrit asit 
miktarı, en yüksek 
seviyeye ulaşır.
13.00-15.00 arası: 
Öğle yemeği 
yenilmese bile 
yorgunluk hissi 
oluşur.
Organizmanın buna 
ihtiyacı vardır. On 
dakikalık bir dinlen
me bile vücudu 
güçlendirir. Vücudun 
elektrostatik yüklen
mesi bu saatte azdır. 
Saç iyi şekil alır. 
Kuaföre gitmek için 
ideal bir saattir. Bu 
süreçte yeniden bir 
hareketlilik başlar. 
Zeka açılır. I ’ücut 
zindelik kazanır.
15.00-16.00 arası: 
Zihin açılığı en üst 
düzeydedir. I zunca 
bir süre bellek sabah 
sııat OO.ÖÖ'da 
olduğundan yüzde 10 
oranında daha iyi 
çalışır. Eller, en ver
imli kullanılacak 
süreçtedir.
16.00-17.00 arası: 
Vücudun adale 
kuvveti, hareketliliği, 
dolaşım aktivitesi çok 
fazla, ruh hali ise 
kötü durumdadır. 
Moral bozukluğu 

doruk noktasındadır. 
Saat 17.00'den sonra, 
moral düzelmeye 
haşlar.
17.00-18.00 arası: 
Çelişkilerin üstesin
den gehne zamanı. 
Ciğerler güçlü, el 
ifade gücü yüksektir, 
ikna etmek istenilen 
kişilerle konuşma 
zamanıdır. Bu 
saatlerde bilgisayarda 
daha hazlı yazılır. 
Akşam Yemeği: Tat 
alma ve koku 
duyusu, 18.00 
dolayında çok hassas 
olur. Bu nedenle de 
akşam yemeği için en 
iyi saattir. Fakat 
ölçüyü kaçırmamak 
gerekir.
Güzellik Saati: 
10.00'dan sonraki 
dilimde ten, her şeyi 
alma yeteneğine 
sahiptir. Güzellik 
maskeleri için çok 
uygun zamandır. 
Organizma Haçları 
da hu saatlerde daha 
iyi değerlendirir. 
21.00-22.00 dilimi 
dinlenme saatleridir. 
Refleksler zayıflar, 
yalnızlık duygusu 
artar. Beyin, hu saat
te uyku hormonu 
verir. Vücut ısısı ve 
metabolizmanın 
hareketlilik oranı 
düşer. Bu saatte 
yenilenler 
hazmedilmez, midede 
kalır. Burada may

alanır ve mukozayı 
tahrip eder. Bu saatte 
yalnızlığa zor taham
mül edilir. Bağışıklık 
sistemi, en yüksek 
düzeyde çalışır.
Haya!, kurma saa
tidir. İnsanın aklına 
parlak fikirler gelir. 
Ama, fikirlerin 
işleme konulması 
aksayabilir.
23.00 - 01.30 arası 
dahilik saatleridir. 
Gece geç yatanlar 
için, yeni bir şeyler 
üretmek ortalamanın 
üstündedir.
Depresyon Saati: 
Sabaha kadar tepki 
süresi büyük ölçüde 
yavaşlar, hassasiyet 
ve verimlilik azalır. 
Bu saatte uyanık 
kalan insan korku
larla ve depresyonla 
karşı karşıya kalır. 
En iyi çare uyumak
tır. Doğumlar 
genellikle gece yarısı 
ile sabah 04.00 
aracında olur. 
02.00-04.00 arası: 
Hala yapma 'suali. 
Gece çalışanların en 
çok hata yaptıkları 
saatlerdir. Görme 
yeteneği azalır. 
04.00-05.00 arası: 
Trafik kazalarının 
en çok olduğu 
saatlerdir. Ayrıca, 
tansiyonun en 
düşük olduğu 
saatlerdir.

Anti depresan 
ilaçlar intiharı

arttırıyor

ABD Gıda ve İlaç 
İdaresi (FDA), anti 
depresan ilaç aliminin 
gençlerde intihar eğil
imini artırabileceği 
uyarısında bulundu 
Bağımsız uzmanlar
dan oluşan bir 
komitenin tavsiyeleri 
ışığında EDA 'dan 
yapılan açıklamada, 

NÖBETÇİ ECZANE
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ERÇEK ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı No . 7 
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anti depresan 
ilaçların sınırlama ve 
üst düzey uyarıyla 
satılması gerektiği 
belirtildi. J çıklamada, 
yapılan çalışmalarda 
anti depresan kul
lanan gençlerde inti
har eğilimi riskinin 2 
kat arttığının tespit 
edildiği kaydedildi.

Kronik hastalığı
olanlara ‘oruç’ uyarısı

Malatya Sevgi Tıp 
Merkezi Dahiliye 
Uzmanı Gürsel Ak, kro
nik hastalıkları olan
ların oruç tutmak için 
doktora başvurması 
gerektiğini belirtti. 
Konu ile ilgili açıklama 
yapan Sevgi Tıp 
Merkezi Dahiliye

U'zmanları'ndan Gürsel 
Ak, oruç sayesinde 
karaciğer ve böbreğin 
kendini yenileyip güç 
kazandığını belirtti. 
Kronik hastalıkları 
olanların oruç tutmak 
için doktora başvurması 
gerektiğini belirten Ak, 
orucun vücudu din

lendirmek açısından bir 
fırsat olduğunu söyledi. 
İftar ve sahur yemekleri 
konusunda bilgi veren 
Uznı. Dr. Ak, "İftarda 
önce çorba içilip, 
5-10 dakika dinle
nilmen. Namaz 
kılanlar namazını 
kalmalı, Sonra yemeğe

devam etmelidir. 
İftar ve sahurda, 
aşırı yağlı, salçalı 
ve baharatlı 
yemeklerden 
kaçınılmalı. Sahur 
yemekleri kahvaltı 
türü olup, kalorice 
zengin olmalı" dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

Okuyun 
OKUTUNKörfez

GEMLVK

günlük syyasy gazete

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 1959

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 

Y önetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gençler derbisi Gemlikspor’un
14-16 yaş gurubu 
Gençler liginde 
Gemlikspor rakibi 
Zeytinspor'u her iki 
yarıda attığı gollerle 
2-0 yenmeyi 
başardı.
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor gençleri 
12 nci dakikada 
Muharremle 1-0 öne 
geçti. İlk yarının 
kalan bölümlerinde 
iki tarafta gol ata
mayınca devreyi 
Gemlikspor 1-0 
önde kapadı.

İkinci yarıda da gol 
için Zeytinspor 
kalesine yüklenen 
Gemlikspor, aradığı 
ikinci golü 72. daki 
kada yine Muhar 
rem'le buldu. 2-0 
Maçın kalan 
bölümlerinde 
Zeytinspor arka 
arkaya yakaladığı 
gollük pozisyonları 
değerlendire 
meyince, maç 2-0 
Gemlikspor’un 
galibiyetiyle bitti. 
Takımlar karşılaş

maya şu kadro ile 
çıktı:
Saha : Gemlik 
Hakemler : Alp 
Gümüş (***) Taner 
Yılmaz (***) Umut 
Kaya (***) 
GEMLİKSPOR : 
Salih (**) İbrahim 
(**) Fatih (***) Ser 
can (**) Ahmet (**) 
Mustafa (**) (Furkan 
**) Turan (**) Hakan 
(**) (Burak **) Muhar 
rem (***) Onur (**) 
Mutlu (**) 
ZEYTİNSPOR : 
Servet (**) Kerem 
(**) Melih (**) Hakan 
(**) Sefa (**) Uğur (*) 
(Cihan **) Ertuğrul 
(*) (Eray **) Ömer 
(**) Serkan (*) Muhar 
rem (*) (Berk *) 
Engin (*) 
Goller : Dk. 12-72 
Muharrem 
(Gemlikspor)

METANM
Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri 
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

r lîâmâzötH ' 
Şerifiniz 

.Mübarek Olsun,

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi A
Dilek Sok. No; 49 Kartal/İSTANBUL 4 4^1
Tel. O 216 387 23 40 / 3 Hat Fax: O 216 387 23 43 11 fil A ■■ I

▲ ivil A İt o I n Ul
PVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ

Adres : Turist Yolu No

Kap( ve Pencere

: 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ
Tel : (0.224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 

scelikten@superposta.com
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Son zamanlarda yankesicilik olaylarının artması üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı

I Emniyet yankesiciler için uyardı
. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak, dağıtılan broşürlerde, vatandaşların otobüs ve dol

muşlara binişlerde, pazar yerlerinde cep veya çantalarını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirmeleri istendi. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Açık öğretim kayıtlan 
20 Ekim’de sona erecek 
Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) Açıköğretim 
sistemine göre öğretim yapan İktisat, 
işletme ve Açıköğretim fakültelerine yer
leştirilenlerin 4 Ekim’de başlayan kayıt 
işlemleri yarın sona erecek. Sayfa 7’de

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
19 Ekim 2004 Salı FİYATI : 250.000- TL.

19 EKİM 2004 SALI 
İMSAK0M6 AKSAM: 18^28

2005 yılı bütçesinden Büyükşehir’e pay ayrılacağını söyleyen Belediye Başkanı Turgut, ‘Allah yardımcımız olsun’ dedi.

Belediye 15 yılı btei 22 İrito 1 milyaı lira
Belediye Meclisi’nin dün yapılan Ekim ayı son toplan
tısında, 2005 yılı bütçesi görüşülürken, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’un maaşı da 2 milyar 120 mil

'A
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

22 trilyonluk bütçe
Gemlik Belediye Meclisi, dün, Ekim ayı ola

ğan toplantısını bitirdi.
Gazetemiz adına meclis toplantısını Haber 

Müdürümüz Seyfetin Şekersöz izledi.
Seyfettin, uzun bir meclis haberi yazmış..
Benim dikkatimi çeken, 2005 yılı bütçesinin 

rakamları oldu. 22 Trilyon 938 milyar lira..
Gazeteciliğe başladığımda, trilyonlar ve mil

yarlar tutan belediye bütçeleri yoktu.
Belediye gelirleri hergün katlanarak artıyor. 

Bunun yanında giderler de çoğalıyor. 
Bütçenin esasını, bütçe ve tarife komisyonu 
belediye gelirlerini teşkil eden kalemlerde 
aldığı kararlar oluşturuyor.

Belediye birimleri bütçelerini Muhasebe 
Müdürlüğü’ne bildiriyor. Başkanın 
düşünceleri ile bütçe komisyonda beliriyor, 
mecliste görülerek kabul edilyor.

Bütçe gelirlerinin detayları yok haberde.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut iki yıl 

maaşına zam yaptırmadığı için, bu yıl maaşı 
yüzde yüzün üzerinde arttı. Fazla görünme
sine karşın, iki yıl zamsız süreyi düşünürsek 
22 trilyonluk bir bütçede, başkan maaşı fazla 
değil. Yıllık 54 milyar lira eder.

Bu bütçenin bir bölümü Büyükşehir 
Meclisi’ne gidecek.

Gidecek ama Büyükşehir Gemlik’in büyük 
İmar işlerini, su ve kanalizasyon çalış
malarını üstlenecek.

Bu meclis toplantısından sonra isterdim ki 
Belediye Başkanı, rahmetli İbrahim Akıt 
zamanında olduğu gibi meclis üyeleri toplu
ca yemek versin ve hem ramazanlarını kut- 

jpbUtn, hem de bütçeyi.____________________

yon liradan 4 milyar 500 milyon liraya yükseltildi.
Belediye Meclisi’nin 

Ekim ayı toplantıları 
dün tamamlandı. 
Bütçe ve Tarife 
Komisyonu ’ndan 
gelen tarifelerin büyük 
çoğunluğunun kabul 
edildiği mecliste, 
hazırlanan bütçenin 
Büyükşehir paylarının 
ayrılmadan hazırlandığı, 
2005 yılında Büyükşehir 
Belediyesi’ne bu bütçe
den pay ayrılacağı 
açıklanırken, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ‘Allah yardım
cımız olsun’ dedi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Şantajcı sevgili cezaevini boyladı
3 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin kendisinden 
ayrılmasını istemeyen çılgın aşık, sevgilisinin çıplak 
ve cinsel ilişki yaparken çekilmiş fotoğraflarıyla ve 
ses kasetleriyle şantaj yapınca, hapsi boyladı.
Utanç verici olay, D. S. adlı 
genç bayanın polise 
başvurması ile ortaya çıkarıldı. 
Mahkemeden karar çıkartan 
güvenlik güçleri, D.S’nin 3 yıldır

birlikte olduğu Zeki Yüksel’in 
Orhangazi Caddesi’ndeki evinde 
yaptığı aramada, şantaj kanıt
larının bulunması sonucu şantajcı 
sevgili cezaevini boyladı. Syf 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kolaycılık
Bizim temel sorunumuz eğitimsizlik ve 

kolaycılık.
Eğitimsizlik bizim hatamız.
Üzerinde hak ettiği düzeyde durul

mamış.
Sormayan sorgulamayan ezbere dayalı 

bir yapı kurgulanmış ve uygulanmış.
Ancak kolaycılık ve dahi tüketicilik bize 

dışarıdan dayatılan bir özellik.
Pazarlamanın ve reklamın tüm enstrü

manları kullanılarak, beyinlere adeta 
zerkedilmiş.

Planlı programlı iç destekli uluslararası 
tasarım meyvelerini verdi.

Şimdi;
Genellikle ve isteyerek çalışmadan para 

kazanmaya eğilimli bir gençlik oluşuyor.
Marka ^ağımlısı, tüketim eğilimleri ağır 

basan bir gençlik ülkenin potansiyel gele
ceğini oluşturuyor.

Doğaldır ki bu yapının oluşması bir 
organizasyon gerektiriyor.

Örneğin karşılıksızmış gibi gözüken 
Marshall yardımı.

Aslında o ağzımız sulanarak kabul 
ettiğimiz Marshall yardımının ülkemizin 
başına açtığı sosyal ve ekonomik belaları 
sıralamaya sütunlar yetmez.

Sadece bugünleri hazırlayan nedenlerin 
en başında geldiğini söyleyelim.

Dolayısıyla;
Dünden bugüne oluşa gelen bir vakia 

değil.
İnce ince oyarak, zamana yayarak, ufak 

tefek yemleyerek ulaşıyorlar hedefe...
Oyuna gelmemek, tuzağa düşmemek 

ise bizim işimiz.
Ne var ki;
Oyuna gelmemek için akıllı olmak ve 

akılcı düşünmek gerekiyor.
Bilime inanmak bilimden yararlanmak 

gerekiyor.
Çalışkan olmak, üretken olmak, devlete 

millete karşı dürüst olmak gerekiyor.
Savurgan olmamak gerekiyor.
Gün geçmiş değil.
Hala harcanacak çaba, katledilecek 

mesafe var.
Yeter ki istek olsun.
Azim olsun.
Yurt sevgisi olsun.
AB masallarına karınlar tok olsun.
Ulusal çıkarlar başkalarının istek ve ihti

raslarına kurban edilmesin.
Ülkemin ülkesini düşünen ve seven 

insanlarının biraraya gelmesi kçınılmaz.
Ülkemin ülkesini düşünen ve insan

larımın çok çalışkan ve üretken olması 
kaçınılmaz.

Ülkemin ülkesini düşünen ve seven 
insanlarının savurganlıktan ve gereksiz 
tüketim alışkanlıklarından vazgeçmesi 
kaçınılmaz.

Hem de hemen şimdi...

3 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin kendisinden 
ayrılmasını istemeyen çılgın aşık, sevgilisinin çıplak 
ve cinsel ilişki yaparken çekilmiş fotoğraflarıyla ve 
ses kasetleriyle şantaj yapınca, hapsi boyladı.
3 yıl birlikte olduğu 
sevgilisinin çıplak ve 
cinsel ilişki yaparken 
çektiği fotoğraflarıyla 
şantaj yapan Zeki 
Yüksel adlı şahıs 
tutuklandı.
Olay D.S. (18) adlı 
kadının polise 
başvurarak, 
Zeki Yükselin 
kendisine şantaj 
yaptığını bildirmesiyle 
ortaya çıktı.
Mahkemeden arama 
kararı çıkaran İlçe

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Tarifrı ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’ye cevaplamak üzere önerge verdi.

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Bursa ve 
çevresinde yaptığı 
çalışmalara bir 
yenisini daha ekledi. 
Demirel, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü’ye 
yanıtlaması için bir 
önerge daha verdi. 
Bursa ili ve çevre 
ilçelerinin zeytin 
yetiştiriciliği 
konusunda dünya 
çapında isim yapmış 
yerler arasında 
bulunduğuna dikkat 
çeken Kemal 
Demirel, zeytin üreti
cileri başta olmak 
üzere çeşitli aşa
malarda zorluklarla 
karşı karşıya 
kaldıklarını ifade etti. 
Son günlerde özel
likle Ege Bölgesin 
deki zeytin üretici
lerinin korkulu 
rüyası haline gelmiş 
olan "Verticillium 
Solgunluğu” adında
ki hastalıkla ilgili 
tedirginliklerin Bursa 
ve ilçelerindeki

Emniyet Müdürlüğü 
görevlileri, Zeki 
Yükselin Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
evinde arama yaptı. 
Aramada D.S.’yi 
tehdit için kullanılan 
23 adet çıplak 
fotoğraflar ile 
4 ses bandı, 
ayrıca kaset çalarlar 
ele geçirdi.
D.S’, Zeki Yüksel den 
ayrılmak istediğini, 
bunun üzerine 
birlikte oldukları 

zeytin üreticilerinin 
de kafasını karıştır
makta olduğunu 
hatırlatan Kemal 
Demirel, bu konuda 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami 
Güçlü’ye yanıtlaması 
için önerge verdi. 
Bu hastalıkla ilgili 
belirtilerin henüz 
bölgedeki zeytin
lerde oluşmadığını 
ancak üreticilerin bu 
hastalıkla ilgili ted
birlerin alınmasını ve 
konuyla ilgili bil
gilendirilmelerinin 
yararlı olacağını 
düşündüklerini 
söyleyen Kemal 
Demirel, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'den 
yanıtlamasını istedi 
konu hakkında 
yanıtlanması için şu 
görüşlere yer verdi: 
"Geçtiğimiz günlerde 
Bursa ili ve çevresin
deki zeytin yetiştiri
cilerinin sorunlarına 
çözüm olabilecek 
'Zeytin Araştırma 
Enstitüsü'nün kurul- 

sırada çekilmiş özel 
fotoğraflarını ve ses 
bantlarını ailesine 
göndermek ile tehdit 
edildiğini öne sürdü. 
Polisçe gözaltına alı
nan ve sorgulanan 
şantajcı sevgili, ün, 
Gemlik Adliye’sine 
çıkarıldı.
Yüksel, mahkemece 
tutuklanarak, 
Gemlik Kapalı 
Ceza ve Tevkifevine 
gönderildi.

ması gerekliliği 
ile ilgili bir soru 
önergesi vermiş
tim. Bu tür bir 
enstitünün 
gerekliliği bu 
durumda açıkça 
ortaya konmuş
tur. Bölgemizde 
ki zeytin üretici
lerinin bu hasta 
lıkla ilgili bilgilen 
dirilmesi ve 
bilinçlendirilme
si çok önemlidir. 
Sorunla yüz yüze 
gelmeden çözüm 
yollarını bilmek ve 
tedbirli davranmak 
hem üreticiler için, 
hem de ülke ekono 
misi için büyük 
önem taşımaktadır.
1- Özellikle Ege 
Bölgesi’ndeki zeytin 
üreticilerinin önemli 
sorunlarından biri 
olan "Verticillium 
Solgunluğu" 
adlı hastalıkla 
ilgili olarak 
Bakanlığınızın 
yaptığı çalışmalar 
nelerdir?
2- Bu hastalıkla

Sevgilisinin kendisin
den aynlmasını 

istemeyen Zeki Yüksel, 
çıplak fotoğraflarla 

şantaj yaptı.

ilgili olarak Marmara 
Bölgesi’ndeki 
zeytin üreticilerine 
yönelik 
çalışmalarınız 
nelerdir?
3- özellikle Bursa ve 
ilçelerinde zeytin 
üreticiliği yapan 
halkımızın zeytinci
likle ilgili sorun
larının daha kısa 
zamanda çözümü ve 
zeytin konusunda 
bilgilendirilmeleri ve 
yeniliklerin takip 
edilmesi adına bir 
kuruluş oluşturul
ması yönündeki 
çalışmalarınız 
nelerdir?"
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2005 yılı bütçesinden Büyükşehir’e pay ayrılacağını söyleyen Belediye Başkanı Turgut, ‘Allah yardımcımız olsun’ dedi.

Belediye 2005 yılı bütçesi
22 trilyon 983 milyar lira

Seyfetin SEKERSÖZ

Belediye Meclisi 
Ekim ayı toplantılarını 
tamamlarken, Gemlik 
Belediyesi 2005 yılı 
mali bütçesi, 22 tril
yon 983 milyar 
69 milyon lira 
olarak belirlendi.
Meclis ayrıca, 2 yıldır 
maaşına zam iste
meyen Başkan 
Mehmet Turgut'un 
maaşını çevre ilçeleri 
baz alarak, 2 milyar 
120 milyon liradan, 
2005 yılı için 4 
milyar 500 milyon 
liraya çıkardı. 
Encümen üyelerinin 
alacağı para ise, 
60 milyon .liradan ~ 
120 milyon liraya 
yükseltildi.
Belediye meclisi 
dünkü toplantısını 20 
üyenin katılımıyla 
yaparken, gündemde 
bulunan 2005 yılı 
resim ve harç 
tarifeleri görüştü. 
Tarife komisyonun

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Lafa bakın lafa...
Fransa Cumhurbaşkanı ile 
Almanya Başbakanı 
ortak açıklama yapmış 
“Türkiye zamanı gelince 
üye olmalı.” 

Lafa bakın, lafa!
Peki o zaman, ne zaman? 
Çıkmaz ayın son 
çarşambası....

dan gelen fiyatları 
oylayan meclis, 
ilk beş maddeyi 
komisyondan geldiği 
gibi kabul etti. 
Tarifenin altıncı 
maddesindeki 
belediye mülklerinin 
kiralanması 
bölümünde belediye 
araçlarının kurum ya 
da kuruluşlara 
başkanın yetkisiyle 
ücretsiz verilmesi 
kabul edildi. 
MOLOZLAR 
SORUN YARATIYOR 
Yedinci maddede 
bulunan "moloz ve 
enkazların toplan
ması" görüşmelerinde 
PVC ve Alçıpen işi 
yapan esnafın kime iş 
yaptığının belediyeye 
bildirilmesi 
kararlaştırıldı ve 
onarım pisliklerinin 
çöplüğe dökülmesi 
kararı alındı.
Tarife görüşmelerinin 
8 nci maddesinde yer 
alan kaldırımlarda 
onarım yapan kurum

ve kuruluşların işleri 
bittikten sonra 
kaldırımların aynı C 
onarılması görüşü oy 
birliği ile kabul edildi. 
Maddelerin büyük 
bölümünün 
komisyondan geldiği 
gibi meclisten geçtiği 
toplantının 20 nci 
maddesinde yer alan 
su zammı ise, 
son kez uygulandı. 
Gemlik'in 
Büyükşehir’e alın
masından sonra son 
kez su ücretlerine 
zam yapılırken 
çevrede en ucuz 
suyun Gemlik'te kul
lanıldığı görüldü. 
Başkan Turgut, bir 
ton suyun 650 bin 
lira olduğu ilçede 
"Gemlik halkı son kez 
ucuz su kullanacak" 
şeklinde konuştu. 
MUHTARLARA 
UCUZLUK 
Yeni Çarşı'da 
belediyenin kiracısı 
konumunda olan 
Muhtarlar Derneği'nin 
verdiği 54 milyon lira 
lık kiranın 20 milyon 
liraya düşürülmesi 
istemini uygun bulan 
tarife komisyonu, 
kararına uyan meclis, 
bu maddeyi kabul 
ederek muhtarların 
isteğini yerine getirdi. 
Meclis ayrıca, ilçe 
merkezine yapılması

■ düşünülen Yeni Çarşı 
projesinde bulunan 
cami yapımını çıkardı. 
Buraya "Ticaret 
Merkezi" olarak proje
lendirilmesini oy bir

liğiyle kabul etti. 
BÜTÇE KABUL 
EDİLDİ
Gemlik Belediyesi 
2005 yılı Mali Bütçesi 
22 Trilyon 983 milyar 
69 milyon lira olarak 
oy çokluğuyla 
kabul edildi.
Bütçe için görüşlerini 
açıklayan Başkan 
Mehmet Turgut, 
bütçenin Büyükşehir 
kapsamına alınma
mak için hazırlandığı
na dikkat çekerek, 
"Bu bütçede oyna
malar olacaktır.
Büyükşehir kap
samında yapılacak 
işlerin belirlenmesin
den sonra ileriki otu
rumlarda tekrar 
görüşmeler olacaktır." 
şeklinde konuştu. 
Turgut, Gemlik 
Belediyesi’nin gelir
lerinden Büyükşehir'e 
pay ayrılacağı için 
sıkıntıya düşecekleri
ni belirterek, "Allah 
yardımcımız olsun" 
şeklinde konuştu. 
Maaşına son 1.5 
yıldır zam istemeyen 
Başkan Mehmet 
Turgut'un almakta 
olduğu net 2 milyar 
120 milyon lira aylık, 
çevre ilçeler başman
larının maaşları 
dikkate alınarak, 
2005 yılı için net 4 
milyar 500 milyon lira 
olması oy çokluğu ile 
kabul edilirken, 
belediye encümen 
üyelerinin aldığı 60 
milyon lira 120 milyon 
liraya yükseltildi.

Mafya neden 
güçlendi

Düşünür Anarchasis, şöyle demiş;
“- Yasalar, örümcek ağları gibidir.

Yoksulları zayıfları yakalar, zenginleri
güçlüleri bırakıverir.”

Adam sanki, bugünkü Türkiye’yi tarif 
etmiş.

Adalet Bakanımızda, benzer şeyler 
söyledi.

“- Bizim yasalar sıradan insanlar
içindir.”

Yani. Güçlü insanlar için, yasa geçerli 
olmuyor demek istiyor.

Yakın geçmişte, Susurluk olayını 
hatırlayalın.

Hani hiçbir şey eskisi gibi olmaya
caktı.

Bırakın eskisini.
Yeni hali, eskisini katmer katmer 

geçti.
Susurluk’ta devlet mafya ilişkisi, ken

dini göstermişti.
Ama. Derin devlet, çevik bir hamle 

yaptı.__  ______________
Mafya ile mücadele, irtica ile 

mücadeleye döndü.
Bu tavır, mafyayı daha güçlendirdi.
Ve bürokrasiyi ele geçirme fırsatını 

buldu.
Yargıtay üyeleri ve bazı komutanlar, 

mafyanın adamı haline geldi.
Bu konuyu gündeme getirenler suç

landı.
Dışlandı.
Tehdit edildi.
Bazen bölücülükle, bazen de irtica ile 

suçlandı.
Her yerde mafya var.
Her devlet içinde var.
Ama . Türkiye’de her alanda ver.
Otoparktan, en büyük işyerine kadar 

her yerde var.
Bir çok alanda, hukukun yerini aldı.
İş adamlarının bile tercihi oldu.

GÜNÜN SÖZÜ
Ne kadar yüksekte,
Olursan ol,
Yasalar senden de, 
Yüksektedir.

"Thomas Fuller”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN
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Hindistan Dans Topluluğu
Umurbe^de gösteri yapacak
Seyfetin SEKERSÖZ

Türkiye içinde 
gösteriler yapmak 
üzere İstanbul'a 
geleceği açıklanan 
Hindistan 
Dans Grubunun 
Umurbey'e 
geleceği açıklandı. 
Hindistan Dans 
Grubunun 
7 Kasım 2004 
tarihinde 
Umurbey'e gele
ceğini bildiren 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet
Güler, 6'sı bayan 
4'ü erkek 
10 kişiden oluşan 
grubun gösteri 
yapacağını 
duyurdu.
Türk-Hindistan 
ilişkileri kapsamın
da İstanbul Yedi 
Tepe Üniversite
sinde gösteri 
yapacak olan 
Dans Grubu’nun, 
daha önce 
Umurbey'de gösteri 
yapacağı öğrenildi.

Özürlüler Okulu’na gıda yardımı
Seyfetin SEKERSÖZ

AK Parti Kadın 
Kolları tarafından 
özürlüler okuluna 
gıda yardımında 
bulunuldu.
Ramazan ayının da 
başlaması ile ilçe 
genelinde fakir 
ailelere gıda yardım
larına başlayan AK 
Partili kadınlar, Özür
lüler Okulu’ndaki 
anneleri unutmadılar. 
Kadın Kolları Başkanı 
Emine Yalçın ile 

i yönetim kurulu 
üyeleri hazırladıkları 
erzak torbalarını 
okula giderek 
annelere teslim 
ederek hayır 
dualarını aldılar. 
Okulda her gün

çocuklarına kendi 
elleriyle yemek hazır
layan anneler, AK 
Partili kadınların 
yaptığı yardımdan 
dolayı sevindiklerini 
dile getirdiler, 
özürlüler Okulu

Müdürü Tamer Sivri, 
yapılan erzak yardımı
na teşekkür ederek, 
"AK Partili kadınlar 
bize her zaman 
yardımcı oluyorlar. 
Ramazan ayında 
çocuklarımızı

unutmadıkları için 
ayrıca tefekkür 
ediyorum.
Bize verdikleri 
destekten dolayı 
onlara teşekkür ' 
ediyorum" şeklinde 
konuştu.

Kitap i 
fuarı açıldı

Gemlik Kültür ve 
Yardımlaşma 
Vakfı tarafından 
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
Dini Yayınlar 
Kitap 
Fuarı açıldı.
Kitap fuarında dini 
yayınların yanı sıra 
hikaye ve romanlar, 
çocuk kitapları ile 
dünya klasikleri yer 
alıyor.

BURSA HAKİMİYET VE 
| KENT GAZETELERİNE I 

İLAN ve REKLAM ALINIR I 
| KÖRFEZ REKLAM I

TEL: (0.224) 513 96 83 ,

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Büyük bölümünün 
Türk yazarların 
kitapları olan 
fuarda dünyada 
isim yapmış 
bazı önemli 
yazarlarında 
kitapları bulunuyor. 
Cumartesi gününe 
kadar açık kalacak 
olan kitap fuarında 4 
yüzde 30'lara varan i 
indirimler 
uygulanıyor.
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□ Müşterilerin ihtiyacına j a
en çok $0 <lk. cevaP vermek 

“•••kfttici şikayetlerine

bûe'Dezenfekte işlemine tabi tutulan 
PIN^R damacanaların dolumu, tamamen 

hijyenik bir ortamda ve el değmeden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun

Düşük sodyum oranı 

miskinlik yapmaz, 
' Ma tüketilir

Q
V°X;

*<<x

Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır. W, ' ✓ 'S'z

PlHân ^ez müşterilerimizce açılma garan ı 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ 

8. 30 - 20.30 
PAZAR GÜNÜ 10. oo ■ 19,oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg 11
Sülfat 8.0 mg /1
Klorür 3.9 mg /1
Nitrat YOK

Plliân Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

2MMTL

Rİl AYYILDIZ SU ve GIDA
A Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.

£ ; No : 132/A GEMLİK
B Tel : (0.224) 513 49 41
fcSSiy (0.224) 513 49 42
fcnJI Cep : (0.532) 277 51 10
aBr Egemen AYYILDIZ
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ihtiyarlıkta yân kalmamanın sırlan
Aslında bu 
tavsiyelerin sadece 
“ihtiyarlık” için 
değil, her yaşta da 
yalnız kalmamak 
için yapılması, ya da 
yapılmaması 
gerekiyor. İşte yapıl
ması gereken 10 ve 
yapılmaması 
gereken 10 davranış 
ve yalnız kalma
manın 20 sırrı. 
“Aşağıda 
yapacağınız ve yap
mayacağınız 20 
öğüdü aynanızın 
kenarına yapıştırın. 
Çok müzik dinleyin 
ve okuyun.” 
Yapmanız 
gerekenler:
1- Dost canlısı olun: 
Hep gülün, 
başkaları ile göz 
kontağı kurun. 
Konuşmaktan asla 
korkmayın. Sempati 
kazanmanın ilk 
koşulu budur.
2- Spor yapın: Ne 
yapın edin sporu 
ihmal etmeyin, 
imkânınız varsa bir 
spor kulübüne üye 

olun. Burada yeni 
insanlarla 
tanışabilirsiniz.
3- Kibar olun: 
Kibarlık insana çok 
şey kazandırır. 
Öncelikle insanlar 
kibar kişilerle 
daharahat ilişki 
kurabilir.
4- iltifatlar yağdırın: 
Bir insana yerinde 
iltifat etmenin hiçbir 
sakıncası yoktur.
5- iyi bir dinleyici 
olun: Herkes 
kendinden söz 
etmeyi sever. Eğer 
iyi bir dinleyici olur
sanız sevilirsiniz.
6- Bakımlı görünün: 
Davranış biçiminiz 
kadar dış 
görünümüz de çok 
önemlidir, iyi bir 
bakım tüm dikkatleri 
üzerinize çekecektir.
7- Bol bol gülün: 
Dost çevrelerinde 
hem gülün, hem de 
güldürün. Örneğin 
bir fıkra ya da 
küçük bir öykü 
anlatın. Size 
anlatılanlara da

kahkahanızı 
esirgemeyin.
8- Yeteneklerinizi 
ortaya koyun: 
Herkesin belli konu
larda yeteneği 
vardır. Bunları 
içinizde gizlemeyin. 
Açığa çıkardığınız 
oranda sevilirsiniz.
9- Çok yönlü olun: 
Ne kadar çok insan
la ve olayla 
ilgilenirseniz, o 
kadar çevrenin etk
isini çekersiniz. 
Popüler olmanın ilk 
koşullarından biri 
de budur.
10- Toleranslı olun: 
Eleştiriler karşısın
da öfkelenmeyin.

Her zaman her 
yerde toleranslı 
davranın. Bu 
toplumsal hayatın 
bir kuralıdır.
YAPMAMANIZ 
GEREKENLER
1- Dedikodu yap
mayın: En kötü 
şeylerden biri 
dedikodudur.
Sürekli laf taşırsanız 
kimsenin size 
güveni ve saygısı 
kalmaz.
2- Arkadan konuş
mayın: Bu da 
dedikodunun uzan
tısıdır. Arkadan 
konuşma illeti çok 
kısa bir zamanda 
çevrenizde kim

senin kalmaması na 
neden olur.
3- Olumsuz izlenim 
yaratmayın: Bazı 
insanlar daha ilk 
andan itibaren 
olumsuz izlenimler 
yaratırlar. Bunu 
düzeltmek için de 
hiçbir çaba harca
mazlar. Tabi 
kimseden de bir ilgi 
göremezler.
4- Çok bilmişlik yap
mayın: Siz siz olun, 
çevrenize bilgiçlik 
taslamayın. Hiç 
kimse çok bilmiş 
insanları sevmez.
5- Asabi görün
meyin: Herkesin 
sinirli olduğu bir an 
vardır. Ama kimse 
sizin bu sinirli halin- 
iziçekmek istemez. 
Hele bu durumunuz 
sürekli olursa.
6- Her şeye karış
mayın: En iyisi 
herkesin kendi işini 
yapmasıdır. 
Başkasının işine 
karışmanız puan 
yitirmenizi sağlar.
7- Yapışkan

olmayın: Samimi I 
olmak güzel bir şey
dir. Ama bunun da 
bir sınırı vardır. 
Samimiyet, 
yapışkanlık sınır- I 
larını zorlarsa sizin] 
için kötü olabilir. I 
8- içinize kapan
mayın: Kendisini 1 
çevresinden soyut
layıp, içine kapanan 
insanlar yalnız 
kalmaya mahkum
dur. Çok dostu 
olanın çok imkânı . 
vardır. Sakın bunu 
unutmayın.
9- Düşmanlık besle
meyin: Kişileri düş
man belleme çok 1 
kötü bir huydur, 
insanda ruhsal- 
sorunlar doğurabilir. 
Bu huy kesinlikle I 
terk edilmelidir.
10- Hava atmayın: 1 
Başkalarını etkile- ■ 
mek amacıyla her-1 
hangi bir eyleme j 
kalkmayın. Çünkü 1 
bu size hiçbir şey I 
kazandırmayacağı I 
gibi aksine 
kaybettirir.

•

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 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 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
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.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 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 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

M ferf Mı
RAMAZAN SOFRASI

İFTARİYE 
ÇORBA

SALATA 6.0Û0.000TL.
ÇORBA 
IZGARA 
■.EŞİTLE! 
PİLAV 

SALATA 
c/ps /.MTL

PİZZA (Özel) 3 ÇEŞİT

İÇECEK 7.500.000 TL.
ÇORBA 

DÖNER TABAĞI 

(Içecek^'tatli 7.500.000 TL. 
GRUP YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 53 67
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Açık öğretim Yankesicilerden
kayıtlan 20 Ekim’de 

sona erecek
Anadolu 
Üniversitesi'nin 
(AÜ) 
Açıköğretim 
sistemine göre 
öğretim 
yapan İktisat, 
İşletme ve 
Açıköğretim 
fakültelerine 
yerleştirilen
lerin 4 Ekim'de 
başlayan kayıt 
işlemleri 
20 Ekim'de sona 
erecek.
Mazeretleri nedeniyle 
4-20 Ekim tarihler 
arasında kayıt yaptıra
mayanlar, mazeretleri
ni kanıtlayan resmi 
belgeyle 21-22 Ekim

tarihlerinde, seçtiği 
Açıköğretim Fakültesi 
bürosuna bizzat 
başvurarak, 
kayıt yaptırabilecek. 
Bu tarihlerde 
mazereti hala devam 
edenlerin kayıtlarını, 
tam olarak hazırlanan 
kayıt belgeleriyle

mazeret belgesini, 
büroya getiren yakın
ları yaptırabilecek. 
22 Ekim tarihinden 

sonra mazeret beyan 
ederek kayıt 
yaptırmak 
isteyenlerin 
başvuruları kabul 
edilmeyecek.

YEMEK SALONU
HİZMETİNİZE AÇILDI

AYDIN IZGARA VE

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

korunmanın yolları
Fmnivpt Genel z ~~ı nakit naranı? •Emniyet Genel
Müdürlüğü, 
vatandaşı, 
yankesicilere 
karşı dikkatli 
olunması 
konusunda 
uyardı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Asayiş 
Daire Başkanlığı 
tarafından hazır
lanan broşürde,
vatandaşların, oto
büs ve dolmuşlara 
binişlerde, pazar 
yerinde cep veya 
çantalarını kontrol 
etmeyi alışkanlık 
haline getirmeleri 
tavsiye edildi.
Broşürde, cüzdanda 
fazla para bulun
durulmaması gerek
tiği belirtilerek, para 
yerine kredi kartı, 
çek gibi ödeme 
araçlarımnın tercih 
edilmesi istendi. 
Para veya cüz
danınızın çekilmesi 
için en uygun yer
lerin pantolon arka 
veya yan cepleri 
olduğunu unutma
ması gerektiği hatır
latıldı. Yolda 
yürürken, kavga 
ederek size yak
laşan, yardım 
isteyen şahıslardan 
uzak durulması iste
nilerek eğer şahıslar 
ısrarla üzerinize 
geliyorsa cüz
danınızı muhafaza 
ederek dikkatinizi 
dağıtmalarına izin 
verilmemesi 
bildirildi.
Hırsızlık, yankesici
lik ve yağma / gasp 
olaylarına herkesin 
maruz kalabile
ceğine işaret edil
erek şu uyarılarda 
bulunuldu:
"- Bir hırsızın değerli 
eşyalarınızla 
ortadan kaybola
bilmesi için sadece 
bir saniyeye ihtiyacı 
vardır. (Restorantta 
asılı duran mon- 
tunuz, koltuğunuzun 
yanında duran el

çantanız, hatta 
hesap öderken 
masaya koyduğunuz 
çek defteriniz) 
Dolandırıcıların ser
mayesi dilidir.
Kimsenin sizin dal
gınlığınızdan isti
fade ederek hile ve 
desiselerle para 
veya eşyalarınızı 
almasına, 
mukaveleler veya 
senetler imzalat
masına müsaade 
etmeyiniz.
- Üzerinizde büyük 
miktarda para taşı
manız gerekiyorsa 
birkaç parça halinde 
emniyetli yerlerde 
taşımaya, bu esnada 
adres sormak, para 
bozdurmak vb. 
bahanelerle size 
yaklaşan tanı
madığınız şahıslara 
karşı dikkatli olunuz. 
Bankamatiklerde 
işlem yaparken şifr
enizi kimseye söyle
meyiniz ve göster
meyiniz.
- Banka, postane, 
hastane, vergi daire
si vb. yerlerde 
kendilerini görevli 
olarak tanıtan 
kişilere itibar 
etmeyiniz. Bu kişiler 
paranızı alarak sizi 
pul almaya gönder
mek suretiyle 
dolandırabilirler.
- Sadece 
ihtiyacınız olduğun
da pasaportunuzu 
yanınızda taşıyın,- 
hırsızlar çalıntı pas
aportları satarak 
kazanç elde ederler. 
- Kalabalık yerlerde 
yüksek miktarda

nakit paranız ’
olduğunu göster
meyin, aksi halde 
yağmacı / 
gaspçıların hedefi 
olursunuz.
- Yankesici ve kap
kaççıların özellikle 
yaşlıları ve bayan
ları tercih ettiğini 
unutmayınız.
- Şehirlerarası yol
culuklarda tanı-

madiğiniz kişilerden 
yiyecek ve içecek 
alırken dikkatli 
olunuz. Ambalajlı da 
olsa, sigara, içecek 
ve yiyecek mad
delerinin içine uyku 
verici ilaçlar enjekte 
edilmek suretiyle 
soyulabilirsiniz.
- Elden satılan 
eşyaların çalıntı 
veya kaçak mal 
olma ihtimali yük
sektir. Bu tür malları 
alırken kaynağını 
araştırınız. Böyle 
durumlarda size mal 
satmak isteyen 
şüpheli kişileri 
tereddüt etmeksizin 
polise bildiriniz.
- Alış-verişlerinizde 
tanımadığınız kişil
erden almış 
olduğunuz çeklerin 
çalıntı olabileceğini 
göz önünde bulun
durarak ilgili 
bankaya sorunuz. 
- Küçük çocuk
larınızı takmış 
oldukları bilezik, 
küpe ve kolye gibi 
süslü eşyaları ile 
dışarıya gönder
meyiniz.
- Para ile ilgili 
işlerinizi bizzat ken
diniz takip etmeye, 
özellikle küçük 
yaştaki çocuklara 
paranızı emanet 
etmemeye 
dikkat ediniz.
- Bu tür olaylara 
tanık olduğunuzda 
suçluların eşkali ile 
oto kullanılmış 
ise otonun 
özelliklerini ve 
plakasını polise 
bildiriniz".
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Kiracılık tarihe karışıyor
Avrupa ve ABD'de ev 
sahibi olmak isteyen* 
lerin neredeyse 
tamamının kullandığı 
sistem Türkiye'ye 
geliyor. Mortgage adı 
verilen sistemin 
başlamasıyla dar 
gelirliler, kira öder 
gibi ev sahibi olacak. 
İşte ayrıntılar.
ABD ve Avrupa'da 
halkın yüzde 99'unu 
ev sahibi yapan 
'mortgage* sistemi 
Türkiye'ye geliyor. 
Sabit geliri olan kira 
öder gibi ev alacak 
İPOTEĞE DAYALI 
KREDİ
Konut atımında 
2005'in ikinci yarısın
dan itibaren 'ipoteğe 
dayalı kredi' dönemi 
başlıyor. Ev almak 
isteyene bankalar 
ipotek karşılığı 15-20 
yıl vadeli kredi vere
cek. Ödemeler, aylık

gelirin yüzde 20- 
30'unu geçmeyecek. 
Kredi miktarı konut 
değerinin yüzde 70'i 
kadar olacak.
MEMURDAN 
İŞADAMINA 
Enflasyonun erime
siyle gündeme gelen 
sisteme, ilk etapta 
sadece İstanbul'dan 
100 bin katılım bek
leniyor. Memurdan 
işadamına herkes 
hedef kitle kapsamın
da. Türkiye gibi kriz 
atlatan, yüksek 

enflasyon yaşayan 
Arjantin'de 4 yılda 10 
milyar dolarlık ipotek 
piyasası oluştu.
İNŞAAT SEKTÖRÜNE 
DOPİNG
'Mortgage'nin 
ekonomiye de getirisi 
olacak. Krizle 16 mil
yar dolardan 4 milyar 
dolarlara gerileyen 
inşaat sektörü can
lanacak. Binlerce 
kişiye istihdam 
sağlanacak.
İşçisinden işadamına 
herkesin kira öder 

gibi ev sahibi 
olmasını mümkün 
kılan mortgage 
piyasası için geri 
sayım başladı. Yasal 
altyapı oturtulduğu 
takdirde önümüzdeki 
sene sistemin 
faaliyete geçmesi 
planlanıyor. Ancak 
uzmanlara göre 
sağlıklı bir piyasa 
için daha gidilecek ve 
yapılacak çok iş var 
Enflasyon ve faiz 
oranlarını düşmesi ile 
birlikte canlanan 
gayrimenkul pazarın
da, 'kira öder gibi ev 
sahibi olma' imkanını 
sağlayan uzun vadeli 
ipotek kredileri, yani 
mortgage sisteminin 
Türkiye'de başlaması 
gündemde. Başta 
SPK ve Maliye 
Bakanlığı olmak 
üzere özel sektörden 
de birçok banka

GYO'lar aracılığı ile 
pazarın nabzını tut
maya çalışıyor. 
Sektörün önde gelen 
kuruluşları 2005 
yılının ikinci yarısın
da sistemin hayata 
geçirileceğine inanı 
yor. Nitekim, SPK 
Başkanı Doğan 
Cansızlar da yasal 
düzenlemelerin bu yıl 
içinde tamam
lanacağını ve 2005 
yılının ikinci yarısına 
doğru Türk halkının 
mortgage ile tanışa
bileceğin! söylüyor. 
Mortgage, deprem ve 
ekonomik krizle 1994 
yılından bu yana 
büyüklüğü 16 milyar 
dolardan 4 milyar 
dolara düşen gayri
menkul sektörünü 
canlandıracak 
anahtar bir proje 
olarak nitelendiriliyor. 
Sistemin sadece 

bununla da 
kalmayıp, emlak ver
gisi, konut değer
lendirilmesi, ipotek 
alım-satımı gibi 
yürürlüklere de belli 
standartlar getireceği 
söyleniyor. Ancak 
tüm bu olumlu bek
lentilerin yanında, 
gerekli altyapının 
henüz tamamlan
madığına dikkat 
çeken işadamları, 
mortgage'ın tüm kes
imlere hitap etmesi 
için daha çok yol 
alınması gerektiğini 
vurguluyorlar.
Özünde mortgage 
Türkiye'de uygulan
ması gereken, birçok 
potansiyeli içinde 
barındıran faydalı bir 
proje, fakat sağlıklı 
işlemesi için özel 
sektör ve devletin 
üstüne çok iş 
düşüyor.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

II
Tel: (0.224) 513 10 71 • 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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“ÎTljeta 
Bakan Unakıtan, 2005 
yılı bütçe tasarısının 
TBBM'ye sunulması 
nedeniyle düzenlediği 
basın toplantısında, 
ekonomik göstergeler
le ilgili önemli açıkla
malarda bulundu.
Unakıtan açıklaması 
sırasında YTL uyarısı 
da yaptı.

iülfijisıiıhılıııı!’ Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

BEŞİKTAŞ’IN
İSTEDİĞİ OLDU

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 2005yılın
da en düşük kamu 
görevlisinin maaşının 
ortalama bazda yüzde 
12.1, en yüksek 
memur maaşının ise 
ortalama yüzde 9.1 
oranında artacağını 
bildirdi.
Genel memur maaşın
daki ortalama artış ise 
yüzde 11.1 oranında 
gerçekleşecek.
Bakan Unakıtan, 2005 
yılı bütçe tasarısının 
TBBM'ye sunulması 
nedeniyle düzenlediği 
basın toplantısında, 
gelecek yıl memur 
emekli maaşlarının da 
yıllık kümülatif yüzde 
8.4 ile yüzde 12.5 
arasında değişen 
oranlarda artacağını 
vurguladı.
KATSAYI 
ARTIŞLARI 
Bakan Unakıtan'ın 
verdiği bilgiye göre, 
memur maaş artışları
na imkan sağlayan 
katsayı rakamları da 
belirlendi. Buna göre 
2004 Temmuz 
ayı itibarıyla 38 bin 
610 olan aylık katsayı 
Ocak 2005'te 40 bin 
100'e, taban aylık kat
sayısı 455 bin 50'den 
486 bine, yan ödeme 
katsayısı da 12 bin 
240'den 12 bin 600'e

Temmuz ayında ise 
aylık katsayıda 41 bin 
600'e, taban aylık kat
sayısında 520 bin 
750'ye, yan ödeme 
katsayısında ise 13 bin 
200'e yükselecek. 
Memurlara verilecek 
zam oranının, ''düşük 
maaş alana daha yük
sek, yüksek maaş 
alana ise daha düşük' 
oranda yansıyacak 
şekilde belirlendiğine 
işaret eden Bakan 
Unakıtan, gelecek yıla 
dönük kümülatif 
yüzde 8'lik tüfe hedefi 
dikkate alındığında, 
zam oranlarının 
"enflasyonun 
üzerinde" gerçekleşe
ceğini vurguladı. 
Türkiye'nin risk prim
inin düştüğünü, 
ülkenin ekonomik 
güvenilirliğinin art
tığını, faizlerin 
düştüğünü ve düşmeye 
devam edeceğini vur
gulayan Bakan 
Unakıtan, "esas hede
fimiz reel faizleri 
yüzde 7'ler seviyesine 
düşürmek" 
diye konuştu. 
Bütçe açıklarının 
GSMH'ye oranının da 
gerilediğine dikkat 
çeken Bakan 
Unakıtan devletin 
küçültülmesi, kamu 
hizmetlerinin daha

faaliyetlerden çekilme
si gereğine işaret etti.
9 AYLIK 
GERÇEKLEŞMELER 
Bakan Unakıtan, 
geçen yılın 9 ayıyla 
karşılaştırıldığında, bu 
yılın 9 ayında faiz 
giderlerinin yüzde 2.9 
oranında azalarak 
45.1 katrilyon lira 
olarak gerçekleştiğini, 
buna karşın faiz dışı 
giderlerin yüzde 12,6 
oranında artarak 55.6 
katrilyon lira 
düzeyinde olduğunu 
bildirdi.
Unakıtan'ın verdiği 
bilgiye göre, konsolide 
bütçe gelirleri yüzde 
22.5 oranında artarak 
87.8 katrilyon liraya 
ulaşırken, red ve 
iadeler sonucu net 
bütçe gelirleri yüzde 
20.6 oranında artışla 
79.7 trilyon lira 
düzeyinde kaldı.
Bu dönemde vergi 
gelirleri yüzde 21.1 
oranında artarak 72.8 
katrilyon liraya, vergi 
dışı gelirler ise yüzde 
29.8 oranında artarak 
15 katrilyon liraya 
ulaştı.
B öylece geçen yılın ilk 
9 ayında 29.8 katrily
on lira düzeyindeki 
bütçe açığı bu yılın 
aynı döneminde yüzde 
29.3 oranında

yükselecek.
Katsayılar 2005

etkin hale gelmesi ve 
kamunun ekonomik

azalarak 21 katrilyon 
lira olarak gerçekleşti.

Beşiktaş kötü gidişin acısını Diyarbakır’dan çıkardı.
Beşiktaş aradığı morali buldu.
Ahmet Hassan ve Okan’ın İsrarı presleri takıma büyük katkı 

kattı.
Sezon başından bu maça kadar arzu dolu olan Beşiktaş’ın ilk 

golünü Sergen, korner atışından gelen topa Emre’nin kafa golüyle 
ikinci golüne kavuştu.

Beşiktaş rahatlamıştı.
Diyarbakır’da hırs kalmamıştı.
Beşiktaş’ın orta sahası iyi çalışıyordu Okan’ın pası İbrahim 

akını bulmuştu skor üç olmuştu.
Beşiktaş istediğini yapıyordu. Sağdan hareketlenen İbrahim

Yıldırım. Yaşlı kurt. Kaan’ı görmüş ceza içine kesilen ortaya
Ahmet Hassan vurmuş top kaleciden geri dönmüştü.

İbrahim topa dokundu skor dört olmuştu.
Bana göre, Okan, Emre, Ahmet Hassan, Sergen takımın iyiy- 

leriydi.
Beşiktaş puan cetvelinde laik olduğu yeri bulacağına eminim.

TRABZON - ANKARA BÜYÜKŞEHİR

Trabzon ilk dakikalar maça temkinli başladı. '
Uzun paslarla kontra atak golünü bulmaya çalıştılar.
Müdafadan atılan toplarr, karşı taraf müdafası tarafından kont 

rol edildi.
Fatih’in markaj altında olması birinci devre gol pozisyonuna 

girmemesine sebep oldu.
Orta sahada Ankara Büyükşehir daha etkiliydi.
Bilhassa Yusuf’un takımını yönlendirmesi taktir edilir.
Ne var ki ayağında top tutmaması lazım.
Geleceğin sağ beki Trabzonspor’dan Emrah olacağını şimdiden 

görür gibiyim.
58 nci dakikada kaçan Trabzon golünden sonra 66 nci dakikada 

Mehmet Yılmaz’la gelen gol.
İkinci devre hızmı tempo, bol pas karşılık sertleşmeler 

başlamıştı.
71 nci dakikada müdafanın iyi yer alamaması Ankara 

Büyükşehir’in golünü getirdi.
Zaten iki takımda beraberliğe razı olmak gibi bir durumları 

vardı.

P BURSA HAKİMİYET VE KENT ’ 

I GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR |
KÖRFEZ REKLAM 1EL:«IJM

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

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYANHASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL : 513 26 10

....................... ....  ......... ....... ......

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan . 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Te!: 513 96 83
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2005 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 
TBMM'ye sevk 
edildi. Bütçede 
öngörülen miktarlar 
YTL olarak açık
lanırken, yine aslan 
payı Hazine'nin 
oldu. Peki, hangi 
kurumun 2005 
yılı bütçesi ne 
kadar olacak? 
İşte bütçeler...
2005 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı'nda 
eğitime 20, savun
maya 13.5, sağlığa 
5.5, adalete 1.2 
katrilyon lira ödenek 
ayrıldı. Bütçede, 
Cumhurbaşkanlığı 
bütçesi 31, TBMM 
bütçesi 283, Diyanet 
İşleri Başkanlığı 
bütçesi ise 52 
katrilyon lira 
olarak öngörüldü. 
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'na 
sevk edilen tasarıda, 
gelirler, giderler, 
ödenekler ve diğer 
parasal büyüklükler 
Yeni Türk Lirası 
(YTL) olarak 
belirtildi.
Bütçedeki rakamlara 
göre, YÖK ve 
üniversitelerle 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na toplam 
20 katrilyon 100 
trilyon 724 milyar 
lira ödenek ayrıldı. 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığı ile 
Milli Savunma 
Bakanlığı'na 
bütçeden ayrılan 
pay ise 13 
katrilyon 527 
trilyon 886 milyar 
lira oldu.
Sağlığa 5 katrilyon 
447 trilyon 474 
milyar liranın

l ayrıldığı bütçede, 
Anayasa 
Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay ve Adalet 
Bakanlığı'na toplam 
1 katrilyon 268 tril 

yon 154 milyar lira 
ödenek aktarılması 
öngörüldü.
2005 yılı bütçe 
kanunu tasarısında, 
Cumhurbaşkanlığı'n 
a 31 trilyon 253 
milyar, TBMM'ye 
283 trilyon 275 
milyar, 
Başbakanlığa 
1 katrilyon 
305 trilyon, 752 mil
yar, Diyanet işleri 
Başkanlığı'na 1 
katrilyon 122 
trilyon 41 milyar lira 
ayrıldı.
ASLAN PAYI 
Bütçede aslan payı 
Hazine'nin oldu. 
Hazine'ye 61 
katrilyon 162 trilyon 
341 milyar lira 
ödenek verilen 
bütçede, ikinci 
sırayı 27 katrilyon 
486 trilyon 643 
milyar lira ile Maliye 
Bakanlığı yer aldı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'na 12 
katrilyon 725 trilyon 
6 milyar lira ayrıldı. 
Bütçede en düşük 
ödenek ise 280 
trilyon 95 milyar lira 
ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ve 249 
trilyon 296 milyar 
lira ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'na verildi. 
Geliri 124 katrilyon 
330 trilyon gelir 
tahmin edilen 2005 
bütçesinde gider 
olarak 153 katrilyon 
467 trilyon lira 
öngörüldü. Bu 
çerçevede bütçenin 
29 katrilyon 137 
trilyon lira açık 
vermesi bekleniyor.
TAŞIT 
ALINMAYACAK 
Tasarı uyarınca 
kamu kurum ve 
kuruluşları 2005 
yılında taşıt alımı 
yapamayacak. 
Ancak, kamu kurum 
ve kuruluşları binek 
veya station 
-wagon cinsi taşıt 

ihtiyaçlarını yabancı 
menşeli taşıt kul
lanılmamak kaydıyla 
hizmet alımı 
suretiyle karşılaya
bilecek. Bu durum
da söz konusu 
kurumların 
mülkiyetlerinde 
bulunduracakları 
taşıt ile hizmet 
alımı yoluyla temin 
edecekleri taşıtlar, 
31 Aralık 2004 
tarihi itibarıyla 
mülkiyetlerinde 
bulundurdukları 
taşıt ile hizmet alımı 
yoluyla kullandıkları 
taşıtların toplam 
sayısını aşamaya
cak. Ancak, 
hizmet genişlemesi 
veya zorunluluk 
hallerinde bu 
sayıyı aşan taşıtların 
hizmet alımı yoluyla 
temin edilebilmesi 
için Maliye 
Bakanlığı'nın uygun 
görüşü aranacak. 
Vakıf, dernek, 
sandık, banka, 
birlik, firma, şahıs 
ve benzeri kuruluş 
veya kişilere ait 
olup da kamu 
kurumlarınca kul
lanılan taşıtların 
giderleri için kurum 
bütçelerinden 
ödeme 
yapılamayacak. 
BORÇLANMADA 
GARANTİ TUTARI 
2 MİLYAR DOLAR 
Bütçede, borçlan
mada Hazine 
garanti limiti 2 
milyar dolarla sınır
landırıldı. Hazine 
Müsteşarlığınca 
belirlenecek 
koşullar 
çerçevesinde ve 
elde edilecek kay
naklar Hazine'ye 
aktarılacak şekilde 
kamu kurum ve 
kuruluşlarınca 
ihraç edilecek serti
fika, senet ve 
benzeri finansman 
enstrümanlarına 
sağlanacak garanti 
tutarı da 2 milyar

doları aşamayacak. 
Ancak Bakanlar 
Kurulu bu tutarı 
bir katına kadar 
artırabilecek.
Kamu kurum ve 
kuruluşlarınca 
işletilen eğitim ve 
dinlenme tesisi, 
misafirhane, 
kreş, spor tesisi ve 
benzeri sosyal 
tesislerin giderlerine 
bütçeden katkıda 
bulunulmayacak. 
Bu tür yerlerde 
2005 yılında ilk defa 
istihdam edilecek 
yeni personel 
görevlendirile 
meyecek.
Genel bütçeye dahil 
daireler, katma 
bütçeli idareler ve 
TCDD tarafından 
kamulaştırılan 
taşınmazların 
sahiplerine kabul 
etmeleri halinde 
kamulaştırma bedeli 
yerine Hazine'ye ait 
taşınmazların satış 
işlemlerinde 
ödeme aracı olarak 
kabul edilmek 
üzere taşınmazın 
bedelini gösteren ve 
üçüncü kişilere 
devredilebilen serti
fika verilebilecek. 
DÖNER 
SERMAYELER 
Sağlık 
kuramlarının 
döner ser
mayelerinden 
buralarda çalışan 
personele aylık, yan 
ödeme ve her türlü 
tazminatlarının 
toplamının yüzde 
800'üne kadar, ek 
ödeme 
yapılabilecek.
Bütçe tasarısına 
göre belediyeler ile 
büyükşehir 
belediyelerince 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına 
uygulanacak su 
bedelleri özel 
işyerlerine uygu
lanan en düşük 
tarife bedelini 
aşamayacak.

tiMienı
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Türkiye, tarihinde 
ilk kez enflasyon 
oranından daha 
yüksek bir büyüme 
oranını 2004 yılında 
göreceğini 
belirterek, "yılı 
sonu itibarıyla 
enflasyon oranı 
büyüme oranının 
altında gerçekleşe
cektir" dedi.
"Yeni Türk Lirası 
(YTL) Bilgilendirme 
Kampanyasının" 
tanıtımı nedeniyle 
düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan Şener, 
Türkiye'nin dünya
da en fazla sıfıra 
sahip bir parayı 
kullandığını hatır
latarak, "Böylesine 
enflasyonist bir 
ortamın uzun vad
ede ekonomiye her
hangi bir şey 
kazandırmadığı, 
aksine ekonomide
ki performansı

Bebeğiniz hayata;
Anne sütü ile bağlansın, 

Sağlıkla Devam etsin 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

(Bebek Dostu Hastane)

TOÂtÎÛk VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde

Kayıkhane mevkii üstünde | 
3 katlı triplex satılık villa 1

(0.535)886 47 74 '

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

HöRTTI abone olun UnİLU OKUYUN OKUTUN '

düşürdüğü artık 
anlaşılmış bir 
durumdu?' dedi.
Şener, Yeni Türk 
Lirası'nın şimdi 
piyasada kullanılan 
paraların şekil 
olarak aynısı, 6 
sıfırsız olacağını 
belirterek, "uzaktan 
bakan sıfırları 
okuyamıyorsa onun 
yeni paramı eski 
para mı olduğunu 
pek anlayamaya
cak" diye konuştu. 
Batı ülkelerinde 
yaşandığı kadar 
yuvarlama sorunun 
olmayacağını dile 
getiren Şener, 
"Türkiye'de yuvar
lama ihtiyacı ile bir ) 
enflasyonist 
baskının oluşup 
oluşmayacağını 
değerlendirirken 
temel olarak böyle 
bir ihtiyacın 
pek fazla bütün 
alanlarda, sektör- J 
lerde hissedilmeye
ceğini söyleyerek 
cevaplayabilirim" i 
dedi.



D 19 Ekim 2004 Sah Sayfa 11

Hnnimıılıı kilo a/mmii/i yota
Amerikan Hastanesi 
Endokrinoloji, 
Diyabet ve 
Metabolizma 
Bölümü Şefi Doç. 
Dr. Selçuk Can ve 
Diyetisyen Tuğçe 
Aytulu, obezite (şiş
manlık) sorunu olan 
kişilerin, ramazan 
ayını bir perhiz fır
satı olarak gördük
lerine dikkat çek
erek, "Oruç tutmak 
ile kilo verilmez. 
Gün boyu aç 
kalmak, metaboliz
ma hızını 
yavaşlatarak, alınan 
besinlerin yağ 
haline gelmesini 
kolaylaştırır. Bu 
durum, kilo artışına 
sebep olur" dedi. 
Doç. Dr. Selçuk Can, 
kutsal ramazan 
ayında kişilerin 
hareketsiz kalmaya 
meyilli olduğunu ve 
kendilerini yorma- 
mak için yürüyüş, 
koşma gibi 
aktiviteleri bil- 
inçaltından yapmak 
istemediklerini 
belirterek, bu duru
mun da şişmanla
maya yol açtığını 
bildirdi.
Diyetisyen Tuğçe 
Aytulu da, ramazan

Hurmanın faydaları
İftar sofralarının 
vazgeçilmez yiyeceği 
hurmanın kalp ve 
damar hastalıkların
dan korunmada etkili 
rol oynadığı, kansere 
karşı koruyucu 
olduğu, boğaz 
ağrısını kestiği, 
bronşit, öksürük ve 
soğuk algınlığı 
şikayetlerini giderdiği 
bildirildi
Uzmanlar, hurmanın 
Uf, mineral ve fenol 
açısından oldukça 
Zengin bir besin mad
desi olduğunu belirt
ti. Kalp dostu olarak 
bilinen elmada daha 
çok bakır ve çinko 
bulunurken, hurma
da sodyum, pota

ayında sağlıklı 
insanların bile, uzun 
süren açlığın ardın
dan aşırı biçimde 
yemek yediği için 
ciddi sağlık sorun
larıyla karşılaştık
larını vurgulayarak, 
yanlış beslenme 
alışkanlıkları yüzün
den birçok kişinin 
hem kilo aldığını, 
hem de ülser, kabı
zlık gibi problem
lerin arttığını kay
detti.
İftarda özellikle 
'iftariye' adı altında 
yenen şarküteri 
ağırlıklı ürünler, 
hamur işi yiyecekler, 
pide ve tatlıların, 
yüksek kalorili 
olmaları sebebiyle 
oruç tutanlarda 
kilo artışına sebep 
olduğunu ifade eden 
Diyetisyen Aytulu,

syum, magnezyum, 
kalsiyum ve demirin 
2 kat daha fazla 
olduğu, düzenli 
yenilmesi halinde, 
kalp ve damar 
hastalıkları riskini 
azalttığı ifade edildi 
Yaklaşık yüzde 20 
nem ihtiva eden taze 
hurmada yüzde 60-65 
seker ve yüzde 2 pro
tein, kurumuşunda 
ise yüzde 75-85 
civarında şeker 
olduğunu hatırlatan • 
uzmanlar, hurmanın 
faydalarını şöyle 
sıraladı:
"Orucun hurma ile 
açılması halinde, 
oruçtan dolayı 
insanın üzerinde

kilo artışına bağlı 
olarak kan 
yağlarında ve tan
siyonda artış ola
bildiğini söyledi. 
Aytulu, "Oysa, 
iftarda yavaş ve az 
miktarda yiyip, bir 
kaç saat sonra 
öğün takviye ola
bilir. Hem sağlık 
hem de ekonomik 
davranma açısın

dan iftariyelerin 
çeşidini ve miktarını 
azaltmak gerekir" 
diye konuştu. 
SAHURDA BOL SU 
İÇİN 
Diyetisyen Tuğçe 
Aytulu, 
ramazan ayın
da yemek 
saatlerinin 
değişmesine 
rağmen den
geli ve yeterli 
beslenmenin 
mümkün 
olduğunu da 
belirterek, şu 
tavsiyelerde 
bulundu: 
"Ramazan 
ayında da 
normal zamanlarda 
olduğu gibi azar 
azar ve sık besle- 
nilmelidir.
Gece tüketilen 
besinler, uykuda

oluşan halsizliği 
hurma birden giderir. 
Hurma aslında her 
öğünde yenilebilecek 
bir meyvedir.
Mineraller açısından 
oldukça zengindir. 
İçeriğinde kalsiyum, 
potasyum, demir, B 
vitamini bulunmak
tadır. Hurma bedeni 
ve zihni gelişmeyi 
sağlar. Kansere karşı 
koruyucu olduğu 
bilinir. Boğaz 
ağrısına keser. 
Bronşit, öksürük ve 
soğuk algınlığı 
şikayetlerini 
giderir. Kemik 
hastalıklarında 
faydalıdır." 
İsrail'de yapılan bir 

metabolizma 
hızı düştüğü için 
daha kolay yağa 
çevrilirler. Bu yüz
den ramazanda 
sahura mutlaka 
kalkılmalı, öğün 
sayısı arttırılmalı, 
öğünlerde tüketilen 
besinlerin miktarı 
ve kalorisi normal 
zamandakine 
benzer olmalıdır. 
Bunun yanında gün
lük 2,5 litre su ve 
sıvı tüketilmelidir. 
Geceleyin ve 
sahurda bol su 
içilmeli, kahve ve 
gazozlu içecekler

tüketilmemelidir. 
Kızartmalar, 
hamurlu yiyecekler 
ve tatlılardan uzak 
durulması önem 
kazanmaktadır".

araştırmada elma ile 
hurmanın yararları 
karşılaştırıldı.
Hurmanın lif, miner
al ve fenol açısından 
zengin olduğu, buna 
karşılık hurmada 
sodyum, potasyum, 
magnezyum, 
kalsiyum ve demir 
miktarlarının 
elmadakinden 
iki kat daha fazla 
bulunduğu, hur
manın düzenli 
yenmesi halinde kalp 
ve damar hastalıkları 
riskini azalttığı tespit 
edildi. Bu meyvelerin 
içindeki yararlı mad
delerin daha çok 
kabuklarında bulun
duğu kaydedildi.

Grip ile soğuk
algınlığını

karıştırmayın
Grip ile soğuk 
algınDenizli İl Sağlık 
Müdürü Erdoğan 
Taş, gribin, 'influen
za' adı verilen 
virüsün yol açtığı 39 
derece üzerindeki 
ateş, şiddetli kas ve 
eklem ağrıları, halsiz
lik, bitkinlik, titreme, 
baş ağrısı ve kuru 
öksürük gibi belirtil
erle başladığını 
bildirdi.
Erdoğan Taş, "Özel
likle çocuklarda, 
yaşlılarda ve kalp, 
akciğer, böbrek, şeker 
gibi kronik hastalığı 
olan kişilerde çok 
daha ağır seyretmek
te ve ölüme kadar 
varabilen ciddi 
sonuçlara yol açmak
tadır. Bu kadar ciddi 
tablolara yol uçabilen 
grip, halk arasında 
çok sık olarak soğuk 
algınlığı ile karıştırıl
maktadır" dedi 
Soğuk algınlığı ile 
gribin karıştırılma- 
masını belirten Taş, 
"Soğuk algınlığı, 
ateş yükselmeden, 
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hafif kırgınlık, burun 
akıntısı, hapşırma 
gibi belirtilerle kendi
ni gösteren, halsizliğe 
yol açmadığı için 
yatak istirahatı 
gerektirmeyen bir 
hastalıktır. Gribe yol 
açan 'influenza' 
virüsünün başlıca 
bulaşma yolları, 
öksürük ve hapşır
malar ile etrafa 
saçılan damlacıkların 
hava yolu ile 
bulaşması, hasta 
kişiler ile direkt 
temas edilmesi ve 
hasta kişilerin ağız, 
burun akıntıları ile 
temas etmiş eşyaları 
kullanmaktır" diye 
konuştu. Gribin 
tedavisi ortaya çıkan 
belirtilere göre tespit 
edildiğini belirten 
Taş, "Ateşin 
düşürülmesi, burun 
akıntısının giderilme
si, halsizlik ve kırgın
lığın giderilmesi şek
linde tedavi düzen
lenir ve yatak 
istirahatı önerilir" 
dedi
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Hindistan İstanbul Konsolosu Umurbey'e hayran kaldı
Sevfetin SEKERSÖZ

Hindistan'ın İstanbul 
Başkonsolosu 
Reena Pandey, 
dün Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler'i 
ziyaret etti. Ziyarette 
Celal Bayar'ın doğ 
duğu ev ile müzeyi 
gezen Başkonsolos 
Pandey, Umurbey'e 
hayran kaldığını 
belirtti.
İstanbul Yedi Tepe 
Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi

olan Celal Bayar'ın
torunu Akile Gürsoy 
ile yaklaşık iki 
yıldan bu yana iyi 
dost ve arkadaş 
olduklarını söyleyen 
Başkonsolos Reena 
Pandey, Yalova'ya işi 
için geldiğini 
ve fırsat bularak, 
Celal Bayar'ın 
doğduğu yer olan 
Umurbey'i görmek 
istediğini söyledi, 
iki ülke arasındaki 
bağı güçlendirmek 
için ülke içinde 
geziler yaptığını

söyleyen
Başkonsolos, 
"Politik olarak 
siyasetçilerimiz 
yakınlaşıyorlar, 
biz sosyal anlamda 
iki ülkenin yakın
laşmasına önem 
veriyoruz" dedi. 
Reena Pandey'e 
Celal Bayar'ın doğ
duğu evi gezdiren 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, kendisine 
ev hakkında 
bilgiler verdi. 
Daha sonra, 
Belediyenin restore 
ettirdiği evde 
Türk kahvesi 
içerek yorgunluk 
atan Başkonsolos 
Pandey, 
Başkan Güler'e 
hediye verdi. 
Celal Bayar 
Müzesini de gezen 
Başkonsolos

Pandey, burada 
müzenin anı 
kitabına duygularını 
yazarak, en kısa 
zamanda Umurbey'e 
yeniden gelmek 
istediğini ve daha 
çok kalarak 
çevreyi görmek 
istediğini söyledi.

Bayar'ın doğduğu evi gezen Başkonsolos Pandey, 
Celal Bayar Müzesinde anı defterini de imzaladı.
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, Ramazan ayında başlayan seyyar tatlıcı akınından aynı işi yapan esnafın büyük zarar götdü^üj^y|e

Seyyar satıcılar esnafı mağdur ediyor
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, kayıtsız seyyar satıcıların halkın sağlığıyla oynadığını, haksız 
rekabet ile de kayıtlı esnafın mağdur olduğunu söyledi. Talan, Belediye Zabıtasını göreve çağırdı. Haberi syf4’de

GEMLİK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ SSK Hastaneleri 
devrediliyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, SSK 
hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na 
devredilmesiyle birlikte ayrım yapmadan 
tüm vatandaşlara eşit ve kolay hizmet 
götüreceklerini söyledi. Haberi syf9’da

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
20 Ekim 2004 Çarşamba FİYATI : 250.000- TL.
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İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, mahallelerde vatandaşlarla alt komiteler kuracağını belirterek muhtarlara şöyle seslendi:

“Sizler benim uç beylerinsiniz”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Muhtarlara sesleniş...
Kaymakamımız Mehmet Baygül, Çeşme gibi 

Türkiye’nin en güzel turistik ilçelerinin birinden 
Gemlik’e geldi.

Geçmiş günlerde kendisine makamında 
hoşgeldiniz ziyaretine gittiğimizde, söylediği 
söylediği bir söz vardı:

“Gemlik bir başka, Marmaris bir başka.?*
Yani, “iki şehir arasından belki benzerlik yok. 

Tek benzerlik, deniz kenarında olmalarıdır?’ 
demeye getirdi.

Ama, Marmaris ile Gemlik’in mukayese bile 
edilemeyeceğini hissettirdi btee.

Hissetirmesine gerek yok. Biz, Gemlik’in nasıl 
bir yer olduğunu iyi biliyoruz.

Sevgili Kaymakamımızın huyunu suyunu 
daha bilmiyoruz.

Ancak, bildiğimiz, çalıştığı yerlerde güzel 
hizmetler yaptığı ve iz bıraktığıdır.

Dileriz, Gemlik’imiz de de görev yaptığı süre 
içinde iz bırakan kaymakamlardan olur.

Gemlik’i bu batakhane görüntüsünden kur» 
tanımasına yardımcı olur.

Biz, ilçemizin batılı normlarda modem bir 
kent olmasını arzuluyoruz.

Kentin ortasında minibüs garajı olmayan, 
cadde ve sokakları pırıl pırıl, kaldırımlarında 
insanlarının yürüyebildiği, yıkılan inşaatlardan 
çıkan tozlarından çevresinin rahatsız etmediği, 
çok katlı yapılaşması olmayan, çöp konteyner- 
lerinin ağızları kapalı olan, seyyar satıcısı 
bulunmayan, çay bahçelerinde dev ekranlarda 
maç izlenmeyen ve çevresi pırıl pırıl yem yeşil 
olan, insanları birbirine saygılı bir kent.

Kaymakamımızın muhtarlara söylediklerinin 
tümü güzel şeyler.

Dilerim düşündüklerini gerçekleştirebilir.

İlçe Kaymakamlığına yeni atanan Mehmet Baygül, 
kendisini ziyaret eden Muhtasarlarla sohbet ederken, 
“Ben kaymakam gibi çalışan Muhtarla gördüm” dedi.

Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkan ve 
üyelerini İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül dün 
makamında ağırladı. 
Kaymakam Baygül, 
muhtarlarla sohbette 
kapısının randevusuz 
olarak herkese açık 
olduğunu belirtirken, 
kendisinin de muhtarların 
da kamu görevi 
yaptığını hatırlattı. 
Kaymakam Baygül, 
Kaymakamların da göreve 
seçilerek gelmesinden 
yana olduğunu söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, huzur toplantılarının devam ettiğini söyledi.

“Huzur toplantılarına 
herkes katılmalı”

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından her ay 
düzenlenen huzur toplantıları devam ediyor. 
İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, vatan
daşların huzur toplantılarına katılarak, sıkıntı 
ve şikayetlerini bildirerek, emniyet teşkilatına 
yardımcı olmalarını istedi. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayf« 220 Ekim 2004 Çarşamba raöfWI
HU GÜNLÜK SİYASİ qazcte|H|

11
 ts»

Diş Hekimi Özcan VURAL

Haftada Bir

Bizi almazlar
Son aylar da - günler de 

gazeteler Tv. ekranların da 
adeta öz birliği etmişçesine 
Avrupa Birliğine girme konu
muz işleniyor, işleniyor...!

Son Avrupa Birliği komisy
onunun verdiği rapor bu yazar 
- çizerleri iyice hızlandırdı. 
Komisyonun verdiği raporun 
hep iyi yanlarını alarak 
(Dolu yarım bardak misali) bu 
işin bittiğini, Avrupa'nın 
kapılarının bizeTürklere açıla
cağını zannediyorlar...

AvrupalI daha önce de 
kapılarını Türklere açmış, ucuz 
iş gücü temini için milyonlarca 
Türk çeşitli Avrupa ülkelerine 
merasimler- bando,mızıka 
uğurlaması ile gittiler.

AvrupalI daha önce Barbar 
Türkler dediği insanlarla bu 
defa iç içe oldu.

Sıcak temas sağladı...
Türkleri daha yakından 

gördü - yaşadı.
Hıristiyan kulübü bunlar, 

bizleri İslam olduğumuz için 
aralarına almazlar diyen 
yazarlar haklı..

Haklı da bu iş Müslüman 
olmamızla bitmiyor. Hıristiyan 
aleminin en büyüğü olan sek
sen yaşlarında ki PAPA ’ yı 
Vatikan’da vuran Mehmet Ali 
Ağca bir Türk-Müslüman değil 
mi. ?

Avrupa’da eroin - uyuşturu
cu ticareti Türklerin elinde ,her 
türlü kirli işlerin altında 
Türkler var. Dini bayramlarda 
sokaklarda, çocukların gözü 
önünde hayvanları kurban 
adına boğazlayan .ortalığı kan 
gölüne çeviren bu vahşeti

Avrupalıya Türkler seyret
tiriyor...!

Başlarında yeşil sarıklar, 
ellerinde tüfeklerle Atatürkün 
posterlerini yakan kendini hal
ife ilan eden DELİ’ ler ve 
onların yandaşları Bu 
Avrupanın içinde yaşıyor. 
Sıkma başla, acayip kılık - 
kıyafetle dolaşan bu Türkleri 
gören AvrupalI bizi - hepimizi 
böyle yaşıyor zannediyor.

Alman aile Antalya *ya 
geliyor 12 yaşındaki kız 
çocuğuna tecavüz ve cinayeti 
benim Türküm yapıyor. Bizleri 
içlerine ALMAZLAR...!

Bizler - Türkler dürüstçe iç 
eleştirimizi yapmalıyız...

Bazı yasaları değiştirme

miz ancak kağıt üzerindedir...
Yılların verdiği kötü hayat 

görüşü- alışkanlıklar - kötü 
yaşantılar bizlerin içine yer
leşti.

Özellikle yeni nesiller için 
bütün bu yasa dışı yaşantı 
normalmiş gibi geliyor.

Kırmızı ışıkta durmayan - 
kaçak gece kondu yapan - 
işlerini Mafya ile gören - 
rüşveti, banka hortumunu çal
mayı -çarpmayı hoş gören bu 
topluluğu AvrupalI niye içine 
alsın. ÎBizleri içlerine ALMAZ 
LAR.. I

Devletin kurucusu Büyük 
Atatürk'e saldıran , okuma - 
yazma oranı düşük, Töre 
cinayetleri işlenen-Kürt devleti 
kurma hayali içinde 30 bin yurt- 
daşını- güvenlik görevlisini 
öldüren bir topluma nasıl iyi 
gözle baksın..

AvrupalI realisttir... 
Yararları nerede ise onu yapar. 
Bizleri bir pazar olduğumuz 
için yıllarca oyalayıp - kullan
mayı düşünüyor. İthalatımızın 
% 70 Avrupadan.

Yıllarca Avrupa Birliğine 
girme masalını kullanacaktır. 
10 sene, 20 sene sonra 
hikayeleri ile Türk kesimi 
müzakerelerle oyalanacaktır.

Referandum sözcükleri 
şimdiden sık sık kullanılmaya 
başladı..

Halen 1400 sene önce ki 
hayat tarzını kendine hedef 
almış, yeşil sarıklı - cüppeli , 
bu yirminci asır da

Türbanlı olmak mücadelesi 
yapan - kızlarını, kadınlarını 
ikinci sınıf vatandaş sayan 
(Bunları da onlara kabul 
ettiren) Temizlik anlayışından 
yoksun (sokaklara tüküren), 
biri birine sevgi - saygıyı 
bilmeyen - siyaseti - particiliği 
kendi yararı için yapan

70 milyonluk koca kaba - 
vasıfsız bir topluluğu ;

Dik oturalım, doğru 
konuşalım siz AvrupalI olsanız 
alır mısınız.. ?

Ben kendi adıma söylüyo
rum ;Ben AvrupalI olsam 
istemem, zaten AvrupalI 
içlerine zorunlu aldıkları Türk 
işçilerinden şikayetçi, bir fır
satı bulsalar onları da 
içlerinden atmaya bakıyorlar.

Onun için biz 
ALMAZLAR ...!

Umurbey’de meydan 
düzenlemesi sürüyor

Seyfctin ŞEKERSÖZ

Umurbey beldesinde 
yaklaşık 20 gün önce 
başlatılan cami önü 
meydan düzenlemesi 
devam ediyor. 
Cami avlusunun 
yıkılarak, Umurbey 
Meydam’na yeni bir

düzenleme getirdikleri 
ni söyleyen Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
cami meydanının 
ortasına OsmanlI 
Mimarisinden örnek 
alınarak üstü kurşun 
kaplamalı sebil çeşme 
yaptıracaklarını

açıkladı.
Düzenleme çalış
malarında işçiliğini 
belediye elemanlarının 
yaptığını hatırlatan 
Başkan Güler, düzenle
menin Ramazan 
Bayramı’na kadar 
bitirileceğini 
söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, huzur toplantılarının devam ettiğini söyledi. 

“Huzur toplantılarına 
herkes katılmalı”

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
her ay 
düzenlediği 
Huzur 
Toplantıları 
devam 
ederken 
yarınki 
toplantıya 
vatandaşların 
katılmaları 
istendi.
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
bulunan 
sahil kıraat 
hanesinde 
yarın saat 
14.00 de

yapılacak 
olan huzur 
toplantısına 
vatandaşların 
mutlaka 
katılmalarını

isteyen 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt, 
vatandaşların 
toplantıya

gelerek 
sıkıntılarını
ve şikayetlerini 
aktarmalarını l
istedi.
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-*amı Mehmet Baygül, mahallelerde vatandaşlarla alt komiteler kuracağını belirterek muhtarlara şöyle seslendi:

"Sizler benim uç beylerimsiniz1'
»afetin SEKİ.K5OZ

Cıymakam Mehmet 
laygül. kendini 
nyarete gelen 
muhtarlara "Görev 
Hayatımda Kaymakam 
g*t çalışan muhtarlar 
jöfdufn’ dedi.
Kaymakamlık Toplantı 
Nmi nda Muhtarlar 
Demeği Başkanı idris 
Hurt He muhtarları 
■Ştftayan Kaymakam 
Mehmet Baygül, tüm 
muhtarların kendisine 
hoş geldin ziyaretinde 
bulunmalarından 
telayı mutluluk duy
duğunu söyledi. 
Oorev yaptığı yerleri 
ve kendisini 
muhtarlara tanıtan 
Kaymakam Baygül, 
Gemlik gibi büyük bir 
ilçede görev yap
manın zorluklarını 
ildiğini ve muhtarlar
la birlikte halka en iyi 
hırmeti vermek 
ı»tedtgıni söyledi. 
Zeytini Gemlik'te 
tanıdığını ve gelir 
gelmez bu konuda 
•orunların kendisine 
iletildiğine dikkat 
çeken Baygül, sahil 
köylerinde orman 
arazisi içinde bulunan 
leytinllkler konusun
da milletvekillerinin 

İnan Tamer

Konuşturana bak...

AB ile uğraşacağınıza 
Kıbrıs sorunu ve bizimle 
olan sorunları halledin 
Bunu söyleyen
Yunan Dişişleri Bakanı.... 
Boyundan büyük konuşuyor 
Konuşturana bak! 
Dayılarıma! ötüp durma! 
sonunu bilirsin.
Dayında kurtaramamıştı 
elimizden sizi...

TAŞI 
GEDİĞİNE

de bilgi verdiğini ve 
çözüm arayışında 
olacaklarını söyledi. 
KEŞKE 
KAYMAKAMLARDA 
SEÇİMLE GELSELER 
Son derece iyi niyetle 
ve iş yapmak için ilçe 
ye geldiğini hatırlatan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, halkın tevec
cühünü alabilen bir 
muhtarın hiçbir şey 
düşünmeden görev 
yapması gerektiğini 
savunarak, "Keşke 
Kaymakamlarda 
muhtarlar gibi 
seçilerek göreve 
gelseler" dedi. 
Muhtarların siyaseti 
olmadığını söyleyen 
Baygül, "Halkın 
sevgisini kazananlar 
yaptıkları işte daha 
başarılı olurlar" 
şeklinde konuştu. 
Yapacağı görevde 
hiçbir olumsuzluk 
beklemediğini de 
belirten Baygül, 
"Hiçbir makamın baki 
olmadığını" hatırlattı. 
"Hepimiz devletin 
işini yapıyoruz, 
çalıştığım her yerde 
çok büyük işler 
•yaparak geldim.
Her şeyden önemlisi 
devletin itibarını koru-

Büyükşehir Yasası 
tartışıldı

yarak görev yapmak
tır. Ben görev haya 
tımda Kaymakam 
gibi çalışan muhtarlar 
gördüm" dedi.. 
SİZLER BENİM 
UÇ BEYLERİMSİNİZ 
Seçimden başarıyla 
çıkan muhtarların 
bundan sonra hiçbir 
şey düşünmeden yal
nızca halka hizmet 
için çalışmalarını 
isteyen Kaymakam 
Baygül, "Bunun 
içinde mutlaka bil
gisayar ortamına geç
meniz gerekir. Bunun 
yanında muhtarlardan 
isteğim ikametgah 
belgesi getirmeyene 
kesinlikle nakil ver
meyin. Yeşil kart ile 
ilgili doğru kararlar 
ve araştırmalar 
yapın, Mercedes 
sahibi yeşil kartı 
olanları maalesef 
çok gördük" 
şeklinde konuştu. 
Devlette emir veren 
değil, devletin vatan
daşa sağladığı hakları 
koruyarak hizmet 
veren kişiler olduk
larını hatırlatan 
Baygül, "Sizlerden 
yardım bekliyorum. 
Bildiğiniz, 
gördüğünüz tüm 
aksaklıkları benimle 
paylaşın, bana iletin. 
Sizler benim uç 
beylerimsiniz" 
şeklinde konuştu. 
Kendisini devlete 
bağlı ve kimseye 
eyvallahı 
olmayan, beklentisi 
bulunmayan ve 
dürüstçe*görev 
yapmak için 
namusuyla çalışan 
biri olarak tanımlayan 
Mehmet Baygül, 
Gemlik'te çok iyi 
işler yapmak istediği
ni söyledi.

ALT KOMİTELER 
KURACAĞIZ 
Mahalle ve köylerde 
alt komiteler kurmak 
istediğini açıklayan 
Kaymakam Baygül, 
komiteye girecek olan 
kişilerin siyatele ilgisi 
olmayacağını ve 
muhtarların adamı 
olmamasına dikkat 
edileceğini söyledi. 
Baygül, "Yardıma 
gerçekten muhtaç 
birçok insanımız var. 
Ancak, onlar onurlu 
insanlar olduğundan 
ortaya çıkamıyorlar. 
Bu insanları bulup 
ortaya çıkaracak 
kişilerden komiteler 
oluşturacağız.
Gemlik'te 4 bine 
yakın yeşil kart 
isteyen dosya var, 
bunları ayıklamamız 
lazım" şeklinde 
konuştu.
Sahil köylerini 
gezerek durum 
değerlendirmesi 
yaptığını bildiren 
Kaymakam Baygül, 
bu köylerin 
şehirleşme yolunda 
olduklarını söyledi. 
Köylüyü 
güçlendirmek ve 
gelirlerini artırmak 
istediğini de ifade 
eden Baygül, 
bunun için çeşitli 
alternatifler olduğunu 
belirterek Muhtarlara 
düşündüklerini 
anlattı.
Muhtarlarla yakın ve 
sürekli birlikte olmak 
istediğini de ifade 
eden Kaymakam 
Mehmet Baygül, ken
disinin randevusuz 
çalıştığını hatırlatarak 
"Bunları Gemlik halkı
na anlatın, son derece 
iyi niyetle güzel işler 
yapmak istediğimi 
onlara aktarın" dedi.

Olay TV, başkanları buluşturdu.
Yeni Büyükşehir Belediye kanunu 

tartışıldı.
Henüz yönetmelikler çıkmadı.
Bu yüzden, herkes tahminler üzerine 

görüş bildirdi.
Ama. Bilinenler de var.
Bir kere, yatırımlar Büyükşehir tarafın

dan yapılacak.
Ayrıca, ilçe Belediyeleri bir miktar gelir 

kaybına uğrayacak.
Akıllı Belediyeler verdikleri parayı 

yatırımlarla geri alacak.
Yetkilerin iyi belirlenmesi şart.
Eğer, ilçelerin tüm yetkisi Büyükşehirde 

toplanırsa, Büyükşehir bunalır.
Hatta tıkanır.
Belli yetkilerin daha işin başında, ilçe 

Belediyelerine devredilmesi şarttır.
Başkan Hikmet Şahin, olaylara temkinli 

yaklaştı.
Panik yapmadı.
Başlanğıçta olaya tepki gösteren 

Osmangazi ve Nilüfer Başkanları 
yumuşamış göründü.

Bizim Başkan Turgut’un, yasaya tam 
■sınamadığı hissedildi.

Gemlik gelirlerinin Büyükşehir’e 
akmasına pek memnun görünmedi

Gürsu Başkanı gelecekte yerel yönetim
lerin konumunu iyi kavramış.

Hizmetlerin, doğuya kaymasını istedi. 
Kestel Başkanı da, bu talebi destekledi. 
Geniş arazisini Üniversiteye teklif etti. 
Mudanya Başkanı bu yasanın yıllar 

önce kendi partilerince gündeme geti 
rildiğini söyledi.

Ama. Yasa ile ilgili teknik bir bilgi ver
medi.

Ankara’da bir kanmu kuruluşunu 
düşünün.

Bu kurumun, taşradaki kuruluşlarla 
olan ilişki ve yetkilerini düşünün.

İşte. Burada ne oluyorsa, Büyükşehir 
ve ilçeler arasında da benzer şeyler ola
cak.

GÜNÜN SÖZÜ
İnsan,
Gözü kapalı olduğu, 
Zaman da görebilir.

“Coleridge”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN
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Seyyar satıcılar 
esnafı mağdur ediyor 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, 
kayıtsız seyyar satıcıların halkın sağlığıyla oynadığını, 
haksız rekabet ile de kayıtlı esnafın mağdur olduğunu 
söyledi. Talan, Belediye Zabıtasını göreve çağırdı.

Bu eziyet 
ne zaman 

bitecek
Scyfetin SEKERSÖZ

Gemlik'e şehir 
dışından gelen 
seyyar satıcılar 
ile ilçenin kenar 
semtlerinde 
nasıl yapıldığı 
bilinmeyen seyyar 
tatlı satanların 
kayıtlı esnafa 
darbe indirdiğini 
söyleyen Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Belediye'nin 
derhal önlem 
almasını istedi. 
Özellikle Ramazan 
ayında başlayan 
seyyar tatlıcı 
atanından 
aynı işi yapan 
esnafın büyük 
zarar gördüğünü 
öne süren İbrahim 
Talan, "İlçede çeşitli 
birimlere mensup 
ve vergisini veren 
esnafımız mağdur 
oluyor. Bunu ancak 
Belediye Zabıtası 
önler" dedi. 
Kaldırımları 
seyyar satıcıların 
işgal ederek adeta 
kendilerine 
dokunulmazlık 
yarattıklarını ileri 
süren Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, bunların 
turistik yer olan 
Gemlik'in hem 
görüntüsünü 
bozmakta hem de 
kayıtlı esnafa karşı 
haksız rekabet İçine 
girdiklerini söyledi.

Ramazan ayı nedeniyle kayıt dışı esnaflık yapan seyyar satıcıların 
halkın sağlığıyla oynadığı iddia edildi. Esnaf Odası Başkanı İbrahim 
Talan Belediye zabıtasını görev yapmaya çağırdı.

DEFALARCA 
YAZI YAZDIK 
Dışarıdan gelen 
seyyar satıcılarla 
yasal olarak 
mücadelenin 
Belediye Zabıta 
ekipleri tarafından 
yapılması gerektiğine 
dikkat çeken 
Talan, "Sayın 
Belediye Başkanı 
ile bu hususları 
Esnaf Odası 
olarak defalarca 
görüştük, 
önlem alınmasını 
istedik. Ancak ne 
yazık ki netice 
alamadık" 
şeklinde konuştu. 
Dışarıdan gelen ve 
vergi mükellefi 
olmadıkları İçin 
de kira, elektrik 
ve diğer yükümlülük

leri bulunmayan 
seyyarların kalitesiz 
ve bozuk mal 
satabildiklerine 
işaret eden İbrahim 
Talan, "Bundan 
böyle İlçe 
esnafının 
çıkarlarını dün 
olduğu gibi 
bugün de

İki gündür emekli Geçtiğimiz Mayıs
maaşlarını almakta ayında ikinci
zorluk çeken 
emekliler, banka 
önünde eziyet 
çekmeye devam 
ediyorlar.
Sistemin arıza 
yaptığından, 
bankamatiğin 
kapalı olmasına 
kadar bir sürü 
mazeretle 
karşı karşıya 
bırakılan emekliler, 
Ziraat Bankası 
yetkililerinin bu 
duruma çözüm 
bulmalarını 
istiyorlar.

kollayacağız" 
şeklinde konuştu. 
Esnaf Odası 
Başkanı 
İbrahim Talan, 
ilçe halkının da 
bundan böyle 
yerli esnaftan 
alışveriş 
yapmalarını 
istedi

f BURSA HAKİMİYET VE ] 
I KENT GAZETELERİNE • 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
. KÖRFEZ REKLAM ı 
' TEL:(0,224)5139683 '

ABONE OLDUNUZ Mufli
11 Üi" ABONE OLUN 

okuyun okutun
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

bir Bankamatik 
kurulacağı sözü 
verilen ancak 
geçen zaman 
içinde bu sözlerin 
bir türlü yerine 
getirilemediği 
gözlenirken, olan 
saatlerce para 
kuyruğunda 
bekleyen 
emeklilere oluyor, 
iki gündür Ziraat 
Bankalarının yurt- 
genelinde sistem 
arızası nedeniyle 
hizmet veremediği 
öğrenildi.

Bebeğinize 6 aydan sonra e/c gıda vermeye başlayın 
ve emzirmeye 2 yaşına kadar devam edin

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)



GÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
TEMEL İLKELERİMİZ 
□ Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına en çok 30 dk. cevap vermek 

□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek
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i*k kez müşterilerimizse açılma garant' PINAR olan ve Pınar logosunu ta^*y 
‘özel güvenlik bandı’ mevcu

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 - 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo - 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

| KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
I Sodyum 2.0 mg /1
I Kalsiyum 2.2 mg /1
(Magnezyum 1.2 mg /1
I Sülfat 8.0 mg /1
İKlorür 3.9 mg /J
(Nitrat__________ YOK

PlPlân Kulpsuz olması say»— - yıkamada hijyeni garanti eder.
Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir,

2.500MTL
gfpL j pırıâR AYYILDIZ SU ve GIDA
ff. A A Dr‘ z'Va KaVa Mah. Orhangazi Cd.

1 No : 132/A GEMLİKAB- r ■ - Mflr Tel : (°-224)513 49 41MhSJBE: ’F (0.224) 513 49 42Kg|| Cep : (0.532) 277 51 10
Egemen AYYILDIZ
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Aşkın 6 keskin
Ingiliz psikolog 
Andrew Marshall'a 
göre, aşkın 6 aşa
ması var. Marshall, 
üçüncü ve beşinci 
aşamayı atlatanların, 
bir ömür boyunca 
mutlu yaşayabile
ceğini savunuyor. 
Her aşk, belirli bazı 
aşamalardan geçer. 
Uzmanlar üçüncü, 
yedinci ve onuncu 
yılların bir ilişkideki 
en tehlikeli dönemler 
olduğunu önemle 
vurguluyor.
Siz de ona göre 
gardınızı alın! 
Onu her 
gördüğünüzde 
kalbiniz küt küt atıy
or, heyecandan mid
enize kramp giriyor, 
gözleriniz parlıyor. 
Aşk hep böyle

başlar. Ama maale
sef bu pembe 
dönem, sonsuza dek 
sürmez. Ingiliz 
psikolog Andrew G. 
Marshall; aşkın 6 
aşaması olduğunu 
belirtiyor. Üstelik 
üçüncü ve beşinci 
aşamayı atlatanların 
bir ömür boyu mutlu 
yaşayabileceklerini . 
savunuyor. Peki ama 
söz konusu 6 
aşama ve karşılaşa
bileceğimiz 
tehlikeler neler?
1- Kaynaşma dönemi 
Kaynaşma aşaması 
en fazla bir yıl sürer.
Aşıklar zamanlarının 
çoğunu birlikte 
geçirir. Buradaki 
tehlike; sevgililerin 
hayatla ilgili her şeyi 
toz pembe

görmeleridir, özellik-
le birbirlerinin yan* 
lışlarını görmeyi 
kesinlikle reddeder
ler. Marshall, 
ilişkinin bu aşa
masında diretmeler
den kaçınmayı 
tavsiye ediyor. 
Bunun nedeni 
ilişkinin henüz 
sağlam bir temele 
oturmamış olması.
2- Çekicilik kaybolur 
İkinci aşama olan rol 
dağılımında, aşık 
kişinin gözünde 
sevilen kişi çekicil
iğini yitirmeye 
başlar. Sevdiğiniz 
kişinin çoraplarını 
çıkarıp bir köşeye 
fırlatması ve benzeri 
davranışlar, artık 
sinirinize dokun- 
maşa başlar.
Marshall ilişkinin 1-3 
yıllarının tartış
ma lara elverişli _
dönem olduğunu 
belirterek, bu aşama
da çiftlere gergin 
durumlarda sakin 
kalmayı öneriyor.
3- İstekler öne geçer 
Beraberliğin 
dördüncü yılında kişi 
kendi isteklerini yine 

ön planda tutmaya 
başlar. Tek başına 
veya arkadaşlarla 
zaman geçirmek 
daha bir önem 
kazanır. Marshall, 
birey olduğunuzu 
unutmamanızın 
gayet güzel bir şey 
olduğunu belirtiyor. 
Ancak 3. aşamada 
Marshall 
"Sevdiğiniz 
kişiden kopmama 
konusunda 
dikkat etmelisiniz" 
uyarısında 
bulunmayı da 
ihmal etmiyor. 
4- Birlikte
plan yapılır 
Beraberliğin 
dördüncü aşaması 
olan bu dönemde, 
her iki taraf da ken
disini ilişkide daha 
güvenli hisseder. 
Gelecek ve 
çocuklarla ilgili_____
planlar yapılır. 
Bu aşama evliliğin 
19. yılına kadar 
sürer. Marshall'a 
göre; bu dönemdeki 
en büyük tehlike çift
lerin kendini çok 
fazla anne - baba 
rolüne kaptırması ve

virajı

eşlerin birbirini 6- Yıllanmış
ihmal etmesi...
5- Yeni sevgili hayali
20 yıllık bir 
beraberliğin ardın
dan, gereken 
değişikliklerin 
yapılması 5. aşama
da başlar. Marshall, 
bu dönemde yeni 
bir sevgili hayalleri 
kurulduğunu 
belirtiyor, özellikle 
de eşleri kendini 
çocuklara adamış 
kişilerin bu 
hayallere daldığını 
belirten Marshall 
"En iyisi siz bu 
risklere karşı 
kendinizi sürekli 
geliştirin" diyor.

şarap gibi 
Sakın "Mutluluk 
için çok geç değil 
mi?" gibi anlamsız 
sorular sormayın. 30 
yıllık beraberliklerde 
bile, birlikte 
olduğunuz kişiye 
tekrar aşık olmanız 
mümkün. Marshall, 
bu mucizevi olayı 
şöyle açıklıyor: j 
6. aşamadaki aşk, 
tıpkı doğru bir 
şekilde muhafaza 
edilmiş, yıllanmış bir 
şarap gibidir. Bunun 
tam tersi, yanlış 
muhafaza şekli ise 
sirke tadı verir

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis imdat 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. 51310 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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 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 İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94■ V
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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

I 
■ _ OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

1

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 4546
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.Ocağt 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza 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

»m m mmM W
RAMAZAN SOFRASI

İFTARİYE 
ÇORBA

YEMEK 
PİLAV 

SALATA 
TATLI 6.Û00.000TL

ÇORBA 
IZGARA S ÇEÇ/T

ÇEŞİTLERİ 
PİLAV 

SALATA 
Cff»S 7.500.000 TL

PİZZA (özel) 
SALATA 
İÇECEK

Çeş/t

7.500.000 TL
ÇORBA 

DÖNER TABAĞI 
(Kendi Garnitürü) 
İÇECEK + TATLI 7.500.000 TL
GRUP YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 53 67
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MEB sözleşmeli 
personel alacak

Me memur maaşları

Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın, 
İngilizce dil 
öğreticiliği ve 
bilgisayar öğreticiliği 
için sözleşmeli 
personel alacağı 
bildirildi.

Adana İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 13 Ekim 
2004 tarihli ve 78364 
sayılı genelgesi 
doğrultusunda

İngilizce dil öğreticil
iği ve bilgisayar 
öğreticiliği için 
sözleşmeli personel 
alınacağı, başvuru
ların ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine yapıla
cağı belirtildi.

En düşük memur 
maaşı 2005 yılının 
ilk yarısında yüzde 
5.8, yılın ikinci 
yarısında ise yüzde 
6 oranında zam- 
lanacak. Memurların 
aile yardımı da 
yeni yılda 12 
milyon 650 bin lira 
zam görecek. 
TBMM'ye sunulan 
2005 yılı Bütçe 
Tasarısı'nda yer alan 
katsayılar ile 2005 
yılında "düşük maaş 
alan memurlara yük
sek, yüksek maaş 
alan memurlara da 
düşük oranlı" zam 
yapılacak.
Bu çerçevede 
14/2'sinde bulunan 
bir devlet memuru
nun maaşında Ocak 
ayında yüzde 5.8, 
Temmuz ayında 
yüzde 6, işe yeni 
başlayan bir öğret
menin maaşında 
Ocak'ta yüzde 5.3, 
Temmuz'da da 
yüzde 5.5 oranında 
artış olacak. 
Müsteşarların 
maaşları her iki 
dönemde de yüzde 
4.1, genel müdür
lerin ise yüzde 4.2 
oranında 
zamlanacak. 
Böylece en düşük 
memur maaşında 
toplam artış yüzde 
12.1, öğretmen 
maaşında yüzde 
11.1, müşteşar 
maaşında yüzde 8.5, 
genel müdür 
maaşında ise yüzde 
8.6 artış sağlanacak. 
28.7 YTL'LİK ARTIŞ 
Yeni katşayılar 
sonucunda, 14/2'sin- 
deki bir devlet 
memurunun maaşı, 
bugüne göre 28 
milyon 650 bin lira 
artış görerek, 
Ocak'ta 525 milyon 
250 bin lira olacak. 
1 Ocak'tan itibaren 
paradan 6 sıfır atıl
ması sonucunda, 
söz konusu devlet 
memuruna ayda 525 
YTL 25 Yeni Kuruş 
maaş ödenecek. 
Maaştaki aylık artış 
da 28 YTL 65 
Yeni kuruş olarak 
gerçekleşecek. 
Yeni Türk Lirası ile 
birlikte işe yeni

başlayan bir öğret
menin eline 670 YTL 
80 Yeni kuruş, 
9/2'sindeki bir polis 
memurunun eline 
882 YTL 60 Yeni 
kuruş, genel 
müdürün eline 2 bin 
716 YTL 20 Yeni 
kuruş, müsteşarın 
eline ise 2 bin 998 
YTL 90 Yeni kuruş 
geçecek.
AİLE YARDIMLARI 
ARTIRILDI
Bu arada 2005 
bütçesi ile eşi çalış
mayan ve iki çocuğu 
olan devlet 
memurlarına öden
mekte olan aile 
yardımı tutarı da 67 
milyon 550 bin 
liradan 80 milyon 
200 bin liraya, bir 
başka deyişle 80.2 
YTL'ye yükseltiliyor. 
Halen çalışanların 
aile yardımı hariç, 
mevcut maaşları ile 
2005 yılı Ocak 
maaşları şöyle: 
Müsteşar 1/4: 
2.998.900
Genel Md. 1/4: 
2.716.200 
Şube Md-Üniv1/4: 
949.950
Memur 9/1: 528.000 
Memur 14/2: 525.250 
Öğretmen 1/4: 
836.400
Öğretmen 9/1: 
670.800 
İl Valisi 1/4: 
2.735.600 
Kaymakam 7/1: 
1.089.150 
Hakim-1.s 1/4: 
2.861.700 
Hakim 8/1:1.387.750 
Başkomiser3/1: 
1.070.750
Polis M. 9/2: 882.600 
Uz. Doktor1/4: 
1.148.150
Doktor 8/3: 904.800 
Hemşire-L 12/3: 
617.550
Mühen-Şant 1/4: 
989.250
Teknis.-Bü 12/2: 
568.750 
Profesör 1/4: 
2.285.550 
Arş. Görev.7/1: 
795.700
Vaiz 1/4 : 776.900 
Avukat 1/4: 977.400 
2005 YILINDA 
MEMUR EMEKLİSİ 
MAAŞLARI
Memur emekli 
maaşları, 2005 yılı

Ocak ve Temmuz 
aylarında uygula
maya girecek 
katsayılarla 
birlikte, yüzde 
8.8 ile yüzde 12.4 
arasında artış 
görecek.
Halen 544 milyon 
200 bin lira olan en 
düşük memur 
emekli maaşı, 
Ocak'ta 576 
milyon 300 bin 
liraya, Temmuz'da 
611 milyon 600 bin 
liraya çıkacak. 
Halen 2 milyar 78 
milyon 350 bin lira 
olan bir genel 
müdür emeklisinin 
maaşı da, yılın ilk 
yarısında 2 milyar 
169 milyon 250 bin, 
ikinci yarıda ise 2 
milyar 263 milyon 
650 bin lira olacak. 
Yöni Türk lirası 
(YTL) üzerinden 
hesaplandığında, en 
düşük maaşlı bir 
memur emeklisinin 
eline 576 YTL 30 
Yeni Kuruş, genel 
müdür emeklisinin 
eline de 2 bin 169 
YTL 25 Yeni Kuruş 
geçecek.
Yeni katsayılarla 
memur emeklinin 
ocak ayı maaşları 
şöyle: 
Müsteşar 1/4: 
2.367.150 
Genel müdür 1/4: 
2.078.350 
Şube Mdr-üniv.1/4: 
699.200 
Memur 3/8: 
606.550 
Hizmetli 7/9: 
544.200 
Öğretmen 1/4: 
723.900 
il Valisi 1/4: 
2.096.900 
Kaymakam 1/4: 
1.477.600 
Hakim-1. sınıf 1/4: 
2.174.100 
Polis M.-üniv 1/6: 
699.200 
Uz.Doktor 1/4: 
918.500 
Hemşire-Lise 3/8: 
585.400 
Mühendis 1/4: 
918.500 
Tekniker 1/4: 
699.200 
Profesör 1/4: 
1.962.500 
Avukat 1/4: 
723.900 .
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Brüt kazanç 1 milyar 154 milyon lira
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
2004'ün ilk 3 aylık 
döneminde kişi başı
na aylık ortalama brüt 
kazancın 1 milyar 154 
milyon lira, aylık orta
lama brüt ücretin ise 
1 milyar 3 milyon lira 
olarak tahmin edildiğini 
açıkladı.
DİE, İmalat Sanayi Üre
tim Anketi'nin 2004 yılı
na ait 1 Ocak-31 Mart 
arasındaki ilk 3 aylık 
dönemine ilişkin geçici 
sonuç lan açıkladı.
Buna göre, söz konusu 
dönemde kişi başına 
aylık ortalama brüt 
ücret 1 milyar 3 mil yon 
lira, ortalama brüt 
kazanç ise 1 milyar 154 
milyon lira olarak tah
min edildi. Ekonomik 
faaliyet koluna göre, 
ücretli çalışanların 
kazan ç lan ele 
alındığında, en yüksek 
aylık ortalama brüt 
kazancın 2 milyar 942

milyon lira ile 'kok 
kömürü, rafı ne edilmiş 
petrol ürünleri' 
ekonomik faaliyet 
alanında olduğu, bunu 
2 milyar 265 milyon lira 
ile 'kimyasal madde 
ürünleri' ekonomik 
faaliyeti takip etti. 
Toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki işyerleri 
incelendiğinde en yük
sek ortalama brüt 
kazançın 3 milyar 270 
milyon lira ile 'kok 
kömür, rafine edilmiş 
petrol ürünleri', 2 
milyar 605 mil yon lira 
ile 'kimya sal mad de 
ve ü rünleri imalatı', 2 
milyar 456 milyon lira 
ile 'plastik ve kauçuk 
ürünleri imalatı' kolun

da olduğu 
gözlendi. 
Toplu iş 
sözleşmesi 
kapsamı dışın
daki işyer
lerinde ise en 
yüksek brüt 
kazancın 4 

milyar 655 milyon lira 
ile 'tütün ürünleri 
imalatı' ve 2 milyar 460 
milyon lira ile 'kok 
kömürü, rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı' 
alanlarında olduğu 
görüldü.
Öte yandan, aylık orta
lama brüt kazançlar 
kamu ve özel sektör 
ayrımında ince
lendiğinde, 2004 yılının 
birinci döneminde 
kamu sektöründe en 
yüksek ortalama brüt 
kazancın 3 milyar 68 
milyon lira 'kok 
kömürü, rafine edilmiş 
petrol ürünleri' ve 2 
milyar 602 milyon lira 
ile 'basın ve yayın' sek

töründe olduğu 
görüldü. Özel sektörde 
ise en yüksek ortalama 
brüt kazanın 2 milyar 
815 milyon lira ile 'kok 
kömürü, rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı' 
ve 2 milyar 284 milyon 
lira ile 'tütün ürünleri 
imalatı' sektöründe 
olduğu hesaplandı. Bu 
arada, Anket'e bölgeler 
bazında bakıldığında, 
en yüksek kişi başına 
aylık ortalama brüt 
kazancın 1 milyar 853 
milyon lira ile 
Kuzeydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde olduğu, 
onu 1 milyar 468 mily
on lira ile Batı 
Karadeniz Bölgesi ve 1 
milyar 430 milyon lira 
ile Batı Anadolu 
Bölgesi'nin takip ettiği 
gözlendi. İstanbul 
Bölgesinde kişi başına 
aylık ortalama brüt 
kazancın 1 milyar 88 
milyon lira olduğu 
hesaplandı.

Akaryakıt 
ürünlerine zam
Akaryakıt 
ürünlerine 
yüzde 5'e 
varan 
oranlarda 
zam 
yapıldığı 
bildirildi. 
Dün gece 
yarısı 
yürürlüğe 
giren zamla 
benzin çeşitleri 
fiyatlarında 
yüzde 4.99, 
motorinde ise 
yüzde 5 oranında 
artış meydana 
geldi.
Yürürlüğe giren 
zammın ardından 
yeni fiyatlar ise 
şöyle oldu: 
Süper Benzin: 
2.297.000

Kurşunsuz 
Benzin: 
2.294.000 
98 Oktantı 
Kurşunsuz: 
2.464.000 
Motorin: 
1.784.000 
Gazyağı: 
1.605.000 
Kalorifer yakıtı: 
1.036.000 
LPG Otogaz: 
1.141.000 
Fueloil6: 570.000 
FueloiH: 689.000

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel (tün - Doğum (iünü ve I 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

fi maaiiuajau rı ı ıı ıı MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI I 
161(0.224) 513 1071 - 514 44 44 reyonu ile hizmetinizdeyiz
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SSK hastaneleri devrediliyor Barbarosca
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, SSK has
tanelerinin Sağlık 
Bakan lığı 'na devre 
dilmesiyle birlikte ayrım 
yapmadan tüm 
vatandaşlara eşit 
ve kolay hizmet 
götüreceklerini söyledi 
Akdağ, SSK'ya bağlı 150 
hastane, 450 dispanseri 
bedelleri karşılığında 
arsaları, binaları ve 
teçhizatlarıyla birlikte 
devralacaklarını 
belirterek, SSK çalışan
larının da mağdur 
edilmeyeceğini kaydetti 
Akdağ, SSK çalışan
larının devir işlemlerinin 
tamamlanmasının ardın
dan ilave bazı haklara 
da kavuşacağını 
açıkladı.
Akdağ, TBMM'de 
gazetecilerin soruları 
üzerine SSK has
tanelerinin Sağlık 
Bakanlığı'na devri 
konusunda bilgi verdi 
Sözkonusu yasa 
tasarısının Acil Eylem 
Planı ’nda ortaya konu
lan bakış açısı sonucun
da hazırlandığını kayde
den Akdağ, SSK has
tanesi, Sağlık Bakanlığı 
hastanesi ayrımının 
artık ortadan kalka
cağını bildirdi Geçen yıl 
da ortaklık protokolü ile 
SSK hastalarının Sağlık 
Bakanlığı has
tanelerinden yararlan
masının önünün 
açıldığını belirten Bakan 
Akdağ, yeni tasarıyla 
birlikte tüm SSK has
tanelerini devralacak
larını açıkladı. SSK'nın 
150'ye yakın has
tanesinin, 450 dis
panserinin bulun
duğunu hatırlatan 
4kdağ, bu hastaneleri 
bedelleri karşılığında 
arsaları, binaları ve 
teçhizatlarıyla birlikte 
devralacaklarını kaydet

ti. Maliye Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı arasın
da kurulacak bir 

komisyonun bedelleri 
belirleyeceğini dile 
getiren Akdağ, bu bedel
lerin Hazine tarafından 
SSK'ya ödeneceğini 
söyledi. Devir işlem
lerinin kesin maliyetinin 
henüz bilinmediğini 
ifade eden Akdağ, bu 
konudaki çalışmaların 
sürdüğünü bildirdi 
Akdağ, sağlık çalışan
larının sıkıntı yaşama
ması için bazı tedbirler 
aldıklarını da açıkladı. 
SSK hastanelerinde 
memur olarak çalışan
ların memur, işçi olarak 
çalışanların işçi, 
sözleşmeli olarak 
çalışanların sözleşmeli 
olarak Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde çalış
maya başlayacağını 
anlatan Akdağ, çalışan
ların döner sermayeden 
pay alarak, ilave haklara 
kavuşacaklarını ifade 
etti Bakan Akdağ, 
"Sağlık Bakanlığı 
olarak bütün vatan
daşlarımıza eşit, kolay 
ulaşabilecekleri hizmet 
vermeyi amaçlıyoruz. 
Ayrım yapılmaması için 
parçalı yapıyı ortadan 
kaldıracağız " diye 
konuştu.
Mevcut mevzuatın 
Sağlık Bakanlığı'nın 
SSK'lı hastalara iste
nilen ölçüde hizmet 
etmesine tam imkan ver
mediğine dikkat çeken 
Akdağ, geçen yıl imza
lanan ortaklık pro
tokolünün ardından 
vatandaşların çok mem
nun kaldığını, bakanlık 
olarak uygulamayı daha 
standart hale getirmek 
için uğraştıklarını ifade 
etti. Tasarının öncelikli 
yasa tasarıları arasında 
yer alacağını belirten 
Bakan Akdağ, 2005 
yılının Ocak ayı içinde 
uygulamayı başlatmak 
istediklerini, bu nedenle 
tasarıyı yıl sonunda 
çıkarmayı hedefleri açık
ladı. Tasarının sosyal

güvenlik kuramlarının 
birleştirilmesinin ilk aşa
ması olmadığını ancak 
sağlıkta dönüşüm pro
jesinin bir bileşkesi 
olduğunun altını çizen 
Akdağ, tüm bu pro
jelerin hayata geçirilme
siyle birlikte sosyal 
güvenlik sistemindeki 
parçalı yapının ortadan 
kalkmış olacağını vurgu
ladı. Akdağ, bakanlık 
olarak Türkiye'deki tüm 
vatandaşlara eşit hizmet 
götürmeyi amaçladık
larını, bu nedenle 
kaliteyi yükseltmeye 
devam edeceklerini kay
detti. Bakan Akdağ bir 
soru üzerine 'Genel 
Sağlık Sigortası'nın da 
2005 yılının ilk ayların
da hayata geçirileceğini 
söyledi Hazırlanan yasa 
tasarısına göre devir 
işlemlerinin 3 ay içinde 
tamamlanmasının 
öngörüldüğünü belirten 
Akdağ, bu nedenle hum
malı bir çalışma içeri
sine girdiklerini ifade 
etti. Sağlık Bakanlığı'na 
bağlı hastanelerin hasta 
portföyünün yüzde 30'a 
yakının SSK'lı hastalar 
olduğunu hatırlatan 
Akdağ 2003 yılı içinde 
SSK'nın kendi sağlık 
kuruluşlarında tedavi 
ettiği 68 milyon hastanın 
yarısının Sağlık 
Bakanlığı hastanelerine 
sevkedildiğini söyledi. 
Bir gazetecinin 'SSK'nın 
yönetiminde işçiler de 
var. işçiler bu devir . 
işlemine karşı çıkıyor 
mu?'yönündeki sorusu 
üzerine Akdağ şunları 
söyledi: "Yönetimsel 
hakları devam edecek. 
Hak kaybı olmayacak. 
Bedelsiz olursa hukuki 
soruna yol açabilir. 
Sendikalarla çeşitli 
zamanlarda görüştük. 
Türk-İş ve Hak-İş 
Başkanlarıyla görüştüm. 
Benim dışımda sayın 
Başbakan da 
konuyu arz ettiler".

Barbaros BALMUMCU

KÜÇÜKLER
Gemlikspor-Zeytinspor 14-16 grup maçında gülen taraf 

Gemlikspor oldu. Gemlikspor’dan Fatih, Mustafa, Muharrem ve 
Minik Ahmet, göz dolduran futbolculardı.

İkinci devre oyuna giren Furkan gelecekte kendine baktığı 
takdirde güzel işler yapabilir.

Gemlikspor iki haftadır bir sağ beke sahip olamadı.
Çimen sahada, idmanı az olan futbolcu topu sürdüğünde yoru

lacağı aşikardır.
Gelecek vaad eden kâleti Salih’â her ıhâ^â ciddıyetle çıkmasinı 

isterim.
Sayın Hocanın bu çocuğun üzerinde durmasını dilerim.
Zeytinspor zannederim sezonu geç açtı, henüz top yapamıyor

lar. 9. Serkan iyi olacak, yalnız kafasını yerden kaldırması lazım.
Aynı yörenin çocuklarının maçı güzel geçti.
Sağ olun çocuklar.
MERİNOS MAÇI
Merinos, Sümerspor maçları hep stresli olmuştur.
Merinos’u Eski GalatasaraylI Arif Hoca çalıştırıyordu.
İlk devre Sümerspor’un 1-0 galibiyetiyle kapandı.
İkinci devre Merinos beraberliği sağladı.
Maç inanılmaz şekilde sert ve hızlı geçiyordu.
Kaptan Tuzi Necati ve Rahmitli hala Yılmaz’m golüyle 3-1 

olmuştu.
Maçın sonralarına doğru. İtişme kakışmalar başlamıştı.
Merinossan ve bizden Hakem birer futbolcuyu dışarıya 

atmıştı.
Maçı bu neticeyle bitmiş aıiıa dışarıda bitmemişti.
Atatürk Caddesinde Merinoslularla Gemlikliler birbirleriyle 

kovalamaca oynuyorlardı.
Rahmetle Arif Hoca hiç ummadığı dayağı yemişti.
Zaman geldiğinde dostça maçlar yaptık ve yemek verdik.

OTURANLAR: Bilgin, Behzat, Barbaros, Zeki, Ertuğrul, Kadri, Vedat, Mehmet 
AYAKTAKİLER: Arif, Tekin, M. Acar, Kemal, Ertan, Seyhan, Coşkun, Hayrettin, 
İskender, İsmail, Erdoğan, Necati, Adem

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

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Aşuremiz Man ödül aldı
Türkiye’nin AB 
üyeliğini tartışan 
Fransızlar, Türk 
mutfağının ünlü 
tatlısı aşureye altın 
madalya ödülü 
verdi. Aşure, 
Uluslarası Gıda 
Fuarı’nda dünyanın 
en iyi 12 yiyeceği 
arasında gösterildi. 
Aşure, Fransa’da 
açılan Uluslarası 
Gıda Fuarı’nda 
dünyanın en iyi 12 
yiyeceği arasına gir
erek "Altın-Sial" 
ödülü aldı.
Abhaber’e göre, 
TUKAŞ tarafından 
üretilen ve poşette 
satılan aşure, dünya 
çapında yüzlerce 
gıda ürünüyle * 
yarıştı.
İki yılda bir 
Fransa’da açılan ve 
tüm dünyadan 
yüzlerce firma ve

ülkenin katıldığı 
Fuarda yapılan 
yarışmaya, firmanın 
haberi olmadan 
aday olarak göster
ilen aşure, ulus- 
larası gıda uzman
larıyla, uluslarası 
gazetecilerden 
oluşan jüri tarafın
dan dünyanın en iyi 
ilk 12 yiyeceği arası
na girdi.

Paris’te düzenlenen 
bir törenle ” 
Altın Sial” ödülünü 
alan TUKAŞ 
Genel Müdürü 
Ahmet Uysal, ev 
hanımları tarafından 
40’a yakın malzeme
den iki günde hazır
lanan ve çok zah
metli bir iş olan 
aşure 
hazırlamayı 20 

dakikaya indirdik
lerini belirtti.
Uysal, "Aşureyi yap
mayı 20 dakikaya 
indirdik. Aşure, 
çabuk hazırlanması, 
pratikliği, kalitesi ve 
lezzetiyle ödülü 
hak etti, 
özellikle 
Fransa’da 
AB’ye giriş tartış
malarının yaşandığı 
bugünlerde 
Avrupa’da Türk mut
fağıyla ödül 
almanın zevkini 
çıkarıyoruz" dedi. 
Ahmet Uysal, 
aşurenin, "Nuh’un 
Gemisinde" bulunan 
yiyeceklerin 
karışımından 
yapıldığı ve 
Osmanh-Türk 
mutfağını 
simgelediğini 
anlattı.

2004-ÖSYS genel 
yerleştirme sırasın
da açık kalan, 
kaydolmama 
nedeniyle boş 
kalan ve genel 
yerleştirme 
sonrası yeni açılan 
yükseköğretim 
programları 
kontenjanlarına ek 
yerleştirme işlem
leri tamamlandı. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nden 
(ÖSYM) yapılan 

açıklamada, 
ek yerleştirmeye 
123 bin 729 adayın 
başvurduğu ve 62 
bin 527'sinin örgün 
ve açıköğretim 
programlarına 
yerleştirildiği 
bildirildi.
Yerleştirme 
sonuçları, dün saat 
14.00'den itibaren " 
http://sonuc.
osym.gov.tr " 
internet
adresinde 
yayınlandı.

ta > Mitti s w KAYIP
Gemlik Emniyet Müdürlüğünden aldığım 

9620 belge nolu ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür. 
REMZİ DEMİR

Sağlık Bakanlığı'na 
bağlı 23 hastanede 
verem tedavisi 
gören 733 hastanın 
katılımıyla yapılan 
"Ülkemizde 
Tüberküloz 
Hastalarının Genel 
Özellikleri" araştır
masına göre hasta
ların yüzde 70'ini 
erkekler, yüzde 
30'unu kadınlar 
oluşturdu.
Hastaların yüzde 
47'sinin Yeşil Kart 
sahibi olduğu, 
yüzde 23'ünün 
SSK, yüzde 15'inin 
ise Emekli 
Sandığı'na mensup 
olduğu saptandı. 
En küçüğü 13, en 
büyüğü 84 yaşında

olan hastaların, 
yüzde 80'ini, 13-50 
yaş arasındakiler 
oluşturdu.
Araştırmaya katman
ların yüzde 35'inin 
30 yaş altında, 
yüzde 24'ünün 
31-40 yaş, 
yüzde 21'inin 
41-50 yaş, yüzde 
20'sinin ise 51 yaş 
ve üzerinde olduğu 

belirlendi. 
Hastaların eğitim 
durumu ince
lendiğinde, yüzde 
45'inin ilkokul, 
yüzde 16'sımn lise 
mezunu olduğu 
görüldü.
Araştırmaya katılan 
ların yüzde 35'i, 
hastalıklarının en 
önemli nedenini, 
"düşük gelire bağlı

olumsuz yaşam ve 
beslenme koşullan" 
olduğunu söylerken, 
yüzde 21'i hastalığın 
çevrede bulunan 
birisinden 
bulaştığını ifade etti. 
Araştırmada, 
"yoksulların, işsiz
lerin, kötü çevre 
koşullarında, 
gecekondularda 
yaşayanların, evsiz
lerin, kalabalık 
aile ortamında 
yaşayanların, yeterli 
ve dengeli beslene
meyen nüfus gru
plarının verem 
hastalığına her an 
yakalanma riski 
bulunduğu" 
vurgulandı.

TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE >| Ch ££ O O
KÖRFEZ OFSET O O O»

Bebeğinizi her istediğinde, 
istediği kadar emziriniz 

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

SATILIK VİLLA

Manastır Cumhuriyet Maliflltesi’hdt 
bentti ûte 
!U Iripla sıhhi rillıı J 

(0.535)886 47 74

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR.

□Öİ7?51 ABONE OLUN J 
gjjJ OKUYUN OKUTUNJ;

http://sonuc
osym.gov.tr
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Diş gıcırdatmanın nedenleri
l ıp dilinde bruksizm 
emiyle bilinen diş 
Kıtırdatma, 7'den 
'O' e her yaştan 
insanda görülebilen 
bir durumdur. Uyku 
arasında ortaya 
çıkan hastalıklar 
içinde uykuda konuş
ma ve horlamadan 
urnra üçüncü sırada 
çelin Görülme sıklığı 
leşin olarak bilin
memektedir, ancak 
insanların % 10-20 
kadarında olduğu 
'uhmın edilmektedir. 
Içresif, sinirli, 
saldırgan ve hiperak- 
tif kişilerde daha 
fada rastlanır.
Seyrek olduğu zaman 
önemli değildir, sık 
ve şiddetli olduğunda 
çok önemli komp
likasyonlara 
yol açabilir.
İnsanlar istemli 
olarak dişlerini gıcır
databilirler, fakat 
daha çok sinir, geri 
hm । e korkuya bağlı 
olarak ortaya çıkar. 
Bruksizm, özellikle 5- 
6 yaşlarındaki çocuk
larda ve geceleri 
istem dışı olarak 
çelişir. Kişi, aynı hor
lama gibi diş gıcır
dattığının farkında 
değildir.
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, gıcırdat

manın gece 
olmasının iki bakım
dan önemli olduğu 
nu vurguluyor. 
Birincisi, uyku 
sırasında gıcırdat
manın kontrol 
edilmesinin mümkün 
olmaması, İkincisi 
ise, uyku sırasındaki 
gıcırdatmanın şidde
tinin daha fazla 
olmasıdır.
DİŞ GICIRDATMA 
HER ZAMAN 
MASUM DEĞİLDİR 
Diş gıcırdatma, şid
detli olmadığı zaman 
dişlere herhangi bir 
zarar vermez, ama 
aşırı olduğunda 
çeşitli olumsuzluklar 
ortaya çıkar.
Bunların başında 
dişlerde yıpranma, 
hassasiyet ve ağrılara 
neden olabilir.
Gıcırdatma sürekli ve 
şiddetli ise diş 
minelerinde hasar ve 
hatta ileri durumlar
da diş boylarında 
kısalma meydana 
gelir. Dolguların 
düşmesine ya da 
zarar görmesine yol 
açabilir. Diş etlerinde 
hassasiyet ve kana
malar görülebilir. 
Bazı kişilerde, çene 
kaslarında gerginlik, 
yorgunluk, baş ağrısı 
yapabilir. Ayrıca 
gıcırtı sesi o ortamda 
bulunan kişileri 
rahatsız eder, 
uykusunu bozar.

DİŞ GICIRDAT
MANIN 
NEDENLERİ 
Diş gıcırdatmanın 
kesin nedeni belli 
değildir, fakat çoğu 
zaman stres, korku 
gibi psikolojik faktör
lerin etkisiyle ortaya 
çıktığı sanılır. Bazı 
kişilerde çene 
yapısındaki bozuk
lukların ve alt ve üst 
dişlerin birbiriyle 
uyumlu olmamasının 
rolü olabilir. Anne 
veya babalarında diş 
gıcırdatma olan 
çocuklarda bu 
alışkanlık daha fazla 
görülür.
Bruksizm, bazen ağır 
beyin travmalarından 
sonra ya da yüzü 
ilgilendiren nöro- 
musküler hastalıklar
da da gelişebilir. 
Depresyon tedavisin 
de kullanılan bazı 
ilaçların yan etkisi 
olarak da karşımıza 
çıkabilir. Diş gıcır- 
datanların çoğunun 
ayıtı zamanda horla
maları da vardır ve 
bunlar Uykuda 
Solunum Durması 
Sendromu' na aday
dırlar. Kahve, kola 
gibi kafeinli içecek
ler, alkol ve sigara 
içilmesi diş gıcırdat
ma için risk faktörü 
olarak kabul edilir. 
Son yıllarda yapılan 
araştırmalar, diş 
gıcırdatmanın allerjik 

çocuklarda üç misli 
daha fazla 
görüldüğünü göster
mektedir. Gıcırdatma, 
saman nezlesi, sinüz
it, burun kemiği 
eğriliği, burun polip
leri olanlarda daha 
fazladır. Bunlar 
genellikle geceleri 
ağzı açık yatan, hor
layan ve salyaları 
akan çocuklardır. Bu 
çocuklarda kulak 
ağrısı ve kulak ilti
haplarına da çok sık 
rastlanır. Aller jik 
çocuklardaki diş 
gıcırdatmalarının, 
Östaki Borusu ' nun 
mukozasındaki ödem
den dolayı orta 
kulakta negatif 
basınç oluşumuna 
bağlı bir refleks 
olarak geliştiği 
düşünül m ektedir. 
TEDAVİ Öncelikle, 
bruksizme neden 
olan beyin travması, 
allerji? gibi esas 
hastalık tedavi edil 
indidir. Dişlerdeki 
bir bozukluğa bağlı 
olan gıcırdatmalarda 
gerekli düzeltmeler 
yapılmalıdır. Dişlerind 
e harahiyet gelişen 
hastalar, uyku sırasın 
da dişlerin birbirler
ine sürtünmelerini 
önleyecek ağız içi 
protezlerden yarar
lanılabilirler. Stresi 
olanlarda psikiya- 
tristlerden yardım 
istenmelidir.

Milyonlarca sara
hastası tedavi

edilemiyor

Üçüncü dünya 
ülkelerinde yaşayan 
milyonlarca sara 
hastasının büyük 
çoğunluğunun tedavi 
edilemediği bildirildi 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (DSÖ), 
21 Ekim Perşembe 
günü Pekin 'de 
düzenlenecek ulus
lararası bir 
konferansta 
yayımlanacak 
raporunda, 
hastalığın önüne 
geçilebilir ve tedavi 
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edilebilir olmasına 
rağmen, bu ülkelerde 
yaşayan sara hasta
larının büyük çoğun
luğunun tedavi 
edilemediğine dikkat 
çekildi.
Raporda, sara 
hastalığının, yüzde 
80'i gelişmekte olan 
ülkelerde olmak 
üzt're, dünyada 
en az 50 milyon 
kişide görülen 
ciddi sinirsel bir 
hastalık olduğu 
belirtildi.

Şeker hastalarının oruç tutması sakıncalı NÖBETÇİ ECZANE
Uzmanlar, Ramazan 
ayında özellikle riskli 
hasta grubunda 
olmalarına rağmen 
oruç tutmak isteyenleri, 
mutlaka doktor kon
trolüne gitmeleri 
konusunda uyarıyor. 
Uzmanlara göre, bazı 
hastalıklar oruç tutmayı 
güçleştiriyor; hatta 
engelliyor. Uzmanlar 
özellikle şeker hasta
larının oruç tut
malarının sağlığa 
zararlı olduğunu 
belirterek, "Henüz 
diyabet ya da halk 
arasındaki adıyla şeker 
hastalığı teşhisi kon
mamış sağlıklı birey
lerin de, oruç tutmaya 
başlamadan önce açlık 

kan şekeri yanında 
mutlaka tokluk kan 
şekerini de ölçtürmesi 
gerekiyor" dediler. 
Sadece açlık kan şeker
ine bakıldığı zaman 
gözden kaçabilen diya
betin, tokluk kan şekeri 
ölçümüyle yakalan
abildiğim söyleyen 
uzmanlar, "Ancak açlık 
kan şekeri hem halk 
arasında çok iyi 
bilinirken, tokluk kan 
şekerinin önemi ve 
taşıdığı riskler halk 
tarafından pek fazla bil
inmiyor. Bu nedenle 
öğünlerden sonra 
ortaya çıkan tokluk kan 
şekeri yükselmeleri 
özellikle Ramazan ayın
da gizli bir tehdit oluş

turuyor. Çünkü diyabet 
hastalığında beslenme 
biçimi çok büyük bir 
önem taşıyor" diye 
konuştular. Diyabetli 
olanların 3 ana ve 3 ara 
öğün olarak beslen
meleri yani sık sık 
yemek yemeleri 
gerektiğini 
vurgulayan uzmanlar, 
şu bilgileri verdi: 
"Oysa Ramazan'da bu 
beslenme şeklinin tam 
tersi uygulandığından 
diyabetikler için büyük 
bir risk ortaya çıkıyor. 
Diyabet hastası olanlar 
oruç tutarken, tedavide 
olması gerekenin aksine 
akşama kadar aç kalıy
orlar ve şekerleri 
düşüyor, iftarda yenen

yemeklerle de fazla 
miktarda glikoz kaynağı 
vücuda girdiği için 
şeker normal düzeyinin 
çok üstüne çıkıyor. 
Diyabet tedavisinde 
vücuda çok fazla şeker 
kaynağı sokmamak ve 
pankreası zor durumda 
bırakmamak gerekiyor. 
Normal zamanda besin
lerin içeriğine dikkat 
edilmezse, yemeklerde 
alınan karbonhidratlar 
sindirilerek şekere 
dönüşüyor. Öğünlerde 
yenen karbonhidrat 
miktarları dengeli 
olmalı, sofra şekerin 
den uzak durulmalı ve 
yemeklerdeki yağ oranı 
da önerilen miktarı 
aşmamalıdır."

20 Ekim 2004 Çarşamba 
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Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nde 
okul başkanlığı 
seçimleri için aday
ların propaganda 
çalışmaları sürüyor. 
Dün, okul toplantı 
salonunda bir 
araya gelen 8 aday 
seçilmeleri 
halinde yapacakları 
tüm etkinlikleri 
arkadaşlarına 
anlattılar.
"Demokrasi Eğitimi 

ve Okul Meclisleri 
Projesi" kapsamında 
yürütülen propagan
da çalışmalarında 
kendilerini 
arkadaşlarına tanıtan 
başkan adaylarından 
Pelin Kaya, H.
Hüseyin Baykoz, 
Mürsel Serin, Merve 
Akın, Büşra Yüce, 
Mustafa Yavuz 
Coşkun, Betül 
Keskinoğlu ile İsmail 
Arcan seçilebilmek 
için bol bol vaatte 
bulundular.

Propaganda öncesi 
öğrencilere ve 
adaylara konuşma 
yapan okul müdürü 
Idris Aka, "Seçimin 
ne olduğunu, 
nasıl seçilebi- 
lineceğini bu yaşta 
öğreneceksiniz. 
Sîzlere bu fırsatı 
verenlere teşekkür 
ediyorum ve bilinçli 
oy kullanmanızı 
istiyorum" dedi. 
Öğrencilerin yoğun 
ilgisi ile karşılanan 
propaganda çalış
malarının bir parçası 
olan salon toplan
tısında okul 
arkadaşları spikerin 
sorduğu soruları 
ustalıkla geçiştiren 
başkan adayları 
adeta kırk yıllık 
siyasetçilere taş 
çıkartırcasına 
bol bol vaatte

bulundular.
Perşembe günü 
sabah saatlerinden 
itibaren okulda kuru
lacak sandıklarda 
başkanlarını seçecek 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri adaylara 
kantinde satılan 
yiyeceklerden 
spor etkinlikleri ve 
gezilere kadar her

tür istek ve şikayet- nasıl çözüm getire* 
lerini aktararak, çeklerini sordular.

Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri 
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

r RamazânT'
Şerifiniz 1 
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I AB’ye uyum çerçevesinde yeni Trafik Yasası hazırlanıyor. Yasaya göre, ehliyetler değişirken trafik para cezalarında da artış gelîyör^W

Sürücüler, yeni Trafik Kanunu’nu okuyun
Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanan yeni Trafik Yasası TBMM Başkanlığına verildi. Yasaya göre sürücü bel
geleri yeniden düzenlenirken, trafik kazalarında hastane ödemeleri zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ödetiliyor. 8’de

İngilizce ve Bilgisayar 
öğretmenlerine ihtiyaç var 
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü, yayınladığı genelge ile 
İngilizce ve Bilgisayar öğretmenlerine 
ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Syf 4’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Kooperatif yöneticileri ilçe girişini Gemlik’e yakışır bir hale getireceklerini söyledi.

Balıkçı Barınağı’nı Su Ürünleri 
Kooperatifi kiralamak istiyor

Güne Bakış
S.S. Ğemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı, 1996 tarihinde 
yayınlanan Balıkçı Barınakları Yönetmenliği’ne dayanarak 
Gemlik girişindeki Balıkçı Barınağı’nın kendilerine kiralan
masını istedi. Girişim olumlu sonuçlandı. Ancak, Belediye, 
Mal Müdürlüğü’nün yazısına üç aydır cevap vermiyor.Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Balıkçı Barınağı Balıkçılara
Gemlik’e gelen bir yabancı, ilçe girişini 

gördüğünde sizce ne düşünür.
Bence iyi şeyler düşünmez..
Bir yanda beton parke atölyesi, bir yanda dar

madağınık bir balıkçı hali görüntüsü..
Bu durum yıllardır böyle..
Balıkçı Hali, Haller Yasası’na göre işletilmez 

nedense..
Bir karmaşadır gidiyor..
Uludağ Üniversitesi’ne devredilen Sunğipek 

Fabrikasında gelecek yıl yüksek okullar ve 4 
yıllık fakülteler açılacak..

Ama ilçe girişinde bir kıpırdama yok..
Şimdi öğreniyorum ki, Gemlik Su Ürünleri 

Kooperatifi yasalardan doğan bir hakkın kul
lanılması için girişimde bulunmuş.

Bir aksilik olmazsa Balıkçı Barınağı ve 
çevresindeki tüm binalarla bitlikte kullanım 
hakkı bu kuruma kiralanacak.

Kooperatif, Belediyenin yapamadığını yapa
bilir mi bilmem.

Kooperatif Başkanı iddialı. “Gemlik’in girişini 
Gemlik’e yakışır hale getireceğiz” diyor. Peki 
işin gecikmesi neden diye sorduğumda 
öğreniyorum ki Mal Müdürlüğü’nce Belediye’ye 
yazılan resmi yazının cevabı üç aydır verilmi 
yormuş.

Hayda...
Olur mu demeyin.
Burası Türkiye, olmaz olmaz..
Yanıtlanacak şeyler zor mu diyorum kendi 

kendime. Yanıtı ise “değil” çıkıyor..
Peki öyleyse nedir sorun!
BU devir, birilerin işine gelmiyor herhalde di 

yorum.

Gemlik Su Ürünleri 
Kooperatifi Balıkçı 
Barınakları Yönetme 
liği’nin kendilerine 
Balıkçı Barınaklarına 
kullanım hakkı verdiği 
gerekçesiyle, Valiliğe 
başvurarak ilçemizin 
girişindeki Tersane 
Bölgesi’ndeki Balıkçı 
Barınağının kendilerine 
kiralanmasını istedi.
Valilik isteği yerinde buldu 
ancak Mal Müdürlüğünün 
yazısına cevap gelmeyin 
ce Kooperatifçiler soluğu 
yeni Kaymakamda aldılar.

Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’te

Pasaportlar 
yenileniyor

Uluslararası Sivil Havacılık örgütü 
(ICAO) kararı gereğince Türkiye Cumhu 
riyeti pasa portları da yenileniyor.
Yeni pasaportlar 2005 yılında kullanıl
maya başlanacak. Haberi sayfa 7’de

Dünya’da 250 milyon 
çocuk çalışıyor

Küçük yaşta ayakkabı, oto-tamiri ve 
konfeksiyonda çalışan çocuklar üzerinde 
yapılan bir araştırmada dünyada 250 
milyon çocuğun çalıştığı saptandı. 
Çocukların önemli ölçüde kır kökenli 
ailelerden geldiğini, göç yoluyla yer
leşerek gecekondu bölgelerinde 
oturdukları ortaya çıktı. Haberi syf 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Ramazan Sanki Zam AyıToplumun toplam kalitesi
Reha Muhtar bir yazısında "en kolay 

yazı politika yazısıdır. Böyle yazıyı yaz
mak 20 dakika ahr" demiş.

Doğru demiş.
Bizde politik analiz çok kolay, fazla 

kafa yormaya gerek duyurmuyor.
Çünkü politikacının alt yapısında 

zaafiyet var.
Doğaldır ki tümünü aynı kefeye koy

mak olanaksız.
Hakça da değil zaten.
Ancak 550 milletvekilinin yüzde 70’i’n- 

den "yüksek verim" almak çok zor desek 
pek de yanılmış olmayız.

Aslında yapılan icraat da ortada.
Bizim söylediklerimizi perçinler nitelik

te.
Onun için;
Toplum kalitesini ve kalibresini yük

seltmek zorunluluğu var.
Her alanda silkinip toparlanmak gerek.
Başta politika..
Sonra ;
Eğitim.
Sağlık.
Spor,
Diplomasi..
İlk anda akla gelip takılanlar.
Bunların tümünün ehil ve akil beyin- 

lerce ele alınıp yeniden biçimlendirilmesi 
şart.

2000’li yılları sürüyoruz.
Bilgi çağını yaşıyoruz diyoruz.
Hala "kafa kucak"yöntemlerin arasında 

sıkışıp kalıyoruz.
Feodalizmin kalıntılarını silip atamı 

yoruz.
Toprağımızı işleyemiyoruz, değerlendi

remiyoruz.
Ağalarla beylerle yarınlara hazırlanıyo 

ruz.
Şimdi de ağaların beylerin kont 

rolünde olan çok geniş arazileri 
yabancılara satıyoruz.

Geçen gün bir arkadaşım geldi.
Bu yabancılara satılan arazilerle ilgili 

bir örnek verdi.
Kumla dedi.
Düne kadar köylünün denetiminde 

olan yalı boyunda şimdi saysan kaç 
Kumlalı var?

Bir elin parmaklarını geçmez.
Gerçi Kumla’da mülk edinenler bu 

vatanın öz be öz evlatları.
Onlara kimsenin sözü yok.
Ama;
Yabancılar öyle mi?
Ellerine geçirmeye görsünler.
Savaşla kazandığımız toprakları paray

la satmak pek hayra alamet bir şey 
değildir.

Allah sonumuzu hayır etsin.
Amin.

Çocukluğumdan beri çok 
sevdiğim, gelmesini dört 
gözle beklediğim aydır 
ramazan.

Küçük yaşlarda başlayan 
sigara tutkusu gözümü 
korkuttuğu için, ramazana 10- 
15 gün kala sigara içimimi 
seyrekleştirmeye başlardım.

İlk günler biraz sarsar, 
daha sonraki günlerde biraz 
alışır, bitmesin isterdim 
ramazan.

1 Nisan 1987 tarihinden 
itibaren sigarayı bırakmamla, 
ramazanları rahatlıkla sıkın
tısız geçirir oldum.

Güzelim sesleri ile İbrahim 
Karsak Cami Müezzini Fahri 
Hoca nın,* rahmetli Çarşı Cami 
müezzini Engürü'lü İbrahim 
Efendi nin, Balıkpazarı 
Müezzini Salim Efendi nin 
saba makamıyla ökudükları 
sabah ezanları ile camilere 
koşuşturmalar Müftü İbrahim 
Ersöz Bey’in can kulağı jle 
dinlenen, bitsin istenmeyen 
vaazları, ikindi mukabeleleri 
binbir nimetle donatılmış iftar 
sofraları, Hafız Kani Selçuk, 
Cemal Kardaş’ın huşu 
içerisinde kıldırdıkları teravih 
namazları, teravih sonrası 
sahura kadar sohbetler, 
Davulcu Hafız ve Küfeci Ali 
Efendilerin sahurda davul 
nameleri ve manileri ile bir 
güzeldi eski Ramazanlar.

Allah’a ibadet etmenin 
verdiği gönül huzuru, başara
bilmenin sevinci, yumuşayan 
kalpler, sosyal dayanışma, 

büyüklerin teşvikleri, sevgi 
dolu bakış ve baş okşamaları. 
Zamanla tavsadı, halk kendi 
geçim derdine düştü.

Ramazanın geldiği belli 
bile değil.

Eskiden öyle mi idi:
Ramazana bir ay kala 

halılar silkelenir, duvarlara 
badana yapılır. Camlar silinir, 
tahtalar ovulur. Erişteler 
kesilir, kuskuslar kalburlanır, 
salçalar kaynatılır, böreklik 
yufkalar pişirilir. Velhasıl 
toplum pür neşe karşılardı 
ramazanı.

Şimdi öyle mi.
1980 sonrası ramazan 

ayının gelişi vatandaşlar için 
adeta bir kabus. Her 
ramazana girişte ete, süte, 
yoğurda, peynire, yağa, 
sucuğa, pastırmaya, her türlü 
bakliyata, sebzeye, meyveye, 
tatlıya akıl almaz zamlar.

, Bu yildaramazanda zam
lardan nasibiihiıaldı vatandaş.

Be Allah'dan korkmazlar, 
gözlerini toprak doyurası- 
calar!

Resmi mercilere göre; 
enflasyon yok.

Ücretlere zam da yok.
Ne oluyorda herşeye zam. 
Hem de ramazanda.
Periyodik olarak ramazan

da. Toplum fakirleştikçe, 
sizler mutlu mu oluyorsunuz? 
Fırsat ele geçmişken bas 
zammı, kap parayı.

Ramazan müslümanların 
kutsal ayı, dayanışma, 
yardımlaşma, merhamet etme 

ayı.
Nüfusun büyük çoğunluğu 

açlık sınırında bir yaşam 
sürüyor, aç, yoksul, sefil.

Bu gerçek iken neden bu 
doyumsuzluk, fazla kazanma 
hırsı, gaddarlık. İnsafları, mer
hametleri yok. Kalpleri 
mühürlü ve kararmış.

Çal, çırp, soy, soğana çevir 
işleri bu.

Keseniz, kasanız para 
dolar ama, üstünüzdeki hak- i 
sız kazançtan doğan kul hakkı 
ile akibetlerinin ne olacağını I 
düşündükleri yok.

Gerçek müslüman mer
hametlidir.

Yardımseverdir.
Komşusu açken, tok yat

maz.
Helali - haramı bilir.
Yoksulu korur, gözetir.
Adaletlidir, hakkı- hukuku 

bilir.
Evet bu yurdum % 99’u « 

müslüman da.
Kimilerinin dini - imanı 

para.
Gelsinde nasıl olursa 

olsun anlayışı taşıyorlar.
Nufus kağıdı müslüman- j 

lan. Öyle olmasalar, zalim 
olmazlar.

Din kardeşlerinin lok
malarında gözleri olmaz.

İnsanları mutsuz kılmaz, 
ağlatmaz.

Kötülükten haram kazanç-1 
tan sakınır, beddua almaz. -1

Üç kuruş için öte 
dünyasını karartmaz.

Paraya tapmaz

YILBAŞI YAKLAŞIYOR
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON
ÇEŞİTLERİMİZİ SORDUNUZ MU?

KATALOĞLARIMIZI 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



21 Ekim 2004 Perşembe Sayfa 3HABER
Kooperatif yöneticileri ilçe girişini Gemlik’e yakışır bir hale getireceklerini söyledi.

Balıkçı Barınagı’nı Su Ürünleri
Kooperatifi kiralamak istiyor

S.S. Ğemlik su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı, 1996 tarihinde 
yayınlanan Balıkçı Barınakları Yönetmenliği’ne dayanarak 
Gemlik girişindeki Balıkçı Barınağı’nın kendilerine kiralan
masını istedi. Girişim olumlu sonuçlandı. Ancak, Belediye, 
Mal Müdürlüğü’nün yazısına üç aydır cevap vermiyor.
Gemlik Su Ürünleri 
Kooperatifi, 1996 
yılında yayınlanan 
“Balıkçı Barınağı 
Yönetmenliği4’ ne 
dayanarak, Gemlik 
Belediyesi’nce 
işletilen ilçe 
girişindeki Balıkçı 
Barınağı’nın 
kendilerine 
kiralanmasını istedi. 
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Su Ürünleri 
Kooperatifi 
Başkanlığı, 
29 Temmuz 2004 
tarihinde Bursa 
Valiliği’ne yazdığı bir 
yazı ile 13.12.1996 
tarihinde Resmi 
Gazetede yayınlanan

“Balıkçı Barınakları 
Yönetmenliği”nden 
doğan haklarının 
kullanılması için

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Niye alamıyor?
Adalet Bakanı, Savcı olsa imiş, 
Devlet alacağını borçluların 
ciğerini söke, söke alırmış. 
Kim dediki O’na Bakan olsun 
Savcı olaydı da 
o görevi yapsaydı.
Şu an Bakan olarak 
Hakim ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun da başı. 
Niye alamıyor ki...?
Görev yapmadıklarını 
ima ettiği savcıları niye 
görevden alamıyor ki.. 
Ciğer sökmek için, 
mangal gibi yürek gerek....

Gemlik 
Belediyesi’nce 
kullanmak için 
Balıkçı Barınağı’nı 
kiralamak istedikleri
ni bildirdiler.
Bursa Valiliği konuyu 
ilgili birimlerinde 
inceleterek, ön 
kira bedelini saptadı. 
Bir yazı ile gereğinin 
yapılmasını Gemlik 
Kaymakamlığından 
istedi.
Kaymakamlık 
konuyla ilgili 
müdürlük olan 
Mal Müdürlüğü’ne 
gereğinin yapıl
masını bildirdi. 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü, Ağustos 
ayında Gemlik 
Belediyesi’ne yazdığı 
bir yazı ile 
Gemlik Balıkçı 
Barınağı’nın imar 
durumu ile ilgili 
bilgiler istedi. 
Ancak, Gemlik 
Belediyesi bugüne 
kadar Mal Müdürlü 
ğü’nün yazısına 
cevap vermedi. 
Dün, S.S. Gemlik Su 
Ürünleri Kooperatifi

Yöneticileri ilçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül’ü makamında 
ziyaret ederek, 
konuyu kendilerne 
açtı. Bunun üzerine, 
Mal Müdürlüğü 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı’na ikinci 
kez bir yazı gönde
rerek istenilen 
bilgilerin kendilerine 
verilmesini istedi. 
ENGEL 
ÇIKARILMASIN 
S.S. Gemlik Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Mehmet 
Kabakçı, ilgili yönet
melikten doğan hak
larını kullanacak
larını ve bu barınağı 
kiraladıktan sonra, 
tüm müşteminatıyla 
başta balıkçı 
halini ve çevresini 
Gemlik’e yakışır 
bir hale getirecek
lerini söyledi. 
Kabakçı, Gemlik 
girişine balıkçı 
lokantaları, yat 
limanı, otoparklar 
yapılacağını, kendi
lerine engel çıkarıl
mamasını istedi.

Ver Elini

Adamın biri bayırdan yuvarlanmış.
Bir dala tutunmuş.
Durumu iki kişi görmüş.
Kurtarmaya girişmişler.
Kurtarıcılardan biri adama:
“ Ver elini” diyormuş.
Ama. Dalda asılı adam elini vermiyor- 

muş.
Üstelik bir de yüzünü buruşturuyor- 

muş.
Kurtarıcılar şaşırmış.
Ve. Birisi adama sormuş.
“• Senin mesleğin neydi?” demişler.
Daldaki adam :
“- Maliyeci” demiş.
O zaman kurtarıcılar, durumu 

çözmüşler.
Ve. Ver elini yerine, al elimi demişler.
Sonunda, Maliyeci daldan kurtarılmış.
Devlet genelde elini vermez.
Hep karşı taraftakinin, elini almak 

ister.
Ama. Bunlar hep küçük esnaftır.
Küçük işletmelerdir.
Genelde büyük şirketlere, hep elini 

verir.
Ve. Bu şirketlerde, devletin kolunu 

bile alır.
Bunu, batık bankalarda gördük.
Şimdi benzer bir oyunu, Çukurova 

grubunda görüyoruz.
Devlet Çukurova grubuna, elini ver

mişti.
Bu kurum, bunu fırsat bildi.
Borç takvimini, tekrar düzenledi.
Ama. Bu taahhüdünü de, yerine 

getirmedi.
Hem devlete olan borcunu, ödemedi.
Hem de kendine bağlı, Yapı krediye 

olan borcunu ödemedi.
Yapı Kredi hisseleri, % 6 değer kay

betti.
Yeni bir batığın eşiğindeyiz.
Allah’tan Turkcell iyi gidiyor.
O da olmasaydı.
Çukurova, çoktan gümbürdemişti.

GÜNÜN SÖZÜ
Akıllı bir kimse, 
Özür dilemek, 
Zorunda kalmaz.

"Emerson”

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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ADD Gençlik Korosu kuruyor
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Gençlik Komisyonu oluşturarak, 
gençlere yönelik gitar ve Türk Halk Müziği Korosu oluşturacaklarını söyledi. 
Dernek Başkanı Mehmet Kızılkaya Cumhuriyet Bayramına geniş katılım istedi.
Seyfetin SEKEûSÜZ

Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi, 
Türk Halk Müziği 
Gençlik Korosu ile 
Gitar Kursu açma 
kararı aldı.
Dernek lokalinde 
basın toplantısı 
düzenleyen 
Dernek Başkanı 
Mehmet Kızılkaya 
ve yönetim kurulu 
üyeleri tüzük 
gereği Gençlik 
Komisyonu oluş
turduklarını bildirdi. 
Kızılkaya, gençlere 
yönelmede zorluk 
çektiklerini 
belirterek, bu konuda 
okul yönetimlerinin 
derneğe yardımcı 
olmalarını istedi.
Yönetim kurulu üyesi 
Ragibe Gözüpek 
başkanlığında 
kurulan Gençlik 
Komisyonunda 
Oya Özbey, Gürol 
Çelik ve Ayşe Yatmaz 
bulunuyor.
Türk Halk Müziği 
Korosunu Müzik 
Öğretmeni Erol 
Akbaş'ın hazırlaya
cağını duyuran 
Kızılkaya, Gitar 
Kursu için de yine 
müzik öğretmeni 
Elif Solmazer'in 
çalışmaları sürdüre
ceğini bildirdi.
Türk Halk Müziği 
Gençlik Korosu ile 
Gitar Kursu'na katıla
cak gençlerin 8 
Kasım tarihine kadar 
ADD Derneğine 
başvurmaları gerek
tiğini söyleyen 
Kızılkaya, "Ayrıca 
komisyonumuz talep 
geldiği takdirde 
İngilizce kursu ve 
Tiyatro çalışması da 
yapmayı planlıyor" 
açıklamasında 
bulundu.
ADD'nin bir diğer 
çalışmasının ise 
Üniversite öğrencisi 
gençlere burs

verme olduğunu 
bildiren Dernek 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, 
"Tüzüğümüz 
doğrultusunda 
yaptığımız çalış
malarımıza vatan
daşlarımızın 
desteklerini 
bekliyoruz" dedi. 
SUNĞİPEK 
SAHİBİNİ BULDU 
Öncülüğünü 
ADD'nin yaptığı 
kampanya sonucun
da oluşturulan kamu 
oyu sayesinde 
Sunğipek fab
rikasının yerinin 
Üniversiteye 
devredilmesiyle 
sahibini bulduğunu 
söyleyen ADD 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, 
"Sanayileşmek en 
büyük milli 
davalarımız arasında 
yer almaktadır" diyen 
Atatürk'ün, 1937'de 
açılışını yaptığı 
Sunğipek fabrikasını 
21. yüzyılda verimsi- 
zleştirip işletilemez 
hale getirmenin 
utancını biraz olsun 
hafifletmiş olduk. 
Çünkü artık bu fabri
ka tüm varlığı ile 
Hayatta en hakiki 
mürşit olan ilimin, 
fennin hizmetine 
verilmiştir. Bu 
zamana kadar 
Gemlik halkına ve 
Türk ulusuna

yaptığı gelişme, 
kalkınma görevini, 
çağdaş, kültürlü, 
çevresini önem
seyen, bilimsel 
düşünebilen, 
Kemalist yeni 
nesiller yetiştirerek 
devam ettirecek, 
Gemlik’imize 
aydınlığın ışığını 
daha çok getirecektir. 
Bu anlamda 
Gemlik halkı, 
ilçesinde kurulacak 
üniversiteye ve onun 
yöneticilerine sahip 
çıkmalıdır.
Bu kuruluş 
aşamasında 
Gemlikliler, tüm 
kurum, kuruluş ve 
bireyleriyle her türlü 
yardımı yapmalıdır. 
9-10 ay sonra 
ilçesine gelecek 
yüzlerce, binlerce 
gence iyi ev 
sahipliğini 
göstermesi için 
onların gereksin
melerini yerine 
getirme çabası içine 
girmelidir." dedi.

CUMHURİYET 
BAYRAMINA 
KATILALIM 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği olarak 
ulusumuzun bu en 
mutlu gününü 
Gemlik halkının 
coşkuyla 
kutlamasını 
isteyen ADD 
yönetimi, 
"Bu katılımla, 
Cumhuriyetimizin, 
Atatürk’ün 
önderliğinde 
atalarımızın 
kanlarıyla, dişleri 
ve tırnaklarıyla 
nasıl kurulduğunu, 
bugün çoğumuza 
unutturulmak 
istenen ulus 
bilincinin, 
bağımsızlık 
tutkusunun neleri 
başardığını hatırlat
malıyız" 
diyerek tüm 
Gemlik halkını 
29 Ekim 2004 
Cuma günü İskele 
Meydanına davet 
ettiler.

İngilizce ve 
Bilgisayar

öğretmenlerini
ihtiyaç var

Milli Eğitim 
Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğü, 
yayınladığı genelge 
ile İngilizce ve 
Bilgisayar öğret
menlerine ihtiyaç 
duyulduğunu 
bildirdi.
Bu nedenle bir 
öğretim yılında 
10 ayı geçmemek 
üzere yabancı 
dil öğretmenliği 
için 5 bin. 
bilgisayar öğret
menliği için 4 bin 
sözleşmeli 
personel alımı 
yapılacak.
Alınacak personelin 
yurt içinde 
ihtiyaç duyulan 
bölgelerde 
görevlendirilecek
leri açıklandı.
Alınacak kişilerden 
İngilizce öğretmen
liği için, İngilizce 
öğretmenliği 
bölümü mezunları
na öncelik 
tanınacağı , 
kaydedilirken 
bilgisayar için, 
Bilgisayar ve 
öğretim teknolojisi 

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet 

Mahallesinde
Kayıkhane mevkii üstünde 
3 katlı triplex satılık villa

(0.535) 886 47 74

ABONE OLDUNUZ MU?
Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

başta olmak 
üzere gerekli 
şartları taşıyanların 
müracaatları 
kabul edilecek. 
Başvuruda 
bulunacakların 
öncelikle 56 
yaşından gün 
almamış olmaları 
aranırken kararın > 
çıkmasından önce 
İngilizce ve 
bilgisayar 
öğretmenliğinden 
emekli olanların da 
müracaat 
ederek geri 
dönebilecekleri 
duyuruldu.
Müracaatların 
30 Kasım 2004 
tarihine kadar 
İlçe Milli Eğitim ' 
Müdürlüklerine 
şahsen yapılması I 
gerektiği açık
lanırken, ilçede 
ihtiyaç duyulan । 
kadrolar için 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
verilecek 
bilgiden sonra 
değerlendirilme 
yapılacağı 
öğrenildi.
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ÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
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? PinaR
Yaşam

Jezenfekte işlemine tabi tutulan 
damacanaların dolumu,  tamanv 

Hijyenik bir ortamda ve w ^eden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı 
Şerifiniz

Mübarek Olşun^

M

Düşük sodyum oranı sayesinde 

i şişkinlik yapmaz, 
Hatlıkla tüketilir

~üm dünyada kabul qö 
PinflR özel polikarbon görmüş

G 
o%

v
MA* W.

ambalajındadır.

PIN&R ^ez müşterilerimizce açılma garantisi 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 - 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo ■ 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg / I
Sülfat 8.0 mg /1
Klorür 3.9 mg /1
Nitrat YOK

PihâR Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

affı
2.59U09 TL 

"^5 AYYILDIZ SU ve GIDA 
Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd. 
No : 132/A GEMLİK
Tel : (0.224)513 49 41

(0.224) 513 49 42
Cep : (0.532) 277 51 10
Egemen AYYILDIZ
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3 güzellik yalanıfctaçlıli iıstaııA «anî?
Hepimize duyguların da yattığını bunu olup
tanıdık gelen kıskançlıkla da anlamak olmadığını bil
kıskançlık duy- birlikte ortaya için profesy meniz, elin
gusu aşırıya çıkabildiğini onel yardım izdeki verileri
kaçtığında belirtiyor. alınması sağlıklı bir
ilişkiyi İLİŞKİYE gerektiğini şekilde değer
temelden ETKİSİ belirtiyor. lendirmeniz
sarsıyor. Bu, Her ne kadar Eğer bütün gerekiyor.
hiç de hoş olumsuz gibi gününüz DEĞER
olmayan görünse de eşinizin ÖLÇÜSÜ
sonuçları kıskançlık nerede Kıskanılmak
beraberinde ilişkilere olum- olduğunu zaman zaman
getiriyor. lu yönde de düşünerek bir değer
Uzmanlara etki edebiliyor. geçiyor, ölçüsü olarak
göre Çift arasındaki^ onu sık sık duşunuıup,
kıskançlık duygu yoğun arama hoşa gitse de
kıskançlığın luğunu arttırıy ihtiyacı aşırısı
kaybetme or, duyguların hissediyor ve kıskanılan
korkusundan güçlenmesini kendi kendi tarafı da olum
kaynaklanıyor. hatta nize bazı suz yönde etk
Yani ilişkiye seksin daha hayal ürünü iliyor. Çiftler
üçüncü bir tutkulu bir senaryolar arasında çıkan
kişinin girme hale gelmesini üretiyorsanız, pek çok kav
ihtimali kadını bile sağlaya dikkatli ganın
ya da erkeği biliyor. olmalısınız. temelinde de
her zaman Sonuçta Çünkü bu nor kıskançlık
korkutuyor. aşırıya kaç mali aşan bir yatıyor. Bu
Psikoterapi madığı zaman kıskançlığa yüzden aslında
Uzmanı kıskançlığın işaret ediyor ilişki için
Paula Hail, ilişkiyi ayakta ve böyle bir olumlu
kıskançlığın tuttuğunu durumda etkileri
tek bir duygu söylemek bile yardım gereke olabilecek
dan oluş mümkün. biliyor. kıskançlığı,
madığını Uzmanlar, aşırı Kıskançlığın abartmaktan
intikam, korku, kıskançlık sizi sarmasına şiddetle
endişe, öfke durumlarında izin vermeden kaçınmak
hatta bazen mutlaka altta önce kıskanıla gerekiyor.
şiddet gibi bir nedenin cak bir durum

Güzelliğe, saç ve 
cilt bakımına dair 
hemen hemen her 
gün farklı yorumlar 
duyarız. Ama tüzel
likle ilgili doğru 
diye dayatılan 
birçok bilgi aslında 
gerçek değil. İşte 
en yaygın yanıltıcı 
3 güzellik 
önerisi: 
Pek çok zaman da 
bu aslı olmayan, 
yalan-yanlış bil
gilerle kafamızı 
doldurur, bunlara 
göre hareket eder
iz. işte doğru zan
nettiğimiz, ama 
aslında hiçbir 
temeli olmayan 
yorumlar:
* Yağlı cilt nem
lendirici istemez 
Yanlış. Yağ ile nem 
aynı şey değildir. 
Yağlı ciltlerin has
sas veya kuru 
ciltlere göre, hava 
koşuşllarına ve dış 
etkenlere karşı 
daha dirençli 
oldukları kesin. 
Ancak yine de cilt 
yağlı da olsa, gün 
içinde sürekli 
olarak nem kaybe
diyor. Nemlendirici 
ürünlerle, bu kay

bolan nemin yerine 
konulması hede
fleniyor. Geçen yıl
larla birlikte cildin 
esnekliğini kaybet
memesi için bu 
şart. Ancak yağlı 
ciltliler, içinde yağ 
barındırmayan su 
bazlı ürünleri kul
lanmalılar.
* Selülitin sebebi 
fazla yağ
Yanlış. Selülitin pek 
çok sebebi vardır. 
Hareketsizlik, bol 
kahve ve kola tüke
timi, az su içmek 
gibi. Kalıtımın da 
bu konuda önemli 
bir rolünün olduğu 
biliniyor. Yağlı yiye
cekler yemek de 
elbette selülit 
oluşumunu arttıran 
bir etken ama tek 
başına yeterli değil. 
İsterseniz sofranız
dan yağı tamamen 
kaldırın, günde en

az 10 bardak su 
içmiyorsanız, kola 
ve kahve tüketiyor
sanız, düzenli 
olarak spor yap
mıyorsanız selülitle 
savaşmanız çok 
zor. Bunun için bol 
bol yürümelisiniz. 1 
* Saçlar sürekli 
yıkanmalı 
Bu da yanlış.
Saç, sık yıkandığın
da daha çabuk .. 
yağlanır. Çünkü 
saç derisi tam 
yağlanmadan 
yıkandığında kurur, 
bunun sonucunda 
da saç derisi yağ i 
bezlerine gereğin-] 
den fazla kuru 
olduğu sinyalini I 
gönderir. Yağ bez
leri de hemen yağ 
salgılar. Bu yüzden 
saçınız gittikçe 
daha çabuk 
yağlanacaktır.

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
Askerhk 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. 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
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Sâvcı 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 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 işlet. 513 4521 -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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25Manastır Taksi 514 35 50

HAB HA a
M hrf M

RAMAZAN SOFRASI
İFTA R/YE 
ÇORBA 

ANA YEMEK 
PİLAV 

SALATA 
TATLI

<5 ÇEŞİT

İMİ TL
ÇORBA 
IZGARA 

ÇEŞİTL ERİ 
PİLAV 

SALATA 
CİPS

s ÇEŞ/T

TL
PİZZA (Özel) 

SALATA 
İÇECEK

3 ÇEŞİT

7.500.000 TL
ÇORBA **

DÖNER TABAĞI _ 

(İÇECEK + TATLI 7.500.000 TL 
GRUP YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK]

Tel : (0.224) 513 53 67
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Pasaportlar yenileniyor Dünyada 250 milyon 
çocuk çalışıyor

Uluslararası Sivil 
Havacılık örgütü 
CAO) kararı gere 

g*nce Türkiye Cumhu 
»/•tı pasa portları da 
«•mlenıyor. Yeni pas* 
•portlar 2005 yılında 
kullanılmaya 
haşlanacak 
^etkililerden alınan 
bilgiye göre İçişleri 
Hakanlığı nin, pas
aportların ICAO'nun 
nehriedıgı özellikler 
logruitusunda 
r«nı<t«*> tasarım 
çalışmaları ihale 
«şamas na geldi. 
Pasaportlar, ihale 
sonrasında 
darphanede 
basılacak.
Yeni pasaportların 
bazı özellikleri şöyle: 
"-Makinede (optik 
okuyucuda) 
okunabilir olacak.
-Barkod çıp ve bio-

metri tekniklerine 
uyumlu olacak. 
-Hamilinin resmi 
yapıştırma yoluyla 
değil, dijital fotoğraf 
makinesi aracılığıyla 
çekilecek veya 
tarayıcıdan taratılarak 
bilgisayara aktarılacak 
ve imaj olarak pasa 
porta yazdırılacak. 
Yetkililer, Pasaport 
Kanununun Bazı 
Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 
çerçevesinde, yeşil 
pasaport (hususi) ve 

gri (hizmet) pasaport
ların 5 yıla kadar 
geçerli olabilmesinin, 
lacivert pasaportların 
ise 10 yıl süreyle 
verilmesinin 
öngörüldüğünü 
kaydettiler. Buna 
göre, pasaport ilk 
düzenlendiği 
geçerlilik süresince 
kullanılacak ve 
temdit (uzatma) 
edilemeyecek. 
Her şahsın bir pas
aportu olacak 
Müşterek ve refakat 
kaydı yapılmayacak

İzmir'de küçük yaşta 
ayakkabı, oto-tamiri 
ve konfeksiyonda 
çalışan çocuklar 
üzerinde yapılan bir 
araştırma, çocuk
ların önemli ölçüde 
kır kökenli ailelerden 
geldiğini, göç yoluy
la İzmir'e yerleşerek 
gecekondu böl
gelerinde oturduk
larını ortaya koydu. 
Çalışan çocukların 
yüzde 40.7'sinin 
ilkokula ya hiç 
gitmediği ya da terk 
ettiği belirlendi. Hem 
çalışıp hem de okula 
gidenlerin oranı ise 
yalnızca yüzde 1.3 
olarak saptandı.
Ailelerinin ekonomik 
durumunun yetersiz 
olması nedeniyle 
çalışma hayatına 
küçük yaşlarda atıl
mak zorunda kalan 
çocukların yüzde 
76şl okula geri dön 
mek. ailelerin de 
y,UjZdç 84'un.un evlat 
larını okutmak iste
diği gün 
yüiüpe çıktı. 
Öte yandan Dünya 
Çalışma Örgütü'nün 
(ILO) tahminlerine 
göre, dünyada 5-14 
yaşları arasında 
"geçindirmekle 
yükümlendirilen 
çocuklar*'ın sayısı 
250 milyonu buluyor. 
Çocukların yarıdan 
fazlasının 11 yaş ve 
öncesinde çalışma 
hayatına atıldık
larının saptandığını 
açıklayan Ege 
Üniversitesi (EÜ) 
Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ercan Tathdil, 
"Çocukların çalışma 
hayatına giriş 
nedenleri sorgu
landığında genelde, 
ailelerin ekonomik 
sıkıntısından kay
naklandığı saptan
mıştır. Aileye 
ekonomik katkıda 
bulunma, yaşlılıkta 
güvence sağlama 
gibi nedenler, çocuk
tan beklenilen temel 
davranış modelleri 
olarak ortaya çık
maktadır" dedi. 
Çalışan çocukların 
aile içi etkileşimleri 
incelendiğinde ise;

bu ailelerin kentsel 
değerlerden çok kır- 
sal-geleneksel 
değerleri devam 
ettirdiğinin 
görüldüğünü 
belirten Prof. Dr. 
Tathdil, şöyle 
devam etti: 
"Geleneksel değerler 
sistemi içinde 
çalışan çocuğun 
ailesiyle olan ilişki
lerinin otoriter ve 
otoriter bazda 
koruyuculuğa 
yöneldiği görülmek
tedir. Araştırmaya 
konu olan üç meslek 
dalında çalışan 
çocukların eğitimiyle 
ilgili bilgiler değer
lendirildiğinde ise; 
çalışan çocukların 
yüzde 40.7'si ilkoku
la ya hiç gitmemiş 
ya da terk etmiştir. 
Hem çalışıp hem 
okula gidenlerin 
ö r a h i i Ş e' y ıı z d h 1 3 
de çök duşuk

*cdpzeyde kalmak
tadır. Okur-yazar 
olmayan çocuklar 
ise daha çok 14-15 
yaş grubu içinde 
yoğunlaşmaktadır. 
Büyük bir kısmı kır
sal kesim doğumlu 
olup okula başlama 
yaşından sonra 
İzmir'e gelen 
ailelerin çocuklarıdır. 
Araştırmada çalışan 
çocukların okuldan 
ayrılma nedenleri 
incelendiğinde ise, 
yüzde 37.3 oranında 
çocuğun ekonomik 
nedenlerden 
etkilendiği 
görülmektedir." 
ÇALIŞAN ÇOCUK 
AİLEDEN DESTEK 
ALIYOR
Çalışan çocukların 
büyük çoğunluğu
nun (yüzde 60) okul
la ilgili sorunlarda 
aileden destek ala
bildiğini ifade eden 
Prof. Dr. Tathdil, 
"Yüzde 30 gibi 
önemli bir oranı da 
aileden hiçbir destek 
alamadığını belirt
miştir. Yüzde 60 gibi 
bir oranın aileden 
destek aldığını ifade 
etmesine karşın 
derinlemesine 
yapılan görüşmel
erde alınan destek
lerin niteliğinin 

tavsiye ve çocuk
larının başarılı 
olması konusundaki 
duygusal istekleri 
aşmadığı anlaşıl
maktadır. Çocukların 
yüzde 76'sının okula 
dönme eğiliminde 
olması umut verici 
bir gelişme olarak 
görülmektedir. 
Görüşülen ailelerin 
yüzde 84'ü çocuk
larının eğitim gider
lerinin karşılanması 
durumunda çocuk
larını okula gönder
mek istediklerini 
belirtmişlerdir" dedi. 
Çalışan işgücünün 
sektörler arası 
dolaşımı ve nüfusun 
kırdan-kente ve bök 
gelerarası göçün 
çocuk işçiliği 
üzerinde önemli etki 
oluşturduğunu açık
layan Prof. Dr.
Tathdil. "Özellikle 
çök küçük işletmel
erde istihdam edilen 

„çocuk işçilerin, kır- 
’clan kente göç eden 
ailelerin çocukları 
olduklarını ortaya 
çıkartmaktadır.
Kentsel çalışma 
yaşamına bilgi ve 
beceri yetersizliğiyle 
katılamayan baba ve 
annelerinin yerini 
alan çocuklar, aile 
bütçelerine önemli 
katkı sağlamaktadır
lar. Çocukların çalış
ma yaşamından çek
ilmesi ve okul sis
temine dönüşlerinin 
sağlanmasında 
çocukla birlikte, 
aileler ile de ortak 
çalışma üretmek 
zorunlu görülmekte
dir. Özellikle çalışan 
çocukların babaları 
ve annelerine yöne
lik meslek edindirme 
programlarının ve 
işe yerleştirme poli
tikalarının oluşturul
ması gereği 
ortaya çıkmaktadır. 
Bu bağlamda 
çalışan çocuğa 
yönelik hizmet 
merkezlerinin açıl
ması, merkezlerde 
sosyolog, psikolog, 
sosyal hizmet 
uzmanlarının istih
damı bir zorunluluk 
olarak görülmekte
dir" şeklinde 
konuştu.
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Sürücüler, 'Yeni Trafik Kanunu’nu1 okuyun
AB'ye uyum 
çerçevesinde hazır
lanan yeni Trafik 
Kanunu tasarısında 
sürücü belgelerinin 
yeniden düzenlen
mesinin yanı sıra 
trafikte para cezaları 
da artırılıyor. Trafik 
Kanunu'nda değişiklik 
yapılmasını içeren 
yasa tasarısı: 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda değişiklik 
yapılmasını içeren 
yasa tasarısı, TBMM 
Başkanhğı'na sunul
du. Kanun, AB mevzu
atına uyum amacıyla 
değiştiriliyor.
TRAFİK 
SİGORTASINDAN 
TEDAVİ 
Üniversitelere bağlı 
hastaneler ve diğer 
bütün resmi ve özel 
sağlık kurum ve kuru
luşları, acil olarak 
kendilerine getirilen 
trafik kazası geçirmiş 
kişileri, Sağlık 
Bakanlığı'nın tarifesini 
uygulamak suretiyle 

vermiş oldukları 
hizmetin bedelini, 
zorunlu mali sorumlu
luk sigortası sınırları 
kapsamında yükümlü 
sigorta şirketinden 
tahsil edecek.
Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılan har
camaların zorunlu 
mali sorumluluk sigor
tası sınırları kap
samında kalan kısmı, 
ilgili döner sermaye 
işletmesine 8 iş günü 
içinde yükümlü 
sigorta şirketince 
ödenecek.
OKUL TAŞITLARI 
Okul taşıtlarının DUR 
işaretini yaktıkları 
hallerde bütün 
araçların durması, ( 
bu işaretin sadece 
öğrencilerin binmeleri 
ve inmeleri sırasında 
yakılması zorunlu 
hale getiriliyor.
Okul taşıtlarında her 
öğrenci için emniyet 
kemeri bulundurul
ması zorunlu oluyor. 
Okul taşıtının DUR 

işaretini, belirtilen 
durumlara göre yak
mayan servis sürücü
leri ile bu işarete 
uymayan sürücülere 
83 milyon 100 bin lira, 
sürücü aracın sahibi 
değilse araç sahipler
ine ayrıca 169 milyon 
400 bin lira ceza uygu
lanacak. Öğrenci 
servisinde emniyet 
kemeri bulundurma 
yan araçlar ise trafik
ten men edilecek.
OTOPARK İÇİN 
ÖNLEM
Yetkisiz olarak 
otopark ücreti 
toplayanlara da hapis 
ve para cezası geliyor. 
Buna göre, yetkisi 
olmadığı halde park 
ücreti toplayanlara 3 
aydan 6 aya kadar 
hapis, 340 milyon 900 
bin liradan 684 milyon 
300 bin liraya kadar 
para cezası verilmesi 
öngörülüyor.
POLİS PARA TAHSİL 
EDEYEMEYECEK 
Tasarı, trafik para 

cezalarının takibini ve 
tahsili görevini Maliye 
Bakanlığı'na bırakıyor. 
Trafik polisinin ceza 
yazma yetkisi sadece 
ceza tutanağı ile sınır
landırılırken, para 
cezası tahsil etme 
yetkisi kaldırıldı. 
Tasarıya göre, trafik 
para cezaları kredi 
kartı ile ödenebilecek. 
Radar, video kamera 
ve benzeri cihazlarla 
yapılan kontrollerde 
sürücüsü tespit edile
meyen araçların 
plakalarına ceza 
yazılabilecek.
ZAMAN AŞIMI 
Sürücü belgelerinin 
geçici olarak alın
masında zaman aşımı 
süresi 4 yıl, idari para 
cezalarında ise zaman 
aşımı süresi 5 yıl 
olarak belirlendi.
Okul öncesi, ilk ve 
orta dereceli okullara 
uygulamalı trafik ilk 
yardım dersi konul
ması zorunlu hale 
getiriliyor.

Araç sahipleri 
araçlarını, yönetmelik
te belirtilen esaslara 
göre ikametgahlarının 
veya işyerlerinin 
bulunduğu yetkili 
kuruluşa tescil 
ettirmek ve tescil bel
gesi almak zorunda 
olacak. Buna aykırı 
olarak karayoluna 
çıkarılan araçlar, tescil 
işlemleri yaptırılıncaya 
kadar trafikten men 
edilecek ve araç 
sürücüleri 169 milyon 
400 bin lira para 
cezası ödeyecek. 
Tescil ve trafik belge
siz ve tescil plakasız 
araç kullananlar, bu 
eksiklileri giderilinc
eye kadar trafikten 
men edilecek.
Yetkili olmadığı halde 
araçlarda ayırım 
işaretleri bulunduran
lara 340 milyon lira 
900 bin lira para ceza

sı verilecek ve araçlar 
15 gün trafikten men 
edilecek. Sürücü araç 
sahibi değilse, ayrıca 
tescil plakasına aynı 
miktarda ceza 
tutanağı düzen
lenecek. Özellikleri ve 
cinsleri yönetmelikle 
belirtilen araçlarda hız 
sınırlayıcı cihaz bulun
durmayan ve kullan
mayanlara 41 milyon 
liradan 2 milyar 571 
milyon liraya kadar 
para cezası verilecek. 
Ayrıca, bu araçlar 
eksiklikleri 
giderilinceye kadar 
trafikten men edile
cek. Taşınması için i 
başka bir yol bulun
mayan ve bölüne- 
meyen yükler 
için Karayolları 
Genel Müdürlüğü'nce 
özel yük taşıma 
izin belgesi 
düzenlenecek.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel; (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Memura 75 kuruş mesai zammı
Fazla mesai yapan 
devlet memurları, yeni 
yılda her 1 saatlik fazla 
çalışma için *75 Yeni 
Kuruş' mesai ücreti ala
cak. Devlet 
memurlarının fazla 
mesai ücretleri, yeni 
yılda yüzde 15.4 oranın
da zam görecek.
Bu çerçevede, bu yıl 650 
bin lira olarak uygu
lanan saat başına fazla 
çalışma ücreti, 2005'de 
paradan 6 sıfır atılması 
ve mesai ücretlerindeki 
artış ile birlikte 75 Yeni 
Kuruş olacak.
Fazla çalışma ücreti, 
makam şoförleri dahil 
Bakanlıkların özel 
kalem müdürlüklerinde 
çalışan personel için de 
ayda 90 saati geçmemek 
üzere saat başına 95 
Yeni Kuruş olarak uygu
lanacak.
Yine her bir makam için 
aylık toplam 450 saati 
aşmamak üzere, kurul 
başkanı, genel müdür ve 
daha üst birim yönetici
leri, vali, general ve ami
ral rütbesine haiz olmak 
kaydıyla Genelkurmay 
Başkanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı, 
Kuvvet Komutanlıkları, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik 
Komutanlığı ’ndaki 
Daire Başkanı ve daha 
üst birimlerin yönetici
leri, rektör, büyükşehir 
ve il belediye başkanları 
ile birlikte çalışan per
sonele de, makam onayı
na istinaden ayda 90 
saati geçmemek üzere 
yine saat başına 95 Yeni 
Kuruş ödenecek.
Bakanlıklar ve katma 
bütçeli genel müdürlük
lerin merkez teşkilatları
na ait kadrolarda görev 
yapan şoförlere ise ayda 
60 saati aşmamak kay- 
dıyla, saat başına 95 
Yeni Kuruş fazla çalışma 
ücreti verilecek

Barbarosca

Kredi ve Yurtlar 
Kurumu ile üniver
sitelere bağlı yurtlar ve 
Atatürk Orman Çiftliği 
kadrolarında görev 
yapan personelden fazla 
mesaisi karşılığı kendi
lerine izin kullandırıla- 
mayanlar ise ayda 90 
saati geçmemek şartıyla 
85 Yeni Kuruş fazla 
çalışma ücreti alacak. 
2005'den itibaren 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü personeli ile 
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüklerinin taşra. 
teşkilatında çalışanlar 
da fazla mesai ücreti 
almaya haşlayacak. 
Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma
Enstitüsü 'nde çalışıp da, 
fazla mesaisi karşılığı 
izin kullanamayanlar, 
110 kişiyi geçmemek ve 
ayda 60 saati aşmamak 
kaydıyla saat başına 75 l 
Yeni Kuruş fazla mesai 
ücreti alacak.
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile 
Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 'nün taşra 
teşkilatında çalışan ve 
hava alanlarında 
havacılık amaçlı rasat 
hizmeti yürütenlerden de 
fazla çalışmaları 
karşılığı izin verile
meyenlere, yine ayda 60 
saati aşmamak üzere 
saat başına 75 Yeni 
Kuruş fazla çalışma 
ücreti ödenecek.
KIT'lerde sözleşmeli 
olarak çalışanların fazla 

çalışma ücreti ise 75 
Yeni Kuruşu aşmamak 
üzere, unvanlar 
itibariyle teşebbüs veya 
bağlı ortaklığın yönetim 
kurulları tarafından 
tespit edilecek.
DİĞER KURULUŞLAR 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı her 
dereceli okullar ile 
kurumların atölye ve 
birimlerinde, döner ser
maye işleri üzerinde, 
çalışma saatleri dışında 
fiilen çalışanlara (şoför
ler ve yardımcı hizmetler 
sınıfı personeli hariç) 
öğretim günlerinde 
günde 3 saati, milli ve 
dini bayram günleri 
harici tatillerde de 
günde 8 saati geçmemek 
kaydıyla fazla çalışma 
ücreti ödenebilecek. 
Okul ve kurum, müdür* 
lüklerince :belirlçııe< ek 
hu tutar, 3 Yeni Türk 
Lirasını aşmayacak. 
Meslek yüksekokulları 
ile ilişkilendirilen mesle
ki ve teknik orta öğretim 
kuramlarında görev 
yapan Milli Eğitim 
Bakanlığı idari 
personeline ise 
ayda 100 saati 
geçmemek üzere, saat 
başına 1.5 Yeni Türk 
Lirası fazla çalışma 
ücreti verilecek.
2005 Bütçe Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve 
Orman Bakanlığı ve 
Orman Genel 
Müdürlüğü Orman 
Muhafaza memurlarının 
aylık maktu fazla çalış
ma ücreti de, yüzde 13.3 
artışla 17 Yeni Türk 
Lirasına yükselecek.

Barbaros BALMUMCU

HAVA GÜCÜ MAÇI

Havagücü, çok iyi hazırlanmış ve kadrosunda sonradan 
Göztepe ve milli takımda oynayan Zemzem’de vardı.

Birinci devre maç 3-1 aleyhimizde idi.
Sağ bekle oynayan sarı Erdoğan, bana “İleri çık. Senin yerini 

kontrol ederim” dedi.
Akımınız olurken ileriye çıktım. Ceza sahası içinde arkamdan 

tekmeyi yedim, dengem kaybolmuş yere düşmüştüm.
Hakem tereddütsüz penaltıyı verdi.
Rahmetli Salih penaltıyı gole çevirmişti.
Maçın sonralarına doğru bir gol bulmuş, skor 3-3 olmuştu.
Maç sahada bitmiş, tribünle de bitmemişti.
İkinci maç tribündeydi.
Gemlik seyircilerinden birkaç kişi karakolda 3 gün nezarette 

kalıp sonradan serbest kaldılar.
FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ KENDİSİ İSTEDİ
İstekli, hızlı başladı.
Fenerbahçe maça, bilhassa sol kanattan Tuncay ile etki 

olmaya çalıştı.
Yirminci dakikadan sonra, olimpik Lion oyun üstünlüğü ele 

aldı.
Lion, gol yemeden İstanbul'dan ayrılmak ister gibiydi.
Cılız ataklarla Fenerbahçe kalesine bir iki defa geldiler.
Aynı oyun Fenerbahçe’de vardı.
İlk devrenin sonuna doğru Tuncay’ın ceza dışından avuta 

giden bir şutu vardır.
Oyunun ikinci yarısında Lion’un oyun tarzı değişti, orta saha

da oyun üstünlüğünü ellerine alınca oyunun dengesini Lion 
takımına geçti.

Ovunu istedikleri gibi yönlendiriyorlardı. Semeresini de 
gördüler. Lion’un ilk ve ikinci golü üst üste geldi.

Fenerbahçe canlanır gibi oldu ve gol olması gereken top 
çizgiyi geçmedi. Fenerin hücumunu sürdürdü.

Yapılan ortayı pobra atak yapınca gol geldi.
Orta saha diye bir şey yoktu bundan Lion istifade edince 86 

ncı dakikada üçüncü gol geldi.
Kaleci Rüştü’nün 3 golde de hiç bir kusuru yoktu.
Fenerbahçe grubundan çıkacağım zannetmiyorum.
Fenerbahçe’nin büyük ümit bağladığı yabancılar nerede idiler.
Fenerbahçe ayağına gelen fırsatı tepti.
Kazanmak başka bahara kaldı. Yazık oldu.

I BURSA HAKİMİYET VE KENT ■
J GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR Z 
1 KÖRFEZ REKLAM ÎElfflM 1

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

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR
TEL:51326 10

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te!: 513 96 83
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SSK Hastanelmn yM ağır
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilmeye hazır
lanan SSK has
tanelerinde yaklaşık 
35 milyon sigortalı 
ve yakını, kurumun 
verdiği sağlık 
hizmetinden yarar
lanıyor. SSK'ya bağlı 
toplam 148 has
tanede, geçen yıl 
yaklaşık 1.5 milyon 
kişi yatakta tedavi 
edilirken, yaklaşık 
65.5 milyon 
muayene yapıldı. 
Türkiye'deki yataklı 
sağlık tesislerinin 
yüzde 56'sı Sağlık 
Bakanlığı, yüzde 21 'i 
özel, yüzde 12'si 
SSK, yüzde 4'erlik 
kısımları ise Milli 
Savunma Bakanlığı, 
üniversiteler ve 
diğer kamu kuru

Oğrençj affı tamam gibi

luşlarına ait 
bulunuyor.
SSK, yaklaşık 35 
milyon sigortalı ve 
yakınına, Türkiye 
genelindeki 148 has
tanesinde, 33 bin 
963 yatak kapasite
siyle hizmet veriyor. 
SSK bünyesindeki

233 bin 504 kişiye 
bir hastane, bin 18 
kişiye bir yatak 
düşüyor.
SSK ayrıca 212 dis
panser, 202 sağlık 
istasyonu, 3 ağız diş 
sağlığı merkezi, 6 
dispanser-ağız diş 
sağıhğı merkezi, 2 

dispanser- 
hemodiyaliz olmak 
üzere toplam 425 
yataksız sağlık 
tesisiyle 
hizmet veriyor. 
Kurumun, 1 
huzurevi ve 1 de 
ilaç fabrikası 
bulunuyor.

Çini ülıtıto W

Ülkemizde hızla 
yaygınlaşan ucuz 
Çin mallarının 
satışından sonra, 
ithal Çinli satıcılar 
da tezgahlarda boy 
göstermeye 
başladı.
Çorlu'da bu yıl ilk 
kez düzenlenen 
İftar çadırının 
yanında kurulan 
Ramazan 
Sokağı'nda yer alan 
alışveriş standların- 
da en dikkat çekici 
yüzler Çinli Min 
ailesi oluyor. 
Türkiye'de ilk 
olarak Tahtakale'de 
açtıkları ucuzluk 
merkezinde Çin'den 
gelen ithal ve ucuz 

malları satmaya 
başlayan Yi Min 
ve Ping Min, şimdi 
de Çorlu'da Çin 
maliarını 
tüketicilerle 
buluşturuyor. 
Türkiye'de İstanbul 
dışına ilk kez 
çıktıklarını ifade 
eden Yi Min, 
"Tahtakale'de ucu
zluk mağazamızda 
bu hizmeti yapıyor
duk; ama şimdi 
Çorlu'dayız ve ucuz 
Çin mallarını bura
da sunuyoruz. Çor
lu'da olmaktan 
mutluyuz.
Vatandaşların 
ilgisi bir hayli 
fazla" dedi.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 80 
bin öğrenciyi 
ilgilendiren 'af 
konusunda hem rest 
çekti hem de topu 
CHP'ye attı. 
"Öğrenci affının 
çıkarılması için tüm 
siyasi hayatımı 
ortaya koyarım" 
diyen Erdoğan, 
CHP'nin getireceği 
teklife hiçbir ekleme 
yapmayacaklarının 
da sözünü verdi. 
Erdoğan, önceki 
akşam görüştüğü 
öğrenci temsilciler
ine, CHP'nin 'öğren
ci affı'nı türbana 
indirgeyebileceği 
endişesini taşıdığını 
söyledi. CHP'nin 
sürekli olarak 'AK 
Parti öğrenci affına 
ekleme yapacak' 
iddiası ortaya 
attığını belirten 
Erdoğan, bunun 
doğru olmadığını 
kaydetti. CHP'nin bir 
teklif getirmesini 
beklediklerini vurgu
layan Erdoğan,

"CHP'nin teklifine 
kesinlikle en ufak 
bir ekleme veya 
değişiklik 
yapmayacağız. 
Aynen Meclis'ten 
geçmesini 
sağlayacağız. 
Bu konuda 
çok samimiyim, 

öğrenci affının 
çıkması için tüm 
siyasi hayatımı 
ortaya koyarım" 
diye konuştu. 
Erdoğan, AK Parti 
olarak öğrenci 
affının bir uzlaşma 
içerisinde çıkarıl
masından yana 
olduklarını vurgula
yarak, CHP'nin bir 
teklif getirmesi 
halinde affın vakit 

kaybedilmeden 
çıkarılacağını bildir
di. Erdoğan, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'i de 
bu konu üzerinden 
gerilim üretilmesine 
izin vermemesi 
konusunda 
uyarmıştı.
YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Erdoğan 
Teziç'in de çeşitli 
nedenlerle üniver
sitelerle ilişiği 
kesilen öğrencilerin 
'af talebine destek 
verdiği ortaya çıktı, 
öğrenci affı 
bekleyen öğrenciler
le ve AK Parti Uşak 
Milletvekili Alim 
Tunç ile ayrı ayrı 
görüşen Teziç'in,

'öğrenci affı' ile 
ilgili bir 
çalışmaya destek 
olacaklarını açık
ladığı öğrenildi. 
Teziç'in görüştüğü 
AK Parti'li Tunç'a ve 
öğrencilere, "Biz 
bunu bir af değil 
sınav hakkı olarak 
görüyoruz.
Eğitimde belirli bir 
noktaya gelmiş 
üniversitelileri 
birdenbire lise 
düzeyine düşürmek 
doğru değil. Bu 
nedenle böyle bir 
çalışmayı destekler
iz" dediği bildirildi, 
öğrenci affı 
bekleyen üniver
sitelilerden oluşan 
bir grup, YÖK 
Başkanı Teziç'in 
ardından 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer ile de 
görüşmek üzere 
harekete 
geçti, öğrenciler, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'den de 
destek isteyecek.

KAYIP
Bursa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü 

Pasaport Şubesi’nden aldığın pasaportumu 
kaybettim. Hükümsüzdür.

İLYAS TÜRKMEN'J

Bebeğinizin sağlığı için, 
bebeğinize biberon ya da 

yalancı emzik vermeyiniz-
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

(Bebek Dostu Hastane)

^ÂtÎlÎk VİLLA İl
Manastır Cumhuriyet Mahallesinde 

Kayıkhane mevkii üstünde l 

3 katlıtriplex satılık villa
(0.535) 886 47 74 , 

- |
ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EdİTcBI 
nöl ■ l'TI abone olun 
»MjgM OKUYUN OKUTUNJI
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Süt içerek sağlıklı bir ramazan geçirin
Sahur ve iftar arasın
da san derece önemli 
olan besinlerden 
uzak kalındığı için 
oruç tutanların 
Ramazan ayı boyun
ca daha dikkatli 
beslenmesi gerekiyor. 
Ankara Üniversitesi 
Sağlık Eğitim 
Fakültesi 'ııden 
uzmanlar, Ramazan 
boyunca vücut 
sağlığının olumsuz 
etkilenmemesi için 
iftar vakti ile sahur 
arasında iki bardak 
süt içmenin oruçlu 
bireyin günlük vita
min ihtiyacını büyük 
oranda karşıladığını 
belirttiler.
Ankara Üniversitesi 
Sağlık Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nilgüıı Sarp 
insan vücudunun

Sağlıklı oruç tutulur?
Uzmanlar, oruç 
tutan vatandaşları 
dikkat edecekleri 
hususlar konusunda 
uyardı. Dr. Murat 
Öksüz, sağlıklı oruç 
tutmanın temelinde 
az yemenin yattığını 
belirtirken, bir defa
da bol miktarda gıda 
alanların risk altına 
girdiğini söyledi. 
Dr. Öksüz, özellikle 
oruç tutan rnide- 
bağırsak rahatsızlık
ları bulunan, 
hipertansiyon ve kalp 
hastalarının çok 
dikkatli olması gerek
tiğini işaret ederken 
"Genellikle fazla 
miktarda gıdayla 

ihtiyaç duyduğu pro
tein, karbonhidrat, B 
ve D vitaminleri, 
mineraller, potasyum 
ve kalsiyumu almak 
için sütün en önemli 
besin kaynaklarından 
biri olduğunu hatır- • 
tattı.
Yetişkin bir insan, bir 
bardak sütle günlük 
kal si) um gerek si ıı i - 
minin yüzde 5O'unu, 
D vitamini gereksini
minin yüzde 25 'ini, 
proteinin yüzde 
16 'sini, potasyumun 
yüzde H'ini ve B-l 2 
vitamininin yüzde 
IS 'ünü sağlıyor.
I 'lkemiz.de süt ağır
lıklı olarak yemek ve 
tatlılarda tüketiliyor. 
Ancak, hu yolla 
tüketilen süt günlük 
besin ihtiyacını yete 
rince karşılamıyor.

oruç açılar. Hu 
nedenle kişilerin 
belirli bir miktar 
yedikten sonra 
yemeyi bırakmaları 
önerilir. Ancak oruç 
genel özelliği olarak 
gece boyunca yemeye 
devam edileceği için, 
yenilen gıdaların 
uykudan 1,5-2 saat 
önce mutlaka bırakıl
ması gerekir" dedi. 
Dr. Murat Öksüz, 
aşırı yiyeceklerin 
mide ve bağırsakta 
yeterince sindirile- 
meyerek dolgunluğa 
yol açabileceği gibi 
kalın bağırsağa da 
aşırı sindirilmemiş 
gıda gelmesine ve

I zmanlar, sağlıklı 
koşullarda üretilmiş 
sütün besin değerinin 
korunabilmesi için 
sıvı gıda olarak 
tük etil m esi gerek fiği
ni »’iı rgulıı) orüı r. 
Bilimsel araştırmalar, 
günlük gerekli süt 
tüketim miktarını en 
az iki bardak olarak 
saptıyor.
Prof Dr. \ilgüıı Sarp 
sütün her yaşta 
insana faydalarını 
şöyle sıralıyor:. 
"Sütün bileşiminde 
bulunan laktoz, 
açlıkta kullanılan 
glikojen depolarına 
destek olarak vücud
un enerji ihtiyacını 
karşılamasına 
yardımcı oluyor.
Sütün bileşimindeki 
yağ tokhık duygusu
nun uzun sürmesinde 

soııuçia.gaz »'<’ şişkin 
//;’<• m// </ı </< ağına 
TİiklCİü çekerek
"Diyabetik haslalarm 
hipoglosemi ve 
hiperglesemi riski 
nedeniyle- oruç 
tutmaları 
önerilmemek te d i r. * 
/lipertansiyon husta
larının ilaçlarım 
düzenli kullanmak 
kaydı He oruç tut
malarında sakınca 
yoktur. Ancak sıkı 
tansiyon takibi ve 
iftar He sahurda 
yenilen yiyeceklere 
sağlıklı kişilerden 
daha fazla dikkat 
etmeleri gerek ir. Bu 
dönemlerde hipertan

etkili oluyor. Sütün 
yapısında yer alan 
kaliteli, biyolojik 
değeri yüksek pro
tein, yağ ve laktoz. He 
tüm mineral ve vita
minler, bağışıklık sis
tem! ıı in k oru um asın - 
dan kanser, kalp- 
damar hastalıkları ve 
ösleoporo c g i b i , 
kron i k h as tali k la rda lı 
korunmada 
büyük'önem taşıyor. 
Ramazan 'da 
günlük sıvı 
ihtiyacının önemli 
bir kısmınrsalıurda 
ve iftarda karşılamak 
gerekiyor.
Hu nedenle gerek 
iftar vaktinde, 
gerekse de daha 
sonra sahura kadar 
geçen süre içinde süt 
içmek doğru bir : 
tercihtir." 

siyon ve kalp hasta
larında t eda vi. düzen - 
sizliği ve alınan 
gıdalara dikkat 
etmemeli ’rrn ı •dcırrrlv 
a ı il vislerı'■ ı apHı/ / / 
/nısfa başvuruları da 
artmaktadır "dij’r 
konuştu.
Dr. Öksüz, oruç 
tutan vatandaşların 

yyemeklerini azar 
azar yemelerini, 
I edikten son ra da 
m ut hıka j ü rüyüş 
yapmalarını 
belirtirken, 
mide ve bağırsak 
rahatsızlığı 
çekenlerin az yağlı 
yemelerini soda, 
kola gibi gazlı 
içecek Ierden ıı zak 
durmalarını 
istedi.

Aşırı ve hızh yemek 
kalp krizine davetiye 

çıkarıyor
Konya Selçuk 
l niversitesi 
Kardiyoloji

1 nahiUmdalı öğre
tini üyesi Doç. Dr. 
Kurtuluş Özdenıir, 
iftarda aşırı ve hızlı 
yemenin kalp 
krizine davetiye 
çıkardığını söyledi. 
Özellikle kalbinden 
rahatsız olanların 
iftarda daha 
dikkatli davran
maları gerektiğini 
söyleyen Doç. Dr. 
Özdenıir, "Aniden 
çok yemek kalp 
hastalığı bulunan
lar kadar normal 
insanlar için de 
kalp krizi geçirme 
riski yaratmak
tadır. Aşırı ve hızlı 
yemek bağırsak sis
teminin aşırı kan

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE Ol.LJIN

Körfez 
GÜNLÜK SYYASY GAZf T» HHH
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lanmasına neden 
olur. Mide aniden 
fazla yiyecekle 
dolunca vücuttaki 
kanın büyük 
bir bölümü 
mideye akın eder. 
Dolayısıyla kalbe 
giden kan mik
tarında azalma 
olur. Bu arada 
kalbin pompala
ması gereken kan 
miktarı az. olunca 
da kalp krizi riski 
artar” diye 
konuştu.
Özdenıir, yağlı ve 
hamur işi yiyecek
lerden mümkün 
olduğunca uzak 
durulması, hafif 
yiyeceklerin 
tercih edilmesi 
gerek t iğ in i sö) ledi

Ramazanda 1,5 litre su için
Köroğlu,Uzmanlar Ramazan 

ayında oruç tutanların 
ağır yiyeceklerden 
kaçınmaları ve özellik
le su tüketimi 
konusunda dikkatli 
olmalarını 
istiyor.
özellikle İftar saat
lerinde ağır yiyecekler 
yerine daha hafif yiye
cekleri öneren uzman
lar, kırmızı et yerine 
iftarlarda beyaz eti 
tavsiye ediyor. Ayrıca 
uzmanlara göre sağlık 

problemlerinin yaşan
maması için günlük su 
ihtiyacının da mutlaka 
karşılanması 
gerekiyor.
Sinop Sağlık İl 
Müdürü Dr. 
Abdülkerim Köroğlu, 
oruç tutanların ay 
boyunca özellikle iftar
larda yanlış gıda tüke
timi yaptıklarını 
belirterek, vatan
daşların vücudun 
ihtiyacı olan suyu iftar 
ve sahurlarda hol mik

tarda almaları gerek
tiğini söyledi. 
Dr. Köroğlu, 
"Ramazan 'da yapılan 
en büyük yanlış, iftar
da çok fazla yemek ve 
kırmızı et tüketimi.
Maalesef hu mideyi ve 
vücudu oldukça yor
makta. Bunun için 
özellikle iftarda hafif 
yiyecekleri tüketmeye 
dikkat etmeliyiz " dedi. 
Vücudun su ihtiy
acının karşılanmasına 
da dikkat çeken Dr.

"Ramazan 'da vücud
un su ihtiyacını 
karşılama konusunda 
da dikkatli olmamız 
gerekir. Günlük 
1.5 litre suya 
ihtiyacımız varken, 
tıka hasa yemek 
yemekten dolayı su 
ihtiyacını giderenleyiz. 
Su ihtiyacı muhakkak 
karşılanmalıdır. .1 ksi 
halde sağlık sorunları 
yaşanabilir" 
diye konuştu.

lkemiz.de
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Ramazan erzaklarını
Başkan dağıttı

Yoksul öğrenciler için 
eşya kampanyası feşiM

Seyfetin SEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyesinde 
çalışan işçilere 
Ramazan aylarında 
verilen erzaklar 
dağıtılmaya 
başlandı.
Belediye Meclis 
Salonunda toplanan 
erzakları Başkan 
Mehmet Turgut 
işçilere elleriyle 
dağıttı.
Toplu sözleşmenin 
59'ncu maddesi 
gereği 180 işçiye 
Ramazan için 
dağıtılan erzak 
torbalarında 
10 kg. Un, 10 kg. 
Şeker, 10 kg. 
Pirinç, 1Ö kg.

Ayçiçek yağı ile 
2 kg. çay 
bulunuyor. 
Erzaklarını 
Ramazan ayı 
başında almanın 
sevincini yaşayan 
belediye işçileri 
Başkan Mehmet 
Turgut'tan İkramiye 
ile Bayram para 

larını da Bayram 
öncesinde 
vermesi dileğinde 
bulunurlarken, 
erzakları kendi 
elleriyle dağıtanı 
Başkan Turgut, kim
senin üzülmemesini 
ve işçiyi bayram 
öncesi sevindirmek 
istediklerini söyledi.

Seyfetin SEKERSÖZ

Gemlik Örgün ve 
Yaygın Eğitimi 
Destekleme Derneği 
tarafından kul
lanılmış eşya kam
panyası başlatıldı. 
Birinci kordonda 
bulunan Türk 
Hava Kurumu binası 
altındaki yerde 
başlatılan kampan 
yada vatandaşların 
evlerinde kul
lanılmış ya da 
giymedikleri 
eşyaları toplayan 
dernek üyeleri bun
ları ihtiyacı olan 
öğrencilere dağıta
caklarını söylediler. 
Her yıl aynı kampan 
yayı yaparak birçok

fakir öğrenciyi 
Bayram öncesi 
sevindirdiklerini 
hatırlatan dernek 
üyeleri, ihtiyacı olan 
velilere de topladık
ları eşyalardan 
verdiklerini 
söylediler.
Evlerinde giymedik
leri yada az kul

landıkları eşyaları 
Bayram'a kadar 
sürecek kampanya 
süresinde kendiler
ine ulaştırmalarını 
isteyen dernek 
üyeleri, "Bayram 
öncesinde ihtiyacı 
olanları sevindirmek 
istiyoruz" şeklinde 
konuştular

| PVC PENCERE SİSTEMİ

METZkPERİ
Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
Giydirme Cephe Sistemleri 
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

r RÖmâzâÎH 
Şerifiniz

Mübarek Olsun,

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi
Dilek Sok. No: 49 Kartal / İSTANBUL
Tel. O 216 387 23 40 / 3 Hat Fax: O 216 387 23 43

ÜRETİCİ BAYİİ

Adres : Turist Yolu No

MİÂİESTROİ
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Celal Bayar Anadolu Lisesi Okul Meclis Başkanlığına Hüseyin Baykoz, Lale Kemal İlköğretim Okulu Okul Meclis Başkanlığına Elif Ayyıldız seçildiler.

Okul seçimleri çekişmeli geçiyor
Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar üzerine, tüm orta dereceli okullarda başkanlık seçimleri yapılıyor. Dün Celal Bayar 

| Anadolu Lisesi ve Lale Kemal İlköğretim Okulu’nda Okul Meclis Başkanları seçildi. Seçimler çok çekişmeli geçiyor. Syf 12’de
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Trafik kazaları 
can alıyor

Trafik Güvenliği Kurulu Başkanı Abdullah 
Bolcu, Dünya Sağlık örgütü verilerine 
göre her yıl trafik kazalarında 1 milyon 
insanın öldüğünü 20 milyon insanın ise 
yaralandığını bildirdi. Haberi sayfa 9’da

22 EKİM 2004 CUMA 
İMSAK: 05:49 AKŞAM: 18:23

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği Huzur Toplantısında halk yine yoktu.

Halk neden ilgi göstermiyor?
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği 

Huzur Toplantılarına halk bu güne kadar hiçbir 
zaman ilgi göstermedi.

Bu toplantıların en büyük izleyicisi her zaman 
Muhtarlar Derneği yöneticileri ve mahalle 
muhtarları oldu.

Oysa, her mahalle muhtarı çevresinden onar 
yirmişer kişiyi bu toplantılara getirebilseydi, 
toplantılar amacına ulaşırdı.

Acaba halk güvenlik güçlerine güvenmiyor- 
mu? Yoksa “konuşsak ne olacak, değişen 
birşey olmayacak” mantığıyla mı yaklaşıyor 
olaylara..

İlçenin en önemli konularını alt alta sıralarsak 
bu konularda herkesin söyleyeceği birşeyler- 
mutiaka vardı.

Trafik.. Hırsızlık.. Alkol bağımlılığı gibi..
Gemlik’te trafik sorunu giderek içinden çıkıl

maz bir hal alıyor.
İlçe Trafik Komisyonu ana yollarda akışı 

rahatlatacak yasaklamalar getirmek zorunda 
kalıyor. Ama en büyük sorun otopark..

Bir de minibüslerin hala ilçenin merkezinde 
olması.

ı Düşünün, günde kaç otobüs ve kaç minibüs 
kentin ortasından hareket edip yine ortasına 
geliyor..

Bu hangi şehircilik anlayışına sığar.. Yetkililer 
bir türlü bu soruya yanıt veremediler.

İnşallah Büyükşehir verir.
Büyükşehir’in bu sorunu çözmesi için soru

nun önce Büyükşehir Meclisine taşımak gerek
lidir.

Sorunlarına çözüm bulamayan halk, toplan
tılara da İlgi göstermiyor.

Bence sorunlara çözüm getirilmeli.

İlçe Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt’un dün düzen
lediği Huzur Toplantısına 
ilgi yine olmadı.
Kurt, konuşmasında 
halkın kendilerine her 
zaman hesap sorabilecek
lerini, her konudaki 
sorunlarını kendilerine 
iletebileceğim söyledi. 
Hırsızlık olayları karşısın
da halkın dikkatli olmasını 
isterken “Her evin önüne 
bir polis dikemeyiz" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Polisler öğrencileri sevindirdi
Gemlik İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Büro Amirliğince 
muhtaç 30 öğren
ciye kırtasiye 
yardımı yapıldı. 
İlçemizdeki 
çeşitli ilköğretim 
okullarında 
bulunan ve 
bugüne kadar 
yeterli kırtasiyeyi 
alamamış olan 
30 muhtaç 
öğrenci, okul 
müdürlüklerince 
tespit edildi.

Gemlik İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Çocuk Büro 
Amirliği 
yardımsevenlerin 
katkılarıyla 
öğrencilere kalem, 
defter, silgi, cetvel, 
resim defteri, 
sulu boya, guaj 
boya etiket, 
kalemtıraşları 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
gelen öğrencilere 
dün dağıttı.
İlgililer bu

yardımların her 
yıl yardıksevenlerin 
katkılarıyla yapılıp, 
okul ihtiyaçlarını

gideremeyen 
öğrencilere 
dağıttıklarını 
söylediler.
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yüksek okullar İçin görüşüne yanıt verildi

Saadet Partisi'nden
Ahlak....

Siyasi ahlak, toplumsal ahlak, iş ahlakı, spor ahlakı, ticari ahlak, uluslararası 
ahlak

Ahlak, insan olmanın öz değeri..
Ulu Tanrı insanı yaratırken ahlakı da genlerine işliyor.
Aile ve toplum geliştiriyor. Ya da geliştiremiyor. İşte bütün mesele de burada 

düğümleniyor.
Çünkü ; Ahlak çok geniş tabana oturan, değişken ve edilgen bir yapı.
Rüzgarın yönü, paranın rengi dahi ahlaki yapının oluşumuna etki yapıyor.
Ve ahlak o kadar önemli bir kavram ki ulusal kalkınmanın, doğru yaşamanın 

itici gücü.
Ahlak ;Çok sayıda bilim adamı, din adamı ve düşünürün üzerinde özenle 

durdukları bir özdeğerler bütünü.
Onların ahlak üzerine söylenmiş sözlerinden bir demet:
"Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi 

hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.” 
Ernest Hemingvvay

"İnsan tabiatını kaşıkla atsa bile geri gelir." Horace
"Bütün herşeyin orijini doğadan gelir ve tekrar doğaya döner.: "Chuang Tzu*
"İnsanların doğasında varolan en önemli özelliklerin başında insanın ham 

olması gelir. İnsan, doğası itibariyle daha sonra katı, sonra nazik, yumuşak ve 
nihayet kötü bir yaratıktır. "Giambattista Vico

"İyi ve kötü, insanin doğal duygu ve davranışlarıdır." David Hume
"İnsanın doğasında beş erdem vardır: insancıllık, doğru davranış, inanç, 

doğruluk ve akıl. " Han Yu
"İnsanın doğasında onu kavgaya sürükleyen üç şey vardır: Rekabet, güven

sizlik ve şöhret. " Thomas Hobbes
"Aklımda merak ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimdeki yıldız gibi par

layan cennet ve içimdeki ahlak yasası. " Immanuel Kant
"Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür."Friedrich Nietzsche
"Ahlak ilmi faziletler ve rezaletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve

rezaletlerden koruma yollarını gösterir."Katip Çelebi
"Soylarınız ablakmızdır, soplarınız da yaptığınız işler." Hz.Muhammed
"Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir." VVilliam Shakespeare
"En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ahlak ve yaşamanın teme

lidir." Jeremy Bentham
"Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler 

adalet yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde 
yaşayabilir mi?" John F. Dillon

"Ahlak statik değildir. İnsan tecrübesi ile gelişen dinamik bir araçtır."Durant 
Drake

"Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını 
sağlayacak bir araçtır." Friedrich Nietzsche

"Ahlaki duygular doğuştan değil, sonradan kazanılır."John S. Milli
"Ahlak genel olarak mümkün olan en yüksek mutluluğa ulaşmak için

insanın faaliyetlerini yürütmesidir."Jeremy Bentham
"insanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacak

lar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır, insanları 
erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duy
gusuna sahip olacaklar,hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır."Konfüçyüs

"Zenginlik ve güç kör talihin sana verdiği hediyelerdir. Oysa iyi insanlık 
kişinin kendi erdemlerinin sonucudur."Heloise

"Her politik anayasanın amacı ilk önce, bilgi ve erdeme sahip yöneticileri 
yönetime getirmek olmalıdır, ikinci olarak, yöneticileri kamu güveni içerisinde- 
tutabilmek için en etkili önlemleri almaktır." James Madison"

"Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilir- 
ler."Josph Addison

"Pek çok din vardır; fakat sadece bir tek ahlak vardır."John Ruskin
"Ahlak, nasıl mutlu olabileceğimizi değil, mutluluğa nasıl müstehak olabile

ceğimizi gösteren bir doktrindir."lmmanuel Kant
"Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur.”Blaise Pascal
"Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir."Sokrates
"Bir toplum ahlak ve hukuk içinde olmadığı zaman, vatandaşlar kendilerini 

bir çıkmaz içinde bulurlar. İnsanlar ya ahlaki değer yargılarını veya hukuka olan 
saygılarını yitirirler."Frederic Bastiat

"Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar. "Jean- 
Jacques Rousseau"

Çalışma ahlakının geliştiği toplumun refah düzeyi; bu ahlakın zayıf ya da 
mevcut olmadığı toplumlara kıyasla daha yüksek olacaktır."James M.
Buchanan

"Bir toplumun büyüklüğü onun diktiği anıtlardan değil, sahip olduğu kaliteli 
insanlarda yatmaktadır. Adalet, sorumluluk ve insanlık bir bireyde bulunması 
gerekli olan ilkelerdir."G.Warren Nutter

"Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlak
lıdır." Ralph VValdo Emerson___________________________________________

üniversiteye destek
Sevfetin SEKERSÖZ

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'mn 
Yüksekokul ile 
ilgili görüşlerini 
istediği Saadet 
Partisi İlçe 
Başkanlığı’ndan 
destek açıklaması 
geldi.
Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Recep 
Aygün, yaptığı yazılı 
açıklamada, 
parti olarak ilçede 
açılması en uygun 
olabilecek bölüm
lerin iş ve sanayi 
dünyasına kaliteli 
eleman yetiştiril 
mesi ihtiyaç duyu
lan alanlarda eğitim 
ve öğretimin yapıl
masının hem ilçe 
açısından hem iş 
dünyası açısından, 
hem de bu eğitim 
yuvasından mezun 
olacak gençlerin iş 
bulmaları ve verimli 
çalışabilmeleri 
açısından uygun 
olacağı görüşünde 
olduklarını bildirdi. 
Açıklamada, Gemlik 
için en uygun yük
sekokulları değer
lendiren Aygün, şu 
açıklamada bulun
du: "İlçemiz 
Marmara Denizi'nin 
Anadolu'ya açılan 
bir liman kapısıdır 
ve kurulu bulunan 
serbest bölge sebe
biyle, yılın hemen 
her günü çok yoğun 
gemi trafiği 
yaşanmaktadır.
Limanlarımızda yük

alıp boşaltma 
esnasında ya da 
bekleyen tüm gemi
lerin bakım, tamir, 
acil teknik ihtiyaç 
larını karşılayacak 
teknik elemanlara 
ihtiyaç çok olacak
tır. Bu sebeple, 
açılacak Yüksek 
okullardan birisinin 
'Gemi Elektrik ve 
Elektroniği' olması 
mn isabetli olacağı; 
yine deniz ürünleri 
açısından ilçemiz, 
Armutlu, Mudanya, 
Yalova, Bandırma, 
İznik gibi yerleşim 
bölgelerinde balıkçı 
lığın gelişmesinde 
katkısı olacağı için 
'Su Ürünleri Yüksek 
Okulu' açılmasının 
uygun olacağı;
Bölgemiz hemen 
hemen tüm sanayi 
dallarında faaliyet 
gösteren fabrikalar
la dolmaktadır.
Bu sebeple Elektrik, 
Makine, Tekstil gibi 
dallarda teknik 
eleman ihtiyacının 
karşılanması adına 
ilgili bölümlerin

açılması;
Keza ilçemiz aynı 
zamanda Marmara 
Bölgesi'nin en ver
imli ovalarının 
komşusudur.
Yöremizde üretimi 
yapılan sebze, 
meyve, et ürünleri, 
süt ürünleri dalların
da eleman 
ihtiyacını 
karşılayacak 
'Et ve Süt Ürünleri' 
'Konservecilik' 
'Ziraat Sanatları' 
dallarında 
Yüksekokullar 
açılması yerinde 
olacaktır" 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün ayrıca, 
UÜ Rektörü 
Prof. Doktor 
Mustafa Yurtkuran j 
ile Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. 
Doktor Müfit 
Parlak'ın geçen 
yıl verdikleri 
"Hukuk Fakültesi" | 
sözünün de 
unutulmaması 
gerektiğini 
hatırlattı.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ? I

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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İlçe Emniyet Müdürlüğü’nun düzenlediği Huzur Toplantısında halk yine yoktu.

“Biz buradayız halkımız nerede?”
Sevfetin SEKERSOZ

İlçe Emniyet Müdür 
lüğü tarafından düzen* 
lenen Huzur toplan* 
tısında, vatandaşların 
katılmaması Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'u üzdü, ilçe 
Emniyet Müdürü Kurt; 
“Biz teşkilat olarak 
buradayız, halkımızın 
da gelerek bize sorun
larını iletmelerini ister
dik, bizden hesap sor- 
malannı beklerdik" 
dedi ve ekledi: 
"Halkımızın bize 
güveni yüksek 
seviyede" 
Emin Dalkıran 
Kordonu'nda bulunan 
Sahil Kıraathanesinde 
yapılan Huzur 
Toplantısında Emniyet 
Teşkilatı hazır 
bulunurken, Muhtarlar 
Demeği Başkanı Idris 
Kurt ile az sayıda 
muhtar ve vatandaş 
hazır bulundu.
KAMYONLARLA 
MÜCADELE 
YAPILIYOR 
ilçe içinde park yasağı 
olmasına karşın bu 
yasaklara uymayan 
ağır tonajlı araçların 
devamlı kontrol 
edildiğini söyleyen 
Kurt, bunların çekici 
ile alınamadıkları için 
devamlı ceza 
yazıldığını bildirdi. 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
beraberinde bulunan 
ekip elemanlarına not 
aldırarak, Şoförler 
Odası ile Kamyoncular 
Kooperatifi’ne yazı ile 
ilçe içinde ağır tonajlı 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer 
Ne Gerek....
2005 yılında işçi emeklisinin 
ücretine zam yokmuş 
öyle ya ezile, ezile yorgunluktan 
harap düşmüş masalı 
kalmamışların fazla para neyine... 
Mevcudu yesinler yeter! 
Fazlasına ne gerek...
Fazla tüketip onlarda mı azıtsın

araçların park 
yapamayacaklarının 
bildirilmesi 
talimatını verdi. 
İlçenin huzuru ve 
rahatı için kendi 
aralarında devamlı 
toplantılar düzenledik* 
terini açıklayan . 
Emniyet Müdürü Kurt, 
"Bizi arayanlar sadece 
yol göstersinler, onları 
deşifre etme durumu
muz yok. Bu yönde 
vatandaşlarımızdan 
bize yönelik büyük 
destek var, bunu da 
son zamanlarda gelen 
ihbarlardan anlıyoruz" 
dedi.
BALİCİLER AZALIYOR 
Gemlik'teki asayiş 
hakkında çeşitli açıkla
malarda bulunan Kurt, 
ilçede bulunan yak
laşık 25 Bali kullananın 
devamlı kontrol altında 
tutulduklarına dikkat 
çekerek, "Bunlardan 
13'ünü tedaviye gön
derdik, zorlama 
yapamıyoruz yalnız 
gece gündür kon
trolümüz altındalan 
Bunun yanında okul 
giriş ve çıkışlarında 
devamlı uygulamalar 
yapmaktayız, her oku
lun önünde sivil ve 
resmi ekibimiz var" 
bilgisini verdi.
SATANLARA 
AMAN 
VERMEYECEĞİZ 
İlçe içinde madde 
bağımlıları için çalış
maların olduğunu 
bildiren Kurt, bunlar 
içinde önlem aldık
larını belirterek, 
"Bu kişileri kesinlikle 
Gemlik'te barındırmaya

cağız. Onların temiz 
lenmesi için her tür 
çalışmayı yapıyoruz ve 
kesinlikle bu işleri 
yapanlara'engel ola
cağız" diyerek 
gözdağı verdi.
Toplumsal olayların 
sadece polis gücüyle 
çözülemeyeceğinim 
altını çizen Ali Kemal 
Kürt, şikayetlere konu 
olan Balıkhane önünde 
her gün ekiplerin gö. 
rev yaptığını ve kesin
likle yanlış işlere 
fırsatvermeyeceklerini 
söyledi 
HIRSIZLARA DİKKAT! 
Hırsızlık i çimen ideal ’ 
yapılanın bohçacılık ve. 
kapılarda satıcılık 
olduğuna dikkat çeken: 
Kurt, eski toplantılarda 
dikkat çektiği olayları 
hatırlatarak bu .kişilere 
hem dikkat edilmesi 
hem de binalarda boş 
kalan komşuların 
birbirlerinin evlerine 
sahip çıkmaları 
gerektiğini hatırlattı. 
"Her evin önüne polis 
dikemeyiz" diyen Kurt; 
“Binada kimlerin olup 
olmadığını iyi bilin. 
Komşularımıza karşı 
duyarlı olalım ve malı 
miza önce kendimiz 
sahip çıkalım" diyerek, 
banka önlerinde adres 
ya da bilgi almak için 
soru soranlara 
çok dikkatli 
olunmasını istedi. 
BİZE HESAP SORUN 
"Yasalar çerçevesinde 
bize hesap sorun, 
veremeyeceğimiz 
hesap yoktur" diyen 
Kurt, "Sizler bizi 
denetleyin, bizi dene
tim maşası olarak kul
lanın. Bizler varken 
başınızı derde sok
mayın, bize iletin, biz 
uğraşalım*1 şeklinde 
konuştu.
Toplantıya katılan bazı 
muhtarlar, huzur 
toplantılarına öğret
menlerin de katıl

malarının sağlanması ı 
istediler. Muhtarlar, 
öğretmenlerin ilçe? 
sorunlarını iyi bilmeleri 
durumunda okullarda 
öğrencilerini daha.iyi; 
yönlendirebileceklerini 
söylediler.
Toplantıda ayrıca ilçe 
içinde ve özellikle 
gecenin ilerleyen 
saatlerinde plakasız 
ve eksozu bozuk 
Mobiletlerimçıkardık- 
ları gürültüdenvatan- 
daşların rahatsız 
olduklarını veonlenr 
alınmasını istediler. 
KURALLARI İYİ 
BİLELİM 
İlçe içinde yaşanan 
trafik sıkışıklığına da 
açıklık getiren Kurt, 
cadde üzerinde 
yayaların geçiş yer* 
lerinden değil kafasına 
esenin istediği yerden 
geçmesinin trafiği 
olumsuz etkilediğini 
söyledL 
"Bizler kendimizi içeri
den iyi görebiliriz; 
ancak sizler dışarıdan 
daha iyi süzebilirsiniz 
ve güzel tönerileriniz 
olabilir" diyerek ilçe 
trafiği ve sıkıntıları 
hakkında tüm vatan
daşların bilgilerini 
değerlendirmek iste
diklerini söyleyen Kurt; 
sürücü ve yayaların , 
kuralları bilmemezliği. 
durumunda "Hayat 
çekilemez oluyor" 
yorumunu yaptı.
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt;,son: 
olarak ta: ilçede kendi
lerinin geçici olduğuna 
dikkat çekerek, "Bizler 
görev için buradayız, 
sizler görevini iyi ve 
başarılı yapan memura 
sahip çıkın ve onlara 
destek verin. Her şeye 
rağmen devletini ve 
milletini severek 
dürüst vazife yapan 
memurlarımız sizlerin 
sahipçıkılSın" 
şeklinde konuştu.

İşkence
İşkence....
Kelime olarak bile dehşet veriyor..
İnsanın tüyleriniidiken diken ediyor.
Batı stoplümu işkence konusunda çpk; 

duyarlldlrr
Ihsan haklarrraporlarında işkenceye? 

uzun uzumyer verilin
En şokeleştirilen ülkelerden biri dte 

Türkiye’dir.
Evet Bazı eleştiriler doğrudur.
12< Mart 1971: ve12 Eylül 1980 sonrası i 
çok canlar yakılmıştır;
Mamak ve Zirvebey köşkleri işkence 

konusunda üh yapmıştın
Ama. Biraz.içeriden biraz da dışarı

dan tepkiler ülkemizdeki işkenceyi azalt* 
mıştır.

Eh azından sistematik işkence, 
neredeyse kalkmıştın

Amerika’nın en önemli kozu olmuş
tun

Guantanamo’da “rapj* işkencesi 
yapılmaktadır;

Konuşmayan suçlu soyulmakta've 
yüksek sesli müzik altında tutulmak* 
tadın

İlaveten yüksek ışık ve dondurucu 
klima dâ vardın.

Demekkibilgj-toplumçaği; insanı 
halâ insan yapmamıştın

Uygarlık sadece kılık'kıyafette aran* 
maktadır.

Modern evlerde yaşamak^ sanılmak
tadır.

Bugün en çağdaş bilinen toplum, em 
gaddar: hale gelmiştin

Kendi gibi düşünmeyeni “ günahken 
şeytan’’ olarak tanımlamaktın

Ve. Giderek her gün, Bin Ladinle ben* 
zemektir.

GÜNÜN SÖZÜ
Ülkemi,
Ailemden, daha çok severim.
Ama. İnsanlığı da, 
Ülkeme değişmemi 

“ Fenelon *"

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı, 
müşterek bahçeli Daire satılıktım.

Tel : 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN’ 
OKUTUN
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Öğrencilere uygulamalı Trafik dersi “Gücümüzü
Seyfctin SEKERSOZ

Karayolları 
Trafik Kanunu'n 
da hükmü bulu 
nan Okul önleri 
geçici Trafik 
gönüllüleri uygu
laması başladı. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Amirliği ile İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
koordinasyonun
da oluşturulan 
öğrencilere yöne
lik uygulamalı ders 
dün İstiklal Caddesi 
Gazi İlköğretim 
okulu öğrencileri 
tarafından yapıldı. 
İlçede bulunan tüm 
İlköğretim okulların
dan belirlenen 45 
öğrenci trafik büro 
amirliği tarafından 
eğitilerek uygula
malı derslere 
geçildi.

‘Ah Şu Gençleri sahnelendi
Seyfetin SEKERSÖZ

Gemlikli bir grup 
gencin oluşturduğu 
ve ilk kez sahne 
aldıkları oyunda 
tiyatro hünerlerini 
sergilediler.
Kısa süre önce 
kurulan adını 
Belgin's Grubu 
olarak isimlendiren 
topluluk Belediye 
Kültür Merkezinde 
sergilediği Turgut 
özakman'ın "Ah şu 
gençler" isimli oyu
nunu başarıyla 
oynadılar.
Gemlik Zihinsel 
özürlüler yararına 
düzenlenen ilk

İlçe Trafik Büro 
Amiri Komiser 
Ertuğrul Arslan ve 
Polis Memuru 
Şaban Karaca'nın 
yönettiği uygulamalı 
derse İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
Okul öğretmenleri 
ve öğrenciler 
katıldılar.
Uygulamalı ders
lerin sonunda ihtiya

oyunda Müzikal- 
Komedi türündeki 
2 perdelik oyunu 
sahneleyen Belgin's 
grubu oyuncuları 
Atlan-Ekrem-Sinan- 
Adnan-Hüseyin- 
Fatma-Filiz-Tezcan 
ve Begüm, yönet
menliğini Alper 
Aşçı'nın, müzik ve 
Işık'ta İsmail'in 
görev yaptığı 
"Ah şu gençler" 
oyunuyla Gemlikli 
tiyatro severlerin 
önüne jlk kez 
çıktılar.
Milenyum çağındaki 
gençlerin ailelerine 
tutum ve

ca göre belirlenecek 
öğrencilere Okul 
Geçidi Görevlisi ser
tifikası verilerek 
okul giriş ve 
çıkışlarında trafiğe 
yardımcı olacaklar. 
İleriki günlerde 
okulları tarafından 
yaptırılacak özel tip 
elbiseler giyecek 
olan trafikçi öğren
cilerin yapacağı 
uygulamalarda hata 

davranışlarını yarı 
dram yarı mizansel 
olarak sergiledikleri 
oyunda ayrıca gün- 
cellektüel tipler ve 
versiyonlar gözler 
önüne seriliyor.

yapan sürücülere 
öğrenciler tarafın
dan yasal olarak 
ceza kesileceği 
duyuruldu. 
İlçe Trafik Büro 
Amirliği ile Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
öğrencilerin 
yapacağı geçiş 
uygulamasında 
sürücülerin yaya 
geçitlerinde dikkatli 
olmalarını istediler.

Gençelin karşılaştığı 
ve sahneye 
konulan gerçek 
ama komedi ağırlıklı 
aile tiplemeleri 
izleyenlerden 
tam not aldı.

teşkilatımızdan
alıyoruz”

Saadet Partisi İlçe 
Divan toplantısı 
partinin ilçe 
lokalinde yapıldı. 
Toplantıya İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün ve yönetim 
kurulunun yanı sıra 
İl Başkan yardım
cısı Osman Mestan, 
İl Müfettişi Numan 
Dolaş ve İl Müfettiş 
yardımcısı 
Ahmet Kök katıldı. 
Toplantıda 
konuşan İl Başkan 
Yardımcısı Osman 
Mestan, parti olarak 
güçlerini bazı odak
lardan değil, birebir 
teşkilatlarından 
aldıklarını söyledi. 
Mestan, 10 yıl 
öncesine kadar 
tanınmayan ve 
tanındıktan sonra 
da hakkında bazı 
kesimler tarafından 
her tür sözlerin 
sarfedildiğine 
dikkat çekerek, 
"Zaman geldi 
onların desteğiyle 
bu duruma geldi. 
Bu bizim 
gücümüzdür. Bir 

yanardağ gibi pat
layan teşkilatız. 
Kazansak ta biz 
kazanırız, kaybet- 
sek te yine biz 
kazanırız." dedi. 
Osman Mestan, 
AB'ye de yük
lenerek, "Bütün 
kuranları yaksak, 
bütün camileri kap- 
atsak, biz yine de 
Avrüpah'nın 
gözünde Türk ve 
Müslümanız. Bizim 
kurtuluşumuz 
Türkiye'nin kurtu- , 
luşu değildir. Tek 
kurtuluş reçetesi 
Milli Görüştür" 
dedi.
Saadet Partisi İlçe' 
Divan Toplantısında 
birim başkanlarının| 
geçtiğimiz ay yap- -| 
tıkları faaliyetler ile 
mahalle teşkilat
larının çalışmaları 1 
değerlendirildi.
İlçe Divan toplan- I 
tısında ayrıca 
önümüzdeki ay 
yapılacak faaliyet-1 
lerinde teşkilata 
duyurulması ve 
istişaresi yapıldı, i

Özürlü çöçukjâr çoşturdu.
Gemlik özürlü 
Çocuklar 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nde eğitim 
gören çocukların 
gösterilerinde 
izleyenler coştu. 
Manastır Belediye 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen gecede 
öğretmenleri

eşliğinde birçok 
oyun öğrenen özürlü 
çocuklar izleyenleri 
kahkahaya boğdular. 
Okul Müdürü Tamer 
Sivri'nin, "İşte bizim 
çocuklarımız bunlar" 
dediği özürlü çocuk
ların profesyonellere 
taş çıkartırcasına 
ortaya koydukları 

beceriler karşısında 
duygulanan izleyen
ler onları alkışlarıyla 
ödüllendirdiler. 
Tamer Sivri, "Her 
çocuk bir şeyler 
yapar, yeter ki onlara 
yardım ve destek 
olalım. Bu çocuklar 
toplumumuzun birer 
parçalarıdır. Bu

çocuklara sahip 
çıkalım" çağrısında 
bulundu.
Öğretırr ~»leri Hilal 
Tonyah eşliğinde 
sahneye çıkan özürlü 
çocukların 
oluşturduğu koro, 
günümüzün 
sevilen şarkılarını 
seslendirirlerken

aralarından bazıları 
da sanatçıların taklit

lerini yaparak 
bol bol alkış aldılar.



22 Ekim 2004 cum

KSrfez
Sayfa 5

NÜNÜZDEN KAÇMASIN!
\\e

Dezenfekte işlemine tabi tutulan 
। damacanaların dolumu, tamamen 

Miyenik bir ortamda ve w ^eden gerçekleştirilir

•y

Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun

Düşük sodyum oranı sayesinde

-'skinlik yapmaz, 
'Ma tüketilir

■k. Tüm dünyada kabul görmüş 
PIHAR özel polikarbon ambalajındadır.

PIN&R ^ez müşterilerimizce açılma garantisi 
o|an ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

G
F rr'‘

A *

& %%

V

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg /1
Sülfat 8.0 mg /1
Klorür 3,9 mg / I
Nitrat YOK

Plffâl» Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her markı dımıcana ile iicretsk değiştirilir.
2.599.999 TL

mtiAr AYYILDIZ SU ve GIDA
Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.
No : 132/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 49 41

(0.224) 513 49 42
Cep : (0.532) 277 51 10
Egemen AYYILDIZ

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 - 20.30
PAZAR GÖNÜ 10.oo - 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ
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Hastalıkları sakinleşerek kovun
Hastalıkların kaynağı 

. olan stres ye huzursu
zluğun, tedirgin edici 
duygular ve endişeler 
sonucu oluştuğunu 
belirten State of 
Newyork Üniversite- Â 
si'nden Prof Paul 
VVilson, "Gizli güç
lerinizi uyandırın" 
diyor.
Paul VVilson'un 
stesten ve gerginlik
ten uzaklaşıp mutlu
luğa ulaşmanın 
tavsiyeleri şöyle: 
"Gülümseyin: 
Gülümsemek 
yüzünüzdeki başlıca 
bütün kasları gevşetir. 
Aynı zamanda kendi
nizi iyi hissetmenize 
yardımcı olacak 
müthiş bir etki mey
dana getirir.
Bir parça sessizlik 
taşıyın: Bütün dikka
tinizi sessizliğe *• 
yöneltin. Bunun için 
önce sessiz bir köşe 
şeçin, sonra kon-, <■ 
santre olun.
Sessizliğin size/' 
geldiğini anlayacak
sınız, onu dinleyin.

Sonra da bu sessizliği 
gittiğiniz her yere 
götürün.
Sakin düşünün: Sakin 
düşüncelere sahip 
olun. Sakin manzar
alar hayal edin, sakin 
sesleri hatırlayın ve 
ne hissedeceksiniz 
tahmin edin, bakalım. 
En iyisi tahminle vakit 
geçirmeyip hemen 
uygulamaya başla
mak. En iyisi de bir 
deniz kenarında engin 
sulan seyretmek.
Denizin olmadığı 
yerde gökyüzünün 
derinliklerine baka
bilirsiniz.
Her şeyin içinde en 
iyiyi acayın: İnsanlar
da ve olaylarda en 
iyiyi aramâyı alışkan
lık haline getirin. Bu 
basit yaklaşımın sizi 
sakinliğe götürecek 
iyimserlik ve pozitiflik 
ürettiğini göre
ceksiniz.
İnsan olduğunuzu 
düşünün: Kusursuz 
ve mükemmel olmayı 
başkalarına bırakın. 
Ne olduğunuzu,kim 

olduğunuzu düşünün 
ve bulunduğunuz 
halden mujtlu olun, 
sonuç olarak daha 
rahat olacaksınız^ 
Zaman harcayın: Çok 
çalışan insanlar hiçbir 
zaman eğlenceli 
aktivitelerle vakit 
geçirmezler. Fakat, 
çok çalışan insanlar 
için eğlenceli geçirilen 
zaman, harcanmış 
vakit sayılmaktan çok 
uzaktır.
Nefesinizi dinleyin: 
Nefesinizin sesine 
konsantre olduğunuz
da, soluk alıp 
verdiğinizi gerçekten 
duyduğunuzda, kendi
nizi son derece 
huzurlu hissede
ceksiniz. Bunun içiYı 
derin soluklar ahn. Ve 
bir çiçeği kokladığınızı 
hayal ederek nefesi 
içinize çekin.

Vakti gelince endişe
lenin: Endişelerin 
çoğu gelecekle ilgi
lidir. Birçoğu asla 
gerçekleşmeyecek 
olayların etrafında 
dönüp durur. Bu 

nedenle yaşadığınız 
zamana konsantre 
olun. Böylece 'gele
cek' kendi başının 
çaresine bakacaktır. 
Nane için: Eğer daha 
uyarıcı olan kahve 
veya siyah çay içmeyi 
tercih ediyorsanız, 
sakinleşmeyi unutun, 
boşa harcanan zaman 
demektir.Ya da nane 
çayı gibi bitkisel çay
ları tercih ederek 
sakinleşmeye yardım
cı olun.
Hassas ayakkabılar 
giyin: Herhangi bir 
refleksolojist size 
gerçek rahatlamanın 
ayaklardan başladığını 
söyleyecektir. Açıkça 
görülüyor ki, rahat 
ayakkabılar giymek, 
hiç ayakkabı 
giymemiş olmak 
kadar rahatlatıcıdır. 
Tara ve tarat: Birinin 
saçlarını taramak için 
vakit ayırın. Daha 
iyisi, kendi saçlarınızı 
tarayın veya başkası
na taratın. Yavaşça, 
metotlu ve uzunca. 
(Taramak birkaç

sakinleştirici 
akupresür noktaya 
temas ederek mesaj 
etkisi yapar ve tekrar
lanması daha çok işe 
yarar.) 
Çocukları izleyin ve 
ders alın: Çocuklar
dan sakinlik (huzur) 
dersi ahn: Onların her 
anlarını, nasıl sadece 
ve sadece o anın 
zevki için yaşadık
larını seyredin.
Kendinizin de böyle 
olabileceğinizi 
düşünün.
Portakal çiçeği sprey
leyim Bir bardak 
maden suyuna 3 
damla portakal çiçeği 
yağı ekleyin ve rahat
lama ihtiyacı hisset
tiğinizde etrafa bir 
sprey ile sıkın.
Bebek gibi uyuyun: 
Uykunuzu engelleyen 
her şey kahve, kola, 
alkol sakin olabilme 

yeteneğinizi engeller. 
Bunları içmek yerine 
ihtiyacınız olduğu 
kadar uyuyabilmek 
için gereken ne ise 
onu yapın.
Daha az nefes alın:

> OldUkça rahatlamış 
bir insan dakikada 
sadece 5-8 defa 
nefes ahr. Nefesinizi 
bu kadar 
düşürdüğünüzde 
çabucak rastlayıp 
gevşeyeceksiniz. 
Güzellik saçın: 
Hayatta nereye 
giderseniz gidin, 
ne yaparsanız yapın, • 
bir parça güzellik 
katmak için gayret 
edin veya zaten 
varolan güzelliği 
geliştirin. 
Biraz gözyaşı dökün: I 
Ağlamanın hem duy- 
gusai, hem de fiziksel \ 
rahatlatıcı bir 
yanı vardır.

METAPEN
Dıışakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri 
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

<~RÖmâzân^ı
Şerifiniz 

^Mübarek Olsun,

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi,Mahallesi j
Dilek Sok. No: 49 Kartal / İSTANBUL g
Tel.02163872340/3 HatFax: 0 2163872343 11 İli A 1^ gg I
pİmaş a IVIJn |t u I nUJ

Kapı ve Pencere ABMİPVC PENCERE SİSTEMİ

ÜRETİCİ BAYİİ

Acjres . Turist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ 
Tel : (0.224) 573 10 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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Sayısal Loto yine 
rekora koşuyor

SSK’mn 5.5 katrilyon' 
alacağı var

Say sa ı t.'ne
rekoa <o$ »
haftc 'o <w bıi»»t
lere»-' /» lyor
lira ık at’ y» '»'n 
mesı t>ek pi 

Milli P '* Q< '»resi 
Genel 
Müdürh qı n< 
yapılan ıç *ia -vı 
göre, ge ,e h 
Sayısal Lot - t( s 
Topu ve Of Nı »a 
çekilişler ri«"/n 
sonuçlan* ı 
Sayısal L( î< da 
rilyon 57 •> ıly • 
SansTopı ’ la 
nilyar. On 
Numara’d? 1 < 10 
nilyar lira r ırıi'<ta
kı ikramiye t h.f 
'aya devre t 
Böylece 3 / id;»

HİZMETİNİZE AÇILDI

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

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

bu haftaya devreden 
ikramiye tutarı, 
3 trilyon lirayı aştı. 
İdare, geçen hafta 
ile birlikte 2 haftadır 
devreden Sayısal 
Loto'da 6 bilenlere 
bu hafta 6 trilyon 
liranın üzerinde 
ikramiye verileceği
ni tahmin ediyor. 
Bu rakamın, Şans 
Topu'nda 5+1 bilen
ler için en az 1 

trilyon lira, On 
Numara'da 10 bilen
ler için de en az 250 
milyar lira olması 
bekleniyor. Milli 
Piyango İdaresi, 
yoğun talepten 
kaynaklanacak 
kuyruklardan 
kaçınmak için 
sayısal oyunların 
şimdiden oynan
masını 
öneriyor.

SSK'mn, toplam 5 
katrilyon 619 trilyon 
477 milyar lira 
tutarında prim, 
gecikme zammı ve 
sosyal yardım 
zammı alacağı 
bulunuyor. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
SSK'ya 2 katrilyon 
11 trilyon 530 milyar 
lira, özel sektör 
kuruluşlarının ise 3 
katrilyon 607 trilyon 
947 milyar lira borcu 
bulunuyor.
SSK'mn, kamu 
kurum ve kuru
luşlarından 760 trily
on 540 milyar lirası 
prim aslı, 1 katrilyon 
82 trilyon 279 milyar 
lirası gecikme 
zammı, 168 trilyon 
711 milyar lirası ise 
sosyal yardım 
zammı olmak üzere, 
toplam 2 katrilyon 11 
trilyon 530 milyar 
lira alacağı 
bulunuyor.

Veli Göçer’e 25 yıl 
hapis cezası

Yalova'nın Çınarcık 
İlçesi'nde yaptırdığı 
binaların 17 
Ağustos depre
minde yıkılmasıyla 
195 kişinin ölümüne 
neden olduğu iddia 
edilen müteahhit 
Veli Göçer, "tedbir
sizlik ve dikkatsizlik 
sonucu birden fazla 
kişinin ölümüne 
neden olmak 
suçundan" toplam 
25 yıl hapis cezası
na çarptırıldı. 
Konya 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya, Veli 
Göçer ile müdahiller 
Salim Çakır, 
Mustafa Ergüden ve

KIT'lerin kuruma 82 
trilyon 306 milyar 
lirası prim aslı, 67 
trilyon 74 milyar 
lirası gecikme 
zammı olmak üzere 
toplam 149 trilyon 
380 milyar lira;
belediyelerin 631 tri
lyon 85 milyar lirası 
prim aslı, 986 trilyon 
60 milyar lirası 
gecikme faizi olmak 
üzere toplam 1 katri
lyon 617 trilyon 145 
milyar lira; kamu 
kurum ve kuru
luşlarının ise 47 tri
lyon 149 milyar lirası 
prim aslı, 29 trilyon 
145 milyar lirası ise 
gecikme faizi olmak 
üzere toplam 76

Şehriban Ergüden 
ile taraf avukatları 
katıldı. Tutuksuz 
yargılanan Can 
Göçer ile Zafer 
Coşgun, duruşmaya 
katılmadı.
Veli Göçer, 
Yalova'nın Çınarcık 
ilçesi'nde yaptırdın 
binaların 17 

trilyon 294 milyar 
lira borcu var. 
Özel sektör kuru
luşlarının SSK'ya 1 
katrilyon 720 trilyon 
155 milyar lirası 
prim aslı, 1 katrilyon 
887 trilyon 792 mil
yar lirası ise 
gecikme zammı 
olmak üzere, toplam 
3 katrilyon 607 trily
on 947 milyar lira 
borcu bulunuyor. 
Kamu kurumlarının 
borcu SSK'mn 
toplam alacaklarının 
yüzde 33.8'ini, 
özel sektör kuru
luşlarının borçları 
ise yüzde 
66.2'sini 
oluşturuyor.

Ağustos depre
minde yıkılmasıyla 
195 kişinin ölümüne 
yol açtığı gerekçe 
siyle "tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik sonucu 
birden faz a Kişinin 
ölüm**- » «eden 
c >uçii''<ian" 

ptam ' « napis 
ez * ■ çarptırıldı.
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İlköğretimde sınav reformu
ilköğretim 
Yönetmeliği'nde 
değişiklik yapıldı. 
Yönetmelikte, sınavlar
la ilgili köklü değişik
liğe gidilirken 'kop 
yacıya sıfır* verilecek. 
Seviye Tespit'e katılma 
zorunluğu kalkarken 
sınıf kalma ve geçme 
de kıstas değişti. 
İlköğretim okullarında 
da kopya çeken öğren
cilere "not" cezası 
geldi. Sınavlarda kopya 
çeken ilköğretim 
öğrencilerine kınama 
cezası yerine, not 
olarak "sıfır" 
verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), İlköğretim 
Kurumlan 
Yönetmeliği'nde 
değişiklik yaptı. 
Yönetmelik değişikliği, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak, bir 
maddesi hariç 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmelikte, yazılı ve 
sözlü sınavlarla ilgili 
düzenlemede köklü 
değişikliğe gidildi. 
Ortaöğretim okulların
da uygulanan kopya 

çeken öğrenciye 
"sıfır" not cezası, 
ilköğretime de geldi. 
Yönetmeliğin, 
"Yazılı ve Uygulamalı 
Sınavlar" başlıklı mad
desine, "Kopya çeken 
öğrenciye not olarak 
sıfır verilir. Ayrıca 
durum, ders öğret- 
menince okul yöne
timine bildirilir. 
Öğrencinin durumu, 
öğrenci değerlendirme 
kuruluna gitmeden 
müdür yardımcısı, ders 
öğretmeni, rehber 
öğretmen, veli ve 
öğrencinin katılımıyla 
değerlendirilir" fıkrası 
eklendi. Eski yönet
melikte kopya çeken 
öğrenciye sadece 
"kınama" cezası ve 
rilmesi öngörülüyordu. 
ÖĞRENCİLER ARTIK 
KAYNAK BELİRTECEK 
Geçerli bir özrü 
olmadan sınava katıl
mayan veya ödev ve 
projesini belirlenen 
süre içinde ders öğret
menine teslim etmeyen 
öğrencilere de not 
olarak "sıfır" verilecek. 
Öğrenciler ödev ve 
projelerini yararlandık

ları kaynak ve kişileri 
de belirterek, öğret
menin belirleyeceği 
süre içinde teslim 
edecekler.
SÖZLÜ NOTLARI 
"Sözlü Notu Verilmesi" 
başlıklı maddeye de 
"öğrencinin sözlü not
ları ile yazılı notlarının 
arasındaki farkın 
birbiriyle uyumlu 
olması gerektiği" 
hükmü konuldu.
Yeni maddede şöyle 
denildi: "Yazılı ve sözlü 
notlarının birbiri ile 
uyumlu ve aralarındaki 
farkın izah edilebilir 
olması gerekir.
Sözlü notlarının ortala
masının, yazılı 
notlarının ortala
masının altında 
veya aralarında izah 
edilemeyecek bir farkın 
bulunması durumunda 
ders öğretmeni, rehber 
öğretmen ve okul 
yönetimince bu farkın 
nedenleri araştırılarak 
gerekli önlemler alınır." 
SINIFTA KALMA VE 
GEÇME
Yönetmeliğin "öğrenci 
başarısının değer
lendirilmesi" başlıklı 

maddesinde de 
değişiklik yapıldı. 
Buna göre, ilköğretim 
okullarında 1, 2 ve 3. 
sınıf öğrencilerinden 
bir üst sınıfta güçlük
lerle karşılaşabilecek 
olanların durumu, ders 
yılı sonunda okul 
müdürünün veya 
görevlendireceği 
müdür yardımcısının 
başkanlığında sınıf 
öğretmeni ile varsa 
okulun rehber öğret
meni tarafından 
görüşülerek sınıf 
geçmelerine veya 
yetiştirme kursuna 
alınmalarına karar ve 
rilecek. Eski yönet
melikte, söz konusu 
durumdaki 1, 2 ve 3. 
sınıf öğrencilerinin 
yetiştirme kurslarına 
alınacaklarına ilişkili 
hüküm bulunmuyordu. 
4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar
da da ders yılı sonun
da başarısız dersi veya 
dersleri bulunan 
öğrencilerin durumu 
şube öğretmenler 
kurulunda, 4 ve 5. 
sınıflarda şube öğret
menler kurulunun 
oluşamaması halinde

ise okul müdürünün 
veya görevlendireceği 
müdür yardımcısının 
başkanlığında sınıf 
öğretmeni ile varsa 
okulun rehber öğret
meni tarafından şu 
kararlar alınacak: 
- öğrencinin başarısız 
olduğu ders ya da der
slerden bir üst sınıfa 
devam etmesine veya 
sınıf tekrarına, 
- Öğrencinin başarısız 
olduğu ders ya da der
slerden bir üst sınıfı 
başarabileceği değer
lendirilen ders/dersler- 
den sınıf geçmesine, 
diğer derslerden ise 
yetiştirme kursuna 
alınmasına.
YETİŞTİRME KURSUN
DA BAŞARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Bir öğrencinin 
yetiştirme kursuna alı
nacağı ders sayısı 
3'ten fazla olamayacak. 
Yetiştirme kursu 
sonunda 1, 2 ve 3. sınıf 

öğrencileri için sınav I 
yapılmayacak. Bu 
öğrencilerin bir üst 
sınıfta güçlüklerle 
karşılaşıp 
karşılaşmayacaklarına [ 
okul müdürünün veya 
görevlendireceği 
müdür yardımcı sının ! 
başkanlığında sınıf 
öğretmeni ile varsa 
okulun rehber 
öğretmeni tarafından 
öğrenci başarısının 
değerlendirilmesi 
esasları doğrultusun ' 
da karar verilecek. 
4, 5, 6, 7 ve 8. 
sınıflarda yetiştirme i 
kursu sonunda sınav 
yapılacak. Bu 
sınavlarda başarılı 
olanlar bir üst 
sınıfa devam 
edecekler. Başarısız 
ders/dersleri bulunan ,! 
öğrencilerin 
durumu ise yetiştirme 
kursu sonunda şube > 
öğretmenler kurulunda^ 
görüşülecek.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI,

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Trafik kazaları can alıyor
Trafik Güvenliği 
Kurulu Başkanı 
Abdullah Bolcu, 
Dünya Sağlık örgütü 
verilerine göre her yıl 
trafik kazalarında 1 
milyon insanın 
öldüğünü 20 milyon 
insanın ise yara
landığını bildirdi 
2. Trafik Şurası'nda 
bir konuşma yapan 
Karayolları Trafik 
Güvenliği Kurulu 
Başkanı ve Emniyet 
Genel Müdür 
Yardımcısı Abdullah 
Bolcu, trafik güvenliği 
sağlamanın en önemli 
unsurunun insan 
olduğuna dikkat çek
erek 2004 Trafik 
Yılı'nda insan unsuru
nun bilgi düzeyinin 
yükseltmek için 
çeşitli kampanyalar 
düzenlediklerini ifade 
etti. Düzenlenen kam
panyalardan 'Lastik 
ve Yol Tutuş 
Kampanyası' kap
samında 36 bin araçta 
yapılan diş derinliği 
sayımında sürücü
lerin yüzde 74"ünün 
kış mevsiminde dahi 
yaz tipi lastik kul
landıklarının belir
lendiğini söyleyen 
Bolcu, araçlarının 
yüzde 31.8'inin lastik 
derinliklerinin ise risk 
düzeyi olan 3mm'nin 
altında olduğunu kay
detti. Bolcu, emniyet 
kemeri kullanımının 
artırılması için düzen
lenen kampanyada 
sürücülerin şehir- 
içinde yüzde 17, 
şehirdışında yüzde 60 
oranında emniyet 
kemeri takmadığının

tespit edildiğini hatır
lattı. Dünya Sağlık 
örgütü verilerine göre 
her yıl trafik 
kazalarında 1 milyon 
insanın öldüğünü 20 
milyon insanını ise 
yaralandığını ifade 
eden Bolcu, bu kayı
plarının yüzde 
30'unun gelişmiş, 
yüzde 70'inin ise 
kalkınmakta olan 
ülkelerde meydana 
geldiğini anlattı. 
2003 -2004 yılı ilk 
sekiz ayında trafik 
kazalarında yüzde 
16.67, ölümlerde 
yüzde 12.73, yaralan
malarda da yüzde 
15.91 oranında artış 
meydana geldiği ifade 
eden Bolcu, bunun 
nedenin ise ülkedeki 
ahm gücünün artışıy
la birlikte araç kullan
ma eğilimindeki artış 
olduğunu söyledi. 
Bolcu, son 4 yılın ilk 
sekiz aylık dönem
lerinde trafiğe çıkan 
araç sayısının 2001 
yılında 162 bin 004, 
2002 yılında 100 bin 
545 ve 2003 yılında 
186 bin 834 iken 2004 
yılında 550 bin 600'e 
yükselerek bir önceki 
yıla göre yüzde 195 
oranında arttığını kay
detti. Trafik yoğun
luğunun ise yüzde 19 
arttığının tespit 
edildiğini söyleyen 
Bolcu, bu artışın oto
mobillerde yüzde 27, 
ağır tonajlı taşıtlarda 
ise yüzde 41 oranında 
gerçekleştiğini bildir
di. Karayolları Genel 
Müdürü Hicabi Ece 
ise Türkiye'de taşı-

macılığının yüzde 
90'lara varan kısmının 
karayolu ile yapıl
masının dünya 
ülkelerinde örneğinin 
görülmediğini 
belirterek özellikle 
yolcu taşımalarında 
hafif yük ve kısa 
mesafeli taşımalarda 
karayolu ulaşım sis
teminin diğer ulaştır
ma sistemleri içindeki 
payının yakın gele
cekte önemli oranda 
değişmesinin 
mümkün olmadığının 
görüldüğünü söyledi. 
Ece, Türkiye'de bin 
kişiye düşen otomobil 
sayısının 120 iken 
gelişmiş ülkelerde bu 
sayının yaklaşık 600 
olduğuna dikkat çek
erek ekonomik 
gelişime bağlı olarak 
araç sahipliğinin 
giderek artacağını ve 
buna paralel olarak 
karayolu ulaşım 
talebinin de yüksele
ceğini ifade etti. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün 
bütçesinin 196O'lı yıl-' 
larda genel bütçeden 
aldığı payın 
yüzde 13'lerde iken 
günümüzde yüzde 
1.5'ler düzeyine 
düştüğünü ifade 
eden Ece, bunun 
yeni finansman 
modelleri oluşturma 
gerekliliğini gündeme 
getirdiği ve 
kısıtlı kaynaklarının 
verimli kullanılmasını 
gerektiren kamu 
yatırımlarına 
yönelriıeyi 
zorunlu* kıldığını 5 
kaydetti.

KAYIP
Bursa Bağkur İl Müdürlüğünden aldığım Bağkur 

sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.
İSMAİL ADATEPE

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlik Sporuna Hizmet Edenler

Gemlik sproruna hizmet edenler derken* Sümerspor’un ilk 
başkanını tanımak lazım.

Kulüp Başkanı İbrahim Atasoy’u rahmetle anmak isterim.
Arkadaşları İskender H.Başık , M Özergen, Kadri Karakurt, 

Ferit Usluoğlü ve diğerleri.
Muharrem Atasoy emekli olduktan sonra Sayın Mehmet Arı 

ve dışarıdan Gümrük Müdürü Hüseyin Sandıkçı.
1961 yılında Sümerspor’a gelen ölene kadar İsmet kardeşleri.
Gemlikspor kurulduktan sonra sayın Seyhan Aydın, Mecdi 

Nakacı, Kemal Akıt, Mahin Gencer, Zeki Gemicioğlu, Faruk 
Güzel.

Başkanların altında genel kaptan olarak uzun müddet çalışan 
Soner Aymergen’i anmadan geçemem.

Şu andaki Başkan Sayın Mehmet Turgut, altı seneden beri
Gemlikspor’un içinde . ı *

Gemlik gençliğine birşeyler verebilmek için elinden geleni 
yapıyor.

Kimsenin sahip çıkmadığı bu günlerde, kulube sahip çıkması 
takdire şayandır.

Gönül isterki daha evvel yanında spordan anlayanlar olsaydı.
Ölenlere tanrıdan rahmet sağ olanlara sıhhat dilerim.
Sayın Gemilk’lilere çağrı, 
Gemlikspora üye olun.

İhsan Ünlü ve Zeytinspor

Bugünkü ZeUinspor Başkanı Sayın İhsan l nlü'vü \az
madan geçemem.

Bugün seksen adet gence spor yaptırıyor.
Bayan futbol, bayan voleybol ve erkekler basketbol dal

larında faaliyetleri var.
Bütün masraflar İhsan Ünlü tarafından karşılanıyor.
Gönül arzu ederki İhsan Ünlü’ye yarıdımcı olalım, velilere 

Çağrı.
Sağ olasın Ihsan teşekkürler.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ

DERNEĞİMİZDE TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU 
VE GİTAR KURSU ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAKTIR 
KATILMAK İSTEYENLERİN 8 KASIM 2004 TARİHİNE 
KADAR DERNEĞİMİZE BAŞVURMALARI GEREKİR

GÜRLE İŞ HANI KAT: 3 NO: 110
PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, CUMA SAAT: 14.00 -16.00 ARASI

İRTİBAT TEL : 514 47 82 KATILIM ÜCRETSİZDİR

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

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL:51326 10

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83



22 Ekim 2004 Cuma Sayfa 10
HHHGÜNLÜK SİYASİ GAZETE HH

Türkiye yolsuzlukta 77. şırada
Türkiye, “rüşvet ve 
yolsuzluk algılama 
endeksi temiz ülke” 
sıralamasında 146 
ülke arasında 77. 
sırada yer aldı. Öte 
yandan geçen yıl 10 
üzerinden 3.1 olan 
yolsuzluk derecesi, 
bu yıl 3.2'ye 
yükseldi.
Uluslararası 
Saydamlık 
örgütü'ün 
(Transparency 
International) 
Türkiye bölümü 
olarak faaliyet 
gösteren Toplumsal 
Saydamlık Hareketi 
Derneği'nde düzen
lenen basın toplan
tısında Dernek 
Başkanı Erciş 
Kurtuluş, endeksin 
bugün aynı anda 
130 ülkede açık
landığını söyledi. 
Kurtuluş, şunları 
kaydetti: 
“Türkiye, '2004 
Rüşvet ve Yolsuzluk 
Algılama 
Endeksi'nde 'temiz 
ülke1 2 * * * * 7 sıralamasında 
146 ülke arasında 
77. sırada yer aldı. 
Türkiye, geçen yıl 
da 133 ülke arasın
da 77. sıradaydı. 
Ancak önemli olan 
sıradan çok, 10 
üzerinden verilen 
yolsuzluk derecesi. 
Geçen yıl 10 
üzerinden 3.1 olan 
yolsuzluk derecesi,

Gaziler ile vatani 
hizmet tertibinden 
aylik alanların 
maaşları 1 Ocak 
2005'ten itibaren 
yüzde 7 oranında 
zamlanacak. 
TBMM'ye sunulan 
2005 yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı, 
istiklal Savaşı, Kore 
ve Kıbrıs Gazileri 
ile vatani hizmet 
tertibinden aylık 
alanların maaş 
göstergelerini de 
yeniden düzenledi. 
Tasarı ile gaziler ve 
vatani hizmet tert
ibinden aylık alan
ların maaş 
göstergeleri 1 Ocak 
2005'den itibaren 5 
binden 5 bin 150'ye 
çıkarıldı. Dul 
eşlerin halen 4 bin 
olan gösterge 
rakamı 4 bin 125, 
diğer yakınların 2 
bin 750 olan 
gösterge rakamı da
2 bin 850 olarak
belirlendi.
Gösterge artışının 
yanı sıra memur
maaş katsayısının
da*38 bin 610'dan 
40 bin 100*e çık
masıyla, gazi, dul 
ve yetim maaşları, 
Ocak ayında yüzde
7 oranında artış 
görecek. Bu durum

Mye’nin turizm geliri arttı
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, 2004 yılı 
3. dönem 'Çıkış 
Yapan Ziyaretçiler 
Anketi' çalışma 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, 2004 yılı 
Temmuz-Eylül döne
minde Türkiye'nin 
turizm geliri 7 milyar 
661 milyon 144 bin 
237 dolar hesap
landı. DİE'nin 
Merkez Bankası ve 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı işbirliğiyle 
yaptığı bu çalışma ile 
turizm sektöründeki 

bu yıl 3.2'ye yüksel
di. Mütevazı de olsa 
bir artışın olması, 
Türkiye'nin bu konu
da iyiye doğru git
tiğini gösteriyor.” 
Bu araştırmanın, 
aralarında Columbia 
Üniversitesi, Dünya 
Bankası'nın bulun
duğu 12 bağımsız 
araştırma kuruluşu 
tarafından gerçek
leştirildiğini anlatan 
Kurtuluş, bu kap
samda ülkelerde 18 
anket uygulandığını 
bildirdi.
Kurtuluş, Türkiye'ye 
ilişkin 13 anketin 
uygulandığını ifade 
ederek, “Bu 
anketler, daha çok 
Türkiye ile ticari iş 
yapan uluslararası 
kuruluş temsilciler
ine uygulandı. 
Bunun yanı sıra 
Türkiye'de de, bizim 
gibi sivil toplum 
örgütleri ve bazı 
işadamları ile de 
görüşmeler yapıldı” 
dedi.
Erciş Kurtuluş, 
Finlandiya'nın bu yıl 
da birinciliği bırak? 
madiğim vurguladı. 
“Türkiye'nin alt 
sıralarda yer 
almasının neden- 
leri”ne ilişkin görüş
lerini de anlatan 
Kurtuluş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Milletvekili 
dokunulmazlığının

gelişmeleri izlemek, 
ayrıntılı bilgi der
lemek ve Türkiye'nin 
turizm gelirini 
hesaplamak 
amaçlanıyor. 'Çıkış 
Yapan Ziyaretçiler 
Anketi' yabancı 
ziyaretçiler ve yurt 
dışında ikamet eden 
vatandaş ziyaretçilere 
uygulandı ve çalışma 
sonucunda yabancı 
ziyaretçilerden 5 mil
yar 550 milyon 623 
bin 126 dolar, yurt 
dışında ikamet eden 
vatandaş ziyaretçiler

kürsü dokunulma
zlığı ile sınırlandırıl- 
masının gerçek
leştirilememesi, 
Siyasi Ahlak 
Yasası'mn çıkanla? 
maması, yargıdaki 
kirlenmenin yolsu
zluk odaklarına güç 
ve cesaret verecek 
düzeye çıkması, 
toplumsal ahlakın 
giderek zayıflaması, 
siyasi partilerde, 
yargıda, bürokrat 
side 'benim hırsızım 
iyidir' anlayışının ve 
katı mesleki koru? 
macıhğın önlene
memesi, her vesi
leyle çıkarılan af 
kanunlarıyla yolsu
zluğun özendirilme
si, yolsuzluklara 
karşı çıkanların kar
alama kampanyaları 
karşısında yalnız 
bırakılmaları;” 
“TERSİNE 
DÖNÜŞÜN 
NEDENLERİ”
“Bu sebeplerin >4'te 
1’inin bile bir 
ülkenin 'kirli sayıl
ması' için yeterli 
olduğunu” kayde
den Kurtuluş, 
“Türkiye'nin yolsu
zluk derecelerinde 
son yıllarda görülen 
kötüleşme eğilimin
deki tersine 
dönüşün” nedenleri
ni de şöyle açıkladı: 
“Hükümetin AB 
sürecinde 
yolsuzlukla

den ise 2 milyar 110 
milyon 521 bin 111 
dolar turizm geliri 
hesaplandı. 7 milyar 
661 milyon 144 bin 
23 7 dolarlık turizm 
gelirinin 5 milyar 
689 milyon 500 bin 
196 dolarını kişisel 
harcamalar, 1 milyar 
971 milyon 644 bin 
041 dolarını ise 
paket tur harca
maları oluşturuyor. 
2004 yılı 3. dönem 
turizm geliri, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 

mücadeleye ilişkin 
yasal düzenlemeleri 
ele almayaıve 
gerçekleştirmeye 
başlaması, fınans 
sektöründe 
yapılaşan yolsuzluk 
ve hortumlama 
mekanizmasının 
kontrol.altına alın? 
maya.ve yolsuzluk
ları yapanların ceza
landırılmasına, 
başlanması, bazı 
büyük yolsuzluk 
iddialarının 
TBMM'de yeniden 
ele alınarak Yüce 
Divan kuruntuna* 
işlerlik kazandırıl
ması, Bilgiye Erişim 
Yasası'hın sinirli 
biçimde de olsa 
hayata geçirilmesi.” 
Kurtuluş, 
“Türkiye'nin 'temiz 
ülke' olabilmesi için 
derecesinin en<kısa 
zamanda 6'ya çık? 
ması gerektiğini” 
vurgulayarak, “bu. 
sürecin hızlandırıl
ması için 
Yolsuzlukla 
Mücadele Kanunu 
tasarısının kap
samının 
genişletilmesi, 
Siyasi Ahlak 
Yasası'nın ivedilikle 
çıkarılması, teftiş 
kurullarının kaldırıl
masına yönelik 
karardan 
vazgeçilmesini 
beklediklerini” 
sözlerine ekledi.

toplamda yüzde 
8.9'luk, yabancı 
ziyaretçi harca
malarında yüzde 
13i 'lük artış 
yaşanırken, vatandaş 
ziyaretçi harca
malarında ise 
yüzde 0.4'lük 
azalış oldu. Alt 
harcama grupları 
toplamı 
itibariyle, paket 
tur harcamalarında 
yüzde 19. l'lik, 
kişisel harcamalarda 
ise yüzde 5.8'lik 
artış kaydedildi

Gazi maaşlarına 
yüzde 7 zam

Bebeğinizin sağlığı için, 
bebeğinize biberon ya da 

yalancı emzik vermeyiniz j
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

(Bebek Dostu Hastane)

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
abone olun

OKUYUN OKUTUN-

ise gazilere 13 
milyon 465 bin lira 
bir maaş artışı 
sağlayacak. 
Kurtuluş Savaşına 
katılarak istiklal 
Madalyası verilen 6 
gazinin de araların
da bulunduğu 52 
bin 745 gazinin 
halen 193 milyon 
50 bin lira olan 
aylık maaşı, yıl
başında 206 milyon 
515 bin lira olacak. 
Temmuz'da ise yine 
katsayı artışı ile bir
likte gazi maaşları i 
214 milyon 240 bin 
liraya yükselecek. 
Vatani hizmet tert
ibinden aylık alan
ların dul eşlerinin 
halen 154 milyon 
440 bin lira olan 
aylık maaşları da 
Ocak ayında 165 
milyon 412 bin 
liraya, Temmuz'da. 
ise 171 milyon 600 
bin liraya çıkacak^ 
Vatani hizmet tert
ibinden aylık alan
ların diğer yakın
larının halen 106 
milyon 177 bin 
500 lira olan 
maaşları ise 
Ocak'ta 114 milyon 
285 bin lira, 
Temmuz'da da 118 
milyon 560 bin lira 
olacak.
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Salık mutluluk hormonu salgılatıyor
Balıktaki omega-3 
yağının mutluluk 
duygusu üzerinde 
etkili olan serotonin 
miktarını artırdığı 
bildirildi, 
İtalya'da yapılan bir 
araştırmada, çok 
miktarda balık 
tüketen ülkelerde 
depresyonun azaldığı 
ortaya çıkarken, 
uzmanlar özellikle 65 
yaşın üzerindeki 
insanlara daha fazla 
balık yemelerini 
tavsiye ediyor.
Omega-3 yağının 
yetersiz alınmasıyla 
kandaki serotonin 
seviyesinin düşük 
olması arasında

Migreni olanlara Ramazan uyarısı
Trabzon Numune 
Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Dr. Metin 
Güzelcik, migreni 
olanlara uyarılarda 
bulunarak oruç tutan 
migrenlilerin sahur
da mutlaka yemek 
yemeleri gerektiğini 
söyledi.
Dr. Güzelcik, konuyla 
ilgili yaptığı açıkla
mada, migrenin 
genetik bir hastalık 
olduğunu, ancak bu 
hastalığı bir çok fak
törün tetiklediğini 
ifade ederek, migreni 

bağlantı olduğu belir
tildi. Mutluluk duy
gusu üzerinde etkili 
olan serotoninin 
düşük olması ise 
depresyona davetiye 
çıkarıyor.
Yeni Zelanda, 
Kanada ve Almanya 
gibi omega-3 yağının 
az tüketildiği ülkel
erde depresyon oranı 
yüzde 5 iken, 
Japonya ve Tayvan 
gibi yeterli seviyede 
omega-3 'ün 
tüketildiği mem
leketlerde bu oran 
yüzde 1 civarında. 
Amerika'da 44 kişi 
üzerinde yapılan 
araştırmada, günde 

olanların özellikle 
sigara ve çaydan

-jızak durmalarını 
tavsiye etti.
Bazı gıdalarında bu 
hastalığı tetiklediğini 
ifade eden Dr.
Güzelcik, "Migren 
orta veya şiddetli zon- 
klayıcı tarzda ağrı 
ataklarıyla seyreden 
ve çoğulumun bu 
ağrı atakİdrı bulantı, 
kusma, ışıktan ve ses
ten rahatsız olmanın 
da etkilediği bir baş 
ağırısı türüdür.
Migren genetik bir

100 gram balık yağı 
alınmasının 4 ay 
sonra depresyonu 
azalttığı ortaya çıktı. 
Bir başka araştır
maya göre, kandaki 
yüksek Dha seviyesi 
(omega-3 yağının bir 
bileşimi), beyin 
sıvısındaki 
rahatlık, mutluluk 

hastalıktır ve ağrı 
ataklarını bir çok 
faktör tetikleyebilir. 
Bu faktörlerin başın
da sigara ve çay 
başta olmak üzere 
bazı yiyecekler gelir. 
Özellikle kolalı içe
cekler, çerez türü 
gıdalar, tatlılar, 
domates, peynir, 
turşu, sakatatlar, por
takal, muz ve don
durma bu gıdalardan 
bazılarıdır. Hayat 
tarzı değişiklikleri 
çok yada az uyuma, 
aç kalma veya çok 

histeriyle bağlantılı 
önemli bir sinir 
iletkeni olan 
serotonini artırıyor. 
11 ülkede 
yürütülen araştır
malar, depresyon 
oranıyla tüketilen 
balık miktarının ters 
orantılı olduğunu 
gösteriyor.

yemek yeme, stres 
hava değişiklikleri ve 
başta doğum kontrol 
hapları olmak üzere 
bazı ilaçlarda 
migrenin 
başlamasına neden 
olabilir. İftar 
yemeğinde aşırı 
yemek yemekten 
kaçınmak, iftar son
rasında sigara ve 
çay en aza indirmek 
ve mutlaka sahur 
yemeğini yemekle 
bu riski en aza 
indirebiliriz " dedi.

Aşırı enerjik kişilerde 
depresyon riski

Yoğun araştırmalara 
rağmen gerekçeleri 
henüz tam olarak 
bilinmeyen 
'Depresyon 'un belir
tileri sadece bitkin
lik, sebepsiz üzgün
lük veya ağlama kri
zleri değil. Sağlıklı 
görünen, sosyal yön
leri gelişmiş insan
lara da depresyon 
teşhisi konabiliyor. 
Bunun belirtisi ise 
aşırı enerjik olma. 
Alman Çocuk ve 
Gençlik Psikiyat risi, 
Psikosomati ve 
Psikoterapi
Birliği'nden edinilen 
bilgilere göre, 
Almanya 'da tedavi 
görmesi gereken 
depresyon hasta
larının sayısı 4 mily
ona yaklaşıyor. Özel
likle 15 ila 44 yaş 
grubunda çok sayıda 
vakaya rastlanıyor. 
Çeşitli aktiviteler ile 
depresyonu kontrol 
altına almak 
mümkün olabiliyor. 
Ancak, kendilerini 
kötü hissettikleri 
zaman aktivitelere 
sarılan insanlar, 
bazen öyle bir nok
taya geliyor ki, 
vücutlarının gücü, 
'kötü hiş-aktivite',

'daha kötü his-daha 
fazla aktivite' kısır 
döngüsünü kaldır
maya yetmiyor.
Uzmanlar, günümüz 
toplumunda başarılı 
insan imajını kısaca 
şöyle özetliyor: 
Mesleğinde başarılı, 
etrafında sevilen, 
geniş bir sosyal çevr
eye sahip, düzenli 
olarak spor yapan... 
Bu insanlar birçok 
kişi tarafından 
sevilmekle kalmayıp, 
üstiıne üstlük enerji 
dolular. Ancak, 
bütün bu göz 
kamaştırıcı ve 
imrendirici özellik
lerin altında hiç bek
lenmedik şekilde 
depresyon rahatsı
zlığı yatabiliyor.
Sadece hu insanların 
çevresi değil, uzman
lar dahi hu rahatsı- 
zhğın-farkına Yara
mayabiliyor. ( ünkü 
hastalarda bitkinlik, 
sebepsiz üzgünlük ve 
sık sık ağlama gibi 
bilinen depresyon 
belirtilerine rastlan
mıyor. Tanı tersi, hu 
hastalar olumsuz 
duygularla yakından 
uzaktan ilgileri yok
muş izlenimi 
uyandırıyor.

Tırnak yemek duygusal bir sorundur NÖBETÇİ EÇtm
Tırnak yemenin duy
gusal bir sorun 
olduğunu belirten 
uzmanlar, özellikle 
aileleri tarafından 
azarlanan çocukların 
tırnaklarım daha fazla 
yediklerini kaydettiler. 
Tırnak yeme alışkan
lığı sıklıkla çocuklarda 
görülmesine rağmen 
yetişkinlerde de 
görülen bir davranış. 
Tırnak yeme alışkan
lığının çocuklarda 3-4 
yaşlarında başladığını 
vurgulayan uzmanlar, 
"Bu aynı zamanda 
öğrenilmiş bir 
davranıştır. Ailesinde 
tırnak yeme davranışı 
olan bir çocuk bunu 
kopyalayabilir"

dediler. Uzmanlar, tır
nak yemenin diğer 
nedenlerini ise şöyle 
sıraladılar: "Ev 
ortamındaki aşırı 
baskıcı tutumlar ve 
kuralcı yapı sonuçta 
güvensizlik gösterge
sidir. Çocuğun 
azarlanması, toplum 
içinde aşağılanması, 
ona yaşına uygun 
sorumluluk ver
ilmemesi (mesela 
odasını toplaması, 
kahvaltıyı hazırlaması, 
gibi basit ev işleri), 
kardeşler arasında 
taraf tutma, ana baba 
ilgisizliği, yaşamış 
olduğu korkular gibi 
nedenler çocukta tır
nak yeme davranışını

tetikler".
Çocukta gerginlik ve 
huzursuzluk oluşturan 
nedenlerin titizlikle 
araştırılmasını öneren 
uzmanlar, sonuçta tır
nak yemenin duygusal 
bir sorun olduğunun 
altını çizdiler.
Azarlamak, korkut
mak, başkalarını 
örnek göstermek veya 
çocuğu tehdit etmenin 
sorunu çözmeyeceği 
gibi daha da ağır
laştıracağını anlatan 
uzmanlar şu 
temel görüşü 
dile getiriyor: 
"Onları, korku ve 
kaygı oluşturabilecek 
film, video, atari 
gibi faaliyetlerden

uzak tutmak 
gerekir. Ebeveynler 
çocuklarının önünde 
asla kavga etmeme
lidirler. Ederlerse bile 
bu bir alışkanlık 
haline gelmemeli 
anlaşmazlık nedenleri 
çocuğa uygun bir dille 
açıklanmalıdır. Sorun 
uzun sürerse bir 
uzmanla yüzyüze 
görüşülmeli.
Çocuklar yeni ortam
lara ve yeni kişilere 
uyum göstermekte 
zorluk çekmezler. Ve 
çocuklarda bazı 
davranış biçimlerinin 
soruna dönüşmesine 
neden olan 
yetişkinlerdir ".
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Öİaıl seçimleriçekişmeli geçiyor
Seyfetin SEKERSOZ

Okul Projesi ve 
Demokrasi anlayışı 
olarak adlandırılan 
ve Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
okullarda başlatılan 
seçim yarışmaları 
çekişmeli geçiyor. 
Celal Bayar A nadolu 
Lisesi'nde bir haf
tadır süren propa
ganda çalışmalarının 
ardından yapılan 
seçimlerde H.
Hüseyin Baykoz

Okul Meclis 
Başkanlığına seçildi. 
Sekiz adayın 
katıldığı seçimlerde 
sabah erken 
saatlerde okula 
gelen öğrenciler 
başkan adayları için 
sandık başında oy 
kullandılar.
509 öğrencisi bulu
nan Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 5 
öğrenci oy kullan
mazken 7 oy geçer
siz sayıldı.

504 öğrenciden 
141'inin oyunu alan 
H. Hüseyin Baykoz 
okulun yıl sonuna 
kadar Meclis 
Başkanı oldu.

Lale Kemal Kılıç’ta öğrenciler demokrasiyi öğrendi
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulunda 
dün sandık başına 
giden 110 öğrenci 
demokrasi bilinciyle 
yeni meclis başkan- 
larını seçtiler.
Üç başkan adayının 
katıldığı seçimde 
küçük ellerin itinayla 
mühürlediği oylar ile 
8/B sınıfından Elif 
Ayyıldız aldığı 607 
oyla Okul Meclis 
başkanlığına seçildi. 
Okuldaki sınıflara 
yerleştirilen sandık
ların başına giden 
küçük seçmenler

Elif Ayyıldız, Melike 
Güneş ve Muharrem 
Karslı arasında 
seçim yapmakta 
zorlandılar. 
Seçimden zaferle 
çıkan Elif Ayyıldız, 
yapacakları çalış
maları sıralarken 
öncelikle öğretmen
lerin öğrencilere 
anlayabilecekleri 
gibi ders anlat
malarını istedi. 
Ayyıldız, Ayrıca kan
tinden aldığımız 
yiyecekleri nerede 
yiyeceğimizi bilemiy
oruz, bu konuda

müdürümüzle 
konuşarak okul 
bahçesinde boş 
bulunan yere piknik 
masaları kurmalarını 
isteyeceğim" dedi.

Meclis 
Başkanı 

seçilecek

Büyükşehir statüsünde olan ilçelerde Milli Eğitim Müdürlükleri gözetiminde Kasım ayının ilk haf
tasında yapılacak başkanlar arası seçimde en fazla oy alacak 3 aday İl'e gönderilecek ve burada 
yapılacak seçimlerde Okul İl Meclis Başkanı seçilecek. İl meclis Başkanı seçilecek öğrenci 
Ankara'ya giderek TBMM'de siyasilerle görüşerek onların oturumlarına katılacak ve bilgiler alarak 
öğrenci arkadaşlarının sorunlarını iletme olanağı bulacak.

Fakirlere yardım kampanyası başlatıldı'
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
başkanlığında 
muhtaç vatandaşlar 
için yardım 
kampanyası 
başlatıldı.
Kampanya için yazılı 
açıklamada bulunan 
Baygül, Belediye 
Başkanlığınca 
Ramazan ayı 
boyunca 1500 kişiye 

gıda ve iftar yemeği 
verildiğini, bu 
yardımın daha üst 
seviyelere taşınması 
ve muhtaç vatan
daşlarımıza yardım 
elini uzatmak için 
kampanya 
başlattıklarını 
duyurdu.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, "Tüm kamu, 
özel kuruluşları ile 

vatandaşlarımızın 
bu kampanyaya 
destek vererek 
bir nebzede olsa 
muhtaç kişilerin 
acısı dindirilmiş 
olacaktır.
Bunun için Vakıflar 
Bankasında 
hesap açtırılmış 
olup, Yardım 
Komitesi Kaymakam 
Mehmet Baygül

başkanlığında, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
demir, Yazı İşleri 
Müdürü İbrahim Ay,

Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Müftü Yusuf Şahin, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
Yardım Sevenler 
Derneği Başkanı 
Nimet Ataoğuz'dan 
oluşturulmuştur." 
açıklamasında 
bulundu.
Kişi ve Kurumlarca 

yapılacak yardım 
tutarımh 
aşağıdaki 
banka hesap 
numarasına , 
yatırılarak, 
yatırıldığına dair 1 
dekontun 
Kaymakamlığa 
gönderilmesi 
isteniyor.
Vakıfbank Gemlik . 
Şubesi : 202177



IVI arma ra birlik zeytin avansalış -fiyatları rı ■ açıkladı

Tavan 3 milyon 650 bin taban 1 milyon 450 bin
72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, zeytin alış fiyatlarının 
belirlendiğini açıkladı. Aksoy, açıklanan fiyatların avans niteliğinde olduğunu ve yükselebileceğini belirtti. Haberi sayfa 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

FİYATI : 250.000- TL.23 Ekim 2004 Cumartesi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM), 2005-ÖSS takvimini 
belirledi. ÖSS 19 Haziran 2005 Pazar 
günü yapılacak. Haberi sayfa 7’de
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve ilçe yönetimi üniversiteden beklentilerini açıkladılar.

Gemlik’e Zeytincilik Yüksek Okulu gerekli
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Marmarabirlik sevindirdi mi?
Dün geç saatlerde faksımızdan 

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’n in 2004-2005 sezonunda 
uygulayacağı zeytin alım fiyatları 
bildiriliyordu.
Oysa gazetede yeterli haber bulun

muştu ama bu haber diğer haberlerin de 
üzerindeydi.
Bugün Marmarabirlik alım kampan 

yasını başlatıyor.
Kamyanyada tavan alımı için Birlik’in 

değer koyduğu fiyat 3 milyon 650 bin 
lira.

Bu fiyat geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
kesin fiyat olmayıp, kampanya 
süresince doğacak gelişmelere göre 
artabilecek bir tavan fiyat..

Bence iyi de bir fiyat.
Bu yıl ürün az ama kaliteli. Yani tane iri.
Bu nedenle zeytin yapan üretici 

ürününü yüksek fiyatla satabilecek.
Hem de satışlarda peşin para alacak..
Geçmiş yıllarda rekolte beyannamesi 

vermeyen ve üç yıl kooperatiflere zeytin 
vermeyenler biliyorsunuz tüzük gereği 
ortaklıktan çıkarılıyordu.
Ancak, bu işi biraz yumuşattılar.
Yeniden rekolte beyannamesi veriliyor 

ve bu yıl ortaklıktan çıkarılacak kişilere 
tebligatlar yapılmadığı için ürünlerini 
kooperatifere verebilecekler.

Yeni sezonda zeytin üreticilerine bol ve 
bereketli günler diliyorum.
Zeytincilik yorucu ve zor bir iş.
Dilerim emeklerinin karşılığını alırlar.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel ile ilçe 
yöneticileri ilçemizde açılacak olan Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi önünde yaptıkları açıklamada, Gemlik’te açılacak 
yüksek okullar arasında Zeytincilik ile ilgili Araştırma 
Enstitüsü’nün bulunmamasının eksiklik olduğunu söyledi

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa Millet - 
vekili Kemal Demirel 
ve CHP ilçe yönetimi * 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
önünde dün basın 
toplantısı düzenlediler. 
Demirel, Gemlik’e 
açılacak olan Yüksek 
okulların arasında 
zeytincilikle ilgili bir 
okulun bulunma
masının eksiklik 
olduğunu, bunun mut
laka eklenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Celal Bayar 
Anıtı boyanıyor

Türkiye'nin Üçüncü 
Cumhurbaşkanı 
olan Celal Bayar'ın 
Umurbey 
Beldesindeki Anıt 
Mezarı ’nda boyama 
çalışmaları başladı. 
Bursa Ticaret ve

Sanayi Odası 
Başkanı Celal 
Sönmez’in 
desteğiyle boyama 
işleri Aris Yapı 
Ltd.Şti. tarafından 
yapılıyor.
Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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’ Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA Celal Bayar Anıtı boyanıyor

Scyfctin SEKERSÖZİnsan
Erol Gürçay "işkence" gerçeğine 

atıfta bulunarak insanlaşmanın bir türlü 
sağlanamadığına vurgu yapmış.

Aslında "insan" kavramını gözden 
geçirmek gerek.

Neden "insan" acımasız olabiliyor?
Oysa aklı fikri olan, derdini anlata

bilen, düşünce ve duygularını dışa vura
bilen tek canlı insan.

Ama ;
Ne insanlar var hayvandan farkı yok.
Ne hayvanlar var insana gerek yok.
Doğadaki en vahşi hayvan bile aç 

olmadıktan ve rahatsız edilmedikten 
sonra hiç bir canlıya saldırmıyor.

Peki insan;
Hiç farketmiyor.
Aç olsada olmasada, tok olsada 

olmasada gözü doymuyor.
Bir basamak yukarı çıkabilmek için 

debeleniyor.
Hırslanıyor, öfkeleniyor.
Saldırganlaşıyor 
Nedir bu insan? 
Kimdir?
Nasıl bir yaratıktır?
Bir karmaşa bütünü.
İnsan iki eli olan, iki ayak üzerinde 

dolaşan, sözle anlasan, aklı ve düşün
me yeteneği olan canlı.

İnsan;
Yeryüzündeki canlıların en tehlikelisi.
İnsan;
Hem cinsleri de dahil karşısına çıkan 

her şeyi yok etmek için yanıp tutuşan 
mahlukat.....

İnsan;
Kendisine ve çevresine zarar vere

bilen yegane yaratık.
İnsan;
Korkularından tanrı yaratan, umut

larından iktidarlara köle olan bir canlı 
türü.

İnsan;
Beklediğiniz gibi davranmayan. İste

diğinizi veremeyeni istediğinizde 
yanınızda olmayan, size sürekli zarar 
veren, dünyanın en kötü dizayn edilmiş 
robotu 

insan;
Kuralların, tanrıların ve uygarlığın 

yaratıcısı canlı.
İşte insan böyle bir şey.
Hem üretici, yaratıcı.
Yaşamı kolaylaştırmak için üretiyor. .
Hem de tüketici.
Yaşamı kolaylaştırmak için üretim 

yaparken doğal kaynakları tüketiyor , 
yok ediyor.

Bu arada teknolojik devrim uğruna 
"uygarca" yaşama değerlerini hoyratça 
harcıyor.

Saygıyı sevgiyi,gurur duyduğu bil
gisayarların dokunmatik tuşlarında 
kaybedi yor.

Oysa bir gün ;
O tuşlar kendisine de dokunacak..
Ve insan kendi kendini yok edecek.

Türkiye'nin Üçüncü 
Cumhurbaşkanı olan Celal 
Bayar'ın Umurbey 
Beldesindeki Anıt Mezarı'nda 
boyama çalışmaları başladı. 
Yaklaşık dört yıl önce İş 
Bankası tarafından boyatılan 
ancak her türlü hava şartları
na açık olan Anıt 
Mezar'ın duvarlarında 
dökülmeler başlamıştı. 
Beldeye gelen turistlerin 
dikkatini çeken kötü görüntü 
üzerine sponsor arayışlarına 
giren Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler'e Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu başkanı 
Celal Sönmez'den 
destek gelmişti.
Bir süre önce Umurbey'e 
gelen ve Başkan Güler'le 
yaptığı görüşme anında Oda 
olarak sponsor olacakları 
sözünü veren Celal 
Sönmez'in talimatıyla 
boyama işleri başlatıldı. 
Bursa'da bulunan Aris Yapı 
Limited Şirketi'nin başlattığı 
boyama çalışmalarında

Eğitim yardımlarında miktar arttı
Scyfctin SEKERSÖZ

Maddi imkansızlıklar 
içerisinde bulunan 
ailelere Eğitim ve 
sağlık yardımı 
yapılıyor.
Maddi imkansızlıklar 
nedeniyle çocuk
larının sağlık kontrol
lerini yaptıramayan 
veya çocuklarını 
okula gönderemeyen 
ailelere ve anne 
adaylarına şartlı nakit 
yardımı yapılıyor. 
Şartlı Nakit Transferi 
kapsamında yapılan 
yardımlarda dar gelir
li aileler, çocukları 
okula düzenli devam 
ederse ve sınıflarını 
geçerse; - İlköğre
time devam eden 
erkek çocukları için 
ayda 16.5 milyon lira. 
Kız çocukları için 20 
milyon lira.
Ortaöğretime devam 
eden Erkek çocukları 
için ayda 25 milyon 
lira, kız çocukları için

Anıt Mezar'ın iç ve dış 
cephesine Çanakkale Kale 
Terasit Dış Cephe boyası 
kullanılacak.
Çalışmaları izleyen 
Umurbey Belediye Başkanı

Fatih Mehmet Güler, 
havaların müsait olması 
durumunda bovama 
çalışmalarının önümüzdeki 
hafta içinde bitirileceğini 
söyledi.

kaydıyla, iki ayda bir 
anne adına Ziraat 
Bankası şubelerinde 
açılan hesaplara 
yatırılacak.
Şartlı Nakit Transferi 
uygulamasının 
amacı, - Okul kita
pları, önlük, okul 
ücretleri gibi mas
raflarının yanı sıra, 
çocukların işçi olarak 
çalıştıklarında 
kazanılan geliri 
karşılayarak, yoksul | 
ailelerin çocuklarına 
okuma imkanı sun- 1 
mak, - Erken çocuk* I 
lukta yeterli düzeyde 
bakım, temel sağlık I 
ve beslenme hizmet* I 
lerinden yararlan
malarını sağlamak, ■ 
Bebek bekleyen anne 
adaylarının gebelik- 1 
leri süresince sağlık ] 
kontrollerini ve dok- j 
tor denetiminde 
doğum yapmalarını 1 
sağlamak olarak 
bildirildi.

35 milyon lira yardım 
alabilecekler. 
Başvuruların il ve 
ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı'na 
yapılması gerekiyor. 
HEDEF KİTLE 
Eğitim yardımı için 
ilk ve ortaöğretim 
okullarına devam 
eden çocuklar, Sağlık 
yardımı için 
0-6 yaş grubu çocuk
lar ve Bebek 
bekleyen anne 
adaylan'nın Şartlı 
Nakit Transferi uygu
lamasında hedef kitle 
olmaları bekleniyor. 
Ayrıca, hiçbir sosyal 
güvencesi olmayan 
ve çocuğu olan ailel
er ile bebek bekleyen 
anne adayları, 
Şartlı Nakit 
Transferi'nden 
faydalanmak 
üzere başvuru 
yapabilecekler.
HANGİ ŞARTLA

VERİLECEK
Şartlı Nakit Transferi 
kapsamında verilen 
yardımların devam 
etmesi için şu şart
ların yerine getirilme
si gerekiyor: Okula 
giden çocukların, 
aylık % 80 devamsı
zlık sınırını aşmaya
cak şekilde öğrenim
lerine devam etmesi, 
Okula giden çocuk
ların 1 kereden fazla 
sınıf tekrarında 
bulunmaması, 0-6 
yaş grubu çocukların 
düzenli olarak sağlık 
ocaklarına 
götürülerek sağlık 
kontrollerinin yaptırıl
ması, Bebek 
bekleyen annelerin 
sağlık kontrollerini 
yaptırarak doğum
larını doktor kon
trolünde yapması. 
ÖDEMELER 
ANNELERE 
ödemeler, şartların 
yerine getirilmesi
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Gemlilı’e Zeylincilik Yüksek Okülo gerekl
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel ile 
ilçe yöneticileri ilçemizde açılacak olan Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi önünde yaptıkları açıklamada, Gemlik’te 
açılacak yüksek okullar arasında Zeytincilik ile ilgili 
Araştırma Enstitüsü’nün açılmasını istediler.
Sevfetin SEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetimi 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel ile birlikte 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
önünde yaptıkları 
basın açıklamasında 
Üniversiteden bek
lentilerini açıkladılar. 
Milletvekili Kemal 
Demirel, İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe yönetim 
kurulu üyesi Cem
Güler'in titizlikle 
hazırladığı zeytin 
üzerine bilgileri 
içeren açıklamaların
da "Zeytini enine 
boyuna araştırıp 
sonuçlarını paylaşa
cak Gemlik orijinli 
bir üniversite, 
Meslek Yüksekokulu 
ya da Araştırma 
Enstitüsü’nün 
bölgede bugüne 
kadar kurulamamış 
olmasının da 
en önemli sorunlar
dan biri" olduğu 
ifade edildi.
Gemlik ve yöresinde 
zeytin alımı, işlemesi 
ve satımı işini yapan

pek çok işletme, 
ilçede kurulu bir 
zeytin laboratuarı 
olmadığı için, zey
tinin tuzluluk, PH 
değerleri gibi ölçüm
lerini yaptırmak için 
Bursa'ya gitmekte 
olduğunu zaman ve 
para kaybedildiğini 
bildiren CHP'liler, 
"2005-2006 öğretim 
yılında eğitime 
başlayacak Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi'nde bu 
eksikliği gidermeye 
yönelik, Ziraat 
Fakültesi'ne bağlı 
zeytin ve zeytincilikle 
ilgili bir Araştırma

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Eyvah!

AB ilerleme raporunun 
ucu açıkmış 
Ey Vah!
Yandık desenize....

Enstitüsü’nün ve 
zeytin laboratuarı 
kurulmasının 
düşünülmemiş 
olması bizce bir 
eksikliktir. Bu eksik
liğin biran önce farkı
na varılıp en kısa 
zamanda giderilmesi 
konusunda yetk
ililerin harekete 
geçmesini zorunlu 
görmekteyiz. Gemlik 
zeytini ile ilgili 
teknik-bilimsel 
araştırmaların 
yapılarak, üretimden, 
işlemeye, gıda stan
dartlarına uyumlu
luğundan, pazarlan- 
masına kadar bütün 
sürecin bilimsel yön
temlerle geliştirilme
si ve üreticiler ile 
satıcıların bilgilen 
dirilmesi kaçınılmaz 
bir ihtiyaçtır." açıkla
masında bulundular 
AB'YE UYALIM 
Ülkemizin AB'ye 
giriş sürecinde; 
genelde tarım ve 
gıda sektörünün 
özelde ise zeytinin, 
hijyen, sağlık ve 
ürün kalitesinin 
tüketici taleplerine 
uygun olafak 
geliştirilmesinin 
vazgeçilmez bir 
gereklilik olduğunun 
altını çizen Kemal 
Demirel ve CHP 
İlçe yönetimi, bu 
konuda yerel 
Sorunlara duyarlı

ama aynı zamanda 
küresel rekabete 
açık kurumlara ve 
üniversitelerimize 
büyük görevler 
düştüğünü 
bildirdiler.
İSİM HAKKI 
ALINSIN 
En önemli konunun 
ise sayfalarca yer 
tutabilecek Gemlik 
zeytini ve sorunları 
hakkında rapor 
hazırlandığını 
açıklayan Kemal 
Demirel ve İlçe 
yönetimi 
"Bizce en çok 
önem arzeden 
'Gemlik Zeytini'nin 
isim hakkının 
alınarak markalaş- 
ması ve Gemlik 
merkezli bir 
'Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü' 
ile zeytin laboratu- 
varı'nın kurulmasının 
önemini özet olarak 
ele aldığımız raporun 
Gemlik ve yöresinde 
zeytinle uğraşan bin
lerce üretici, 
satıcı ve tüketicinin 
ortak dileği olarak 
tüm ilgili ve 
yetkililerce dikkate 
alınacağı ve 
gerekli adımların 
atılacağına olan 
inancımızı ve 
umudumuzu 
kamu oyuyla 
paylaşıyoruz" 
mesajını verdiler.

Çatlak Sesler
17 Aralık yaklaşıyor.
(AB) ile görüşme tarihi belli oacak.
Ama. Bu ara çatlak sesler de yoğun

laştı.
Avusturya ilk günden beri karşıydı.
Hala da öyle...
Alman Hıristiyan Demokrat Parti de 

bize karşı..
Demek ki örümcek kafalar her yerde 

var.
Rum kesimi de karşı.
Ama. Nasıl olsa başka karşıtlar var 

diye, pek vitrine çıkmıyorlar.
Ermenilerde karşı..
Çünkü Türkiye’nin yalnız kalmasını 

istiyorlar.
Fransa’da karşı...
Çünkü onun içinde de, müslüman 

nufus var.
Aslında gelecek 10 yılın sonunda ne 

olursa olsun, Türkiye değişime devam 
etmelidir.

Türkiye’yi içine almayan bir Avrupa 
Birliği, içine kapalı sayılacaktır.

Ortadoğu ile arasındaki bağ kopacaktır.
Almanya ve Fransa enerji yönünüden, 

Ortadoğu’ya bağımlıdır.
Belki de Türkiye’nin 10 yıl sonra alın

ması, Türkiye’nin lehine olacaktır.
Ama. (AB) ve IMF destekli değişime 

devam etmelidir.
17 Aralığa kadar, siyasi partiler kanunu 

değişecek.
Artık ömür boyu genel başkanlık yok.
9 sene sonra, görev bitecek seçim 

barajı da yeniden düzenlenecek.
10 yıl sonra, Rusya’nın gücü belli ola

cak
Çin’in ne olup olmadığı, ortaya çıkacak

tır.
İleriye ümitle bakalım.
Çetin Altan’ın deyimiyle, “enseyi karat

mayalım”.

GÜNÜN SÖZÜ
Düşünce rüzgar, 
Bilgi yelken, 
İnsanlık da, 
Kaynağın kendisidir.

“VV.Hare”

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN
■■■ OUNLUK.lYA«aM.T. M OKUTUN
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“Gemlik’e gıpta ile bakıyorlar”
CHP Bursa Milletvekil Kemal Demirel Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Müdürü - 
Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu’yu ziyaretinde Korukçu şöyle konuştu : “Gemlik’e, 
Yüksek Okul değil Üniversite geliyor. Gemlik’e çevre ilçeler gıpta ile bakıyor. Birçok 
ilçeden yüksek okul talebi geldiği halde Gemlik’ten gelmedi, “dedi.

Scyfetin SEKERSÖZ

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr.
Abdurrahim 
Korukçu’yu 
ziyaret eden CHP 
Milletvekili Kemal 
Demirel, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
Sunğipek arazisi 
üzerinde yapılacak 
onarımlardan önce 
belgesel tespit 
çalışmalarının 
tamamlandığını 
söyleyen Prof.
Korukçu, "Gemlik’e 
Yüksekokul değil, 
üniversite geliyor. 
Tüm ilçeler Gemlik’e 
gıbta ile bakıyorlar" 
şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmalar
dan bilgiler aktaran

Prof. Korukçu, 
Üniversitenin 
halka kapatılmaya
cağını, aksine 
yıllarca Gemlik’e 
hizmet vermiş 
bir yerin bundan 

sonra da değişik 
alanlarda hizmet 
vermesinin 
düşünüldüğüne 
dikkat çekti.
Kendisinin Gemlik’e 
imrenerek baktığını 

ve çok çabuk 
gelişen bir 
ilçe olduğu içinde 
ayrı bir değer 
verdiğini söyleyen 
Korukçu, "Ben 
Yüksekokulların 

kurucusuyum. İki 
yıl Ziraat Fakültesi 
Dekanlığı yaptım. 
Birçok ilçeden yük
sekokul için talep
lerin geldiğini biliyo
rum. Ancak, Gemlik 
gibi güzide bir 
ilçenin hiçbir isteği 
olmadı" şeklinde 
konuştu.
Gemlik ve 
çevresinde 
kendileriyle diyalog 
kuran sadece 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
olduğuna dikkat 
çeken Korukçu, 
"Buraya herkes 
Yüksekokullar gele
cek diye bakıyor, 
buraya Üniversite 
geliyor, bunu 
Gemlik halkına 

iyice anlatmamız 
gerekiyor." dedi.
ÇALIŞMALARIMIZDA 
ZEYTİNCİLİK 
VAR
Yaptıkları 
araştırmalarda 
zeytincilikle ilgili 
çeşitli çalışmalar 
bulunduğunu 
söyleyen 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, 
"Görüştüğüm 
herkes zeytincilik ı 
konusunda 
birleşiyor.
Buradaki en 
büyük odak noktası 
zeytincilik oluyor. J 
Gemlik zeytini ve 
zeytincilikle 
ilgili Üniversite 
düzeyinde 
çalışmalarımız 
sürüyor" dedi.

SP’Iİ gençler: 'En çalışkan gençlik örgütü biziı’
Seyfetin SEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Mustafa 
Demir, düzenlediği 
basın toplantısında 
"Gemlik'in en faal ve 
düzenli çalışan genç
lik örgütü" olduk
larını ileri sürdü.
Gençlik Kolları'nın 
yaptığı çalışmalar 
hakkında açıkla
malarda bulunan 
Mustafa Demir, Milli 
Görüş'çü gençler 
olarak, "Köklerimizin 
insanlık tarihine 
dayandığının 
bilincinde olarak 
çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.
Yeryüzünde bir tane 
mazlum ve muhtaç 
kalmayana kadar da 
bu çalışmalarımız 
sürecektir" dedi.

Saadet Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Mustafa 
Demir, yaptıkları 
çalışmaları sıralarken 
tüm birimlerde haf
talık toplantıların 
kesintisiz yapıldığına 
dikkat çekerek, 
"Sosyal ve sportif 
faaliyetlerimiz devam 
ediyor. Yardımlaşma 
ve dayanışma nok
tasında insan
lığımızın gereğini 
yerine getiriyoruz. 
İl ve ilçe üst 
yönetimlerimizin 
düzenlediği tüm 
faaliyetlere katilı 
yoruz. Eğitim çalış
malarımız teşkilat içi 
ve dışı olmak üzere 
devam ediyor. Halkla 
ilişkiler ve tanıtma 
bünyesinde sivil 
toplum kuruluşları 

dahil ilişkilerimiz 
düzenli olarak 
sürdürülüyor.
Türkiye genelinde 
aylık olarak Gençlik 
divan toplantıları 
yapan tek teşkilatız" 
açıklamasında 
bulundu.
Projelerinden biri 
olan Gemlik'teki 
gençlik temsilci
lerinin katılımıyla 
oluşturulacak ve 
ayda bir kez değişik 
yerlerde toplanıp 
ilçe sorunlarını 
tartışıp kararlar 
alarak bunları 
hayata geçirmenin 
yollarını araştıracak 
proje hazırladıklarını 
bildiren Mustafa 
Demir, "Milli 
Görüşçü gençler 
olarak gece yatak
larımıza girdiğimizde

rahat uyuyabilmemiz 
için öncelikle 
Gemlikli gençlerin 
saadeti olmazsa 
olmazirnızdır" dedi. 
Saadet Partili gençler 
olarak sorunların 
çözümü noktasında 
üzerlerine düşenleri 
hakkıyla yapmaya 

çalıştıklarını ifade 
eden Demir, “Manevi 
boşluk içerisinde, 
ekonomik 
olanaksızlıkların 
pençesinde, kültürel 
yozlaşmanın 
kollarında ve daha 
bir yığın problemin 
içinden sıyrılıp 

berrak bir yineye „ j 
u£aşmanıri~zaman ve 
emek istediğinin J 
farkındayız.
Fidanlarımızı dike
ceğiz, meyvelerini i 
göremesek de çok ] 
önemli değil" 
açıklamasında 
bulundu.
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GÖZ^NÜZDEN KAÇMASIN!
TEMEL luı^ .....□ Tüketici ile iletişimde 

saygılı ve İtibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına 
en çok 30 dk. cevap vermek 

□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek

Dezenfekte işlemine tabi tutulan 
। damacanaların dolumu, tamamen 

^üyenik bir ortamda ve w ^eden gerçekleştirilir

Pınarım

jük sodyum oranı. sr 

'^iik yapmaz, 
"detilir

o 
>o%- 
L%

CG .
4>- 4> < 
'®« 0.

% % % 
%>. '

Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır.

PlHân **** kez müşterilerimizse açılma garan ıs M olan ve Pınar logosunu taşıyan 

‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 - 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo ■ 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

KİMYASAL ANALIZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg /1
Sülfat 8.0 mg /1
Klorür 3.9 mg /1
Nitrat YOK

pINÂn Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

PINAR

2.500.000 TL.
AYYILDIZ SU ve GIDA
Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.
No : 132/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 49 41

(0.224) 513 49 42
Cep : (0.532) 277 51 10
Egemen AYYILDIZ
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Nazar inanışının bilimsel 
açıklaması yapıldı

Dicle Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 
Programları Büro 
Yönetimi 
Bölümü'nü birin
cilikle bitiren ve 
KKTC Doğu 
Akdeniz Üniver
sitesinden 
Metazifik 
unvanını alan ve 
'Nazar* adlı kitap 
yazan DiyarbakIrlI 
Gökhan Hani, 
5 yıl süren çalış
masının bilimsel 
temellere 
dayandığını 
söyledi.
Nazar olayının 
insandaki yoğun 
radyolojik ışınlar
la ortaya çıktığını 
ileri süren Hani, 
"Geçmişi insanlık 
tarihi kadar eski 
olan nazar 
inanışını labo- 
ratuvar ortamında 
inceledim.
Radyolojik açıdan 
nazarı meydana 
getiren, yıkıcı, 
yakıcı ve sarsıcı 
ışınların gözün 
ağ tabakasında 
birikerek ışığa 
duyarlı fotoresep-

törler tarafından 
oluşuyor ve 
gözdeki sinir 
kaslarını kasıyor. 
Kasılan sinirden 
çıkan ısı ışınları 
nesne üzerine 
akmasıyla etk
ileşim oluşuyor. 
Bunun adı 
nazardır" dedi. 
Metafizik uzmanı 
ve yazar Hani, 
göz renkleri 

üzerinde yaptığı 
araştırmada 
ilginç sonuçlara 
vardığı kitapta 
gözlerin renkler
ine göre etkileşim 
yaptığını belirtti. 
Nazarı en çok 
etkin olan göz
lerin mavi ve sarı 
renkli gözlerin 
olduğunu anlatan 
Hani, "Nazar en 
çok kadınlarda 

var. Bunun 
nedeni kadın
ların kapris 
yapma özel
liğinin olmasın
dan kay
naklanıyor. 
Kapris göz akım 
dalga ışınım
larında, hızı 
erkeğin göz 
akım dalgasın
dan daha fazla 
olmasından kay
naklanıyor" 
dedi.
Kitapta nazarın 
bilinçsizce 
ortaya çıktığını 
kaydeden 
Hani, nazarın । 
istendiği 
zaman oluş
madığını 

belirterek, tek 
gözlü olanların 
bile nazar yapa
bileceğini söyle
di. Arı Sanat ve 
Yayıncılık tarafın
dan yayınlanan 
kitaba ilginin yük
sek olduğu belir
tilirken, Hani 
bu tür çalış
malarının devam 
ettiğini 
vurguladı.

Kadınlar dayağa | 
nasıl bakıyor?

Evli kadınlarının 
yüzde 39'u, 
"kocaya karşılık 
verme, parayı 
gereksiz yere 
harcama, çocuk
ların ihmal 
edilmesi, yemeği 
yakma" gibi 
durumlarda 
kocanın karısını 
dövmesinin haklı 
olduğunu 
düşünüyor.
Türkiye Nüfus ve 
Sağlık 
Araştırması 
2003'te, evli* 
kadınların fiziksel 
şiddete maruz 
kalmalarına 
ilişkin tutumları 
saptandı.
Hacettepe 
Üniversitesi 
Nüfus Etütleri 
Enstitüsü, Sağlık 
Bakanlığı Ana- 
Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması 
Genel Müdürlüğü 
ile işbirliği içinde 
DPT ve AB'nin 
finansal

katkılarıyla 
gerçekleştirilen 
araştırma, 10 bin 
836 hanede, 15- 
49 yaşlan arasın
da 8 bin 75 evli 
kadını kapsıyor. 
Araştırmada, evli 
kadınların aile içi 
şiddet biçim
lerinden özellikle 
fiziksel şiddete 
ilişkin tutumlarını 
ne kadar 
içselleştirdık- 
lerinin belirlen
mesi amacıyla 
kadınlara, 
kocanın karısını 
dövmesini haklı 
bulup bulmadık
larına ilişkin bir 

dizi soru soruldu. 
Kadınların 
yüzde 39*u, 
"kadının 
yemeğini yak
ması, kocasına 
karşılık vermesi, 
parayı 
lüzumsuz yere 
harcaması, 
çocuklarının 
bakımını ihmal 
etmesi ve cinsel ; 
münasebette 
bulunmayı red
detmesi" gibi 
durumlardan 
en az birini 
kocanın karısını 
dövmesi için 
haklı bir neden 
olarak görüyor. |

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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova '■ (226) 814 10 20

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

C.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 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
ŞŞK 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

B» M» »M
M

RAMAZAN SOFRASI
İFTA RİYE 
ÇORBA 

X\ /VXk YEMEK 
RİLAV 

SAEATA 
TATLI MMÎL

ÇORBA 
IZGARA 

ÇEŞİTL ERİ 
PİLAV 

SALATA 
CİPS

5 ÇEŞİT

7.500.000 TL
PİZZA (Özel) 3 Çf=:<?lT ]

İÇECEK 7.500,000 TL.
ÇORBA I

DÖNER TABAĞI

(İÇECEK + TATLI 7.500.000 TL
GRUP YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır ı
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK j

Tel : (0.224) 513 53 67 .
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OSS’ye başvurular 
22 Kasım’da

Memura yurtdışı 
eğitim sınırlaması

Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), 2005-ÖSS 
takvimini belirledi. 
ÖSS 19 Haziran 
2005 Pazar günü 
yapılacak.
Başvurular ise, 22 
Kasım 2004 
Pazartesi günü 
başlayacak.
Takvime göre 
Yabancı Dil Sınavı 
(YDS) 26 Haziran 
Pazar günü gerçek
leştirilecek. 2005- 
ÖSS'ye başvurular, 
22 Kasım-6 Aralık 
2004 tarihleri arasın
da alınacak. YDS'ye 
başvurmak için de 
adaylar 4-15 Nisan 
2005 tarihleri arasın
da sınav ücreti

yatıracak. 
2005-ÖSS'ye 
başvuracak 
adaylar, lise 
ve dengi okul 
müdürlük
lerinden ÖSS 
başvuru 
kılavuzunu 4 milyon 
lira karşılığında ala
bilecekler. Adaylar 
ÖSS ücreti olarak 
40 milyon lira 
ödeyecekler. Ayrıca 
YDS'ye girecek

adaylar bunlara ek 
olarak 40 milyon lira 
sınav ücreti daha 
yatıracaklar.
Sınavsız geçiş 
ücreti de 6 milyon 
lira olacak.

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB). 
yurt dışında öğrenim 
görecekler hakkında 
yeni bir kanun 
taslağı hazırladı. 
Taslağa göre kamu 
personeli olarak yurt 
dışına gönderilecek
leri seçme yetkisi 
MEB'e veriliyor.
Taslakta, oluşturul
ması öngörülen 
insan Gücü 
Planlama Kurulu'na, 
hangi ülkelere hangi 
dallarda ve kaç 
kişinin resmi-burslu 
statüde gönderile
ceğini belirleme 
yetkisi veriliyor. 
Hazırlanan tasarının 
kanunlaşması 
halinde, bundan 
sonra kamu person
eli olarak yurt dışına 
gönderilecekleri 
seçme yetkisi Milli 
Eğitim Bakanhğı'na 
ait olacak. Kurul 
kararı olmadan, 
hiçbir kurum, yurt 
dışına öğrenci gön- 
deremeyecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı 16 Nisan 
1929 tarihinde yürür
lüğe giren 1416 
Sayılı Ecnebi 
Memleketlere 
Gönderilecek Talebe 
Hakkında Kanun'un 
değiştirmek için 
düğmeye bastı. 
Bakanlık tarafından 
hazırlanan Yurt 
Dışında Öğrenim 
Görecekleri 
Hakkında Kanun 
Tasarısı'nın bu hafta 
içinde Başbakanlığa 
gönderilmesi bek
leniyor.
Kurul kararı 
olmadan hiçbir 
kurum yurt dışına 
öğrenci göndere- 
meyecek 
Bakanlığın hazır
ladığı taslağa göre, 
öncelikle Türkiye'nin 
ihtiyaç duyduğu 
alanlarda yurt dışın
da yetiştirilecek 
insangücü ile ilgili 
planlamaları yapmak

üzere İnsangücü 
Planlama Kurulu 
kurulacak. Bu kurul, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Devlet 
Personel Başkanlığı, 
Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı ve 
Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma 
Kurumu Başkanlığı 
ile diğer ilgili kurum 
temsilcilerinden 
oluşacak. Kurul bir 
sonraki yıl için hangi 
ülkelere hangi dal
larda ve kaç kişinin 
resmi-burslu statüde 
(Masrafları devlet 
tarafından 
karşılanan resmi- 
burslu öğrenci ile 
kamu personeli 
öğrenci) gönderile
ceğini en geç o yılın 
Mart ayı sonuna 
kadar belirleyecek. 
Kurul kararı 
olmadan hiçbir 
kurum yurt dışına 
öğrenci göndere- 
meyecek.
Tamamlanan 
eğitimin ardından 
görev isteme zorun
luluğu getiriliyor 
Gönderileceklerin 
öğrenim dalları, 
sayısı ve ülkeleri ile 
adaylarda aranacak 
nitelikler ve başvuru 
koşulları Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
her yıl Türkiye 
genelinde duyurula
cak. Yurt dışına gön
derilecekler, 
İnsangücü Planlama 
Kurulu tarafından 
tespit edilmiş burs 
kontenjanlarına 
göre, yine 
Bakanlıkça belir
lenen usul ve 

esaslara göre 
Türkiye çapında 
yapılmış bir sınavla 
seçilecek.
Hazırlanan Kanun 
taslağı ile yurt dışın
da öğrenim/araştır- 
ma yapmaya gön
derilecek kamu per
sonelinin ilgili 
kurum ve kuruluşlar
la işbirliği yapılarak 
başvurada bulunan 
adaylar arasından 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
seçelmise 
hedefleniyor.
Resmi - burslu 
öğrencilere öğrenim
lerini tamamladıkları 
tarihten itibaren 2 ay 
içerisinde görev 
isteme zorunluluğu 
getiriliyor. Yurt dışın
daki araştırmalarını 
ve bütünleştirilmiş 
doktora program
larını tamamlayan 
kamu personeline 
ise öğrenimlerini 
tamamladıkları tari
hten itibaren 15 gün 
içerisinde görevler
ine başlamak üzere 
çalıştıkları kurum- 
lara buşvurma ve 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bilgi 
verme mecburiyetini 
getiriliyor.
Söz konusu tasarı 
ile 1993 yılından bu 
yana, her yıl yapılan 
ÖSS'de ilk 2000'e 
giren öğrencilerden 
200'ünün yurt dışına 
lisans öğrenimine 
gönderilme uygula
masına, bu öğrenci
lerin yurt dışında 
telafi edilmesi 
mümkün olmayan 
sağlık sorunları ile 
karşılaşıyor olmaları 
gerekçesi ile son 
veriliyor.
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Boşananlar daha 
çok kaza yağıyor

Fransa'da yapılan bir 
araştırma ilginç 
sonuçlar ortaya 
Çıkardı. Araştırmaya 
göre boşanmanın 
getirdiği acıyı çeken 
kişilerin daha fazla 
trafik kazası yaptığı 
belirlendi.
Araştırmayı yöneten 
Fransa Ulusal Sağlık 
ve Tıbbi Araştırma 
Enstitüsü'nden 
Emmanuel Lagarde, 
araştırmaya katılan 
kişilere 12 ay önce 
yaşadıkları sağlık 
sorunları ve gerginlik 
yaratan olayları sor
duklarını, özellik 
boşanmış kişiler 
üzerinde çalışmadık
larını söyledi. 
Hastaneye kaldırılma, 
sevilen bir kişinin 
ölümü, çocuklardan 
ayrılma gibi kişiyi 
bunalıma sokan olay-\ 
ların listesini

çıkardıklarını belirten 
Lagarde, sadece 
ayrılma ve boşan
manın yolda kaza 
yapma riskini 
artırdığını belirledik
lerini kaydetti.

Lagarde, "Sanırım 
bu zihnin meşguliyeti 
ile ilgili. Sevilen bir 
kişi öldüğünde zihin
deki meşguliyet 
boşanmadakinden 
daha az oluyor.
Çünkü devam eden 
sorunlu bir ilişki daha 

fazla zihni meşgul 
ediyor. Ölüm üzücü 
bir olay ancak zihni 
sürekli meşgul eden 
bir şey değil" dedi. 
Bu gerginliğin, 
sürücünün 
davranışını 
değiştirdiğini belirten 
Lagarde, dikkatin 
dağıldığını ve yeni 
boşanan kişilerin 4 
kat fazla kaza yapma 
riskinin bulunduğunu 
söyledi.
Fransa'nın elektrik ve 

gaz kuruluşlarında 
çalışan 20 bin kişi 
arasında 15 yıl 
boyunca her yıl 
tekrarlanan araştır
manın sonuçlarının 
hala daha fazla ince
lenmesi gerektiğini 
kaydeden Lagarde, 
şunları 
söyledi:
"Ancak insanların 
potansiyel risk 
hakkında bil
gilendirilmesi 
gerekiyor. Dürüst 
olmak gerekirse 
yapılacak fazla bir 
şey yok. İnsanların 
boşanmasını 
engelleyemeyiz, boşa 
nan kişilerin de araç 
kullanmasını önleye
meyiz. Yapılabilecek 
tek şey, ayrılma duru
munda olan kişileri 
bilgilendirerek, 
bu riskten haberdar 
olmalarını sağlamak."

Tüketici
güven

endeksi
yükseldi

2004 yılı Ağustos 
ayında 101.2 olan 
Tüketici Güven 
Endeksi, Eylül ayın
da Ağustos ayına 
göre yüzde 1.59 
oranında artarak 
102.8 değerine yük
seldi. Devlet istatis
tik Enstitüsü (DİE) 
ve Merkez Bankası 
işbirliği ile 
yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi, tüketicilerin 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN .
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

harcama davranış 
ve beklentilerini 
değerlendirdi.
Güven endeksinde
ki artış, tüketicilerin 
mevcut ve gelecek 
dönem satın alma 
güçlerine, gelecek 
dönem genel 
ekonomik duruma 
ve iş bulma imkan
larına dair değer
lendirmelerinin 
iyileşmesinden kay
naklandı.

MILTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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LPG’li araç sürücülerine uyarı
LPG’li araç kullanan
lara LPG Servisi 
ustasından önemli 
uyarılar. LPG Servisi 
ustası Sezai özyurt, 
acemi montajcıların 
hava filtresi üzerinde 
yaptıkları bazı 
değişikliklerin aracın 
yanmasına yol 
açtığını ileri sürdü. 
LPG ustasından 
LPG’li araç sürücüler
ine tavsiyeler...
Burdur Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
faaliyet gösteren Lipit 
Petrol Gazı (LPG) 
Servisi ustası Sezai 
Özyurt, bazı LPG 
montajı yapan tamir 
ustalarının eğitim 
eksikliği ve denetim 
yetersizliği nedeniyle 
arabaların hava fil
tresini bantla kap
atarak araç sahiplerini 
tehlikeye attığını 
söyledi.
Usta Sezai Özyurt, 
bazı LPG montajı 
yapan ustaların bil
inçsiz bir şekilde araç

sahiplerinin otomobil
lerinin hava filtresinin 
ağzını çaput, temizlik 
teli ve ambalaj bandı 
ile kapattıklarını 
belirterek, bilinsizce 
yapılan bu işlemin 
arabanın yanmasına 
neden olabileceğini 
ifade etti.
Otomobillerin hava 
filtresini bantla kap
atılmasının aracın 
yakıt harcamasını art- 
tırcağını bildiren 
Özyurt, filtrenin kap
atılması ile birlikre 
araçta oksijen 
sirkilasyonun kesile
ceğini dile getirdi. 
LPG'nin petrolün yan 
ürünlerinden elde 
edildiğine dikkat 
çeken Özyurt, 
kimyasal olarak 
hidrokarbonlar 
grubuna girdiğini 
belirtti. LPG'nin 
rafinerilerde tasfiye 
arıtma sistemine göre 
metan, etan, propan 
ve hektan gazların
dan elde edildiğini

vurgulayan Özyurt, 
gazın kokusuz 
olmasına rağmen, 
organik bir madde ile 
kokulandırıldığını 
bildirdi.
İnsanların hava 
almadığı takdirde 
boğuldukları gibi 
araçlarında oksijenle 
teması kesildiğinde 
zengin çağrım (boğul
ma) olacağını belirten 
özyurt, LPG takım 
işlemlerini ehil insan
ların yapmasını iste
di. LPG'nin kapalı bir 
ortamda dibe çöke
ceğini dile getiren 
Özyurt, hava fil
tresinin bantla kap
atılması halinde hava
landırmanın kesile
ceğine dikkat çekti. 
Havanlandırmanın 
kesilmesi ile birlikte 
yanma odasına giden 
gazın ateşlemede 
zorlanacağını 
bildiren Özyurt, 
motorda güç kaybı 
ile hararet olacağını 
vurguladı.

Barbarosca

SSK GEMLİK HASTANESİ
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

İDARENİN ADI 
ADRESİ 
Telefon No 
Faks No

: SSK GEMLİK HASTANESİ
: İstiklal Caddesi No : 127 Gemlik / BURSA
: 0224 513 11 68 - 0.224 513 23 29
: 0.224 513 99 51

Barbaros BALMUMCU

Türkiye kupası - Afyon
Mahalli liglerde şampiyon olan takımlar, Türkiye kupasına girmeye 

hak kazanırlardı.
Bursa’da oynadığım zamanlar, bu zevki tadamamıştım . 
Kütahyalinyitspor şampiyon olmuş bu kupaya katılacaktı. 
İlk amacımız, Afyon ve eğer yenersek Uşak ve Denizli olacaktı.
Afyon'da o zamanlar iki otel vardı. Biri çok lüks ve pahalı diğeri ise 

normaldi.
Kış olmasına rağmen tahtakurusu vardı.
Hoca takımı okuduğu zaman ben sağbektim. Konuşmalar bittikten 

sonra yanıma gelip, karşımdaki takımın meziyetlerini saymaya başladı.
Karşımda oynaycak kişi Afyon'un en hızlı lakabı Jet Hakkı, 

geçmediği bek yokmuş, o kadar met etti ki bende niye transfer 
etmediğini sordum. Yüzüme öylece baktı.

Maç başlamıştı hoca doğru demişti ama unuttuğu birşey vardı, 
Hakkı kafası önde direk gelen bir futbolcu.

Bir iki top geliş gidişinden sonra Hakkı topu almış ön oyuncumuzu 
atlatmış direk geliyor, ben sabit durdum, Hakkı geldi bana çarptı. 
Hakem düdük çalmadı, fakat Hakkı yerdeydi.

Oyun durduktan sonra yanma gittiğimde Hakkı belim diye inliyor
du.

Hakkı çıkmış maçı 2-0 kazanmıştık.
Soyunma odalarımız karşılıklıydı, giyindikten sonra, Hakkı’nm 

durumunu merak edip sorayım dedim, müdürümüz dışarı bırakmadı. 
Dışarıya kulak verdiğimde homurtuları duyuyordum. Epey bekledikten 
sonra sesler kesilmişti, dışarıya çıktığımda kalabalık dağılmamış bizi 
bekliyordu. Çıkmıştık bir kere. - Aha çıktı dediler, otobüse yönelmiştik. 
İki kişi üstüme gelmeye başladı o anda önde ben irisi bir delikanlı girdi. 
Dağılın kimse elini sürmeyecek dağılın dişe bağırdı.

İşi (isnadınız koçum. (Galibiyet hakkınızdı, bunlar her gelen takıma 
aynı şeyi saparlar. Sonradan öğrendim des irisi kişi Afşon' un bıçkın 
delikanlısı ismi Maruf Çiğerciş.miş.

Uzun zaman sonra Hakkı'yla Ankara'da karşılaştık.
Öpüştük, hal hatır ayrıldık.
Hakkı'nın beli zaten sakatmış.

İHALENİN TÜRÜ VE MİKTARI : 2 Kişi Orhangazi Dispanseri ve 12 
kişi SSK Gemlik Hastanesi olmak üzere toplam 14 işçi ile 1 yıl 
(365 gün) süreli temizlik hizmeti ahmı ihalesi (Çalışanların öğle 
yemekleri ve işyeri kıyafetleri yükleniciye aittir)
İHALENİN YAPILACAĞI YER
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH
İHALENİN USULÜ 
ihale usulü ile yapılacaktır.

: SSK Gemlik Hastanesi
: 18.11.2004 Saat: 10.30
: KİK 19. Maddesi gereği açık

ihale ile ilgili diğer bilgiler, idari ve teknik şartname ve diğer 
dokümanlar ihale tarihinden önce Hastanemiz Malzeme 
Servisinde ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 50.000.000 TL 
olup, iştirak etmek isteyenlerin ihale dokümanı ve şartname 
alması zorunludur.
Tekliflerin 18.11.2004 Saat 10.oo’a kadar SSK Gemlik H 
astanesi Satınalma Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi
gerekmektedir. 
DUYURULUR. B- 6059

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

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ

DERNEĞİMİZDE TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU 
VE GİTAR KURSU ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAKTIR 
KATILMAK İSTEYENLERİN 8 KASIM 2004 TARİHİNE 
KADAR DERNEĞİMİZE BAŞVURMALARI GEREKİR

GÜRLE İŞ HANI KAT: 3 NO: 110
PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, CUMA SAAT: 14.00 -16.00 ARASI

İRTİBAT TEL: 514 47 82 KATİLİNİ ÜCRETSİZDİR

HASTA BAKICI ARANIYOR 

BAYANHASTAYABAKACAK 
BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL:51326 10

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te!: 513 96 83
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Genç girişimcilere öğütler Sahte TEDAgglarş 
dikkat edin!

21. yüzyılın 2 bin 
sıradışı entelektüel
lerinden biri seçilen 
Melek Bar Elmas'tan 
genç girişimcilere 
öğütler. "Eski köye 
yeni adet getirin" 
gibi ilginç ifadeleri 
olan Elmas, gençler 
için bir dizi uyarılar
da bulunuyor.
Merlin Bilgisayar 
Hizmetleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş'nin kuru
cusu olan ve IBC 
Chambridge tarafın
dan 21. yüzyılın 2 
bin sıradışı entellek- 
tüellinden biri 
seçilen Melek Bar 
Elmas, her seçimin 
geleceğin temeli 
olduğunu belirterek, 
"Başkaları için 
değil, kendiniz için 
seçim yapın” dedi! 
Yıldız Teknik Üniver
sitesi (YTÜ) ile 
Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı'nın 
(KOSGEB) birlikte 
düzenlediği 
Genç Girişimci 
Geliştirme Projesi 
kapsamında 
eğitimlerini 
tamamlayan ilk 
katılımcılar, 
sertifikalarını aldı. 
Sertifika töreninde 
konuşan YTÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Durul Ören, Türk 
toplumunun yeniliğe 
pek uyum sağlaya
mayan bir toplum 
olduğunu belirterek, 
yıllardan beri "Eski 
köye yeni adet 
getirmeyin" 
atasözünün 
söylenegeldiğini 
anımsattı.
Girişimciliğin bir 
"kumarbazlık" değil, 
akıl ve mantıkla 
yapılan bir atılım 
olduğunu kaydeden 
ören, öğrencilere 
seslenerek, 
"Sizden rica 
edeceğim, eski köye 
yeni adet getirin.

Yeni şeyler yaratın 
ve bunları insanlığın 
yararına kullanın" 
dedi.
YTÜ Teknoloji 
Geliştirme Merkezi 
Müdürü Dr. Seher 
Kınıkoğlu da, KOS
GEB ile birlikte 
geçen yıl ilkini 
düzenledikleri proje 
kapsamında son 
sınıf ve yüksek 
lisans öğrencilerine 
girişimcilik eğitimi 
verildiğini söyledi.

Türkiye'deki gir
işimciliğin 
Avrupa'yla 
karşılaştırıldığında 
oldukça düşük 
kaldığına dikkat 
çeken Kınıkoğlu, 
işsizliğin 
çözümünde girişim
ciliğin büyük rol 
oynayacağı 
görüşünü dile 
getirdi.

-"ZORLUKLARI 
TANIYIN AMA 
KÖLESİ OLMAYIN"- 
Şirketlerin karlılık
larını artırmak 
amacıyla, depolama, 
dağıtım ve satış 
süreçlerinin yeniden 
yapılandırılmasını 
sağlayacak 
çözümler sunan 
Merlin Bilgisayar 
Hizmetleri 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş'nin 
kurucusu Melek
Bar Elmas da, 

deneyimlerini 
öğrencilerle 
paylaştı. 
Türkiye'nin ilk

bilgisayar 
mühendislerinden 
biri olan ve 
kendisine IBC 
Chambridge tarafın
dan 21. yüzyılın 2 
bin sıradışı entellek- 
tüelinden biri ödülü 
verilen Elmas, 
"Müteşebbis herş- 
eye girişendir. Bir 
işe girişmeden önce 
kendinizi çok iyi 
tanıyın" dedi.

Başarı için kişinin 
iyi ve kötü taraflarını 
iyice tespit etmesi 
gerektiğine işaret 
eden Elmas, "Çünkü 
o zaman istediğiniz 
şeye çok daha rahat 
koşarsınız" diye 
konuştu. Elmas, 
genç girişimcilere 
kendilerine güven
melerini de öğütley
erek, şunları 
kaydetti: 
"Hayatta hiçbirşey 
kendiniz kadar sizi 
engelleyemez ve 
size destek olamaz. 
Her seçim gele
ceğinizin temelidir. 
Başkaları için değil, 
kendiniz için seçim 
yapın. Seçimleriniz 
sizinle ve hedefini
zle uyumlu olsun. 
Zorlukları tanıyın 
ama kölesi 
olmayın."

Başarı için girişim
cilere "içlerindeki 
çocuğu 
öldürmemelerini" 
de tavsiye eden 
Melek Bar Elmas, 
bilginin paylaşıl
masının ve yardım 

istemenin önemine 
değindi. Elmas, 
engeller 
konusunda pozitif 
düşünülmesi gerek
tiğini belirterek, 
"sizden daha büyük 
engel olamaz. Önce 
bunu aşın" dedi. 
İşe yaramayan bilgi
lerin tutulmaması 
gerektiğini ifade 
eden Elmas, 
"Kendinizi bilgi 
çöplüğüne 
dönüştürmeyin. 
Unutmayın çok bilgi 
aynı zamanda 
cesaretinizi de 
azaltır" diye konuş
tu. Elmas, 10 yıl 
önce kurduğu bil
gisayar şirketi 
hakkında da bilgi’ 
vererek, "Ben 
Merlin'i 'Ben olsay- 
dım'lan' denemek 
için kurdum" 
dedi:

Elmas, şu anki 
hayalinin ise Merlin 
Bilgisayar'! bir 
dünya şirketi olarak 
görmek olduğunu 
söyledi.

-GENÇ GİRİŞİMCİ 
GELİŞTİRME 
PROGRAMI-

Genç Girişimci 
Geliştirme Projesi, 
öğrencilerin kariyer 
planlaması yaptık
ları bir dönemde, 
alışılagelmiş 
alternatifler 
dışında, girişimciliği 
önlerine bir seçenek 
olarak sunarak, 
üniversiteli gençleri 
girişimciliğe 
yöneltmeyi 
amaçlıyor.
Programın 

başlatılacağı 
üniversiteler, 
üniversite yöneti
minin KOSGEB'e 
yapacağı yazılı 
başvuru sonucunda 
belirleniyor. 
Programa, üniver
site son sınıf veya 
yüksek lisans 
öğrencileri 
katılabiliyor.

TEDAŞ İstanbul 
Anadolu Yakası 
Elektrik Dağıtım 
İşletmesi 
Koordinatörü Fikret 
Akbaş, "bazı kişi
lerin abonelerden 
çeşitli bahanelerle 
para istediklerini" 
belirterek, "hiçbir 
şekilde elden 
ödeme yapılma
ması" konusunda 
uyarıda bulundu. 
Akbaş, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
"kötü niyetli bazı 
kişilerin abonelere 
kendilerini TEDAŞ 
görevlisi olarak 
tanıtarak, birtakım 
gerekçeler gösterip 
para tahsil ettiğini" 
bildirdi. 
"Abonelere, 
'borçları bulun
duğu* ya da 
'sayaçlarının 
değişmesi gerek
tiği' gibi uydurma 
bahanelerle, kuru
ma ait olmayan 
evrak düzenleyerek 
para isteyen kişiler 
bulunduğunu” 
ifade eden Akbaş, 
şunları kaydetti: 
"Bu kişilerin yap
mış olduğu gayri 
resmi girişim, daha 
çok Kadıköy'de 
cereyan etmektedir. 
12 Ekim 2004 tari
hinde Kadıköy 
Rıhtım Caddesi

SATILIK \SİL-I_A

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

(0.535) 886 47 74

Bebeğinizin sağlığı için, 
bebeğinize biberon ya da 

yalancı emzik vermeyiniz* 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi g 

(Bebek Dostu Hastane)

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN,

civarında sahte 
TEDAŞ kimliği 
gösteren kişiler, 
abonelerimize 
'sayaçlarını elek
tronik sayaçla 
değiştireceklerini* 
belirterek, bir 
aboneden 174 mily
on, diğerinden de 1 
milyar 250 milyon 
lira elden para tah
sil edip, karşılığın
da sahte makbuz 
bırakmışlardır." 
Abonelerden "bu 
tip olaylara karşı 
dikkatli olmalarım" 
isteyen Akbaş, 
"Hiçbir şekilde 
elden ödeme yapıl
maması konusunda 
uyarıyoruz. İstanbul 
Anadolu Yakası 
Elektrik Dağıtım 
İşletmesi 
Koordinatörlüğü'ne 
ödeme, sadece 
veznelerimize ve 
anlaşmalı olduğu
muz bankalara 
yapılmaktadır" 
dedi.
Fikret Akbaş, 
abonelerden, 
"elden tahsilat yap
maya çalışan kişil
erle karşılaştıkları 
durumlarda zaman 
kaybetmeden en 
yakın TEDAŞ 
işletmesine veya 
güvenlik birim 
lerine başvur
malarını" da istedi.



23 Ekim 2004 Cumartesi Sayfa 11

Oruç, diyet yerine geçmiyor
ruç tutmanın diyet 

yerine geçmeyeceği 
ve sadece zayıflamak 
için oruç tutulamaya
cağı belirtildi.
Trabzon Numune 
Hastanesi İç 
Hastalıkları 
Endokrinoloji, 
Metabolizma ve 
Beslenme Uzmanı 
Doç. Dr. Ekrem 
Algün, zayıflama 
diyetlerinde uzun 
süre aç kalmayı öner
mediklerini ve bu 
nedenle orucun diyet 
yerine geçmeyeceğini normaldir. Bu gibi
söyledi Sadece 
zayıflamak için oruç 
tutulamayacağını 
ifade eden Doç. Dr. 
Ekrem Algün, "Oruç 
diyet yerine geçmez. 
Çünkü biz zayıflama 
diyetlerinde uzun 
süre aç kalmayı öner
miyoruz. Uzun süre 
aç kalan kişi daha 
çok yemek yeme 
durumunda kalıyor. 
Bu nedenle insanlar 
oruç tutarken kilo 
vermez, tüm tersine 
kilo alırlar. Bunun 
temel nedeni de uzun 
süre aç kalmanın 
ardından daha fazla 
yemek yenilmesidir. 
Yani zayıflamak için 
oruç tutulmaz.
Ancak, eğer oruç s 
tutanlar zayıflama ya 
da kilo alma gibi 
sorunlarla karşılaşır
sa bir doktora 
başvurmaları iyi 
olur" dedi.
Kronik hastalığı 
bulunan ve oruç tut
mak isteyen kişilerin

Ramazanda spor sakıncalı mı?
11 Ayın sultanı 
Ramazan ayında 
düzenli spor yapanlar 
veya spor yapmak 
isteyenler ne yapmalı? 
Acaba yanlış bir şey 
yapılsa sağlık sorunu 
çıkar mı? işte uzman 
görüşten cevaplar 
Fintess uzmanı Pınar 
Gönül insanrların çok 
merak ettiği konular 
için bu konularda 
insanların daha 
dikkatli olması gerek- 
tiğgini söylüyor. 
Gönül'e göre 
Ramazan ayında oruç 
tutan ve gün içinde 
ipor yapmak isteyen 
insanların fazla ağır

Ramazan 'dan hemen 
önce değil; çok daha 
önce doktora git
meleri gerektiğini 
belirten Doç. Dr.
Algün, "Eğer hasta 
yıl boyu dediklerimizi 
yerine getirirse bir 
sonraki Ramazan 'da 
oruç tutabilmesi 
mümkün oluyor. 
Örneğin kişi hiper
tansiyon hastasıdır, 
bir yıldır düzenli 
tedavi görmüştür, 
kilosu kontrol altın
dadır, kan şekeri 

hastaların oruç 
tutabilmesinde sakın
ca olmuyor. Ancak 
tersi durumda hasta 
çok kötü bir durumda 
Ramazan 'dan hemen 
önce gelerek oruç 
tutmak istediğini 
söylüyor. Bu 
mümkün değil" diye 
konuştu.
NE GELİRSE 
TOKLUKTAN 
Beslenme Uzmanı 
Doç. Dr. Ekrem 
Algün, şeker, tansiy
on, kalp hastalıkları 
gibi birtakım rahatsı
zlıkları bulunan 
insanların oruç tutup 
tutamayacaklarına 
dair mutlaka bir dok
tora başvurması 
gerektiğini belirterek, 
"Şeker hastaları kan 
şekerini kontrol 
etmekte zorlandıkları 
için ani yükselme ve 
düşmeler meydana 
gelebilir. Dolayısıyla 
şeker hastalarının sık 
yemek yemesi lazım. 
Bu nedenle şeker 

olmayan sporlar yap
ması gerektiğini 
belirtiyor.
Gönül Ramazan 'da 
ağıor spor yapıldığın
da insan bünyenisinin 
normal olarak 
terlediğini ve bünyenin 
su ihtiyacını karşılam- 
lak için dışarıdan bir 
sıvı alması gerektiğini 
hatırlatarak mümkün 
olduğunca daha hafif 
sporların yapılması 
gerektiğini vurguluyor. 
Bu sporlar ise salono- 
da yapılıyorsa bisiklet 
en güzeli de yuruyuş. 
Fitness uzmanı Pınar 
Gönül'e göre 
Ramazan 'da gün

hastalarının büyük * 
kısmı oruç tutamıyor. 
Bu durumda oruç 
tutmaya çalışırlarsa 
kötüleşir ve komaya 
girerler. Ancak 
başlangıç kısmındaki 
ilaç kullanmayan 
hastalar, doktor kon
trolünde olmak 
şartıyla oruç 
tutabilirler. Tansiyon 
hastaları da sürekli 
ilaç kullanmayı 
gerektirdiğinden dok
tor kontrolünde oruç 
tutmalılar” şeklinde 
konuştu. Oruç tutup 
tutamayacağını sor
mak için gelen hasta
lara, "Orucuna 
değil; ama iftarına ve 
sahuruna karışırım " 
dediğini hatırlatan 
Doç. Dr. Algün, şun
ları söyledi: 
"insanımız, oruç 
tutuyor; ama öyle bir 
iftar yapıyor ki bir 
gün boyu aç kalan 
bir vücutta bütün 
dengeleri bozacak bir 
iftar oluyor. Biz kıtlık 
dönemleri hariç, 
insanlar aç kalarak 
hasta olmaz diyoruz. 
Aç kalmanın tetik- 
lediği çok fazla 
hastalık yok. Ancak 
sürekli tok kalarak, 
çok yemek yiyerek 
hasta olunur. Bu 

içinde spor yapılması 
en uygun zaman iftaır 
yapıldıktan sonra. 
İftar'dan da 1.5 saat 
sonra spora başlan
ması gerektiğini vur
gulayan Gönül'e göre 
yemeğin ardından 
sporun hemen yapıl
ması sakıncalı.
Yemeğin hemen ardın
dan skporun yapılması 
halinde sağlık prob
lemlerinin çıkacağını 
belirten Gönül: 
"Zaten yemekle birlik- 
tüe insana bir ağırlık 
çöker. Bu durumun 
biraz geçmesi halinde 
spora başlanması 
uygun olur. Aksu 

nedenle sağlıklı 
beslenmek için oruç 
tutan insanların 
iftarda çok fazla 
yemek yememeleri, 
hafif bir şeyler yedik
ten sonra ara öğünler 
tarzında beslenmeler
ine devam etmeleri 
gerekmektedir.
Ramazan 'da yapılan 
en önemli yanlış 
sahura kalkmamak, 
ister kısa ister uzun 
günlerde olsun 
insanlar m utlaka 
Ramazan 'da sahur 
yapmalı. Çünkü 
sahur yapılmadığı 
zaman daha uzun 
süre aç kalınmış 
olunuyor ve bu, 
insan fizyolojisine 
uygun olmayan bir 
durum. Birtakım 
rahatsızlıklar da bun
dan dolayı oluyor. 
Biz oruç tutanlara 
mutlaka sahur yap
malarını tavsiye ediy
oruz. Çünkü sahur 
yapılmazsa vücuttaki 
glikojen depoları yak
laşık 10 saat yetiyor 
ve bu saat 3-4 'den 
sonra tükeniyor. Bu 
durumda vücut şeker 
dengesini sağlamak 
için aminoasit ve 
yağları yakmaya 
başlıyor.

durumunda kalp krizi 
bile yaşanabilir. Spor 
erken yapılırsa dalak 
şişer kal çarpıntısı 
başlar bu durum 
sakıncalıdır" şeklinde 
konuştu.
Pınar Gönül iftardan 
1.5 saat sonra salon 
sporlarından yoga, 
pilates, streching, tai- 
chi, spinning ve tae-bo 
sporların yapılması 
daha uygun olur dedi. 
Oranium ün Fitnees 
uzmanı olan Gönül 
spor yapılma zaman
larının Ramazan 'da 
sahura kadar olmasını 
da bu gerekçeye 
bağladı.

'Her derde deva' 
aspirin, 5 bin kat 
güçlendirilmiş for
mülü ile yenilenmiş 
olarak geliyor! Yeni 
aspirinin bazı kanser 
türleri ve kalp 
hastalıklarına bile 
iyi geldiği 
belirtiliyor.
Birçok derde deva 
olan aspirin mide ve 
bağırsak rahatsızlık
larına yol açabiliyor
du. Bilimadamları 
bu etkileri en aza 
indirecek daha güçlü 
bir aspirin geliştirdi. 
Farelerde denenen 
yeni türü kolon 
kanserine de ilaç 
olacak 
ABD'li bilim 
adamları normal 
aspirinden 5 bin kat 
daha güçlü olan ve 
mide-bağırsak sis
temine herhangi bir 
zararı olmayan 
"süper aspirin " 
geliştirdi. Kalp- 
damar ve solunum 
sistemleri ile kanser 
üzerinde olumlu etk
ileri bulunan "nitrik 
oksit" molekülü sal
gıladığı için 
"nitroaspirin " 
olarak adlandırılan 
yeni ilacın fareler
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üzerinde yapılan 
denemelerinde kolon 
kanserini de önlediği 
ortaya çıktı. Merkezi 
New York'ta bulu
nan SUNY Stony 
Brook laboratu- 
varının geliştirdiği 
süper aspirinin kalp- 
damar hastalıklarına 
karşı da koruyucu 
etki yaptığı ve mafsal 
iltihabı ağrılarını 
hafiflettiği 
belirlendi.
Kullanımı daha 
güvenli 
Firmanın kanser 
araştırmaları 
bölümü başkanı Dr. 
Basil Rigas 
"Laboratuvarımız 5 
yıldır bu bileşik 
üzerinde çalışıyor ve 
ilacımızın iki çarpıcı 
özelliği var: Birincisi 
bu ilaç normal 
aspirinden çok daha 
güçlü, ayrıca kul
lanımı çok daha 
güvenli" dedi. Rigas 
bu yeni aspirinin 
kolon kanseri olan 
hastalar üzerindeki 
denemelerine ise 
önümüzdeki 
birkaç ay içinde 
başlanabileceğini 
duyurdu.
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Marmarabirlik zeytin avans alış fiyatlarını açıkladı

Tavan fiyat 3 milyon 650 bin
taban fiyat 1 milyon 450 bin
Sevfetin SEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Genel Merkezi yeni 
sezon zeytin barem 
fiyatlarını açıkladı. 
200 tane zeytinin 
kilosu 3 milyon 650 
bin lira olarak belir
lenirken, 460 tane 
1 milyon 450 bin 
liradan alınacak. 
Marmarabirlik 
72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, açıklanan 
fiyatların avans 
niteliğinde 
olduğunu ve gerek
tiğinde yükseltilme 
olanağının bulun
duğunu söyledi. 
Marmarabirlik 
Genel

Merkezi’nden 
yapılan 
açıklamada, 
sadece rekolte 
beyannamesi 
veren ortakların 
zeytinlerinin alı
nacağı ve Pazar 
akşamına kadar 
yapılan alımların 
ödemelerinin 
takip eden 
Çarşamba günü 
yapılacağını 
duyurdu.
Yağlık zeytinlerde 
peşin ödeme 
yapılacağını duyu
ran Marmarabirlik 
Genel Merkezi, 
Rekolte beyan
namesinde belir
tilen miktarın en 
fazla yüzde 50 
fazlasına kadar 
ahm yapılacağı,

rekolte beyan
namesine, göre 
yapılan fazla 
teslimatlara (yüzde 
50'ye kadar olan 
ahmlar) ilişkin 
ödeme planı, 
kampanya bitiş 
tarihinden sonra 
birlik imkanlarına 
göre belirlenerek 
ilan edileceği 

duyuruldu. 
ÜRETİCİ 
MEMNUN 
OLACAK 
Bu yıl barem 
fiyatlarının iste
dikleri gibi 
açıklandığına 
dikkat çeken 
Marmarabirlik 
Zeytin Kooperatifi 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, "Genel 
Merkezimiz tüm 

imkanları zorla
yarak üreticimizi 
memnun edecek 
fiyat açıkladı.
Üreticimizin geçen 
yıl ki mağduriyeti 
önlenmiş oldu. 
Marmarabirlik 
bu yıl zeytinciyi 
sevindirecek" 
görüşünde 
bulundu.

SİYAH ZEYTİN KIZIL ZEYTİN

TANESİ GEMLİK TİPİ KAYISI TİPİ GEMLİKTİR)

20 3.650.000 2.120.000 2.400.000

21 3.500.000 2.030.000 2.300.000

22 3.375.000 1.960.000 2.200.000

23 3.250.000 1.885.000 2.100.000

24 3.125.000 1.815.000 2.000.000

25 3.025.000 1.755.000 1.950.000

26 2.925.000 1.700.000 1.900.000

27 2.825.000 1.640.000 1.850.000

28 2.750.000 1.595.000 1.800.000

23 2.675.000 1.550.000 1.780.000

30 2.600.000 1.510.000 1.740.000

31 2.525.000 1.465.000 1.700.000

32 2.450.000 1.420.000 1.650.000

33 2.375.000 1.375.000 1.600.000 (

34 2.300.000 1.330.000 1.550.000

35 2.225.000 1.300.000 1.500.000

36 2.150.000 1.450.000

37 2.075.000 1.400.000

38 2.000.000 1.350.000

39 1.930.000 1.300.000

40 1.860.000 1.250.000

41 1.790.000 1.200.000

42 1.720.000

43 1.650.000
44 1.560.000
45 1.515.000
46 1.450.000

Yağlık barem dışı 
47 ve yukansı 1.000.000

Yağlık dip zeytini 700.000
J

Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi işleri
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Telefon borçlarının faizlerini af eden yasanın hükümleri yürürlüğe girdi

Telekom borçlarının taksitlendirilmesi başladı
Telekem idaresine telefon borcu bulunanlara getirilen faiz affının koşulları belli oldu. Üç ay önce TBMM’de görüşülerek kabul edilen yasa 
ile TELEKOM İdaresine telefon borcu bulunan abonelerin faiz borçlarının affını içeren hükümler, Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp kabul 
edildi. Telefon borcu bulunanlar Gemlik TELEKOM Müdürlüğü’ne ve Avukat Remzi Solmaz’a başvurarak konuyla ilgili bilgi alabilicekler.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■Hi TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE ■■■■■MI
25 Ekim 2004 Pazartesi FİYATI : 250.000- TL.

Kredi kartlı 
alışveriş çıldırdı 

Türkiye'de bu yılın 9 aylık bölümünde 
kredi kartıyla yapılan alışveriş tutarı 
41.8 katrilyon olarak gerçekleşti.

Haberi sayfa 8’de

25 Ekim 2004 Pazartesi 
İMSAK: 05:52 İFTAR: 18:19

Binlerce çeşit üründe uygulanan genetik değişikliklerin canlılarda ekolojik dengeleri bozduğu iddia edildi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Günün konusu hormon
Son günlerde başta televizyonlar 

olmak üzere, ülke gündemine gıdalarda
ki hormonlar girdi.
Geçen sabah eski Milli Hakem Erman 

Toroğlu’nu dinlerken bu hormunlu 
gıdaların insan genetiğinde de. bozuk
luklara neden olabileceğini duyunca irkil 
dim.

Gen bilimcileri genler üzerinde yaptık
ları uzun araştırmalardan sonra, canlının 
aynını yaratmayı başarabildiler.

Hayvanlar üzerindeki deneyler olumlu 
sonuç verdi.
Bitkiler üzerindeki deneyler de..
Bu kez bu konu insanda denenmek 

istendi.
Ancak, başta ABD olmak üzere 

gelişmiş tüm ülkeler buna karşı çıktılar.
Sizin anlayacağınız, Hitler’in genlerini 

saklamış olsalardı, yeni Hitler de yarar- 
bileceklerdi.

ı Gen bilminin son buluşları insanlık için 
yararlı şekilde kullanıldığında sorun yok.

t Ama bunu zararlı olarak kullananlar da 
mutlaka çıkacağından benzer insan 
yaratmak konusunda yasaklar getirildi.

■ Gıdalarda kullanılan hormonlar ile bit 
kilerin genetik yapıların bozulduğu, bu 
hormonlu gıdaları kullananların da gen

çlerinde bozulmalar olduğu için tepkiler 
t giderek artıyor.
; Gelişmiş ülkeler bunu gördükleri için 
doğal tarıma döndüler.

। Hormonlu gıdalar için geç kalınmadan 
; önlem alınmalı.

Genetiğin Değiştirilmiş Organiz 
malar’a karşı “Hayır” kampanya 
sı ilçemizde de sürüyor. 90 sivil 
toplum örgütünün desteklediği 
kampanyada, 5 bin imza top
landı. Ürünlere katılan hormonlu 
maddelerin ürünlerin genetiğini 
bozduğunu iddia eden 
kuruluşlar, destek istiyorlar. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Pembe Köşk’ün
yollan yapılıyor

İlçemize Çeşme 
Kaymakamlığımdan 
atanan Mehmet 
Baygül, eski 
Kaymakam Sadettin 
Genç döneminde 
yaptırılan lojmana 
taşındı.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
üzerinde bahçeli 
ve iki katlı villa 
şeklinde İl Özel 
İdari Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
Kaymakamlık 
Lojmanı bitirilmesine 
karşın Kaymakam 
Genç tarafından 
kullanılmamıştı.

İlçemize yeni atanan 
Kaymakam Baygül, 
lojmana yerleştikten 
sonra, belediye 
tarafından lojmanın

bozuk olan 
toprak yolun beton 
parke döşeme 
çalışmalarına 
dün başlandı.

Bugün Sema 
gösterisi 
yapılacak

Gemlik’te ilk kez 
Sema gösterisi 
düzenleniyor. 
Konya Mevlana 
Sema Grubu, bu 
akşam teravih 
namazından sonra, 
İskele 
Meydam’nda 
yapılan sahnede 
Gemliklilere gös
terilerini sunacak
lar. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, tüm 
Gemlik halkının 
Sema gösterilerini 
izlemesini istedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com


25 Ekim 2004 Pazartesi G3ÖES3 Sayfa

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Pazartesi sendromu... Bursa’nın karamizah portresi!
Pazartesi günleri genellikle sıkıntılıdır 
iki günlük tatil bitmiştir.
Haftanın ilk çalışma günüdür.
Koca bir hafta ne farklılıklar getirecek 

bilinmemektedir.
Bu durum insanları doğal olarak 

olumsuz yönde etkilemektedir.
Ve ruhsal yapısını bozmaktadır.
Bu duruma “Pazartesi sendromu” adı 

veriliyor gayr-ı resmi literatürde...
Onun için sizi “sendrom”dan çıkara

cak bir yazı yazmak gerek.
En iyisi Aydın Boysan’a başvurmak.
Aydın Boysan renkli ve çok yönlü bir 

kişilik.
Yaşamını dinamik tutuyor.
Dar sınırlar içinde kalmaktan hoşlan

mıyor.
Ve deneyimlerini, yaşam felsefesini 

toplumla paylaşıyor.
Aydın Boysan’ın ‘Aynalar’ını siz de 

kendi yaşamınıza tutun.
İstiyorsanız, eminim mutluluk duya

caksınız.
Ustaya kulak verelim ;
“Fıkra dinlemeyi bilmek, fıkra anlat

mayı bilmekten daha ileri bir anlayış 
İster.

Her fıkra herkese anlatılmaz. Anlayışlı 
dinleyici anlatılmayanı da anlayandır.

Mizah esprinin de ötesidir. Espri 
vurur geçer; mizah zihinde dalgalanır 
durur.

Bir örnek Pazartesi sabahı idam 
edilecek mahkumun “Ne güzel! Hafta iyi 
başlıyor” demesidir.

Fıkra dinleyeni tartmak için anlatıla
cak bir örnek, şöyledir:

‘Mazohist işkence edilmeyi seven...
Sadist işkence etmeyi seven.

Mazohist sadiste “döv beni” demiş.
O da olmaz!” demiş.
ACELESİ YOK
İngiltere... Stradford on Avon... 

Shakespeare’in evinin bulunduğu şiirsel 
bir şehir.

Kültür meraklısı bir Amerikalı 
gelmiş... Tren vagonu kadar bir otomo
bili deli gibi sürüyor.

Birden gıcırtılı fren yapıp yol soruyor:
“Shakespeare’nin evine nereden 

gidilir?”
Ingiliz, fısıltıyla yanıt veriyor;
“Acele etmenize gerek yok!
O öldü...”
HAKLI PAYLAŞMA
Akşam sofrasında oturan iki 

arkadaşın masasına, bir büyük balık 
pişirilip getiriliyor.

Pay eden büyük parçayı kendisine 
alıp küçüğü ötekine verince, homur
danan arkadaşına soruyor :

“Ne var yani? Sen paylaştırsan ne 
yapacaktın?”

“Küçüğü kendime alır, büyüğü sana 
verirdim.”

“Niye kızıyorsun, yine öyle oldu ya!”

Politikacılar-mimarlar- 
şehirciler elbirliği yapıp 
benim tanıdığım eski, 
ölçülü, güzel Yeşil Bursâ’yı, 
bir yerlere gömdüler her-^ 
halde...

Saklamak için olsa 
gerek... İki bin yıl sonra 
arkeologlar bulsunlar 
diye....
“Yaşama Sevinci” 

kitabının yazarı Mimar 
Aydın Boysan’ın 1920’ I i yıl
larda Yeşil Bursâ’yı 
soluyanlardan...
“Yorulacak kadar lafı uzat

acak değilim diyen 
Boysan’ın Bursa ile ilgili 
duygularını aktardığı bu 
sözlerden etkilenmemek 
elde değil.

*** ‘
“Şehir, Bursa. Ovası’na 

yanardağa lavları, külleri . 
gibi akmış, kasıp kavurmuş. 
Ben Bursâ’yı , Mudanya 
treni zamanından bili rim.

Hani o , yokuş çıkarken 
aşağı atlayıp üzüm 
kopardıktan sonra tekrar 
yetişilen tren zamanından... 
Hacı Hüsrev dayımın 
Simkeş Camisi Fahri imamı 
olarak, “Şimendifer Hoca’ la 
kabı aldığı zamandan..

Çünkü Bursa’da en hızlı 
teravi namazını o kıldırırdı.

Hülü şeftali yok, yarma 
şeftali yok.

Beş tanesi bir okka.çeken 
ünlü Bursa kestanesi 
nerede? Tahinli pide, deve 
tabanına döndürülmüş... 
Bugün buraya hala ‘Yeşil 
Bursa’ diyenin zihinsel 

sağlığı güvenli olamaz...” 
Boysan, böyle demiş, gri 

örtüsünde saklanan Bursa 
için!...

Boysan, kaybolan antik 
kentler arasına koyduğu 
Bursâ’yı böylesine güzel(!) 
dile getirmişti kitabında.

GEMLİK’İN
GECESİ!...
Peki Gemlik için ne 

yazardı, Boysan?
Denizi ile kaybolan antik 

ilçe, dermiydi?
Balık ilçesi Gemlik’de, 

artık deniz olmuş seyirlik..
Deniz’de kağıt, meyve 

sularının kutuları, her türlü 
atık yüzüyor, balık ye
rine!..

Denizin rengine bugün 
mavinin en güzel tonu diye
biliyor muyuz?

Renksiz deniz olmuş... 
Seyirlik de değil!..
Kokuyor, deniz!..
Kordonda yer alan “çay 

bahçesinde deniz kokusu 
alabili yorum’ diyorsanız 
ben de şüpheleni -rim, 
zihinsel sağlığından o kişi
lerin ya da kişinin..

Yeşil Gemlik diyebilir 
miyiz?

Dağı taşı villa ve köklü 
kooperatif lerle sarılı, 
Gemlik’e..

Bir tek gecenin karanlığın
da ışıklar altında bir Gemlik 
fotoğrafı var ki, seyre 
doyulmuyor, her şeye rağ
men..

Bu arada Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
“Sevgi hizmet işidir, 

rantiyeciye, tefeciye bulun
duğun yeri uğratmazsan 
olacağı budur” diye bir söz 
yazdırmış, Hükümet 
Binası’nın önüne..

O yetmemiş iki tane de 
dev yapma yani naylon 
Palmiye kondurmuş!..

Vah Gemliklim vah .. | 
Artık, fidan bile dikilemi 

yor, zehirli toprağına demek 
ki!..

Baksana, dünyanın parası 
verilerek naylon palmiye 
kondurmuş, Başkan Turgut!
Zeytinlerine ne oldu, 

Gemliğimin?
Güllerin vardı senin...
Renk renk...
Ortancalar.
Sahil ilçesi Gemlik’in 

işlemeli yeşil örtüsünü 
yakalamayan kuşaklar, mavi 
ve yeşilin tüm tonlarının yer 
aldığı balıkçı teknelerinin a 
lüks ışığı altında yakamoz’a 
yol gösterdiği o günleri de 
yakalayamadılar..

Özetle;
Bursa ovası diye bir şey 

kalmadı!..
Gemlik’de ise deniz 

fotoğrafı var, siyah-beyaz 
bile değil..

Üzgünüm, çocuklar!..
Gemlik’de denize gi

rilmez...
Oltayla balık tutarken, ■ 

oltanızın ipine katranlı 
çöpler bulaşabilir..

Artık, naylon 
palmiyeleriniz de var...

Gemlik’i gece seyretmek 
kaldı, size de!..

Sevgiyle kalın...

YILB AŞI YAKLAŞIYOR.... j 

2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON 

ÇEŞİTLERİMİZİ 6ÖRDÜNÜZ MÜ?

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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Binlerce çeşit üründe uygulanan genetik değişiklik canlılarda ekolojik dengeleri bozduğu iddia edildi

Hormonlu 0lara Irarâı im kampanyası 
Genetiğin Değiştirilmiş Organizmalar’a karşı “Hayır” kam
panyası ilçemizde de sürüyor. 90 sivil toplum örgütünün 
desteklediği kampanyada, 5 bin imza toplandı. Ürünlere 
katılan hormonlu maddelerin ürünlerin genetiğini boz
duğunu iddia eden kuruluşlar, destek istiyorlar.

Fenerbahçe’den bu kadar

Seyfetin SEKERSÖZ

Kısa adı GDO olan 
"Genetiği 
Değiştirilmiş 
Organizmalar"a karşı 
yürütülen imza kam
panyaları sürerken 
50 bin imza top
landığı öğrenildi. 
GDO'ya hayır platfor
munun düzenlediği 
imza kampanyasını 
ülke genelinde 
90 sivil toplum 
kuruluşu destekliyor. 
ADD üyesi Yüksel 
Uğur, Gemlik'te 
sürdürülen kampan 
ya için gece gündüz 
demeden imza 
toplayarak çocuk
larımızın geleceği 
için çaba sarf ediyor. 
1 Kasım'da sona 
erecek olan imza 
kampanyasında 
toplanan imzalar 
TBMM'ne sunularak 
önlem alınması 
istenecek.
GDO NEDİR?
Bir canlının gen

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer <

Nasıl iş bu...
Özel kesimde işveren-işçi 
anlaşmazlığında “Uzlaştırma 
Kurulu” kararı kesin.
Devletle - çalışanları arasında 
bu kurul kavalın alt deliği 
Uzlaştırma arayı bulma.
Sosyal ve ekonomik barış 
uzlaştırma kurulu kararına 
devlet uymuyor.
Vatandaş uymaya mecbur 
Nasıl iş bu!

diziliminin ya da 
kendi doğasında 
bulunmayan bam
başka bir karakter 
kazandırılması 
yoluyla elde edilen 
canlı organizmalara 
"Genetiği 
değiştirilmiş 
Organizmalar" 
veya kısa adı 
GDO adı veriliyor. 
Bir canlıdan diğerine 
gen aktarımı, bir 

çeşit kesme, 
yapıştırma ve 
çoğaltma işlemi 
olup, genetik 
mühendisler tarafın
dan uygulanıyor. 
Aktarılacak gen önce 
bulunduğu canlının 
DNA'sından 
kesilerek çıkarılıyor. 
Sonra vektör adı 
verilen taşıyıcı 
virüs ile su gen 
DNA molekülüne 
yapıştırılıyor. 
Frankeştayn Gıda 
olarak da nitelenen 
GDO'lar bugün köle 
ra bakterisi geni 
taşıyan yonca, akrep 
geni taşıyan pamuk, 
tavuk genli patates, 
balık genli domates 
gibi gıdalar şeklinde 
karşımıza çıkıyor. 
İnsanlığın bugün 
doğal çeşitliliğe 
zarar verecek tür 
zenginliğinin yok 
olmasına yol açan 
GDO'ların çeşitli 
yollardan yayılarak 
yeni Frankeştaynlar 
yaratma tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğu 
belirtiliyor.
HANGİ ÜRÜNLER 
GDO'LU OLABİLİR? 
Bugün dünyada 
genetiğiyle 
oynanmış pek 
çok ürün bulunuyor. 
Mısır, patates, 

domates, pirinç, 
soya, buğday, 
kabak, balkabağı, 
ayçiçeği, yer fıstığı, 
bazı balık türleri, 
kolza, kasava, 
Papaya.
Bunların dışında 
çalışmaların devam 
ettiği ürünlerin muz, 
ahududu, çilek, kiraz, 
ananas, biber, kavun, 
Karpuz ve kanala 
olduğu açıklanıyor. 
NEDEN 
GDO'YA HAYIR?
GDO'ya Hayır 
Platformu'nun 
hazırladığı kitapçık
larda tarlaya atılan 
gübre ve tohumla 
başlayan süreçte 
zararın başta insan
lık olmak üzere ülke 
ekonomisine kadar 
yansıdığı ileri 
sürülürken canlılar 
üzerinde yapılan bu 
değişikliklerde ise 
canlı sağlığı, 
biyolojik çeşitlilik, 
ekolojik dengelerin 
bozulması, 
ekonomik bağımlılık, 
canlıların yaşam 
hakkının elinden 
alınması ve 
canlılar üzerinde 
mülkiyet hakkı 
tanıması açısından 
önemli tehdit ve 
riskler taşıdığı 
bildiriliyor.

Fenerbahçe - Lyon maçını heyecanla 
izledik.

İlk yarı, iki tarafta birbirini denedi.
Ama. Gerçet futbol ikinci yarıdaydı.
Fenerbahçe topla birlikte koştu.
Ve. Yoruldu.
Lyon ise, topu koşturdu.
Ayağa top oynadılar.
-Müthiş bir top teknikleri vardı.
Bazen sol kanada abandılar.
Yaşlı Ümit Özat’ı bunalttılar.
Bazen sağ kanada yüklendiler.
Genç Serkan’ı çıldırttılar.
Ama. Göbeği hiç ihmal etmediler.
Çabuk ve kısa paslarlarla Servet’i de 

şaşırttılar.
Allah’ tan Rüştü’nün şansı vardı.
Esas altılık maç, bu maçtı.
Orta sahada hiç Fenerbahçe’n yoktu.
Hoojdonk ve Alex, yer yarılmş sanki 

içine girmişti.
Gözler, bir hiç uğruna kovulan 

Thomas’ı aradı.
Kura çekiminden sonra, herkes çok 

mutluydu.
“Lokum gibi kura” bile demiştik.
Ama. Bu Lyon, Mançester’den de 

daha iyi göründü.
Zaman zaman bana, geçen seneki 

Gençlerbirliğini hatırlattı.
İşte. Ersun Yenal’ın hayalindeki 

takım, bu Lyon takımı.
Dar alanda kısa paslar yapan, hızlı 

bir takım.
Fenerbahçe için, UEFA kupasına 

katılmak bile zor görünüyor.

GÜNÜN SÖZÜ
Kaptanı,
Usta olmayan gemiye, 
Her rüzgar kötüdür.

“Herbert”

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Gemlik Lisesi Gemlik Lisesi
Meclis Başkanı Akyıldız

Seyfetin SEKERSÖZ

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
talimatlarıyla ülke 
genelinde başlatılan 
okul meclis 
başkanlığı 
seçimleri sürüyor. 
Dün sabah saat
lerinden itibaren 
sandık başına giden 
Gemlik Lisesi 
öğrencileri, 
demokrasinin 
gereği seçimler 
için ilk adımları 
atmış oldular.
Seçimde sandık 
görevlisi olarak 
ayrılan öğrenciler 
Seçim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Mutlu ile Sandık 
Başkanları Murat 
Kurt, Ahmet Fındık 
ve Şuayip 
Serdaroğlu 
esliğinde secim 
yemini ettiler. 
2004-2005 öğretim 
yılı "Okul Öğrenci 
Meclisi Başkanlığı 
Seçimi" için 
sandık başına 
giden 11 bin 331 
öğrenci oylarını 
belirledikleri başkan 
adaylarına verdiler. 
Sinan Kamur, 
Mustafa Evyurt,

izcilerinin 
kamp coşkusu\

■İHJIllO

Düzgün Akyıldız, 
Elif Nur Çavdar, 
Mustafa Şahin, 
Cemal Yılmaz ve 
Faruk Aktaş'ın 
aday olduğu 
Gemlik Lisesi 
Öğrenci Meclisi 
Başkanlığı'na 
Düzgün 
Akyıldız seçildi. 
1064 öğrencinin 
oy kullandığı 
Gemlik Lisesi 
Öğrenci Meclisi 
Başkanlığı 
seçimler' de 
20 oy 
geçersiz sayıldı. 
Geçerli

oyların 
383'ünü alan 
Düzgün 
Akyıldız Gemlik 
Lisesi Öğrenci 
Meclis Başkanı 
seçildi.

Makam aracı sivilleşti
Kaymakamlık aracının 16 AA 101 resmi plakası 
kaldırılarak 16 ZB 470 sivil plaka takıldı

Seyfetin SEKERSÖZ 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, göreve 
başlamasının ardın
dan önce kullandığı 
makam aracının 
resmi plakasını sivil 
plakayla değiştirdi. 
16 AA 101 olan 
Kaymakamlık 
makam araçının yeni 
sivil plakası 16 ZB 
470 oldu.

Vatandaşlara verdiği 
samimi ve yakınlık 
mesajıyla 
Kaymakamlık 
makamının rande- 
vusuz herkese açık 
olduğunu açıklayan 
Kaymakam Baygül, 
gösterdiği bu yakın
lığı makam aracında
ki plaka değişikliği 
ile pekiştirdi.

Seyfetin SEKERSÖZ

Gemlik Lisesi 
ergin izci grubunun 
düzenlediği 3.
Cumhuriyet
Kampı geçtiğimiz 
hafta sonunda 
Kumsaz sahilinde 
yapıldı.
Gemlik Lisesi 
Biyoloji öğretmeni 
olan ve Ergin 
İzci grubunun 

| liderliğini yapan 

I Haşan İşgüder'in 
gözetiminde 
kız ve erkek 
öğrencilerden 
oluşan 51 ergin 
izci Kumsaz 
Halk Plajında 
kurdukları 18 
çadırda iki gün 
boyunca kamp 
yapma olanağı 
buldular.
Ergin İzci Grubu 
kamp süresince 
bir izcinin bilmesi 
gereken konular 
olan teknik 
pusula okuma,

oltayla balık 
tutma, doğada 
yön bulma, izciliğin 
amaçları ve izci 
marşları gibi 
faaliyetlerde 
bulunarak beceri
lerini geliştirdiler. 
Kumsaz'daki iki 
günlük kampta 
yakılan "Kamp 
Ateşi" eşliğinde 
hazırladıkları 
skeçler'i geceye 
katılan velileri ve 
çevre halkına 
sergileme fırsatı 
bulan Ergin izciler, 
onlardan bol bol 
alkış ve beğeni 
aldılar.
Kampın son günü 7. 
ise düzenlenen 
çeşitli etkinliklerde ı 
başarı gösteren izci 
ve ekiplere ödülleri 
dağıtıldı.
Gemlik Lisesi Ergin 
İzci Grubunun iki 1 
günlük Kumsaz 
kampı hep birlikte 
söylenen izci marşı 
ile son buldu.

ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun 

OKUYUN OKUTUN



GÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
TEMEL□ Tüketici ile iletişinim 

saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına 
en çok 30 dk. cevap vernv 
□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek

- PlflHR
Yaşam

dezenfekte işlemine tabi tutulan 
damacanaların dolumu, tamamen 

^üyenik bir ortamda ve^eden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun

G 
\\\

% ‘o
AA,.

Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır.

W *0
Pltlâll I*** kez müşterilerimizce açılma garantisi 

olan ve Pınar logosunu taşıy^n
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 - 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo ■ 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

KlMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg /1
Sülfat 8.0 mg /1
Klorür 3.9 mg /1
Nitrat YOK

Plîlân Kulpsuz olması sayesinde her
■■■HK yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.
2.500.000 TL.

AYYILDIZ SU ve GIDA
Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.
No : 132/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 49 41

(0.224) 513 49 42
Cep : (0.532) 277 51 10
Egemen AYYILDIZ
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Sim nMeri w başetme mlıri
Prof. Dr. Abdülkadir 
Çevik, stresin, yer
ine göre dost, yer
ine göre düşman 
olacağını belirterek, 
"Stresin çözümünü 
dış etkenlerde değil, 
kendinizde arayın. 
Renklerle, yiyecek
lerle stres atılmaz" 
dedi.
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Abdülkadir 
Çevik, stresin yerine 
göre dost, yerine 
göre düşman ola
cağını, iyi kullanıp, 
değerlendirildiğinde 
stresin kişiyi daha 
ileriye götüren, 
daha güçlendiren ve 
geleceğe daha iyi 
hazırlayan bir dost 
olacağını söyledi. 
Yaşanan stresin iyi 
kullanılmaması ve 
stres gibi yaşatıl
ması halinde ise bir 
düşman olacağını 
belirten Çevik,

"Stresi stres yapma 
özelliği bireye aittir. 
Stresi stres yapan 
onu yaşayan kişinin 
stresi nasıl 
algıladığıdır" dedi. 
Prof. Dr. Çevik, bu 
konuda bireysel 
özelliklerin önemli 
olduğunu kaydetti. 
Stresin birçok yönü 
bulunduğunu, 
gelişimsel, çevresel 
streslerin yanı sıra 
kişilik özellik
lerinden de kay
naklanabildiğin! 
belirten Çevik, 

stresin yeni doğan 
döneminde 
başladığını ifade 
etti.
Çevik, bu dönemde 
ailesi tarafından 
bebeğe yaşatılan 
stresin çocuğun 
kişiliğinin 
gelişmesinde önem
li aksamalara, 
duraksamalara ya 
da kişilik gelişiminin 
bazı noktalarda 
daha sivri özellikler 
kazanmasına neden 
olacağını anlattı. 
Stres Nedenleri

Ergenlik çağı, 
evlilik, askerlik, yeni 
iş, üniversite hayatı, 
ekonomik krizler, 
işsizlik, işini kay
betme endişesi, 
trafik yoğunluğu, 
büyük şehir gürültü 
ve kirliliklerinin de 
önemli stres kay-- 
nakları olduğunu 
belirten Çevik, bu 
stres kaynaklarının, 
bazen bireysel, 
bazen toplumsal 
boyutta ciddi rahat
sızlıklara yol aşa
bildiğini 
kaydetti.
Stres sonucu, 
migren, asabi tan
siyon, mide ülser
leri, bağırsak bozuk
lukları, 
romatizma! ağrılar' 
görülebildiğini 
söyleyen Çevik, 
stresli kişide ayrıca 
uyum sorunları, 
davranış bozukluk
ları, alkol ve uyuştu
rucu bağımlılık
larının da ortaya çık

abildiğini ifade etti. 
Başetme Yolları 
Prof. Dr. Çevik, ruti
nin dışına çıkan 
tutum ve 
davranışlar sergile
menin stresle baş 
etmede en önemli 
yollardan biri 
olduğunu belirterek, 
şu önerilerde 
bulundu:

"Alışılagelen işin 
dışında başka bir 
işe yoğunlaşın. 
Çeşitli gevşeme 
teknikleri öğrenin, 
fizik egzersiz yapın, 
ağaçlı alanda 
yürüyüş yapın.
Stresi kötü bir şey 
olarak algılamayın, 
size neler 

kazandırdığına 
bakın. Yaşadığımız 
stresin bize kaybet
tirdikleri varsa 
kazandırdıkları da 
var.
Olumsuz yaşantılar 
hiç bir zaman 
moralinizi boz
masın, olumsuz 
yaşantılar olumlu 
şeylerin tabanını da 
oluşturabilir.
Stresi yenmek için | 
sorunun çözümünü 
dış etkenlerde ara
mayın. Renklerle, 1 
yiyeceklerle stres ■ 
atılmaz, çözüm yol
unu kendinizde 
arayın. Kendiyle 
barışık olanlar stresi 
daha kolay çözer." 1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ M#!i»
tad Ma

K/l

i 

î

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 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
ilçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

İFTARİYE G Cr=^ğ-g- 1
ÇORBA °

6.000.000 TL.:
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

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

«1TL,
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
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

PİZ.Z.A (Özel) 3 i
fçEpEK^ 7.500.000 TL. ।

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

ÇORBA 4 ÇEŞİT j
DÖNER TABAĞI 

(^cEKa:n^ 7.500.000 TL. 
GRUP YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır < 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

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

Tel : (0.224) 513 53 67
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YTL banknotlarına
20 milyon dolar gitti

Türk Telekom’dan ADSL 
tarifelerine indirim

Merkez Bankası, 
' bugün fiziksel 

görünüm ve güvenlik 
* özelliklerinin tanıtıla

cağı YTL banknot
ların basımını 
tamamladı. YTL bank 
notların her biri 
Merkez Bankası'na 
yaklaşık 5 cent'ten 
toplam 20 miyon 
dolara mal oldu. 
Banknot Matbaası 
"yedek depo" 
basımına geçti.
Banknot Matbaası, 1, 
5,10, 20 ve 50 liralık 
banknotlardan 470 
milyon adet bastı.
Merkez Bankası, 
başta dini bayramlar 
olmak üzere, nakit 
para kullanımının 
yoğunlaştığı dönem
lere yönelik bir 
önlem olarak uygu
ladığı "yedek depo" 
için gerekli YTL 
banknot basımına

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç 
İzgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
BOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur 11 11 

İlil
EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50

başladı.
Merkez Bankası, 
kural olarak 
emisyonun yüzde 
65'i kadar yedek 
depo düzeyiyle 
hareket ediyor. 
Özellikle dini bayra
mlarda, yedek 
deponun emisyon 
hacmindeki artışı 
yüzde 45'lere 
ulaşıyor, 
8 KASIM'DA 
BAŞLIYOR: 
Merkez Bankası, 
YTL'nin bankacılık 
sistemi ve EFT 
(Elektronik Fon 
Transferi) üzerindeki 
test işlemlerini 8 
Kasım'da başlatacak. 
Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı 
Şükrü Binay, 
YTL'nin EFT'ye 
uyumu açısından bir 
sorun görünmediğini 
söyledi. YTL ban

knotların bankalara 
dağıtımının ise 15 
Arahk'ta yapılması 
planlanıyor. Ocak ve 
şubat aylarında 60 
milyon adet daha 
YTL banknot bas
mayı planlanırken, 
basılan paraların 
toplam parasal 
değeri ise 12 katril 
yon lira olacak.
1 YTL açısından ağır
lığın banknottan 
ziyade madeni 
parada olması plan
lanıyor.
BİR BANKNOT 
70 BİN LİRA: 
YTL banknotların her 
biri Merkez 
Bankası'na yaklaşık 
5 cent'ten toplam 
20 milyon dolara mal 
oldu. Yeni banknot
ların boyutları biraz 
daha küçük, kabart
maları biraz daha 
belirgin olacak.

Telekom, ADSL 
tarifelerinde bugün
den geçerli olmak 
üzere indirime gitti. 
Türk Telekom Genel 
Müdürü Mehmet 
Ekinalan, ADSL 
tarifelerinde yüzde 
78.8'e varan oranlar
da indirim yaptık
larını söyledi.
Bugünden itibaren 
geçerli olacak tar
ifelere göre, bağlantı 
ücretleri bütün 
hızlarda 59 milyona 
çekildi. Aylık limitsiz 
ADSL ücretlerinde 
ise yüzde 3.5 ile 28.9 
arasında değişen 
oranlarda indirim 
yapıldı.
Buna göre, pazartesi 
gününden itibaren, 
69 milyon ile 279 
milyon lira arasında 
değişen ADSL 
bağlantı ücretleri' 
tüm hızlarda 59

I milyon olarak belir
lendi. Böylece 259 
Kbps’ye yüzde 14.4, 
512 Kbps’ye yüzde 
45.8, 1024 Kbps’ye 
yüzde 67, 2 bin 48 
Kbps’ye de yüzde 
78.8 oranında 
indirim yapılmış 
oldu.
Telekom müşteri
lerinin yüzde 85’i, 
512 Kbps ve üzeri 
hızında internet kul
lanıyor. Ayrıca, daha 
önce ilk faturaya 
yansıtılan bağlantı 
ücretlerini taksitli 
ödeme olanağı getir
ildi. ADSL kul
lanıcıları 59 milyon 
yerine 69 milyon lira 
ödeyerek, bağlantı 
ücretlerini 12 ay 
vadeye yayabilecek. 
Aylık limitsiz ADSL 
ücretlerinde de 
yüzde 3.5 ile 28.9 
arasında değişen 
oranlarda indirim 
yapıldı. Hızı 256 
Kbps olan limitsiz 
ADSL’nin aylığı 
yüzde 28.9’luk 
indirimle 49 milyona, 
512 Kbps’nin 109 
milyon olan aylığı 
yüzde 9.1’lik indirim
le 99 milyona, 1024 
Kbps’nin 179 milyon 
olan aylığı yüzde 
5.5’lik indirimle 169

milyona, 2 bin 48 
Kbps’nin 279 milyon 
olan aylığı da yüzde 
3.5’lik indirimle 269 
milyona çekildi. 
Limitli ADSL’nin 
aylık ücreti de 256 
Kbps hız için 29 
milyon, 512 Kbps hız 
için 49 milyon lira 
olarak belirlendi. 256 
Kbps hızına aylık 3 
GB limit, 512 Kbps 
hızını da aylık 5 GB 
limit biçildi. Limiti 
aşan her 1 MB için 
10 bin lira ek tarife 
belirlendi.
Bu arada, 128 Kbps 
kullanıcılarının bant 
genişliği de artırıldı. 
128 Kbps kul
lanıcılarının hızı 256 
Kbps’a yükseltildi ve 
aynı fiyata internet 
erişimi sağlandı. 
Limitsiz ADSL ile 30 
gün, 24 saat internet 
erişimi ve aylık sabit 
ücretle sınırsız inter
net erişimi, Limitli 
ADSL ile de kotalar 
dikkate alınarak 
"kullanıldığı kadar 
ödeme yapılması" 
uygulaması getirildi. 
Kobi’lerle İlgili Ciddi 
Projeler Var 
Telekom Genel 
Müdürü Mehmet 
Ekinalan, yeni fiber 
kablo bağlantıları 
nedeniyle maliyet
lerin düşmesi ve 
aldıkları cihazların 
fiyatlarındaki indirim 
sayesinde böyle bir 
indirim yapma 
olanağı bulduklarını 
belirterek, "Aldığımız 
her cihazı yüzde 20 
indirimle alıyoruz. 
Dünyanın en ucuza 
cihaz alan ülkesiyiz. 
Müşterilerimiz de 
ciddi biçimde artıy
or. Bizim hedefimiz 
para kazanmak 
değil, ADSL’nin tüm 
yurda yayılımını 
sağlamak. Herkesin 
internet kullan

masını sağlamak" 
diye konuştu. 
Ekinalan, ADSL’nin 
yayılımında özellikle 
KOBİ’lere çok önem 
verdiklerini vurgu
larken, KOBİ’lere 
nasıl toplu indirim 
yapılabileceği 
konusunda çalıştık
larını söyledi. 
Ekinalan, "KOBİ’lere 
ADSL hizmetini 
paketler halinde 1-2 
ay içinde verebiliriz 
diye düşünüyorum" 
dedi.
"Kabloda ortaklarla 
anlaşamıyoruz" 
Mehmet Ekinalan, 
kablo TV’yle ilgili de 
ciddi projeleri bulun
duğunu ancak 
şebekeyi kullanıma 
izni verdikleri ortak
larla anlaşamadık
larını söyledi. Uzan 
Grubu’yla 10 yıllığı
na şebekeyi 
işletmesi ve gelirin 
paylaşılması 
yönünde bir anlaş
ma yapıldığını anım
satan Ekinalan, 
"Uzanlar aramızdaki 
sözleşmeyi yerine 
getirmedi. Şebeke 
bizimdi, biz de net- 
vvork’lerini aldık" 
dedi.
Ekinalan, kendisin
den önceki dönemde 
yapılan bu sözleş
menin yanlış bir 
yöntemle hazır
landığını da söyledi. 
Ekinalan, "Bunu 
işlet geliri pay
laşalım demişiz. 
Ama fiyat belirleme 
hakkını Telekom’a 
bırakmışlar. Fiyatlar 
da öyle bir noktada 
kalmış ki elde edilen 
gelir işletme gider
lerini bile karşılamı 
yor. Ayrıca bu işlet
menin belirli bir 
evreden sonra 
yatırım yapması da 
gerekiyor" diye 
konuştu.
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Kredi kartlı alışveriş çıldırdı
Türkiye'de bu yılın 9 
aylık bölümünde 
kredi kartıyla yapılan 
alışveriş tutarı 41.8 
katrilyon olarak 
gerçekleşti. BKM'den 
yapılan açıklamaya 
göre 9 aylık dönemde 
işlem hacmi bir önce
ki yıla yüre yüzde 
37.2 arttı.
BKM'den yapılan, 
bu yılın ilk 9 aylık 
sonuçlarına ilişkin 
açıklamaya göre, 
Türkiye'de kredi 
kartıyla turistlerin de 
kullanımı dahil olmak 
üzere yapılan alışver
iş ve nakit avans 
işlemlerinin toplamı 
ise 46.6 katrilyon lira 
olarak gerçekleşti.

9 aylık dönemde, 
işlem hacmi bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
37.2 artış kaydetti.

30 Eylül itibariyle 
kredi kartı sayısı da 
geçen yılın aynı 
dönem j oranla 6 
milyon 773 bin 
artarak 24 milyon 808

bin adede yükseldi.
-YABANCILAR YAK

LAŞIK 2 MİLYAR 
DOLAR HARCADI-
Yabancıların 

Türkiye'de plastik 
kartlarla gerçek
leştirdikleri harcama 
tutarı 2003 yılı ilk 
dokuz aylık dönem
ine göre yaklaşık 
yüzde 35'lik artışla 
1 milyar 462 milyon 
dolardan, 1 milyar 
981 milyon dolara 
yükseldi.

Bu yılın 9 aylık 
döneminde 46.6 
katrilyon lira olarak 
gerçekleşen kredi 
kartı işlemlerinin 
yaklaşık 41.8 

katrilyon lirası 
alışveriş, 4.8 
katrilyon lirası 
ise nakit 
çekim olarak 
belirlendi.

2003 yılının 
9 aylık döne
minde kredi 
kartları ile 
gerçek 
leştirilen

28.3 katrilyon liralık 
işlem hacminin
25.3 katrilyon lirası 
alışveriş,
3 katrilyon lirası da 
nakit çekim olarak 
gerçekleşmişti.

Bu yılın
1 Temmuz-30 Eylül 
tarihlerini kapsayan 
3. üç aylık dönemde, 
kredi kartıyla 
yapılan alışveriş 
işlemlerinde yüzde 
19.92'lik payla ilk 
sırayı benzin 
istasyonları, ikinci 
sırayı yüzde 
17.96 ile market ve 
alışveriş merkezleri, 
üçüncü sırayı 
yüzde 9.20 ile giyim 

ve aksesuar aldı.
-BKM GENEL 

MÜDÜRÜ SERTAÇ 
ÖZİNAL-

Bankalararası 
Kart Merkezi (BKM) 
Genel Müdürü 
Sertaç Özinal, 
yaptığı değer
lendirmede, Türk 
kartlı ödeme 
sisteminin özellikle 
turistik bölgelerde 
önünü açarak 
Türkiye'ye daha fazla 
döviz girdisi sağla
mayı amaçladıklarını 
belirtti.
Para taşıma 
zorunluluğunun 
ortadan kalkmasıyla 
yabancıların daha 
rahat hareket ettik
lerini ifade eden 
Özinal, önümüzdeki 
dönemde bu 
alandaki büyümenin 
daha dikkat çekici 
boyutlara ulaşa
cağını. böylece 
ülkeye sağlanan 

döviz girdisinin 
artacağını 
kaydetti.

İkinci el otoda
yaprak kıkırdamıyor

Kredi faizlerinde 
düşüş beklentisi 
ve sonbahar 
nedeniyle harca
maların ertelen
mesi, ikinci el 
otomobil 
piyasasını 
durma noktasına 
getirdi 
Bursa Oto-Koop 
Başkanı Rasim 
Hazar, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın, faizlerin 
gelecek yıl daha da 
düşeceği yönündeki 
açıklamasının, ikinci 
el otomobil 
talebinin ertelenme
sine yol açtığını 
söyledi.
Hazar, ayrıca sonba
hara girilmesiyle 
birlikte, talepteki 
daralmanın daha da 
arttığımı. piyasada 

. tanı anlamıyla 
T yaprak dökümü 

yaşandığını ifade 
ederek, "Son 20

senenin en durgun | 
dönemini yaşıyoruz.I 
Yıl sonuna doğru I 
işyerini kapayan 
galericiler olabilir" I 
dedi. Piyasada 
yüksek modelli 
araçların hemen hiç I 
alıcı bulmadığına 
dikkati çeken Hazar, I 
daha çok "kuş 
serisi" olarak bili- I 
nen "Doğan", 
"Şahin" ve "Kartal'’ I 
■le "Broadvvay" ve | 
Spring" gibi 

ekonomik otomobil-] 
lerin, görece 
daha çok satıldığını 
belirtti.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel; (0.224) 513 10 71 -514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Nüfusun yüzde 12.29’u özürlü
özürlü Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi'nde 
yaşıyor. Marmara 
Bölgesi'ndeki 
nüfusun yüzde 
13.1'i özürlüyken, 
bu oran 
Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi'nde yüzde 
9.9 olarak belirlen
di. özürlü nüfusun 
yüzde 12.69'u 
kentlerde, yüzde

11.67'si ise kırsal 
kesimde yaşıyor. 
Akşit'in verdiği bil
giye göre, 
İngiltere'de özürlü 
oranı yüzde 12-13, 
Avusturya'da yüzde 
20.9, Yeni Zelanda'da 
yüzde 20, İsveç'te 
yüzde 12.1, 
Norveç'te yüzde 17

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Arzu eden kazandı

Türkiye 
özürlüler 
Araştırması 
geçici 
sonuçlarına 
göre, nüfusun 
yüzde 
12.29'unu, 
yaklaşık 8.5 
milyonunu 
özürlüler 
oluşturuyor. 
Devlet Bakanı 
Güldal Akşit'in 
CHP Bursa
Milletvekili Kemal 
Demirel'in yazılı soru 
önergesine verdiği 
yanıta göre, 68 
milyon 622 bin 559 
kişilik Türkiye 
nüfusunun 8 milyon 
431 bin 937'si özürlü, 
özürlülerin 3 milyon 
783 bin 197'si erkek, 
4 milyon 648 bin

74O'ı kadın. Erkek 
özürlülerin toplam 
nüfusa oranı yüzde 
11.1, kadın özürlü
lerin oranı ise 13.4. 
Özürlü nüfusun böl
gelere göre 
dağılımında da fark
lılıklara var. Buna 
göre, en çok özürlü 
Marmara Bölgesi'nde 
bulunurken, en az

Kadınlar daha çok üşüyor I
Bilimsel 
olarak da 
kadınların 
erkeklerden 
daha fazla 
üşüdüğü 
kanıtlandı. 
Kadınların 
daha fazla 
üşümesinin 
nedeni olarak 
hormonları 
gösteren 
uzmanlar, 
kadınlık hor
monlarının 
vücudun uç 
kısımlarının 
kanla iyi 
beslenmesini

engellediğini 
belirtiyorlar. 
Bilim adamı 
Johannes 
VVagner 
tarafından 
gerçekleştir
ilen bir araştır
ma sonucun
da, östrojen

hormonunun 
vücudun uç 
kısımlarının 
kanla iyi 
beslenmesini 
engellediği 
tespit edildi. 
Kadınların, 
hamile kaldık
ları için

biyolojik 
olarak 
önceliğin 
merkezi ısının 
korunması 
olduğunu 
söyleyen 
VVagner, 
soğuk 
havalarda 
vücudun uç 
kısımlarına 
daha az kan 
verildiğini, bu 
yüzden de 
kadınların el, 
ayak, burun 
ve kulaklarının 
üşüdüğünü 
kaydetti.

KAYIP
İstanbul Fatih Nüfus Müdürlüğünden almış 

olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. CEM GÜL

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

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım 
nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
ERAY 

ÇELİKLER

Trabzon’un gidişi Ankara deplasmanından belliydi. Ankara’da 
iki puan kaybeden Trabzon kendi saha ve seyircisi önünde hüsrana 
uğradı.

Trabzon daha istekli arzulu gözükmesine rağmen, ilk yarım 
saatten sonra bocalayan taraf oldu.

Galatasaray ne yapmak istediğini bilen tarafta, rakibi ilk olarak 
durdurmak sonra onu hırpalamaktı gayesi ve öylede yaptı. 70’te 
Baliç’in sert şutu Galatasaray’ı öne geçirmişti.

Bundan sonra, ikinci maç başladı. Trabzon yüklendi.
Augustin’in ayağından kaçırdığı goller vardı.

Hagi kafasında kurduğu oyunu belki istediği şekilde yaptıra
madı ama istediği sonuç ald.

Galatasarayda on libaro oynuyan Saidou pek göz dolduramadı.
Yerine giren Volkan bana göre daha iyiydi.

Haşan Şaş takımın en iyilerindendi. Çok koştu olumlu 
hareketler yaptı, hırslıydı.

Evet, Gökdeniz yakın mesafeden vurup auto attığı bir pozisyonu 
vardı ki içler acısı.

Hüseyin’in çıkışı, arkadaşlarına attığı gollük paslar, sahada yap
tığı mücadele takdir edilir.

Serdar Tatlı Trabzonspor’u da Galatasaray ı da memnun ettiği
ni zannetmiyorum.

Galatasaray’dan Mondrogon, Hakan Ünsâl, Haşan, Baliç.
Trabzonspor’dan Hüseyin, Fatih, Yattara 71. dakikada göz 

dolduranlardı.
Trabzonspor’un şampiyonlar liginin ön elemesi için erken form 

bulması bugünkü yorgunluk ve bezginliğinin işaretidir.

Türkiye Kupası - Anı Uşak

Bu sefer kuramızda Uşak vardı.
Uşak şeker fabrika takımı, Şekerspordu.
Kafi ile Uşak yoluna girdiğimde yükseklere çıkmaya başladık, 

yol çok virajlı ve çok bozuktu.
Gök kararmaya başlamıştı, şiddetli yağmurla beraber şehre 

girdik.
Otel o kadar rahat değildi, zira yağmuru dinlemekten uyku 

tutmuyordu.
Sabah kahvaltıdan sonra yağmur diner gibi olmuştu.
Uşak sahası bakımda olduğu için, ister ismez şeker fab

rikasının sahasında oynayacaktık.
Kulüp Başkanı “bugün işimiz zor ne yaparız” dedi.
Döndüm ‘Daha ne istiyorsunuz sayın müdürüm’
‘Ne demek istiyorsun’ diye sordu.
Bende. “ Sağbek, solbek, ortahat, müdafa hepimiz kilolu ve 

kuvvetliyiz yağışlı hava lehimize” dedim.
“Sağbekte Beşiktaş’a geçen İhsan, Emniyetli Muammer ve ben 

iri futbolcuları?, bizler bu havada iyi işler görürüz.” dedim.
Saha bileğe kadar çamurdu.
Hakem Denizli idi, maça güzel başladık ve galip duruma 

gelmiştik ki.
Maç sertleşmeye başlamıştı.
Şekerspor’un sol açığı ile bizim bekimiz İhsan takıştı.
Sol açıkları İhsan’a tekme atınca oyundan atıldı, sinirlenen 

futbolcu hakeme yumruk attı.
Hakem yere düşmüş, Ortalık karıştı tabancalar patlamaya 

başladı.
Jandarma, polis duruma hakim olduktan sonra maç devam 

etti.
Devrenin sonuna doğruhakem îhsan’ı da dışarı çıkardı.
Maçı bu skorla almıştık, çok sıkı polis kordonu altında 

Uşak’dan ayrıldık.
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/İP, CHP’ye Mm W Mi
Yeni Türkiye 
Partisi'nin (YTP) 
Cumriyet Halk 
Partisi'ne (CHP) 
katılması 9 oya 
karşın 303 oyla 
kabul edildi.
YTP'nin 
Çağdaş 
Sanatlar 
Merkezi'nde 
dün yapılan 
Olağanüstü 
Büyük 
Kongresi'nde 
partinin 2820 
sayılı Siyasi 
Partiler

Yakamozu yanlış biliyoruz
Halk arasında ay 
İşığının denize, suya 
yansıması olarak 
tanımlanan, 
fotoğraflara ve 
şarkılara konu olan 
yakamozun gerçek
te başka bir manaya 
geldiği açıklandı. 
İnternette " 
www.denizce.com " 
sitesinde yayınlanan 
bilimsel açıklamaya 
göre, yakamoz, lat- 
ince ismi "Noctiluca 
Milliaris" olan 
ateşböceğinin 
denizde yaşayan 
versiyonu türünde 
bir canlı olarak 
tanımlanıyor.
Milimetrik boyutlar
da bir plankton olan 
bu canlının vücû
dunda Luminisens 
maddesi bulunduğu 
için kendilerine 
dokunulduğu zaman 
ışık saçıyorlar. 
Aslında yanlış

Kanunu 
nun 
109 ve 
110. mad
delerince 
kapatıl
ması ve 
mallarının 
CHP'ye 
devri 
oylandı.
Oylama sonucuna 

göre 639 delegeden 
oy kullanan 
315 delegenin 

303'ü kabul, 
9'u da 'hayır' dedi. 
Bir boş, 2 de 

bilinen yakamoz 
durumu, bu canlılar
dan milyonlarcası 
bir araya geldiğinde, 
geceleri bir kayık 
veya bir balık 
sürüsü geçtiğini 
zaman bu canlılara 
çarparak ışık çıkart
maları sonucu mey
dana geliyor.
Habere göre, balıkçı 
sandallarında o 
yüzden ucunda 
oturulacak bir 

(yer olan yüksek 
bir direk bulunuyor. 
Gırgır motorlarının 
köprülerinin 
çok katlı ve en 
üst kattan bile 
kumanda 
edilebiliyor 
olmalarının bir 
sebebi de bu 
oluyor. Buna 
göre, balıkçılardan 
biri buraya oturarak, 
ay olmayan gecel
erde, balıkların

geçersiz oyun 
kullanıldığı oylama 
sonucuna göre 
YTP'nin kapatılması 
kabul edildi.
Diğer bir oylama 
ise YTP'nin 

yakamoz yaparak 
geçtikleri yolları 
görerek dümenciyi 
oraya yönlendir 
veya doğrudan 
kendileri tekneye 
(gemiye) kumanda 
eder. Lüfer avlarken 
lüks ışığının kul
lanılma sebebi de 
budur. Çünkü, ışık, 
balık gelsin diye 
değil, misinanın 
dokunarak çıkardığı 
ışıktan lüfer kork
masın diye, 
yakamoz ışığını 
öldürmek 
için kullanılır.
Yakamozun, 
denizde uzun 
floresan lambalar 
yanıyormuş gibi 
olağan üstü bir 
an olduğu 
belirtilen yazıda, 
bilinenin aksine 
ışığı daha baskın 
olacağı ve görüle
meyeceği için

mallarının
CHP'ye devri 
konusunda yapıldı.
Yapılan açık 
oylamada partinin 
malları CHP'ye 
devredildi.

yakamoz durumun
da ayın olmaması 
gerektiği 
kaydediliyor.
Yazıda yakamoz 
durumu şöyle ifade 
ediliyor:
"O kadar 
muhteşemdir ki, 
o anda tüm roman
tizm biter sanki 
uzaylılar gelmiş 
gibi denize 
yönelirsiniz.
Yakamozlu ve ay 
ışıksız gecelerde 
denize girince bu 
canlılara dokunarak 
pırıl pırıl uzaylı gibi 
olursunuz. Özellikle 
gece dalışlarında 
(scuba) dalış son
rası su yüzeyine 
çıkınca yakamozlar 
binlerce yıldız 
halinde parmak
larınızın arasından 
büyüleyici biçimde 
geçerler".

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
eğitime yapılan 
yatırımın milletin 
geleceğine yönelik 
yapılan bir yatırım 
olduğunu 
belirterek, "Çağdaş 
bir eğitim seviye
sine ulaşmak için 
bütün imkanlarımızı 
seferber etmek 
zorundayız" dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
hayırsever işadamı 
Ali Rıza Özderici 
tarafından Göktürk 
Beldesi'nde yap
tırılan liseyi eğitime 
açtı.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
SATILIK VİLLA

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

(0.535) 886 47 74

Törende konuşan 
Erdoğan, İslam 
dininde de ilk 
emrin "oku" 
diye başladığını 
hatırlatarak, 
okumanın ne 
demek olduğunu 
en iyi bilmesi 
gereken toplumun 
Müslümanlar 
olduğunu 
vurguladı.
Erdoğan, bu konu
da geri kalındığını 
ifade ederek, 
"Şu an da bunun 

acımasız bedelini 
ödüyoruz" 
dedi.

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR
TEL : 513 26 10

" BURSA HAKİMİYET VE " 
KENT GAZETELERİNE 

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

Büyüyünce ruh ve beden sağlığı 
yerinde, bireyler istiyorsanız, I 

bebeğinizden, anne sütünü 
e sir gem ey in iz-

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi J| 
(Bebek Dostu Hastane)

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR I
~lal.AVI abone OLUN j| I

OKUYUN OKUTUNJİ |

http://www.denizce.com
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İftarda yemeği fada kaçıran acil servise koşuyor Guatr tedavisi
Ramazan ayında 
oruç tutan vatan
daşlar, iftarda yemeği 
fazla kaçırınca has
tanelerin acil servis
lerine koşuyor. Diğer 
şikayetler için gelen 
hasta sayısında azal
ma görülürken, 
hazımsızlık sayısı ise 
günden güne artıyor. 
Ramazan ayında 
oruç tutan vatan
daşlar, iftarda yemeği 
fazla kaçırınca has
tanelerin acil servis
lerine koşuyor. Diğer 
şikayetler için gelen 
hasta sayısında azal
ma görülürken, 
hazımsızlık sayısı ise 
günden güne artıyor. 
Ramazan'ın 8.
gününde Samsun 
Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'nde fazla 
yemek şikayeti ile 
gelen hasta sayısı 
100'ü aştı. İftarda 
hızlı ve aşırı yemek
ten kaçınılması 
gerektiğini söyleyen 
Vzman Dr. Bir ol 
Muhammeter, vatan
daşların dikkatli 
olmasını istedi

Çocuğunuzun boyu 
uzasın istemezmisiniz

Ramazan ayında top 
patladıktan sonra 
orucunu açan bazı 
vatandaşların yemeği 
aşırı yemesi, has
tanelerin acil servis
lerini dolduruyor.
Yemeği hazmede
meyen ve rahatsı
zlanan vatandaşlar, 
soluğu hastanelerde 
alınca hazımsızlık 
şikayetlerinde artış 
meydana geldi 
Samsun Devlet 
Hastanesi'nin acil 
servisine hazımsızlık 
şikayeti ile gelen 
hasta sayısı yüzü 
geçerken, doktorlar 
bunun artmasından 
endişe ediyor.
Ramazan ile birlikte 
aşırı ve hızlı yemek 
yemenin insan 
sağlığına zararlı 
olduğuna dikkat 
çeken doktorlar, 
vatandaşları yemek 
konusunda uyardı. 
Uzmanlar 
Ramazan 'da çok 
çeşitli yemek, yemek 
esnasında çok su 
içmek, sahura kalk
mamak, sahurda çok

yemek, iftarda aç 
karnına sigara 
içmek, yemekten 
sonra hemen uyumak 
konularına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
bildirdi.
Uzmanlar, iftar 
saatinde boş mideye 
birden yüklenip, hızlı 
ve çok yemenin 
beslenme hatası 
olduğunu; hızlı ve 
çok yemenin midede 
ağırlık, ekşime, 
yanma, bulantı, 
bağırsaklarda şişkin
lik, gaz kabızlık gibi 
sağlık sorunlarına 
yol açacağını söyledi. 
Sağlıksız beslenen 
vatandaşlarda kalp 
krizi, yüksek 
tansiyon, beyin kana

ması, felç gibi 
hastalık risklerinin 
arttabileceğini anla
tan Uzman Dr. Birol 
Muhammeter, mide 
ülseri, var olan ülseri 
alevlendirme, mide 
kanaması gibi rahat
sızlıkların da ortaya 
çıkabileceğini 
kaydetti.
Düzenli beslenme 
halinde oruç tut
manın mide ve bağır
sak sisteminin din- 
lendirilnıesi açısın
dan faydalı olacağını 
söyleyen 
Muhammeter. iftar 
ile sahur vakti 
arasında az az. birkaç 
öğün yemenin daha 
yararlı olduğunu 
vurguladı.

artık ameliyatsız
Ülkemizde nodüllü 
ve nodülsüz guatr 
çeşitlerinde yaygın 
olarak cerrahi 
tedavilerin uygu
landığını söyleyen 
Prof. Dr. Cunıali 
Aktolun, ilaçla 
tedavinin önemini 
anlattı. Guatr nedir 
ve sağlık için ne tür 
riskler içerir? 
Batı ülkelerinde 
tiroid hastalıklarında 
ameliyatın rolü her 
geçen gün azalmak
tadır. Bunun nedeni 
maliyetin 
düşürülmesi, has
tanede yatma zorun
luluğunun ortadan 
kaldırılması isteği, 
anestezi ve cerrahi 
tedavinin kaçınılmaz 
olarak neden ola
bildiği sorunların 
önlenmesi ve cer
rahinin geriye 
dönülmez, bir tedavi 
seçen eğ i ol m asıdır, 
diyen Prof Dr. 
Cunıali Aktolun, 
guatrda ameliyatının 
risklerini ve ameli 
yatsız tedaviyi anlat
tı: "İyi eğitimli ve 
deneyimli bir cer
rahın yaptığı ame 
Hyatlarda sorunla 
karşılaşma riski de

azalmakla beraber 
önlenemeyen bazı 
sorunlar yine de 
mevcuttur.
Konsept değişti 
Örneğin tiroidit 
(tiroid iltihabı), 
hipertiroidizm 
(zehirli guatr) ve 
hipotiroidizm 'de 
ameliyat bir seçenek 
olmaktan çıkmıştır. 
Zira, son yıllarda 
guatr tedavisinde 
"konsept" 
değişmiştir; cerrahi 
tedavi, artık 
(neredeyse sadece) 
kanser riski olan 
nodüllerde ince iğne 
aspirasyon biyopsisi
ni takiben kullanıl
maktadır.
Ameliyat hala yaygın 
Ancak, ülkemizde 
cerrahi tedavi, gerek 
nodüllü gerekse 
nodülsüz guatr çeşit
lerinde hala yaygın 
olarak uygulanmak
tadır. Bu da cer
rahların iş yükünü 
gereksiz yere artır
makta ve sonuç 
olarak ameliy
athanelerin sınırlı 
sayıda, olması 
dolayısıyla da 
ameliyat kuyrukları 
oluşmaktadır.

Danimarka Kraliyet 
Üniversitesi Ziraat 
fakültesi, Gıda 
Araştırmaları 
bölümünden Camilla 
Hoppe, 101 çocuk 
üzerinde yaptığı 
araştırmada, sütün 
çocukların büyüme 
süreci üzerindeki etki
lerini inceledi İşte 
çarpıcı sonuç. 
Danimarka Ulusal 
Doğum Araştırmaları 
KonseyPnin desteği ile 
gerçekleştirilen 
araştırmaya göre 
düzenli olarak günde 
üç bardak süt içen 
çocukların boyları, 
içmeyenlere göre orta-

I. lama 2 santimetre 
daha uzun oluyor. 
Boy uzamasını olumlu 
etkilediği bilinen sütün 

ı bu özelliği bilimsel 
çalışmalarla da kanıt-

I lanih. Danimarka ’da 
| bulunan Ulusal

Doğum Araştırmaları 
Konseyi’nin desteği ile 
iki buçuk yaşında 101 
çocuk üzerinde 
yapılan çalışmada süt 
içerek alınan protein 
ve vitaminlerin çocuk
larda boy uzaması 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 uzamasın
da düzenleyici 
görevi görüy
or: E.B.E-I 
besinlerden 
alınan pro
teinlerin 
büyümeye ve 
boy uzaması
na katkı yap
masına 
olanak sağlıy
or. Böylece 

çocukların gelişiminde 
kilit bir rol oynuyor. 
E.B.E-I, aynı zamanda 
kemik hücrelerinin 
oluşumunu destekliy
or. Bu nedenle E.B.E.- 
I yetişkinlerde 
sürdürülebilir kemik 
sağlığı açısından da 
büyük öneme sahip bir 
madde olarak kabul 
ediliyor.
Süt boy uzamasında 
bitkisel ve hayvansal 
gıdalardan daha etkili! 
Danimarka Kraliyet

Üniversitesi Ziraat 
fakültesi, Gıda 
Araştırmaları 
bölümünden Camilla 
Hoppe tarafından 101 
çocuk üzerinde 
gözleme dayalı yöntem 
ile yapılan araştırma
da, proteinin çocuk
ların gelişimine olan 
etkisi incelendi.
Yapılan çalışmadan 
elde edilen sonuçlar, 
günde 38üml (üç bar
dak) sütle beslenen 
çocukların kanlarında, 
günde lOOml (bir bar
dak) ile beslenenlere 
göre yüzde 30 oranın
da daha çok E.B.E-I 
bulunduğunu ortaya 
koydu. Buna bağlı 
olarak, günde üç bar
dak süt içen çocuk
ların boylarının 
içmeyenlere göre orta
lama 2 santimetre 
daha uzun olduğu 
gözlemlendi.

NÖBETÇİ ECZANE

25 Ekim Pazartesi 
Sena Eczanesi 

Demirsubaşı Mh.Taksim Sok. 
Tel: (0.224) 513 01 02

GEMLYK

IHHH GÜNLÜK SYYASY GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1965 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursaspor genç takımı, Gemlik’te Mustafa Kemalpaşaspor’a üstünlüğünü gösterdi

BursalI gençler, Gemlik’te coştu : 3-0
Scyfctin SEKERSÖZ

Maçlarını Gemlik 
sahasında oynama 
kararı alan 
Bursaspor Genç 
takımı, ilçe stadında 
çıktığı ilk maçında 
Mustafa 
Kemalpaşaspor 
gençlerini 3-0 
mağlup etmeyi 
başardılar. 
Deplasmanlı Süper 
Gençler Ligi Marmara 
grubunda şampiyon
luk mücadelesi veren 
Bursaspor gençleri 
baskılı oynadığı 

maçta ilk golü 
30.uncu dakikada 
Murat'la buldu. 
İkinci yarıdaki 
baskılı oyunuyla 
üstünlüğünü rakibine 
kabul ettiren 
Bursaspor gençleri 
83'te Volkan'la 
durumu 2-0'a taşıdı. 
Maçın böyle biteceği 
beklenirken uzatma 
dakikalarında 
Mustafa maçın 
skorunu tayin eden 
golü Kemalpaşa 
ağlarına gönderince 
Bursasporlu gençler

Gemlik'te oynadıkları 
ilk maçlarını 3-0 
kazanmayı bildiler. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Mehmet 
Kara (***) Bekircan 
Tahiroğlu (***) Özgür 
Sezgin (***) 
Bursaspor : Okan (**) 
Serdar (***) Mustafa 
(**) Yiğit (***) 
Ramazan (***) 
Ercan (**) Fuat (***) 
(Serkan *) Mecit (**) 
(Samet **) Murat (**) 
(Volkan ***) Feyyaz 
(***) Yunus (**) 
M. Kemalpaşaspor : 
İsmail (*) Barboros 
(**) İsmail (**) Berkan 
(**) Çetin (**) Erhan 
(**) (Hüseyin **) 
İsmail (*) (Emrah **) 
Eser (**) Ahmet (**) 
(Mustafa **) Anıl (**) 
Goller : Dk. 30 Murat, 
Dk. 83 Volkan, 
Dk. 90 Mustafa 
(Bursaspor)

METZkPEN
O Duşakabin ve Küvet sistemleriO Konfor Sineklik Sistemleri O Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) O Giydirme Cephe Sistemleri O Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET

r Ramazân^ 
Şerifiniz 

^Mübarek Olşuif

Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi
Dilek Sok. No: 49 Kartal / İSTANBUL
Tel. 0 216 387 23 40 / 3 Hat Fax : 0 216 387 23 43

PVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ

MİÂİESTR Ol
Kapı ve Pencere

Adres : Turist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ 
Tel : (0.224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com


Cumhuriyetin 81. yıldönümü etkinlikleri kapsamında dün ilçemizde kros yarışmaları düzenlendi

Öğrenciler Cumhuriyet için koştu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 81. yıldönümü etkinlikleri kapsamında dün yapılan Cumhuriyet koşusunda, 300 öğrenci dereceye girebilmek için 

| yarıştı. Çevre yolunda yapılan yarışmalarda, dereceye giren öğrencilerin madalyaları Cuma günü düzenlenecek olan törende verilecek. Syf 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Kira öder gibi ev 

sahibi olunacak
Vatandaşa "kira öder" gibi ev sahibi 
olma olanağı getiren Mortgage (ipoteğe 
dayalı finansman) sistemi, Türkiye'de de 
uygulamaya giriyor. Haberi sav'a 9’da

26 Ekim 2004 Sah FİYATI : 250.000- TL.
25 Ekim 2004 Pazartesi 
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Merkezi İspanya’nın Madrit kentinde bulunan Trade Leader’s Olup Cahit Durmaz’ı zeytin dalında başarılı buldu

Durmaz Zeytinlerine kalite ödülü
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış
18 Ekim 2004 günü Paris’te düzenlenen törene katılan 
Durmaz Zeytinleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit 
Durmaz’a zeytin üretimi alanında kalite, ürün ve ürün
servisinden dolayı başarı sertifikası ve şilt ile ödüllendirildi.

Durmaz Zeytinlerinin başarısı
Cahit Durmaz ve Durmaz Zeytinleri 

Gemlik Zeytinini uzun yıllardan beri Türkiye 
de ve yurt dışında tanıtan ünlü bir markanın 
adıdır.

Cahit Durmaz’ı çocukluk yıllarında 
komşuluğumuzdan tanırım.

O zamanlar, Cavit Durmaz ve zeytinleri 
“Durmaz” tanınmış değildi.

Narlı Köyü’nden çıkan bir köylü gencin 
kardeşleriyle birlikte Gemlik’ten zeytin alıp 
İstanbul piyasasında yer edinme yıllarıydı o 
yıllar..

Radyoların dinlendiği, televizyonların 
olmadığı bir zamanlar radyomuzu 
açtığımızda ENDER Zeytinleri ile gözümüzü 
açardık.

Gemlik zeytinlerini uzun yıllar Ender 
markası yurda tanıttı.

Sonra, onun yerine Durmaz aldı.
Cahit Durmaz’ı bildim bileli, kaliteye önem 

veren biri olarak tanıdım.
Sepetle başlayan zeytincilik yaşamı şimdi 

zirvesinde.
Dün, tesislerini gezerken adım adım 

çıkılan bu başarıyı bir kez daha «görme fır
satım oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Bak-Tat firmasının 
aldığı başarıyı, bu kez zeyticilik dalında 
yine bir Gemlik firmasının alması beni 
mutlu etti. '

Cahit Durmaz örnek bir zeytinci.
Kendini yenileyen, modernleşen, ambala

ja, kaliteye, pazarlamaya özen gösteren bir 
İsim. Durmaz’ın başarısı Gemlik zeytinin 
başarısıdır.

Bu tür başarıların artmasını diliyorum.

Durmaz Zeytinleri 
Avrupa’da kalite ödülü 
veren Trade Leader’s 
Clup’ün başarı ödülüne 
uygun bulundu.
Kalite, ürün ve ürün 
servisinden dolayı 
ödüllendirilen Durmaz 
Zeytinlerinin ödülünü 
şirket sahibi Cahit 
Durmaz Paris’te aldı. 
Durmaz Gemlik zeytinin 
kalite ödülü almasından 
gurur duyduğunu 
söyledi. Kadri GÜLER’in 

haberi sayfa 3’de

Sivil Savunma Ge
nel Müdürlüğü tara 
fından özürlülerin 
depremde nasıl dav 
ranması gerektiğini 
içeren CD hazır
latıldı. Gemlik Sivil 
Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya 
3 Kasım 2004 günü 
Gemlik özel Türe 
özürlüler Kurs

Merkezi’nde eğitim 
gören özürlü öğren
cilere Ankara’dan 
gönderilen CD 
gösterisinin yapıla
cağını şöyledi.
Emirkaya “CD’nin 
bir deprem anında 
özürlülerin nasıl 
davranması gerek
tiği özel uzmanlar 
tarafından anlatı
larak bu vatandaşla 

rımjzın eğitimi amaç 
lanm ıştır” dedi.
Öte yandan, Gemlik 
Özel Türe özürlüler 
Okulu öğrencilerinin 
3 Kasım 2004 günü 
Bursa Tabipler Oda 
sr’nın görevlen dir 
diği uzmanlar tara 
fından sağlık tara
masından geçirile
ceği belirtildi, 
özürlüler Okulu.

Müdürü Tamer Sivri 
“Bursa Tabipler Oda 
sı ile yaptığımız te 
mas sonucu tüm öğ 
fencilerimizin Tabip 
ler Odası öncülü 
ğünde sağlık tarama 
sı yapılıp, sağlık 
durumları ortaya 
çıkacaktır. Bursa 
Tabipler Odası 
Müdürlüğü’ne teşek 
kür ediyoruz” dedi.

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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& Buluşma Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Sayın Fehmi Şahin - THK’da 52 yıl

hdJ| Gürhan ÇETİNKAYA

Boy devede var ama....
“Allah’tan Türkiye’yi uzun boylu bir 

başbakan yönetiyormuş.
Çünkü onun gölgesi akşam güneş 

batarken küçük olurmuş. Onun çinde 
yöneticiliği iyi olurmuş”

Bu veciz sözler, Bursa’nın etkin ve 
yetkin kökü Artvinli, kendisi Bursalı bir 
Milletvekili’ne ait.

Dün gece televizyonda duydum.
Vay be dedim.
Ancak hala bir anlam veremedim.
Çevremdeki dostlarla tartıştım.
Acaba kısa boylu başbakanlara mı laf 

atıyor dedim.
Sonra da Türkiye Cumhuriyeti ne dış 

politika açısından ne de ekonomik yön
den bu dönemdeki kadar kötü 
yönetilmemiştir diye düşündüm.

Boğaz dokuz boğum.
Aslında insanlar ben de dahil bir 

kelam ederken bin defa düşünmek 
zorunda.

Bu laf nereye gider?
Bana geri döner mi?
Çevreye zarar verir mi?
Allah’ın gücüne gider mi?
Ne yazgımız varmış ki:
Geçmişte ne kötülük yapmışız ki, 
Bize de bu anlayış reva görüldü. 
Her neyse bu anlayış reva görüldü. 
Her neyse bu da geçecek.
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var 

olacak.
Çünkü bu ülkenin insanları ne iktidar

lar gördü, ne iktidarsızlıklar gözledi.
Hepsini de geldikleri gibi gönder

mesini bildiler.
Çünkü bu ülkenin ataları Kurtuluş 

Savaşını yaşadı.
Torunları Kurtuluş Savaşı’ndaki 

kahramanlık öyküleriyle büyüdü.
Onun için bunları da gönderirler.
Ama Türkiye Cumhuriyeti çıkan fatu

rayı ne kadar zamanda öder.
Hem ulusal düzeyde örgütlenme, 

hem de uluslararası alanda verilen 
ödünlerin ülkenin bugününe ve gele
ceğine verdiği zararın boyutunu şimdi
den kestirmek zor.

Gerçi;
1923-1946 dönemini kuruluş ve 

gelişme yılları, 1946 - 1960 dönemini 
gelişememe yılları, 1960’dan sonrasını 
ise dünyaya ayak uydurma yılları olarak 
adlandırırsak bugünün altyapısının daha 
önceden hazırlandığını gözlemek 
olanaklı.

Demek ki;
Bugün ekilen tohumlar uzun yıllar 

toplumsal yapıyı ve ülke yönetim sis
temlerini derinden etkiliyor.

Zaten;
Kadrolaşma, yayılma, agresifleşme, 

sızma faaliyetlerinin altında yatan 
düşüncenin bir tek hedefi Var:

O da, 
Geleceği bugünden görmek. 
Tüm hesaplar kitaplar ona göre 

yapılıyor.
Tabii ki dış güçlerin etkisiyle...

Rahmetli ağabeyitn ve 
bende daha çocukluğumuz
da başlayan hayvan sevgisi 
vardı.

Özellikle de horoz ve 
tavuk sevgisi,

Kuluçkaya yatırdığım 
yumurtalardan civciv 
çıkarır, horozları özellikle 
kesmeyip dövüş için 
beslerdik.

Komşularımız olan 
Rahmetli Adem Uzunlar, 
Rahmetli Yorgancı Sait 
Bey’in oğlu Nadi Doğan 
Timur, çok yaşasın 
Umurbey Çorum da da 
horoza karşı sevgi vardı. Bu 
kişilerin horozları ile horoz 
larımıza antreman yap
tırarak, dövüşe hazırlardık.

Her Pazar günü kahve 
önünde (Askerlik Şubesi 
önü) horoz dövüşü 
yapılırdı.

Dövüşlerin ucunda para 
yoktu. Önemli olan kimin 
horozu, kimin kini döve
biliyordu. Galibiyet ile 
övünülüyordu.

Adem Uzunlar, Nadi, 
Umurbey ve bizlerden 
başka iyi horozlara sahip ve 
meraklı olanlar Terzi Fehmi 
(Şahin), Rahmetli Sadi 
Ertür, Rahmetli Halit Yener, 
Rahmetli Berber Nafiz 
Barış. Allah uzun ömür 
versin, Tenekeci Vahit Usta 
(Uzan) Terzi Haludun, 
Komseroğlu Sıvacı Kemal 
(Günay) da.

Yapılan horoz dövüşünde 
kaybeden horoz kesilip 

yeniliyordu. Her meraklının 
birden ziyade horozu 
olduğu için horoz dövüşleri 
sür; git devam ediyordu kış 
aylarına kadar.

Hiç unutamadığım bir 
horoz dövüşü....

Sadi Ertür ile Nadi’nin 
horozlarının dövüşüdür. 
Belki de bugüne kadar 
böylesi de görülmemiştir. 
İki hint horozu 4 saatten 
fazla dövüştüler, kan revan 
içinde kaldılar. Sadi’nin 
horozu düşüp öldü, bir iki 
dakika horozun başına di
kilen Nadi’nin horozu da 
düşüp öldü. Nadi’de, Sadi 
Ertür de hıçkıra hıçkıra 
ağlamışlardı horozlarının 
ölümüne.

Bunları niye mi yazdım.
Fehmi Şahin’i o günlerden 

ben yeni yetme iken 
tanıdım. O da horoz 
dövüşüne meraklı, onunda 
iyi horozları vardı.

Fehmi Şahin, efendi, kibar, 
çelebi, hatırnaz bir esnaftı. 
Belediye dükkanlarında 
uzun yıllar terzilik yaptı. Şık 
ve temiz giyinir. Kendine iyi 
bakan, kibar bir insandır 
Fehmi Şahin. Kendisini 
bugüne kadar birgün olsun 
sakallı gören olmamıştır.

Uzun yıllar, DP’de yöneti
cilik yapmış. AP döneminde 
Belediye Meclis üyeliğinde 
bulunmuştur. 1963 yılında 
Belediye Meclisi’nde 
beraber görev yaptık.

Demokrat bir insandır 
Fehmi Şahin.

Her düşünceye saygılı, 
partizan olmayan, itidali ile 
en sert tartışmaları tatlıya 
bağlayabilen, doğruluğuna 
inandığı önemi, nereden 
gelirse gelsin destekleyen 
gerçek demokrat bir insan. 
Bu özellikleri ile sevilip, 
sayılmaktadır. Başka türlü 
52 yıl Türk Hava 
Kurumu’nda devamlı görev 
yapabilir mi bir insan.

Hem de ileri yaşına rağ
men.

84 yaşına kadar.
THK onun üstün gayretleri 

ile bugüne kadar var olabil
di Gemlik’te.

THK’nun gelirlerini 
koruyabilmek için fiilen de 
çalıştı. Kurban derilerinin I 
sağlıklı toplanması, fitre 
zarflarının zayi edilmemesi 
için didindi durdu.

THK’na kendi malı olan 
binayı kazandırdı.

Yorulmuştu.
Yaşı da 84 olmuştu.
THK başkanlık görevini 

arzusu ile genç çalışma 
arkadaşına bıraktı. Emekli 
etti kendilerini.

THK Genel Merkezi, en 
yaşlı üye ve yöneticisi 
Fehmi Şahin’i onurlandırır I 
ümit ederim.

Bir fiil 52 yıllık hizmet dile 
kolay.

Camiada başkası yoktur I 
sanırım.

84’lük delikanlı ağabeyime 
bundan sonraki yaşamının | 
sağlıklı olmasını diler, 
saygılarımı sunarım.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

KATALOĞLARIMIZI 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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Merkezi Ispanya’nın Madrit kentinde bulunan Trade Leader’s Clup Cahit Durmaz’ı zeytin dalında başarılı buldu

Durmaz Zeytinlerine kalite ödülü
18 Ekim 2004 günü (P^ri»’te düzenlenen tördne katılan 
Durmaz Zeytinleri *A.*Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit 
Durmaz’a zeytin üretimi alanında kalite, ürün ve ürün 
servisinden dolayı başarı sertifikası ve şilt ile ödüllendirildi.
Sevfetin SEKERSÖZ

Gemlik zeytinlerinin 
ünlü markası 
“Durmaz Zeytinleri” 
Avrupa’da zeytin 
üretimi alanında 
kalite, ürün ve ürün 
servisinden dolayı 
ödüle layık görüldü. 
Merkezi Ispanya’nın 
Madrit kentinde 
bulunan her yıl 
dünyanın çeşitli 
ülkelerinde üretilen 
gıda maddelerini 
Avrupa pazarlarında 
inceleyerek, başarılı 
bulduklarını ödül
lendiren Trade 
Leader’s Clup

Paris’te yapılan ödül törenine katılan Durmaz Zeytinleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Cahit Durmaz, Trade Leader Clup Genel Sekreterinden ödülünü alırken görülüyor.

Sen yapma ki 
o da yapmasın!

İngiltere, Almanya, 
Fransa, Avusturalya, 
Belçika, Hollanda’ya 
ihracat yaparak 
marketlerde satılan 
Durmaz Zeytinlerini, 
zeytincilik dalında, 
ambalajı, kalitesi, 
ürünlerinin 
sürekliliği ve 
servisinden dolayı 
başarı ödülüne 
uygun buldu.

ÖDÜLÜNÜ 
FRANSA’DA ALDI 
Trade Leader’s Clup 
Genel sekreterliği 
“Başarı ödülü” ile 
ödüllendirildiğini 
Durmaz Zeytinleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Cahit 
Durmaz’a bildirerek, 
ödül törenine 
davet etti.

■

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Hepsi uyanık
Natamamı ver
Tamamı al.
Sirkeyi ver, 
Balı al.
Verecekleri dört direk.
Alacaklar yağlı börek. . 
Takas sanki ihsan.
Teklifte utanır, sıkılır insan. 
Sanıyorlar enayi bunca insan. 
Allah için bağışlanırsa 
olur ihsan.
Var mı onlarda öyle göz.
Baksanıza hepsi 
uyanık, cingöz...

18 Ekim 2004 günü 
Fransa’nın Başkenti 
Paris’te düzenlenen 
ödül törenine Cavit 
Durmaz ve Şirket 
ortağı kızı Nilgün 
Durmaz katıldı. 
Paris Meridiyen 
Hotel’de düzenlenen 
törende, Cavit 
Durmaz’a ödülünü 
Trade Leader’s 
Clup Genel 
Sekreteri sundu. 
Ayrıca, Durmaz 
Zeytinlerinin başarısı 
bir" sertifika ile de 
belgelendi.
GURUR DUYDUM 
Gemlik Zeytinlerinin 
kalitesine uzun yıl- 
lırdır önem verdiğini 
söyleyen Durmaz 
Zeytinleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Cahit 
Durmaz, "Gemlik 
zeytinleri dünyanın 
en kaliteli sofra 
zeytinidir. Bu zey
tinin tanıtımı için 
mesleğime baş 
ladığımdan beri

gayret ediyorum. İlk 
paket zeytini markete 
Durmaz soktu.
İstanbul Belediye 
Otobüslerinde 
yıllar önce Gemlik 
Zeytinlerini 
Durmaz tanıttı.
Hep kaliteye 
önem verdi. 
Merkezi Madrit’te 
bulunan Trade 
Leader’s Clup 
yönetimi, Avrupa 
pazarlarında uzun 
araştırmalar sonucu 
değişik dallarda 
ödüller veren bir 
kurum. Bu yıl 
Durmaz Zeytinlerini 
ödüle layık 
görmesi bizim 
açımızdan sevindiri
cidir. Gemlikiler 
adına Gemlik zeytini 
adına gurur duydum. 
Bu, zeytinimizin 
tanıtımı açısından da 
önemlidir.
Kaliteye önem ver
meyi sürdüreceğiz. ” 
dedi.

Küreselleşmenin bazı kuralları var.
Artık bu mesele, benim iç mese

lemdir diyemiyoruz.
Senin meselen de, bizim mesele 

mizdir diyorlar.
Ve. Bazen, Birleşmiş Milletler 

olarak karışıyorlar.
Bazen, IMF olarak dayatıyorlar.
Eğer sen, bu ikazlara kulak vermi 

yorsan.
Gelip ülkene çöküyorlar.
Artık sınırlarda, kaldırıldı.
Ülkeler yavaş yavaş, büyük 

şehirlerin arkasında kaldı.
Mülkiye kavramı da değişti.
Vatan toprağı kutsallığı, sulandı.
Halis Toprak, gidip Londra’dan

Köşk alıyor.
Cem Uzan gidip New-York’tan mil 

yon dolarlı ev alıyor.
Onlarda gelip, Antalya’dan ev ah 

yorlar.
Arazi alıyorlar.
Sibel Çan’ın Miami’de villası var.
Bir çok zengimizin Londra’da 

Paris’te ve İsviçre’de evi var.
Ayrıca Avrupa’daki yaklaşık 3 mily

on işçimizin oralarda evi var.
Demek ki küreselleşme, vatan 

toprağı kutsallığını zayıflatmıştır.
Yabancılar ev ve arsalarımıza göz 

dikti diyeceğimize
Halkımızı, bilinçlendirelim.
Halkımızı, ekonomik olarak güç 

lendirelim.
Önce biz, yurt dışında ev daire 

alma alışkanlığından vazgeçelim. ,
Ondan sonra, bizden alanlara tepki 

gösterelim.

GÜNÜN SÖZÜ
Yaptığım gibi değil, 
söylediğim gibi yap.

“Boccacio”

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83
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Mi Mimiz yaralıyım
Seyfetin SEKERSÖZ 

llçemizin en 
gözde mekan
larında oluşturu
lan çöplüklere 
her gün 
yenileri katıyor. 
Çöp konteynerini 
kullanılmaz hale 
dönüştürdükten 
sonra, üret
tiğimiz çöpleri de 
yanına atarak 
oluşturulan yeni 
çöplükler 
ilçemizin görün
tüsünü bozuyor. 
Belediye Temizlik 
İşlerinin gözün
den kaçan bu 
yeni çöplükler, 
vatandaşların 
yakınmalarına 
neden oluyor. 
Belediye tarafın
dan bırakılan çöp

konteynerlerinin 
yakınlarında 
oluşturulan 
bu pislikleri 
atanlarla 
mücadele 
edilmesini ve 
cezalandırıl
masını isteyen 

mahalle sakin
leri, konteyner- 
lerin içine çöp
lerin bırakılma- 
masının çevrede 
pis koku ve 
sinek oluşması
na da neden 
olduğunu 

söylüyorlar. 
Çöp kontenyer- 
lerinin sık 
yıkanmaması 
sonucu da 
kontenyerlerin 
çevreye pis 
koku s.içtiği 
belirtiliyor.

Duvar yazılarû 
çevre kirliliği

yaratıyor |
80'li yılların 
ötesinde 
alıştığımız 
ve her 
yerde 
sıkça 
gördüğü 
müz duvar 
yazıları 
şimdilerde 
yine moda 
olmaya 
başladı.
Özellikle öğren
cilerin sprey 
boyalarla 
yazdıkları 
duvar yazıları 
biraz da iç 
dünyamızı 
aydınlatıyor.
Kalabalık cadde 
üzerindeki 
direk ve kapalı 
duvarlara

istenildiği anda 
yapıştırılan 
ağıtlara yazılar
da eklenince, 
çevre kirliliği 
kendiliğinden 
ortaya çıkıyor. 
Bunların temiz 
lenmesi zor 
değil, ancak 
temizlemek için 
eleman yok.
Kaldırımlarında

yürümenin 
imkânsızlaştığı, 
seyyar 
satıcıların 
istediği ürünü 
istediği yerde 
satabilme 
olanağı 
olanağı bulunan 
bir başka 
Gemlik 
herhalde 
düşünülemez.

METAPEN
□ Duşakabin ve Küvet sistemleri
O Konfor Sineklik Sistemleri
O Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
O Giydirme Cephe Sistemleri

r RÖmâzâÎH 
Şerifiniz

. \Mübarek Olsun
o Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi işleri

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi ' • J
Dilek Sok. No: 49 Kartal / İSTANBUL ■ — A ■
Tel. O 216 387 23 40 / 3 Hat Fax: O 216 387 23 43 |1 fil A | ™ f| IpimAş ▲ İvil A İt o I n Ul

PVC PENCERE SİSTEMİ

ÜRETİCİ BAYİİ

Adres :

Kapı ve Pencere

jrist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ 
Tel : (0.224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 10 29

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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^^NÜZDEN KAÇMASIN!
T EMEL İLKELERİMİZ 
q Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak □ Müşterilerin ihtiyacına 3^^

en çok 30 dk. cevap vermek ^^■ı'

'-‘'atici şikayetlerine "•hR
Yaşam

Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun
Dezenfekte işlemine u- 4^R damacana'ann d°'umu’ tan‘^ 

hijyenik bir ortamda ve w **>eden gerçekleştirilir

Düşük sodyum oranı sayesinde

*»skinlik yapmaz, 
' ’*'a tüketilir

bk. Tüm dünyada kabul 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır.

görmüş
G

«>4 O_ €>.% t

a %

♦

P|N&D ^ez müşterilerimizce açılma garantisi 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

KİMYASAL ANALİ7 TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg /1
Sülfat 8.0 mg /1
Klorür 3.9 mg /1
Nitrat YOK

PinflR
Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eden

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

PINAR
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 ■ 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo ■ 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

4te

2M9D0 TL.
AYYILDIZ SU ve GIDA
Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.
No : 132/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 49 41

(0.224) 513 49 42
Cep : (0.532) 277 51 10
Egemen AYYILDIZ
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Mhsalar, biiînçsrdBkeiim j/melti}vr
Dünya reklam 
pazarında 2002 ver
ilerine ğöre 446 mil
yar dolarlık harca
ma yapıldı. Reklam 
gelişmekte olan 
ülkelerde insanları 
bilinçsiz tüketime 
yönlendiriyor.
İnsanların, bilinç
sizce tüketen toplu
luklar haline 
gelmesinde eğitim
sizlik ve milyar 
dolarlık reklamların 
albenisini neden 
olarak gösteren 
uzmanlar, toplumun 
tüketim konusunda 
felakete doğru git
tiğini belirterek, 
tehlike sinyallerinin 
çaldığını kaydediy
orlar. Gereksiz 
tüketimin ve 
alışverişin kimi 
inşalarda tüketme 
hastalığından kay- 

inaklandığınıda 
kaydeden uzmanlar, 
özellikle bu duru
mun üçüncü dünya 
ülkelerinde daha 
fazla,gözlendiğine 
işaret ediyorlar. 
Örneğin yapılan bir 

l araştırmaya göre;

ABD'de yöneticilik 
yapan insanların 
kullandığı GSM 
telefonlarının ABD 
malı ve modellerini 
de zorda kalmadık
ları müddetçe 
değiştirmedikleri 
ortaya çıktı.
Bir başka örnekte 
ise Worldwatch 
Enstitüsünün 
araştırmasında 
gelişmekte olan 
ülkelerde bayanlar 
makyaj ve güzellik 
ürünlerine yılda 18 
milyar dolar 
harcamakta.
Yapılan planlı 
organize bir 
dejenerasyon ile 
ihsanların "Fakir 
ama lüks yaşadığını 
zanneden, şişman 

ama sağlıksız 
beslenen, herşeyi 
olan ama doyum
suz, markaya önem 
veren, en son 
modayı takip eden, 
mutlak alışverişten 
hoşlanan, ondan da 
alırsam mutlu ola
cağım diye 
düşünüp ama mut
suz yaşayan" can
lılar haline geldik
leri vurgulanıyor. 
Uzmanlar tüketimin 
püf noktalarını ise 
şöyle sıralıyor: 
"Öncelikli tüketici 
yani bütün insanlar, 
haklarının ne 
olduğunu bilmeli ve 
ona göre davran
malılar. Alışverişe 
çıkmadan önce 
ihtiyaçlar tespit

edilmeli, zaruri ve 
lüks olan ihtiyaçlar 
yazılarak bir
birinden ayırılmalı, 
alışverişe belirli 
periyotlarla özellikle 
aylık olarak çıkıl
malı. Alışveriş, 
çarşı ve dükkan
ların özellikle 
tenha olduğu 
vakitlerde 
yapılmalı.
Ürünü alırken 
ürünün 
uluslararası 
markasına değil, 
ürünün kafıteli 
olması, satış son
rası servisi gibi 
yönlerine bakılmalı. 
Satın alınacak mal 
ve kalitesi değişik 
yerlerden araştır
madan alınmamalı."

Televizyon idemeda 
dünya rekoru Wi

Dizi film furyası, 
Türkiye'yi televizyon 
izlemede dünyada 
ilk sıraya taşıdı. 
Daha önce, günde 
3.5 saat ile dünya 
İkincisi olan Türkiye, 
dizi film furyasıyla 
birlikte 4 saat ortala
mayla dünyada ilk 
sıraya yerleşti 
Dizi film furyası, 
Türkiye'yi televizyon 
izleme bakımından 
dünyada ilk sıraya 
taşıdı. Daha önce, 
günde 3.5 saat ile 
dünya İkincisi olan 
Türkiye, dizi film 
furyasıyla birlikte 4 
saat ortalamayla 
dünyada ilk sırada 
olan ABD'yi 
yakaladı.

Türkiye, kitap 
okuma oranı açısın
dan işe o[dukça ger
ilerde. Bir Japon 
yılda 25 kitap okuy
or, 6 Türk'e bir kitap 
düşüyor.

Milli Eğitim 
Bakanhğı'nca hazır
lanan raporda, "tele
vizyon izleme

alışkanlığının, özel* I 
likle son yıllarda 
okuma alışkanlığı 
edinmede en etkin 
engelleyicilerden'' 
biri olduğu belirtildi.

Rapora göre, 
Türkiye'de televizy
on izleme süresi dizi 
filmlerdeki artışa 
paralel 3.5 saatten 4 • 
saate yükseldi. Bu 
artışla, ABD ile bir-1 
likte en fazla tele
vizyon izlenen ülke 
konumuna gelen 
Türkiye, kitaba 
yatırım konusunda 
ise dünya ortala
masının yansını bile 
yakalayamıyor.

Bir Norveçli kitaba 
yılda 137 dolar, 
Alman 122 dolar, 
İsveçli, AvustralyalI 
ve Belçikalı 100 
dolar, ABD'li 95 JI 
dolar harcarken, bir d 
Türk yılda kitap içini 
yalnız 0.45 dolar 
para ayırıyor. 
Türkiye, bu konuda 
dünya ortalaması 
olan 1.3 doların bile î 
çok altında kalıyor, j

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. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman 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. 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
Eskihisar (262)655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıhğı 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 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
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

«m w ram
M fed

RAMAZAN SOFRASI
İFTARİYE 
ÇORBA 

ANA YEMEK 
PİLAV 

SALATA 
TATLI

G Ç^Ş/T

6.000.000 TL
ÇORBA 
IZGARA 

ÇEŞİTL ERİ 
PİLAV 

SALATA 
CİPS

G ÇEŞ/T

7.500.00ÛTL.
PİZZA (Öze!) 3

İÇECEK 7.500.000 TL
ÇORBA 

DÖNER TABAĞI 

<İÇECEK + TATLI 7.500.000 TL
GRUP YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 4

Tel : (0.224) 513 53 67
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2005’de 20 milyon 
turist bekleniyor

TUROB Başkanı Ti 
mur Bayındır, 2005 
yılında İstanbul’da 6 
milyon, Türkiye’de 20 
milyon turisti ağırla
mayı hedeflediklerini 
söyledi. Bayındır, 
2004 hedeflerinin de 
egale edildiğini 
kaydetti.
Turistik Otelciler, 
İşletmeciler ve 
Yatırımcılar Birliği 
(TUROB) Başkanı 
Timur Bayındır, 2005 
yılında İstanbul’da 6 
milyon, Türkiye’de 20 
milyon turisti ağırla
mayı hedeflediklerini 
açıkladı. Bu yıl iyi bir 
sezon geçirdiklerini 
ifade eden Bayındır, 
“2004 yılında iyi bir 
sezon geçiriyoruz. İlk 
9 ayda ülkemize ge 
len turist sayısı ge 
çen yılın aynı dönemi 
ne göre yüzde 27 
artış ile 14 milyon 
olarak gerçekleşti.

2004 yılında yaklaşık 
17 milyon turist ve 13 
milyar dolar döviz 
girdisi gerçekleştire
ceğiz. 2005 yılı hede
fimiz ise 20 milyon 
turist ve yaklaşık 15 
milyar dolar döviz 
girdisidir” diye 
konuştu. İstanbul’a 6 
milyon turist hedefi 
İstanbul’un bu yıl 
birçok uluslararası 
zirveye çok başarılı 
ev sahipliğini yap
tığını anlatan Bayın 
dır, “İstanbul, bu yıl 
Dünya Gazete 
Sahipleri, Euroviz 
yon, NATO’nun da 

aralarında bulunduğu 
çok başarılı zirveler 
geçirdi. Bu zirvelerin 
başarısını önümüzde
ki yıl göreceğiz.
İstanbul’da 2005 
yılında 6 milyon turist 
ağırlamayı hedefli 
yoruz”diye konuştu. 
Bu yıl İstanbul otel
lerinin iyi bir sezon 
geçirdiğini kaydeden 
Bayındır, İstanbul’a 
havayoluyla gelen 
turist sayısına, kara 
yolu da eklendiğinde 
kente gelen turist 
sayısının yaklaşık 5 
milyonu bulduğunu 
açıkladı.

Kamuya 44 bin 
personel alınacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Adalet 
Bakanlığı'na 
hizmetlerin 
yürütülmesi için 
geçici personel 
talep edildi. 
Hükümet, tüm 
bakanlıklardan 
gelen talepler 
doğrultusunda 
personel için 44 bin 
195 kadro ayırdı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Adalet 
Bakanlığı, bakanlık 
hizmetlerini sürdüre
bilmek için geçici 
personel istiyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı okullarda 
temizlik işlerini 
yapmak üzere 
hademe ihtiyacının 
karşılanmasını 
isterken, Adalet 
Bakanlığı da "evrak 
getir-götür" işlem
lerini yapacak odacı 
ve müstahdem

arıyor. Memur 
statüsünden çok, 
geçici personel 
talebinde bulu
nan iki bakanlık 
toplam 28 
bin personel 
talebinde 
bulundu.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, okul 
yönetimlerinin 
temizlik işlerini 
yeterli hademe 
olmadığı için okul 
aile birlikleriyle bir
likte halletmeye 
çalışmalarının ve 
temizlik şirketleriyle 
de anlaşarak bu 
ihtiyaçlarını gider
mesinin yarattığı 
sıkıntıları ortadan 
kaldırmak için per
sonel gerektiğini 
bildirdi. Okullardan 
yapılan talep doğrul
tusunda bir düzen
leme yapan bakan
lık, 18 bin personele

ihtiyaç olduğunu 
tespit etti. Adalet 
Bakanlığı da bakan
lığın Türkiye'ye 
yayılmış geniş 
hizmet ağı bulun
duğunu, her il ve 
ilçede hizmet veren 
binaları olduğunu, 
bu nedenle personel 
açığı yaşandığını 
belirterek 10 bin 
personel talebinde 
bulundu.
Özellikle odacı ve 
müstahdem olarak 
görevlendirilecek 
olan geçici personel, 
evrakların dağıtımı 
konusunda da görev 
yapacak.

AĞACINDAN SATILIK ZEYTİN
Orhangazi - Bursa yolu üzerinde 
(Fabrikamız yanında) bulunan 
1300 ağaçtaki zeytin mahsulü, 
dalında kapalı zarf usulü ile satılacaktır.

Teklif verme süresi 17 Kasım 2004 
Çarşamba günü saat 14.oo’ye kadardır.

Tekliflerin KDV hariç tutularak 
yapılması gerekmektedir.

Şirketimiz satışı yapmakta ve dilediğine 
verip vermemekte serbesttir.

SWEDISH MATCH KİBRİT VE 
ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş.

Çeltikçi köyü civarı ORHANGAZİ 
Tel: 0.224. 573 22 00

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

Izgara Köfte 
ve Sulu Yemek 

Çeşitleri

TADINA 
BOYAMAYACAKSINIZ 

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

GEREKİR

KORO-
ACAKTIR

ARİHİNE

7 ™ ',Ş/!.RL„ER"?.E EER,»O» A«A» 
İstiklal Cad. No : 19 Gemlı

Tel : (0.224) 513 4 ÜCRETSİZDİR
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Merkez Bankası, Türk 
Lirası’ndan altı sıfır 
atmasıyla kullanıma 
çıkacak Yeni Türk 
Lirası'nı tanıttı. Yeni 
YTL’ler tedavüldeki 
paralardan 6 sıfır 
atılmış şekilde olacak. 
Ancak tedavüle yeni 
çıkan paralar da var. 
Merkez Bankası’nın 
Türk Lirası’ndan altı 
sıfır atmasıyla kullanı
ma çıkacak Yeni Türk 
Lirası, Başbakan Erdo 
ğan ve Devlet Bakanı 
Babacan’ın da katıldığı 
törenle tanıtıldı.
Ekonomik program 
çerçevesinde enflasyo 
nun düşüşünün sonu
cu niteliğindeki sıfır 
atma operasyonunda 
bir adım daha atıldı. 
Merkez Bankası, Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve Devlet 
Bakanı Ali Babacan’ın 
da katılımıyla 1 Ocak 
2005 tarihinden itiba 
ren tedavüle çıkacak 
Yeni Türk Lirası’nın 
tanıtımı yapıldı.
Başbakan Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, 
ekonominin tüm aktör
lerinin ayaklarını yere 
basmaya başladığını 
söylerken; “Ekonomi 
nin rüzgardan nem 

kap ması, Türkiye’nin 
rota sim şaşırmış şek
ilde dolaşması söz 
konusu olmayacaktır” 
dedi.
Gerek halkın gerekse 
medyanın, uzunca bir 
süredir yeni banknot
larla ve yeni kuruşlarla 
tanışmayı sabırsızlıkla 
beklediğini kaydeden 
Erdoğan, "Bugün 
burada Türkiye'nin 
adeta büyük bir rüyası 
gerçekleşiyor. Bugün 
Türkiye'deki istikrar ve 
güven ortamı en açık 
biçimde tescillenmîş 
oluyor" dedi.
Başbakan Erdoğan, 
kısa zaman önce yola 
çıkarken, Türkiye'ye 
güven ve istikrar ile 
kalkınma ve adalet 
vaadini yaptıklarını 
hatırlatırken, "Ekono 
miden uluslararası 
ilişkilere kadar her 
alanda ülkemize güç 
kazandıracağımıza, 
itibar kazandıra
cağımıza dair söz ver
miştik. İşte bu hedef 
için harcadığımız 
emeklerin ve alın- 
terinin semeresi 
ortaya çıktı" diye 
konuştu. Bugün 
Türkiye'nin 30 yıllık 
özleminin sona erdiği

ni kaydeden Başbakan 
Erdoğan, şöyle devam 
etti:
"YTL nihayet şekil ola 
rak, bugün halkımızla 
buluşmuş oluyor.
Aslında bugün YTL ile 
ülkemizin on yıllardır 
süre gelen düşük 
enflasyon özlemide 
sona eriyor. YTL ile 
paramızın yeniden 
itibar kazanma özlemi 
sona ermiştir. YTL ile 
halkımızın istikrar ve 
güven özlemi de sona 
ermiştir. YTL ile hep
imizin güçlü bir Türki 
ye, güçlü bir ekonomi 
özlemide sona 
ermiştir. YTL'na geçiş, 
asla şekilsel bjr ope 
rasyon değildir. Eğer 
öyle olsaydı bugüne 
kadar gelmiş geçmiş 
iktidarlar mürekkebi 
alır, kağıdı alır, matbaa 
makinele rini darpha
nenin baskı makine 
lerinı çalıştırır, sıfırı 
atılmış paraları basıp, 
tedavüle sürerdi." 
Tayftım* toplantısında 
konuşan Merkez Ban 
kası Başkanı Süreyya 
Serderigpçtı de. sıfır
ların atılmasının para 
nın itibarına etkisinin 
olumlu olacağını kay
detti.

Serdengeçti, YTL’ye 
geçişle birlikte ban
knot kullanımının orta 
değerdeki kupürlerde 
yoğunlaşacağını 
söyledi. Serdengeçti, 
sahtecilikle mücadele 
edilmesi için YTL’de 
çok sayıda güvenlik 
özelliği bulunduğunu 
kaydetti.
50 VE 100 YTL 
GELİYOR 
YTL’ler arasında en 
ilginç olanı şuada 
tedavüldeki kağıt par
alardan en büyük ola 
m 20 milyon lira. Bu 
para YTL karşılığı 20 
YTL olurken, 2005'de 
piya saya çıkacak olan 
paralar arasında 50 ve 
100 YTL'lerde var. Yani 
şim diki döneme göre 
50 milyon ve 100 mily
on lira piyasaya 
sürülmüş oluyor.
YTL’YE DOĞRU
• Yeni Türk Liraları ve 
Yeni Kuruşlar 1 Ocak 
2005 tarihinde 
tedavüle çıkarılacak. 
• En düşük madeni 
para 1 Yeni Kuruş ola
cak. Madeni paralar. 
1. 25 50 Yem
Kd'.ı1? vp.1 Yeni Lira 
’dan oluşacak. Bank 
notlar ise 1, 5, 10, 20, 
50 ve 100 YTL olarak

basılacak.
• Halen kullanılan 
bank not ve madeni 
paralar 2005 yılının 
sonuna kadar geçerli 
olacak. 2005 yılında 1 
yıl bo yunca hem 
bugünkü Türk Liraları 
hem de Yeni Türk 
Liraları birlikte tedavül 
edecek.
• Türk Lirası banknot
lar 1 Ocak 2006 tari
hinden itibaren 
tedavül den kaldırıla
cak ancak, bu tarihten 
itibaren 10 yıl boyunca 
sadece Merkez 
Bankası (Mer kez 
Bankası Şubesi bulun
mayan yerlerde T.C. 
Ziraat Bankası) ta 
rafından değiştirile
cek. • 2006 yılından 
sonraki bir tarihte 
“Türk Lira sı” 
ibaresinin başına 
konulan “Yeni” ibaresi 

kaldırılarak tekrar *> 
TL’ye dönülecek
• Paradan sıfır atıl ı 
masının döviz kurları 
veya faizler üzerinde, 
olumlu veya olumsuz 
bir etkisi yapması 
beklenmiyor.
• Düzenlenecek etiket 
ve tarife listelerim - 
1.1.2005-31.12 2005 
tarihleri arasında, TL 
ve YTL üzerinden ayrı 
ayrı gösterilecek. Bu 
yükümlülüğü yerine 
getirmeyenler ceza- 
(andırılacak.
• YTL’ye geçiş 
aşamasında bazı ban
knot ebatlarında kıs
men farklılık 
yapılacak.
Euro banknotlarda 
oldu ğu gibi, en kuçuk 
ku pürden en büyük | 
kupüre kadar tüm 
kupürlerde boyut fark 
lılığına gidilecek.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı

*qrıyla hizmetinizdeyiz-

'<4

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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fcfcjft'MÖİİMİ Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Vatandaşa 
"kira öder" 
gibi ev sahibi 
olma olanağı 
getiren 
Mortgage 
(ipoteğe 
dayalı 
finansman) 
sistemi, 
Türkiye'de de 
uygulamaya 
giriyor. 
"İpotekli 
konut finans
man sistemi" 
kanun 
taslağıyla, • 
Türkiye'de
vatandaşın daha 
uzun vade ile ve daha 
iyi şartlarda konut 
alabilmesi için, 
"İpotekli 
Konut Finansmanı 
Anonim Ortaklığı" 
kuruluyor.
Edinilen bilgiye göre, 
Sermaye Piyasası 
Kurulu 'nun 

| hazırladığı ve 
mortgage sistemini 
Türkiye'ye getiren 
"İpotekli Konut 
Finansmanına 
İlişkin Çeşitli 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun Taslağı", 
ilgili kamu 
kuruluşlarının 
da görüşüne 
sunuldu.
27 maddeden oluşan 
düzenlemenin 
gerekçesinde, ülkede 
mevcut konut 
stokunun yarısından 
fazlasının 
ruhsatsız olduğu, 
İÇ göçler ile 
büyük şehirlerde 
kaçak yapılaşma 
ve plansız 
kentleşmenin de,

önemli bir sorun 
haline geldiği 
vurgulandı. 
Konutların 
çoğunluğunun kaçak 
olmasının yanı sıra 
yaklaşık yüzde 
401inin 
tadilat ve tamire 
ihtiyaç duyduğu 
kaydedilen 
gerekçede, 
deprem tehlikesinin 
getirdiği 
risklere de 
dikkat çekildi. 
TASLAK NELER 
GETİRİYOR ? 
İpotekli Konut 
Finansman Sistemi 
taslağı ile getirilen 
düzenlemeler 
ise başlıklar 
halinde şöyle:
"-Ülke genelinde 

konut alımı, 
konutların 
yenilenmesi 
ve geliştirilmesinde 
finansman imkan
larının artırılması ve 
vadelerin uzaması 
yoluyla bireylerin 
konut sahipliğinin 
desteklenmesi için, 
"İpotekli Konut 
Finansmanı Anonim 
Ortaklığı" kurulacak

Bu kuruluş, 
ipotekli konut 
finansmanı 
sağlayan 
kuruluşlara 
kaynak temin 
edecek, 
alacakların 
devralınması 
ve 
devredilmesi, 
alacaklardan 
oluşan 
portföyün 
yönetilmesi, 
ipotek fonu 
kurulması, 
varlığa dayalı

menkul kıymetler da 
dahi! her türlü 
sermaye piyasası 
aracını ihraç, 
sistemden kay
naklanan borçların 
geri ödemelerinin 
kısmen ya da 
tamamen garanti 
edilmesi veya garanti 
edilmesine aracılık, 
risk yönetimi 
amaçlı işlemlerin 
yürütülmesi, 
standartlara uyum ver. 
diğer konularda 
faaliyet gösterecek. 
Bu kuruluşun 
ipotekli konut 
finansmanından 
kaynaklanan 
yükümlülüklerinin 
350 trilyon liraya 
kadar olan kısmı 
Hâzinenin geri 
ödeme garantisi 
altında bulunacak. 
-Söz konusu kuru
luşun kazançları, 
kurumlar vergisinden 
istisna olacak, gelir 
vergisi tevkif atın a da 
tabi tutulmayacak. 
Bu kuruluşun işlem
leri de, damga 
vergisinden 
muaf olacak.

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

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Türkiye Kupası Anı 
Denizli

Türkiye kupasının ikinci ayağı Denizli idi.
İki gün evvelinden Denizli’ye gelmiştik.
İlk gün Pamukkale’yi gezdik. Şirin yeşillik bir kentti.
Lüks bir otele yerleşmiştik.
Otelin arka tarafında plak satan esnaflar vardı.
Yatma zamanı geldiğinde, plakçılar sözleşmiş gibi bir her yerde 

kar var, biri frank smatranın, biri sayanorayı.
Ötekiler ise Müzeyyen'in plaklarını çalıyorlardı.
Otelin 4 ncü katından baktığımızda Külüp Başkanı dahil bütün 

sporcular aşağı dalardı.
Biz de indik, saat 24.oo’e gelmişti; polis çağrıldığı halde gelen 

giden yoktu.
Takımda fazla yer bulamayan Kastamonulu Mehmet; Müdür 

Bey’e ‘Sayın Müdürüm ben bunları sustururum. Yalnız bana 
sahip çıkarmışınız” diye sordu.

- “Sana sahip çıkarım ama sakın birşey yapma”.
Birkaç dakika sonra, vitrinlerden biri aşağıya.
Bütün plaklar susmuştu. 2. dakikada sonra polis geldi, hadi 

şeye el koydu.
Mehmet'i alıp götürmek istediler bütün takım Rahmetli 

Müdürümüz karakolda idik.
Cam paraları ödendi ve otele döndük.
Ertesi sabah camlar takılmıştı.
Denizli sahası, toprak ve sertli Kütahya çimendi, tabi yadır

gadın ' ;
Zorda olsa Denizli'yi yenmiştik.
Polis Kordonu ile şehir dışına kadar gelmişti, bir kilometre 

sonra otobüsün ön camı ve yap camlar atılan taşlardan 
paramparça olmuştu.

Ama Denizli'yi elemiştik.

■■ BM
I i I

I GAZETELEB’EİLANveREKLAMALLNIR I

■KÖRFEZ REKLAM
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

GEMLİK ŞUBESİ

DERNEĞİMİZDE TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KORO
SU VE GİTAR KURSU ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAKTIR 

KATILMAK İSTEYENLERİN 8 KASIM 2004 TARİHİNE 
KADAR DERNEĞİMİZE BAŞVURMALARI GEREKİR

GÜRLE İŞ HANI KAT: 3 NO :H0
PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, CUMA SAAT: 14.00 -16.00 ARASI

İRTİBAT TEL: 514 47 82 KATILIM ÜCRETSİZDİR
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Marketler, ATM’ye dönüşecek Kaidenizden Manmış 
bâhk âkini var' 1

Ödeme sistemi Visa, 
önümüzdeki yaz 
aylarından itibaren 
yeni bir sistem 
başlatıyor. Kartla 
alışveriş yapılan yer
lerden nakit para 
çekte imkanı olacak, 
işte sistemin 
ayrıntıları...
Visa Europe CEO'su 
Hans van der Velde, 
Türkiye'de, Avrupa 
ortalamasının üç katı 
hızla büyüdüklerini 
ve Türkiye'nin, Visa 
kartı sayısında 
Fransa 'yı geçerek 
Avrupa 
üçüncülüğüne 
yükseldiğini söyledi 
Türkiye'nin kendileri 
açısından çok 
önemli bir pazar 
olduğunu belirten 
van der Velde, "Çok 
aktif bankalarınız ve 
iştahlı bir 
ioplumunuz var" 
dedi.
MARKET ATM 
OLACAK
Van der Velde, 
Türkiye'ye 2005yılı 
yazında 'cash - back' 

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2004 / 586
Davacı Faruk Uzun tarafından davalı maliye hâzi

nesi ve Küçük Kumla Belediyesi aleyhine açılan senet
sizden tescil davasının verilen ara kararı gereğince;

1- Gemlik ilçesi Küçük Kumla Asarcık mevkii, 
krokide (A) harfi ile gösterilen 2163.89 M2 olan 
doğusu kısmen tarla yolu kısmen 395 nolu Fatma 
Uzun’a ait kadastro parseli zeytinlik batısı 396 nolu 
kadastro parseli Haşan Uzun’a ait zeytinlik kuzeyi 
kısmen 396 nolu kadastro parseli kısmen köy yolu, 
güneyi 148 nolu kadastro parseli Haşan Uzun’a ait 
zeytinlik

2- Krokide (B) harfi ile gösterilen doğusu Recep 
Gün, batısı yol kuzeyi Mehmet Aytaç zeytinliği güneyi 
yol ile çevrili 1311.17 m2 lik taşınmazların davacı Fa 
ruk Uzun tarafından senetsizden tescili talep edildi 
ğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasın
da bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde 
mahkememizin 2004/586 esas sayılı dosyasına müra
caat etmeleri ilan olunur. 20.10.2004 B-6095

Umurbey Polatkan Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Te!: 513 96 83

olarak tanınan siste
mi getirmeyi plan
ladıklarını belirterek, 
"Bu sistemle, 
örneğin marketten 20 
milyon liralık mal 
alıp kartınızla 30 
milyon Ura ödeyecek 
ve kasiyerden 10 
milyon lira nakit ala
bileceksiniz, Para 
çekme makinesi 
(ATM) aramaya 
gerek kalmayacak ve 
dükkân sahipleri de 
kasalarında fazla 
nakit tutmaktan kur
tulacak " diye 
konuştu.
Türkiye'de, kredi 
kartının yanı sıra 
banka kartıyla 
yapılan alışverişlerin 
de yaygınlaşmasını 
istediklerini belirten 
van der Velde, 
böylelikle 
Türkiye'nin Avrupa 
kart pazarındaki 
payının çok büyük 
oranda artacağını 
dile getirdi. 1 an der 
Velde, "Enflasyon 
düştüğünden bu 
konuyla ilgili yeni 

projeler doğacaktır. 
Bankalar alışver
işlerde banka kartı 
kullanımını teşvik 
etmeli" dedi. Avrupa 
Birliği sürecine de 
değinen van der 
Velde, Türkiye'yi 
Avrupa ’nın parçası 
olarak gördüğünü ve 
müzakerelere baş
landığı takdirde kredi 
kartlarına ilişkin 
kanunlarda büyük 
değişiklikler yapıl
masına gerek 
olmadığını söyledi. 
Dünyadaki toplam 
250 milyon Visa 
kartıyla yılda 1 trily
on doların üzerinde 
harcama yapılıyor. 
Bu rakam da bir çok 
ülkenin gayrisafi 
yurtiçi hasılasını 
aşıyor. 34 ülkeden 
sorumlu olan Usa 
Europe, Visa'nın üçte 
birinden daha 
büyük.
'TL 6 A YD t 
UNUTl LLR 
Yeni Türk Lirası'na 
(YTL) geçişle 
paradan sıfır atıl

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2004 / 580
Davacı Haşan Yokuş tarafından davalı, 

maliye hâzinesi ve Küçük Kumla Belediyesi 
aleyhine açılan senetsizden tescil davasının 
verilen ara kararı gereğince:

Gemlik ilçesi Küçük Kumla Asarcık mevkii 
doğusu Nazım Ceyhan zeytinliği batısı kısmen 
çalılık kısmen davacıya ait 412 nolu kadastro 
parseli kısmen tarla yolu kuzeyi kısmen 413 
nolu kadastro parseli kısmen çalılık, güneyi 
kısmen 412 nolu kadastro parseli kısmen 
İbrahim Doğan zeytinliği ile çevrisi taşınmazın 
davacı Haşan Yokuş tarafından senetsizden 
tescili talep edildiğinden dava konusu taşın
maz hakkında hak iddiasında bulunanların 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahke
memizin 2004/580 esas sayılı dosyasına müra
caat etmeleri ilan olunur.

20.10.2004 B - 6098

masının alışver
işlerde kafaları 
karıştıracağı ve 
böylelikle kredi 
kartı kullanımında 
önemli artışlar ola
cağı yönündeki 
düşüncelere katıl
madığını belirten van 
der Velde, 
şunları söyledi:
"Siz altı sıfır atacak
sınız ancak Avrupa 
Birliği üyeleri tama
men farklı bir 
paraya, euroya geçti. 
Bu süreçte kafa 
karışıklığı 
yaşanacağını 
düşünüyorduk. 
Ancak kredi kartı ve 
banka kartı kul
lanımında yalnızca 
yüzde 18 - 20 gibi 
küçük bir artış 
gözlemledik. 
Türkiye'de de az 
bir artış olacağını 
düşünüyorum. Ama 
bu ülkeden ülkeye 
değişebilir. Ben altı 
ayda eski paranın 
unutulacağını 
düşünüyorum."

ABONE 
OLUN 

OKUVUN 
OKUTUN

Balıkçının yüzü bir 
buçuk ay sonra 
birazcık güldü.
Boğazdaki balık 
akını ile birlikte, 
bahkhali ve balık 
pazarlarında fiyatlar 
düştü Karadeniz ve 
boğazlarda bugün
lerde bol miktarda 
çinekop ve palamut 
balığı avlanıyor. 
İstanbul boğazı 
teknelerle dolarken, 
bahkhali ve balık 
pazarlarında 
fiyatlar düştü.
Avlanma yasağının 
sona ermesinin 
üzerinden bir buçuk 
ay geçti. Bu süre v 
içinde ani hava 
değişikliği 
balıkçıların keyfini 
bozdu. Bugünlerde 
ise balıkçıların iste
diği havalar hük
münü sürdürüyor. 
Karadeniz'de eylül 
ayından itibaren 
görülen palamut 
sürüleri artık İstan
bul boğazından 
Marmara 'ya geçiş 
yapıyor.
Bol miktarda pala
mut ve çinekop 
Gırgır takımları 
boğazın Karadeniz

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2004 / 779

. Davacı Halil Gür tarafından davalı Hazine 
ve Küçük Kumla Belediye Başkanlığı aleyhine 
mahkememizde açılan senetsizden tescil 
davasında; Bursa ili Gemlik ilçesi, K.Kumla 
beldesi, pafta : 8, Kuştaşı mevkiinde kain 
doğusu : Halim zeytinliği batısı: Armutlu - 
Gemlik karayolu, kuzeyi: Kısmen 237 nolu 
kadastro parseli, kısmen bahçe yolu sonrası 
İzzet Başaran zeytinliği güneyi Kemal Gençer 
zeytinliği ile çevrili taşınmazın davacı Halil 
Gür tarafından senetsizden tescili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında 
hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 
3 ay içersinde mahkememizin 2004/779 esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde 
davacı Halil Gür adına tapuya tescil kararı 
verileceği ilan olunur. B - 6101

girişinde palamutun 
önünü kesiyor.
Balıkçı tekneleri 
bugünlerde palamu
tun yanısıra bol 
miktarda çinekop da 
avlıyor.
Ancak, boğazın 
güngörmüş fırtına 
geçirmiş balıkçıları 
çinekopun aşırı 
avlanmasına karşı 
çıkıyor. Onlara 
göre, çinekop çok 
avlanırsa aralık ve 
ocak aylarında 
boğazın asıl lezzeti 
lüfer az çıkacak. 
Balıkların kasa fiyatı 
50-60 milyon lira 
İstanbul Kumkapı 
Toptancı 
Balıkhali'nde 
çinekopun kasa fiy
atı 50 ila 60 milyon 
lirası arasında 
değişiyor.
Palamutun çifti ise 
11-12 milyon liradan 
satılıyor.
Balık pazarlarında 
çinekopun kilosu 
akşam saatlerinde 
4 milyon liraya 
kadar düşerken, 
palamutun tanezi de 
3-4 milyon liradan 
satılıyor.
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Oruç tutmak strese neden olabiliyor
Oruç tutan kişilerde 
kan şekeri düştüğü 
için sinirli, gergin ve 
sabırsız olma gibi 
duygusal değişiklikler 
meydana gelebileceği 
bildirildi. I zmanlar, 
oruç tutan kişilerin, 
açlık hissiyle birlikte 
gelen stresten korun
mak için günlük 
çalışına program
larını Ramazan 'da 
yeniden düzen
lemeleri, bedensel ve 
ruhsal açıdan yorucu 
çalışmalardan uzak 
durmaları gerektiğini 
belirtiyor.
Erzurum SSK 
Hastanesi Asabiye 
Servisi Şefi Dr. 
Mehmet Yavuz, 
Ramazan 'da oruçla 
birlikte değişen yeme 
alışkanlığının strese 
neden olabileceğine 
dikkat çekerek, oruç 
tutan kişilerde kan 
şekerinin düştüğünü, 
sinirli, gergin ve 
sabırsız olma gibi 
duygusal değişiklikler 

ortaya (»kübikliğini 
söyledi. Manevi

Stres unutkanlık yapıyor
Hayat şartları, stres, 
insanın boğuştuğu so 
runlar ve yetersiz bes 
lenmeniıı beyin hüc 
relerinin erken ölü 
miine yol açtığını belir 
ten uzmanlar, zihinsel 
performansı bir sorun 
olarak görmek yerine, 
unutkanlığın neden
lerinin araştırılmasını 
tavsiye ediyor.
www. unutkanlik.gen. tr 
adresinden derlediği 
bilgiye göre, hafıza, 
zihinsel performansın 
bir kısmını teşkil ediy
or, buna karşılık kon
santrasyon, dikkat, 
algılama hızı, duy
gusal durum, enerjik 
olma, kafa karışık
lığının derecesi ve 
hatta başın ağrıyıp 
ağrımaması da önemli 
göstergeler olarak 
karşımıza çıkıyor.
Uzmanlar, "Herkesin 
"dilimin ucunda ama 
bir türlü söyleyemiyo
rum " dediği anlar 
vardır. Dün akşam 
yediğiniz yemeği, tele

duyguların 
güçlendiği bu kutsal 
ayı en sağlıklı şekilde 
geçirmek için günlük 
işleri yeniden pro
gramlamak gerektiği
ni vurgulayan Dr. 
Yavuz, "Oruç tutan
lar öncelikle sahura 
kalk malıdır. Bö\>lece 
gün içindeki açlık 
hissi azalır. Bedensel 
ve zihinsel çok fazla 
çaba ıv dikkat gerek
tiren işler iftardan 
son raya ertelen m eli 
ya da bölerek yapıl
malıdır. Günlük 
çalışma sırasında 
/ 0 'ar dakikalık 
küçük molalar ver
erek, vücudun 
gerginliğini giderm
eye çalışmalıdır.
Açlıkla birlikte dikkat 
azalınası ıv odaklan
ma zorluğu olabile
ceğin den, m üm k ü n 
olduğu kadar araç 
kullanmaktan kaçın
malıdır. Oruçlu 
kendine vakit ayır
malı ve dinlendirici 

hobilere yönelme
lidir'' dedi.

fonda kon uştuğun u : 
kimseyi, daha önce git
tiğiniz adresin tarifini 
unuttuğunuz olur, 
ilginç olan kimsenin 
bunların üzerinde 
durmaması.
"Normaldir, herkes 
unutabilir " avuntusu 
hu sıkıntıyı çabucak 
unutturur" diyorlar. 
"BÜYÜKŞEHİR 
HAYATI, ZİHNİ 
YORUYOR" 
Zihin performansı 
üzerine sürekli araştır
malar yapıldığına 
işaret eden uzmanlar, 
"Büyük şehirlerde 
yaşayan ve yoğun 
hiçimde zihinsel işler 
yapmak durumunda 
olan kişilerin perfor
mansında sıkıntısız 
olanı bulmak kolay 
değil. Bu kargaşa 
içerisinde gördükleri
ni, duyduklarını 
dahası öğrendiklerini 
unutmama ve zihinsel 
performansın bozul
maması çok daha 
önemli hale geliyor.

Diyabet ve tansiyon 
gibi kronik hastalık
ları olan kişilerin 
doktora danışmadan 
oruç tutmasının 
üzücü sonuçlar 
ortaya çıkarabileceği
ni dile getiren Dr.
Yavuz, '"Manevi 
duygularım ızı ta t m in 
etmek isterken, 
kendimize zarar ver
meyelim. Kronik 
hastalıkları olan 
kişiler, uzun süre aç 
kalmalarının 
hastalıkları üzerinde 
ne gibi bir etki 
yapacağını uzman 
doktorlara danış- r 
malıdır. Çok küçük 
yaştaki çocukların 
oruç tutması özellikle 
derslerindeki 
haşarılarını olumsu:, 

etkiliyor. Eğer çocuk 
oruç tutmak istiyorsa.

Çalışan, ev işleri 
yapan, okuyan genç, 
yaşlı, kadın, erkek 
herkes için hu perfor
mansı korumak başlı 
başına bir sorun. 
Stres, ağır yaşam 
koşulları ve yetersiz 
beslenme beyin 
hücrelerinin erken 
ölümüne yol açıyor" 
diyorlar.
Uzmanlara göre 
gençler, kendileri için 
birinci derecede önem 
taşıyan bilgilerden 
ziyade pek de önemli 
olmayan ancak yine de 
yerine göre bilin
mesinde fayda olan 
konuları unuttuklarını 
dile getiriyorlar. Özel
likle sınavların neden 
olduğu gelecek kaygısı 
ve hayat mücadelesi 
sebebiyle gençlerde 
un u t kan hk görülüyor. 
Hayatın geçmişteki 
gibi kolay olmadığını, 
kişiye ağır sorumlu
luklar yüklediğini hu 
nedenle de insanların 
kafasının sürekli bir 

anne-baba bunun 
için en uygun 
zamanın hafta son
ları olduğunu anlat
malı ve çocuklarını 
hu şekilde yön* 
lendirmelidir " diye 
konuştu.
Stres ve gerginlikten 
kurtulmada sürekli 
bir şeyler atıştırmayı, 
alışkanlık haline 
getirenlerin 
Ramazan 'da büyük 
sıkıntı çekebileceğini 
de ifade eden Dr.
Yavuz, "Bazılarımız 
bir şeyler yiyerek 
rahatlarız. Bu sağlık
lı bir yol değil, ancak 
a lışk anlık edin m iş 
k iş ileri n Rama za n 
ayında stres düzey
lerinin arttığına tanık 
oluyoruz" şeklinde 
konuştu.

şeylerle meşgul 
olduğun u kaydeden 
uzmanlar, sınav 
dönemlerinde aşırı 
stres altında kalan 
öğrencilerin, çalışma 
kadar fiziksel egzersiz 
ve dinlenmeye de Özen 
göstermeleri, her türlü 
konu ile ilgili hazırlık
ları vaktinde yapıp, 
kendilerini telaşa sok
mamaları, ve hu 
sayede streslerini 
azaltın alarm ı tavsiye 
ediyor.
SÜREKLİ BEYİN 
EGZERSİZLERİ 
YAPIN" 
l zmanlara göre, 
zihinsel performans 
meselesinden yakın
mak yerine başlangıç
ta şu tedbirler alın
abilir: "Önce neden 
unutkan olmaya 
haşladığınızı araştırın. 
Kullandığınız bazı 
ilaçlar, belleğinizde 
bir sıkıntı yapabilir. 
Bu konuyu dok
torunuza da danış
manızda fayda var.

Demir eksikliği 
zihinsel gelişimi 

etkiliyor

ABD'li bilini 
adamları, demir 
eksikliği çeken 
bebeklerin ileride 
zihinsel gelişim 
açısından geri 
kaldıklarını ortaya 
koydu.
Beynin gelişimi 
açısından çok 
önemli olan demir, 
hamilelik sırasında 
annenin yedik
lerinden sonra anne 
sütünden, kurutul
muş meyve ve 
tahıllardan almıyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

NÖBETÇİ ECZANE

26 Ekim 2004 Salı 
SERİM Eczanesi

Bilim adamları 
demir eksikliğinin 
iki türü olduğunun 
bilindiğine işaret 
ediyorlar. Birincisi 
demir eksikliği ve 
kansızlığın birlikte 
görüldüğü tür, 
İkincisi ise sadece •' 
demir eksikliği 
hali. Yorgunluk, 
iştahsızlık, küçük 
çocuklarda geç 
zihinsel gelişim ve 
sık sık enfeksiyon 
demir eksikliğinin 
başlıca belirtileri.



Sayfa 1226 Ekim 2004 Sah

Cumhuriyetin 81. yıldönümü etkinlikleri kapsamında dün ilçemizde kros yarışmaları düzenlendi

Öğrenciler Cumhuriyet için koştu
Scyfetin ŞEKERSOZ

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlik
lerinde düzenlenen 
okullar arası kros 
yarışmaları büyük 
katılımla gerçekleşti. 
Yaklaşık 300 
öğrencinin katıldığı 
yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrenciler, 
madalyalarını 
Cuma günü düzen
lenecek bayram 
töreninde alacaklar. 
Çevre yolu itfaiye 
önünde yapılan 
yarışmalarda, Trafik 
ekiplerinin aldığı 
önlemlerle yol tek 
yönlü olarak trafiğe 
kapatılırken, 
Devlet Hastanesi 
Ambulansı'da 
hazır bekletildi. 
Beden Eğitimi 
Öğretmenleri 
Muammer İnan, 
Orhan Evyurt,

472.
.W

.
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Serpil Aka ve İsmet 
Eren'den oluşan 
Tertip Komitesi 
görevini başarıyla 
yaparken, her 
okuldan öğrenciler 
arkadaşlarına 
alkışlarla moral 
verdiler.
FERDİ SIRALAMA 
Küçük Kızlar 
Ferdi Sıralama'da : 
1- Merve Şeker 
(Ş. Etem Yaşar İ.Ö.O.) 
2- Remziye Sarı 
(Lale-Kemal İ.Ö.O.) 
3- Sinem Kübra 
(Namık Kemal İ.Ö.O.) 
Küçük Erkekler 
ferdi sıralama :
1- Bora Tanrıkul 
(11 Eylül İ.Ö.O.) 
2- Recep Taha Beki 
(Gazi İ.Ö.O.) 
3- Mustafa Topal 
(Ali Kütahya İ.Ö.O.) 
Yıldız kızlar 
ferdi sıralama :
1- Zelal Taşdemir 
(Gazi İ.Ö.O.)
2- Remziye Sarı

(Lale-Kemal İ.Ö.O.) 
3- Bahar Türkan 
(Ş. Etem Yaşar İ.Ö.O.) 
Yıldız erkekler 
ferdi sıralama : 
1- Serkan Güler 
(Lale-Kemal İ.Ö.O.) 
2- Ümit Telli (Ali 
Kütahya İ.Ö.O.) 
3- Burak Düşmez 
(A. Fehmi İ.Ö.O.) 
Genç kızlar 
ferdi sıralama : 
1- Selma Bingöloğlu 
(İmam-Hatip Lisesi) 
2- Eda Seda Er 
(Ticaret Lisesi) 
3- Kezban Erdem 
(İmam-Hatip Lisesi) 
Genç erkekler 
ferdi sıralama : 
1- Aydın Çay (Celal 
Bayar And. Lisesi) 
2- Enes Özmen 
(Gemlik Lisesi) 
3- Ömral Tepe 
(End. Meslek Lisesi) 
TAKIM SIRALAMASI 
KÜÇÜK KIZLAR : 
1- Namık Kemal İ.Ö.O. 
2-11 Eylül İ.Ö.O.
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3- Şehit Etem 
Yaşar İ.Ö.O.
KÜÇÜK ERKEKLER : 
1-T.S.O. Gazi İ.Ö.O.
2-11 Eylül İ.Ö.O.
3- Şükrü Şenol İ.Ö.O. 
YILDIZ KIZLAR :
1- T.S.O. Gazi İ.Ö.O.
2- Lale-Kemal 
Kılıç İ.Ö.O.

3- Ali Kütahya İ.Ö.O. 
YILDIZ ERKEKLER : 
1- Lale-Kemal 
Kılıç İ.Ö.O.
2- Namık Kemal İ.Ö.O.
3- Atatürk İ.Ö.O.
GENÇ KIZLAR :
1- Gemlik İmam- 
Hatip Lisesi
2- Celal Bayar

Anadolu Lisesi 
3- Ticaret 
Meslek Lisesi 
GENÇ ERKEKLER :
1- Endüstri 

Meslek Lisesi 
2- Celal Bayar 

Anadolu Lisesi 
3- Ticaret 
Meslek Lisesi.



Konya Mevlevi Grubu’nun sema gösterileri ilgi ile izle^ndi

Semazenler ramazanı renklendirdi
Konya Mevlevi Grubu’nun önceki gece İskele Meydanı’nda düzenledikleri sema gösterisi soğuk havaya karşın binlerce 
kişi tarafından ilgi ile izlendi. Gemlik’te ilk defa yapılan sema gösterileri ramazan ayına renk kattı. Haberi sayfa 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Bu akşam ay tutulması 
gerçekleşecek

Tam ay tutulması bu gece gerçek 
leşecek. Hava açık olursa tam Ay 
tutulma evresinin tamamı Türkiye' 
den de izlenebilecek. Haberi syf 7’de

!■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
27 Ekim 2004 Çarşamba FİYATI : 250.000- TL.

27 EKİM 2004 ÇARŞAMBA 
İMSAK: 05:54 İFTAR: 18:17

Gemlik Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin yapılan genel kurul toplantısında gelecek yılı bütçesi belirlendi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Baca temizliği
önceki akşam gazetemizi hazır

ladığımız bir sırada, karşı binada bir 
baca yangını çıktı.

Küçük çaplı olan bu yangın, bacadan 
düşen bir kıvılcımın, bürodaki koltuk 
süngerini için için yakmasıyla meydana 
geldi.

Allahtan büroda hava akımının olma
ması, yangının büyümesine engel oldu.

Eğer yangın büyümüş olsaydı, büro
nun bitişiğindeki tarım ilaçları deposu 
yanabilir ve Bora Sokak’ta büyük bir 
yangına neden olabilirdi..

Yıllardır yazdığımız bir konudur baca 
temizliği.

Her yıl birkaç kez haber de yaparız.
Bacalarınızı temizletiniz diye..
Ama, maalesef bu konu hep es geçilir.
Belediye, bacalarını temizlemeyen 

apartmanlara ve evlere bir müeyyide 
uygulamalı.

Bu konuda, Belediye Meclisi karar 
almalı ve tüm binalardaki bacaların her 
yıl temizlendiğine ait bir belge, belediye 
yetkililerinin denetimlerinde gösterilme
lidir.

Bacaların temizlenmemesinden dolayı 
her yıl onlarca yangın çıkmaktadır.

Bu da mal ve can kaybının doğmasına 
neden olmaktadır.

Bacaların temizletilmesi bir medeniyet 
göstergesidir.

Herşeyde olduğu gibi, bu konuda da 
yaşanan başıboşluk, sonunda içinden 
çıkılmaz zararlara yol açıyor.

Lütfen biraz duyarlı olalım.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Kaymakam Mehmet 
Baygül başkanlığında toplandı. Birliğin 2004 yılı bütçesi 
aklandı, 2005 yılı bütçesi kabul edildi. Toplantıda, köyler 
için beton parke tesisi kurulması istendi.
Gemlik Köylerine
Hizmet Götürme Birliği 
2004 genel kurulu, 
Kaymakamlık Toplantı 
Salonu’nda yaptı.
Köyleri kalkındırmayı 
amaçlayan Birlik’in 
2005 yılı bütçesi 
60 bin YTL . (60 milyar) 
olarak kabul edildi.
Genel Kurulda 
muhtarların görüşü 
alınmadan hazırlanan 
bütçe eleştirildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ ün Köylere Hizmet Götürme Birliği genel kuruluna Kaymakam, Yazı İşleri Müdürü, 
haberi sayfa 3’de j|çe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Tarım Müdürü ile 13 köy muhtarı katıldı.

Genel Sağlık 
Sigortası geliyor 
Bakanlar Kurulu'nda, kamuya ait 
sağlık kuruluşlarının tek çatı altında 
toplanması ve Sosyal Güvenlik 
Reform u'nun ilk ayağı olarak Genel 
Sağlık Sigortası sisteminin devreye 
sokulması konusunda mutabakata 
varıldı. Genel Sağlık Sigortası 
sisteminin hayata geçirilmesi için 
hazırlanan kanun tasarısı taslağının 
bu hafta içinde Başbakanlığa sevk 
edileceği bildirildi. Haberi sayfa 8’de

Yoksulluk sınırı 
1.5 milyar lira 

bu ay, 4 kişilik ailenin "açlık sınırı" 490 
milyon 166 bin liraya, "yoksulluk sının" 
ise 1 milyar 489 milyon 866 liraya yük
seldi. Türk-İş'in araştırmasına göre, 
4 kişilik ailenin dengeli ve sağlıklı 
beslenebilmesi için yapması zorunlu 
olan ve "açlık sının" olarak adlandırılan 
tutar, bu ay, geçen aya göre yüzde 1.3 
oranında arttı. Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL

Haftada Bir CHP Kadın Kolları
Avrupa Birliği...! Rüyası.

Avrupa birliğine katılım için 
Komisyonun verdiği rapordan 
aklı başında medya grubu gibi 
Hükümette memnun değil.

Çünkü içinde kabul edilmez, 
yaşadığımız günde gerçeklerle 
bağdaşmayan ve 80 yıllık 
Türkiye Cumhuriyetini 
aşağılayan hükümler var..

Müzakerelerin başlaması için 
bazılarının söylediği “Yeşil 
ışık” değil “Sarı ışık” yakıldığını 
bizler gibi Hükümette gördü.

(Görmemek için gözlerde 
bozukluk olması gerekir...!)

Olayı daha gerçekçi 
olarak değerlendirdi.. Bunun 
neticesi olarak hemen 
Avrupa’da liderlerden ziyade 
muhalif olan kesimlerle - 
Avrupa daki medya ile iletişim 
kurmaya, onlara şirin görünm
eye çalışıyor.

Türkiyenin karnesini oluştu
ran 187 sayfalık ilerleme 
raporun da öyle sözler hükümler 
var ki yenilir yutulur lokmalar 
olmadığı gün gibi ortada..

- Türk silahlı kuvvetlerinin 
sivil otoriteye tabi olması, 
özerkliği azaltılmalı.

(Bunu en çok Ak parti zaten 
istiyor, Sırf bunun için Avrupa 
Birliği için uğraşıyorlar dersek 
yalan olmaz.)

- Kürtlerin kültürel hak
larının daha da çok artırıl
malıdır.

(Kültler bu artırımda Türkleri 
geride bırakıp, Türkiyenin has 
evlatları olacaklar galiba.)

-Müslüman olmayanlara 
güçlükler çıkarılıyor. Ruhban 
okulu açılmalıdır.

- Yolsuzluklar sürüyor, 
Millet vekili dokunulmazlığı 
kaldırılmalı.

(Bura da AvrupalIlar haklı.)
- Seçim sisteminde baraj % 

10 olmamalı, azınlıklar da 
Büyük Türkiye meclisine 
girmelidir.)

- Aleviler den - Kültlerden 
azınlık diye söz ediliyor. Bura 
da büyük bir yanlışlık var , 
Türkiye’de hangi kesimlerin 
azınlık olduğu 1923 Lozan 
anlaşmasında yazılı.

Rumlar - Ermeniler - 
Yahudiler... Yani müslüman 
olmayan cemaatler.

Burada düşünülen amaç O 
kesimlere de azınlık hakları 
vermemiz istenecek..

“ Biz kimseyi iç işlerimize 
karıştırmayız” diyenler bu 
maddeleri okudukça neler 
düşünüyorlar sizler karar verin.

Bu hükümlerin başımıza 
çok işler açaçağını Halk da - 
Medya da görüyor.

Olay orta da Avrupa birliği 
konusunda söylediğimiz - 
yazdığımız her şeyin doğru 
olduğu ortaya çıktı.

Avrupa birliği bizi daha 
fazla kullanmak teslim 
bayrağımı daha fazla çektirmek 
için «“Sah ışık” yaktı.

- “Ucu açık” diyor. 
Gerektiğin de müzakereler 
askıya alınabilir.

Referandum kelimesi de 
sıkça kullanılmaya başladı.

-Türk vatandaşlarına 
serbest dolaşım hakkı yok...!

- Müzakereler ne zaman 
başlar, ne zaman biteceği belli 
değil.

Müzakere deyince Körfez 
okurları yanlış anlamayın 
pazarlık filan olmayacak. 
Avrupa birliği her konuda ki 
istemlerini Türkiye’ye dikte 
ettirecek.

Her şey onların elinde.
Kısaca bizleri aralarına 

istemiyorlar.
Menfaatleri gereği bunu 

açıkça söylüyemedikleri için 
bahane üzerine bahane 
yaratıp, senelerin bir Hayal -

Rüya içinde geçmesini bek
letecekler.

Avrupa içinden 10 devleti 
büyük - küçük hemen içlerine 
alacaklar,onlara mali imkanlar 
sağlayacaklar, Türkiye ye 
gelince “Gel seninle 15 -20 
sene konuşalım, hoş beş ede
lim, BELKİ bu süre içinde 
sana ısınırsam (o da lütfen ) 
alırım , diyorlar...

Avrupa birliği hiç bir ülkeye 
uygulamadığı aşağılamayı 
Türkiye ‘ye layık gördü.

Hükümette şu malum son 
rapor doğrultusun da başına 
geleceği iyi bildiği için 
gerçekçi davranmak zorunda 
kaldı.

Aksi olsaydı, rapor lehimiz 
de olsaydı AK parti Hükümeti 
kıyameti koparır, binlerce 
insanı davul - zurnayla sokak
lara döküp kutlama yaptırır, 
gülerek söylüyorum göbek 
attırırdı...

yeniden oluşturuldu

Seyfetin SEKERSÖZ

Yeniden 
oluşturulan 
Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Kadın Kolları 
göreve iddialı 
başladı.
Kadın Kolları 
Başkanlığına 
getirilen 
Münevver çelik, 
CHP ile 
önceleri gönül 
bağı olduğunu 
ifade ederek 
"Daha sonra 
resmi üyesi 
olduğum 
CHP'de 
şimdi yeniden 
oluşan Kadın 
Kolları başkan
lığı görevine 
getirildim.
Arkadaşlarımla 
birlikte sosyal

demokrat 
düşünceleri 
mizle, birlik 
beraberlik ve 
bütünlük içinde 
CHP'li olmanın 
erdemliğiyle 
Gemlik halkının 
ve CHP'ye >’■ 
gönül vermiş 
tüm insanların 
desteğini de 
alarak çok 
iyi hizmetler 
vereceğimiz 
inancındayım" 
açıklamasını 
yaptı.
Evli ve 2 
çocuk annesi 
olan Münevver 
Çelik, 
önümüzdeki 
günlerde 
yardıma 
muhtaç ailelere 
gıda ve giysi

yardımında 
bulunacaklarını 
bildirerek, 
"Bu yardım
larımızı 
imkanlarımız 
dahilinde 
periyodik 
şekilde 
sürdürmek 
düşüncesin
deyiz" şeklinde 
konuştu.
Münevver 
Çelik
Başkanlığındaki

CHP 
Gemlik İlçe 
Kadın Kolları 
şu isimlerden 
oluştu: 
Sayman: 
Yüksel 
Üçlertoprağı, 
Sekreter: 
Naciye Dalkılıç, 
Üyeler: 
Belgin Şenol, 
H üşniye 
Derin, Emine 
Kepenek, 
Nadide Meşur.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON 

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

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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Gemlik Köylerine Hizmet Götürme Birliğimin yapılan genel kurul toplantısında gelecek yılı bütçesi belirlendi

Köylere Hizmet Götürriıe Birliği Kaymakam Mehmet 
Baygül başkanlığında toplandı. Birliğin 2004 yılı bütçesi 
aklandı, 2005 yılı bütçesi kabul edildi. Toplantıda, köyler 
için beton parke tesisi kurulması istendi.
Sevfetin SEKERSÖZ

Kaymakam Mehmet 
Baygül başkanlığında 
toplanan Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği, 2005 yılı 
bütçesini 60 bin YTL 
olarak belirledi.
Toplantıya 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü İbrahim 
Ay, ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Özel İdare 
Müdürü Ahmet
Keçeci ile 18 köy 
muhtarından 
13'ü katıldı.
Toplantıda Divan 
Başkanlığına 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
getirilirken katiplik
lere Engürücük 
Muhtarı Osman Çelik 
ile Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu getirildi. 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği'nin 
2005 yılı bütçesi 60 
bin YTL olarak belir
lenirken ihtiyaca göre 
ek bütçe hazırlan
abileceği bildirildi. 
2003 yılından birlik 
kasasına 4 milyar 
liranın devir olduğu

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Unutulur....
TOBB Başkanı 
Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
“AKP’nin kendisini 
iktidara işsizlerin 
getirdiğini unutmasın” 
demiş...
Hafıza-ı beşer 
nisyan ile malûldür.

açıklanırken, 2004 yılı 
bütçesinin ise gelir
lerde 120 milyar 185 
milyon lira, giderlerde 
ise 86 çrilyar 134 
milyon lira, banka 
mevcudunun ise 34 
milyar lira olduğu 
açıklandı.
2004 yılı içinde 
köylere yapılan 
86 milyar liralık 
yardımların yıl 
sonu itibariyle 100 
milyonu aşacağı 
bekleniyor.
BİRLİK'IN ÇALIŞMASI 
GENİŞLEYECEK 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
Başkanı Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
birlik tüzüğünün 

çoğaltılarak, 
Muhtarlara dağıtıl
ması talimatını ve 
rerek, her muhtarın 
bu tüzüğü iyi okuyup 
yapması gerekenleri 
daha verimli hale 
dönüştürmesi gerek
tiğini hatırlatarak, 
"Birlik bundan sonra 
daha aktif olarak 
çalışacak" dedi. 
Köylere yapacağı 
tanıma gezilerinden 
sonra tespit edeceği 
noksanlıkları gider
mek için program 
yapacağını söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
"Birlik olarak gelirler
imizi artırmak için 
neleri yapabileceği 
mizi konuşacağız. 
Bunların içinde beton 
parke tesisi kurarak 
ihtiyaçlarımızı rahat 
lıkla karşılayabiliriz. 
Giderimiz azalır ve 
köylünün vereceği 
2 milyon liralık köy 
katılım yardımına 
ihtiyacımız olmaz" 
şeklinde konuştu. 
KRALCI OLMAK 
Okunan ve oylanan 
2004 yılı ve 2005 
yılı bütçesi katılan 
muhtarlar tarafından 
oy birliği ile kabul 
edilirken söz alan 
Adliye Köyü Muhtarı 
Ali Çelik, hazırlanan 
bütçeyi yeterli bul
madığını söyledi. 
2005 yılı bütçesinin 
yeterli olmadığı için ■ 
ihtiyaca cevap vere
meyeceğini söyleyen 
Ali Çelik'in, "Bütçe 
hazırlanırken bazı 
muhtarların görüşleri 

alınabilirdi. 
Kraldan fazla kralcı 
olmayalım" sözleri 
toplantıda soğuk 
havanın esmesine 
neden oldu. 
SULAMA SUYU 
Bütçenin hazırlanışın- 
da yeterli olmadığı 
için kendisi tarafın
dan yükseltildiğini 
hatırlatan Kaymakam 
Baygül, gerektiğinde 
ek bütçe hazırla
nabileceğini söyledi. 
Gemlik ve çevresinde 
2 milyon 300 bin 
zeytin ağacının 
bulunduğu bildirilir 
ken muhtarların en 
büyük sorunu ise 
sulama suyu olduğu 
öne sürüldü.
Umurbey Belediye 
si'nin İznik gölünden 
aldığı suyun daha 
ilerilere kadar 
götürülerek bir gölet 
haline dönüştürül 
meşinin faydalı ola
cağı ileri sürülürken 
Kaymakam Mehmet 
Baygül İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin'e bölgedeki 
su kaynaklarının 
araştırılması ve 
nelerin yapılması 
gerektiği konusunda 
talimat verdi.
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
toplantısında ayrıca, 
kapatılması 
gündeme gelen 
Köy Hizmetleri 
bünyesindeki 
makinelerden 
Gemlik'e verilmesi 
için girişimlerin 
yapılması istendi.

Zaten (AB)’nin içindeyiz
(AB) konusunda tartışıp duru 

yoruz.
Aslında biz birçok konuda, (AB)’ye 

girmişiz.
UEFA...
Nedir bu UEFA?
Avrupa Futbol Birliğidir.
Bizle ne ilgisi var.
Biz bu birliğin kupasını bile aldık.
Kupa Galatasaray’ın müzesindedir.
OECD...
Bu da, Avrupa Ekonomik Kalkınma 

Teşkilatı’dır.
Biz de buranın, en erken 

üyelerinden biriyiz.
Orada daimi temsilcimiz bile var.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.
Burası ile en çok işi olan, ülkeler

den biriyiz.
Bu mahkemeye kişi olarak da, 

müracaatımız var.
Devlet olarak da var.
Refah Partisi bile, hak aramak; için 

- buraya müracaat etmişti.
Ayrıca üye olduğumuz AGİK var.
Amerika’nın da bulunduğu, NATO 

var.
Ğümrük Birliği, (AB) üyeliğinin en 

önemli parçasıdır.
Futbol ile ilgili kararlarımız UEFA 

endekslidir.
Hukuk ile ilgili tüm kararlarımız, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
denetimindedir.

Biz zaten (AB)’nin içindeyiz.
(AB)’ nin standartlarını, kabul 

etmişiz.
(AB)’ ye girip girmemeyi, neden 

tartışıyoruz.

GUNUN SOZU
Akıllı bir insan, 
Her şeyi, 
Sinsi bir insan, 
Herkesi bilir 

“Anonim”

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83
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Kalorifer Ateşçisi Yetiştirme 
Kursu sona erdi

Camii önü pazar 
yeri gibi oldu I

Seyfetin SEKERSÖZ

Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü'nce 
sivil vatan
daşlara yönelik 
açılan Kalorifer 
Ateşçisi 
Yetiştirme Kursu 
sona erdi.
Açılan Kurs'ta 
6'sı bayan 
25 kursiyer 
29 Eylül 2004 
tarihinde 
başladıkları 
kursta başarı 
göstermek için 
çalıştılar.
Makine 
Mühendisi 
Mehmet Utku'nun 
yöneticiliğinde 
yürütülen kursta, 
kursiyerler kömür 
ve sıvı yakıt ile

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nijn açmış olduğu kalorifer ateşçisi 
yetiştirme kursuna erkeklerin yansıra kadınlarda ilgi gösteriyor.

çalışan ısıtma 
tesislerini 
kullanmayı 
öğrenerek, 
hava kirliliğini 
önlemek, 
yakıtta tasarruf 
etmeyi öğrendiler. 
Kursta öğrendik

leri bilgiler 
ile erkekler 
kendilerine 
yeni bir meslek 
edinirlerken 
bayanlar ise ev 
ekonomilerine 
katkıda 
bulunmayı 

hedefliyorlar. 
Daha önceleri 
açılan Kaloriferci 
Yetiştirme 
Kurslarına 
nazaran bu yıl 
bayanların fazla 
ilgi göstermeleri 
dikkat çekti.

Son günlerde 
kaldırımlarda 
yaşanan seyyar 
satıcı furyası 
çarşı cami 
önünde devam 
ediyor. 
Açılan tezgah 
lardan yolun 
tıkandığı cami 
önündeki kaldı 
rımdan vatan
daşlar geçmek

te zorluk çeki 
yorlar. Hiçbir 
denetim ve 
kontrolün 
yapılmadığı ilçe 
pazarında 
yürünecek yer 
kalmayınca, 
seyyarlarda 
tezgahlarını en 
kalabalık 
mekanlara 
açma yolunu 

seçiyorlar. 
Ramazan 
ayının da 
olması 
nedeniyle 
ilçeye akın- 
eden seyyarlar 
hiçbir denetim 
yaşanmayan 
kaldırımlarda 
bol bol satış 
yapma imkanı 
bulabiliyorlar.

IfETAPEHİ

PVC PENCERE SİSTEMİ

Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri 
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

r RÖmâzâtH 
Şerifiniz 

.Mübarek Olsun

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi 
Dilek Sok. No: 49 Kartal / İSTANBUL
Tel. 0 216 387 23 40 / 3 Hat Fax: 0 216 387 23 43

PİMAŞ
ÜRETİCİ BAYİİ

Adres : Turist Yolu No

MİÂİESTROİ
l^apı ve Pencere

: 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ
Tel : (0.224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com


NÜNÜZDEN KAÇMASIN!
/EMEL İLKtu^. J □ Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına 
en çok 30 dk. cevap ver*' 
q Tüketici şikayetlerine 

önem vermek

? PlHftR
Yaşam

fa

Dezenfekte işlemine tabi tut 
। damacanaların dolumu, tamL 

hijyenik bir ortamda ve~ ***eden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz

Mübarek Olşun^

Düşük sodyum oranı sayesinde

*<skinlik yapmaz, 
' ’**a tüketilir

G

'o *» -A
'İsX $ X * 

%x
Tüm dünyada kabul görmüş 

PINHR özel polikarbon ambalajındadır.

%%%V<^ 4

pıjaftn İlk kez müşterilerimizce açılma garan ıs 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 - 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo - 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

KİMYASAL ANAI İ7 TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg /1
Sülfat 8.0 mg /1
Kiorür________ 3.9 mg /1
Nitrat YOK

PlMân Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eden

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

2MMTL
r j Pır^- AYYILDIZ SU ve GIDA

Âm A Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.
£ 1 No : 132/A GEMLİK

Tel : (0.224) 513 49 41
(0.224) 513 49 42

KjS Cep : (0.532) 277 51 10
Egemen AYYILDIZ
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Vücut yaşınızı hesaplayın
Yaşınızı sadece 
takvim yaprakları 
belirlemez. Vücut 
yaşı, sağlık 
göstergeleriyle de 
hesaplanabilir. İşte 
size biyolojik 
yaşınızı hesaplama 
testi. Uygulayın 
vucut yaşınızı 
hesaplayın.
İNGİLİZ bilim 
adamları, insanın 
gerçek vücut 
yaşının fiziksel 
sağlık 
göstergeleriyle 
hesaplanabileceğini 
düşünüyor.
Yaşlanma uzmanı 
Prof. Robert Weale, 
biyolojik yaşın 
takvim yaşından 
daha fazla olabile
ceğini belirtti. Daily 
Mirror gazetesi de, 
biyolojik yaşı

1 hesaplama testi 
yayımladı.
Cilt elastikiyeti 
Cilt yaşlandıkça, 
kolajen ve elastin 
maddeleri azalır ve 
elastikiyetini

kaybeder. Elinizin 
üzerindeki deriyi 
çimdikler gibi 
tutarak çekin ve bir 
dakika bu şekilde 
tutun. Deriyi bırak
tığınızda tekrar nor
mal, düz hale 
gelmesi ne kadar 
zaman alıyor?
1-2 saniye: 
30'lu yaşlar 
3 - 4 saniye: 
40'h yaşlar 
5 -10 saniye: 
50'li yaşlar 
11 - 30 saniye: 
60'h yaşlar 
31 - 45 saniye:

70'li yaşlar 
45 saniyenin 
üzerinde: 80'li 
yaşlardasınız 
Tepki testi 
Tepki verme hızı 
yaşlandıkça azalır. 
Bunu ölçmek için, 
yazı yazarken kul
landığınız elinizi 
açın ve bir 
arkadaşınızdan elin
izin üzerinde 45 
cm'lik bir cetvel tut
masını isteyin.
Cetveli bıraktığında 
yakalayın.
Tuttuğunuz yer, ne 
kadar hızlı tepki 

verebildiğinizi gös
terir. Cetveli 
yakaladığınız yer: 
14 cm'ye kadarsa: 
20'li yaşlar 
15-24 cm: 30'lu 
yaşlar 
25 - 29 cm: 40'h 
yaşlar 
30 - 35 cm: 50'li 
yaşlar
40 cm ve üzeri: 60'h 
yaşlardasınız. 
Zihinsel zindelik 
100'den geriye 
doğru 0'a kadar 
7'şer 7'şer sayın. 
Ne kadar sürede 
sayabiliyorsunuz? 
25 saniyeden uzun 
sürmesi zihinsel 
yaşlanma gösterge
sidir.
20 saniyeden kısa: 
40 yaşın altın
dasınız
25 saniye: 40 - 60 
yaşlarındasınız 
Emin olmak için bir 
test daha yapın. 
Bir dakika içinde 
aklınıza kaç tane 
meyve ve sebze 
ismi geliyor? 60

yaşın altındakiler, 
en az 15 tane 
bulabilir.
Denge 
Sağ ayağınızı 45 
derece eğik halde 
tutarak sol 
ayağınızın üzerinde 
durun, ellerinizi de 
kalçanızın üzerine 
koyun ve gözlerinizi 
kapatın. Dengenizi 
kaybedip sağ 
ayağınızı yere 
koymadan ne kadar 
durabileceğinizi 
ölçün. Bu hareketi 
birkaç dakika arayla 
3 kez tekrarlayın ve 
bu şekilde ortalama 
ne kadar dura
bildiğinizi 
hesaplayın.
70 saniyeden fazla: 
20'li yaşlar 
60 - 69 saniye: 
30'lu yaşlar 
50 - 59 saniye: 
40'h yaşlar 
40 - 49 saniye: 
50'li yaşlar 
30 - 39 saniye: 
60'h yaşlar 
20 - 29 saniye:

70'li yaşlar 
19 saniyeden az: 
80'li yaşlardasınız. 
Gözbebeği boyu 
Gözbebekleri yaş
landıkça küçülür. 
Ancak ışık da 
gözbebeğinin 
küçülmesine yol 
açtığı için bu testi 
normal gün ışığında 
yapmalısınız. 
Gözbebeğinizin 
çapı 4 mm ise 
biyolojik yaşınız 30; 
2 mm ise 60'tır. 
Kornea testi 
Aynada göz 
yuvarlağınıza 
bakın. Korneanızın 
çevresinde yay 
şeklinde bir beyaz 
çizgi var mı? 
Beyaz çizginin 
uzun olması 
kolesterolünüz de 
yüksek olduğuna 
işaret ediyor 

olabilir. 80'li 
yaşlara geldiğinizde 
kornea çevresinde
ki beyazlık tam bir j 
daire şeklini ahr

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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

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
Ay gaz 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 işlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 4521 -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

MA fflIA ra»
riiî! r 9 y d Cüfş I

İFTARİYE G 1
ÇORBA °

6M0MTL |
IZGARA ö ÇEŞİT

7.500,00011. '
PİZZA (Özel) 3

7.500.000 TL.
ÇORBA İ

DÖNER TABAĞI

7.500.000 TL.
GRUP YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM i 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK i
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Bu akşam ay tutulması 
gerçekleşecek

Tam ay tutulması bu 
gece gerçekleşecek. 
Hava açık olursa tam 
Ay tutulma evresinin 
tamamı Türkiye'den 
de izlenebilecek.
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nün inter
net sayfasından ve 
Ankara Üniversitesi 
Ahlathbel 
Gözlemevi'nden alı
nan bilgiye göre, Ay 
her dolunayda, 
Dünya'nın Güneş'i 
görmeyen arka 
yüzünden uzaya 
uzanan gölgesinin 
yakınlarından geçi 
yor, uygun koşullar 
oluştuğunda bu göl
genin içine giriyor, 
gölgeden geçiş 
biçimine göre bu 
sırada ya gölgeli ya 
parçalı ya da tam Ay

tutulması meydana 
geliyor. Bu geceyi 
28 Ekim'e bağlayan 
gece tam Ay tutul
ması için uygun 
koşullar oluşacak. 
Türkiye saati ile 
03.05'te Ay, 
Dünya'nın yarı 
gölgesinin içinden 
geçmeye başlayacak, 
bu sırada yansıttığı 
güneş ışığı giderek 
azalacak. Saat 
04.14'de Dünya'nın 
tam gölgesinin içine 
girmeye başlayacak, 
saat 05.23'te tama
men tutulmuş olacak.

Ay'ın tamamen 
kızardığı tam tutulma 
evresi yaklaşık 
81 dakika sürerken, 
bütün Türkiye'de 
batı ufkunda 
görülebilir bir yük
sekliğe ulaşacak. 
Ay, tam gölgenin için
den saat 06.44'de çık
maya başlayacak. 
Bu sırada Ay, doğu 
illerde batmış batı 
illerimizde de batmak 
üzere olacak, tutulma 
başlamadan önceki 
parlaklığına kavuşa- 
madan da Türkiye'nin 
tamamında batacak.

Yoksulluk sının 
1.5 milyar lira

Türk-lş'e göre 
bu ay, 4 kişilik 
ailenin "açlık sınırı" 
490 milyon 166 bin 
liraya, "yoksulluk 
sınırı" ise 1 milyar 
489 milyon 866 
liraya yükseldi. 
Türk-İş'in araştır
masına göre, 
4 kişilik ailenin 
dengeli ve sağlıklı 
beslenebilmesi 
için yapması zorunlu 
olan ve "açlık 
sınırı" olarak 
adlandırılan tutar, 
bu ay, geçen aya 
göre yüzde 1.3 
oranında artarak, 
483 milyon 898 bin 
liradan 490 milyon 
166 bin liraya yük
seldi. Açlık sınırı, 
son bir yılda ortala

ma yüzde 10.7 
oranında arttı. 
Dört kişilik ailenin 
gıda harcamalarının 
yanı sıra kira, 
ulaşım, yakacak, 
elektrik, su, haber
leşme, giyim, 
eğitim, sağlık, 
iletişim, kültür gibi 
temel ihtiyaçları için 
yapması gereken ve 
"yoksulluk sınırı" 
olarak da ifade 
edilen tutar ise 1 
milyar 470 milyon

814 bin liradan 
1 milyar 489 
milyon 866 bin 
liraya çıktı. 
Araştırmada, 
enflasyondaki 
gerilemenin gıda 
fiyatları açısından 
Ekim ayında da 
sürdüğü, ancak 
gelir artışındaki 
yetersizlik 
nedeniyle satın 
alma gücüne 
yansımadığı 
bildirildi

AĞACINDAN ŞAHLIK ZEYTİN
Orhangazi - Bursa yolu üzerinde 
(Fabrikamız yanında) bulunan 
1300 ağaçtaki zeytin mahsulü, 
dalında kapalı zarf usulü ile satılacaktır.

Teklif verme süresi 17 Kasım 2004 
Çarşamba günü saat 14.oo’ye kadardır.

Tekliflerin KDV hariç tutularak 
yapılması gerekmektedir.

Şirketimiz satışı yapmakta ve dilediğine 
verip vermemekte serbesttir.

SWEDI$H MATCH KİBRİT VE 
ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş.

Çeltikçi köyü civarı ORHANGAZİ 
Tel: 0.224. 573 22 00

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
DOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

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

Tel : (0.224) 513 69 50
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Gene/ Sığlık Sigortası geliyor
Bakanlar 
Kurulu'nda, kamuya 
ait sağlık kuru
luşlarının tek çatı 
altında toplanması 
ve Sosyal Güvenlik 
Reformu'nun ilk 
ayağı olarak Genel 
Sağlık Sigortası sis
teminin devreye 
sokulması konusun
da mutabakata 
varıldı. 
Bakanlar Kurulu 
Toplantısı'nın ardın
dan bir açıklama 
yapan Adalet 
Bakanı ve Hükümet 
Sözcüsü Cemil 
Çiçek, toplantıda iki 
konunun ele 
alındığını, bunlar
dan birincisinin 
Sosyal Güvenlik 
Reformu konusu 
olduğunu söyledi. 
Sosyal Güvenlik 
Reformu'nun 
Türki için en 
başta yapılması 
gereken reformlar
dan biri olduğunun 
her iktidar döne

minde söylendiğini 
ancak bugüne kadar 
bu konuda olumlu 
adımlar atma imkanı 
bulunmadığını 
kaydeden Çiçek, bu 
adımlar zamanında 
atılmadığı için her 
sene yatırım 
bütçesinin iki katı 
kadar ödeneğin 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarının açık
larına transfer 
edildiğini kaydetti. 
Türkiye'de yenj bir 
ekonomik pro
gramın uygulamaya 
konacağına dikkat 
çeken Çiçek, bu 
programın başarıya 
ulaşması için 
Sosyal Güvenlik

Reformu'nun 
gerçekleştirilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Sosyal Güvenlik 
Reformu'nun ilk 
ayağı olarak Genel 
Sağlık Sigortası sis
teminin hayata 
geçirilmesi için 
hazırlanan kanun 
tasarısı taslağının 
bu hafta içinde 
Başbakanlığa sevk 
edileceğini belirten 
Çiçek, "SSK, Bağ- 
Kur ve Emekli 
Sandığı arasında 
mal ve standartlar 
bakımından farklılık
lar var. Bunlarda 
birliğin sağlanması, 
lazım, bütünleştirici 
bir sosyal sigortalar 

sisteminin kurul
ması lazım. Sosyal 
güvenlik kuru
luşlarının kendi 
imkanlarıyla kendi 
giderlerini 
karşılayabilecek 
bir yapıya kavuştu
rulması lazım.
Örgütlenme, yöne
tim ve altyapı 

sorunları birlikte 
mütala edildiğinde, 
sosyal güvenlik 
alanında köklüybir 
değişim ihtiyacı 
olduğu ortadadır. 
Bunun birinci ayağı 
olarak Genel Sağlık 
Sigortası devreye 
sokulacak. 
Arkasından 
Emeklilik Sigortası 
Sistemi, Sosyal 
Yardımların 
Koordinasyonu ve 
sonra da yeni 
kurumsal yapının 
oluşturulabilmesi 
bakımından 4 ayaklı 
bîr düzenleme 
yapılacak" şeklinde 
konuştu.

Sayfa 8

Hamile memura 
nöbet yok

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, hastane 
başhekimlerine, 
"Hamile personele 
doğum yapana 
kadar, doğum 
yapanlara da süt izni 
bitine kadar nöbet 
yazmayın" talimatını 
verdi.Bakan Akdağ, 
81 ilin sağlık müdür
lüğüne gönderdiği 
genelgede, 21 
Temmuz 2004 tari
hinde Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
giren, "Devlet 
Memurları Kanunu 
nun Bazı Maddele 
rinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanun" 
hükümlerini hatırlat
tı. Akdağ, söz 
konusu kanunun 
108. maddesinin 3. 
fıkrasında değişiklik 
yapılarak, memura 
doğum yapmasın
dan önce 8 hafta ve 
doğum yaptığı tarih 
ten itibaren 8 hafta 
olmak üzere toplam 
16 hafta süre ile 
aylıklı izin verile

ceğini belirtti. 
Çoğul gebelik 
halinde, doğumdan 
önceki 8 haftalık 
süreye 2 hafta süre 
ekleneceğini vurgu
layan Akdağ, "Ancak 
sağlık durumu iyi 
olduğu takdirde, 
tabibin onayı ile 
memur isterse 
doğumdan önceki 
üç haftaya 
kadar işyerinde 
çalışabilir. Bu 
durumda, memurun 
çalıştığı süreler, 
doğum sonrası izin 
süresine eklenir. 
Yukarıda öngörülen 
süreler memurun 
sağlık durumuna 
göre tabip raporun
da belirlenecek mik
tarda uzatılabilir. 
Memurlara, bfr 
yaşından küçük 
çocuklarını 
emzirmeleri için 
günde toplam bir 
buçuk saat süt izni 
verilir. Süt izninin 
kullanımında 
annenin saat seçimi 
hakkı vardır" dedi.
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tanıta dılııı «j çilini1
Uluslararası Çalış
ma Örgütü (ILO) 
tarafından yayın
lanan bir rapora 
göre AvrupalIlar, 
Amerikalılar, 
AvusturyalIlar, 
Japonlar ve Yeni 
ZelandalIlara göre 
çok daha az bir 
haftalık çalışma saa

Barbarosca

tine sahipler. 
Raporda, ABD, 
Avustralya, Japonya 
ve Yeni Zelanda'da 
toplam iş gücünün 
beşte biri haftada en 
az 50 saat çalışırken, 
Avrupa ülkelerinde 
bu oranın onda bir 
olduğu kaydedildi 
Rapora göre,
haftada 50 saatin 
üzerinde çalışan
ların toplam 
işgücünün yüzde 
28,1 'ini oluşturduğu 
Japonya, en-çok 

ı çalışan ülkeler 
arasında başta 
gelirken, Japonya 'yı 
yüzde 21,3 ile Yeni 
Zelanda takip ediy
or. 1990'larda hafta
da 50 saatin

üzerinde çalışan iş 
gücünün oranının 
yüzde 15 olduğu 
ABD ve
Avustralya 'da ise bu 
oranın yüzde 20'ye 
yükseldiği 
kaydediliyor.
Avrupa Birliği (AB) 
üyesi ülkeler arasın
da ise haftada 50 
saatin üstünde 
çalışanların oranı

yüzde 1,4 olan 
Hollanda en az 
çalışan ülke duru
mundayken, 
Yunanistan ve İrlan
da 'da bu oranın 
yüzde 6,2 olduğuna 
dikkat çekiliyor. 
İngiltere 'de ise iş 
gücünün yüzde 
15,5'inin haftada 50 
saatin üzerinde 
çalıştığı belirtiliyor.

Barbaros BALMUMCU
Türkiye Kupası Anı - Ankara

Elemelerden sonra eşleştiğimiz takım Ankara Muhafızgücü.
Kütahya Ankara arası o zamanki otobüslerle düşündüğünüzde ne kadar uzun 

ve yorucu olduğu aşikardır. Ankara'da otellerin bol o(duğu, dış kapıda altı katlı 
odaları bol olan bir otele geldik, odalara yerleştik. Maçımız cuma günü Cebeci 
stadına verilmişti.

Cumartesi sabah ter idmanını yürüyüş olarak yaptık. Yatak istirahati yaptık
tan sonra bir saat yatak istirati ve yemek, öğleden sonra öğle yürüşü, akşam 
yemeği, bir saate yakın ertesi günkü maçın nasıl oynanması gerekiyor şeklinde 
ders. Muhafızgücü’nü eski sporcu Rıza Palask çalıştırıyordu. Grubunda hiç 
yenilmemiş bir takımdı. Maç zamanı ve saati gelmişti, biraz erken olsada biz 
soyunmuştuk. Sahaya çıkıp ısınmak istemiştik. Stad müdürü bizi bırakmamıştı, 
zaten o zamanlar beş on dakika önce çıkıp ısınmak adet değildi.

Lisans kontrolü için Rıza Palaska geldi, lisanslara baktı, itirazının olmadığını 
yazıp listeyi imzaladı.

Giderken bana hitabeten “ hadi gelde sende kontrol et” dedi.
Bende “sayın hocam tünele gelirseniz çok kolay olur” dedim. Hocam; “Hadi 

canım sende hiçbirşey olmaz” dedi. Başkanım soyunmamışlar, aman sende ne 
olur ki.

Mecburen soyunma odasının önünde karşı takımın çıkmasını beklerken, 
soyunma odalarına gözüm kaçtı, daha soyunmayan futbolcular vardı. Rıza 
Palaska listeyi ve lisansları verdi.

Kalecileri Göztepe’li Manisasporlu Mümin’di, sarıldık bana “içeride daha çok 
öpeceğin arkadaşlar var” dedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüp 
lerden gelen torpilli futbolcular topluluğu idi tanıdıklarımla öpüşmeye başlayınca, 
Rıza Palaska “yeter kardeşim seni niye ben tanımıyorum” dedi. Sesimi çıkart
madım. “Benim rakibim kim” diye sol açığı sordum, soyunmamıştı. Lisansına ve 
kendisine baktım, simayı ezberlemiştim.

Listeyi imzaladım. Maç başlamıştı sol açıl lisansdaki kişi değildi, hakem 
Ankara’h idi.

Santralda topu elime aldım hakeme doğru yürüdüm. “Sayın hocam lisanslara 
odada bakmıştım, sol açık lisansdaki kişi değil oyuncuyu değiştirmişler itiraz edi 
yorum” dedim.

Hakem Rıza Palaska'yı çağırıp durumu anlattı, Rıza listeye itirazım yok diye 
imzaladığımı söyledi, bende kenarda bir fotoğrafçı bulmalarını müdüre söyledim 
Sol açıkları bir Ast. Teğmen’di. Bir gazetecinin fotoğraf çekmesiyle maç başladı. 
Sol açıktan maç sonuna kadar küfür işittim. Rıza Palaska çıkarken bana “dışarı
da görüşürüz” diye söyleniyordu, bende “olur hocam istediğin yerde” dedim. Hiç 
düşünmemiştim, tribünde askerler vardı. Maçın ikinci devresi. Mümin Bana 
“korkma birşey yapamaz” dedi. Sağ açığımız İzzet maçın neticesini belirtmişti. 
Muhafaza gücünü elemiştik.

Akşam yemeğine davetliydik, takım olarak teşekkür ettik ve gidemedik. Hiç 
seyircimiz yok derken ne kadar seyyar satıcı varsa bizden yanaydı.

Ben hem hocalık hemde kaptanlık yaptım sonradan öğrendim resmi çeken 
fotoğrafçı filmin yandığını söylemiş.

TEŞEKKÜR
Geçirdiğim rahatsızlık nedeniyle 

beni sağlığıma kavuşturan 
Muammer Ağım 

Gemlik Devlet Hastanesi 
Doktorlarından 

t Dr. Erhan Uçar’a
4 katta görev yapan hemşireler 

ve hastane personeline 
gösterdikleri ilgiden dolayı 

teşekkürlerimi bir borç bilirim.

I ® Neriman ÇİL

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

ABONE
OLDUNUZ MU?

GEULVK

■■i GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■■

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ

DERNEĞİMİZDE TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK 
KOROSU VE GİTAR KURSU ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

TIR. KATILMAK İSTEYENLERİN 8 KASIM 2004 TARİHİNE 
KADAR DERNEĞİMİZE BAŞVURMALARI GEREKİR

GÜRLE İŞ HANI KAT : 3 NO: 110
PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, CUMA SAAT: 14.00 -16.00 ARASI

İRTİBAT TEL : 514 47 82 KATILIM ÜCRETSİZDİR
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Sayfa 10

Çocuklara televizyonda 
Şiddet izlettiriliyor

Osmangazi Üniversite- 
si'nin çocukların en 
çok televizyon izlediği 
saatlerde 5 özel tele
vizyon kanalında 
yayınlanan filmlerle 
ilgili araştırması, bu 
filmlerdeki şiddet 
oranının yüzde 33.1 
olduğunu ortaya 
çıkardı.
"Televizyonda çocuk
ların en çok seyrettik
leri saatlerde göster
ilen filmlerdeki şiddet 
düzeyi" konulu 
araştırmaya göre, 
yayınlanan filmlerde 
şiddet oranının yüzde 
33.1 olduğu, toplam 
sürenin yüzde 13.8'ini 
fiziksel şiddet, yüzde

10.9'unu sözel şiddet, 
yüzde 8.4'ünü ise ruh
sal şiddetin oluştur
duğu 
belirlendi.
En çok yer verilen 
fiziksel şiddet türünün 
yaralama olduğunun 
anlaşıldığı araştırma
da, ikinci sırada 
vurma, üçüncü sırada 
ise fiziksel şiddetin en 
ağır türü olan 
öldürme 
yer aldı.
Endişe ve korkut
manın televizyonlarda 
en fazla yer verilen 
ruhsal şiddet türü 
olduğunun 
saptandığı araştırma
da. sözel

İLANDIR 
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No. 2004/802
Davacı Süleyman Aslan tarafından davalı 

Hazine ve K.Kumla Belediye Başkanlığı aleyhine 
mahkememizde açılan senetsizden tescil 
davasının yapılan tensibi sırasında:

Dava konusu Bursa, Gemlik, K.Kumla, 
Kuştaşı Mevkii, doğusu kısmen Haydariye Köyü 
yolu batısı kısmen Osman Kalay, kısmen Eyiıp 
Dinçer zeytinliği, kuzeyi Kadir Dinçer. Eyüp 
Dinçer zeytinliği güneyi Musa Aslan zeytinliği ile 
çevrili yaklaşık 4263.79 m2 miktarında ilişikte 
ekli krokide ‘A’ harfiyle gösterilen taşınmazın 
davacı adına senetsizden tescili talep edildiğinden 
dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia eden
lerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
mahkememizin 2004/802 esas sayılı dosyasına 
müracaat etmeleri, aksi halde davacı Süleyman 
Aslan adına tapuya tescil kararı verileceği ilan

ilan olunur.olunur. 15.07.2004 B - 2002 B - 2001

şiddet öğelerinde ise sıralarda olduğu
azar ve küfrün ilk tespit edildi.

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2004 / 800
Davacı İbrahim Ethem Kılınç tarafından 

davalı Hazine ve Küçükkumla Belediye 
Başkanlığı aleyhine mahkemizde açılan senet
sizden tescil davasında;

Bursa ili Gemlik ilçesi K.Kumla beldesi, 
pafta : 11, Kuştaşı mevkiinde kain doğusunda 
kısmen Ahmet Pehlivan zeytinliği, kısmen 
Hüseyin Süs’e ait 422 nolu kadastro parseli, 
batısında 2b sahası, kuzeyi 423 nolu Halit 
İpek’e ait kadastro parseli, güneyi bahçe yolu 
ile çevrili taşınmazın davacı İbrahim Ethem 
Kılınç tarafından senetsizden tescili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında 
hak iddia edenlerin son ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2004/800 esas sayılı dosyasına müracaat 
etmeleri, aksi halde davacı İbrahim Ethem 
Kılınç adına tapuya tescil kararı verileceği

Internet hizmeti ucuzladı
Türk 
Telekomünikasyon 
A.Ş, ADSL internet 
erişim ücretlerinde 
indirim yaptı. ADSL 
(Asimetrik Sayısal 
Abone Hattı) ile 256 
Kbps hızında 
bağlantı 49 milyon 
liraya indirildi 
Türk Telekom'dan 
yapılan açıklamaya 
göre, dünden 
itibaren uygulan
maya başlanan yeni 
tarifeye göre, ADSL 
erişiminde 128 Kbps 
hızındaki tüm kul
lanıcıların hızı, fiy

atları değiştirilme
den 256 Kbps'ye 
çıkarıldı, Böylece en 
düşük bağlantı hızı 
256 Kbps 'ye yük
selirken, fiyatı ise 
yüzde 28.9 oranında 
indirilerek, 49 mily
on liraya düşürüldü. 
Diğer hızlarda ise 
512 Kbps hız 109 
milyon liradan 99 
milyon liraya, 1024 
Kbps hız 179 milyon 
liradan 169 milyon 
liraya, 2048 Kbps hız 
279 milyon liradan 
269 milyon liraya 
indirildi.

K
Ç

İLANDIR
GEMLİK ASLÎYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2004 / 796
Davacı Remzi Beki tarafından davalı 

Hazine ve Küçükkumla Belediye Başkanlığı 
aleyhine mahkememizde açılan senetsizden 
tescil davasında;

Bursa ili Gemlik ilçesi K.Kumla beldesi, 
Kuştaşı mevkiinde kain doğusunda İbrahim 
Karakaya zeytinliği batısında bahçe yolu ve 
Kumla-Haydariye köy yolu birleşimi kuzeyi 
Kumla-Haydariye köy yolu güneyi bahçe 
yolu ile çevrili taşınmazın davacı Remzi 
Beki tarafından senetsizden tescili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkın
da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2004/796 esas sayılı dosyasına müracaat 
etmeleri, aksi halde davacı Remzi Beki 
adına tapuya tescil kararı verileceği ilan
olunur. B - 2004

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2004 / 801
Davacı Muhittin Beki tarafından davalı 

maliye hâzinesi ve K.Kumla Belediye 
Başkanlığı aleyhine açılan senetsizden tescil 
davasının yapılan tensibi sırasında;

Davacı Muhittin Beki Gemlik ilçesi 
Küçük Kumla Kuştaşı mevkiinde bulunan 
doğusu Ethem Kurt zeytinliği ve Haydariye 
Köyü yolu batısı Abdullah Beki zeytinliği 
kuzeyi Mehmet Keşkek zeytinliği güneyi 
Muharrem Faraş zeytinliği ile çevrili taşın
mazın davacı Muhittin Beki tarafından 
senetsizden tescili talep ettiğinden dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay 
içersinde mahkememizin 2004/801 esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan
olunur. 14.07.2004 

B-2003
Hakim 37564

SATILIK

Umurbey’de Satılık Celal Bayar Evi 
3 odalı fail manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK

513 42 36
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Kolon kanserine dikkat!
Kolon kanserinin en 
çok görülen kanser 
türleri arasında 3. 
sırada yer aldığı 
bildirildi. Belirti ver
meyen ve yavaş 
ilerleyen hastalık, 
özellikle 50 yaş ve 
üzerindekileri tehdit 
ediyor.
Kalın bağırsak 
kanseri olarak bili
nen kolon 
kanserinin 50 yaşın
dan sonra görülen 
kanserler içinde sık
lık derecesi açısın
dan önemli bir yer 
tuttuğunu belirten - 
Acıbadem Hastanesi 
Kozy atağı 
Gastroenteroloji 
Bölüm Şefi Prof. Dr. 
Nurdan Tözün, "İsta
tistikler 1 milyon 
nüfuslu bir toplum
da yılda ortalama 
500 kanser 
vakasının 
görüldüğünü ortaya 
koyuyor. Düzenli 
sağlık taramaları 
yapılan toplumlarda 
ise kolon kanser
lerinde ciddi oranda 
bir azalma söz

Bebeğinize masaj yapın
Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksek 
Okulu Çocuk 
Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Hemşireliği 
Anabilim Dah'nda 
yapılan doktora 
çalışması, bebek
lere doğumunun 15. 
gününden itibaren 
uygulanan masajın, 
boy ve kilo artışını 
sağladığı, uykuyu 
düzenleyerek bebeğin 
daha huzurlu ve daha 
uzun süre uyumasını 
kolaylaştırdığı sonu
cunu ortaya çıkardı.
9 ay süreyle Bornova 
Osmangazi Seher 
Şükrü Ergil Sağlık 
Ocağı'na gelen 60 
bebek ve anneleri 
üzerinde yürütülen 
araştırma, bebeklerin 
evlerinde de 
sürdürüldü.
Sağlıklı ve ailelerinin 
sosyal ve demografik 
özellikleri, gelir 
düzeyleri, doğum 

konusu. Bu da erken 
tanının önemini bir 
kez daha gösteriyor. 
50 yaş ve üzerindeki 
erkek ve kadınlar, 1. 
derece akrabaların
da kolon kanseri 
görülenler, ken
disinde ve ailesinde 
meme, yumurtalık 
kanseri olanlar, kalın 
bağırsağında polip 
bulunanlar yüksek 
risk taşımaktadır 
dedi.
Kalın bağırsak 
kanserinin, bağırsak 
poliplerinin büyüme
si ve kanser içeren 
dokuya dönüşmeleri 
ile oluştuğunu ifade 
eden Prof. Dr.
Tözün, "Kolay belirti 
vermeyen ve yavaş 
büyüyen bir kanser 
türü olan kolon 
kanserinin geç 
ortaya çıkan belirti
lerini şöyle sırala
mak mümkün: 
Kabızlık, ishal, 
bağırsak alışkan
lığının değişmesi, 
karın ağrısı, dışkıda 
kan, ağrılı dışkılama, 
yeterince boşalama- 

şekli, doğum sırası, 
emzirme süreleri, 
bebeğe bakan kişi, 
evde yaşayan birey 
sayısı gibi değişken
ler de dikkate alınarak 
30 bebeğe masaj 
uygulanırken, aynı 
özelliklere sahip 30 
bebek de test grubu 
olarak seçildi.
Araştırma kapsamına 
giren masaj grubu ve 
kontrol grubu bebek
lerin 4. ayın sonunda 
gündüz, gece ve 24 
saatlik uyku 
sürelerinde masaj 
grubu lehine anlamlı 
bir farklılık 
görülürken, yapılan 
analizde masaj ve 

ma hissi, sebebi bil
inmeyen ani kilo 
kaybı, demir eksik
liği anemisi. Kolon 
kanserleri ayrıca 
gizli kanama ve ane
miye yol açıyor" 
diye konuştu.
Prof. Dr. Nurdan 
Tözün, belirtiler 
ortaya çıktığında 
kanseri oldukça iler
lemiş sayıldığı için 
özellikle risk 
grubundaki kişilere 
düzenli kontrollerini 
aksatmama 
konusunda uyarılar
da bulunarak, 
"Yapılan araştır
malar, bugün kolon 
kanserinin taran
abilir ve önlenebilir 
bir kanser olduğunu 
ortaya koyuyor.
Erken tanı, hastalığa 
bağlı ölüm oranlarını 
önemli ölçüde 
azaltıyor. Doktorlar 
50 yaşın üstündeki 
kişilerin risk duru
muna göre 2-5 yılda 
bir kolonoskopi yap
tırması görüşünde 
birleşiyorlar. Polip 
saptandığında işlem 

kontrol grubu 
bebeklerin yalnızca 
gündüz uyku 
süreleri' arasında 
farkın istatistiksel 
olarak anlamlı 
olduğu bulundu. 
Araştırma 
Görevlisi Dr.
Hatice Bal Yılmaz, 

"Doğumdan itibaren 
sevgi dolu, güven 
verici dokunuşlar ve 
kucaklamalar bir 
bebeğin sağlıklı 
gelişiminde ve anne- 
babası ile daha 
sağlıklı bir etkileşim 
geliştirmesinde büyük 
önem taşır. Bebek 
masajı da bu birlikte
lik için eşsiz bir fırsat
tır" dedi. Masaj uygu
lamasının bebeklerin 
ağırlık ve boy artışları 
üzerinde anlamlı bir 
etkisi olduğu, ayrıca 
bebek masajının 
erkek bebeklerin ağır
lık ve boy artışında 
kızlara oranla daha 
etkili olduğu saptandı. 

sırasında çıkarılıyor 
ve incelenmek üzere 
patolojiye gönder
iliyor. Bir kez polip 
alınan kişinin, daha 
sonra kolonoskopi 
ile izlenmesi 
gerekiyor" şeklinde 
konuştu. Ameliyatla 
tüm kanserli doku
nun temizlenmesinin 
hedeflendiğini vur
gulayan Prof. Dr. 
Tözün, şunları 
söyledi: 
"Kemoterapi ve 

radyoterapi ile göz
den kaçabilecek 
kanser hücrelerinin 
de yok edilmesi 
hedefleniyor. Sigara, 
kolon kanseri riskini 
arttıran etmenlerin 
başında geliyor. Bu 
açıdan riski azalt
mak adına sigara 
içmemek gerekiyor. 
Günde 1500 mg 
kalsiyum alımı, gün
lük yapılan rutin 
egzersizler, yağlı 
gıdalardan kaçınma 
ve sağlıklı kiloda 
olmak da bu riski 
azaltan etkenler
dendir" dedi.

Araştırmayı yürüten 
Dr. Hatice Bal Yılmaz, 
masaj uygulanan 
bebeklerin kontrol 
grubuna göre daha 
fazla çevreyle ilgili, 
aktif ve canlı davranış 
sergilediklerini, psiko- 
motor gelişim 
davranışlarından 
"annelerini gördük
lerinde gülümseme, 
sevgi sesleri çıkar
maya başlama (agula- 
ma), eline verilen nes
neleri ağzına götüre
bilme ve hareket eden 
cisim ya da kişileri 
takip etme 
sürelerinin" kontrol 
grubuna göre daha 
erken gerçekleştiğini 
belirtti. Yılmaz ayrıca, 
masaj grubu bebek
lerin annelerinin 
durumluk kaygı 
düzeyleri ile masaj 
uygulaması arasında 
anlamlı bir etkileşim 
olduğunun sap
tandığını da ifade etti.

Raminindi ıju 
bakma fita

Diş hekimleri, 
Ramazan ayında 
ağız bakımının 
önemli olduğunu 
belirterek, dişlerin 
fırçalanmasının yanı 
sıra dilin de fırçalan
ması gerektiğini 
söylediler.
Yemekten sonra diş
lerin fırçalanması 
gerektiğini vurgu
layan hekimler, 
"ilerleyen saatlerde 
çay, kahve fasılları 
olduğu için yat
madan önce de diş
lerimizi mutlaka 
fırçalamalıyız. Sahur 
yaptıktan sonra da 2 
dakika dişlerimizi 
fırçalamalıyız.
Dişlerimizi 
fırçalarken de 
sadece dış kısmını 
değil, iç kısmını da 
fırçalamalıyız. 2 
dakikadan az dişler
imizi fırçaladığımız 
zaman bir faydası 
olmaz. Bu nedenle 
süreye dikkat 
etmeliyiz. Dişlerimizi 
fırçalamamızın ardın
dan dilimizi de fırça 

27 Ekim 2004 Çarşamba 
ÖZER ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No : 18 
Tel : 513 56 82 GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 1967 

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 Fak : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ile arkadan öne 
doğru fırçalamalıyız. 
Çünkü dilimizde 
bakteriler birikiyor. 
Bu da çok 
önemlidir" dedi. 
Ağızdaki tükürük 
bezlerinin salgıla
masını tam yapama
masının ağız 
kokusunu meydana 
getiren etkinlerden 
biri olduğunu kayde
den diş hekimleri 
"Sadece ağza bağlı 
etkenlerden değil, 
bazı hastalıklardan 
da ağız kuruluğu 
ortaya çıkabilir. Bu, 
şeker hastalarında, 
vücutta hormon 
bozukluğu olanlarda, 
sürekli olarak aynı 
ilacı kullananlar ve 
ağzı açık uyuyanlar
da daha çok görülür. 
Ramazan’da ise 
susuz kaldığımız için 
ağız kuruluğu 
oluşur, bu normaldir. 
Ağız kuruluğunun 
önlenmesi için sık 
sık su içilmeli, şek
ersiz sakızlar çiğ- 
nenmeli” dediler.
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Konya Mevlevi Grubu’nun sema gösterileri ilgi ile izlendi

Semazenler ramazanı renklendirdi d 
C\ 
0 
0**

Seyfetin SEKERSÖZ

Konya Mevlevi 
Grubu’nun İskele 
Meydanı Festival 
Alanı'nda yaptığı 
gösteriyi havanın 
soğuk olmasına 
karşın binlerce 
kişi izledi.
Semazen Grubu 
Başkanı Mahmut 
Sülükçü'nün yöneti
minde sahnede adeta 
kuğu gibi süzülen 
Semazenleri ilk kez 
izleme fırsatı bulan 
vatandaşlar, soğuk 
havaya karşın 
yerlerini terk 
etmeyerek gösterileri 
sonuna kadar 
izlediler.
SOĞUĞA 
ALDIRMADILAR
Konya Mevlevi 
Grubu’nun önceki ' 

akşam teravih namazı 
sonrasında yaptıkları 
gösteri mevlevi 
müziğiyle başladı. 
Solist Cavit Nazh'nm 
seslendirdiği 
eserlerde Mevlevi 
müziği ile İlahilerden 
örnekler sunuldu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile İlçe*Emniyet 
Müdürü
Ali Kemal Kurt'un da 
ilgiyle izlediği 
Sema Grubu’nun 
baş Semazeni^ 
Mahmut Sülükçü, 
Sema hakkında 
bilgiler verdi. 
Sema'nın (Gökyüzü) 
olduğunu belirten 
Sülükçü, Semazen'in 
ise (Allah yolunda 
zikir) yapanlara ve 
rilen isim olduğunu 
açıkladı.

Üzerlerine giydikleri gösteri yapan 
Postniş'lerle sahnede Mevlevi Grubu,

Bora Sokak’ta çıkan yangın korkuttu
önceki gece saat 
20.oo sıralarında 
istiklal Caddesi 
Bora Sokak Baytaş 
Apartmanı’nda çıkan 
kısa sürede önlendi. 
Baytaş inşaat 
Sahiplerine ait olan 
apartman girişinin 
üstündeki büronun 
tavanında bulunan 
bacadan düşen 
kıvılcımlar büroda 
bulunan koltuğun 
süngerlerini için için 
yakınca, meydana 
gelen yoğun duman 

ve koku apartmana 
çıkan kat sahip
lerinden birinin 
dikkatini çekti. 
Kapalı büroda 
birşeyin yandığını 
gören kat sakini 
durumu itfaiyeye 
bildirdi.
Belediye İtfaiyesi’nin 
olay yerine gelmesi 
üzerine, kapı 
kırılarak, içeri 
girmesiyle büronun 
kesif duman içinde 
olduğunu görerek, 
söndürme girişi

minde bulundular. 
Yanan koltuk ve 
diğre eşyalar büro
dan çıkarılarak, çıka
cak bir yangın önlen
di. Belediye İtfaiye 
sorumluları, yaptığı 
araştırmada 
yangınını büyük ihti
malle bacadan düşen 
kıvılcımdan meydana 
geldiği ancak, 
büroda hava 
akımının olmaması 
nedeniyle koltuk ve 
diğer eşyaların 
yandığı belirtildi.



Cumhuriyetimizin'81 - yıldönümü kutlama törenleri bugün başlıyor

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlıyor
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 81. yıldönümü bugün tüm yurtta törenlerle kutlanmaya başlanacak. 
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil de saat 12.oo de başlıyor. Öğle saatlerinde Atatürk Anıtı’na 
çelenk konmasından sonra törenlere, yarın devam edilecek. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Marmarabirlik köylerde 
zeytin atomlarına başladı 
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Aksoy, köylerde zeytin 
atımlarının bugün başlatılacağını 
belirterek, “Zeytin bu yıl seyrek, bazı 
yerlerde İse yok denecek az” dedi. 2’de
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Belediye Zabıta ekipleri fırında gramaj ve bandrol kontrollerini yapıyor.

Fırınlarda ramazan denetimleri başladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyeti kutlamak
Yarın Cumhuriyetimizin 81. yıldönümü. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve 

Türk halkının en büyük bayramı.
81 yıl önce Kurtuluş Savaşını vermiş 

olan Türk halkı, önderi büyük kurtarıcı 
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 
yeni bir devlet kurdu.

600 yıllık OsmanlI İmparatorluğu bu 
yeni Türk Devleti ile ortadan kalktı.

16 Mayıs 1919 günü İstanbul’dan 
kalkan köhne Bandırma gemisinin 
güvertesinde, kurtuluşun meşalesini 
Anadolu da yakmak için yola çıkan 
Mustafa Kemal, başarırsa kuracağı 
devlet yönelimini daha o günden 
kafasında belirlemişti.

19 Mayıs 1919’da Samsun da başlayan 
kıvılcım, 22 Ağustos 1922’de 
Anafartalar’da kurtuluşla sonuçlanmıştı.

29 Ekim 1923 günü BMM kürsüsünde 
konuşan başkumandan Mustafa Kemal, 
yeni Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin 
Cumhuriyet olacağını ilan etti.

O,, bir padişah, bir kral olmak istemi 
yordu.

Halkın kendi kendini yöneteceği bir 
sistem olan Cumhuriyet rejimi, Türk 
halkını kul yerine birey yapacaktı.

81 yılda ulaştığımız yol, Mustafa 
Kemal’in işaret ettiği gibi Çağdaş 
Ulusların düzeyine çıkma yoludur.

Bu konuda istenilen yol alınamamışsa- 
da geriye döriüşün olamayacağı artık 
kesindir. Hedef bellidir.
Türkiye Cumhuriyeti Ata’sının çizdiği 

yoldan yürümeye devam edecektir.

Ramazan ayı nedeniyle Belediye Zabıta ekipleri fırın 
denetimlerine çıktı. Fırınlarda temizlik, bandrol ve gramaj 
kontrolü yapan ekipler, birçok fırın hakkında zabıt tuttu.
Ramazan ayı nedeniyle 
halkın fırınların önlerin 
de pide kuyruklarına 
girmesi ile 
Belediye Zabıtası da 
kontrolleri arttırdı.
Dün, ilçemizdeki fırınları 
denetleyen Zabıta ekip
leri, temizlik, gramaj ve 
bandol kontrolü yapar 
ken, kurallara uymayan 
fırınlar hakkında 
zabıt tuttu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Her eve 
bir doktor
Sağlıkta aile hekimliği sistemi için 
bir adım daha atıldı. Yasa yürür
lüğe girdiğinde, herkesin bir aile 
hekimi olacak. Uygulama için 
Ankara'ya yakın bir il pilot bölge 
seçildi. Haberi sayfa 7’de

HEM’de İngilizce 
kursları başladı

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 18 Ekim 2004 günü açılan 
İngilizce kursları devam ediyor. 20 
kursiyerin katıldığı İngilizce kursu 
160 saat üzerinden 80'er saatlik 2 
Kur'dan oluşuyor. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ol Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ölçüyü kaçırmamak....
Yaşamda tüm uğraşılarda ölçüyü 

kaçırmamak gerek.
Çünkü bir denge var ve bu denge 

bozulmamalı.
Fazlası zarar ortası karar diye bir 

deyiş vardır halk arasında.
"İmam namaz kıldıracak.
Yerine gelmiş.
Bir de bakmış.
Koca camide bir kişi var.
O da köyün seyisi.
Seyise sormuş;
Ey mümin.
Ne dersin bir kişi için namaz 

kıldıralım mı?
Seyis;
Ben bir garip seyisim. Bu işlerden 

anlamam.
Ama benim baktığım atların tümü 

kaçsa bir at bile kalsa onu aç bırak* 
mam.

Peki demiş imam efendi.
Namazı kıldırmış. Vaazını vermiş.

Normal sürenin de dışına çıkmış.
Tam iki saat kıraat eylemiş.
Sonra da sormuş seyise;
Nasıl demiş oldu mu?
Seyis ine;
Ben bu işlerden anlamadığımı daha 

önce söyledim.
Ama madem ki sordun diyeyim diye

ceğimi;
Ben olsam kalan bir atıma yemlerin 

tümünü değil ihtiyacı kadarını 
verirdim."

Biz Avrupa Birliği’ne girmek için 
çabalıyoruz ya.

Girmek için de onlar ne istiyorsa 
anında yerine getiriyoruz ya.

Yanlış yapıyoruz.
Ölçüyü kaçırıyoruz.
Ölçüyü kaçırınca da dönüşü dmayan 

çıkmaz sokaklara saplanıyoruz.
Ulusların deldirmemesi gereken kır

mızı çizgileri vardır.
ilkeleri vardır.
Kuralları vardır.
Yaşamsal önem taşıyan değerleri 

vardır.
Daha da önemlisi ulusal bütünlükleri 

vardır.
Bu bütünlük yıllara yayılan .canlara 

mal olan uzun soluklu mücadeleler 
sonucunda kazanılmıştır.

Onun için;
Önce toplumun öz değerleri korun

malı..
Ulusal çıkarlar dikkate alınmalı.
Ondan sonra da;
Yine ulusal gelecek ve bin bir zorluk

la elde edilen kazanımlar tartışılmamak 
koşuluyla ve dahi top yekûn karar bir
liğine varılarak yürüyüş sürdürülmeli.

Yoksa,aşırıya kaçılarak verilen ödün
ler başkalarının ekmeğine yağ sürmek
ten öteye geçmez.

Geçemez.
Geçmemiştir de..
Bu gerçek böyle biline ve kalın pun

tolarla altı çizile..

MarmaıabM köylerde 
zeytin alımlarma başlıyor
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, köylerde zeytin 
alımlarının bugün başlatılacağını belirterek, “Zeytin bu yıl 
seyrek, bazı yerlerde ise yok denecek az” dedL
Seyfetin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü 
merkezde zeytin 
alımlarma başlayan 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi, 
bugünden itibaren 
köylerde de 
alımlara başladı. 
Merkezde şu ana 
kadar 5 ton zeytin 
alımı yaptıklarını 
açıklayan Kooperatif 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, ilk ödeme 
için Ziraat 
Bankası'na 9 
milyar lira 
yatırıldığını söyledi. 
Birliğin köylerde

zeytin atımlarını 
yapacak olan 
eksperlerin 
bugünden itibaren 
kooperatif adına 
zeytin atımlarına 
başladıklarını 
bildiren Aksoy, 
"Zeytin bu yıl 
seyrek, bazı 
yerlerde ise yok 
denecek gibi. 
Üretici zeytinin 
kararması için 
yağmur yağmasını 
bekliyor. 
Önümüzdeki 
haftadan itibaren 
zeytin atımlarında 
fazlalaşma 
bekliyoruz" dedi. 
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy,

ayrıca yağlık 
zeytin atımlarının 
devam ettiğini 
hatırlatarak, 
"Yağlık zeytin 
atımlarında 
Kooperatifimiz

peşin ödeme 
sistemine başladı. 
Zeytinini kooperatife 
teslim eden üretici j 
ücretini hemen 
alıyor" açıklama
sında bulundu.

Cumhuriyet Konseri bu akşam
Cumhuriyetin 
81.nci yılı 
kutlama 
etkinliklerinde 
düzenlenen 
Cumhuriyet 
Konseri bu 
akşam 
Belediye Kültür 
Merkezi'nde 
yapılacak. 
Gemlik 
Belediyesi

Sanat ve 
Kültür Derneği 
Türk 
Sanat Müziği 
Korosunun 
vereceği kon
seri 
Şef Erdinç 
Çelikkol 
yönetecek. 
Özellikle 
Atatürk'ün 
sevdiği

eserlerin Cumhuriyet 20.30 da
seslendirileceği Konseri saat başlayacak.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

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 Zabıta ekipleri fırınlarda gramaj ve bandrol kontrolleri yapıyor.

Fırınlarda Ramazan
denetimleri başladı

Ramazan ayı nedeniyle Belediye Zabıta ekipleri fırın 
denetimlerine çıktı. Fırınlarda temizlik, bandrol ve gramaj 
kontrolü yapan ekipler, birçok fırın hakkında zabıt tuttu.
Seyfetin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Zabıta ekiplerinin 
ilçede bulunan ikinci 
sınıf gayri sıhhi fırın 
denetimleri başladı, 
özellikle ekmek ve 
Ramazan pidelerinde 
gramaj iie bandrol 
denetimleri yapan 
zabıta ekipleri 
birçok fırın hakkında 
zabıt tuttu.
Gramaj ve bandrol 
kontrolünün yanı 
şıra genel temizlik 
denetimleri de 
yapan Belediye 
Zabıta ekipleri 
birçok fırını daha iyi 
temizlik yapılması 
için uyardı.
Ekmek ile Pideleri

tartarak eksik gramaj 
olup olmadığını 
saptayan Zabıta 
ekiplerinin yaptığı 
denetimlerde fırın
ların hiç birisinde

ekrfıek ve pide 
bandrolü olmadığı 
görüldü.
Fırınlarda gıda 
kontrollerinin Tarım 
Müdürlüklerinde

olması nedeniyle 
Belediye Zabıta ekip
leri sadece gramaj, 
bandrol ve genel te 
mizlik üzerine dene
timlerde bulundular.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlıyor
Cumhuriyetimizin 
Kuruluşunun 81. 
yıldönümü kutla
malarına bugün 
başlanıyor.
Bugün saat 12.30 da 
Atatürk Anıtı önünde 
düzenlenecek törenle 
Cumhuriyet Bayramı 
başlayacak.
Bunun için protokol, 
siyasi partiler, sivil 
toplum örgütleri ve 
öğrenciler Atatürk 
Anıtına çelenk 
koyacaklar.
Saygı duruşundan 
sonra İstiklal Marşı ile 
bayrak törenidyzen- 
lenecek.
CUMA GÜNÜ 
KUTLAMALARI 
Cumhuriyetin 81. 
yıldönümü kutla
malarına cuma günü 
devam edecek.
İskele Meydam’nda

yapılacak olan 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları saat 10.oo 
başlayacak.
Kaymakam Mehmet 
Baygün, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
öğrencilerin ve halkın 
bayramını kutlayacak. 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra günün önemini 
belirten konuşma 
yapılacak.
Öğrencilerin gün ile 
ilgili şiirler okuması 
ardından Cumhriyet 
konulu spor, şiir ve 
kompozisyon yarış
malarında dereceye 
giren öğrdencilere 
ödülleri törenle 
verilecek.
Törenler geçit resmi 
ile son bulacak.

1

Futbol üzerine...
Bursaspor’da şok devam ediyor. 
Ne yapılırsa yapılsın olmuyor. 
Deplasmanda da olmuyor. 
Kendi sahamızda da olmuyor. 
Bu sene misafiriz diye, kendimizi 

şartlandırdık.
Beynimiz hala geçen seneye takılı 

kaldı.
Bu hafta Yozgatspor’a yenildik.
Artık matemetik olmasa da, ruh 

olarak birinci ligi kaybettik.
Peki yapılacak şey nedir?
PAF takımını oynatmaktır.
PAF takımın iyilerine, birkaç 

tecrübeli katarak bu seneyi kazan
maktır.

Belki bu sayede, kendi kay
naklarımıza döneriz.

Bu sene süper lige çıkmak hedefi, 
bitmiştir.

Yeni hedef ikinci lig A grubunda, 
kalmayı başarmaktır.

Süper ligde de, yeni yeni şekillen
meler var.

Trabzon erken form tuttu.
Hem Avrupa hem de süperlig 

maçlarını, kaldıramadı.
Tolga, Hüseyin, Fatih ve 

Gökdeniz milli maçlarda da oynayın
ca, takım futboldan bıktı.

Zaten dar bir kadroları vardı.
Trabzon’da düşüş sürecek.
Ayrıca fakımda disiplin sorunları 

da, gündeme gelecek.
Galatasaray sessiz ve derinden 

geliyor.
Fenerbahçe’ nin Kasım ve Aralık 

ayları, çok zor geçecek.

GÜNÜN SÖZÜ
İlkbahar bir genç kız,
Yaz bir ana, 
Sonbahar bir dul, 
Kış da üvey anadır.

“Polonya Atasözü”

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83
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Seyfetin SEKERSÖZ

Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından 
18 Ekim 2004 
günü açılan 
İngilizce kursları 
devam ediyor. 
20 kursiyerin 
devam ettiği 
İngilizce 
kursu 160 saat 
üzerinden 80'er 
saatlik 2 Kur'dan 
oluşmakta. 
Haftada 3 
gün Pazartesi, 
Çarşamba ve 
Cuma günleri 
3'er saat olarak 
uygulanan kursta 
öğreticiliği 
İngilizce 
Öğretmeni Ayşin

Barut yapıyor. 
Ayrıca, talep 
olduğu taktirde 
ileri seviyede 
İngilizce 
kursu açılması 
planlanıyor.
HEM'den yapılan 

açıklamada, 
yeterli sayıda 
kursiyerin 
müracaatı 
durumunda 
İngilizce'yi 
hiç bilmeyenler 
için Pazartesi 

ve Perşembe 
günleri saat 
13.00-15.30 
arasında 
İngilizce kursu 
açılmasının da 
planlandığı 

"duyuruldu.

AK Parti ilçe 
Kadın Kolları, 
Ramazan ayı 
nedeniyle 
İstanbul'a gezi 
düzenledi. 
İstanbul'da 
çeşitli semt
lerinde bulunan 
camilerin 
gezileceği gezi 
günübirlik 
yapılacak.
AK Parti İlçe 
Kadın Kolları 
Başkanı Emine 
Yalçın, verdiği 
bilgide, gezinin 
6 Kasım 
Cumartesi 
gecesi 
Gemlik'ten

başlayacağını 
ve Pazar günü 
İstanbul'da 
belirleyecekleri 
yerde yapacak
ları iftardan 
sonra Teravih 
namazının 
ardından dönüş 
yapacaklarını 
duyurdu.
Müracaatların

İlçe Kadın 
Kollan'na 
yapılacağını 
bildiren Yalçın, 
başvuruların 3 
Kasım Çarşam 
ba günü sona 
ereceğini ve 
talebe göre 
araç kaldıra
caklarını 
duyurdu.

META.PEM

PVC PENCERE SİSTEMİ Kapı ve Pencere

: 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ
Tel : (0.224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 

scel i kten@su perposta.com

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi r a
Dilek Sok. No: 49 Kartal / İSTANBUL Â ___  ■
Tel. 0 216 387 23 40 / 3 Hat Fax: 0216 387 23 43 H fil A 11" I
pİmaş x MI A İt o I n Ul ı
ÜRETİCİ BAYİİ

O Duşakabin ve Küvet sistemleri
O Konfor Sineklik Sistemleri
O Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
O Giydirme Cephe Sistemleri
O Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

r RÖmâzâÎH 
Şerifiniz

Mübarek Olsun

perposta.com


GÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
, Tüketiv. iayg'lıve kibar oıiu««.. □ Müşterilerin ihtiyacına en çok 30 dk. cevap vermek 

□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek

PIHflR
Yaşam

Dezenfekte işlemine tabi tutulan 
। damacanaların dolumu, tamamen 

"'■»»venik bir ortamda ve ’ ^eden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun

so^^:

I

\X\

% 4i
<0. ® V

■K Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır.

4

v*XPÎriÖR İlk kez müşterilerimizce açılma garantisi 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 - 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo - 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

I KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
(Sodyum 2.0 mg /1
| Kalsiyum 2.2 mg /1
(Magnezyum 1.2 mg /1
I Sülfat, ______ 8.0 mg /1
İKlorür_______ 3.9 mg /1
I Nitrat________ YOK

PlIlâR Ku,Psuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

2.500.000 TL.

P^âR AYYILDIZ SU ve GIDA
fDr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.

No : 132/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 49 41 

(0.224) 513 49 42Cep : (0.532) 277 51 10Egemen AYYILDIZ
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Evlilikte savaş nedenleri
Kadın-erkek 
arasında kavgaya 
yol açan 
davranışlar: 
Kavgaya annesini 
karıştırması, işten 
gelir gelmez 
çoraplarını evin 
herhangi bir yerine 
atması... Bunlar, iki 
cins arasında 
savaşa yol açan 
nedenlerden 
birkaçı...
Kadınla erkek aynı 
eve girdi mi 
kıyamet kopar. 
İster evli, ister 
sevgili olsunlar, 
fark etmez. Ne 
büyülü aşkları ne 
de yüzükleri, onları 
felaketlerden kur
taramaz. İşte iki 
cinsin birbirlerinde 
katlana adıkları 
şeyler: 
Kadınların erkek
lerde hoşlan
madığı bazı özel
likler:
* Tabii ki dağınık 
erkekler.
* Televizyon

seyrederken 
kumandanın 
saatlerce hep 
erkeğin elinde 
olması.
* Kadının dolaptan 
özellikle kendi için 
çıkardığı temiz 
havluları, erkeğin 
kullanması.
* Duşta erkeğin 
ısrarla kadının 
sabunluğunu kul
lanması.
* Isı problemi. 
Kadınların sıcak 
sevmeleri ve 
erkeklerin devamlı 
camı veya klimayı 
açması.
* Kadının kendisi 

için aldığı pahalı 
kozmetik (temiz
leyici, nemlendirici 
vs.) ürünlerini 
erkeğin gelişigüzel 
kullanması...
* İlk başlarda 
kadının konuş
malarını, fikirlerini 
ve hatta çocukluk 
anılarını merak ve 
ilgiyle takip eden 
erkeğin, bir zaman 
sonra seslenişini 
bile duymaz 
olması.
* Erkeğin evde 
tamir edilmesi 
gereken şeyler 
için, hiçbir gir
işimde bulunma

ması.
* Çocukların ödev
leriyle ilgilen
memesi.
* Doğum 
kontrolünü sorum
luluğu tamamen 
kadına atması.
* Kadın sarımsak 
yememişken 
erkeğin umur
samadan sarım
saklı yemekler 
yemesi.
* Kırk yılın başında 
mutfağa girip 
yemek yapsa da 
her tarafı batır
ması.
* Televizyon 
seyrederken bir 
şey sorulduğunda, 
kulaklarının duy
maması.
* Elektrik, su, tele
fon faturalarını 
'Benim işim var' 
deyip ödememesi.
* Alışverişe 
çıkıldığında, gerek
siz harcama yap
maması konusun
da sürekli uyarıda 
bulunması...

Erkeğin kadında 
sevmediği bazı 
özellikler
* Dırdır, şikayet.
* Erkenden uyanıp 
(özellikle hafta 
sonları) odada 
gürültü yapması..
* Evin eksikleriyle 
yakından ilgilen
memesi.
* Maç olduğu 
gecelerde eve iptal 
edilemeyecek mis
afirleri çağırması.
* Evden çok ace
leyle çıkıp bir yere 
yetişmesi gerek
tiğinde, kadının 
sallana sallana 
duşa girmeye 
karar vermesi ve 
sürekli gecikmesi.
* Geceleri yatağa 
girmesini bekleme
den kadının aniden 
uyuyakalması.
* Saçlarının, 
fırçalara, taraklara, 
küvete, lavaboya 
ve aklınıza 
gelebilecek her 
köşeye dağılması.
* Sürekli "Benim 

arkadaşım senin 
arkadaşın" 
ayrımını yapması. 
* Temizlik kon
trolörlüğü yap
ması.
* Eve giriş çıkış 
saatlerinin çete
lesini tutması ve 
'Nerdeydin?' 
sorusuyla 
karşılaşması.
* Evde eşofman, 
tayt, pijama 
giymesi.
* Diyete girdiğinde 
birdenbire erkeğin 
de diyete ihtiyacı 
olduğunun ortaya 
çıkması.
* Erkeğin gözü 
önünde kaşlarını 
almaları, ağda yap
maları, yüz 
maskesini 
sürmeleri; bu da 
yetmiyormuş gibi 
bir de yüzlerindeki 
o maskelerle 
yatağa girmeleri.
* Kavgaya erkeğin 
annesinin 
karıştırılması.

■
<

I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 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 imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOTIVI
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

I

■

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

ULAŞIM

i

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 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

H» W İPİ
FââS Ma

RAMAZAN SOFRASI
İFTA RİYE 
ÇORBA 

ANA YEMEK 
PİLAV 

SALATA 
TATLI

ÇORBA
IZGARA 

ÇEŞİTL ERİ 
PİLAV

SALATA 
CİPS

5 ÇEŞİTmm.
PİZZA (Özel) 3 ÇEŞİT

İÇECEK 7.500.000 TL
ÇORBA ÇEŞİT

DÖNER TABAĞI

İÇECEK TATLI 7.500.000 TL
GRUP YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM .
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 53 67
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İnsanları ‘soyan
cep telefonu yapıldı

Her eve bir doktor!
Bir Japon firması 
tarafından karanlıkta 
fotoğraf çekimi için 
üretilen cep telefo
nunun, 150 dolarlık 
bir parçayla 
X-Ray cihazına 
dönüştüğü ortaya 
çıktı. Telefonlar 
daha şimdiden 
röntgencilerin 
eline geçti.
Ingiliz basınında 
yer alan haberlere 
göre, bu telefonlar 
daha şimdiden 
röntgencilerin 
eline geçti.
Ingiltere’de 
satılmamakla 
birlikte internet 
üzerinden temin 
edilebilen 
telefonlar, 
özellikle koyu

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

renk bikini giyenleri, 
anadan doğma 
çıplak 
gösteriyor.
Vodafone yetkilileri, 
kamera-cep telefonu 
teknolojisinin 
aşırıya kaçmasını 
eleştirirken, ‘Bu 

ilave bir cihaz.
Bizim bu alet üzerine 
kontrolümüz sınırlı. 
Tabii ki birinin 
vücudunu tamamen 
çıplak gösteren bir •’ 
telefon satmak iste
meyiz’ açıklamasını 
yaptı.

Sağlıkta aile hekim
liği sistemi için bir 
adım daha atıldı. 
Yasa yürürlüğe 
girdiğinde, herkesin 
bir aile hekimi ola
cak. Uygülama için 
Ankara'ya yakın bir 
il pilot bölge seçildi. 
Aile hekimliğine 
‘Fidel Castro’ modeli 
geliyor!!!
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, aile hekimliği 
konusunda Küba’ya 
giderek, Fidel 
Castro’nun sistemini 
incelediklerini belirt
ti. Akdağ, ‘Yıllardan 
beri çiftlik halinde 
kullanılan bu has
taneleri çiftlik olmak
tan kurtarmaya 
çalışıyoruz’ dedi. 
AİLE Hekimliği 
uygulamasının ilk ,• 
adımı atıldı. Pilot il 
seçilen Düzce’de 
uygulamaya konula
cak projeye ilişkin 
tasarı, TBMM Sağlık 
Komisyonu’nda 
kabul edildi.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, aile hekimliği 
konusunda Küba’ya 
giderek, Fidel 
Castro’nun sistemini 
incelediklerini belirt
ti. Akdağ, ‘Yıllardan 
beri çiftlik halinde 
kullanılan bu has
taneleri çiftlik olmak
tan kurtarmaya 
çalışıyoruz’ dedi. 
Aile Hekimliği Pilot 
Uygulaması 
Hakkında Yasa 
Tasarısı TBMM 
Sağlık 
Komisyonunda

M

kabul edildi. Akdağ, 
aile hekimliği uygu
lamasının Ankara’ya 
yakın olması 
nedeniyle Düzce’de 
başlatılacağını bildir
di. Akdağ, uygulama 
ile 177 milyar ile 1 
trilyon lira arasında 
bir tasarruf sağlaya
caklarını söyledi. 
Akdağ, mobil 
ekiplerle bölgede 
oturan üç bin kişiye 
hizmet verileceğini, 
her işçinin bir aile 
hekimi olacağını 
kaydetti.
Akdağ, ‘Biz der
simizi epeyce 
çalıştık. İki senedir 
bu konu üzerinde 
çalışıyoruz. TTB, 
‘Küba’da iyi bir sis
tem var’ deyince 
oraya da gidip 
inceledik. Biz bu 
tasarının Temmuz’da 
çıkmasını bekliyor
duk, planın 3 ay 
gerisinden gidiy
oruz. 8-9 ay sonra 
pilot il sayısını 5- 
6’ya çıkarmak 
istiyoruz’ dedi.
Akdağ, CHP’nin 
seçim beyan
nameleri ve parti 

programında da SSK 
hastaneleri ve sağlık 
sigortası ile ilgili 
benzer hükümler 
bulunduğunu savun
du. Akdağ, ‘Asla 
sağlığı piyasalaştır- 
mayı, tekelleşmeyi 
istemiyoruz. Sadece, 
işletme hakkını alsak 
en ufak bir tadilat ya 
da ek bina yapa- ’ 
mazsınız. Pragmatik 
olmak lazım’ dedi." 
Bakan konuşurken, 
CHP milletvekili İzzet 
Çetin, ‘Ah bir inan- 
abilsek takiyye yap
madığınıza’ diye laf 
attı. Akdağ bunun 
üzerine şunları 
söyledi:
‘Biz fonksiyonel bir 
hastaneyi değil, en 
ücra sağlık ocağını 
bile satmayız merak 
etmeyin. Hastaneler 
elbette kar 
güdülmeyen işlet
meler olmalıdır. Çift
lik mi olsun şimdiki 
gibi? Biz iki yıldır, 
yıllardan beri çiftlik 
halinde kullanılan 
hastaneleri çiftlik 
olmaktan çıkartmaya 
çalışıyoruz.’

Kömürde Piliç 
İzgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA 
DOYAMAYACAKSINIZ 

.. Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

ha

■râlM

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 

istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Öğretmenler sınıfta kaldı
Sınav yapmaya alışık 
olan öğretmenler, 
girdikleri ilk sınavda 
tel tel döküldü. Terfi 
etmek için sınava 
giren lise öğretmen
lerinden yüzde 95'i 
başarısız oldu! 
Terfi etmek isteyen 
öğretmenler ilk sınav
da döküldü 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yaptığı 
okul müdür yardım
cılığı sınavında öğret
menlerin sadece 
yüzde 5’i başarılı ola
bildi. Öğrencilerinden 
genellikle ‘sorular 
zordu’ şikayeti alan 
öğretmenler, bu kez 
kendi girdikleri sınav
da soruların çok zor 
olduğunu savundu, 
15 bin civarında 
müdür yardımcısına 
ihtiyacı olan bakanlık 
ise öğretmenlerin 
sınava h; rlıksız 
gelmeleri nedeniyle 
başarılı olamadıkları 
görüşünde.
Okul müdürlüğü için 
sınav şartını kaldıran 

Milli Eğitim Bakanlığı, 
müdür yardımcılıkları
na atama yapmak için 
ilk kez öğretmenler 
arasında merkezî 
sınav yaptı. Sınav 10 
Ekim 2004 tarihinde 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü’nün 
Ölçme Değerlendirme 
Merkezi tarafından 
yapıldı. Geçtiğimiz 
günlerde açıklanan 
sonuçlar ise “sürpriz” 
olarak değerlendiriliy
or. Sınava giren 46 
bin 522 öğretmenden 
sadece 2 bin 732’si 
(yüzde 5,8) başarılı 
olabildi. 43 bin 790 
öğretmen (yüzde 
94,2) sınavdan kaldı. 
100 sorunun sorul
duğu ve her soruya 
bir puan verildiğix 
sınavda başarılı 
olmak için 70 puan 
gerekiyordu. Sınava 
giren her beş öğret
menden biri 50’nin 
altında puan aldı. En 
yüksek puanı 87 ile 
bir öğretmen alabildi. 
Sonuçların açıklan

masının ardından 
‘hayal kırıklığına 
uğrayan’ bazı öğret
menler, sınav 
kağıdının yeniden 
incelenmesini istedi. 
Ankara’daki bir 
ilköğretim okulunda 
Türkçe öğretmenliği 
yapan Murat A., 
“70’in üzerinde puan 
bekliyordum; ama 66 
geldi.” diyerek sınav 
sorularının ve cevap
larının yayınlanmasını 
istedi. Sınavda özel
likle mevzuat soru
larının çok zor 
olduğunu kaydeden 
Türkçe öğretmeni, 
“Sınavda ilköğretim, 
ortaöğretim, mesleki 
eğitim ve 
okulöncesinin yönet
melikleri çok detaylı 
olarak soruldu. Genel 
kültür ve Türkçe 
sorularında ise zor
lanmadım.” diye 
konuştu. Mehmet A., 
Yasin D. ve Veli Ç. 
sınav kağıtlarının 
yeniden incelenmesi 
için başvuruda bulun

du.

Meslek lisesi elektrik 
öğretmeni Ömer G. 
ise yönetmelik soru
larıyla genel kültür 
sorularının çok zor 
olduğunu söyledi. 
Kendi alanından 20 
soru beklerken 
sadece 4 soru çık
tığını kaydeden elek
trik öğretmeni şöyle 
konuştu: “Bana ‘Özel 
okullar izin aldıktan 
sonra kaç yıl faaliyete 
geçmezlerse aldıkları 
izin geçersiz sayılır?’ 
diye soruyorlar.
Sınava özel okul 
değil, resmi okul 
öğretmenleri giriyor. 
Ben bir dedim, iki 
çıktı. ‘Ruslar hangi 
anlaşmayla OsmanlI 
Devleti’ndeki 
Ortodoksları himayesi 
altına almıştır?/’ diye 
bir soruyu ilk kez 
duydum. ‘Atatürk 
Nutuk’ta hangi 
dönemleri bel
geleriyle yazmıştır?’ 
sorusunun cevap şık

ları birbirine çok 
yakındı. Kafadan 
attım. Cevabını hâlâ 
bilmiyorum.” 
Genel kültür ve 
Türkçe sorularında 
ise zorlanmadım.” 
diye konuştu. Mehmet 
A., Yasin D. ve Veli Ç., 
sınav kağıtlarının 
yeniden incelenmesi 
için başvuruda bulun
du. Meslek lisesi elek
trik öğretmeni Ömer 
G. ise yönetmelik 
sorularıyla genel 
kültür sorularının çok 
zor olduğunu söyledi. 
Kendi alanından 20 
soru beklerken 
sadece 4 soru çık
tığını kaydeden elek
trik öğretmeni şöyle 
konuştu: “Ruslar 
hangi anlaşmayla 
OsmanlI Devleti’ndeki 
Ortodoksları himayesi 
altına almıştır?’ diye > 
bir soruyu ilk kez 
duydum. ‘Atatürk

Nutuk’ta hangi 
dönemleri bel
geleriyle yazmıştır?’ 
sorusunun cevap şık
ları birbirine çok 
yakındı. Cevabını hâlâ 
bilmiyorum.” 
Sınavı yapan Eğitim 
Teknolojileri’nin 
Genel Müdürü Doç. 
Dr. Nizami Aktürk ise 
‘bir uzmanlık sınavı 
yaptıklarını ve 
öğretmenlerin 
çalışacakları dar bir 
alan olmaması 
nedeniyle’ başarısı-' 
zlığın ortaya çıktığını 
söyledi. Personel 
Genel Müdürü Remzi 
Kaya ise başarısı
zlığın kendilerini 
şaşırttığını belirtti. 
Kaya, “Öğretmenlerin 
sınava hazırlıksız 
geldiklerini tespit 
ettik. Geleceğin 
yöneticilerini seçâ- ı 
ceğimiz için de sınavı 
ciddi tuttuk.” dedi, i

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 513 1071-514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğanı Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Mi imin Midi
Türkiye Kupası - Anı İZMİR

Sosyal güvenlikte 
radikal değişimler 
için düğmeye 
basıldı! Emeklilik 
yaşı daha da yük
seltilecek, Emeklilik 
yaşı 78'e kadar 
çıkacak. Kısacası, 
mezarda emeklilik 
sözü bu gidişle 
gerçek olacak!
25 YIL 
ÇALIŞMADAN 
EMEKLİLİK 
HAYAL
Sosyal güvenlikte 
radikal dönüşüm 
için düğmeye 
basıldı. IMF'nin de 
yakından izlediği 
sosyal güvenlik 
reformu taslağı, 
Çalışma Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
tarafindan
Bakanlar Kurulu 'na 
sunuldu.
Yeni sistemle, 

SSK'lıların 
emeklilik için prim 
gün sayısı 7 binden 
9 bin güne çıkıyor. 
Yani iş hayatına 
yeni giren SSK’lılar 
ekstradan 6 yıl daha 
çalışacak.
25 yıl çalışmayan 
SSK'lıya emeklilik 
hayal olacak 
Sosyal güvenlik 
reformu için düğm
eye basıldı. İş hay
atına yeni giren 
SSK'lıların 
emeklilik için 7 bin 
olan prim gün 
sayısı, 9 bin güne 
çıkarılıyor.
Sosyal güvenlikte 
radikal dönüşüm 
için düğmeye 
basıldı. IMF’nin de 
yakından izlediği 
sosyal güvenlik 
reformu taslağı, 
Çalışma Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
tarafından
Bakanlar Kurulu ’na 
sunuldu. Reform 
stratejisi ile Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan’ın kara 
delik olarak tanım
ladığı soruna kesin 
çözüm getiriliyor.
Yeni sistemle, Sosyal

Sigortalar 
Kurumuna bağlı 
çalışanların 
emeklilik için prim 
gün sayısı 7 binden 
(19 yıl) , 9 bin güne 
(25 yıl) yükseltiliyor. 
Bir başka deyişle, 
SSK'lı çalışanlar 
ekstradan 6 yıl daha 
çalışmak zorunda 
kalacak. Ancak.bu 
uygulama yeni işe ! 
başlayanlara uygu
lanacak. Emekli 
Sandığı, SSK ve 
Bağ-Kur'u tek çatı 
altında yönetmeyi 

amaçlayan reform 
planı, prim karşılığı 
olmayan ödemeleri 
kaldırıyor, genel 
sağlık sigortasını 
başlatıyor. 2036’dan 
itibaren emeklilik 
yaşı yükseltilirken, 
yeni bir sosyal 
yardım ağı kuruyor. 
Planın, en erken 
2020'de meyvelerini 
vermesi bekleniyor. 
Plana göre 2045'te 
ise sosyal güvenlik 
açığı sorunu tarihe 
karışıyor. 2075’te 
kadın ve erkeklerin 
68 yaşında emeklil
iğe hak kazanmaları 
öngörülüyor.
Sosyal güvenlik 
reformunda 
sunulan 
reçete şöyle: 
* Emekli 
Sandığı, SSK ve 
Bağ-Kur, norm 
ve standart birliği 
içinde Sosyal 
Korunma 
Kurumu'na 
dön üştürülecek. 
Hak ve yüküm
lülüklerin 
eşitlendiği, mali 
olarak 
sürdürülebilir 
”emeklilik sigortası

sistemi” kurulacak. 
* Halen, Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla1hin 
(GSYİH) yüzde 
3.8'ine ulaşan 
sosyal güvenlik 
açıkları, eğer 
reform yapılmazsa 
2072'de GSYİH’nin 
yüzde 8’ine tır
manacak. Reform 
halinde bu oran 
2045'ten itibaren 
GSYİH’nin yüzde 
1'inde tutulacak.
* Genel sağlık sig
ortasına geçilecek. 
Sağlık hizmetlerinin 

sunumu ile finans
manı birbirinden 
ayrılacak. Devlet, 
prim ödeme gücü 
olmayanlar için 
asgari ücret 
üzerinden, prim 
ödeme gücü olan 
sigortasızlar aile 
başına ortalama . 
prime esas kazanç 
üzerinden, emeklilik 
programlarına tabi 
aktif sigortalılar 
sağlık sigortası 
primlerini aile başı
na prime kazançları 
üzerinden yüzde 
12.5 oranında 
ödeyecek. 
EMEKLİLİK YAŞI 
* Emeklilik yaşı 
2005-2035 döne
minde değişmeye
cek. 2036'dan 
itibaren erkekler 61, 
kadınlar 59 yaşında 
emekli olacak.
2075'te emeklilik 
yaşı erkekler ve 
kadınlarda 68'e 
yükselecek.
* Halen sigortalı 
olanlar için 2005- 
2014 arasında aylık 
bağlama oranı yıllık 
yüzde 1.6, 2005'den 
itibaren yüzde 1.5 
olacak.

Kurada karşımıza bu sefer, İzmir Ülküspor çıkmıştı.
İzmir’in Alsancak semtinde çok güzel bir otelde konaklıyorduk. Günlerden 

cumartesiydi, yol yorgunluğumuzu gidermek için duş alıp istirahate çekildik
Maçımız Alsancak Stadındâ idi.
Ülküspor profesyoneldi. İşimizin zor olduğunu biliyorduk.
Pazar günü saat 14.oo’ de maça başladık. İyi oynuyorduk, maçın yirminci 

dakikasıydı, sağdan gelen takım kaptânı ortaya müthiş bir vole vurdu, kaleci 
mizin yapacağı hiçbirşey yoktu, maça asılıyorduk. Top bir karşı kalede bir bizim 
kalede gelip gidiyordu.

Aleyhimize korner atışı yapıldı, yanında bulunduğum sporcu kolaya çıkmadı.
Yükseldim topa vurdum, top havalandı.
Bizim kalenin dibinde Ülküsporlu futbolcu yerde birşeyler arıyordu.
“Kaptan ne arıyorsun” dedim. Baktı yüzüme güldü, “gözümü arıyorum” 

demez mi.
Meğer sporcunun tek gözü takmaymış, maçtan elendik.
Sezonda şampiyon olursak gelecek yıl için gene Türkiye kupasına gideriz.

GENÇLER
Her geçen gün, gençlerimiz iyi yola girmesi gerekirken nedense kötü gitmeye 

başladılar.
Diğer takımlarına baktığımda Zeytinspor hariç Gemlik gençleri hiç iyi 

değiller.
Bu kötü gidişin sebeplerini sayın hocaların araması gerektiğine inanıyorum.
Geçen haftalara nazaran en iyi dediğimiz santrafor Muharremin işini ciddiye 

alması gerekir.
Kaleci gelecekte iyi olur.
Bunları ama eğer siz çalışmazsanız hiç birşey olmaz.
Gece idmanlarının çok faydalı olacağı zannetmiyorum, zira gençler idmanı 

kendilerine çabuk kabüllendirirler, kondisyonları iyi duruma girer.
Ancak, yapılan İş f utbol, malzemen top. onu alıp vermesini bilmeniz gerekir, 

eğer top tutmasını bilmiyorsanız bü iş olmaz. Hocaya ve kaleciye ağabey nasi
hati, lütfen kaleciyi iyi çalıştırın, ona bilmediklerini öğretin. Kaleciye ne gös
terirsen onu yapar. Sen oynamak istiyorsan çalışmak lazım.

Türibünde maçı seyrederken eğer seyirciler bir futbolcuya gülüyorsa, ben 
üzülüyorum. Sayın hocam bu hafta forvetten mi alırsın, orta sahadan mı, sağbek 
bul. Solbek Fatih iyi yoldasın, 9. santraforda düşüş başladı. Ahmet biraz daha 
gayret takımı yönetmek benin vazifen, sağındaki solundaki arkadaşlarını sık sık 
tatlılıkla ikaz et, senden yaşça büyük olsalar bile. Gençler maçının ilk devresini 
izleyebildim, ikinci devrede ayrılmak zorundaydım.

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

ABONE 
OLDUNUZ MU?

GBILYK
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ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ

DERNEĞİMİZDE TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK 
KOROSU VE GİTAR KURSU ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

TIR. KATILMAK İSTEYENLERİN 8 KASIM 2004 TARİHİNE 
KADAR DERNEĞİMİZE BAŞVURMALARI GEREKİR

GÜRLE İŞ HANI KAT : 3 NO : 110 
PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, CUMA SAAT : 14.00 -16.00 ARASI 

İRTİBAT TEL : 514 47 82 KATILIM ÜCRETSİZDİR
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Okullara döner sermaye şişteı
TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu ’nda, 
Milli Eğitim Temel 
Yasası'nda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yasa 
Tasarısı kabul edildi 
Taşarıyla okulların 
ekonomik durumu
nun düzeltilmesi 
amaçlanıyor.
TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu ’nda 
bugün Milli Eğitim 
Temel Yasasının 
'okul-aile birlikleri' 
ile ilgili 16'ncı mad
desinin değiştirilme
sine ilişkin yasa

SSK’dah ilaç yok
SSK hastaneleri, toptu 
ilaç alım ihalelerini 
iptal etti. SSK, bun
dan böyle, sadece 
yatan hastalar için 
ilaç alacak. 
İhalelerin iptal nedeni 
olarak, SSK'lıların 
serbest eczanelerden 
ilaç alması çalış-

Hazine arazileri safaşa çıkarılıyor
Bursa Deftertarlığı, 
halen Hazine adına 
kayıtlı şehirdeki 34 
bin 500 ayrı taşın
mazın, üzerinde kiracı 
olarak bulunanlara 
veya ihtiyaç sahipler
ine satılması için özel 
bit çalışma başlattı. 
Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdür 
Yârdimcıltğı'ndan, 
1 ay önce Bursa

' Defterdarlığı'na tayin 
edilen Mehmet Kilci, 
Bprsa'nın vergi gelir 
artışında Türkiye 
ortalaması üzerinde 
bir paya sahip 
olduğunu belirterek, 
bu yükselişi sürdüre
ceklerini söyledi. 2003 
yılında Bursa'da 
toplam 2 katrilyon 
300 trilyon liralık bir 

tasarısı ele alındı. 
Son olarak 1983'te 
değiştirilen söz 
konusu yasanın 
16'ncı maddesinde 
değişiklik yapıl- 

. masını öngören 
tasarıyla, eğitim 
kurumlarının 
amaçlarının gerçek
leştirilmesine katkı
da bulunmak için 
okul ile aile arasın
da işbirliği 
sağlanacağı belir
tiliyor. Vkul dite bir
likleri,"okulların 
eğitim ve öğretim 
hizmetlerine etkinlik 

malarında sona yak
laşılması gösteriliyor. 
Türkiye genelindeki 
hastanelerinin 6 aylık 
ilaç ihtiyacını karşıla
mak üzere iki ihale 
açan SSK, 30 Eylül'de 
317 kalemlik ilaç için 
firmalardan teklif 
aldı. 5 Ekim 'de 

tahsilat gerçek
leşirken, 2004 yılında 
bu rakam ilk 9 aylık 
dönemde 2 katrilyon 
333 trilyon lira olarak 
gerçekleşti. Tahsilat 
dram yüzde 82 den 
87'ye.çıkarken, genel 
olarak artış mik
tarının ise yüzde 45 
civarında olduğu 
kaydedildi.
Bursa Defterdarı 
Mehmet Kilci, 
mükelleflerin ve mali 
müşavirlerin 1 
Ekim 'de uygulamaya 
giren elektronik 
beyanname sistemini 
tercih etmeleri 
çağrısında bulundu. 
Vergi dairesine müra- 
cat eden mükelleflere 
verilecek bir şifre 
vasıtası ile isteğe bağlı 

ve verimlilik 
kazandıracak, 
okulların ye maddi 
olanaklardan yok
sun öğrencilerin 
zoruhlugereksinim
lerini 'karşılayacak 
faaliyetlerde bula
nacak. Okul aile bir- 
likleri bu amaçla, 
aynı ve nakdi 
bağışları kabul ede
bilecek, maddi katkı 
sağlamak amacıyla 
sosyal ve kültürel 
etkinlikler, kdtfıpd- 
nyalâr düzenleye
bilecek, okulların 
bünyesinde bulunan 

yapılması planlanan 
ikinci ihalede 323 
kalem ilaç almayı 
planlayan kurum, 
4 Ekini'de her iki 

, ihalenin de yönetim 
kurulu kararıyla iptal 
edildiğini bildirdi. 
İlaçatımlarında 
SSK, Bağ-Kur ve 

olarak kullanılmaya 
başlanan elektronik 
beyannamede birçok 
yanlışlıkların da elek
tronik takip1 ile 
ortadan kalktığı 
bildirildi. Defterdar 
Kilci, "Katma Değer 
beyannamelerinde 
daha önceki beyanda
ki matrahın yanlış 
yazılması halinde 
konunun vergi 
incelemesine yol 
açtığını biliyoruz. 
Elektronik beyan
name.uygulaması ile 
böyle bir hatayı 
yapma ihtimali bulun
muyor. Çünkü son 
beyan edilen rakam 
ne ise sistem bunun 
girilmesini istiyor.
Aksi halde yanlış giriş 
yapıldığı ikazı yapılı 

kantin, açık alan,, 
salon ve benzeri,yer-, 
leri işletebilecek,. 
işlettirebilecek^ 
Okul aile birlik
lerinin kuruluşu, 
işleyişi, Organlarının 
oluşumu ve seçim 
şekilleri, etkinlikler
den sağlandh maddi 
katkılar? bağışların t 
kabulü, hdrcanması 
vedenetlehmesi 
hakkında Milli ■ • - 
Eğitim Bakanlığı 
ve Maliye Bakan 
lığı'nca ortak 
bir yönetmelik \ 
hazırlanacak.

Emekli Sandığı 'nın 
ortak protokole hazır
landığı ifade edildi.
Emekli Sandığı, Bağ- 
Kur ve SSK'nın tek 
fiyattan ilaç alımı - 
protokolünün 
Ocak ayma kadar 
yetişeceği tahmin 
ediliyor.

yor. Önümüzdeki gün
lerde mali müşavirler 

. ve yeminlrmall 
müşavirler odaları 
ile bu konuda toplan
tılar yaparak, internet 
ortamında beyanda .. 
bulunmanıh av - 
antajlarını daha 
geniş kapsamlı ' 
aktaracağız.
Elektronik beyan- 
name vergi 
dairelerinin yükünü 
de azaltacak Günlük 
hayatımızda birçok 
ödemenin dtomotaki 
ve bilgisayar ortamın
da yapıldığı bir 
zamanda artık 
mükelleflerimizin 
vergi dâirelerine 
kadar yorulmalarına 
gerek kalmayacak" 
diye ..kbıfuştu.

Dünya 'da 
açlıktan 
dakikada 
12 çocuk 
ölüyor

Dünyada, açlık ya 
da kötü beslenme 
yüzünden dakikada 
beş ydşın altında 12 
çocuğun öldüğü 
bildirildi
BM Özel Raportörü 

- Jean Zi eğler 'in 
hazırladığı BM 
Genel Kurulu 'na 
sunulan yeni bir 
rapora göre, geçen 
yıl içinde dünyada 

, 842 milyon insan 
.sürekli ve ciddi şe 
kilde az ya da kötü 
beslenmek zorunda 
kaldı. Bu rakamın 
bir önceki yıla göre 
2 milyon artış 

KAYIP
Beko Casio marka MF Sicil < M 

Numaralı AD 91105519 nolu yazar । 
kasamın ruhsatı kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
KEMAL YEŞİLDAL 

Gemlik Vergi Dairesi 9510016598jı I

Büyüyünce ruh ve beden sağlığı 
yerinde, bireyler istiyorsanız, 

bebeğinizden, anne sütünü 
esirgemeyiniz.

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

SATILIK
Umurbey’de Satılık Celal Bayar Evi 

3 odalı fiili manzaralı (Temiz)

FORUM EMLAK
513 42 36

anlamına geldiği 
belirtilen raporda, 
açlık ya da kötü ' 
beslenen insan 
sayısının 1996’da 
yapılan Dünya Gıda 
Zirvesi'nden bu yana 
her yıl arttığı 
kaydedildi.
Çok sayıda çocuğun 
bugün hala beslen
mek için yeterli yiye
cek bulamamasın
dan dolayı ölmesinin 
savunulur tarafının 
olmadığı belirtilen 
raporda Ziegler, "Bu 
utançla yaşamaya 
nasıl devam ederiz?" 
diye sordu.
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Oruç tutun kişilerin, 
açlık hissiyle birlikte 
gelen stresten 
korunmak için gün
lük çalışma pro
gramlarını 
Ramazan 'da yeniden 
düzenlemeleri, 
bedensel ve ruhsal 
açıdan yorucu çalış
malardan uzak dur
maları gerekiyor. 
Ramazan ayında 
oruçla birlikte yeme 
alışkanlığının 
değiştiğini belirten 
uzmanlar, bu duru
mun stresi 
beraberinde getire
bileceğine dikkati 
çektiler. Uzmanlar, 
oruç tutan kişilerde 
kan şekerinin 
düştüğünü, sinirli, 
gergin ve sabırsız 
olma gibi duygusal 
davranışlarda 
değişiklikler mey
dana geldiğini 
belirttiler. Uzmalar, 
manevi duyguların 
güçlendiği bu kutsal 

Çay içmek Alzheimer’e
karşı koruyabilir

dönemi en sağlıklı 
şekilde geçirmek 
için günlük işleri 
mutlaka yeniden 
programlamak 
gerektiğini vurgula
yarak, şu 
önerilerde bulundu: 
' - Oruç tutanlar 
öncelikle sahura 
kalkmalıdır. Böylece 
gün içindeki açlık 
hissi azalır.
- Bedensel ve zihin
sel çok fazla çaba ve 
dikkat gerektiren 
işler iftardan son
raya ertelenmeli ya 
da bölerek yapıl
malıdır.
- Günlük çalışma 
sırasında 10'ar 
dakikalık küçük 
molalar vererek, 
vücudun gerginliği
ni gidermeye çalış
malıdır.
- Açlıkla birlikte 
dikkat azalması ve 
odaklanma zorluğu 
olabileceğinden, 
mümkün olduğu

kadar araç kullan
maktan kaçın
malıdır.
- Oruçlu kendine 
vakit ayırmalı ve 
dinlendirici hobilere 
yönelmelidir ".
Öte yandan, diyabet 
ve tansiyon gibi kro
nik hastalıkları olan 
kişilerin, doktora 
danışmadan oruç 
tutmasının üzücü 
sonuçlar doğurabile
ceğini bildirdi.
"Manevi duygu
larımızı tatmin 
etmek isterken, 
kendimize zarar ver
meyelim " uyarısında 
bulunan uzmanlar, 
şunları söyledi: 
"Kronik hastalıkları 
olan kişiler, uzun 
süre aç kalmalarının 
hastalıkları üzerinde 
ne gibi bir etki 
yapacağını uzman 
doktorlara danış- • 
malıdır. Çok küçük 
yaştaki çocukların 
oruç tutması özellik

le derslerindeki 
başarılarını olumsuz 
etkiliyor. Eğer çocuk 
oruç tutmak istiyor
sa, anne-baba 
bunun için en 
uygun zamanın, 
hafta sonları 
olduğunu anlatmalı 
ve çocuklarını 
bu şekilde yön
lendirmelidir ''.
Stres ve gerginlikten 
kurtulmada 
sürekli bir şeyler 
atıştırmayı 
alışkanlık haline 
getiren kişilerin 
ramazanda büyük 
sıkıntı çekebilecek
lerini ifade eden 
uzmanlar, 
"Bazılarımız bir 
şeyler yiyerek rahat
larız. Bu sağlıklı bir 
yol değil, ancak 
alışkanlık edinmiş 
kişilerin ramazan 
ayında stres düzey
lerinin arttığına 
tanık oluyoruz" 1 
diye konuştu.

Jfafa grip aşısı 
yaptırmamalı

Doktorlar, grip ben- - tirgan nakli yap- 
zeri hastalıkların iirdnlar, AIDS 
daha çok sonbahar- hastaları-, uzun süre
da görüldüğünü . 
belirterek, grip 
aşısını herkesin 
yaptırmasının 
gerekli olmadığını 
bildirdiler.
Uzmanlar, grip 
benzeri hastalık
ların aksine gribin 
sadpce kışın ortaya 
çıktığını vurgu
larken, 65 yaş 
üzerindeki insan
ların daha çok grip 
aşısı*yaptırması 
gerektiğini bildiri 
yor. Uzmanlar, kro-
nik kalp, akciğer, ların da aşılanma- 
böbrefa şeker ve ' mâsı gerektiğini 
kanser hastaları ile belirttiler

aspirin kullanması 
gereken çocukların

* grip aşısı yaptırma
ması gerektiğini, 
bunun tehlikeli 
sonuçlar doğura
bileceğini bildiri 
yortar.' Hamile 
bayanların gebe
liğin ilk üç ayında 
aşı yaptırmalarının, 
doğacak çocuğa 
zarar vereceğine 
işaret eden uzman
lar, ateşli hastalığı 
ölanlar ile yumurta 
alerjisi bulunan-

NÖBETÇİ ECZANE

Çay içmenin, Bilim adamı Ed AChE enzi
Alzheimer hastalığına Okello, Alzheimer 'ın minin
karşı koruyucu ola ilacının henüz bulun faaliyetini
bileceği belirtildi. madığını belirterek, dizginlediği,
İngiltere'deki çayın, bu hastalığın kahvenin ise
Nencastle Üniversite- gelişimini yavaşlata bu tür etk

1 si'nden bilim bileceğim ve isinin tespit
adamları, yaptıkları hastalığın tedavisinde edilmediği
araştırmanın, düzenli kullanılan silahlardan kaydedildi. Bu
olarak içilen bir fin biri olabileceğini enzim, mesaj
can çayın, sağlıklı söyledi. ileten bir
insanların zihnini Araştırmada, yeşil ve kimyasal
bulandıran hastalığın siyah çayın, taşıyıcıyı işle
gelişimini yavaşlata Alzheimer mez hale
bileceğim ortaya koy
duğunu açıkladı.

hastalığının 
gelişimiyle bağlantılı

getiriyor.
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Cumhuriyetin 81. yıldönümü kutlamaları nedeniyle öğrenciler son hazırlıklarını yaptılar

Cümhuriyet Bayramı provaları tamamlandı
Seyfetin SEKERSÖZ

Cuma günü 
kutlayacağımız 
Cumhuriyetin 81. yılı 
törenleri öncesinde 
Gemlik'te ilk kez 
bayram provası 
yapıldı.
Bu yıl iskele 
Meydanında kut
lanacak olan 
Cumhuriyet Bayramı 
için ilçedeki tüm 
okulların katılımıyla 
tören yeri belirleme 
provası yapıldı. 
İskele Meydanı’nın 

Yarışmalarda dereceye girenler açıklandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 81. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet 
ve Avrupa Birliği” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin 
isimleri belli oldu. Öğrenciler, madalyalarını yarın düzenlenecek olan törende alacaklar.
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
yapılan 
"Cumhuriyet ve 
Avrupa Birliği" 
konulu resim, şiir 
ve kompozisyon 
yarışmalarında 
dereceye giren 
öğrenciler 
belli oldu. 
Gemlik Lisesi 
Resim öğretmeni 
Leyla Dokuzoğlu, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Resim 
Öğretmeni Hüseyin 
Aslan, Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu

Türkçe öğretmeni 
Tahsin Top, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu Resim öğret
meni Nihal Sinan, 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Edebiyat öğretmeni 
Fesih Cengiz ve 
Teknik Lise 
Endüstri Meslek 
Lisesi Edebiyat 
öğretmeni Şehri 
Işık'tan oluşan İlçe 
Komisyonu 
Pazartesi günü 
toplanarak, 
Gemlik'i temsil

doldurularak 
genişletilmesinden 
sonra ilk kez düzen
lenecek bayram 
törenlerinde, halkın 
katılımı olmadan 
yapılan provalarda 
bile alanın dar oluşu 
sıkıntı yarattı.
Diğer bayram tören
lerine nazaran bu yıl 
daha kalabalık 
olması beklenen 
Cumhuriyet Bayramı 
coşkusunu öğrencil
er iki gün öncesin
den yaşadılar.

edecek eserleri 
belirlediler.
Şiir Yarışmasında; 
(İlköğretim) 
1. Eser; 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Gülşah Bayrak 
2. Eser; Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Mevlüde 
Doğan 
3. Eser; Borusan 
İlköğretim Okulu 
Hilal Çevik 
Şiir yarışmasında; 
(Ortaöğretim) 
I.Eser; İmam-Hatip 
Lisesi Nurcan Avcı 
2.Eser; Celal Bayar 

Anadolu Lisesi 
Merter Bayrak 
3.Eser; Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Kompozisyon 
yarışmasında; 
(Ortaöğretim) 
I.Eser; Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Özlem Aris
2 .Eser; İmam-Hatip 
Lisesi - - her 
Koyuncu
3 .Eser, Tic. Ve And. 
Tic. Mes. Lisesi 
Yeşim Özdemir 
Kompozisyon 
yarışmasında;
(İlköğretim)

1. Eser; 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Sibel Ünal
2. Eser; Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Nazike Benli 
3. Eser; TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Oğuzhan Kaya 
Resim 
yarışmasında; 
I.Eser; Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu 4/C sınıfı 
Ayşegül Yazgan 
2.Eser; 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu 4/C sınıfı 
Ashhan Dursun

3.Eser; Lale 
Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
4/C sınıfı Tuğrul 
Akkoyun 
"Cumhuriyet ve 
Avrupa Birliği" 
konulu Resim, 
Şiir ve 
Kompozisyon 
dalında derece 
alan öğrencilere 
madalyaları yarın 
kutlanacak 
olan Cumhuriyet 
Bayramı 
törenlerinde 
verilecek.



Ramazan nedeniyle gıda sektöründe görülen canlılık diğer iş kollarında yok

Esnaf bayram alışverişini bekliyor 
Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, Çarşı esnafı bayram alışverişini bekliyor. Ramazanın oruç ayı olması 
nedeniyle, gıda sektörü ile uğraşan işyerlerinde işlerin yoğun gitmesine karşın diğer esnaf ise, bayramın yaklaşmasıyla işlerin 
açılacağını umuyor. İlçemizde, genelde bayram alışverişleri bayrama bir hafta kala hızlanıyor. Esnaf “Umuduz bayram” diyor.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Atatürk’ün 4 Mayıs 1934 
günü Gemlik ziyaretindeki 

fotoğrafını bugün 
gazetemiz ile birlikte 
istemeyi unutmayın.

■■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE 29 EKİM 2004 CUMA
29 Ekim 2004 Cuma FİYATI: 250.000- TL. İMSAK: 05:56 İFTAR: 18:14

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet onu koruyan ve kollayanlarla yeni bir yaşına daha girdi

Cumhuriyetimiz 81 yaşında
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Cumhuriyet
Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 

81. yıldönümü.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk, yeni devletini kurduktan 
sonra yaptığı konuşmalarda 
Cumhuriyeti her zaman övdü.

Cumhuriyetin bir fazilet rejimi 
olduğunu söyleyen Atatürk ve 
arkadaşları, 29 Ekim 1923’lere kolay 
gelmediler.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak 
basan Mustafa Kemal, İstanbul 
hükümeti tarafından asi ilan edildi.

Kellesi istendi padişahça..
Samsun, Sivas, Erzurum ve Ankara..
23 Nisan 1920’de kurulan BMM ve yeni 

Türk devleti..
İşgal altındaki yurdu, işgalcilerden kur

tarmak için verilen Ulusal Kurtuluş 
Savaşı..

Yokluk yılları..
Kan, gözyaşı ve sonuna kadar 

mücadele..
Sakarya, İnönü, Dumlupınar, Afyon da 

şahlanış..
Ve topyekün savaş..
30 Ağustos 1922
Zaferin gelişi..
Yeni düzen, yeni yönetim..
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı
Kulluktan birey olmaya başlamanın 

yolu.
Yeni devlet, Türkiye Cumhuriyeti..
Çağdaşlığa giden yol..
Cumhuriyet.
Kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin 81. yıldönümü 
törenleri dün Atatürk Anıtı’na çelenk 
koyma töreni ile başladı. Kutlamalara 
bugün saat lO.oo’da düzenlenecek 
törenlerle devam edilecek.
Cumhuriyetimizin 81. yıldönümü kutlamaları 
başladı. Dün saat 13.oo’de Atatürk Anıtı’na 
çelenk konmasından sonra, İstiklal Marşı ile 
bayrak töreni düzenlendi ve Ata’ya saygı 
duruşunda bulunuldu. Gece ise, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Korosu 
tarafından Atatürk’ün sevdiği eserlerden 
oluşan konser düzenlendi. Törenlere, 
bugün saat lO.oo’da İskele Meydanı’nda 
devam edilecek. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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29 Ekim 2004 Cuma

i Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Muhtarlık Müessesesi
Cumhuriyet

Dün;
Bir yanda hilafet, diğer yanda yobazlar

dan oluşan muhalefet, bir de yanında 
şakşakçı matbuat.

Kalın duvarlara çevirdikleri karanlık 
tünelde “vaziyeti korumanın ve kurtar
manın” hesabını yapıyorlar.

Gazi Mustafa Kemal’e ve devrimlerin tacı 
olan Cumhuriyet’e karşı “büyük gürültüler” 
çıkarıyorlar.

Ancak;
19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan 

yolculuk engel tanımadan, uzun soluklu 
yürüyüşünü yılmadan, yorulmadan 
sürdürüyordu.

Bu yolculuk, 23 Nisan 1920’de kurulan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Gazi 
Mustafa Kemal’in “Egemenlik, kayıtsız şart
sız ulusundur” deyişiyle Cumhuriyetin ilk 
sinyallerini veriyordu.

“Ümmeti ulusa dönüştürme” mucizesini 
gerçekleştirebilen Önder, 29 Ekim 1923’de 
silah ve düşünce arkadaşlarıyla birlikte, 
ana unsurları demokrasi, çoğulculuk ve 
eşitçilik olan Cuhhuriyet’i ilan ediyorlardı.

Cumhuriyet kuruluş süreci itibariyle 
fevkalade sahip çıkılmaya ve özen göste
rilmeye muhtaç bir yönetim sistemiydi.

Bu ger?ek dün olduğu gibi bugün de 
geçerli) i koruyor. Çünkü Cumhuriyet 
ışığı “gizli emelleri” açığa çıkartıyor.

Onun için;
Gazi Mustafa Kemal; Cumhuriyet’i koru

ma ve kollama görevini Türk gençliğine 
emanet etti.

Ulu Önder Nutuk’ta, bu görevi emanet 
edişini şöyle açıklıyor;

“Bugün vardığımız sonuç; asırlardan bu 
yana çekilen milli müsibetlerin intibahı ve 
bu aziz vatanın her köşesini sulayan kan
ların bedelidir.

Bu neticeyi Türk gençliğine emanet edi 
yorum.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazife Türk 
İstiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilele jt 
muhafaza ve müdafa etmektir.

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur.”

Ulu önderin emanet ettiği ey gençlik;
Ülkede işler iyi gitmiyor.
Gelecek senin “yapılanma ve bilgilen

me” düzeyin doğrultusunda biçimlenecek.
Senin ağabeylerin ülkeyi iyi 

yönetemediler.
Ülkeyi iyi yönetmedikleri gibi Atatürk ilke 

ve ınkilapları doğrultusunda ülkeyi yönete
bilecek olanlara “yobazların, cahillerin, 
gözünü para ve kan bürüyenlerin 
desteğiyle” fırsat vermediler.

□olasıyla Cumhuriyet’e sahip çıkmadılar. 
Çıkanların önünü kestiler.

Cumhuriyeti Cumhur-u-iyi-et anlamında 
algıladılar.

Sonunda numaralanma söylemlerine 
seyirci kaldılar.

Ve bugün;
Şimdi ülke üzerine kurgulanan senar 

yolar bir bir sahneye konuluyor.
Öyle oyun olarak filan da değil..
Gerçek kişilerle açık açık.
Onun için; Gençler elele, yürek yüreğe 

ama bilgiyle, özveriyle daima en iyiye, çağ
daş uygarlık düzeyine.

Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Bir grup arkadaş; dün 
gece teravih namazı sonrası 
tüccar kulübü lokalinde 
sohbet ediyordu. Bir ara 
Muhtarlığın ne derece üstün 
hizmetler ifa ettikleri dile 
getirildi.

Muhtarlarda olan yetkiler 
ne Cumhurbaşkanın da, ne 
de Başbakan da vardı. İdari 
ve teşrii yetki kullanıyor
lardı tek başına.

Vatandaşı, hizmete koya
biliyor (İmece) vergi koya
biliyor (salma) köy senedi 
satışlarını tapu muhafızı 
gibi onaylıyor, nikah kıya
biliyor, bundan başka nice 
kanuni yetkileri kullanabiliy
ordu. Şimdi bilmem ama, 
eskiden askeri gemi ziyaret
lerinde, muhtar top atışı ile 
selamlanıp, karşılanırdı.

Bu görevleri, ne 
Cumhurbaşkanı, ne de 
Başbakan tek yetkili olarak 
kullanabiliyordu. Ancak 
kendilerine yasaların 
verdiği yetkileri müştereken 
yerine getirebiliyordu.

Hemen bitişik masada 
bulunduğumdan bu soh
bete kulak misafiri olduğum 
için bahsedilen konu beni 
bir an geçmiş yıllara 
götürdü.

Eskiden Gemlik’te 27 
köy, 7 mahalle muhtarı 
vardı. 1950 öncesi yıllarda 
doğup büyüdüğüm 43 yıl 
ikamet ettiğim Osmaniye 
Mahallesi Muhtarı Daktilocu 
Mustafa Efendi (Sever), 
Kayhan Mahallesi Muhtarı 
Abdi Aker, Hamidiye 
Mahallesi Muhtarı Nuri Acar 
ve Halitpaşa Muhtarı 
Muharrem Çam’ı hatırlıyo
rum. Diğer mahalle muhtar
larını anımsayamadım.

1950 sonrası Balıkpazarı

Muhtarı Haşan Altıçiftlik, 
Mehmet Birlik, Kayhan 
Mahallesi Osman Gülen, 
Haşan Özler, Orhan 
Margıhç, Demirsubaşı 
Mahallesi Salih Şanlı ve 
oğlu Necmi Şanlı, Hamidiye 
Mahallesi Refik Acar, Enver 
Çelik, Yeni Mahalle Muhtarı 
Mehmet Ali Aldemir, 
Süleyman Çakır, 
Halitpaşa’da Ahmet Acar, 
Sevim Koçdemir, 
Orhaniye’de Mehmet Acar, 
Arif Vural, Cumhuriyet 
Mahallesinde ölünceye 
kadar Ferit Uslu, Mehdi 
Ağrı, Osmaniye 
Mahallesinde Mustafa Atay, 
İsa Akcan, İsmail Kınay, 
Ahmet Hocaoğlu, Hisar 
Mahallesi İbrahim Köse, 
1995 yılından itibaren yeni 
muhtarlık olan Eşref Dinçer 
Mahallesi Eşref Şener, Dr. 
Ziya Kaya Mahallesinde 
Enver Çelik, Hamidiye 
Mahallesi Necmi Ünlü, 
Muhtar olarak hizmet veriy
orlar.

Hisar Mahallesi Yeni 
Muhtarı da Hüseyin 
Kocabıyık.

1950 öncesi en uzun 
süre Muhtarlık görevi yapan 
muhtarlar, Nuri Acar, son
rasında Salih Şanlı, Refik 
Acar, Ahmet Acar, Ferit 
Uslu, İbrahim Köse ve 
Ahmet Hocaoğlu’dur.

Görev yapan eskisi 
yenisi tüm muhtarlar 
başarılı olmuş sevilen, 
sayılan dürüst insanlardır.

Ahmet Hocaoğlu 
5.12.1977 günü yapılan 
seçimlerde, o gün ikamet 
ettiğim Osmaniye Mahallesi 
Muhtarlığına seçildi.

Tam 27 yıl bir fiil muhtar
lık yaptı. Mahalle, Eşref

Dinçer Mahallesine bölün
mezden önce, bir çok il 
merkezi seçmen sayısından 
fazla seçmene sahipti. 
Böylesi bir mahallenin 
muhtarlığını başarı ile ifa 
ettiğinden 27 yıl görev 
yaptı, rızası ile muhtarlığı 
bıraktı. 2004’de Nevres 
Atalar muhtar seçildi.

Ahmet Hocaoğlu ile 
Nusretiye Sokakta komşu
lukta yaptık. Gayet efendi, 
halim, selim, temiz, giyinen, 
topluma saygılı, başı 
önünde göze fel fecir oku
mayan dürüst ve namuslu 
bir kişidir. Muhtar olmadan 
öncede Sunğipek 
Fabrikası’nda laborant 
olarak çalıştı ve oradan 
emekli oldu.

Köyünde, görev yaptığı 
mahalle sakinleri ve şimdi 
ikamet ettiği Cumhuriyet 
Mahallesi komşuları arasın
da sevilen, sayılan bir zat. 
Allah uzun ömür versin.

Başta başkanları İdris , 
Kurt olmak üzere, diğer 
muhtar arkadaşlarımızda 
değerli kişiler. Öyle 
olmasalar birkaç dönem 
üst, üste seçilmeleri 
mümkün mü...

Halkına hizmet için 
gayret sarfediyorlar. Bizler, 
gördüğümüz noksanlıkları, 
görüşlerimizi; bigane 
kalmadan kendilerine ile
tirsek, ilçemizde daha iyi 
hizmetlerin ortaya konul
masını sağlayabiliriz.

Muhtar bağımsız güç.
Büyük güç..
Halkın en yakın, gerçek 

temsilcisi..
Tümüne başarılar, 

saygılar.
Yitirdiklerimize Allah’tan 

rahmet dilerim.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR...
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

KATALOĞLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

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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Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet onu koruyan ve kollayanlarla yeni bir yaşına daha girdi

Cumhuriyetimiz 
81 yaşına girdi

Cumhuriyetimizin 81. yıldönümü törenleri dün Atatürk 
Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başladı. Kutlamalara bugün 
saat lO.oo’da düzenlenecek törenlerle devam edilecek.

Huzur Toplantıları

Seyfetin SEKERSÖZ

Cumhuriyetin 81. nci 
yıldönümü Ulu 
önder Atatürk'ün 
Anıtı’nda düzenlenen 
törenle başladı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay Selami 
Sarohan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün'ün yanı sıra 
askeri, siyasi ve 
sivil yöneticilerle 
kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin 
katıldığı Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunumundan sonra, 
askeri tören mangası 
komutasında 
saygı duruşu ve

İstiklal Marşı İskele Meydanı’nda gösteriler izlenecek.
okundu. 
KUTLAMALAR 
İSKELE 
MEYDANI’NDA
Cumhuriyet Bayramı 
kutlama törenleri 
bugün saat 10.00 da

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Arka bahçe...
Türkiye Odalar ve 
Borcalar Başkanı 
Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu 
“TOBB bundan 
böyle siyasi partilerin 
arka bahçesi 
olmayacak” demiş.
Bu mesaj kime, kimlere?
Cumhuriyet Bayramınızı en iyi duygularla 
kutlar, bu büyük eseri bizlere 
armağan edenleri saygıyla anarım.

başlayacak.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Selami Sarohan ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
birlikte tören alanında 
bulunan askerlerin, 
okulların, kurumların 
ve halkın bayrarhını 
kutladıktan sonra, 
törenler başlayacak. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün günün 
anlam ve önemini 
belirten 
konuşmasının 
ardından öğrenciler 
Cumhuriyet ile ilgili 
şiirler okuyacaklar. 
Daha sonra, 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle 
düzenlenen resim, 
şiir ve kompozisyon 
yarışmasında 
derece alan 
öğrencilere 
ödülleri verilecek. 
Askeri Veteriner 
Okulu Eğitim 
timlerinin, eğitimli 
köpeklerle 
yapacakları

Halk oyunları 
gösterileriyle sürecek 
olan Cumhuriyet 
Bayramı törenleri 
Askeri Birlikler, 
okullar, kurum ve 
kuruluşların 
katılımıyla Belediye 
Bandosu eşliğinde 
yapılacak geçit 
töreniyle son 
bulacak. 
FENER ALAYI 
Ayrıca, İlçe 
İzci Kurulu 
Başkanhğı’nca 
görevlendirilecek 
olan 30 ergin izci 
ve yeteri kadar 
izcinin katılımıyla, 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürlüğü 
denetim ve 
organizasyonunda 
yapılacak olan 
Fener Alayı, 
Meslek Lisesi 
önünden 
Belediye Bandosu 
ile hareketle 
Orhangazi Caddesi 
ve İstiklal Caddesini 
takiben İskele 
Meydanı’nda 
sona erecek.

Gemlik hem şanslı.
Hem de şansız bir ilçe 
Şanslı çünkü;
- Turizm imkanı var.
- Tarım var.
- Ticaret var.
- Liman var.
Şansız çünkü;
Ticaret ve liman olan yerlerde, yasa 

dışı işlerde olur.
Gemlik polisinin çalışma şartları, 

diğer ilçelerdeki polislerden daha zor
dur.

Daha risklidir.
Gemlik polisinin en büyük desteği 

Gemlik halkı olmalıdır.
Son günlerde, hırsızlık olaylarında 

bir artış oldu.
Gemlik’in ekonomik ve sosyal 

potansiyeli, yasa dışı olayları besle
mektedir.

Bunu önlemenin tek yolu, polise 
halk diyaloğudur.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt 
bu konuda çok ısrarlıdır.

Sık sık huzur toplantıları düzenle
mektedir.

Bu toplantılara halkın, özellikle 
esnaf kanadının ilgi göstermesi şarttır.

Bu türlü sohbetler, ileride olabile
cek bazı yasa dışı davranışları cay
dırır.

Çarşıda, limanda hatta okullarda 
görülen yanlış davranışlar, anında 
polise intikâl ettirilmelidir.

Yapanın yanına kar kalıyor anlayışı, 
ancak bu şekilde çökertilebilir.

Gemlik halkının huzur toplantılarına 
katılması gerekin

Hele Gemlik esnafının bu tür 
toplantılara katılması şarttır.

Sadece şikayette bulunmak yetmez. 
Sorunların içinde de, yer almak 

gerekir.
İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal 

Kurt’u, yanlız bırakmayalım.

GUNUN SOZU
Kötü olaylar, 
kötü sebeplerden doğarlar. 

"Aristophanes”

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83
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MHP’den Cumhuriyet açıklaması
Seyfetin SEKERSÖZ

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu ile 
yönetim kurulu üyeleri 
birlikte yaptıkları basın 
açıklamasında, Cumhu 
riyet Bayramını kut
larken, AKP ile Bele 
diye Başkanı Mehmet 
Turgut'u eleştirdiler. 
"Olağanüstü zor şart
larda verilen şerefli 
mücadelenin sonucun
da bu toprakları bize 
vatan yapıp 'hakimiyet 
kayıtsız şartsız mil
letindir' deyip Cumhuri 
yetimizi kuranları rah
met ve minnetle anı 
yoruz" diyen MHP ilçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, o mücade
leyi verenlerin bugün 
yapılan uygulamalar
dan dolayı kemiklerinin 
sızladığını söyledi, 
AKP iktidarının AB'den 
müzakere tarihi ala
bilmek uğruna vatan 
topraklarını yabancılara 
peşkeş çektiğini öne 
süren Kayaoğlu, 
yabancıların toprak 

alma girişimlerinin 
tehlikeli şekilde tır
mandığına dikkat çekti. 
Yabancıların satın 
aldıkları bina, arsa ve 
tarım alanlarına 
bakıldığında tıpkı Sevr'i 
andıran bir harita 
ortaya çıktığını 
söyleyen Kayaoğlu, 
"Bu tablo Sevr'in 
sahiplerinin hayal ettiği 
Türkiye’yi paylaşma 
planlarıyla 
örtüşmektedir" dedi. 
PKK'ın bölge insanını 
göçe zorladığına da 
dikkat çeken Kayaoğlu, 
"AKP hükümeti, ülkem
izi etnik ve mezhebi 
çatışmaların altınh 
sokacak senaryolara 
prim veren, kapı 
aralayan neticesi 
ağır bu girişimlerin 
altında kalacaktır" 
iddiasında bulundu. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi'nin bu gibi 
tuzaklara asla müsaade 
etmeyeceğinin de altını 
çizen Mehmet 
Kayaoğlu, "Yüce Türk 
milleti ver kurtul, sat 
kurtul, teslim ol kurtul 

politikalarının hesabını 
mutlaka AKP 
hükümetinden 
soracaktır" dedi.
BAŞKANI KINIYORUZ 
AKP'nin yerel yönetici
lerin de genel 
yöneticilerden farkı 
bulunmadığını ileri 
süren Kayaoğlu, "AKP 
memurlara yüzde 10 
zam yaparken, AKP'li 
Belediye Meclis üyeleri 
AKP'li Belediye 
Başkam’nın maaşına 
yüzde 114 zam 
yapmıştır. Ayrıca 
Belediye Başkanının 
son zamanlardaki keyfi 
uygulamaları dikkat 
çekmektedir." dedi. 
Mekke'nin Tanıtımı adlı 
sinevizyonlu konferan
sın kültürel faaliyet 
olmadığı gerekçesiyle 
Belediye'ye ait Kültür 
Merkezini kiraya ver
mediğini hatırlatan 
Kayaoğlu, "Oysa ki 
İslam ve Türk tarihinin 
vesikalarıyla anlatıldığı 
bu konferans, tamamen 
başlı başına bir kültür 
hizmetidir.. Bu hukuki 
ve ahlaki olmayan 

tavrından dolayı da 
sayın belediye 
başkanını şiddetle 
kınıyorum." 
şeklinde konuştu. 
HOPARLÖR 
BABASININ 
MALI DEĞİLDİR 
Mehmet Turgut'un, 
geçtiğimiz günlerde SP 
ve ANAP'ın kandil kut
laması için, belediye 
hoparlöründen anons 
yapılmasına izin ver
mediğini de hatırlatan 
Kayaoğlu, "Belediye 
anons hoparlörü ve 
Kütlük Merkezi sayın 
Turgut'un babasının 
malı değildir. İste
diğime veririm, iste
diğim anonsu yap
tırırım anlayışı hukuki 
olmadığı gibi 
demokrasi ve insan 
haklerim ağızlarına 
sakız yapan AKP 
yöneticileri ve temsilci
lerinin sözc/e değil, 
uygulamadaki 
anlayışlarının ne denli 
demokratik olduğunun 
bir göstergesi" 
olduğunusöyledi.
Kayaoğlu, diğer bir

hususunda 
30 m2'lik alanda 
bulunan Turgut'un dev 
panolarının anlamının 
söz veripte yapamadığı 
hizmetlerinin gösterge
si olduğuna işaret 
eden etti.
GEMLİK'TE 
DİKTATÖRLÜĞÜNÜ 
İLAN EDİYOR
Emniyet Teşkilatında 
yaşanan bazı 
memurların tayinleri 
içinde görüşlerini 
açıklayan Mehmet 
Kayaoğlu, tayinlerin 
Mehmet Turgut'un 
talebiyle yapıldığını 
öne sürdü.
Kayaoğlu, "Yapılan 
bu uygulamalara 
bakıldığında sayın 
Turgut, AKP'nin tek 
başına iktidarının ver
miş olduğu şımarıklıhk- 
la dünyada diktatörlerin 
heykellerinin yıkıldığı 

bir dönemde adeta 
Gemlik'te diktatör
lüğünü ilan etmektedir. 
AKP'nin yerelde ve 
genelde tek alternatifi 
MHP'dir. Bu keyfi 
uygulamaların ve 
genelde verilen 
tavizlerin hesabı 
mutlaka AKP'den 
sorulacaktır" dedi. 
AKP hükümetinin 
teslimiyetçi politikalan- 
na Lozan'ın yırtıp 
atıp Sevr'i hayata 
geçirmek isteyenlere 
verdiği tavizlere karşı 
halkı bugün yapılacak 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına çağıran 
Mehmet Kayaoğlu, 
"Cumhuriyet 
Bayramımızın 
kutlanacağı 
meydanda toplanıp 
Cumhuriyetimize ve 
vatanımıza sahip 
çıkalım" dedi.

metaMMM
□J Duşakabin ve Küvet sistemleri
O Konfor Sineklik Sistemleri
O Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
d Giydirme Cephe Sistemleri 
d Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

r ^âmazâtH
Şerifiniz

^Mübarek Olsun

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi
Dilek Sok. No : 49 Kartal / İSTANBUL
Tel. O 216 387 23 40 / 3 Hat Fax: O 216 387 23 43

PİMAŞ
RVC PENCERE SİSTEMİ

ÜRETİCİ BAYİİ Kapı ve Pencere

: Turist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZÎ
Tel : (0.224) 573 10 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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Nünüzden kaçmasinî
T EMEL İLKELERİMİZ 
□ Tüketici ile iletişimde 
saygıü ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına en çok dk. cevap vermek 

□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek Pınarım

Düşük sodyum oran? sayesinde 

* şişkinlik yapmaz,
*'ıkla tüketilir

Dezenfekte işlemine tabi tu. । damacanaların dolumu, tamarr 

^üyenik bir ortamda ve w ^eden gerçekleştirilir

<s> Q

% 4İ v%5► 5

Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır. *6

PIN&R kez müşterilerîmizce açılma garantisi 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

%w

"?Ö "^Po^A
<*>®z

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 ■ 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo -19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum 2.0 mg / I
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg /1
Sülfat________ 8.0 mg /1
Klorür_______ 3.9 mg /1
Nitrat________ YOK

PlNân Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

2MMTL
K J p,^5 AYYILDIZ SU ve GIDA

Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.t i No : 132/A GEMLİKf Tel ' (0.224) 513 49 41
8b; (0.224) 513 49 42
KgB' Cep : (0.532) 277 51 10

Egemen AYYILDIZ
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Bankaların mevduat 
hesaplarına uygu
ladığı faiz oran
larının düşmesi, 
borsa ve dövizdeki 
hareketsizlik, 
yatırımcıyı gayrı- 
menkule 
yöneltirken; konut 
kredilerindeki , 
indirimle birlikte 
cazip ödeme 
koşullarının sunul
ması da ev sahibi 
olmak isteyenlerin 
taleplerinde artış, 
konut fiyatlarında 
patlamaya sebep 
oldu. Konut fiyat
larının yükselmesi 
ev kiralarına da yan
sıyınca, dar gelirliler 
başını sokacak 
bütçelerine uygun 
bir yer bulmakta bir 
hayli zor' oldu. 
Deprem korkusu, 
İzmir'de "zemini 
sağlam" olarak nite
lendirilen bazı semt
lerin cazibesini 
artırırken, bilim 
adamları, bu 
konunun çok da 
abartılmaması

gerektiğini, asıl 
olanın "binanın 
deprem koşullarına 
göre sağlam yapıl
ması" olduğunu kay
detti.
İzmir'de bir deprem 
beklentisinin 
olmadığını belirten 
Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 
Coğrafya Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Lütfü İhsan 
Sezer, "Deprem 
korkusu, insanları 
göçe yöneltiyor. 
Ev sahibi evini 
satıp güvenli yerler 
arıyor. Kiracılar da 
zemini sağlam 
olduğu iddia edilen 
yerlerde 
oturmak istiyor. 
Bu da tabiatıyla 
hem konut fiyat
larının hem de 
kiralarının 
artmasına neden 
oluyor" di yerek, 
önemli olanın 
binanın sağlamlığı 
ve depreme 
dayanıklılığı 
olduğunu ifade etti.

EMLAK, YILIN 
YATIRIM 
ENSTRÜMANI 
İzmir Emlakçılar ve 
Emlak Müşavirleri 
Derneği Başkanı , 
Rıdvan Akgün, son 
bir yıl içinde emlak 
sektöründe çok 
büyük değişikliklerin 
yaşandığını, düşük 
faizli, uzun vadeli 
kredilerin paranın 
yönünü değiştirerek, 
emlak alimini en 
fazla gelir sağlayan 
yatırım haline 
getirdiğini söyledi. 
Başkan Akgün, 
konut fiyatları ve 
kira artışları hakkın
da şu açıklamaları 
yaptı:
"10 ay içerisinde 
yüzde 50'ye varan 
artış oranıyla ihtiyaç 
sahiplerinin aynı 
zamanda yatırım
cının dikkatini çeken 
emlak, konut hayali 
kuran insanlara da 
cazibeler sunmuş, 
düşen konut kredi
leriyle kira öder gibi 
20 yıllık seçeneklere

imza atmışlardır. 
Buna paralel olarak 
emlağa yüksek pâra 
yatıran mülk sahip
leri kira fiyatlarını, 
artırmış, kiralık 
konut fiyatları geçen 
yıla oranla yüzde 
70'e yakın fiyat 
artışıyla enflasyonu 
belirleyen 100 
madde içerisinde 1. 
sıraya yerleşmiş ve 
enflasyon endek
slerini altüst 
etmiştir. Merkezi 
yönetim kira oranları 
konusunda daha 
somut adım ata
mamış ve bu kar
gaşa mahkemelerde 
sürmüştür. Vatandaş 
2005 başında Yeni 
Türk Lirası'na geçiş 
yapmaya hazırlan- 
makta, hala 
kafalarında paraları 
pul olacakmış 
düşüncesi belirsi
zliği hüküm sürmek
te ve bu birkaç ay 
içerisinde tasarru
flarına nasıl yön 
vereceklerini düşün
mektedirler."

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Baydar

CUMHURİYET

Seksen bir yıl önce bu yiğit vatan 
İlânı aşk etti cumhuriyete 
Bu sevda uğrunda kan döküldü, kan 
Vatan göğüs gerdi bütün şiddete

Çünkü sevdalıydı Cumhuriyete 
Bu sevdaya kurşun atanlar oldu 
Sinsice pusuya yatanlar oldu 
Bu mukaddes aşkı satanlar oldu

Vatan dayanmadı bu ihanete 
Açtı kollarını Cumhuriyete 
Ala bir yön çizdi yönler içinde 
Yola düştü kuru günler içinde

Millet yaslı vatan kanlar içinde 
Haykırdı elini uzatta ata
Gel dedi gelini Cumhuriyete 
Ben bu ülkede bir vatandaşım

Bütün halkı emmim dayın kardaşım 
Yetmiş dokuz bedenim var bir başım 
Hiç kimse düşmesin yersiz gaflete 
Biz etten siperiz Cumhuriyete

Demir Ali der izindeyiz Ata’nın 
SözündeyiZ yurda ışık tutanın 
Yılmaz bekçisiyİZ biz bu vatanın 
Ben giderim oğlum gelir nöbete 
Rüzgar estirmeyiz Cumhuriyete

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 10
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 >4
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
MalMüd. 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 iVld. 513 10 42
Ver. Dairesi M,d- 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
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihlşar (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 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz » 513 22 59 \
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 13 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 4521 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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RAMAZAN SOFRASI
İFTA RİYE 
ÇORBA 

ANA YEMEK 
PİLAV 

SALATA 
TATLI

G ÇEŞİT

6.000.000 TL.
ÇORBA
IZGARA ' 

ÇEŞİTL ERİ 
PİLAV

SALATA 
CİPS

G ÇEŞİT

7.5N.N0TL
PİZZA (Özel) 3

İÇECEK 7.500.000 TL
ÇORBA 4

DÖNER TABAĞI 

(İÇECEK + TATLI 7.500.000 TL
SEÇMELİ MÖNÜLERDE GRUP 
YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM 

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 53 67
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LGS’de değişiklik
Liselere Giriş 
Sınavı'nda da 
öğrenci Seçme 
Sınavı’nda (ÖSS) 
olduğu gibi aday
ların yerleşmek iste
dikleri okullarla ilgili 
tercihleri sınav 
yapıldıktan sonra 
alınacak.
LGS’de bu eğitim- 
öğretim yılında bazı 
değişiklikler yapılıy
or. Bu kapsamda, 
Fen ve Anadolu 
liselerine girmek 
isteyen öğrenciler, 
LGS'ye katıldıktan 
sonra bu okullarla 
ilgili tercihlerini 
yapabilecekler.
Yerleştirme aday- 
ların tercihlerine 
göre yapılacak. Bu 
sistem şu anda 
ÖSS'de uygulanıyor. 
Adaylar, sınavda 
aldıkları puanlara 
göre okul tercihi 
yapabiliyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
LGS'nin 12 Haziran 
2005 tarihinde yapıl
masını kararlaştırdı. 
MEB, öğrencilerin

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

başvurularını bun
dan böyle internet 
üzerinden almaya 
hazırlanıyor. Inter
net üzerinden 
başvuru işlemleri 
okul müdürlükleri 
tarafından gerçek
leştirilecek.
12 Haziran 2005 tar
ihinde yapılacak 
LGS için başvurular, 
Aralık 2004'te alı
nacak. Ancak inter
net üzerinden alın
masına ilişkin çalış
malar devam ettiği 
için başvuru tarih
leri henüz kesin
leşmedi.
LGS'deki değişiklik
lerden birisi de 
Anadolu lisesi ter
cihleri. Anadolu 

liselerine girmek 
isteyen adayların 
önündeki tercih 
sınırlaması 
kaldırılıyor. Anadolu 
liselerine girmek 
isteyen adaylar artık 
Türkiye'deki istedik
leri herhangi bir 
ildeki anadolu lis
esini tercih edebile
cekler. Mevcut 
durumda adayların 
sadece belli illerden 
anadolu lisesi terci
hi yapmalarına izin 
veriliyordu. 
Bu arada, Devlet 
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk Sınavı da 
7 Mayıs'ta gerçek
leştirilecek. Sınava 
başvurular Ocak 
2005’te alınacak.

Hasta yakınları da 
bir site sahibi olacak
T.C. Sağlık 
Bakanhğı’mn onayı 
ile Marmara Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı ve 
Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı danış- 
maniığınca hazır
lanan 
hastayakini.com 
web sitesi' 
önümüzdeki hafta 
kullanıma açılıyor. 
Hastalıklarla başa 
çıkma sürecinde, 
kişinin kendi gücü 
ve tedavi olanakları 
dışındaki en önemli 
güç olan hasta 
yakınları, kendiler
ine özel ilk interaktif 
web sitesiyle 
tanışıyor. Yakında 
açılacak olan “has- 
tayakini.com” sitesi, 
sağlık ekibinin gizli 
kahramanlarının 
yaşamlarını kolay
laştıracak bilgi ve 
beceriler ile benzer 
durumda olan kişil
erle dayanışma 
olanağı sunacak. 
Novartis’in, T.C. 
Sağlık Bakanlığı’nın 
onayı ve Marmara 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim 
Dalı ve Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı danış
manlığında hazır
ladığı 
“hastayakini.com” 
web sitesi 
önümüzdeki hafta

kullanıma açılıyor. < 
Hasta yakınlarına 
yönelik bu sosyal 
sorumluluk proje
siyle, Türkiye’de > 
sağlık alanında 
önemli birllke imza 
atan Novartis, yeni 
web sitesiyle hem 
hasta yakınlarının 
sesi olmayı hem de 
onlara hizmet ver- 
meyi amaçlıyor. 
Web sitesinde, ilk 
etapta 13 kronik 
hastalık ele alınıyor. 
Novartis; bu sitede 
hasta yakınlarının 
bakım sürecinde 
zarar görmesini 
önlemeyi ve yaşam 
kalitelerini artırmayı 
hedefliyor.
Fransa’nın ödüllü 
sites
Novartis Türkiye’nin; 
hasta yakınlarının 
yanı sıra hasta ve 
hekimlere de 
yardımcı olmak 
amacıyla hazırlamış 
olduğu “hastayaki- 
ni.com” web sitesi, 
Novartis Fransa’da

geliştirilmiş web 
sitesinin Türkiye’ye 
uyarlanmış hali. 
Novartis Fransa’ya 
2002’de Bichat 
Festivali’nde inter
net Siteleri Büyük 
Ödülü’nü getiren 
“Sanal Ev” projesi, 
sitenin en ilgi çekici 
alanlarından biri. 
“Sanal Ev”; 
Epilepsi, Alzheimer, 
Parkinson, KOAH 
(Astım) ve Maküla 
Dejenerasyonu 
(Yaşa Bağlı Görme 
Bozukluğu) 
hastalıklarında, 
hasta ve hasta 
yakınlarının 
gereksinimleri, 
rahatlığı ve güven
liğine katkıda bulun
abilmeyi amaçlıyor. 
Novartis, hizmet 
alanı dışındaki 
hastalıkları da web 
sitesine alarak, 
“Önce İnsan, Önce 
Sağlık” felsefesi, 
doğrultusunda 
hareket ediyor.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
PİSİ ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

hastayakini.com
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Şoförlere önemli tüyolaj
Arnrrm'rı Lıiihıi‘ Avunnnn ..............................................-.............. . • > — ‘i >____ » 'i-Aracınızı ne kadar
verimli kullanıyor
sunuz? Bakım yap
tırırken nelere dikkat 
edilmeli? İşte, genel 
anlamda otomobil, fil- 
tre-yağ değişimi ile 
lastikler ve frenler 
hakkında işinize 
yarayacak çok önemli 
bilgiler...
Trafik ışıklarında 
durduğunuz zaman 
vitesi boşa alın ve 
ayağınızı debriyaj 
pedalından çekin. 
Aracı sürerken veya 
boş viteste beklerken 
ayağınızı debriyaj 
pedalının üzerinde 
dinlendirmeniz, 
debriyaj balatasını 
aşındırır.
Önden çekişti araçlar, 
motor d' elen
gücün Şioızıman 

ı aracılığıyla ön teker
leklere iletildiği

araçlardır. Arkadan
itişli araçlar ise, 
gücün arka tekerlek
lere iletildiği 
araçlardır.
Daha ekonomik bir 
sürüş gerçekleştire
bilmek için aracınızı 
90' km/s hızla sürün. 
Eğer aracınızda 
“cruise control" varsa 
kullanın.
Lastik basınçlarınızı 
zaman zaman kontrol 
edin ve uygun değer
lerde olduğundan 
emin olun.
Ani kalkışlar yap
mayın, yavaş yavaş 
hızlanın. Klimayı 
sadece gerekli olduğu 
durumlarda çalıştırın. 
Makul bir akü 60 
aylık bir garanti süre
sine sahiptir.
Akü uyarı ışığı 
yandığı zaman ya 
alternatör çalışmryor-

dur, ya da alternatör 
kayışı gevşemiştir. 
Eğer hararet göster
geli kırmızıya 
gelmişse ve klimanız 
çalışıyorsa klimayı 
hemen kapayın. 
Aracınızı kenara 
çekin. Kaputu açarak 
motorun soğumasını 
bekleyin. .
Her zaman bagajınız
da ufak boş bir benzin 
bidonu taşıyın. Bu 
bidonun' dolu olma-

ması gerekir. Buna 
dikkat edin.
YAĞ VE FİLTRE 
DEĞİŞİMİ 
Aracınızın motorunun 
ömrünü uzatabilmek 
için yapabileceğiniz 
en öne'mli şey yağ 
değişimidir. Yağ filtr
enizi 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 seviyesihi 
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 kon
trol edebilirsiniz. 
LASTİKLER 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 sür
erken ellerinizi direk
siyonun üzerine çok 
hafif bir şekilde 
koyun ve aracın şerit
ten kayıp kaymadığını 
kontrol edin. Eğer 
araç şeritten kayıyor
sa aracınızın balans 
ayarı bozuk demektir. 
Fren uyarı ışığı, size 
frenlerin ömrünü 
tamamladığını 
bildirmek için yan
maz. Eğer bu uyarı 
ışığı yanıyorsa ya fren 
hidroliğiniz azalmıştır, 
ya dd el frenini 
indirmeyi unutmuş- 
sıınuzdur.
KAYNAK: www.dun- 
yaonline.com

MILTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.dun-yaonline.com
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Soba yakarken dikkat!
Havaların soğu
maya başladığı şu 
günlerde vatan
daşlar, kömür 
sobasından kay
naklanan karbon- 
monoksit zehirlen
melerine karşı 
uyarıldı.
Uzmanlar, ölüme 
sebebiyet verebilen 
karbonmonoksit 
zehirlenmesiyle 
karşılaşmamak için, 
soba kurulmadan 
önce bacanın mut
laka temizlenmiş 
olması gereğine 
dikkat çekerek, 
"Soba, baca girişin
den en az 1 metre, 
en fazla 1.5 metre 
uzakta kurulmalı. 
Fazla dirsekten 
kaçınılmalı ve iki
den fazla dirsek kul
lanılmamalı. Yatay 
borular bacaya 
doğru yüzde 10 

yeğimle yükseltilmeli 
Soba borusu baca 
içine fazla sokulma
malı. Sobanın 
dirsek ve boru 
ekleme yerleri ve 
baca giriş ağzı hava 
sızdırmaz olmalı. 
Boru ve baca

üzerinde herhangi 
bir delik veya çatlak 
olmamalı " öner
isinde bulunuyorlar. 
Verimli bir yanma 
için sobaların gün
lük temizlenmesi, 
küllük dolmadan 
külün alınması, kül
lük kapağının sık 
aralıklarla açılma
ması gerektiğini 
vurgulayan uzman
ların diğer önerileri 
ise şöyle:
"Baca, çatıdan 
itibaren en az 1 
metre yükseklikte 
olmalı. Soba 
tepmesini ve zehirli 
gazların oda içine 
gitmesini önlemek 
için baca başlığı 
kullanılmalı. ' 
Temizlenmiş soba, 
kömürle en fazla 
üçte iki nispetinde

doldurulmalı ve 
üzerine tutuşturmak 
için odun veyd tahta 
parçası konmalı.
Yatarken yanmakta 
olan kömür koru 
üzerine taze kömürü, 
konmamalı.
Yatarken sobanın 
baca klapesi tama
men açık, alt ve üst 
kapak kapali tutul
malı. Sobanın 
kurulduğu odada 
mümkünse yatılma
mak, yatılmak 
mecburiyeti varsa 
ise soba sönmüş 
olmalı".

TEŞEKKÜR
Geçirdiğim rahatsızlık nedeniyle 

beni sağlığıma kavuşturan 
Muammer -Ağım 

Gemlik Devlet Hastanesi 
Doktorlarından

Dr. Ender Uçar’a 
4 katta görev yapan hemşireler 

ve hastane personeline 
gösterdikleri ilgiden dolayı 

teşekkürlerimi bir borç bilirim.

ı Neriman ÇİL

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Olimpiyat, Spor ve Zeytin Ağacı

2004 Atina Olimpiyatlarının sembolü ağaçtı. Onun dalından ve 
yaprağından başlara taç olarak takılan da Zeytin ağacından başka birşey 
değildi.

Gemlik’linin geçim kaynağı zeytin, 2000’ li yılların vazgeçilmez gıdası 
olarak kabul edildi.

Akdeniz gıdası olan zeytini bir arkadaşla pazarlamak için Avrupa’ya 
gittik, elimizde numunelerimiz vardı. Akhisar, Aydın, Gemlik zeytinlerini 
masa üstüne dizdik.

Elimizdeki numune Gemlik zeytininin eh kalitelisiydi.
Alıcı Gemlik zeytinini ayırdı “bununla bu akşam bir rakı içelim” dedi.
Bu kçnuyu neden yazdığıma gelince;
Biz Gemlik’tiler her sene zeytin festivali yapıyoruz, eğlenmek için 

şarkıcı, türkücü, yurt içinden ve dışından folklor ekiplerini getiriyoruz.
Sayın Başkânımız, bu tür eğlenceleri halka sunmak için sahilde 

güzelce bir yer yaptı, eline sağlık. Bu tür eğlencelerin adını zeytin festivali 
koyduk.

Düşündüğümüzde Yunanlılar, zeytin ağacının varlığını dünyaya tanıt
mış oldu.

Afrika ülkeler), kuzey ülkeleri kısaca dünya ülkeleri bu kutsal ağacı 
tanımış oldu.

Bizim festivalimizde, hiçbir zeytincimiz festival süresince faaliyetlerde 
bulunmadılar, reyon kurmadılar. Gönül isterdi ki zeytin ticareti yapan 
tüccarlar, hem gelen turistlere, hem de zeytin ticareti yapan alıcılara 
Gemlik zeytinini tanıtıp pazarlasınlar.

Belediye Başkanım yaptırdığınız sahneye zeytin ağacı, üstüne şalvarlı 
bir bacı, küfe ve sepet yaptırırsa iyi olacağını sanırım. Her he kadar 
etrafta zeytin ağaçları varsa da eğer Gemlik bu festivali devamlı yapacak
sa, tanıtmak mecburiyetindedir.

Zeytin tüccarlarının bir pankartını, bir reklamını, bir el broşörühü 
görmedim. Zeytinyağımazın asidi yüksek olsada tanıtmak güzel olacaktır.

Festivali bir sene gibi uzun bir zaman var. İçinde zeytjn olan reyonları 
görmek isterim.

Yunanistan’da, İtalya’da, Ispanya’da, Fransada zeytin ağaçları varsad 
dünyanın en sağlıklı zeytini güzel Gemiik'imizde yetişiyor.

Bu da Gemlik’lilerin hakkıdır zannederim.
Araştırdım sayın heykeltraş Tankut Öktem’e Kumia’da sordum 

“Zeytin ağacı kaça çıkar” dedim. Öktem, bana “4 milyarı bulur” 
demişti. Zeytin ağacı kutsal bence ben bunu biliyorum.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetler e sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■■

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ

DERNEĞİMİZDE TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK 
KOROSU VE GİTAR KURSU ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

TIR. KATILMAK İSTEYENLERİN 8 KASIM 2004 TARİHİNE 
KADAR DERNEĞİMİZE BAŞVURMALARI GEREKİR

GÜRLE İŞ HANI KAT : 3 NO : 110
PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, CUMA SAAT: 14.00 -16.00 ARASI

İRTİBAT TEL : 514 47 82 KATILIM ÜCRETSİZDİR
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Hayatımızı değiştirecek 10 icat
Amerikan Newsweek 
dergisi bilim adamla 
rının halen üzerinde 
kafa yorduğu buluş 
lan derledi Teknoloji 
dünyasındaki bu 
yenilikler arasında 
trafik kazalarını 
önleyecek özel kam
eradan hastalıklara 
ilaç olacak hücre 
programları da var. 
Yüzen ev: Sel 
baskınlarında yan 
yatmıyor, 
sürüklenmiyor 
1800 kişinin ölme
sine yol açan büyük 
gelgit dalgalarının 
kabusunu hâlâ 
yaşayan Hollanda 
lılar artık evlerini su 
üzerine inşa etmeye 
başladı. Gelgit dal
galarıyla yükselip 
alçalacak şekilde 
tasarlanan yüzen 
evler çok dengeli 
oldukları için asla 
yan yatmıyor, direğe 
bağlı oldukları için 
de sürüklenip gitmi 
yor. Elektrik ve su 
gibi ihtiya lar ise 
esnek k a > ve 
borularla karşılanı 
yor. Bu sadece 
Hollanda'nın değil 
bütün dünyanın 
işine yarayacak 
bir teknoloji.
Elmastan mikroçip: 
'Kıyamete kadar' 
saklanabilecek 
Bugün yılda 80 ton 
üretilen düşük kalite 
sentetik elmas 
sağlamlığından 
ötürü matkap gibi 
araçlarda 
kullanılıyor. 
Biliniadamlarının 
amacı ise yapay yolla 
üretilen bu sentetik 
elması mikroçiplerin 
hammaddesi olarak 
kullanmak. Çünkü 
silikon mikroçipler 
95 derecede erirken, 
elmas olanlar 500 
dereceye kadar 
dayanabiliyor.
Elektronik yardımcı 
pilot: Sert 
dönüşlerde 
devreye girecek

I Direksiyon ve pedal
lar yine normal 
sürücü tarafından 
kontrol-edilecek.
Cansız yardımcı pilot 
sert dönüşler gibi 
tehlikeli hareketlerde 
devreye girerek

1 aracın kaymasını 
; önleyecek. BMW, 

DaîmlerChrysler ve 
GM tarafından

geliştirilen hu 
teknoloji alkollü ya 
da Uyuklayan 
sürücüleri de 
uyararak şerit
lerinden çıkmalarını 
önleyebilecek. Bu tür 
hatalar trafikteki 
ölümlerin yüzde 
40'ına neden oluyor. 
Fiber karbon otomo
biller: Ağırlık yarıya 
inecek yakıt 
tasarrufu olacak 
Normal otomo
billerde kullanılan 
benzinin sadece 
yüzde l'itiin araçtaki 
yolcuları taşımak 
için, yüzde 99'unun 
ise aracın kendisini 
ilerletmek için kul
lanıldığı gerçeği 
karşısında bilim 
adamları daha hafif 
araçlar üretmeye 
çalışıyor. A maç yakıt 
tasarrufu. Karbon 
liflerinin yapıştırıcı 
benzeri bir malze
meyle birbirine tut- 
turuîmasıyla elde 
edilen malzeme çelik 
yerine kullanıldığın
da ağırlık yarıya 
inebilecek. Bu fiber 
karbon otomo
billerde ya ttan 
yüzde 50 tasarruf 
etmek anlamına 
geliyor.
Kokuya duyarlı 
uçak: Kaybolan kişi 
kolay bulunacak 
ABD'li bilim 
adamları sineklerin 
şimdi de koku alma 
yetenekleriyle yol
larını nasıl bulduk
larını araştırıyor. 
Amaç böceklerin 1 
kilometre kadar uza
ktan koku kaynağını 
farkettikleri 
gerçeğinden yola 
çıkarak, bu sistemi 
keşif uçaklarında 
kullanmak. Bu 
sayede ormanda kay
bolan bir koşucu, ya 
da uyuşturucu tar
laları bu uçaklarla 
kolaylıkla 
bulunabilecek.
Beyinlere mikroçip: 
İngilizce'yi daha 
kolay öğrenin

Güney California 
Üniversitesi'nin 
uzmanları, insan 
beyninin hafıza 
bankasını destekleyip 
güçlendirecek bil
gisayar çipleri 
üzerinde çalışıyor. 
Ted Berger hücrenin 
davranışlarını taklit 
edebilen bilgisayar 
programları ve bun
ları çalıştıracak 
çipler üretmeyi 
başardı. Uzmanlar 
hu teknolojiyle, 
beyne yekleştirilecek 
çipler sayesinde 
felçlilere ya da 
Alzheimer hastaları
na yardım etmenin 
yanı sıra, örneğin 
İngilizce öğrenmek 
isteyen birinin de 
bunu daha kolay 
yapabilmesinin yol
unu açmaya 
çabalıyor.
Yüz laharotu 
varı: Uyumasın diye 
şoförün gözlerini 
takip edecek 
"Facelab " (Yüz 
Laboratuvarı) adlı 
bir teknoloji 
sayesinde direksiy
onun yanında bulu
nan bir kamera 
sürücünün yüzünü .. 
sürekli kontrol altın
da tutuyor. 3 boyutlu 
bilgisayara yansıya
cak bu görüntü 
gözlere odaklanarak, 
gözbebeğinin ve iris 
tabakasının hareket
lerini takip ediyor. 
Loş ışıkta bile çalışa
bilen bu cihaz 
şoförün tam olarak 
neye baktığını anlı 
yor ve şayet gözka- 
paklarınin aşağıya 
doğru kaydığını 
farkederse sürücüyü 
uyarıyor. Koltuğu ve 
pedalı titreştirerek 
sürücünün ayık 
kalmasını sağlıyor. 
Uzay meyveleri: 3 
bin bitki türü uzaya 
gönderildi. Çinli 
bilim adamları bazı 
meyve ve sebzeleri 
orijinal boyutların
dan daha büyük, 
bazı özelliklerininse 

daha üstün olmasını 
sağlamak için tohum 
halindeyken uzaya 
gönderiyor. Sıfır 
yerçekimi, kozmik 
radyasyon gibi uzaya 
has 7 unsura maruz 
bırakılan tohumlar 
geri getirilip toprağa 
dikiliyor. Salatalıklar 
beyzbol sopası uzun
luğunda olabiliyor.. 
Domateslerde ise 
yüzde 27 daha fazla - 
antioksidan oluşa
biliyor. Şu ana 
kadar, sebze, şifalı ot 
ve çiçeklerin dahil 
olduğu 3 hin bitki 
türü gram başına 45 
bin dolara uzaya 
gönderildi. Bu 
sayede iki metrelik 
pamuk bitkileri elde 
ediliyor, höylece 
uzun ve esnek iplik
ler üretilebiliyor. 
Hücreler program
lanacak: Hastalık 
geni bir hapla 
devreden çıkabilecek 
Kök hücre konusun
da büyük mesafe 
kateden Uzmanlar, 
hu yapı faşlarının 
kemiğe ya da 
karaciğere dönüşme 
sini sağlayarak 
hastalıkları kökün
den çözmeyi amaçlı 
yor. insanın genetik 
mekanizmasına 
sadece birer hapla 
müdahalede 
edilebilmesi hiç de 
uzak değil. Hastalığa 
göre kimi genlerin 
devrelerini "açık" 
tutabilen, bu iyi 
gelmezse hastalığı 
tetikleyen gen leri 
"kapatan " haplar 

yutturulabilecek. 
Uzaya asansörlü yol
culuk: 100 bin 
kilometrelik halatta 
eşya taşınacak.
Yeryüzün den 100 
bin kilometre yük
seğe uzana cak asan
sörde "karbon nan- 
otüpleri" adı verilen 
ve çelikten kat kat 
güçlü olan molekül 
zincirleri kullanıla
cak. Ameri kah 
fizikçi Ednards 
güneş enerjisiyle 
çalışan robotların 
saatte 190 kilometre 
hızla tim ocağını 
öngörmüştü. 20 yıl 
içinde hayata geçir
ilebilecek tekn olo- 
jiyle kilo başına 4 
bin 500 dolar olan 
uzaya eşya taşûna 
fiyatı 450 S'a inecek.

Döviz
teptaı 3rt!ı

Bankalardaki 
toplam döviz mevdu
at hesapları, 8-15 
Ekim arasında 624 
milyon dolar artarak 
73- milyar 241 
milyon dolara 
yükseldi.
8 Ekim 'de toplam 
döviz mevduat 
hesapları, 72 milyar 
617 milyon dolar 
olarak gerçek
leşmişti. Yurtiçi döviz 
tevdiat hesapları 
toplamı 336 milyon 
dolar artarak 53 mil
yar 480 milyon 
dolara çıkarken, 
yurtdışı döviz tevdiat 
hesapları ise 
2 milyon dolar 

. BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE 1 
| İLAN ve REKLAM ALINIR |

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

Büyüyünce ruh ve beden sağlığı 
yerinde, bireyler istiyorsanız, \ 

bebeğinizden, anne sütünü 
esirgemeyiniz.

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

azalarak 2 milyar 
650 milyon 
dolar öldü.
Bankalararası inter- 
bankta döviz tevdiat 
hesapları ise 139 
milyon dolar 
azalarak 443 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti. Merkez 
Bankası'hin geçici 
verilerine göre, 15 
Ekim tarihinde 17 y 
milyar 112 milyon 
dolar olan kredi 
mektuplu döviz tev
diat hesapları ve 
süper döviz . 
hesapları, 22 Ekim 
tarihi itibarıyla 1775 
milyar 422 milyon a 
dolara yükseldi
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Ramazan ayının içki 
ve sigara gibi kötü 
alışkanlıklardan 
kurtulmak için fırsat 
olarak değer- 
jtndirilebileceği 
bildirildi.
Oruç tutan bağım
lıların tedaviyle 
vazgeçmeye çalıştık
ları alkol ve 
sigaradan, 
Ramazan 'da bir süre 
de olsa uzaklaştık
larını ifade eden 
uzmanlar, 
"Ramazanda bir ay 
süreyle alkol 
almayan kişi, 
sigarayı da azaltırsa, 
bu tür kötü alışkan-

Kulak çınlamasına dikkat
Kulağınız çınladığı 
zaman biri bendi andı 
galiba diye hafie 
almayın. Kulak çınla
ması ve uğultusu, 
önemsenmediğinde 
süreklilik gösteren ve 
tedavi edilemez hale 
gelebilir. Çınlama 
hafife alınacak bir 
sağlık sorunu değil. 
Her beş kişiden 
birinin yaşadığı kulak 
çınlaması ve uğultusu 
zamanında tedavi 
edilmediğinde kişi
lerin yaşam kalitesini 
olumsuz etkiliyor. 
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Kulak - 
Burun- Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Alev Üneri 
kulak çınlaması ve 
uğultusunun farklı 
hastalıklar olduğunu 
belirterek bu olguları 
şöyle tanımlıyor: 
“Kulak çınlamaları 
“Tinnitus” olarak da 
adlandırılırlar. Bu 
sesler dışarıdaki kay
naklardan ses dal
gaları yoluyla gelme
den, kulaklarda yada 
başın içinde 
hissedilen seslerdir. 
Tinnituslar genelde 
Çok tiz tonlarda işi
tilen metalik

/l TII f fC Küçük Kumla Hizmet 
Caddesinde dükkan GARAJ olarak kullanılabilme ek 
SATILIK GARAJ

513 9613

’id içki w sigarayı iıMilirsink
lıklarından kurtula
bilir” dediler. İçki 
içmenin azaldığı 
Ramazan ayında, 
alkolden uzak dur
manın daha kolay 
olduğunu vurgu
layan uzmanlar, 
"Ramazan 'da, 
iradelerini sınayan 
kişiler, buna yeni bir 
irade katarak, alkol 
ve sigaradan da 
uzak durabilirler. 
Kişi Ramazan 'dan 
sonra da kendisini 
kontrol ederek, içkili 
yerlerden uzak 
durup, bu tür kötü 
alışkanlıklarından 
vazgeçebilir" diye 

tınılardır. Kulak uğul
tuları da, çınlamalar
da olduğu gibi her
hangi bir dış ses kay
nağı ve ses dalgaları 
olmadan, kulaklarda 
ya da başın içinde işi
tilen seslerdir.
Uğultunun niteliği 

farklıdır; su sesi, rüz
gar sesi, motor sesi ya 
da daha farklı 
şekillerde tarif 
edilebilen daha pes • 
bir sestir. " 
Kulak çınlama ve 
uğultuları en sık 
görülen problemlerin 
başında geliyor. Her 
beş yetişkinden 
birinin gelip geçici de 
olsa bu hissi yaşadığı 
biliniyor. Bazı kişil
erde bu durum çok 
daha belirgin olarak 
görülüyor. Yapılan 
araştırmalar, bu prob
leme sahip kişilerden 
15'te birinin medikal 
yardım aradığını, 
20'de birinin de prob
lemden aşırı derecede 
şikayetçi olduğunu 
ortaya koyuyor.
Yetişkinlerin, %1, 
2'sinde çınlama/ 
uğultunun hayat 
kalitesini ileri dere
cede bozduğunu da 
yapılan çalışmalar

konuştu.
Bu arada, Ramazan 
ayında her yönüyle 
vücudunu din
lendiren kişinin, 
alkol ve sigaradan 
kurtulmak için bunu 
fırsat Olarak kullan
abileceğine dikkati 
çeken uzmanlar, bu 
dönemde alkol 
almayan kişilerin, 
alkolü bırakmayıp 
sadece ara verdik
lerini, sigarayı da 
akşamları içtiklerini 
belirttiler.
Bağımlıların alkolü 
ve sigarayı bıraka
bilmesi için uzman 
hekime başvur- 

gösteriyor.
Doç. Dr. Üneri kulak 
çınlamaları ve uğul
tularıyla ilgili şunları 
söylüyor: "Nitelikleri 
haricinde bu iki olgu
nun öluşıım şekilleri 
ve tedavileri de fark
lıdır. Çınlamalar, 
genelde işitme eğri
lerinde, tiz tonlardaki 
sinir tipinde işitme 
kayıpları ile birlikte
dir ve tedaviye en az 
yanıt veren gruptur. 
Uğultuların ise kay
nağında pek çok fark
lı problem bulunabilir 
ve bunların çoğu 
tedaviye cevap verir." 
Her iki durumun 
tanısında öncelikle, 
kulak burun boğaz 
muayenesi ve tam 
odyolojik inceleme 
yapılması gerekiyor. 
Bu incelemeden 
sonra elde edilecek 
sonuçlara göre ileri 
tetkikler yapılması 
gerekebilir. Bu tetkik
ler arasında dahili, 
nörootolojik 
muayeneler ve ENG 
gibi tetkikler ile tomo
grafi ve MR1 gibi 
görüntüleme metot
larını saymak 
mümkün.
Doç. Dr. Üneri 

maları gerektiğini 
savunan uzmanlar, 
"Ramazan 'ı bahane 
edip, 'Bundan sonra 
da içmeyeceğim' 
diyen kişilerin 
tedaviyle 
desteklenmesi 
gerekir.
Hastaların 
bağımlılık durum
larına göre ilaç 
tedavileri 
kullanılıyor.
Kişinin, Ramazan 
ayında, tedaviye 
başlaması, bu tür 
bağımlılık yapan 
alışkanlıklarından 
kurtulmasını kolay
laştırır" dediler.

tedaviyle ilgili şöyle 
konuşuyor: "Tedavi 
sorunu yaratan prob
leme göre değişir. 
Erken dönemde tanı 
ve tedavi çok önem
lidir. Özellikle pes 
tonlarda (alçak 
frekanslar, işitme 
eğrisinin 250-1000 
veya 2000frekans 
arası kısmında) sen- 
sori-neural tipte 
işitme kayıpları 
görülen kulak 
uğultuları, erken 
dönemde yakalanır
larsa medikal 
tedavilere çok iyi 
cevap verirler, uğultu 
ile birlikte işitme 
kayıpları da 
düzelebilir.
Ani işitme kayıpların
da, (özellikle alçak 
frekansları tutan tip
lerinde) erken 
dönemde kullanılan 
özel kortizon ve ilaç 
tedavileri çok 
başarılıdır. Kulak 
uğultusu orta kulak
taki bir probleme 
bağlı olabilir; orta 
kulakta sıvı birikimi, 
kronik enfeksiyonlar 
ya da geçirilmiş 
enfeksiyonlar gibi, bu 
problemlerde de cer- 
rahi tedavi uygulanır.

Grip hastaları 
Tylol Hot ve 

A-ferin diyor
AC Nielsen tarafın
dan Ocak 2004 'de 
yapılan araştırma
da, çok sik 
karşılaşılan ve 
yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etk
ileyebilen Grip ve 
Soğukalgınhğında, 
tüketicilerin bilinç 
düzeylerini ve 
tutum/davranışların 
ı sorgulayan soru
lar yöneltildi.
6 ilde yürütülen 
çalışmada 16-64 
yaş grubundan 
1416 kişiyle 
görüşüldü.
Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre: 
-Son 3 ayda Grip ve 
Soğu kalgın lığı 
geçirme oranı %53 
-Bu 3 aylık 
dönemde Grip ve 
Soğukalgınlığına 
bağlı işgücü kaybı 
1.8 gün 
-Genç yaş grubun

da Grip ve 
Soğukalgınlığına 
bağlı işgücü kaybı 
daha yüksek
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-Grip ve 
Soğukalgınhğında 
doctor dışı tedavi 
yöntemleri ön plan
da (%71) 
-Genç yaş grubun
da ve yüksek sosyo
ekonomik seviyede 
Grip ve 
Soğukalgınlığı 
tedavisinde en çok 
hatırlanan ilaç 
Tylol Hot 
-En fazla tercih 
edilen ürünler Tylol 
Hot ve A-ferin.
-"Ecazneden ilaç 
alarak tedavi uygu
layan " ve "evde 
bulunan ilaçlar ile 
tedavi uygulayan " 
denekler aramda en 
çok kullanılan ilaç 
Tylol Hot 
-Doktorun 
önerdiği/reçetelediğ 
i ilaçlar arasında 
ilk sırayı alan Tylol 
Hot, ikinci sırada 
A-ferin bulunmak
tadır.
-Şeker hastaları 
için de Tylol Hot-D 
öneriliyor
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Eski Yalova yolu asfaltlandı
Umurbey Belediyesi sınırlarında kalan 1400 metre uzunluğundaki 
bozuk yol Gemlik Belediyesi tarafından asfaltlanarak kullanıma açıldı.
Seyfetin SEKERSOZ

Umurbey 
Belediyesi'ne ait 
yerleşim bölgesin
den Gemlik'e giriş 
yapan araçların 
kullandıkları 
bozuk yol Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan asfaltlandı. 
Yaklaşık 1400 metre 
uzunluğunda bulu
nan yola 4 günlük 
çalışma sonucu 
mıcırlı asfalt

yapılarak, 
araçlara açıldı. 
Yalova 
istikametinden gelen 
araçların İlçeye giriş 
yapabilecekleri eski 
Yalova yolu olarak 
bilinen 1400 metrelik 
kısım Karayolları 
araçlarının yardımıy
la Gemlik Belediyesi 
tarafından yapıldı. 
Özellikle çevredeki 
sanayi kuru
luşlarının kullandığı 
yolda inceleme

yapan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ilçeye 
yeni bir giriş yarat
tıklarını söyledi.
Ana yoldan
Cihath Köyü’ne giriş 
yapılan yerden 
başlayan asfaltlama 
çalışmaları sonrasın
da düzeltilerek, 
ulaşıma açılan yol, 
ilçe girişinde yaşa 
nan trafik sıkışıklığı
na da biraz olsun 
nefes aldıracak.

Elazığlılardan 50 aileye erzak yardımı
Seyfetin SEKERSÖZ

Hemşeh i dernek
lerinden Elazığlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği yönetim 
kurulu, Ramazan 
ayında fakir vatan
daşları sevindirmeye 
devam ediyor.
Dernek Başkanı 
Vedat Say, hazır
ladıkları 50 adet 
erzak torbasını 
kendi belirledikleri 
yardıma ihtiyaç 
duyan vatandaşların 
evlerine giderek

teslim ettiklerini 
söyledi.
Dernek yönetim 
kurulu üyelerinin 
katkılarıyla ve 
dernek üyelerinin 
destekleriyle 
hazırlanan Ramazan 
erzak torbalarının ilk 
bölümünü dağıttık
larını söyleyen 
Elazığlılar derneği 
Başkanı Vedat Say, 
"Tespit ettiğimiz 
yardıma uhtaç 
ailelere yönelik 
yardımlarımız devam 
edecek. Her yıl yap-

tığımız yardımların 
gerçek muhtaç 
ailelere ulaşması 
için çaba gösteri 
yoruz. Yönetim 
kurulu arkadaşlarım
la birlikte yaptığımız 
yardımlardan mutlu 
oluyoruz" şeklinde 
konuştu.
Dernek Başkanı 
Vedat Say, ilçede 
bulunan hemşehri 
ve yöresel dernek
lere bu gibi hayır 
yardımlarını devam 
ettirmeleri çağrısın
da bulundu.
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Gemlik ve çevresini kasıp kavuran 7 kişilik hırsız çetesi yakalandı

Polis, hırsız çetesini çökertti
işyerlerinden ve evlerden cep telefonu, cüzdan, çanta, kıymetli eşya çalan ye kapkaççılık yapan 7 kişi
li hırsız çetesi, polisin iz sürmesi sonucu ele geçirildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Yaz saati uygulaması 
Pazar günü sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor. 31 
Ekim Pazar günü 02.00'de saatler, bir 
saat geri alınacak. Haberi sayfa 7’de

30 Ekim 2004 Cumartesi FİYATI : 250.000- TL
30 EKİM 2004 CUMARTESİ 
İMSAK: 05:57 İFTAR: 18:13

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 81. yıldönümü törenleri dün iskele Meydam’nda yapıldı

Cı/mlı uriyefin üt yıte coşWa Uâ
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Hırsızların yakalanması
Her zaman söylüyor ve yazıyorum. 

Gemlik’in en büyük sorunlarının başında 
hırsızlık olayları geliyor diye..

Bugünkü üst manşetimizde 7 kişilik bir 
hırsızlık şebekesinin polisçe çökertildiği 
haberini okuyacaksınız.

Hepimizi huzursuz eden hırsızlık olay
larından polisin de rahatsız olduğunu 
biliyorum.

Vatandaşın can ve malının güvencesi 
polis teşkilatıdır.

İlçede ev, İşyeri, araç ve cep hırsızlıkları 
kol gezerken, o kentin polisinin huzurlu 
olması beklenemez.

Geçtiğimiz hafta, Gemlik ve Umurbey de 
meydana gelen hırsızlık olayları küçüm
senemez. Bunların veya diğerlerinin fail
leri bulundukça, polise olan güven artar.

Suç işleyenin cezasız kaldığı toplumiar- 
da, yönetimlere karşı güven duygusu 
yitirilir.

Ceza Yasası’nda yapılan yeni düzen
lemeden sonra ceza evlerindeki binlerce 
hırsız serbest kaldı.

Bu işi kendine meslek edinmiş olan bu 
kişiler, vatandaşın canını yakarak, maddi 
ve manevi olarak yıpranmasına neden 
oluyorlar.

Dün, polisimizin başarılı bir izleme 
sonucu yakaladığı şebeke, mahkemeye 
çıkarken bile fütursuz hareketlerini 
sürdürmüş.

Sanki suçlu onlar değil de bizleriz.
I Hırsızlar sokaklarda gezdikçe vatandaş 

huzurlu olamaz.
Bu olay, içimize bir nebze su serpti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin 
81. yıldönümü bütün yurtta coşkulu törenlerle kutlandı. Dün ilçemizde 
yapılan törende konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, Cumhuriyetin çağ
daş, modern, insana değer veren bir yönetim biçimi olduğunu söyledi.
Cumhuriyet 
coşkusunu 
dün tüm 
ulusça bir kez 
daha yaşadık. 
Cumhuriyetimiz 
81. kuruluş 
yıldönümü 
bu yıl uzun 
yıllardan 
sonra İskele 
Meydanı ’ndaki 
törenlerle 
kutlandı. 
Törenlere, 
kalabalık 
halk topluğu 
katılırken, 
“Cumhuriyet 
ve AB” konulu 
şiir, kompozis 
yon, resim ve 
kros yarışmala 
rında dereceye 
giren öğren
cilere ödülleri 
dağıtıldı.

Haberi sayfa 
2 ve 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
■ Gürhan ÇETİNKAYA

Cumhuriyet’i yaşayalım, 
yaşatalım

Kültür Devrimi,
Dil Devrimi,
Kılık Kıyafet Devrimi,
Harf Devrimi,
Din Devrimi,
Hukuk Devrimi,
Ümmetten ulusa geçişin kilometre 

taşları.
Radikal değişimin ana unsurları.
Tümü de Cumhuriyetin kazanımları.
Bugün özgürce yaşıyor, düşünceler

imizi açıkça paylaşabiliyorsak bunu 
Cumhuriyete borçluyuz.

Bugün ülkeyi yönetenler /'egemenlik 
kayıtsız koşulsuz ulusundur"ilkesinin 
yaşama geçirilmesiyle seçildiler.

Yarın da "demokratik,laik,özgür"bir 
ulus yönetmek istiyorlarsa Cumhuriyetin 
kurum ve kurallarına sahip çıkmak duru
mundalar.

Kurallarla çatışarak; kurumlarla 
itişerek, kakışarak, kavga ederek varıla
cak nokta belli.

Topluma kazandırmaz.
Bireye kazandırmaz.
Ne c ?
Sadece günü kurtarırlar.
Ya yarın?
Bugünleri mumla ararlarsa.
Ne yapacaklar?
Dünle bugünün arasındaki yöneticiler 

ulusun geleceğini kurtlar sofrasına attılar.
Bugünküler de tuzunu biberini yağını 

tamamlıyorlar.
Avrupa Birliği..
Uluslararası Para Fonu..
Dünya Bankası 
Ağa Baba ABD 
Onlara şirin görünmek için, 
Onlardan üç otuz kalp para ton^rlamak 

için.kaygan zeminde ayakta durmaya 
çalışıyorlar.

Oysa onlar var ya onlar..
Sevr’in acısını hala yüreklerinde taşıy

orlar.
Lozan’ı bir türlü içlerine sindiremedil

er.
Haçlı seferlerindeki telefatlarını hala 

unutamıyorlar.
Unutamazlar.
Onun için;
Bizim bugün Cumhuriyete Atatürk İlke 

ve Devrimlerine her zamankinden daha 
fazla gereksinimiz var.

Birbirimize ulusal bağlarla sıkı sıkıya 
sarılmak durumundayız.

Okullarda kutlanan törenlerde çocuk
ların yüreklerinden yaşama akan 
pınarlarda Cumhuriyeti şöyle tanımlıyor
lar;

"Cumhuriyet hürriyet demek
Cumhuriyet özgürce yaşamak demek.
Cumhuriyet mutluluk demek 
Cumhuriyet kol kola yürümek, 
Uygarlığa çağdaşlığa durmadan yıl

madan koşmak demek."
O halde ne bekliyoruz?
inan Tamer Abi’nin dediği gibi Don 

Kişot’u mu?

CiBİnımft il. yıla rotola M
Seyfetin SEKERSOZ

Cumhuriyetin 81. 
yıldönümü İskele 
Meydanı’nda yapılan 
törenlerle kutlandı. 
İskele Meydanı’nda 
yapılan törenlerde 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Tank 
kurmay Albay 
Selami Sarohan ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
tören alanında 
bulunan askerlerin, 
okulların, "kurum ve ~ 
kuruluşlar ile halkın 
bayramını kutladılar. 
Bu yıl yapılan 
kutlama törenlerine 
halkın katılımının 
çok olduğu gözle 
nirken, okulların 
hazırladıkları ilginç 
görüntüler bayramı 
izlemeye gelenler 
tarafından alkış
landı. Törenlere 
Saygı duruşu ve hep 
birlikte okunan İstik
lal Marşıyla baş
landı. Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmasının ardın
dan öğrenciler 
tarafından şiirler 
okundu.
Cumhuriyetin 81. yılı 
kutlamaları 
nedeniyle düzenle
nen "Cumhuriyet ve 
Avrupa Birliği" 
konulu resim, şiir ve

ve kuruluşların Cumhuriyet
katıldığı geçit Bayramı törenleri
töreniyle sona erdi.

Kompozisyon ve 
kros yarışmalarında 
derece alanlara 
ödülleri verildi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Garnizon 
Komutanı Selami 
Sarohan, Başsavcı 
Ayhan Aygün, İlçe 
Jandarma komutanı 
Murat Karaman, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt'un 
verdiği madalya ve 
ödüllerin ardından 
Askeri Veteriner 
Okulu Köpek Eğitimi 
timlerinin gösterileri 
ilgiyle izlendi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu Folklor 
ekibinin yaptığı 
gösterinin ardından 
törene katılan 
Askeri Birlikler, 
Okullar ile kurum

KATALOĞLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

YILBAŞI YAKLAŞIYOR.... 11
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON / 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ? 1

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Gemlik ve çevresini kasıp kavuran 7 kişilik hırsız çetesi yakalandı

PolisJıırsız
Erol GÜRÇAY

çetesini çökertti Dostlar ve Düşmanlar

İşyerlerinden ve evlerden cep telefonu, cüz
dan, çanta, kıymetli eşya çalan ve kap
kaççılık yapan 7 kişilik hırsız çetesi, polisin 
iz sürmesi sonucu ele geçirildi.
Seyfetin SBKERSOZ

Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin yaptıkları 
arama operasyon
larında 7 kişilik 
hırsızlık şebekesi 
yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Ali Güllük (19) M. E. 
A. (17) İ. S. (12) 
Yunus Aydemir (29) 
Harun Cengiz (31) 
Orhan Selçuk (22) ve 
çalıntı malları 
pazarlayan Bayram 
Akkuş (21) isimli 
hırsızlık çetesi, 
Gemlik dışında birçok 
yerde ev, işyeri, 
kapkaççılık 
suçlarından sabıkalı 
oldukları öğrenildi. 
Polis ekiplerinin 
şüphe üzerine arama 
yaptıkları hırsızların 
pahalı cep telefonu 
kullandıkları 
görülünce, göz altına

alınarak yapılan 
sorgulamalarında 
birçok hırsızlık 
olaylarına karıştıkları 
belirlendi.
öncelikle cep 
telefonu çalarak 
paraya çevirdikleri 
öğrenilen çete

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

elemanları, girdikleri 
tekel bayilerinde 
kalabalıktan istifade 
edip sigara çaldıkları, 
işyerleri önünden 
geçerken gözlerine 
kestirdikleri yerlere 
girerek çanta ve 
kıymetli eşya 

çaldıkları belirlendi. 
Gemlik dışına 
giderek birçok yerde 
hırsızlık yapan çete 
elemanlarının^ 
Gebze'de bir bayan 
doktorun muayene
hanesine girerek 
kredi kartı çaldıkları 
ve 3.5 milyar liralık 
alışveriş yaptıkları

ortaya çıktı.
Çete elemanları 
verdikleri ifadelerde, 
"Bin kişinin arasına 
girerek telefon ve 
para alırız" şeklinde 
konuşarak yaptıkları 
işin ne kadar 
profesyonelce 
olduğunu sözleriyle 
belgelediler.
Girdikleri yerlerde 
ne bulurlarsa onu 
aldıkları tespit edilen 
hırsızlık çetesi 
elemanları yapılan 
sorgulamalarından 
sonra Cumhuriyet 
savcılığına sevk 
edildiler.

Bir özelliğimiz var.
Cin gibiyiz.
Her şeye aklımız eriyor.
Ama. Bazen dostumuzu düş

manımızı tanıyamıyoruz.
Aslında. Tanıyoruz, tanımasına...
Ama. Bazen işimize gelmediği için, 

yanlış tavır alıyoruz.
Şu PKK terörü.
Baştan beri Amerikan yapımı.
Ama. Biz hiç, Amerika’nın adını 

anmadık.
Hep Avrupa’dan bahsettik.
Hep Brüksel’e sitem ettik.
PKK terörü, Kürt devleti kurulması, 

bir Amerikan projesidir.
Büyük Ortadoğu projesinin en 

önemli parçasıdır.
Çünkü. Amerika Türkiye’nin 

uyandığını görmüştür.
Artık. Türkiye’nin her dediğini yap

mayacağını, anlamıştır.
Hemen bir alternatif aramıştır.
Ve. İsrail’e yardımcı olacak, 

peşmergeleri bulmuştur.
Artık aklımızı başımıza toplayalım.
Kimin dost kimin düşman olduğunu 

iyi görelim.
Hangi grupta yer alacağımıza, akıllı

ca karar verelim.
Amerika ve İsrail’e düşmanca tavır 

almayalım.
Ama. Ne kadar yaklaşacağımızı da, 

iyi hesap edelim.
Son günlerde kıpırdayan PKK 

teröründe de, Amerikan ve İsrail göl
gesi var.

Bize mesaj veriyorlar.
Şöyle diyorlar..
Avrupa Birliğine giriyoruz diye, biz

den kopmayı düşünmeyin.
Biz her zaman, kendimizi hatırlatan 

yöntemler buluruz.

GUNUN SOZU

YTP
Yeni Türkiye Partisi 
kapandı
CHP ile Cem oldu. 
Baykal’la Cem 
Şeriata gem....

Birbirimizi, 
bağışlamadan önce, 
Birbirimizi
Anlamamız gerekir.

“Goldman”

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83
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Sayfa 4

Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi
Cumhuriyet Bayramı’nın 81. yıldönümü nedeniyle, 
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği tarafından 
Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan ‘Cumhuriyet 
Konseri’ düzenlendi. İki bölümden oluşan konser, Şef 
Bestekar Erdinç Çelikkol tarafından yönetildi.
Seyfetin SEKERSÖZ 

Gemlik 
Belediyesi 
Sanat ve 
Kültür Derneği 
tarafından 
hazırlanan 
Cumhuriyet 
Konseri 
Belediye 
Kültür 
Merkezi'nde 
yapıldı.
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül, 
Belediye 
Başkanı 
Mehmet 
Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı

Ayhan Akgün 
eşleri ile birlik
te katılırlarken, 
salonda boş 
koltuklar 
dikkat çekti. 
Şef Erdinç 
Çelikkol 
yönetiminde 
izleyenlere 
zevkli 
dakikalar 
yâşatan 
Belediye 
Sanat ve 
Kültür 
Derneği 
Türk Sanat 
Müziği 
Korosu, 
birbirinden 
değerli eserleri 

seslendirdi. 
İki bölümden 
oluşan 
Cumhuriyet 
Konseri'nde 
çeşitli 
bestekarların 
eserleri ile 
Atatürk'ün 
çok sevdiği 
‘Alişimin 
gözleri kara’, 
‘Köşküm var 
deryaya 
karşı’, ‘Dayler 
dayler viran 
dayler’, 
‘Kırmızı 
gülün ali var’, 
‘Pencere 
açıldı Bilal 
oğlan’

‘Pencerenin 
perdesini’ 
‘Fincanı taştan 
oyarlar’ ve 
‘Mayadağdan

kalkan kazlar’ 
isimli Rumeli 
türküleri 
izleyenlerden 
alkış aldı.
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Dezenfekte işlemine tabi tutulan 
। damacanaların dolumu, tamamen 
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Tüm dünyada kabul görmüş 
PINHR özel polikarbon ambalajındadır.

PİH&R kez müşterilerimizce açılma garantisi 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 -20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo ■ 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

KİMYASAL ANAI İ7 TABLOSU
Sodyum 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg /1
Magnezyum 1.2 mg / I
Sülfat, _____ 8.0 mg /1
Klorür_______ 3.9 mg /1
Nitrat YOK

PlHân Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marktı thımaamıı ile ücretsiz değiştirilir.

2.500.000 TL. 3
^nâR AYYILDIZ SU ve GIDA

Am-A Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.
İM No : 132/A GEMLİK

Tel : (0.224) 513 49 411L (0.224) 513 49 42
KgK Cep : (0.532) 277 51 10

Egemen AYYILDIZ



30 Ekim 2004 Cumartesi Sayfa 6
MU GÜNLÜK SİYASİ GAZETE |HHB

Yaşam tarzınız sizi öldürür mü?
öyle bir nokta ki 
hayat; ne bir virgül, 
ne bir hat, birden 
okuyacağız. Bazen 
geç, bazen erken; 
sonuna mezar 
denen; bir nokta 
koyacağız' der 
Kemal Tahin 
Takdir-i ilahinin 
vaktini biraz da 
yaşam tarzınız 
belirliyor. Ölçün 
Kendinizi şu anda 
çok iyi hissede
bilirsiniz. Peki ya 
gelecekte? Ingiliz 
uzmanlar şu anki 
yaşam tarzınızın 
geleceğinizi tamamen 
kontrol altına 
alacağı konusunda 
uyarıyor. Uzmanlar 
"İnsanlar bunları 
duymaktan sıkılmış 
olabilir. Ancak 
'gayet iyiyim' diye 
tüm gün düzensiz 
beslenirse ve hiç 
spor yapmazsa 
gelecekte kalp, 
kanser n" 1 hastalık
lara yal aması 
kaçınılmaz" diyor. 
Sizi sağlıklı bir gele
cek mi yoksa 
hastalıklı bir gelecek 
mi bekliyor? İşte size 
10 soru:.
1. Günde ne kadar 
meyve ya da sebze

yiyorsunuz?
a. Neredeyse hiç (4) 
b. Haftada bazen (2) 
c. Günde bir tane (1) 
d. Günde üç (-1) 
e. Günde 5 taneden 
fazla (-3) 
2. Ailenizde bu 
hastalığa sahip biri 
var mı? Kanser, diya
bet, kalp hastası, 
depresyon, obezite, 
akciğer, yüksek 
kolesterol, yüksek 
tansiyon?
a. İki ya da 
daha fazla (1) 
b. Bir (0) 
c. Hiç yok (-1) 
3. Haftada ne kadar 
alkol alıyorsunuz? 
a. 12 kadeh ve ya 
daha fazla (4) 
b. Haftada 8 (2) 
c. Haftada 4 (1) 
d. Haftada 2 (0) 
e. Neredeyse hiç (-1) 
4. Yemeğinize ne 
kadar sıklıkta tuz 
ekliyorsunuz?
a. Her gün (3) 
b. Haftada 
birkaç kez (1) 
c. Ayda bir kez (0) 
d. Neredeyse hiç (-1) 
5. Ne kadar sıklıkta 
yarım saat ya da 
daha fazla egzersiz 
yapıyorsunuz?
a. Neredeyse hiç (3) 
b. Haftada bir (2) 

c. Haftada üç kez (-2) 
d. Haftada 5 kez (-3) 
6. Ne kadar sıklıkta 
sigara içiyorsunuz ya 
da pasif içici durumu
na düşüyorsunuz?
a. Tüm gün (4)
b. Günde birkaç kez 
(3)
c. Haftada birkaç kez 
(1)
d. Neredeyse hiç (-1) 
7. Partneriniz 
olmayan biriyle cinsel 
ilişkiye girdiniz mi?
a. Evet. Sık sık (5) 
. Evet. Yılda birkaç 
kez (4)
c. Nadiren (2)
d. Asla (0) .
8. Ne kadar sıklıkta 
kızarmış yiyecekler 
yiyorsunuz?
a. Sık sık (5)
bı Günde bir kez (3) 
c. Haftada birkaç kez 
(2)
d. Haftada bir (1)
e. Neredeyse hiç (0) 
9. Ne kadar sıklıkta 
kendinizi mutsuz ve 
kötü hissediyor
sunuz?
a. Her hafta (4)
b. Ayda bir kez (2)
c. Ayda birkaç 
hafta (1)
d. Hemen hemen hiç 
(0)
10. Bir ilişkiniz var 
mı?

a. Hayır yalnızım (5) 
b. Evet. Fakat 
birlikte yaşamıyoruz 
(3)
c. Evet. Birlikte 
yaşıyoruz (1) 
d. Evet. Evliyim (0) 
Sonuçlar
30 üstü: Acil olarak 
yaşam tarzınızda 
değişiklikler yap
manız lazım. Biraz 
daha böyle devam 
ederseniz kalp 
hastalıklarına ya da 
kansere yakalan
manız kaçınılmaz. İlk 
önce beslenme 
alışkanlıklarınızı bir 
daha gözden geçirin. 
Ardından daha çok 
egzersiz yapın. 
Güvenli bir cinsel 
hayatı tercih edin.
20 üstü: Bazı şeyleri 
doğru yapıyorsunuz. 
Fakat yanlışlarınız 
doğrularınızdan daha 
fazla. Bunları 
değiştirmeye çalışın. 
Sigarayı bırakın, daha 
aktif olun, daha çok 
sebze ve meyve 
yiyin. 0-20 arası: O 
kadar da kötü değil. 
Ancak daha iyisini 
yapabilirsiniz. 
10'un altında ise: 
Tebrikler. Uzun bir 
hayat için tüm doğru 
şeyleri yapıyorsunuz.

Her kadın 1 

bir modacıdır
Tüm kadınlar 
modanın akımlarını 
yakından takip eder 
ancak iş uygula
maya gelince yine 
kendi bildiğini okur. 
Yani, aslında her 
kadın kendisinin 
modacısıdır. 
Dolabınızdaki 
kıyafetlerden, size 
özel tarzlar oluş
turabilirsiniz 
Bu durumda 
aynalar en yakın 
dostunuz olacak. 
Yeni kıyafetleri 
ayna karşısında 
farklı kombinasyon
larla deneyin. Hatta, 
yenilerle eskiler de 
hiç ummadığınız 
biçimde uyum 
sağlayabilir. Evet, 
aksesuarlar da 
önemlidir..
ZITLIKLARIN 
UYUMU?..
Her zaman her 
yerde rastlamaya
cağınız aksesuarlar 
edinip, bunları farklı 
kıyafetlerle deneye
bilirsiniz. Hatta 
merakınız varsa, 
aksesuarlarınızı 

kendiniz bile yapa-* 
bilirsiniz. Bu arada, 
renkli giyinmekten 
de kaçmayın.
Örneğin beyaz, 
turkuaz mavisi, par
lak yeşil, pembe, 
doğru kullanıldığın
da sizi çok şık 
gösterecektir. Bol 
bir pantolonla giye
bileceğiniz eski
tilmiş t-shirtler, 6O'lı 
yılların modasını 
yansıtan bluzlar ve 
yüksek topuklu 
ayakkabılarla da 
farklı bir havaya 
bürünebilirsiniz. 
CİDDİYE ALMAYIN 
Şu anda sahip 
olduğunuz tarzda 
köklü bir değişiklik 
yapmak istiyor
sanız, bunu yavaş 
yavaş gerçek
leştirin. Değişiklik 
yaptığınızda da 
çevrenizdekiler 
söylediklerini cid- 1 
diye almayın. Çok 
konuşmuyorsanız, 
beğenilmişsiniz 
demektir. Bu 
tavsiyemizi mutlaka 
dikkate alın...

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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
Örm.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 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. 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
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. s 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

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 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz s 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

IFııgft İF©©^ ©afe
RAMAZAN SOFRASI

İFTARİYE 
ÇORBA 

ANA YEMEK 
PİLAV 

SALATA 
TATLI

ö ÇEŞİT

6.000.000 TL
ÇORBA
IZGARA 

ÇEŞİTL ERİ 
PİLAV

SALATA 
cips

3 ÇEŞİT j
7.500.000 TL.

PİZZA (Özel)
SALATA
İÇECEK

3 ÇEŞİT 1
7.500.000 TL.j j

ÇORBA İ
DÖNER TABAĞI

(^c‘EKa~^ 7.500.000 TL. . ıj
SEÇMELİ MÖNÜLERDE GRUP 
YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM 

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardıri

İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67
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yaz saati uygulaması 
Pazar günü sona erlyo

Kültür Bakanlığı 245 
uzman yardımcısı alacak

Yaz saati uygula
ması sona eriyor.
31 Ekim Pazar günü 
02.00'de saatler, bir 
saat geri alınacak.
Yaz saati uygula
ması, 28 Mart 2004 
Pazar gününden bu 
yana sürüyordu.
Yaz saati, çalışma 
saatlerinin günün 
güneşli bölümüne 
alınması suretiyle, 
gün ışığından daha 
fazla yararlanılması, 
elektrik enerjisinin 
aydınlatmada kul
lanılan bölümünden 
tasarruf sağlanması 
amacıyla yapılıyor. 
Kış saatine 
geçildiğinde ise 

akşam saatlerinde 
en yüksek değerine 
ulaşan enerji 
talebinin (puant 
gücü) azaltılması 
hedefleniyor.
Uygulamaya ilişkin 
kararname teklifi, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından hazır
lanırken, Dışişleri 
Bakanlığı tarafından 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı'na gön
derilen Avrupa 
Birliği'nde (AB) 
kabul edilen karar 
metinleri dikkate 
alınıyor. Böylece 
Avrupa Birliği 

ülkeleri ile saat bir
liği sağlanıyor.
Bu arada 27 Mart 
2005 Pazar günü 
saat 01.00'de, saat
lerin bir saat ileri 
alınmasıyla, yaz 
saati uygulamasına 
tekrar geçilecek.
Bu gece yarısı sona 
erecek yaz saati 
uygulamasından, 
700 milyon kilovat- 
saatlik (kwh) tasar
ruf öngörülüyor. 
Buna göre uygula
mayla, orta ölçekli 
bir hidroelektrik 
santralin yıllık 
üretimi kadar tasar
ruf sağlanmış 
olacak.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Genel 
İdare Hizmetleri 
Sınıfında boş bulu
nan 245 kadroya 
sınavla Kültür ve 
Turizm Uzman 
Yardımcısı alacak. 
Sınava katılacak 
adaylardan aranan 
şartlar şunlar...
Bakanhk'tan yapılan 
duyuruya göre, 
Genel İdare 
Hizmetleri Sınıfı'nda 
boş bulunan 245 
Kültür ve Turizm 
Uzman Yardımcısı 
kadrosuna, hukuk 
fakültesi mezun
larından 24 kişi ikti
sat, işletme, siyasal 
bilgiler, iktisadi ve 
idari bilimler fakül
teleri mezunların
dan 66 kişi, gazete
cilik bölümü mezun
larından 6 kişi, halk
la ilişkiler ve tanıtım 
bölümü mezunların 
dan 11 kişi, radyo 
televizyon ve sine
ma bölümü mezun
larından 6 kişi, tur
izm işletmeciliği 
bölümü mezunların
dan 10 kişi, bilgi ve 
belge yön.
(kütüphanecilik)böl 
ümü mezunlarından 
15 kişi, mimarlık 
bölümü mezunların
dan 25 kişi, iç 
mimarlık bölümü 
mezunlarından 3 
kişi, peyzaj mimar
lığı bölümü mezun
larından 5 kişi, 
jeoloji mühendisliği 
bölümü mezunların
dan 3 kişi kimya 
Bölümü mezunların
dan 3 kişi, İstatistik 
bölümü mezunların
dan 3 kişi, şehir ve 
bölge planlama 
bölümü mezunların
dan 25 kişi, arkeolo
ji bölümü mezun
larından 25 kişi 
sanat tarihi bölümü 
mezunlarından 15 
kişi alınacak.
- SINAVA KATILMA 
ŞARTLARI- 
Sınava katılmak 
için, 35 yaşının 
doldurmamış 
olmak, ÖSYM 
tarafından 15-16

Kasım 2003 ve 10- 
11 Temmuz 2004 
tarihlerinde yapılan 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavında 
(KPSS) asgari 70 
puan almış olmak 
kaydıyla; müracaat 
edenlerin en yüksek 
puandan başlanarak 
sıralanması net
icesinde; öğrenim 
dalları itibariyle alı
nacak Kültür ve 
Turizm Uzman 
Yardımcısı sayısının 
5 katı aday arasına 
girmek gerekiyor. 
-BAŞVURU ŞEKLİ 
VE YERİ- 
Adayların, 
Bakanlığın Personel 
Dairesi Başkanlığı 
Atatürk Bulvarı 
Derman Sok. No:29 
Opera/Ankara veya 
www.kulturturizm.g 
ov.tr adresinden 
temin edecekleri 
başvuru formunu 
loldı ru arak, iste
nilen be geier ile 

ı ırlik eli kasım 
. )04 an’ıi mesai 
s atı ’itimine kadar 
F rsc el Dairesi 
E ışkaulıgma elden 
teslimi -‘dilmesi 
gerekiyor.
^Baş /ur ular;
Resmi /e 

h ıfta sonu tatilinde 
de kabul edilecek.) 
Başvuru formları ve 
eki belgelerin ince
lenmesi sonucu 
yabancı dil sınavına 
katılmaya hak 
kazanan adayların 
listesi, 04 Kasım 
2004 tarihinden 
itibaren www.kultur- 
turizm.gov.tr inter
net adresinden ve 
Atatürk Bulvarı 
Derman Sok. No:29 
Opera/Ankara 
adresi ile İnönü 
Bulvarı No:5 
Bahçelievler/Ankara 
adresinde yer alan 
Bakanlık hizmet 
binalarının girişine 
asılarak ilan ile 
duyurulacak, 
adaylara ayrıca 
tebligat 
yapılmayacak. 
Sınava katılmaya 
hak kazanan aday

ların, 05 Kasım 2004 
tarihinde, mesai 
saatleri içerisinde 
Bakanlığın Personel 
Dairesi Başkanlığı 
adresinden, 
fotoğraflı Yarışma 
Sınavına Giriş 
belgesini imza 
karşılığı şahsen 
■alması gerekecek. 
-BAŞVURU SIR
ASINDA 
İSTENİLECEK
BELGELER-

- KPSS sınav sonuç 
belgesi aslı veya 
tasdikli sureti, 
- Yüksek öğrenim 
mezuniyet bel
gesinin onaylı 
örneği,
- Nüfus cüzdanının 
onaylı örneği, 
- 2 adet vesikalık 
fotoğraf (4.5x 6 cm. 
son 6 ay içerisinde 
çekilmiş olacak.) 
-Sabıkasının bulun
madığına ilışk n 
Cumhuriyet 
Savcılıgı'ndan alın
mış belgenin 
aslı.(Son 2 ayda 
alınmış olması 
gerekmektedir.) 
-SINAVIN ŞEKLİ- 
-Adaylar, İngilizce, 
Almanca, Fransızca, 
İspanyolca, Rusça 
ve Arapça dillerinin 
birinden, seviyeleri
ni ölçmek üzere, 
test şeklinde yazılı 
sınava tabi tutula
cak. Yapılan 
Yabancı Dil 
Sınavı'ndan en az 
70 puan alan aday
lar, hizmetlerinin 
gerektirdiği nitelik
lere sahip olup 
olmadığı, 
davranışları, zeka 
ve kavrayış durum
ları, anlatım ve tem
sil yetenekleri gibi 
hususlar da dikkate 
alınarak, Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi, Genel Kültür 
ve Genel Yetenek, 
Bakanlığın görev 
alanına ilişkin 
konular ile öğrenim 
dalları itibariyle 
mesleki bilginin 
alt konularından 
sözlü sınava 
girecek.

http://www.kulturturizm.g
http://www.kultur-turizm.gov.tr
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Ayruga^a göre Türkiytfdeki 
doğum ve yaşam süresi
Avrupa 
Konseyi'nin, 
üye ülkelerde 
2003 yılındaki 
demografik 
gelişmelerle 
ilgili hazırladığı 
rapora göre, 
Avrupa 'da 
doğum oranı 
nın, ölüm oranı 
nın üzerinde 
olduğu tek ülke 
Türkiye.
Doğu Avrupa 
ülkelerinde, 
doğum 
oranının, ölüm 
oranının altın
da kaldığı ve 
nüfus artışı 
yaşanmadığı 
belirtilen rapor
da, batı Avrupa 
ülkelerinin de, 
dışarıdan aldık
ları göçle 
nüfusun azal
masının önüne 
geçtikleri ifade 
edildi. Avrupa

“İlaçta 600 milyon 
dolar taşarrufşagladılC

ülkelerinde 
evlenenlerin 
sayısının 
giderek azaldığı 
kaydedilen 
raporda, 
Norveç, İsveç, 
İzlanda gibi 
ülkelerde, 
doğumların 
yüzde 50'den 
fazlasının 
evlilik dışı 
olduğuna 
dikkat çekildi. 
EN UZUN 
ÖMÜRLÜLER 
Raporda, 
Avrupa 'da 
erkeklerde en 
uzun ortalama 

yaşam 
süresinin İzlan
da'da, kadınlar
da ise İsviçre'de 
olduğu belirtil
di.
İzlanda 'da 
erkekler için 
ortalama yaşam 
süresi 78 yıl, 
İsviçre'de 
kadınlarda 
ortalama yaşam 
süresi 84 yıl. 
Rapora göre, 
Avrupa 'da 
kadınların orta
lama yaşam 
süresinin en 
düşük olduğu 
ülke 70 yıl ile

1 Türkiye.
Dünyada orta
lama yaşam 
süresinin en 
kısa olduğu 
ülke 59 yıl ile 
Rusya.
Avrupa 'da en 
fazla yaşlının 
bulunduğu 
ülkeler arasın
da İtalya ve 
Almanya ilk 
sırada yer 
alıyor. Raporda, 
Avrupa 'nın 
nüfusunun 
2003 yılında 
814 milyona 
ulaştığı 
bildirildi.

- Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, ilaç 
Fiyat
Kararnamesi 'nin 
çıkarılması ile bir 
yılda 600 milyon 
dolar tasarruf 
sağlandığını 

Söyledi.
Bakan Akdağ, yap
tığı açıklamada, AB 
üyesi ülkeler arasın
da en ucuz ilacın 
Türkiye'de 
satıldığını belirterek, 
yakın planda ilaç 
fiyatlarında ayarla
ma yapılacağını san
madığını kaydetti. 
Dövizin kararlı bir 
şekilde gitmesinden 
dolayı ilaca zam 
yapılmasının gün
demde bulun
madığını ifade eden 
Akdağ, ilaç Fiyat 
Kararnamesi ile şef
faf ve objektif kriter
ler getirildiğini vur
guladı. Akdağ, "Bu

sayede Avrupa 
ülkeleri arasında en 
ucuz ilacı biz halka 
sunuyoruz.
Uygulama başarılı 
bir şekilde devam 
ediyot. Yakında ilaç 
fiyatlarında bir 
ayarlama olacağını 
sanmıyorum. Çünkü 
döviz kararlı gidiy
or" diye konuştu. 
İstatistiki verilere 
bakıldığında ilaç fiy
atlarında en az 
artışın kendi dönem
lerinde yaşandığını 
dile getiren Bakan 
Akdağ, İlaç Fiyat 
Kararnamesi ile bir
likte yıllık 600 mily
on dolar civarında 
tasarruf ettiklerini 
söyledi.
Bu arada Avrupa'da 
ve dünyanın bir çok 
ülkesinde köklü bir 
sistem haline getir
ilen "fiile llekimliğİ 
Projesi" pilot uygu

lamasının bu yıl 
başlayacağını 
belirten Bakan 
Akdağ, uygulamanın 
2006 yılında tüm 
Türkiye 'de yaygın
laştırılacağını kay
detti. Aile hekim
liğinin son 15 yıldır 
gündemi meşgul 
ettiğini hatırlatan 
Akdağ, şunları 
söyledi: 
"Aile hekimliği 
15 yıldır 
konuşuluyor. Biz 
bunu kısa süre 
içinde gerçekleştire
ceğiz. 1 ay içinde 
Meclis'ten geçerek 
yasalaşacak.
Yasalaştıktan sonra 
ilk önce Düzce'de 6 
ay ile 1 yıl arasında 
pilot uygulama 
yapacağız.
Tüm yurt genelinde 
uygulamaya ise 
2006yılı içinde 
geçeceğiz."

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71-514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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“Ekonomik kriz devam ediyor”
Türkiye’deki 
ekonomik krizin 
devam ettiğini ileri 
süren Türkiye Hazır 
Giyim Sanayicileri 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Umut Oran, 
Türkiye’nin refaha 
ulaşmada bir araç 
olarak görülmesi 
gereken AB 
üyeliğinin, amaca 
dönüştürüldüğünü 
söyledi Oran, 
"AB'ye kilitlenen 
hükümet, diğer 
önemli gündem 
maddelerini 
ıskalıyor" şeklinde 
konuştu.
Türkiye’nin AB’ye 
üyeliğine kil
itlenerek diğer 
önemli sorunlarını 
ıskaladığını öne 
süren Türkiye Hazır 
Giyim Sanayicileri 
Derneği (TGSD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Umut 
Oran, AB'nin 
Türkiye'nin refaha 
ulaşmasında bir 
araç olduğunu; 
global oyunda yal
nızca AB’ye kilitlen
menin yanlış 
olduğunu vurgu
ladı. Türkiye'nin 
krizden kurtulduğu
na kesinlikle katıl
madığını söyleyen 
Oran, "Çünkü 
ülkemizin borçları 
var. Türkiye'nin 
borcunu ödeyeceği 
bir karşılığı yok. Bu 
nedenle Türkiye'nin 
borcunu kapatması 
için çok çalışması, 
geliriyle borcunu 
kapatması

gerekiyor" dedi.
Türk tekstil ve hazır 
giyim sektörünün 
çok defalar kriz 
atlattığını anımsa
tan Oran, bu neden
le 2005 yılında kota
ların kalkacak 
olmasının, sektörü 
kısa vadede çok 
fazla etkilemeye
ceğini; ancak gerek
li önlemlerin alın
maması durumunda 
yakın ve orta vadede 
hüsranla 
karşılaşılabileceğini 
dile getirdi. Oran, 
"Türkiye'nin ulus
lararası rekabete 
hazırlanmaması 
durumunda yabancı 
sermaye, istihdam, 
bölgesel kalkınma 
farklılıkları ve kayıt 
dışı ekonomi gibi 
önemli sorunlarının 
çözümünde aşama 
kaydedilemez. Bu 
durumda sistem 
çalışmaz. Sadece 
finansal enstrüman
larla oynamakla bu 
işler olmuyor. Borç 
stoku azalmıyor, git
tikçe artıyor. 
Türkiye'nin acilen 
söylemden eyleme 
geçmesi gerekiyor. 
Türkiye, sanal 
anlamda başarılı; 
ama reel anlamda 
başarılı değil" diye

konuştu.
Geliri bin 500 
doların altında olan 
illerdeki yatırımlara 
teşvik sağlayan 
yasanın prematüre 
doğduğunu savunan 
Oran, Başbakan ve 
bakanların yasanın 
uygulanmasındaki 

. hataların farkına 
vardıklarını; ancak 
yeni düzenlemeler 
getireceklerini açık
lamalarına rağmen 
henüz bir düzen
leme sağlana-

\ madiğini öne sür
erek, "Yasanın 
uygulanmasında 
bölgesel ve sektörel 
tarama çok. daha iyi 
yapılabilirdi. 
Şimdiden birçok 
eleştirilen tarafı var. 
Özellikle bölgedeki 
eski firmaların 
teşviklerden yarar
lanmaması büyük 
haksızlık. Bu uygu
lama işsizlik, bölge
sel farklılıkların 
önlenmesi, kayıt 
dışının önlenmesi ve 
istihdam konuların
da çok doğru bir 
enstrüman olabilir
di; ama kriterlerinin 
doğru koyulması 
gerekiyordu. 
Başbakan kriterleri 
doğru koyamadı" 
şeklinde konuştu.

Hekimlik en prestijli meslek
Amerikan vatan
daşları, en saygın 
mesleklerin hangileri 
olduğunu bulmak 
için yapılan bir 
araştırmada, hekim
liği en üst sıraya 
koydu. Amerikalılar 
hekimliği, "çok 
büyük"prestiji olan 
bir meslek olarak 
değerlendirdi 
Türkiye Klinikleri

Dergisi'nde yer 
alan habere göre, 
araştırmada, "tıp" 
ve "bilim” en 
prestijli meslekler 
olarak görülse de 
hekimlerin 
1998'den 2004'e 
kadar geçen süre 
içinde 9 puanlık bir 
düşüş yaşadıkları 
gözlendi. Ülke 
genelinde yapılan

araştırmaya katılan 
bin 12 kişi, 22 farklı 
mesleği "çok büyük 
prestijli", "oldukça 
prestijli", "az 
prestijli" ve "prestijli 
sayılmayan " olarak 
sıraladı. Sıralama 
sonunda hekimliği; 
bilim adamı, itfaiye
ci, öğretmen, asker, 
polis, rahip/papaz ve 
hemşireler izledi.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
Geçmişten ders

Futbolda tecrübenin çok faydası olduğu aşikardır. Geçmişi sinema şeridi 
gibi gözlerinizin önünden geçirdiğinizde; keşke yapabilseydim, keşke söyle- 
şeydim gibi düşüncelere kapılırsınız. Kimi zamanda bulunduğunuz 
cemiyetin, yapılmasını istediklerinize, fikirlerinize aldırış etmediğine şahit 
olursunuz.

Futbolu bilmeyen, anlamayan kişiler bir bakarsınız bu cemiyette ön 
sıralara ve,önemli yerlerlere gelmek isterler.

1998 - 1999 yılları arasında, sayın Faruk Güzel’ in başkanlığındaki 
yönetimde ve idare heyetinde bulundum. İçimizde sadece iki kişi futbol 
oynamıştı,

İdare heyeti seçiminde listeye koordinatör diye bir mevki konuldu, 
aramızda bu işi hiç bilmeyen biri hemen istekli oldu.

İdare heyetinde bu vazifeyi iki arkadaşa yerdiler. O arkadaşlar futbolun 
içinden gelmiyordu, kimseye danışmadan bir hoca getirildi. Diplomalıydı, 
yanlız fazla kariyeri olmayan olmayan biriydi. Bu durum sporda önemli 
bir olaydır.

Bu işin üzerine gittim, Mehmet Tan hocayla anlaşma yapıldı.
Bu hadiseden gocunanlar vardı. Hoca ile birlikte transferi en iyi şekilde 

yaptık, bu işten alınan ve üzülenler gece evime telefon etmeye başladı. 
Rahatsız olmuştum, itifa ettim, istifamın nedenini bildirmedim.

Bu işi bilmeyenlerin birinin genel kaptan olmasını istemezdim.
Dışarıdan çok sevdiğim rahmetli Soner Aymergen’ i getirdiler, isabetli bir 
karardı.

Gemlik içinden iki antranör yardımcısı diye biri lisanslı, diğeri eski fut
bolcu geldi. Maalesef iki antronörde istenilen düzeyde değillerdi.

Antrenör Mehmet Tan kendi isteği ile, Bursa’dan eski sporculardan ahp 
Gemlik’ e getirdi. Uludağ kampından sonra takım çalışmalarını Gemlik’te 
yaptı.

Maçlar başladığında Gemlik’ lilerin hepsinin keyfi yerinde, Gemlikspor’ 
u destekliyorlardı. Takım bendi grubunda hiç yenilmeden birinci olarak 
bitirdi.

Bursa gruplardan birinci ve ikinci (ilanlar eşleştiler. İlk maçımızı 
Bursa’dan eşleştiğimiz Mudanya ile ile oynadık. Zevkli geçen maçı 
almıştık. Ertesi gün Bolu’dan gelen t'aklmi ve sonradan Zonguldak Ereğli 
takımımda rahatlıkla yenerek, ikinci tur hazırlıklarını V. Salihli için yap- <’ 
maya başladık.

Hazırlıklar istenilen düzeyde gitmiyordu. Futbolcular grev yapıyor, 
antranör yardımcısı ise ikili oynayıp hocayı yerinden etmek istiyordu. 
Daha sonra yardımcının işine son yerilince sular durulmaya başlamıştı, ta 
ki otobüse binene kadar.

Futbolcuların harçlıkları yoktu, bazıları para istiyordu, hoca tur atlama 
parasını almıştı. Futbolcularda "para yoktu, oysa hocanın parası vardı.

Y.Salihli’ye Bursa’dan Gürsu ile gittik. Grubumuzda Ankara ve 
Antalya’dan takım vardı.,

Gürsu ile oynadığımız maçı maalesef kaybettik. İkinci maçı almıştık 
ama iş işten geçmişti.

Burada yazmak istediğim husus; ufak bir hatanın (ki bu hata hocadan 
kaynaklandı) elenmemize sebeb olmasıydı.

Türkiye’de herkez futbolcu, hakem, yorumcudur. Gemlik bu yüzden 
çok şey kaybetti hâla kaybediyor.

Gemlikspor’un futbol dışında ikinci bir branşı vardı oda basketboldü. 
Sayın İbrahim Ünal ve Melih Kazanç bu işi iyi götürüyorlar, kendilerine ve 
Gemlik’e yakışan İsmail Beleş’i Hoca olarak almışlardı. İki dalda da iyiy
dik. Hangi spor dalı olursa olsun, arzu edilmeyen hususlar bu işlerden 
anlayanlar tarafından tasvip edilmiyor.

O günkü mesailerinden dolayı İbrahim Ünal ve Melih Kazanc’a 
teşekkürler.

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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M şetmimi gözlemleyecek
ABD başkanlık 
seçimlerini izlemek 
üzere, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AĞIT) 
parlamenterler 
heyeti üyeleri 
Washington 'da bir 
araya gelirken, 
Türkiye'den de üç 
milletvekili bu 
heyette yer aldı. 
AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Nevzat 
Yalçıntaş ve Alaattin 
Büyükkaya ile CHP 
Ankara Milletvekili 
Yakup Kepenek, 
AGİT'in ABD 
seçimlerini 
gözlemlemek üzere 
görevlendirdiği 
heyet olarak 
Miashington 'da 
Amerikan seçim 
sistemiyle ilgili 
brifing aldı. 
AGİT gözlemci 
heyeti, bugün de 
ABD Kongresi'nde

Çanla atilin lıızla !■ oMara mliff
Öğrencilerin eğitim 

öğretimlerini sınıf 
ortamında tamamla
yarak oyun, beslen
me, eğlenme ve din
lenmelerine yeterli 
zaman ayırmak, ev ve 
okul arasında çanta 
taşımadan fiziksel 
gelişimlerinin sağlık
lı bir şekilde 
sürdürmelerini 
sağlamak amacıyla 
geliştirilen projeye 
dahil edilen il sayısı 
giderek artıyor. 
MEB İlköğretim 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
proje, ilköğretim 
okulu 1., 2. ve 3. sınıf 
öğrencilerin eğitim- 

Umurbey Polatkan Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83
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seçimlerle ilgili 
bilgilendirme toplan
tılarına katılacak. 
Washington 'dan 
verilen bilgiye göre, 
Türk milletvekilleri, 
Yalçınlaş ve 
Büyükkaya'nın 
Virginia 'da, 
Kep enek'in ise 
2000 yılı başkanlık 
seçiminin tıkandığı 
ve bu yıl da tartış
malı seçime yol 
açmasından endişe 
edilen Florida 
eyaletinde gözlemci 
olarak 
görevlendirildiğini 
kaydetti.
ABD Dışişleri 
Bakanhğı'nın talebi 
üzerine, AGİT 
gözlemci heyeti bu 
yılki başkanlık seçi
mini izleyecek. 
Böylece ABD seçimi
ni izlemek üzere ilk 
defa AGİT heyeti 
ülkenin çeşitli eyalet- 

öğretimlerini sınıf 
ortamında tamamla
yarak fiziksel 
gelişmelerini sağlıklı 
bir şekilde 
sürdürmelerini 

lerine dağılacak.
AK Parti Milletvekili 
Yalçınlaş, gözlem
leme görevinin 
ardından, 
Washington 'da 
Ulusal Basın 
Kulübü 'nde bir 
basın toplantısı 
düzenleyerek, 
seçime ilişkin 
değerlendirmelerini 
heyet olarak duyura
caklarını söyledi. 
Heyet, seçimlerden 
takriben bir ay Sonra 
kapsamlı bir rapor 
hazırlayarak gözlem
lerini aktaracak. 
Heyette bulunan 60 
milletvekili, ikişer 
kişilik gözlemci ekip
leri olarak ABD'nin 
çeşitli eyaletlerine 
dağılarak seçimde 
usulsüzlük olup 
olmadığını izleyecek. 
AGİT heyetleri, 
geleneksel olarak 
daha önce eski 

sağlamak amacıyla 
1995-1996 öğretim 
yılında başlanıldı. 15 
ildeki 42 ilköğretim 
okulunda pilot uygu
laması başlatılan

Sovyet cumhuriyet
lerinde ve yeni 
ortaya çıkan 
demokrasilerde 
seçimlerin adil 
yapılıp yapılmadığını 
gözlemliyordu.
AGİT ’ 
Parlamenterler 
Asamblesi Başkan 
Yardımcısı İsviçre 
milletvekili Barbara 
Haring, ABD seçim
lerinin gözlemlen
mesinde baş sorumlu 
olacak. Gerekirse 
heyet, bir sonraki 
seçimler için öneril
erde de bulunabile
cek. Amerikalılar 2 
Kasım 'da sandık 
başına giderken, 
AGİT heyeti, 
seçimdeki olası usul
süzlüklerle ilgili 
hiçbir açıklama yap
mayacak, böylece 
seçim sonucuna 
etkide bulunmamış 
olacak.

proje, 66 ilde 1875 
ilköğretim okuluna 
ulaştı. "Çantasız 
Eğitim Projesi" 
ülke genelinde sınıf 
mevcutları ve 
fiziksel ortamları 
uygun olan 
ilköğretim okulların
da yaygınlaştırılarak 
uygulamaya devam 
ediyor. Velilerin ile 
öğrencilerin uygula
madan memnun 
olduğu çantasız 
eğitimde özellikle 
çocukların daha 
önce fiziki gelişim
lerini olumsuz 
etkileyen unsurların 
ortadan kaldırılması 
sağlanmış oldu.

40 kişilik sınıfta 
25 öğrencinin 
soyadı aynı

Muş'un Bulanık 
ilçesine bağlı 
Bingöldek Köyün 
İlköğretim
Okulu 'nda öğrenim 
gören 40 öğrenciden 
25'inin soyadı Polat. 
40 kişilik okulda 25 
öğrencinin soyadı 
aynı
Muş'un Bulanık 
ilçesine bağlı 
Bingöldek Köyün 
İlköğretim
Okulu 'nda öğrenim 
gören 40 öğrenciden 
25'inin soyadı Polat. 
Diğer öğrencilerin 
de akraba olduğu, 
ancak ailelerin soy
adlarını değişik 
aldığı öğrenildi. 
Bingöldek köy 
Muhtarı Nurettin 
Özdemir'in anlattığı
na göre, Reşit, 
Amani, Mustafa 
isimli 3 kardeş köye 
yerleştikten sonra 
Soyadı Kanunu çık
ması ile büyük 
kardeş Amani soy
adını Polat olarak 
değiştirirken, Reşit 
isimli ikinci kardeş 

r BURSA HAKİMİYET VE
_ KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM
_ TEL : (0.224) 513 96 83

Büyüyünce ruh ve beden sağlığı 
yerinde, bireyler istiyorsanız, 
bebeğinizden, anne sütünü 

esirgemeyiniz.
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

(Bebek Dostu Hastane)

SATILIK
Umurbey’de Satılık Celal Boyar Evi 

5 odalı full manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK

513 42 36

soyadını Çetin ve 
üçüncü kardeş 
Mustafa ise 
Çetinkaya şeklinde 
kayda geçirmiş. Eğer 
3 kardeş soyadlarını 
değiştirmeseydi, 
şimdi köydeki bütün 
öğrenciler ve insan
lar aynı soyadı taşıy
or olacaktı. Yabancı 
kimsenin yer
leşmediği köy, 3 
babanın çocuk ve 
torunlarından 
oluşuyor.
Bingöldek Köyü 
İlköğretim okulunda 
görevli Öğretmen 
Eyüp Eroğlu, okulda 
toplam 40 
öğrencinin öğrenim 
gördüğünü, tek sınıf 
halinde öğrenim 
gören öğrencilerden 
25 inin soyadının 
Polat olduğunu, aynı 
soyadın fazlalığın- 1 
dan bazen zorluklar * 
çekildiğini, karışık
lığın yaşandığını 
belirtti.
Öğrenciler ise aynı 1 
soyadı taşımaktan 
yakınmıyor.
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Sağlıklı bir y üz için doğru manava
Bütün Kadınlar
oldum olası
düşkündür cilt 
bakımına ve maskel
erle güzelliklerini 
diri tutmaya. Bunun 
için bazen çok

\ pahalı ve akla hay- 
l ale gelmedik yön

temler de kullanıla
biliyor. Ama bazen 
bir manava gitmek 
bile yeterli 
Bezelye maskesi: 2

Şifa kaynağı ceviz....
Cevizin faydası say
makla bitmiyor. 
Kanda zararlı koles
terolü önleyen ceviz, 
içinde bol miktarda 
C, Bl, B2, A ve E vit
aminleri bulunduruy
or. Mideden bağır
sağa, böbrekten 
beyine kadar şifa 
dağıtıyor. İşte cevizin 
Jaydaları 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Ordu Ziraat 
Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Turan Karadeniz, 
cevizin kanda zararlı 
kolesterolün 
birikmesini önlediğini 
ve yüksek kolesterolü 
düşürdüğünü söyledi. 
Karadeniz, yaptığı 
açıklamada, taze 
cevizde yüzde 5-6 
oranında C vitamini 
bulunduğunu 
belirterek, "Kuru

Sosyal fobinizi yenin
Uzmanlar, kişilerin 

| sosyal ortamlarındaki 
sıkıntıları nedeniyle 
kaçma davranışında 
bulunmalarının kişide 
'sosyal fobi' oluşması
na zemin hazırladığını 

' belirtiyor.
। Uzmanlar, yapılan 

araştırmalarda genel 
nüfus içinde yüzde 4-6 
oranlarında değişik 

i derecelerde sosyal 
i fobiye rastlandığını 
[ belirterek, psikolojik 

rahatsızlığın tehlikeli

su bardağı taze beze-
iyeyi, ezdikten sonra 
üzüm pekmezi ile 
karıştırın. Daha 
sonra yumurta akı 
ve yarım fincan 
ay çiçek yağı ilave 
edin. Bir miktar un 
koyun ve maske 
kıvamına gelene dek 
karıştırın. Bu, teni 
parlatır.
Patlıcan maskesi: 
Yarım patlıcanı kay

ceviz bol miktarda C, 
Bİ, B2, A ve E vita
minlerini içermekte
dir" dedi Cevizin 
mide, bağırsak, 
böbrek ve deri rahat
sızlıkları gibi birçok 
hastalığa iyi geldiğini 
vurgulayan 
Karadeniz, "Cevizin 
sadece meyvesi değil, 
kabukları ve yaprak
ları da birçok rahatsı
zlık için kullanılmak
tadır" dedi.
Cevizin kanda zararlı 
kolesterolün birik 
meşini önlediğini, 
yüksek kolesterolü 
düşürdüğünü ifade

sonuçlar doğurabile
ceğine dikkati çekiyor
lar. Sosyal fobilerin 
başlangıcının yeni bir 
ortama girerken adapte 
olamama olarak gören 
uzmanlar, kendilerini 
birçok konuda yetersiz 
hisseden bu kişilerin 
kendi akranlarıyla 
kıyaslama yapıldığın
da, kendisini sürekli 
suçlayan, eleştiren ve 
değersizlik duyguları 
yaşayan bir karaktere 
sahip olduklarını belir

nattıktan sonra iyice 
ezin. Daha sonra bir 
diş sarımsak ekley
erek lapa yapın.
Buna kaymak 
katarak krem 
haline getirin. 
Bu karışımı iki 
ay boyunca 
hergiin tekrar 
ederseniz, teninizi 
mikroplardan 
arındırabilirsiniz. 
Kayısı maskesi: 

eden Karadeniz, 
"Ceviz, damar 
tıkanıklığı ve şeker 
hastalığının tedavi 
sinde kullanılmak
tadır. Mide gazını 
giderir. Grip ve 
nezleye iyi gelir. 
Öksürüğü keser. 
Sindirim sistemi 
bozukluğunu giderir. 
Ceviz, vücudu soğuk
tan korumak için de 
yenir. Yorgunluğu ve 
bitkinliği giderir. 
Zehirlen melere ve 
zehre karşı etkilidir. 
Zindeleşmeyi sağlar" 
diye konuştu., 
Karadeniz, cevizin

tiyorlar. Uzmanlar, bu 
kişilerin başkalarıyla 
konuşmak, rekabet 
etmek veya tartışmak
tan kaçındıklarını vur
gularken, bunun altın
da yatan sebebin ise, 
herkesin kendisini 
yenebileceği korkusu 
olduğunu bildiriyorlar. 
Uzmanlar, sosyal 

fobinin temelinin 
çocukluk yıllarında 
atıldığını belirterek, 
aileleri çocuklarının 
bu döneminde ceza

Bir tutam defne 
yaprağını, bir 
tutam kayısı 
suyunda pişirin. 
Daha sonra bu 
karışıma bir adet 
yumurta ve yarım 
fincan süt ekleyerek 
krem haline getirin. 
Bu maske sivilceleri 
giderir ve tene gözle 
görülür bir canlılık 
kazandırır.

yapraklarından elde 
edilen juglon mad
desinin eczacılıkta 
kan temizleyici ve 
kuvvet verici olarak 
kullanıldığını 
kaydederek, şöyle 
devam etti: "Şeker 
hastaları ceviz 
yaprağını kaynatıp 
içmelidir. Ceviz 
yaprağı ve kabukları - 
kaynatılıp balla 
karıştırılarak içil 
diğinde kansızlığa iyi 
gelmekte, bu çay kanı 
temizlemekte, kalbi 
güçlendirmekte, isha 
li ve dizanteriyi kes 
mekte, sinir sistemini 
güçlendirmektedir. 
Ceviz meyvesi çocuk
ların gelişmesini hız
landırmaktadır. Ceviz 
beyin için gerekli 
olan gümüş iyon
larını ihtiva ettiğin
den, bebekten yaşlıya 
kadar herkes için 
ideal bir meyvedir.h

landırmakta ve 
anne ve babaya ’ 
bağımlı şekilde 
yetiştirilmemesi 
konusunda uyarıyor
lar. Sosyal fobinin 
tedavisi yöntemi olarak 
ise, bilişsel-davranışsal 
psikoterapilerden 
yararlanılabileceğini 
belirten uzmanlar, 
tedavinin ilaçla 
desteklenmesinin de 
etkiyi arttıracağını 
vurguluyorlar.

Ağız kokusuna 
pratik öneriler
Eğer normal 
dönemde Ağız 
kokusu olmayan 
ancak 
Ramazan 'da 
oruçluyken Ağız 
kokusu olan bir 
kişiyseniz aşağı
daki önerilerden 
çok yararlanacak
sınız.
Tabii ki tıbbi 
hastalıklardan 
oluşan diş çürüme
si, mide-bağırsak 
hastalıkları, yemek 
borusu kesecikleri 
gibi Ağız kokularını 
bu konunun dışın
da. İşte öneriler: 
* İftarla sahur 
arasında ılık su 
içiniz.
* Maydanoz ve 
nane çiğneyin.
* Chlorella (tatlı su 

yosunu) Ağız koku
ları için çok yarar
lıdır.
* Aloe vera içme 

jelleri suyla 
karıştırılarak
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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)

içilirse yararlıdır.
* Baharatlı, sarım
sak, soğan ve mide 
asidini arttıran 
yiyeceklerden 
kaçının.
* Yemekten sonra 
hemen yatmayın.
* 1-2 şişe, biraz gazı 
uçmuş ve az gül
suyu eklenmiş 
maden sodası için.
* 2-3 kez tane 
karanfil alıp 
çiğneyin.
* Kabızlığa karşı 
korunun ve 
bağırsakların 
düzenli çalışmasını 
sağlayın.
* Tarçınlı - 
karanfilli elma 
kompostosu için.



30 Ekim 2004 Cumartesi Sayf

Dereceye girenler madalyalarını
Seyfetin SEKERSÖZ

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
yapılan "Cumhuriyet 
ve Avrupa Birliği" 
konulu resim, şiir ve 
kompozisyon ve kros 
yarışmalarında 
dereceye giren öğren
ciler dün düzenlenen 
törende madalyalarını 
aldılar.
Dereceye giren 
öğrencilerin isimleri 
ve okulları ise şöyle : 
Şiir Yarışmasında;
(İlköğretim)
1. Eser; 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Gülşah Bayrak

2. Eser; Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Mevlüde Doğan 
3. Eser; Borusan 
İlköğretim 
Okulu Hilal Çevik 
Şiir yarışmasında; 
(Ortaöğretim) 
İ.Eser; İmam-Hatip 
Lisesi Nurcan Avcı 
2.Eser; Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Merter Bayrak 
3.Eser; Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Kompozisyon 
yarışmasında; 
(Ortaöğretim) 
İ.Eser; Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Özlem Aris
2.Eser; Imam-Hatip 
Lisesi Seher Koyuncu 
3.Eser, Tic. Ve And. 
Tic. Mes. Lisesi Yeşim 
özdemir 
Kompozisyon 
yarışmasında ;
(İlköğretim)
İ. Eser; 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Sibel Ünal
2. Eser; Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Nazike Benli
3. Eser; TSO Gazi 
ilköğretim Okulu 
Oğuzhan Kaya 
Resim 
yarışmasında;

2.Eser; 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu 4/C sınıfı 
Ashhan Dursun

3.Eser; Lale 
Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 4/C 
sınıfı Tuğrul Akkoyur

İ.Eser; Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu 4/C sınıfı 
Ayşegül Yazgan

M ARTI

MARTI RESTAI

Dostluk maçı berabere bitti 6-6
Seyfetin SEKERSÖZ

Cumhuriyet Bayramı 
etkinliklerinde 
düzenlenen 
Dostluk maçında 
Eğitimcilerle 
Polisler yenişemedi. 
İlçe stadında 
oynanan maçta 
Takviyeli 
Eğitimciler, 
Emniyetspor 
karşısında galibiyeti 
koruyamayınca 
maçtan beraberlikle 
ayrıldı.

Maça, 
Selahattin, 
Mustafa, Ha 
kan, Volkan,
K. Fatih,
B. Fatih, Le
vent, Serdar, 
Recep, Öz 
kan, Taner
onbiriyle 
çıkan 
Eğitimspor
ile Mustafa, 
Hüseyin, 
Ertuğrul, Vedat 
Hikmet, Olcay

Nedim, Kıvanç, 
Alper, Murat ve 
Nurettin'den 
oluşan Emniyetspor 

arasındaki dostluk 
maçı gol düellosuna 
dönüştü.
İki tarafında

mutlak galip gelmek 
için oynadığı maç 
adına yaraşır 
biçimde başladığı

gibi dostça 
bitti ve karşılaşın 
6-6 sona
erdi
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